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S. Em. Angelo Card. Amato1

Congregazione delle Cause dei Santi, Città del Vaticano

La Dichiarazione «Dominus Iesus»
a quindici anni dalla pubblicazione (2000-2015)
1. Reazioni alla Dominus Iesus
Pubblicata in piena celebrazione del Grande Giubileo dell’Anno Duemila
(6 agosto 2000), la Dichiarazione Dominus Iesus, della Congregazione per la Dottrina della Fede,2 sottoscritta dall’allora Prefetto, Cardinale Joseph Ratzinger,
e controfirmata, dall’allora Segretario del Dicastero, arcivescovo Tarcisio Bertone, suscitò sin dalla sua apparizione un accesissimo dibattito. Furono molte le
adesioni, ma non mancarono – e furono vivaci a immediate – le reazioni e le critiche sul linguaggio troppo assertivo, sul contenuto poco dialogico, sulla inopportunità della sua pubblicazione.
Tali reazioni mostrano un triplice paradosso. Anzitutto, esse provenivano
dall’ambiente teologico e “missionario” cattolico, il cui atteggiamento, invece,
avrebbe dovuto essere, oltre che di adesione al magistero, soprattutto di riflessione sui motivi che avevano spinto la Congregazione a una tale puntualizzazione
dottrinale.
Il secondo paradosso derivava dal fatto che il documento non proponeva una
nuova dottrina, ma raccoglieva e organizzava alcune indicazioni magisteriali del
Vaticano II e della Redemptoris Missio di Papa Giovanni Paolo II circa l’unicità
e l’universalità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa.
Cosa conteneva la Dominus Iesus? In concreto, rispondeva ad alcune diffuse
teorie di tipo relativistico della teologia delle religioni, che intendevano giustifiAngelo kardyna³ Amato, salezjanin, prefekt Kongregacji ds. Beatyfikacji i Kanonizacji,
w latach 2002-2008 pe³ni³ funkcjê sekretarza Kongregacji Nauki Wiary, Autor wielu dzie³ z zakresu teologii dogmatycznej, szczególnie chrystologii, mariologii i eklezjologii.
2
Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione “Dominus Iesus”, circa l’unicità
e l’universalità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000. Nel testo la citeremo con i numeri tra parentesi. Cf. anche Congregazione per la Dottrina
della Fede, Dichiarazione “Dominus Iesus”. Documenti e studi, Libreria Editrice Vaticana, Città
del Vaticano 2002; Pontificia Academia Theologica, “Gesù Cristo, via, verità e vita” (Gv 14,6).
Per una rilettura della “Dominus Iesus”, PATH 1 (2002) n. 2, p. 141-370.
1
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care il pluralismo religioso non solo de facto ma anche de iure. Ecco un elenco
di tali teorie fatto dalla Dichiarazione:
Si ritengono superate verità come, ad esempio, il carattere definitivo e completo della
rivelazione di Gesù Cristo, la natura della fede cristiana rispetto alla credenza nelle
altre religioni, il carattere ispirato dei libri della Sacra Scrittura, l’unità personale tra
il Verbo eterno e Gesù di Nazareth, l’unità dell’economia del Verbo incarnato e dello
Spirito Santo, l’unicità e l’universalità savifica del mistero di Gesù Cristo, la mediazione salvifica universale della Chiesa, l’inseparabilità, pur nella distinzione, tra il
Regno di Dio, Regno di Cristo e la Chiesa, la sussistenza nella Chiesa cattolica dell’unica Chirsa di Cristo (n. 4).

Per contrastare queste affermazioni erronee, la Dichiarazione riaffermava la
pienezza e la definitività della rivelazione di Gesù Cristo, contro le teorie della
complementarietà di rivelazioni non cristiane (n. 6-8).
Ribadiva, in secondo luogo, l’unità e l’unicità dell’economia salvifica voluta
da Dio Trinità, alla cui fonte e al cui centro c’è il mistero dell’incarnazione,
rigettando quindi l’ipotesi di una economia dello Spirito Santo, con un raggio
d’azione più ampio e una efficacia più universale di quella del Verbo incarnato
(n. 9-12).
Riaffermava, poi, l’unicità e l’universalità del mistero salvifico di Gesù Cristo: «In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti altro nome dato agli uomini
sotto il cielo nel quale dobbiamo essere salvati» (At 4,12) (n. 13-15).
In quarto luogo, ribadiva l’unicità della Chiesa di Cristo, che sussiste nella
Chiesa Cattolica, governata dal Successore di Pietro e dai Vescovi in comunione
con lui (n. 16-17). A tale riguardo si precisava che quelle Chiese non in perfetta
comunione con la Chiesa Cattolica, restavano, purtuttavia, unite ad essa per mezzo
di strettissimi vincoli, quali la successione apostolica e la valida Eucaristia, e quindi erano “vere Chiese particolari” (n. 17). Mentre quelle “comunità ecclesiali”,
che non avevano conservato l’episcopato valido e la genuina e integra sostanza
del mistero eucaristico, “non sono Chiese in senso proprio” (n. 17).
La Dichiarazione, infine, riaffermava la necessità della Chiesa in ordine alla
salvezza, dal momento che essa è sacramento universale di salvezza (n. 18-22).
Il terzo paradosso consisteva nel fatto che il documento non intendeva bloccare o chiudere la riflessione sulla teologia delle religioni, ma anzi suggeriva ulteriori piste di ricerca e di riflessione. Ad esempio, invitava i teologi «ad esplorare se e come anche figure ed elementi positivi di altre religioni rientrino nel piano
divino di salvezza» (n. 14). A proposito, poi, della volontà salvifica universale di
Dio, la Dichiarazione riconosceva che la teologia sta cercando di approfondire il
tema del rapporti dei non cristiani con la grazia salvifica di Cristo e con la Chiesa (n. 21).
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2. Una valutazione
Cosa dire, oggi, a proposito della Dominus Iesus? A quindici anni di distanza si possono avanzare alcune considerazioni. La prima è che la Dichiarazione
ha fatto chiarezza su alcune fondamentali verità cristologiche ed ecclesiologiche,
sottraendole al “porto delle nebbie”, e cioè alla negazione, alla confusione e all’equivoco dei teologi del pluralismo religioso.
Essa, inoltre, non solo non ha bloccato o condizionato negativamente i dialoghi ecumenici e interreligiosi, ma li ha rilanciati a partire da una precisa e riaffermata identità cattolica. Il miglior passaporto per entrare in territorio altrui è una
leale carta d’identità, senza omissioni e senza falsificazioni. In tal modo i nostri
interlocutori sono informati sui pilastri irrinunciabili della fede cristiana.
Una terza considerazione riguarda la pista di ricerca relativa alla salvezza dei
non cristiani. La teologia pluralistica, che nega il dato biblico di Cristo salvatore
universale, proponendo invece una pluralità di salvatori equivalenti, non corrisponde al piano divino trinitario. È solo nel mistero di Cristo che Dio Trinità ha
predestinato, chiamato e giustificato l’intero genere umano.

3. Una legittima preoccupazione: la salvezza dei non cristiani
Ma c’è una preoccupazione, che ritengo legittima, proveniente dai teologi pluralisti e che – come abbiamo già accennato – la Dichiarazione considera degna di
studio ulteriore. È la questione della salvezza dei non cristiani, della sorte, cioè,
di quelle persone non battezzate, ma oneste, compassionevoli, di coscienza retta.
Qual è il loro destino? Sono fuori o dentro l’influsso salvifico di Cristo? Insomma,
come si compone l’universalità indiscussa del sacrificio redentore di Cristo con la
moltitudine dei non cristiani, non pochi dei quali danno esempio di vita umana
e religiosa esemplare?
Nell’esortazione postsinodale Ecclesia in Asia (1999), Giovanni Paolo II
aveva offerto l’orientamento generale a queste domande, affermando: «Dal primo istante del tempo sino all’ultimo, Gesù è il solo Mediatore universale. Anche
per quanti non professano esplicitamente la fede in lui quale Salvatore, la salvezza giunge da lui come grazia, mediante la comunicazione dello Spirito Santo».3
La questione, del resto, era stata affrontata anche dal Vaticano II. Il Decreto
Ad Gentes, ad esempio, dopo aver messo in risalto l’obbligo della Chiesa di proclamare il mistero salvifico di Cristo, perché solo in lui c’è la salvezza per tutti
(cf. At 4,12), dichiarava che «Deus, viis sibi notis, homines, Evangelium sine
eorum culpa ignorantes, ad fidem adducere possit, sine qua impossibile est Ipsi
placere».4 È un’affermazione sorprendente sulle vie segrete di Dio, che permette
che giunga alla vera fede anche chi ignora, non per colpa sua, il Vangelo.
3
4

Giovanni Paolo II, Esort. Postsin. Ecclesia in Asia, Città del Vaticano 1999, n. 14.
Concilio Ecumenico Vaticano II, Dich. Ad gentes, data i miejsce wydania, n. 7a.
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Tale asserzione trova la sua esplicitazione nella Gaudium et spes che, dopo
aver rilevato che anche nel cuore degli uomini di buona volontà lavora invisibilmente la grazia, continua: «Cristo, infatti, è morto per tutti e la vocazione ultima
dell’uomo è effettivamente una sola, quella divina, perciò dobbiamo ritenere che
lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire a contatto, nel modo che Dio
conosce (“modo Deo cognito”), col mistero pasquale».5
Abbiamo, quindi, due indicazioni su un certo segreto salvifico di Dio. I testi
conciliari parlano di un’azione divina, invisibile ma reale ed efficace, affinché
anche i non cristiani possano raggiungere la fede e venire in contatto col mistero
pasquale: per vie segrete (“viis sibi notis”) e nel modo che solo Dio conosce
(“modo Deo cognito”).6

4. Le vie segrete di Dio
Lo studio approfondito degli Acta Synodalia, alla ricerca delle motivazioni
di queste affermazioni, hanno individuato almeno cinque vie mediante le quali
Dio offre a tutti la possibilità di accedere a Cristo e alla Chiesa.
La prima è l ’ o r d i n a z i o n e a l l a C h i e s a, sacramento universale di
salvezza: «ad essa, in vari modi appartengono, oppure ad essa sono ordinati sia
i fedeli cattolici, sia gli altri credenti in Cristo, sia, infine, tutti gli uomini che la
grazia di Dio chiama alla salvezza» («sive denique omnes universaliter homines,
gratia Dei ad salutem vocati»).7 La grazia redentrice di Cristo è infatti presente
ed efficace nell’intera umanità, mediante il suo sacrificio eucaristico offerto per
tutti.
L ’ o b b e d i e n z a a l l a r e t t a c o s c i e n z a, che è la voce di Dio iscritta nel cuore umano, è una seconda possibilità di salvezza offerta a tutti gli esseri
umani: «L’uomo ha in realtà una legge scritta da Dio nel suo cuore: obbedire ad
essa è la dignità stessa dell’uomo, e secondo questa egli sarà giudicato».8
Una terza via segreta di salvezza è f a r e i l b e n e e d e v i t a r e i l
m a l e: «Nell’intimo della coscienza l’uomo scopre una legge che non è lui
a darsi, ma alla quale invece deve obbedire e la cui voce, che lo chiama sempre
ad amare e a fare il bene e a fuggire il male, quando occorre, chiaramente dice
alle orecchie del cuore: Fa’ questo, fuggi quest’altro».9
Concilio Ecumenico Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, data i miejsce wydania,n. 22e.
Oltre ai testi conciliari, abbiamo le richieste dei Padri conciliari: cf., ad esempio, Acta Synodalia, Città del Vaticano 1977, IV/IV p. 414, 470. Per una visione completa di questa problematica,
cf. una tesi di dottorato del salesiano Francis Fernandez, In Ways Known to God, Vendrame Institute Publications, Shillong 1996, pp. 328.
7
Concilio Ecumenico Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, Bologna 1981, n. 13d.
8
Concilio Ecumenico Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, Bologna 1981, n. 16.
9
Ib.
5
6
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Gli Acta Synodalia e i testi conciliari fanno emergere poi altre due vie segrete di salvezza, che sono: a d e s i o n e a l l a v e r i t à, dal momento che la verità si impone da se stessa, vincendo con gentilezza e rispetto ogni resistenza contraria; e la c o e r e n z a t r a f e d e e v i t a, per cui, ad esempio, il cristiano
può perdersi, se non persevera nella verità e nella carità, mentre, viceversa, il non
cristiano può salvarsi, se persevera nella verità e nella carità.
Queste indicazioni conciliari permettono di superare la falsa immagine di un
cristianesimo autoritario e arrogante e di una Chiesa chiusa nei confronti di quelle tracce di verità e di bontà presenti fuori di essa. Il mistero redentore di Cristo ha
valenza universale, e in modo misterioso, ma reale, raggiunge le menti e i cuori
non solo dei battezzati, ma di tutti gli esseri umani. Se i mezzi di salvezza vengono offerti con abbondanza nella Chiesa, anche fuori di essa non mancano vie
attraverso le quali Dio attrae le anime alla grazia e alla fede.

5. La necessità della missio ad gentes
Questo significa la cessazione dell’opera missionaria e dell’invito al battesimo e alla conversione, come gli autori pluralistici affermano? Il dialogo interreligioso sostituisce la missio ad gentes? La Chiesa deve rinunciare alla proclamazione del Vangelo e all’invito alla conversione e al battesimo?
Dando seguito alla Dominus Iesus, la Congregazione per la Dottrina della
Fede pubblicò nel 2007 una Nota dottrinale su alcuni aspetti dell’evangelizzazione, in cui rimotiva l’urgenza e anzi la necessità oggi della missio ad gentes,
che, nonostante duemila anni di cristianesimo, è ancora agli inizi.10 Il dialogo
interreligioso non può sostituire la proclamazione del Vangelo per alcune considerazioni di ordine antropologico.

6. Considerazioni antropologiche
Il cristiano non può occultare la propria identità di fede, così come l’interlocutore non cristiano non può nascondere le proprie credenze. La missio, da parte
cristiana, è un invito rivolto al libero arbitrio dell’uomo e alla sua aspirazione al
bene e al vero: «Nulla come la ricerca del bene e della verità mette in gioco la
libertà umana, sollecitandola ad un’adesione tale da coinvolgere gli aspetti fondamentali della vita. Questo è in modo particolare il caso della verità salvifica,
che non è soltanto oggetto del pensiero ma avvenimento che investe tutta la persona – intelligenza, volontà, sentimenti, attività e progetti – quando essa aderisce
10
Congregazione per la Dottrina della Fede, Nota dottrinale su alcuni aspetti dell’Evangelizzazione, 3 dicembre 2007. Cf. i commenti in Congregazione per la Dottrina della Fede, Nota dottrinale su alcuni aspetti dell’evangelizzazione, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009.
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a Cristo».11 La libertà non è indifferenza ma tensione al bene. In questa tensione
verso il bene e il vero è già all’opera lo Spirito Santo, «che crea affinità ed avvicina i cuori alla verità, aiutando la conoscenza umana a maturare in sapienza e in
abbandono fiducioso al vero».12
In secondo luogo, talvolta, si obietta sulla legittimità di proporre agli altri
quanto si ritiene vero per sé stessi. Ciò viene considerato come un attentato
all’altrui libertà di coscienza. In realtà, questa comprensione della libertà come
svincolata dalla verità, è una delle espressione di quel relativismo gnoseologico
che ammette solo opinioni senza alcun riferimento alla loro conformità alla realtà e alla verità. Si tratta di un atteggiamento di sfiducia nei confronti della verità:
«Se l’uomo nega la sua fondamentale capacità della verità, se diviene scettico
sulla sua facoltà di conoscere realmente ciò che è vero, egli finisce per perdere
ciò che in modo unico può avvincere la sua intelligenza ed affascinare il suo
cuore».13 Il rispetto per la libertà religiosa altrui non può significare indifferenza
verso la verità e il bene.
Inoltre, la ricerca della verità è compito specifico, non solo delle forze del
singolo interlocutore, ma anche riconoscimento dell’esperienza altrui: «In particolare, la verità che è in grado di illuminare il senso della propria vita e di guidarla viene raggiunta anche mediante l»abbandono fiducioso a coloro che possono garantire la certezza e l’autenticità della verità stessa».14 Il cristiano che
accoglie nella fede la rivelazione divina partecipa a questo dinamismo di ricerca
della verità ma anche di annuncio e di comunicazione di questa verità salvifica
agli altri. La sollecitazione dell’intelligenza e della libertà dell’interlocutore all’incontro con Cristo e con la sua parola di verità non costituisce una intrusione illecita,
bensì una legittima offerta e un gratuito servizio al prossimo, sempre tenendo
presente la massima conciliare che la verità «non si impone che in forza della
stessa verità».15
Di conseguenza, la missio, e cioè la comunicazione delle verità religiose della fede cristiana, non è solo in sintonia con la natura dialogica di ogni essere
umano, ma risponde a un’altra significativa realtà antropologica, quella di mostrare agli altri i propri beni e di renderli partecipi. Ora la verità salvifica spinge
la libertà e la generosità dei fedeli a ridonare al prossimo quanto si è gratuitamente ricevuto. La volontà salvifica universale di Dio è un dato biblico innegabile e la grazia di Dio conosce vie misteriose per raggiungere i cuori dei non cristiani. Ma
Congregazione per la Dottrina della Fede, Nota dottrinale su alcuni aspetti dellevangelizzazione, n. 4.
12
Ib.
13
Ib.
14
Ib. n. 5.
15
Concilio Vaticano II, Dich. Dignitatis humanae, Bologna 1981, n. 3.
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la Chiesa non può non tener conto del fatto che ad essi manca un grandissimo bene
in questo mondo: conoscere il vero volto di Dio e l’amicizia con Gesù Cristo, il Diocon-noi. Infatti, “non vi è niente di più bello che essere raggiunti, sorpresi dal Vangelo, da Cristo. Non vi è niente di più bello che conoscere Lui e comunicare agli altri
l’amicizia con Lui”.16

La conoscenza della verità su Dio, sul destino dell’uomo e del cosmo, è un
bene che sostiene l’esistenza di ogni essere umano. È come un esodo dall’oscurità dell’ignoranza alla luce della verità. La conoscenza della verità salvifica non
umilia la libertà umana, ma la esalta estendendola verso il compimento delle sue
aspirazioni alla felicità. Si tratta di un bene che la missio ad gentes vuole rendere
partecipi tutti nella libertà e nel rispetto assoluto dell’altrui coscienza.
Il movente della missione evangelizzatrice della Chiesa è far conoscere l’amore di Cristo per la salvezza dell’umanità intera. E l’annuncio va fatto nella verità,
nella libertà, nell’amicizia e nel rispetto delle ragioni e dei sentimenti altrui. Perciò
«la Chiesa proibisce severamente di costringere o di indurre e attirare qualcuno
con inopportuni raggiri ad abbracciare la fede, allo stesso modo che rivendica
energicamente il diritto che nessuno con ingiuste vessazioni sia distolto dalla fede
stessa”».17 L’interlocutore non cristiano non può intendere il dialogo come uno
strumento per paralizzare o impedire l’annuncio cristiano.

7. L’annuncio della verità nella carità
In conclusione, gli ingredienti essenziali di ogni evangelizzazione sono i quattro
principi della verità, della libertà, della carità e del rispetto dell’altrui coscienza. Per
questo l’apostolo Paolo esortava gli Efesini a essere veritieri nella carità:
«ëçèåÛïíôåò ä¥ ¦í ãð®» (Ef 4,15).18 La traduzione latina dice «veritatem autem
facientes in caritate» e quella italiana «vivendo secondo la verità nella carità». Si
tratta in realtà di una «comunicazione veritiera», che è allo stesso tempo manifestazione concreta della verità nelle parole, nella vita e nelle opere. Con ciò san Paolo
– commenta Heinrich Schlier – invita i fedeli a evitare «l’incertezza e la confusione
di una fede malsicura di fronte alle idee brillanti e trascinatrici del tempo».19
L’annuncio della verità evangelica e la proclamazione del mistero salvifico
di Cristo, fatto con sincerità e coraggio, devono essere sempre ancorati alla carità. È la carità la casa della verità e viceversa, dal momento che Dio è Carità
e Verità.
16
Congregazione per la Dottrina della Fede, Nota dottrinale su alcuni aspetti dellevangelizzazione, n. 7.
17
Ib. n. 8. La citazione si riferisce al Decreto Ad gentes, n. 13 del Concilio Vaticano II.
18
Cf. R. Bultmann, ëçèåÛïíôåò ä¥ ¦í ãð®, in Grande Lessico del Nuovo Testamento, Paideia, Brescia 1965, vol. I col. 674.
19
H. Schlier, Lettera agli Efesini, Paideia, Brescia 1965, p. 248.
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In conclusione, la Dominus Iesus resta, oggi più che mai, un valido richiamo
di chiarezza dottrinale e pastorale, come base della catechesi, della nuova evangelizzazione e della missio ad gentes. Occorre, però, una rieducazione teologica
all’accoglienza del magistero come locus theologicus non secondario del fare
teologia.
La recezione del magistero, soprattutto pontificio, è un tema di autentica formazione sacerdotale. «Sentire cum Ecclesia, amare Ecclesiam, criteria habere
quae Ecclesia habet» è l’eredità dei Padri della Chiesa e dei grandi teologi di ogni
tempo e soprattutto è l’atteggiamento dei Santi.
Streszczenie
Artyku³ pt. Deklaracja «Dominus Iesus» po piêtnastu latach od publikacji (2000-2015) jest
analiz¹ recepcji z jak¹ siê spotka³ dokument Kongregacji Nauki Wiary w Kociele. Poniewa¿ deklaracja wzbudzi³a wiele komentarzy i krytycznych obserwacji na forach teologicznych ca³ego
wiata, artyku³ nie tylko je sygnalizuje, lecz równie¿ stanowi usystematyzowan¹ odpowied na
pojawiaj¹ce siê zastrze¿enia i uwagi. Artyku³ porusza miêdzy innymi kwestie natury soteriologicznej, dotycz¹ce zbawienia nie chrzecijan, zwraca uwagê na koniecznoæ kontynuacji misji ad gentes, zachêca do kontynuacji dialogu miêdzyreligijnego.

Keywords
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Interpreting the Documents of Vatican II Integrally
In a study of literary theory that first appeared in 1967 and so two years after
the close of the Second Vatican Council (1962-1965), Eric Donald Hirsch argued
that a text means and continues to mean only what its author originally intended
to communicate (the intentio auctoris). As he put it tersely, ‘a text means what
its author meant’.2 He supposed this meaning to remain immutable, and simply
resistant to historical change and re-interpretation in the ever-changing contexts
of human history. For Hirsch, his predecessors, and his followers, ‘meaning is
unchangeable because it is always the intentional act of an individual at some
particular point in time’.3 By reducing meaning to the intentions of authors, this
view has come to be labelled ‘the intentional fallacy’.

Interpreting the Vatican II Documents through Authorial Intention
Although generally unaware of Hirsch’s Validity of Interpretation, many
commentators on the sixteen documents produced by Vatican II have followed
suit. Often without thinking through any theory of interpretation, they have understood these four constitutions, nine decrees, and three declarations to mean
only what the Vatican II authors consciously intended to communicate (the intentio auctoris or auctorum).
We have abundant information about what the bishops and others who served
on the conciliar commissions wanted to convey in the texts they drafted and then
revised. In a kind of committee authorship they evaluated what ideas were to be
Gerald O’Collins, SJ, AC, taught fundamental and systematic theology at the Pontifical
Gregorian University (Rome) from 1973 to 2006. He is now an Adjunct Professor of the Australian
Catholic University and Research Fellow of the University of Divinity (Melbourne). He has
authored or co-authored over sixty books, which include, most recently The Second Vatican Council
on Other Religions (Oxford University Press) and the Second Vatican Council: Message and
Meaning (Liturgical Press).
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E.D. Hirsch, Jr., Validity in Interpretation, (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1967, 1.
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T. Eagleton, Literary Theory: An Introduction, 2nd edn, Oxford: Blackwell, 1996, 61.
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included, how they were to be expressed, and on what basis they should be endorsed. When they distributed the texts to those attending Vatican II, they justified their sources and formulations through the notes provided and the ‘relations’
delivered in plenary sessions of the Council.
All of this can be studied in the published acts of Vatican II, the unpublished
records from the commissions (kept in a special Vatican archive), scholarly studies of particular documents,4 diaries,5 and other personal records that have become available.
Those who, like Hirsch, over-emphasize the intentions of authors limit themselves to establishing what was in the minds of the members of those Vatican II
commissions that prepared and revised the texts voted on and eventually accepted by the Council fathers. Valid interpretation then becomes a matter of meaning
being conveyed from one set of minds, primarily the members of those commissions, to the minds of current readers. The Council’s texts function simply as
a bridge between the minds of the authors and those of the readers. The latter
have the role of grasping and restating what the authors consciously wished to
convey.6
Such a Hirsch-style approach to the documents of Vatican II stands in tension with the views of innumerable literary critics and, one must add, philosophers, biblical exegetes, and canon lawyers. Yes, by all means let us study the
evidence that illuminates the intentions of the Council’s authors. But it is at our
peril that we forget that those authors could hardly foresee how their texts would
be received, interpreted, and put into practice (or, in such cases as the collegiality of the bishops taught in the Dogmatic Constitution on the Church, implemented only partially). The history of the texts and their readers must enter any integral interpretation of the Vatican II documents.
But we need an integral view that attends also to the conciliar texts in themselves (the intentio textus ipsius) and how they have been received, interpreted,
and implemented by countless readers around the world (the intentio legentis). It
is a commonplace among literary critics and philosophers that texts, once published, enjoy a certain independence from their authors. As Paul Ricoeur wrote,
‘the meaning of what has been written down is henceforth separate from the possible intentions of the authors… What we call the semantic autonomy of the text
See e.g. R. Burigana, La Bibbia nel concilio: La redazione della costituzione Dei Verbum
del Concilio Vaticano II, Bologna: Mulino, 1998. S. Scatena, La fatica della libertà: lelaborazione
della dichiarazione Dignitatis humanae sulla libertà humana del Vaticano II, Bologna: Il Mulino, 2003.
5
See e.g. Y. Congar, My Journal of the Council, trans. Mary John Ronayne and Mary Cecily
Boulding Collegeville, Minn.: Liturgical Press, 2012.
6
This view recalls R.G. Collingwood’s theory of historical research as ‘re-enacting’ the past
in our own mind, even to the point of ‘re-thinking’ for oneself ‘the thought’ of long dead authors;
see his The Idea of History, New York: Oxford University Press, 1956, 282-302.
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means that the text unfolds a history distinct from that of the authors.’7 When
texts are read in new cultural and historical contexts, meanings contained in them
come to light and can go beyond what the original authors ever consciously intended.
In short, any adequate interpretation of the Vatican II documents requires
attention not only to the authors and their intentions (the intentio auctoris), but
also to the history of the texts (the intentio textus ipsius) and their readers who
help shape that history through an ongoing reception (the intention legentis).

Authors as Privileged Interpreters?
Unlike ancient writers (who rarely if ever commented on the meaning of the
works they composed) and unlike some modern authors, like T. S. Eliot,8 many
of the periti or official experts who served at Vatican II subsequently wrote or
contributed to commentaries on documents they had earlier helped to compose
and revise. A unilateral emphasis on the intentio auctoris) makes them privileged
interpreters of the texts they wrote and revised for the Council. That would confer a special value on the chapters which Georges Anawati, Yves Congar, Aloys
Grillmeier, Gérard Philips, Karl Rahner, Joseph Ratzinger, Otto Semmelroth, and
other periti who had served on commissions at Vatican II contributed to Herbert
Vorgrimler’s five-volume commentary on the Council documents and to the
twenty-four volumes of commentary coming from the publishing house of Cerf
(1966-1970).9 In what they wrote for such joint publications or by themselves,10
are such Council authors uniquely privileged commentators on the documents
they fashioned?
Many critics and even some authors themselves argue, however, that authors
are not necessarily the most reliable guides to interpreting what they compose.
Famously T. S. Eliot refused to comment on the meaning of his works. When
Robert Schumann composed and played a new piece, someone asked him what it
meant. Schumann did not say a word. He simply sat down again at the piano and
played the piece a second time. Readers (and, in the case of music, hearers) may
understand texts better than the persons who wrote them. Sometimes or even
often authors do not adequately know what they meant when they wrote what
See e.g. P. Ricoeur, Hermeneutics, trans. D. Pellauer, Cambridge, UK: Polity Press, 2013, 12.
On Eliot’s refusal to comment on the meaning of his works, see E.D. Hirsch, Validity in
Interpretation, 10-11.
9
H. Vorgrimler (ed.), Commentary on the Documents of Vatican II, 5 vols., London: Burns &
Oates, 1967-69. The Cerf commentaries opened with Y. Congar et al. (eds.), L’Église et Vatican II,
3 vols., Paris: Cerf, 1966-67.
10
For instance, G. Philips, L’Église et son mystère au IIe Concile de Vaticane: Histoire, texte,
et commentaire del Constitution ‘Lumen Gentium’, 2 vols., Paris: Desclée, 1967.
7
8
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they did. Immanuel Kant has proved a classic exponent of this point of view.
Apropos of Plato’s theory of ideas, he wrote: ‘when we compare the thoughts
that an author expresses about a subject, in ordinary speech as well as in writings, it is not all unusual to find that we understand him [!] better then he understood himself’.11
As much as any writers or composers, the Vatican II authors could hardly
foresee how their texts would be received, interpreted, and practised. In December 1963 the conciliar authors of the Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, had no way of knowing in advance how their collegial instructions about revising and translating liturgical texts would be put into practice
(and sometimes thwarted by Roman authorities). Much of the history of its interpretation and reception could hardly have been foreseen by the original authors
of Sacrosanctum Concilium.

Two Examples
The Declaration on the Relation of the Church to Non-Christian Religions,
Nostra Aetate, offers an intriguing example of fresh meaning of conciliar texts
opening up in the aftermath of Vatican II. The shortest of all the Council’s
documents and the one that had the most troubled passage to its final form, it
was given the lowest grade of authority as a ‘mere’ declaration. But its
subsequent, very positive reception by Catholics and others continues to give this
text a meaning and significance far beyond what its authors ever imagined. Take,
for instance, the positive thing the declaration said about Muslims (no. 3) and
then about Jews (nos. 4-5). These texts have taken on further meaning from
subsequent history.
St John Paul II was the first pope to pray in a mosque, as he did in Damascus
in 2001. Years earlier, when returning from a 1985 visit to Zaire, Kenya, and
some other African nations, he went home to Rome via Morocco. At the
invitation of King Hassan II of Morocco, he spoke to a crowd of over one
hundred thousand young Muslims about the religious and moral values common
to Christian and Muslim faith.12 Since the days when Muhammad launched Islam
more than 1,300 years ago, no pope has ever been invited by a Muslim leader to
do anything like that.13

I. Kant, Critique of Pure Reason, trans. P. Guyer and A.W. Wood, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1998, 396.
12
Acta Apostolicae Sedis 78 (1986), 95-104; English trans. G. O’Collins, D. Kendall, and
J. LaBelle (eds.), John Paul II: A Reader, Mahwah, NJ: Paulist Press, 2007.
13
See further A. Mazur, L’insegnamento di Giovanni Paolo II sulle altre religioni, Rome:
Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2004, 92-100.
11
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The teaching of Nostra Aetate opened the door for a reconciliation with the
Jewish people that was practised, often dramatically, during the pontificate of St
John Paul II (1978-2005) and now (from 2013) by Pope Francis. The visit of John
Paul II to the synagogue in Rome (1986) and then to Israel (20-26 March 2000)
were important landmarks in renewed relations with the Jewish people. In 1994
he hosted a Holocaust memorial concert in the Pope Paul VI Memorial Hall at
the Vatican. The Royal Philharmonic Orchestra came from London and was conducted by Gilbert Levine, a Brooklyn-born American Jew. John Paul II sat with
the chief rabbi of Rome, Elio Toaff, who had brought with him his congregation.
The concert was part of the Pope’s personal mission to keep alive at the centre of
the Catholic world the memory of the Holocaust. He also arranged for the Kaddish, the traditional Jewish prayer for the dead, to be recited.
Four years later, on 16 March 1998, the Vatican’s Commission for Religious
Relations with the Jews published ‘We Remember: a Reflection on the Shoah’,
which quoted from John Paul II’s 1986 speech in the Roman synagogue and,
drawing on what Nostra Aetate taught against anti-Semitism, stated: ‘the spoiled
seeds of anti-Judaism and anti-Semitism must never again be allowed to take root
in any human heart’. In an accompanying letter, John Paul II hoped that this new
document would ‘enable memory to play its necessary part in the process shaping a future in which the unspeakable iniquity of the “Shoah” will never again be
possible’.14
The pilgrimage of Pope Francis to the Holy Land and dialogue with Shimon
Peres and Mahmoud Abbas in the Vatican gardens add meaning to the text of
Nostra Aetate. Moving beyond the declaration’s renunciation of centuries of anti-Semitism, Pope Francis teaches: ‘as Christians, we cannot consider Judaism as
a foreign religion… Dialogue and friendship with the children of Israel are part
of the life of Jesus’ disciples’.15 What Pope Francis has said and done, as in the
case of John Paul II, shapes the context in which current readers derive meanings from Nostra Aetate.
Implementation of the Council’s mandates ensured the ongoing life of another text, the Decree on Ecumenism of 21 November 1964. Unitatis Redintegratio
ushered in the creation of many official bilateral dialogues between the Catholic
Church and other Christian churches and ecclesial communities. At a national and
international level, the work continues, sometimes with momentous results.
The Catholic-Lutheran dialogue produced such an achievement in the 1999
‘Joint Declaration on the Doctrine of Justification’. It was accepted by the Catholic Church and the Lutheran World Federation, and in large part laid to rest di-

14
15

Origins 40/27 (1998), 670-75.
Evangelii Gaudium, Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 2013, nos. 247-48.
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visions over God’s saving gift of righteousness, a central issue in the debates with
the sixteenth century Reformers.
Chains of meaning open up when we re-read Unitatis Redintegratio in the
context of post-Vatican II ecumenical developments. The call for the ‘continual
reformation’ and ‘renewal’ of the Catholic Church (no. 5), for instance, by aiding and illuminating inter-church dialogues and documents, has thrown open and
enriched the meaning of that language. Replacement of terminology also plays
its role. Where UR, like other official Catholic documents of the time, referred to
other Christians as ‘separated brethren’ (twice, for instance, in no. 9), Pope Francis, by speaking rather of ‘pilgrims journeying alongside one another’,16 has readjusted judgments on the meaning of descriptions for ecumenical partners.

Biblical Interpretation
Interpreters of the Council’s documents would well be advised to follow the
example of those engaged with biblical studies. In his 1943 encyclical Divino
Afflante Spiritu, Pope Pius XII encouraged the ‘historical-critical method,’ which
aimed to establish the literal meaning or meaning intended by the authors of the
sacred texts. Nevertheless, as a 1993 document of the Pontifical Biblical Commission, The Interpretation of the Bible in the Church, spelled out at length, interpreters of the scriptures need to go beyond the intentions of the original authors, the intentio auctoris or auctorum. They should also approach the texts
through the history of their reception in the context of tradition (the intentio textus), as well as apply methods that yield fresh meanings coming from the readers of scripture (intentio legentis). In this context, the 1993 document noted with
apparent approval what Ricoeur called a certain ‘distancing’ or distinguishing
between author and text, as well as between text and successive readers.17
Unquestionably, the documents of Vatican II differ from scriptural texts inasmuch as they are not inspired and do not form together a closed conciliar canon.18 Nevertheless, what the 1993 document from the Biblical Commission
presents about interpreting scriptural texts can obviously be applied to the interpretation of texts produced by church councils and, in particular, by the Second
Vatican Council. In both cases, interpreters should investigate, to the extent they
can, what the original authors had in mind when they wrote what they did (intentio auctoris). But in both cases it is insufficient to leave matters at that. We need
Evangelii Gaudium, no. 244.
Pontifical Biblical Commission, The Interpretation of the Bible in the Church (Vatican City:
Libreria Editrice Vaticana, 1993), 74-75.
18
The teaching of councils of the Church has been developed and, at times (e.g. in nonessential matters), changed. There is no such thing as a closed canon of the twenty-one general
councils that have already taken place.
16
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to attend also to the multiple meanings that emerge when we study the history of
the text’s reception (intentio textus) and the insights of readers with their different presuppositions, questions, and expectations (intentio legentis). This involves
applying what The Interpretation of the Bible in the Church indicates about a triple handling of the scriptural texts.19

Help from Canon Law
Finally, the sixteen documents of Vatican II do not form a code of canon law.
But those who interpret them should learn not only from literary critics, philosophers, and biblical scholars but also from longstanding legal theory and practice.
The interpretation of statutes and constitutions looks beyond the intentions of
those who originally framed them to construe what the texts, their language, and
their purpose (to be determined by context and history) mean.20
A legal friend remarked to me: ‘The idea of a law frozen in amber according
to the mind of its makers finds little support in the1983 Code of Canon Law or
elsewhere.’ He recalled canon 17 of the Code. ‘The mind of the legislator’ should
be considered only if ‘recourse to the text and its purpose have failed.’ It comes
not first but only at the very end of the canon:
Ecclesiastical laws are to be understood according to the proper meaning of
the words considered in their text and context. If the meaning remains doubtful
or obscure, there must be recourse to parallel places, if there be any, to the purpose and circumstances of the law, and to the mind of the legislator.
For good measure, my friend pointed to canon 27. ‘Custom,’ and not the
mind of the legislator, ‘is the best interpreter of laws.’

Conclusion
Legal studies, along with literary, philosophical, and biblical studies, form
areas of research and knowledge that are distinct from the study of councils. But
they are not so distinct as to exclude some general principles and methods of
interpretation that apply, at least analogously, to all four areas.
It is high time that many commentators on the Council’s texts caught up with
the principles and methods of interpretation practised elsewhere. The reception
The Biblical Commission distinguished between the historical-critical method (34-41), approaches to the text (56-57, 86-100), and methods involving readers (41-50). What the Commission said corresponded, respectively, to the intentio auctoris, the intentio textus, and the intentio
legentis, even if it did not use this terminology.
20
See e.g. Y. Kim, Statutory Interpretation: General Principles and Recent Trends, New York:
Nova Science Publishers, 2009; W.D. Popkin, A Dictionary of Statutory Interpretation, Durham,
NC: Carolina Academic Press, 2007.
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of the Vatican II texts (or failure to receive them) in the post-1965 history of the
church influences current reading of these documents. Our search for the meaning of the conciliar texts should take us beyond the intentions of the original
authors.
The publication of Nostra aetate in 1965, as we saw above, signalled the start
of serious official Catholic engagement with Judaism, Islam and other living
faiths. Subsequent statements on Christian-Jewish and Christian-Muslim relations, not to mention the actions of John Paul II, Pope Francis, and countless other Christian leaders and believers, have created the new context in which we read,
interpret, and apply the declaration on the church’s relations to other faiths.
Nostra aetate presents a spectacular case of how the interpretation and implementation of Vatican II texts have pressed beyond the authorial intent of the original drafters to unfold the meaning that the texts have also received from successive
generations of readers. Those who continue to privilege unilaterally the minds of
the committees that framed the Council’s documents should pause to take advice
from literary critics, philosophers, biblical scholars, and canon lawyers.
Summary
Commentators on the sixteen documents from the Second Vatican Council (1962-65) regularly
understand the meaning of those texts to derive merely from the intentions of their authors., those
bishops and experts who drafted and revised the documents for the council fathers (intentio
auctoris). The texts mean what the authors meant. This is to ignore the meaning that derives from
readers (intentio legentis) and the ongoing history of the text itself (intentio textus ipsius). Literary,
philosophical, biblical, and legal studies illustrate how the quest for meaning takes us beyond the
author of a text to recognize that the integral meaning of any text is also shaped by the history of
its interpretation and readers.

Streszczenie
Komentatorzy szesnastu dokumentów Soboru Watykañskiego II (1962-65) rozumiej¹ znaczenie tych tekstów, jako wyp³ywaj¹ce z intencji ich autorów  biskupów i ekspertów  którzy opracowywali i nanosili poprawki do dokumentów przeznaczonych dla soborowych ojców (intentio
auctoris). Teksty wyra¿aj¹ to, co autorzy mieli na myli. Taka interpretacja pomija znaczenie, które
jest owocem odczytania tekstu przez czytelników (intentio legentis) oraz trwaj¹c¹ historiê samego
tekstu (intentio textus ipsius). Studia literackie, filozoficzne, biblijne, oraz prawnicze ukazuj¹, ¿e
d¹¿enie do odkrycia znaczenia ka¿dego tekstu, musi uwzglêdniaæ równie¿ jego interpretacjê kszta³towan¹ poprzez historiê oraz przez jego czytelników.

Keywords
The Second Vatican Council, Documents, Interpretation, intentio auctoris, intentio legentis,
intentio textus ipsius
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Religious discourse and Philosophy
Ibn Rud and Thomas Aquinas
In his encyclical letter Fides et Ratio Pope (today Saint) John Paul II wrote
of “the fundamental harmony between the knowledge of faith and the knowledge
of philosophy”. In his words, “faith asks that its object be understood with the
help of reason; and at the summit of its searching reason acknowledges that it
cannot do without what faith presents.”2
The relationship between faith and reason is one of the fundamental issues
that both philosophers and theologians have had to come to grips with since the
first stages of development of speculative thought, especially in those instances
where reason came into conflict with the established religious doctrine. Western
civilization has known of three major instances that have contributed to a state of
equilibrium between faith and reason: (a) the Jewish and early Christian response
to Greek thought as formulated by Philo of Alexandria (d. c. 50) and the Apologetic movement initiated by Justin Martyr (d. 165); (b) the approach taken by
Augustine (d. 430) to interpreting Platonic and Stoic thought in the light of the
Christian faith; and (c) the synthesis of Platonic, Aristotelian, and Neoplatonic
thought achieved by Albert the Great (d. 1280) and Thomas Aquinas (d. 1274).3
The latter set the standards both regarding perspective as well as the approach to
be taken in the ongoing debate.
The issue of the relation of faith and reason has been one of the most debated in the history of Western thought. Even in our times there has been a renewed
interest in this debate which has engaged the then Cardinal Joseph Ratzinger (today Pope Emeritus Benedict XVI) and the German philosopher Jürgen Haber1
Joseph Ellul, dominikanin, profesor Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu na Malcie oraz
Papieskiego Uniwersytetu w. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie, autor wielu prac z zakresu islamologii oraz dialogu z Islamem rozpatrywanego w kontekcie teologii w. Tomasza
z Akwinu.
2
John Paul II, Fides et Ratio, Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 1998, n. 42.
3
See P. Zerafa, O.P., “Alterità Mitologika u Alterità Filosofika,” in KNISJA 2000, n. 21(1992),
pp. 14-15.
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mas.4 In Islam, however, the debate that has taken place down through the centuries was markedly different. Whereas in the West the fundamental issue centred
upon the question as to whether or not the conclusions of reason were contrary
to the truths of the Christian faith, the problem in Islam concerned the very existence of philosophy within its domains.

Islamic philosophy and Muslim orthodoxy
Islam’s claim to be a revealed religion greatly influenced the reception of the
classical Hellenic tradition within its societies. With the passing centuries, Islam
saw increasing concern among its religious scholars ({ulamâ) about the legitimacy of what were referred to as the “foreign” or “rational” sciences (as opposed
to the “traditional” or “Islamic” sciences). In fact, the Arabic term applied to philosophy was falsafa, a corruption of the Greek philosophia. This was in order to
highlight the alien roots of this science, thereby emphasizing its supposedly non-Islamic and, perhaps in the minds of some, anti-Islamic, nature. There is no question that scholars who promoted Platonic or Aristotelian metaphysics were frequently called on to defend themselves against a theological backlash from the
upholders of Islamic orthodoxy. Already during the first centuries of Islam many
religious scholars questioned the need for the pursuit of philosophy when, in their
view, the Qurân contained all that was necessary for one to achieve happiness in
this world and in the next.
For their part, philosophers considered religion as the sole cohesive force of
society; without religion society would disintegrate. It could not, therefore, be
brushed aside, nor could it be dismissed as superstitious nonsense. It was a factor
that had to be taken into account and to be reckoned with. As we shall see
throughout this article, Islam as a religion has consistently remained the tribunal
before which pursuit of the sciences was sometimes justified – when justification
was called for, something that became an increasingly frequent occurrence.
At times philosophers were obliged to camouflage their ideas by way of dissimulation (faqiyya); an attitude of self-preservation originally adopted by the
Ðîa in the face of persecution periodically unleashed upon them by Sunnî authorities. For this reason Ðîa scholars, especially commentators of the Qur’ân
(mufassirûn) applied both an exoteric (z. âhir) and an esoteric (bâfin) interpretation of the sacred text. In the words of Joel Kraemer, philosophers, following the
example of the Ðîa “often conformed in their writing to accepted views, while
confidentially communicating outrageous doctrines to their coteries or writing
esoterically”.5
4
See J. Habermas, J. Ratzinger, The Dialectics of Secularization: On Reason and Religion,
San Francisco, Ignatius Press 2007.
5
J.L. Kraemer, Humanism in the Renaissance of Islam, Leiden: E.J. Brill, 1992, p. 14.
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The Islamic peripatetic schools6
The two major Islamic philosophers who indirectly broached the issue of
religious discourse and philosophy were Abû Nas.r al-Fârâbî (d. c. 950) and
Abû {Alî b. Sînâ (d. 1037). For the former, philosophy, and particularly metaphysics, is absolutely and universally true, but accessible only to a small intellectual élite. The masses therefore need something they could relate to, that is,
religion, which must be adapted to particular cultures.
According to al-Fârâbî, philosophy gives an account of the ultimate principles as they are perceived by the intellect, whereas religion sets forth their
images by means of similitudes of them taken from corporeal principles and imitates them by their likenesses among political offices”.7 Such a doctrine flies in
the face of Muslim orthodox teaching on the role and the mission of Muh.ammad.
Ibn Sînâ draws the same distinction between philosophy and religion by presenting prophecy as the culmination of intellectual development, a grasp of the
intelligibles. The prophet must lay down laws about men’s affairs by the permission of God… [But] he ought not to involve them with anything [doctrinal] pertaining to the knowledge of God, exalted be He, beyond the knowledge that He
is One, the Truth, and has nothing similar to Him. To go beyond this and obligate them to believe in His existence as being not referred to in place, as being
not subject to verbal classifications, as being neither inside nor outside the world,
nor anything of this kind [is to ask too much].8
Both al-Farâbîs and Ibn Sînâs philosophic argumentation were bold attempts to fuse Aristotelian metaphysics and the Neoplatonic notion of celestial
hierarchies with the creator God of the Qur’ân. But it also brought about an angry reaction from the Mutakallimûn (theologians),9 which led one of Islam’s most
By peripatetic schools I intend those schools of thought in Islam that embraced Platonic or
Aristotelian thought, or an interpretation of both in a Neoplatonic mode.
7
See al-Fârâbî, The Attainment of Happiness, in Alfarabi: Philosophy of Plato and Aristotle,
translated with an introduction by Muhsin Mahdi (revised edition), Ithaca, New York: Cornell
University Press, 2001, n. 55, p. 45.
8
See Avicenna: The Metaphysics of “The Healing”, translated, introduced, and annotated by
M.E. Marmura, Provo, Utah: Brigham Young University Press, 2005, pp. 365-366, nn. 4.5.
9
The Arabic term denoting ‘theology’ is 7ilm al-kalâm, meaning literally ‘the science of the
words”, that is to say, the words of the Qur’ân. Thus, the Arabic term expressing the equivalent of
“theologian” is mutakallim (pl. mutakallimûn), meaning “a scholar of the words”. Thomas Aquinas
(as well as Bonaventure) applies a specific Latin term when referring to Muslim theologians, namely Loquentes or Loquentes in lege Maurorum (see, for instance Summa contra Gentiles Book III,
Chapter 97:15), which expresses precisely their role in the Muslim community. According to the
renowned scholar Louis Gardet, Aquinas acquired his knowledge of the doctrines of the Mutakallimûn from Maimonides. See Gardet, “Saint Thomas et ses prédecesseurs arabes,” in A. Maurer
(ed.), St. Thomas Aquinas 1274-1974, Commemorative studies, Toronto: Pontifical Institute of
Mediaeval Studies, 1974, I, pp. 419-448. This opinion is reinforced by the above-mentioned text
from the Summa contra Gentiles.
6
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.
illustrious scholars, Abû H.âmid al-G azâlî (d. 1111), to articulate a robust defence
of Islamic orthodoxy.

.
Al-Gazâlî and the reaction of orthodoxy
.
Al-G azâlîs critique of their ideas in his refutation The Incoherence of the
Philosophers (Tah. âfut al-Falâsifa) is considered to have sounded the death-knell
of philosophical speculation in the Eastern Islamic lands. Others suggest that his
life’s work brought about the subsequent absorption of Islamic philosophy into
Islamic mysticism, despite the later efforts of Ibn. Rušd (d. 1198) to revive it.10
But, far from being a reactionary theologian, al-G azâlî (d. 1111) warns against
the improper use of apologetics or rushing into illogical statements. In the preface to this work he gives a timely warning to those who seek to undertake such
a method of procedure:
The harm inflicted on religion by those who defend it in a way not proper to it is
greater than [the harm caused by] those who attack it in a way proper to it. As it has
been said: “A rational foe is better than an ignorant friend.”11

He was aware, as we see, that theology was in a weak position because of its
inability to answer philosophical criticisms. The above quotation is a clear witness to his fellow theologians’ insecurity when faced with profound philosophical questions that go right to the heart of the key beliefs. of Islam. They merely
dismissed such questions as foreign and dangerous. Al-G azâlî is quick to point
out that, in order to uphold the faith, it is not necessary to dispute against philosophical doctrines that do not clash with religious principle.
The main thrust of his argument against the philosophers, and particularly
al-Fârâbî and Ibn Sînâ, is that they had abandoned the teachings of the Qur’ân
through their application of faulty metaphysical reasoning.12 He considers both
as “the most reliable transmitters and verifiers among the philosophers of Islam”13
of the words of Aristotle. For this reason they are singled out as the principal
object of his refutation:

See O. Leaman, art. IBN RUSHD, ABU ’L-WALID MUHAMMAD in Edward Craig (General Editor),
. Encyclopedia of Philosophy, London: Routledge, 1998, pp. 638f.
11
Al-Gazâlî, The Incoherence of the Philosophers, A parallel English-Arabic text translated,
introduced, and annotated by M.E. Marmura, Provo, Utah: Brigham Young University Press, 2002,
[A second] introduction n. 16, p. 6. All the texts from the Tah. âfut quoted in the article will be taken
from this translation.
.
12
See .al-Gazâlî, op. cit., [A first introduction], n. 10, p. 4.
13
Al-Gazâlî, op. cit., [A first] introduction, n. 11, p. 4.
10
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Let it be known that [our] objective is to alert those who think well of the philosophers and believe that their ways are free from contradiction by showing the [various] aspects of their incoherence.14

He formulates no less than twenty .refutations of their ideas. While condemning their metaphysical arguments, al-G azâlî approves their emphasis on the necessity of the study of logic: When they say that the logical sciences must be
mastered, this is true. But logic is not confined to them.”15 In making this statement he rightly points out that logic is not the sole preserve of philosophers, but
it is also a science that is applied by theologians. He himself had defended the
study of logic and claimed in his later intellectual autobiography Al-Munqid min
al-D.alâl that the logic of the falâsifa (philosophers) was superior to the reasoning of the religious scholars:
Logic is concerned solely with the concept, which is a question of definition, and with
judging the truth of something, which is a question of proof. There is nothing in that
which should be rejected. Scholastic and speculative scholars already have made use
of it…
What connection is there between such logic and religious questions, which would
require one to reject or condemn it? If you condemned it you would gain a poor reputation among the logicians, first of all for your own poor mind, but above all for
the religion which you claim to be founded apparently on this denial.16

Ibn Ruds defence of philosophy
Ibn Rušd (in Latin, Averroes) defended the status of the philosophers as well
as the study of philosophy in three works, namely, the treatise Kitâb Fas.l
al-Maqâl wa Takrîr mâ bayn al-ðarî{a wa ’l-jikma min al-ittis.âl (The Decisive
Treatise Determining the Connection between the Law and Wisdom), the Kašf {an
manâhið al-adilla fî {aqâid al-milla (Uncovering the Methods of Proofs with
Respect to the Beliefs of the Religious Community), and his monumental work
Tajâfut al-Tajâfut (The Incoherence of the “Incoherence”). As Oliver Leaman
judiciously affirms in his overall consideration of his writings, “Averroes’ style
is on the whole sober, careful, and considered. He makes his points fairly repetitively in many of his works in an attempt at expressing clearly what he is trying
to say.”17
.
Al-G. azâlî, op. cit., [A third] introduction, n. 22, p. 7.
15
Al-G
. azâlî, op. cit., [A fourth] introduction, n. 25, p. 9.
16
Al-Gazâlî, Deliverance from Error and Mystical Union with the Almighty: Al-Munqidh min
al-D.alâl, English translation with introduction by Muh.ammad Abûlayah, and Critical Arabic text
established with Nurshîf Abdul-Rah.îm RifUat, Introduction and notes by G.F. McLean, Washington, D.C.: The Council for Research in Values and Philosophy, 2001.
17
O. Leaman, Averroes and his philosophy, Richmond, Surrey: Curzon Press, 1998, p. 8.
14
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.
Besides providing a lengthy and detailed refutation of al-G azâlîs arguments
in his Tajâfut al-Tajâfut (The Incoherence of the “Incoherence”), Ibn Rušd offers in his Kitâb Fas.l al-Maqâl a common defence of logic and philosophy, this
time, however, one that is couched in terms of Islamic jurisprudence (fiqh). Indeed, this work is nothing else but a fatwa, a decision handed by a judge concerning a point of law upon which there appears to be a dispute or some sort of
doubt. Besides his immense contribution as a philosopher, Ibn Rušd was also
a qâd. î (judge) in the city of Cordoba could claim a pedigree in this profession
since both his father and grandfather before him occupied the same position.
He also defends al-Fârâbî. and Ibn Sînâ against the charges of unbelief (kufr)
brought against them by al-G azâlî on three key issues namely, the argument
about the eternity of the world, that the Exalted does not know particulars – may
He be exalted above that – and the interpretation of what is set forth about the
resurrection of bodies and the way things are in the next life”18 He astutely begins with logic, and carries the justification of the study of this subject still further by arguing for its usefulness as an instrument for philosophy.
.
Throughout this relatively short treatise he frequently mentions al-G azâlî,
which implies that the latters work Tajâfut al-Falâsifa had established itself as
an apologetical text and made inroads even in Muslim Spain. The environment
within which Ibn Rušd lived and worked was one fraught with tensions on both
the political as well as the intellectual levels. Concerning the former, it must be
noted that the military campaigns of the northern Christian kingdoms of Aragon
and Navarre against Muslim Spain were putting the Muslim caliphate of the Almohads under constant pressure. What was required at this point was that society
close ranks and avoid debate which could lead to dissent and the disintegration
of the social order. On the intellectual level religious authorities were becoming
increasingly
wary of philosophical discourse, and their interpretation of al.
-G azâlîs works did little to lighten the atmosphere of mistrust that pervaded
intellectual encounters.
Ibn Rušd begins his treatise by posing the status quæstionis:
The goal of this statement is for us to investigate, from the perspective of Law-based
reflection, whether reflection upon philosophy and the sciences of logic is permitted,

Averroës, The Decisive Treatise determining the Connection between the Law and Wisdom
& Epistle Dedicatory, Translation, with introduction and notes by Ch.E. Butterworth, Provo, Utah:
Brigham Young University Press, 2008, n. 16, p. 12. All the texts from the Kitâb Fas.l al-Maqâl
.
quoted in the article will be taken from this translation.
. These charges are summarized by al-Gazâlî
towards the end of the Tah. âfut al-Falâsifa (see al-Gazâlî, op. cit., [Twentieth] Discussion, nn. 40-43, pp. 220-221) and again referred to by Ibn Rušd at the end of his Tah. âfut al-Tah. âfut (see Ibn
Rušd, Tah. âfut al-Tah. âfut, ‘About the Natural Sciences: The Fourth Discussion’).
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prohibited, or commanded – and this as a recommendation or as an obligation – by
the Law.19

He describes the study of philosophy as “nothing more than reflection upon
existing things and consideration of them insofar as they are an indication of the
Artisan,”20 that is, God, as the Creator. Falsafa thus becomes natural theology,
aiming to prove the existence of the creator and to provide a better understanding of God “through cognizance” (ma{rifa). Later on in the text Ibn Rušd would
apply this term when he addresses both the human cognizance of God (ma{rifa)
and God’s knowledge ({ilm) of the particulars..
In this way Ibn Rušd seeks to counter al-G azâlîs charge that .the falâsifa do
not really prove that the world has an Artisan. In his Tahâfut al-G azâlî had reiterated that Real action is only through will” whereas “If God, according to [the
philosophers], has neither will nor choice, he would be neither an agent nor
a maker except in a metaphorical [sense].”21
A crucial decision taken by Ibn Rušd’s in order to set philosophy within the
parameters of Islamic orthodoxy was to change certain key terms. In the title of
his Fas.l al-Maqâl, he does not apply the term falsafa but instead he opts in favour of the term jikma. In the text of the same work he does not refer to Islam as
dîn (the common phrase applied in order to denote ‘religion’), but instead applies the term ðarî7a which, in the above quotation is translated as Law-based reflection.22 Concerning the first choice, it should be noted that one of the most
beautiful names of God mentioned in the Qurân is al-H.akîm, the All-Wise;
whereas, concerning the second, he intends to place the study of philosophy before the ultimate tribunal of God’s classification of human acts. He is careful to
apply the terms current in classical Islamic jurisprudence regarding the five classifications under which human acts fall, namely: wâðib (obligatory), mandûb
(recommended), mubâj (permitted), makrûh (reprehensible), and majzûr (forbidden). In the text quoted above Ibn Rušd opts in favour of grouping wâðib and
mandûb under the more comprehensive class of mamûr (commanded), while
leaving out altogether the class of makrûh.23
He begins the third section of the treatise by claiming that for every Muslim
there is a way to truth that suits his nature. He elaborates his assertion in the following manner:

Averroës, The Decisive Treatise determining the Connection between the Law and Wisdom
& Epistle Dedicatory, [I. Introduction], n. 1, p. 1
20
Averroës,
op. cit., [II. That philosophy and logic are obligatory], n. 2, p. 1.
.
21
Al-Gazâlî, The Incoherence of the Philosophers, Discussion 3 (13), p. 59.
22
In a note to the translation Butterworth states that the term ðarîUa (or its equivalent šarU)
“are used only to refer to the revealed law of Islam.” See Averroës, op. cit., p. 51, n. 1.
23
See ibid.
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Thus, some assent by means of demonstration; some assent by means of dialectical
statements in the same way the one adhering to demonstration assents by means of
demonstration, there being nothing greater in their natures; and some assent by
means of rhetorical statements, just as the one adhering to demonstration assents by
means of demonstrative statements.24

He bolsters his argument by referring the reader to Q. 16:125, which states:
“Call to the path of your Lord by wisdom, fine preaching, and arguing with them
by means of what is finest.”25 He takes the term “wisdom” (jikma) to be identical with “demonstration” (burjân), “fine preaching” (al-maw7iz. a al- asana) as
identical with “rhetorical statements” (al-aqâwîl al-hit. âbiyya), and “arguing with
them” (ðâdilahum) with “dialectical statements” (al-aqâwîl al-ðadaliyya). In this
manner he is eventually able to present philosophy as one of three ways towards
fulfilling the Qurânic injunction, one which is obligatory albeit for a very restricted circle of individuals:
For people are of three sorts with respect to the Law.
One sort is in no way adept to interpretation. These are the rhetorical people, who are
the overwhelming multitude. That is because no person of unimpaired intellect is
exempted from this kind of assent.
Another sort is those adept in dialectical interpretation. These are those who are dialectical by nature alone, or by nature and by habit.
Another sort is those adept in certain interpretation. These are those who are demonstrative by nature and art – I mean, the art of wisdom. This interpretation ought not
to be declared to those adept in dialectic, not to mention the multitude.26

Thus, by setting aside some of the distinctions between the language of the
Qurân and technical Greek philosophical terms and concepts, Ibn Rušd is able
to claim at the end of the Treatise that “wisdom (jikma but now rendered synonymous with falsafa) is the companion of the Law and its milk-sister (s.âjibat alðarî7a wa ’l-uht al-rad. î7a). These two are companions by nature and lovers by
essence and instinct.”27
Averroës, op. cit., [III. That demonstration accords with the Law], n. 11, p. 8.
In this particular paragraph I have opted for Butterworth’s translation in the text itself.
26
Averroës, op. cit., [V. On what is intended by the Law and its methods], n. 44, p. 26. This
distinction is already present in Plato’s Republic, VI wherein Socrates states that “those who are
able to grasp what is always the same in all respects are philosophers, while those who are unable
to do so and who wander among the many things that vary in every sort of way are not philosophers.” Plato Republic VI:484b in Plato: Complete Works, Edited, with Introduction and Notes, by
J.M. Cooper, Indianapolis/Cambridge, Massachusetts: Hackett Publishing Company, 1997, p. 1107.
Al-Fârâbî applied it to his political philosophy.
27
Averroës, op. cit., [VII. Conclusion], n. 9, pp. 32-33. This statement clinches the argument
that the treatise is indeed a fatwa. The term milk-sister (al-uht al-rad. î7a) is a legal term used in
cases concerning the prohibition of a marriage on account of fosterage (breast-feeding). Al-Alami
and Hinchcliffe have very aptly described this legal issue:
24
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Too many interpreters, unaware of such shifts in terminology and of cultural
differences, have operated under the assumption that Ibn Rušd was particularly
concerned with the relation between philosophy and religious faith that was similar to the one posed by the thirteenth century Scholastics in the wake of the
Averroist movement in Paris. However, as stated above, Ibn Rušd does not in fact
refer to religion but rather to ðarî7a. What was at stake was the legitimacy of the
study of philosophy in Islam. As is evident from the above-quoted text, this relation he asserts between philosophy and Law is one of accord, but only for a select few.
Thus religion (here identified with Law) and philosophy are not incompatible. The Qurân enjoins its adherents to attend to rational arguments concerning
how they are to behave and think. For those who cannot, however, there are other forms of presentation of the truth which are more within the reach of the multitude of people. Ibn Rušd expands his argument in his Tajâfut al-Tajâfut:
[T]he religions are, according to the philosophers, obligatory, since they lead towards
wisdom in a way universal to all human beings, for philosophy only leads a certain
number of intelligent people to the knowledge of happiness, and they therefore have
to learn wisdom, whereas religions seek the instruction of the masses generally.28

He further develops his argument by stating that “a man of learning”, that is
to say, a philosopher, “is under obligation to choose the best religion of his period,
even when they are all equally true for him, and he must believe that the best
will be abrogated by the introduction of a still better”.29 From this premise, he
concludes:
Therefore the learned who were instructing the people in Alexandria became Muhammedans when Islam reached them, and the learned in the Roman Empire became
Foster relationship also creates a bar to marriage in Islamic jurisprudence. The Qur’ân itself
merely prohibits the marriage of a man with his foster mother and her daughters. The jurists,
however, extended the bar of fosterage and virtually equated it with that of blood relationship.
Thus not only may a man not marry the woman who suckled him, or her daughter, he may not
marry the mother or grandmother of his wet-nurse, his daughter by fosterage, i.e. his wife’s
foster child and her descendants, or his foster sisters and her descendants, the paternal and
maternal aunts of his foster-mother. The jurists also extended the bar of fosterage and virtually equated it with that of affinity. Thus a man is forbidden to marry the wives of his son by
fosterage, i.e., the wives of those his wife has suckled and the wives of his foster-father, i.e.,
the husband of his wet-nurse, and their ascendants and descendants. He may not marry his
wife’s foster mother or her ascendants and descendants. A marriage is even prohibited between
two persons who had different wet-nurses, if each of these women was the wife of the same
man.
See Dawoud Sudqi El Alami and Doreen Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws of
the Arab World, London–The Hague–Boston: Kluwer Law International, 1996, p. 13.
28
Averroes’ Tahafut al-Tahafut, translated by Simon van den Bergh, Cambridge, UK: Gibb
Memorial Trust, 1954, n. 582, p. 360.
29
Op. cit., n. 583.
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Christians when the religion of Jesus was introduced there. And nobody doubts that
among the Israelites there were many learned men, and this is apparent from the
books which are found amongst the Israelites and which are attributed to Solomon.30

What Ibn Rušd is stating here is that reason is the path that leads to the truth
of the prophetic tradition, which explains successive conversions of the philosophers to the revealed Laws of their times. The learned, of their own nature tend
to opt for the best religion of their times.31 He further states that “every religion
exists through inspiration and is blended with reason”.32
Taking his cue from the teachings of al-Fârâbî, Ibn Ruðd affirms that the role
of religion is that of instructing people in social mores and good conduct both of
which lead to happiness. But those belonging to the demonstrative class (i.e., the
philosophers) are enjoined to address religious propositions in a critical manner.33
This might appear to be a rather condescending way to describe the faith of the
ordinary believer but, as he suggests in Faxl al-Maqâl, if one considers examples from medicine its acceptability will become evident:
Here is a likeness of these people’s intention as contrasted to the intention of the
Lawgiver: someone is intent upon [going to] a skilled physician who is intent upon
preserving the health of all the people and removing sicknesses from them by setting
down for them statements to which there is common assent about the obligation of
practicing the things that preserve their health and remove their sicknesses, as well as
of avoiding the contrary things. He is not able to make them all become physicians,
because the physician is the one who knows by demonstrative methods the things
that preserve health and remove sickness…
Now this illustration is certain … That is because the link between the physician and
the health of bodies is [the same as] the link between the Lawgiver and the health of
souls – I mean, the physician is the one who seeks to preserve the health of bodies
when it exists and to bring it back when it has disappeared, while the Lawgiver is the
one who aspires to this with respect to the health of souls.34
Ibid.
Alain de Libera in Averroès: L’islam et la raison, traduction par Marc Geoffroy, presentation par A. de Libera, Paris: GF Flammarion, 2000, p. 35.
32
Averroes’ Tahafut al-Tahafut, n. 584.
33
Richard C. Taylor ‘Averroes: religious dialectic and Aristotelian philosophical thought’,
Peter Adamson & Richard C. Taylor, The Cambridge Companion to Arabic Philosophy, Cambridge,
UK: Cambridge University Press, 2005, p. 187.
34
Averroës, The Decisive Treatise determining the Connection between the Law and Wisdom &
Epistle Dedicatory, [V. On what is intended by the Law and its methods], nn. 48.50, pp. 27-29. This
parallel between the Lawgiver and the physician is not a novelty in philosophy. Already al-Fârâbî in
his treatise Al-Tanbîh 7alâ sabîl al-sa7âda (Directing Attention to the Way to Happiness) resorts to the
same example in order to describe the role of the ruler as moral teacher within a virtuous city. He
juxtaposes role of the physician to that of the statesman or ruler insofar as the first cures bodies and
the second cures souls. This comparison leads al-Farâbî to move from the individual level to the social. See al-Fârâbî, The Attaiment of Happiness, in Alfarabi: Philosophy of Plato and Aristotle, n. 62.
30
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Different people possess different attitudes toward medicine, some based upon
real understanding and some based upon a superficial acquaintance, and yet these
differences do not pose any obstacle to the ability of everyone in the community to
live in an organized and healthy society. Throughout his Faxl al-Maqâl, Ibn Rušd
attempts to highlight the fact that there are various ways of arriving at knowledge
of something, some of which are more certain than others, but all of which are
acceptable. We know religious truths in different ways, but we really do know exactly the same thing. Following through his argument, Ibn Rušd affirms the existence of methods of interpretation of the Qurân which he describes as “the shared
methods for teaching the majority of the people and [the method for teaching] the
select.”35 There are also three types of texts that lend themselves to interpretation:
those requiring a literal interpretation, those requiring an allegorical one, and those
concerning which disputes have arisen among scholars.
He ultimately claims that the philosopher is the best interpreter of the Qurân
given that he is well trained in logic.36 A key term that Islam usually applies within a juridical-theological framework, but which Ibn Rušd applies to language, is
iðmâ7 (consensus). This is connected with the interpretation of the Qurân, .especially with those verses related to the above-mentioned issues on which al-G azâlî
had accused the philosophers of unbelief:
Indeed, we say that whenever the apparent sense of a pronouncement about something in the Law37 differs from what demonstration leads to, if the Law is considered
and all its parts scrutinized, there will invariably be found in the utterances of the law
something whose apparent sense bears witness, to that interpretation.
Because of this idea, Muslims have formed a consensus that it is not obligatory for
all utterances of the Law to be taken in their apparent sense, nor for all of them to be
drawn out from their apparent sense by means of interpretation, though they disagree
about which ones are to be interpreted and which not interpreted.38

At this point Ibn Rušd mentions the divergent schools of the AšUariyya39 and
of the H. anbaliyya.40 Consequently, if an “exhaustive” consensus exists among all
Averroës, op. cit., [VI. On the emergence of factions within Islam], n. 55, p. 31.
This opinion had already been voiced by al-Fârâbî who believed that logicians are better
interpreters of the Qur’ân than grammarians. See, for instance, his treatise Al-Alfâz. al-Musta7malah.
37
Here the term ‘Law’ refers to the Qur’ân.
38
Averroës, op. cit., n. 14, pp. 9-10.
39
The AšUariyya School, founded in Bas.ra by Abû l-H.asan UAlî b. IsmâUîl al-AðUarî (d. c. 935),
advocated the doctrine of divine attributes as corresponding to realities in God and not merely with
his essence. They also upheld the doctrine of divine omnipotence to the extent that, for them, even
human action is created by God.
40
The H.anbaliyya School, founded in Baghdad by Ah.mad b. H.anbal (d. 855). It gives priority
to the Qur’ân to the text of the Qur’ân and the h. adît (Sayings of the Prophet) and adopts a literalist
approach to the sacred text. It adopts a rigorist stand as regards morality and ethics.
35
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three classes (demonstrative, dialectical, rhetorical) concerning the clarity of certain verses, then there is no need to seek other forms of interpretation except the
literal one. Where a certain ambiguity appears with regard to other passages of
the Qurân, then these are to be interpreted allegorically. In this way, Ibn Rušd is
able to conclude eventually that, where there appears to be a clash between demonstrative reasoning and the verses of the Qurân, which are commonly interpreted in a literal sense, then these same verses require an allegorical interpretation:
The reason an apparent and an inner sense are set down in the Law is the difference
in people’s innate dispositions and the variance in their innate capacities for assent.
The reason contradictory apparent senses are set down in it is to alert “those well
grounded in science” to the interpretation that reconciles them. This idea is pointed
to in His statement (may He be exalted), “He it is who has sent down to you the Book;
in it there are fixed verses…” on to His statement, “and those well grounded in science” (Q.3:7)41

Here Ibn Rušd is referring to the distinction between so-called “clear verses”
(âyât muh. kamât) and the “ambiguous verses” (âyât mutaðâbihât) of the Qurân.
At this point the question arises as to who should be the one tasked with either or
both types of interpretation. The distinguished Muslim exegete al-T.abarî (d. 923)
states that the clear verses are accessible to Muslim scholars (7ulamâ), whereas the comprehension of the “ambiguous verses” is the sole prerogative of God.42
What Ibn Rušd is claiming here, however, is that the “clear verses” are amenable
to only one interpretation, which applies to both the learned and the masses. By
contrast the “ambiguous verses” can be interpreted only by the learned (in his
case, the philosophers), who can read into them and arrive at an allegorical interpretation of that particular verse or verses where an apparent conflict exists between their literal interpretation and the teachings of the philosophers, particularly those of Aristotle. Thus, when Ibn Rušd attempts to reconcile apparently
contradictory views his approach is to argue that all these views are acceptable
as different aspects of one and the same reality. Throughout his works he strives
to demonstrate that one thing could be described in a variety of manners.

The decline of Islamic Peripatetic philosophy
In describing the sad demise of peripatetic philosophy in Islam following the
downfall of Ibn Rušd, Oliver Leaman states that:

Averroës, op. cit., n. 14, p. 10.
See T.abarî, Ðâmi7 al-bayân 7an ta’wîl ây al-Qur’ân, Mah.mûd Muh.ammad Ðakîr and Ah.mad
Muh.ammad Ðakîr (eds), Cairo: Dâr al-MaUârif, 1374/1954-, VI. 179-180.
41

42

RELIGIOUS DISCOURSE AND PHILOSOPHY

39

Towards the end of his life Averroes suffered persecution from the Almohad authorities, and although he was fairly swiftly rehabilitated, philosophy itself fell into something of a disgrace within the Muslim community. In the eastern territories of Islam
there were flashes of philosophical revival within the tradition of falsafa, and the
name of Mulla Sadra (c. 1571-1640) is well worth mentioning in this context, but in
al-Andalus and the western region very little activity of philosophical note was built
upon the foundations laid by Averroes.43

It is indeed one of those seeming contradictions in history that the true heir
of Ibn Rušd’s thought was not the Muslim world but Western Scholasticism. His
ideas, some of which were hotly contested during the thirteenth century were
eventually addressed and assimilated within the fabric of Mediaeval Christian
thought. Thus, it is no small wonder that, whereas in his monumental Divine
Comedy, Dante Alighieri placed Muh.ammad and UAlî in the Eighth Circle of Hell
among the sowers of scandal and schism”,44 he assigned Ibn Rušd (“Averroës,
of the great Commentary”)45 to the First Circle of Hell (or Limbo),46 in the company of Homer, the Pre-Socratics, Socrates, Plato, Euclid, Ptolemy, Hippocrates,
Galen, Ibn Sînâ (Avicenna) and Salah. al-Dîn (Saladin).

The debate in Western Scholasticism
The study of philosophy in Western Christendom and in particular during the
High Scholastic period (12th – 13th centuries) had its own travails, albeit of a different kind. In effect philosophy was present within the fabric of the Christian
tradition already in the preaching of Paul. The Apostle of the Gentiles was not
only instructed in the niceties of the Jewish faith but also in some areas of Greek
thought, especially the principles of rhetoric. Later on, St Justin Martyr (d. c. 165)
was reputed to have been the first Christian philosopher among the Fathers of
the Church. In the Eastern Christian tradition one finds Church Fathers of outstanding repute such as St Basil of Caesarea (d. 379) and his companion St Gregory of Nazianzus (d. 390), both of whom studied philosophy at the Academy of
Athens (which was a pagan institution). In the Western tradition no less a figure
than St Augustine (d. 430), arguably the greatest Father of the West, not only
studied but also taught philosophy both at Carthage and in Milan. In later centuries one could boast of great philosophers such as the Irish theologian and Neoplatonist John Scotus Eriugena (d. c. 877).
O. Leaman, Averroes and his Philosophy, p. 163.
See Dante Alighieri, The Divine Comedy, Inferno: Canto XXVIII vv. 28-42.
45
Dante Alighieri, The Divine Comedy, Inferno: Canto IV v. 144.
46
According to Dante this place is inhabited by admirable men and women who lived before
the advent of Christianity or who did not receive baptism.
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The teachings of Augustine, especially those on divine illumination were later applied to the thought of Ibn Sînâ whose writings witnessing his engagement
with and his debt to Neoplatonic thought were introduced to Western Scholastic
circles in the early thirteenth century especially through the works of William of
Auvergne (d. 1249). It is no small wonder that Étienne Gilson coined the term
augustinisme avicennisant.47
To state that the appearance of Islamic thought was like a beacon that shone
upon an otherwise intellectually depleted, backward and superstitious Western
Christendom is unfortunately a very common and simplistic opinion. It is true
that Christian scholars such as Gerbert d’Aurillac (later Pope Sylvester II,
d. 1003) and Adelard of Bath (d. 1152) travelled to Muslim lands in order to seek
knowledge and to broaden their intellectual horizons. They even brought back to
Christian Europe scientific works and instruments that greatly revolutionized
Western science. It is also true that the introduction of philosophical works by
Islamic scholars did cause intellectual upheaval in the great universities of Europe, especially in Paris. But this was only possible precisely because Western
Christian scholars were fully capable of understanding such writings and the
potential consequences of their adoption without the necessary dynamic engagement through dialogue and critique. The problem lay not with Greek or with Islamic thought per se, but with the infiltration of Aristotelian works through the
commentaries of Ibn Rušd.
Throughout the thirteenth century the University of Paris was, in a phrase
coined by Pope Gregory IX (one of its ex-alumni), the oven where the intellectual
bread of the Latin world was baked. It was the domain par excellence of high culture. Albert the Great called it “the city of philosophers.” But some time before the
year 1230 a significant change took place within this academic institution. Two
centuries earlier the Christian kingdoms of northern Spain had launched a series of
military campaigns, known as the Reconquista in order to loosen the Muslims’ grip
on Spain. The first result was the capture of the city of Toledo in 1085. This military thrust facilitated freedom of movement for Christians and brought about
a missionary thrust that was essentially doctrinal in nature. Thus began the dialogue
of apologetics spearheaded by the monks of Cluny under the leadership of Peter
the Venerable (d. 1156). Meanwhile, Arab-Islamic culture was also the strongest
exponent of ancient Greek science and philosophy; to the mind of the mediaeval
Latin West it represented both a threat and an unavoidable attraction. It is, therefore, understandable that Arab-Islamic writings that drew upon Greek inspiration
were being translated within Latin Christendom through the initial efforts of Dominicus Gundissalinus (d. c. 1181) and Gerard of Cremona (d. 1187).
47
See É. Gilson, Les sources gréco-arabes de laugustinisme avicennisant, Paris: Librairie
Philosophique J. Vrin, 1986, p. 101f.
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It was precisely this process of translation that two centuries later brought
about a veritable crisis of high culture in Paris. The introduction of Aristotle as
interpreted by Ibn Rušd around 1230 opened up for Christians a scientific view
of the universe that was in some instances far removed from the Bible’s religious
imagery. The enthusiastic response and, at times, uncritical acceptance on the part
of many Parisian scholars of the Aristotelian corpus by way of Islam was viewed
by others with a sense of alarm; for these, pagan thought had infiltrated the very
fabric of Christianity through the writings of an infidel, namely Ibn Rušd. Paris
had become the city of the Gentiles.48 Such fear was reinforced in the wake of
the controversies that erupted as a result of the teachings of Amaury of Bène
(d. c. 1207) and David of Dinant (d. c. 1217), both of whom were condemned as
pantheists, as well as Siger of Brabant (d. c. 1284), who was considered the main
proponent of the so-called Averroist School at the University of Paris.49 It is within this framework that one must set the life and works of Thomas Aquinas as
well as his unique contribution towards a better understanding of the role of faith
and reason.
The Mediaeval thinker was a person who had a passion for knowledge; he
was always prepared to initiate an exchange of ideas in order to arrive at the truth.
He was confident of human reason and rational discourse which, enlightened by
faith, would lead to divine truth. Saint Thomas Aquinas was one of the major
proponents of such discourse, and it is precisely within this context that we discover in him a man of dialogue, not only with the philosophical currents of his
time, but also with the religious, including Islam. His careful reading of Aristotle
as well as his response to the Stagirite’s commentators in the Islamic world would
occupy his entire career as a scholar.

Thomas Aquinas on faith and reason
In Fides et Ratio John Paul II reserves special praise for Aquinas “not only
because of what he taught but also because of the dialogue which he undertook
with the Arab and Jewish thought of his time.” John Paul II sets this medieval
scholar’s contribution to the ongoing dialogue between faith and reason within
the historical and cultural context of his time:
In an age when Christian thinkers were rediscovering the treasures of ancient philosophy, and more particularly of Aristotle, Thomas had the great merit of giving pride
of place to the harmony which exists between faith and reason…
48
It is interesting to note that, for this reason, the Summa contra Gentiles is considered by
some modern authors as a work addressed to Masters of the Faculty of Arts at the University of
Paris. See, for instance, See M.-D. Chenu, Aquinas and His Role in Theology, Collegeville, Minnesota: Michael Glazier, 2002, p. 66.
49
See O. Leaman, Averroes and his philosophy, pp. 163-178.
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More radically, Thomas recognized that nature, philosophy’s proper concern, could
contribute to the understanding of divine Revelation. Faith has no fear of reason, but
seeks it out and has trust in it.50

One may wonder at the fact that Aquinas sought the assistance and was indeed influenced by philosophers who embraced non-Christian beliefs, more so
when these happened to be Jewish and Muslim. As already stated above, Christendom had already been fighting the Crusades in the East for two centuries and
the Spanish reconquista was steadily gaining ground in the West. As for the Jews,
there was an almost universal impression that the old Mosaic covenant had been
eclipsed by the new, although Christian scholars concerned about the textual accuracy of their Old Testament did turn to the Jewish scholars for the necessary
elucidation, with some even learning a little Hebrew. The late twelfth and early
thirteenth centuries saw a flourishing of Hebraic studies that remained unparalleled until the later Renaissance.
However the main concern of Aquinas was to learn from them in his search
for the truth. In this respect he epitomized the medieval respect for learning,
through his conviction that “any truth, no matter by whom it is said, is from the
Holy Spirit”.51 Such an innovative and courageous attitude was highlighted by
his biographer and secretary William of Tocco when he wrote:
For he was making new divisions in his text, finding a new and clear manner of drawing conclusions, and adducing new reasons for his conclusions, such that no one
who heard him teach new things, or define doubtful things by new arguments, could
doubt that God had illuminated him.52

For this reason John Paul II, does not fail to emphasize this contribution of
Thomas which serves as a model as well as a condition for any dialogue that aims
to be serious and fruitful:
Fides et Ratio, n. 43.
Summa Theologiae, Ia IIae, q. 109, art. 1.
52
This text refers to chapter xiv of the Vita Sancti Thomae Aquinatis written by William of
Tocco. The Latin original reads:
50

51

Erat enim novos in sua lectione movens articulos, novum modum et clarum determinandi inveniens, et novas adducens in determinationibus rationes: ut nemo, qui ipsum audisset nova
docere, et novis rationibus dubia diffinire, dubitaret, quod eum Deus novi luminis radiis illustrasset.
Vita Sancti Thomae Aquinatis, auctore Guillelmo de Tocco, in Fontes Vitae S. Thomae Aquinatis (notis historicis et criticis illustrati), curis et labore D. Prümmer O.P., Fasciculus II, Tolosa s.d.,
p. 81.
The context of this quotation refers to the preparatory studies undertaken by Thomas in order
to accede to the Baccalaureate. At one time he was hesitating whether to continue, considering himself unworthy of such an academic position. He was then persuaded to continue thanks to the intervention of St. Albert the Great.

RELIGIOUS DISCOURSE AND PHILOSOPHY

43

A quite special place in this long development belongs to Saint Thomas, not only
because of what he taught but also because of the dialogue which he undertook with
the Arab and Jewish thought of his time. In an age when Christian thinkers were rediscovering the treasures of ancient philosophy, and more particularly of Aristotle,
Thomas had the great merit of giving pride of place to the harmony which exists
between faith and reason. Both the light of reason and the light of faith come from
God, he argued; hence there can be no contradiction between them.53

Thus, in the words of David Burrell, Aquinas “was more inclined to examine
the arguments of thinkers than their faith, trusting in the image of the creator in
us all to search out traces of the divine handiwork.”54
Thomas refers many times to the question of faith and reason directly or indirectly throughout his academic career. At the beginning he broaches the subject indirectly when discussing the issue within the context of the debate concerning the creation, in his In quattuor libros Sententiarum of Peter Lombard.
Here he states unequivocally that the existence of the Creator and his uniqueness,
together with his freedom to create and his creation of things ex nihilo and without intermediaries is philosophically both comprehensible and demonstrable.
Only the question of creation ex tempore cannot be subject to demonstration by
way of philosophy, although it is comprehensible.55 Aquinas would again take up
this question near the end of his career in his work De æternitate mundi.
He later wrote specifically on the question of faith and reason and approached the subject from three perspectives, namely: on whether the conclusions
derived from reason are opposed to the truth of the Christian faith; on the type of
knowledge of God that can be attained by means of faith and of reason; and on
whether matters of faith could be demonstrated by way of rational argumentation.
Aquinas discusses the first issue, namely whether the truth of reason is opposed to the truth of the Christian faith, especially in the Summa contra Gentiles.
He gives seven reasons for why the truth of reason is not opposed to that of the
Christian faith, the principal ones being the first two, namely:
[1] Although the truth of the Christian faith… surpasses the capacity of the reason,
nevertheless that truth that the human reason is naturally endowed to know cannot be
opposed to the truth of the Christian faith. For that with which the human reason is
naturally endowed is clearly most true; so much so, that it is impossible for us to think
of such truths as false. Nor is it permissible to believe as false that which we hold by
faith, since this is confirmed in a way that is so clearly divine. Since, therefore, only
Pope John Paul II, Fides et Ratio, n. 43.
D.B. Burrell, C.S.C., “Aquinas and Islamic and Jewish Thinkers” in Norman Kretzmann
and Eleonore Stump (eds.), the Cambridge Companion to Thomas Aquinas, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1993, p. 61.
55
See Aquinas, In quattuor libros Sententiarum, Book II, Dist. 1, Q. 1, Art. 1-6.
53
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the false is opposed to the true, as is clearly evident from an examination of their
definitions, it is impossible that the truth of faith should be opposed to those principles that the human reason knows naturally.
[2]… The knowledge of the principles that are known to us naturally has been implanted in us by God; for God is the Author of our nature. These principles, therefore, are also contained by the divine Wisdom. Hence, whatever is opposed to them is
opposed to the divine Wisdom, and therefore, cannot come from God. That which
we hold by faith as divinely revealed, therefore, cannot be contrary to our natural
knowledge.56

The above passage reveals the focal point of his system, namely that the
human mind was created in order to receive the truth. It is precisely for this reason that Aquinas had earlier discussed the way one would be able to argue with
Jews, with non-Catholics, and with Muslims and pagans:
[3] … against the Jews we are able to argue by means of the Old Testament, while
against heretics we are able to argue by means of the New Testament. But the Muslims and the pagans accept neither the one nor the other. We must, therefore, have
recourse to the natural reason, to which all men are forced to give their assent. However, it is true, in divine matters the natural reason has its failings.57

Regarding the second question, i.e., as to whether knowledge of God that can
be attained by means of faith and reason Aquinas affirms in the Summa Theologiae that Christian theology is more valuable than the other sciences not because
the latter do not possess validity, but because the truths of faith are beyond the
grasp of human reason:
Among the theoretical sciences one is reckoned more important than another, first
because of the certitude it brings, and next because of the worth of its subject. On
both counts sacred doctrine surpasses the others. As to certitude, because theirs comes from the natural light of human reason which can make mistakes, whereas sacred doctrine’s is held in the light of divine knowledge which cannot falter. As to
worth of subject, because their business is only with things set under reason, whereas
sacred science leads to heights the reason cannot climb.
Then among the practical sciences, that stands higher which has the further purpose… Now in so far as sacred doctrine is a practical science, its aim is eternal happiness, and this is the final end governing the ends of all the practical sciences.58
56
Summa contra Gentiles, Book I, ch. 7, nn. 1.2. All texts from the Summa contra Gentiles
are taken from Saint Thomas Aquinas, Summa contra Gentiles, Book One: God, translated with an
Introduction and Notes by A.C. Pegis, F.R.S.C., Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame
Press, 1975.
57
Summa contra Gentiles, Book I, ch. 2, n. 3.
58
Summa Theologiae, Ia, q. 1, art. 5 corp. All quotations from the Summa are taken from the
English translation published by Blackfriars in conjunction with Eyre & Spottiswoode, London and
McGraw-Hill, New York, 1964-1966.
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Concerning the third, that is to say, on whether matters of faith could be demonstrated by way of rational argumentation, Thomas admits in the Summa that
Christian theology draws on philosophical teaching. However, he is quick to
point out the reason and the manner in which this takes place:
Holy teaching can borrow from the other sciences, not from any need to beg from
them, but for the greater clarification of the things it conveys. For it takes its principles directly from God through revelation, not from the other sciences. On that account it does not rely on them as though they were in control, for their role is ancillary
and subsidiary… That it turns to them so is not from any lack or insufficiency within
itself, but because our understanding is wanting, which is more readily guided into
the world above reason, set forth in holy teaching, through the world of natural
reason from which the other sciences take their course.59

He returns to the subject when he discusses the question of whether giving
reasons for matters of faith lessens its merits. He replies that “human reasoning
in matters of faith can stand in a twofold relationship to the believer’s will.” He
replies that “human reasoning about matters of faith can stand in a twofold relationship to the believer’s will.”60 The first relationship refers to a person who has
no willingness to believe due to lack of proof. In such a case “reasoning does
take away from the merit of faith.” The second relationship refers to reasoning
that “can stand as something consequent upon the believer’s willing”, that is to
say, when the believer seeks arguments in order to sustain the truth in which he
believes. In this case “human reasoning does not take away the merit of faith,
but is rather a sign of a greater merit.”61 He next delineates the role to be played
by reason in support of the teaching and defence of the faith:
Arguments brought forth in support of the teaching of the faith are not demonstrations capable of leading the mind to clear understanding. The teaching of faith does
not cease to be of things unseen. What arguments do is remove deterrents to faith,
namely by showing that what is proposed for belief is not an impossibility.62

This latter argument is again brought up by Thomas within the context of
apologetical argumentation in his De rationibus fidei contra Saracenos, Graecos
et Armenos ad Cantorem Antiochenum. This work is a very short tract written in
answer to a request made by an ecclesiastical official in Antioch in order to reply
to objections posed mainly by Muslims concerning some principles of Christian
belief and practice.

59
60
61
62

Summa Theologiae, Ia, q. 1, art. 5 ad 2.
Summa Theologiae, IIa IIae, q. 2 art. 10 reply.
Ibid.
Summa Theologiae, IIa IIae, q. 2 art. 10 ad 2.
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The chapters of this text are so structured because they are centred upon the
exhortation of St. Peter (1 Pt. 3:15): “Parati semper ad satisfactionem omni poscenti vos rationem de ea quae in vobis est fide et spe” (Always be prepared to
make a defence to any one who calls you to account for the faith and the hope
that is in you). This text is quoted by Thomas in the first chapter of the treatise.
Where the Greek text of the New Testament mentions only hope, Thomas’s Vulgate has a variant reading which adds the virtue of faith. As Gilles Emery has
observed, the version chosen by Thomas serves a particular purpose given that,
for him, the Christian faith is contained above all in the confession of the Trinity
and in the glorification of the Cross. These two articles of faith contain the entire
body of Christian doctrine.63
He is concerned with laying particular emphasis on the Cross, which appears
to have been the object of sarcasm among the Muslim interlocutors in Antioch.
Furthermore, he wanted to demonstrate that faith in the humanity of Christ is
inextricably linked to the profession of faith in the Cross.
As David Burrell remarks, in this short treatise Thomas does not demonstrate
any wish whatsoever to engage in polemics. Instead, he takes the opportunity to
present a brief summary of Christian doctrine concerning those points identified
by the Cantor as being of particular importance to Muslims. He does not respond
directly to the Muslim interlocutor. What he does is to furnish the Cantor with
a series of strategies in order to formulate an instructive and robust response, that
is to say, a response that would take as a starting point the objections raised by Muslims in order to come up with an insightful presentation of the heritage of the Christian faith.64 In undertaking this task Thomas teaches us that by taking as a point of
departure the objections put forward by Muslims, one might find better ways to
come up with a clearer exposition of the principles of the Christian faith.
Concerning any possible disputation with non-Christians, and in this particular case, with Muslims, he affirms that the Christian faith includes mysteries that
lie beyond that which human reason is capable of grasping. From this premise,
two conclusions are to be drawn. The first is that arguments drawn from human
reason cannot prove the truth of the Christian faith, nor are they capable of convincing those who do not believe in it. For the Aquinas such a procedure would
“belittle the sublimity of the Faith, whose truth exceeds not only human minds
but also those of angels; we believe in them only because they are revealed by
See Saint Thomas dAquin: Les raisons de la foi, Les Articles de la foi, et Les sacrements
de lÉglise, Introduction, Traduction du latin et annotation par G. Emery, Paris: Les Éditions du
Cerf, 1999, p. 21f.
64
This succinct description captures the modus procedendi of St. Thomas wherein apologetics
also becomes dialogue. See D.B. Burrell C.S.C, “Thomas Aquinas and Islam,” in Jim Fodor and
Frederick Christian Bauerschmidt (eds.), Aquinas in Dialogue: Thomas for the Twenty-First Century, Malden, Minnesota: Blackwell Publishing, 2004, p. 82.
63
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God”.65 The second conclusion is that Christians may refute their opponents’ arguments by demonstrating that they are insufficient. In such a case, the duty of
the Christian is not to furnish proofs for the Faith, but rather to defend it.66
The truths of the Faith lie well beyond the reach of the human mind. At this
juncture Thomas turns the argument around and appeals to reason, which is necessary for the defence of the same faith, given that “whatever comes from the
Supreme Truth cannot be false, and what is not false cannot be repudiated by
necessary reason”. In this manner “reason can show that what the Catholic Faith
holds is not false.”67
The latter argument is also found in the Summa Theologiae wherein Thomas
introduces the question as to whether giving reasons for matters of faith lessens
its merits. He replies that “human reasoning about matters of faith can stand in
a twofold relationship to the believer’s will.”68 The first relationship refers to
a person who has no willingness to believe due to lack of proof. In such a case
“reasoning does take away from the merit of faith.” The second relationship refers to reasoning that “can stand as something consequent upon the believer’s
willing”, that is to say, when the believer seeks arguments in order to sustain the
truth in which he believes. In this case “human reasoning does not take away the
merit of faith, but is rather a sign of a greater merit.”69 Having made his point
Thomas then proceeds to articulate the role of reason in support of the teaching
and the defence of the Faith:
Arguments brought forth in support of the teaching of faith are not demonstrations
capable of leading the mind to clear understanding. The teaching of faith does not
cease to be of things unseen. What these arguments do is remove deterrents to faith,
namely by showing that what is proposed for belief is not an impossibility.70

Aquinas returns to this line of argumentation in the Summa contra Gentiles
when he reaffirms the superiority of the Christian faith to the exercise of human
reason:
[1] Now, although the truth of the Christian faith… surpasses the capacity of the
reason, nevertheless that truth that the human reason is naturally endowed to know
cannot be opposed to the truth of the Christian faith.
65
De rationibus fidei contra Saracenos, Graecos et Armenos ad Cantorem Antiochenum, translated by J. Kenny, O.P. as Reasons for the Faith against Muslim Objections, in Islamochristiana
22 (1996), pp. 31-52. The above quotation refers to chapter 2 of the work. All other quotations
concerning this treatise are taken from the above-mentioned translation.
66
See J. Waltz, “Muhammad and the Muslims in St. Thomas Aquinas,” in The Muslim World,
n. 66 (1976), pp. 90-91.
67
De rationibus fidei, chapter 2.
68
Summa Theologiae, IIa IIae, q. 2 art. 10 reply.
69
Ibid.
70
Summa Theologiae, IIa IIae, q. 2 art. 10 ad 2.
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For that with which the human reason is naturally endowed is clearly most true; so
much so, that it is impossible for us to think of such truths as false. Nor is it permissible
to believe as false that which we hold by faith, since this is confirmed in a way that is
so clearly divine. Since, therefore, only the false is opposed to the true, as is clearly
evident from an examination of their definitions, it is impossible that the truth of faith
should be opposed to those principles that the human reason knows naturally.71

In addressing such delicate matters Aquinas continually emphasized the need
for teachers to guide the faithful towards the truth. In addressing such delicate
matters Aquinas continually emphasized the need for teachers to guide the faithful towards the truth. This is already clearly indicated in the theme he chose for
his inaugural address on the occasion of his inception as Magister Sacrae Paginae72. This was provided by Psalm 103:13: Rigans montes de superioribus suis /
de fructu operum tuorum satiabitur terra (“As you water the hills from your
heights, the earth shall be furnished abundantly with the fruit of your works.”)73
Here his basic thesis was the principle derived from Pseudo-Dionysius, namely
that divine providence determined that all higher gifts, both spiritual and corporeal, descend from the highest realm to the lowest by way of intermediaries. Just
as the rains flow from above, water mountains and form rivers that flow and fertilize the land, so spiritual wisdom flows from God to the minds of listeners
through the mediation of teachers. The latter should be detached from worldly
matters and be elevated in their lives so as to enlighten the faithful by their teaching. The power of communication, however, belongs properly to God whereas
teachers participate in this as ministers and servants of divine wisdom. The listeners, on the other hand, should be humble in receiving sacred doctrine, firm in
discriminating right from wrong, and fruitful so as to propagate as many words
of wisdom as possible from the few that they have heard.74

Conclusion
In light of the above one can now draw certain conclusions concerning both
similarities and differences in the approach taken by Ibn Rušd and Thomas Aquinas.
From the standpoint of theology, the terminus a quo of both is essentially the
same, namely the harmony between reason (in the Aristotelian sense) and reSumma contra Gentiles, Book I, ch. 7, n. 1.
According to Weisheipl the actual ceremony took place sometime in April or May 1256.
See Weisheipl, Friar Thomas of Aquino: His Life, Thought and Works, Washington, DC: Catholic
University of America Press, 1983, p. 102.
73
In quoting this verse I have referred to the Latin Vulgate used by Aquinas.
74
Weisheipl, op. cit., pp. 102-103.
71
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vealed truth contained in Scripture. They both sought to integrate Aristotelian
thought within their respective religious traditions. Both attempted such an approach in opposition to an academic milieu that was hostile to such an endeavour. Ibn Ruðd had to combat his enemies at the court of the Almohad caliph Abû
Yûsuf YaUqûb (d. 1199) and suffered humiliation and temporary exile; his writings were publicly burned and his ideas were consigned to oblivion for the best
part of seven hundred years. In fact, the true heirs of Ibn Rušd were the thirteenth
century Scholastics. Aquinas, for his part faced condemnation of some of his
teachings posthumously by the then Archbishop of Paris Étienne Tempier
(d. 1279) in 1277, to say nothing of the condemnations of Robert Kilwardby
(d. 1279) and John Pecham (d. 1292) as well as the criticisms of John Duns Scotus (d. 1308) and William of Occam (d. 1347).
They also had in common what Alain de Libera terms the theologia philosophorum, that is to say, theological science inasmuch as it is philosophical science
about God and the separate substances as defined by Aristotle in his Metaphysics.75
However, it appears that in certain instances Ibn Rušd was much more of
a radical than Aquinas as regards the role of philosophy. Here again, one must
keep in mind that the question for the former was not the harmony between faith
and reason but whether the study of philosophy was a legitimate exercise in Islam. For Ibn Rušd religion appealed to the masses by applying symbols, imagery
and laws, whereas philosophy arrived at the truths of revealed Law through demonstration. Furthermore, he gives the impression that the truth of religion lies in its
appeal to reason. He goes to great lengths in order to establish the existence of
harmony between philosophy and religion, but he appears to take it in the sense
of conformity of religion to the requirements of rational discourse. Nowhere does
this hold more true than in his discussion of the literal (or ‘apparent’) and the
allegorical (or ‘inner’) interpretation of the Qurân.
The method adopted by Aquinas is the inverse. For him revealed truth, that
is to say the truth of the Christian faith, lies beyond reason, but the latter cannot
be opposed to the former, since what nature endows cannot be opposed to supernatural gift. Furthermore, the exercise of reason is instrumental in order to clarify, corroborate and defend the truths of the Christian faith. Consequently, reason
should be applied in order to prove that what adversaries are stating about the
Christian faith is false and not to prove that the Christian faith is right. Although
the realm of reason is not coextensive with that of faith, this by no means should
imply that they are mutually exclusive or contradictory. As Aquinas points out,
the philosopher considers creatures as they are, whereas the believer views them
in their relation to God.76
75
76

Alain de Libera in Averroès: Lislam et la raison, p. 34.
Summa contra Gentiles, Book II, ch. 4, nn. 1-2.
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One must also keep in mind that Aquinas was capable of facing the multiple
challenges posed by the academic environment of his time. This was due to his
research of sources that went beyond those of the Christian tradition in order to
broaden his philosophical and theological horizons.
At this point one may note with interest Aquinas’s careful reading of the
philosophical works, including those of Ibn Rušd, which contributed to the enrichment of his ideas and the solidity of his works. As David Burrell has so astutely observed, one need only glance at the strategic choices that he made when
quoting such authorities as Moses Maimonides (d. 1204), Ibn Sînâ and the Commentator Ibn Ruðd, whose works were vital in preserving and bequeathing the
works of Aristotle to posterity. Aquinas’s intellectual investigations allowed him
to bridge the divide that arose in encounters with members of non-Christian religions in the common pursuit of truth. In this manner he strove to develop common perspectives concerning creation and divine providence as well as parallel
approaches to the subject of attaining human perfection. His works are a living
testimony to the encounter between Christian thought and Islamic philosophy
inspired by both the Peripatetics and the Neoplatonists together with the indirect
contribution of Muslim theological thought (kalâm).77

Summary
The article by Joseph Ellul OP analyses similarities and differences in the philosophical
approach of Ibn Rušd and St. Thomas Aquinas. For the Muslim philosopher, religion appealed to
the masses by applying symbols, imagery and laws, whereas philosophy arrived at the truths of
revealed Law through demonstration. He goes to great lengths in order to establish the existence
of harmony between philosophy and religion, but he appears to take it in the sense of conformity
of religion to the requirements of rational discourse, particularly in his discussion of the literal and
the allegorical interpretation of the Qur’ân.
For Thomas Aquinas revealed truth, that is to say the truth of the Christian faith, lies beyond
reason, but the latter cannot be opposed to the former, since what nature endows cannot be opposed
to supernatural gift. The exercise of reason is instrumental in order to clarify, corroborate and
defend the truths of the Christian faith. Consequently, reason should be applied in order to prove
that what adversaries are stating about the Christian faith is false. Although the realm of reason is
not coextensive with that of faith, this by no means should imply that they are mutually exclusive
or contradictory. As Aquinas points out, the philosopher considers creatures as they are, whereas
the believer views them in their relation to God.
Aquinas’s intellectual investigations allowed him to bridge the divide that arose in encounters
with members of non-Christian religions in the common pursuit of truth. His works are a living
testimony to the encounter between Christian thought and Islamic philosophy inspired by both the
Peripatetics and the Neoplatonists together with the indirect contribution of Muslim theological
thought.
77
See D.B. Burrell C.S.C., art. cit., p. 69. In this connection the author of the article also refers to the pioneering work undertaken by Louis Gardet in this area. Concerning the term kalâm,
see supra n. 8.
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Streszczenie
Artyku³ Josepha Ellula analizuje podobieñstwa i ró¿nice w filozoficznej refleksji Ibn Ruda
i Tomasza z Akwinu. Wed³ug muzu³mañskiego filozofa, o ile religia odnosi³a siê ludzi poprzez zastosowane symbole, obrazy i prawa, o tyle filozofia ukazywa³a prawdê objawion¹ dziêki dowodzeniu. Dlatego usi³owa³ on zachowaæ harmoniê miêdzy filozofi¹ i religi¹, podkrelaj¹c zgodnoæ religii z wymogami racjonalnego dyskursu, co szczególnie uwidoczni³o siê w jego dyskusji nad wyrazow¹ i alegoryczn¹ interpretacj¹ Koranu.
Dla Tomasza z Akwinu prawda objawiona znajduje siê poza rozumem, który nie mo¿e byæ do
niej w opozycji. Wysi³ek intelektualny pe³ni tutaj charakter s³u¿ebny: maj¹c na celu wyjanianie,
potwierdzanie i obronê prawd wiary chrzecijañskiej. W zwi¹zku z tym dowody powinny byæ stosowane w celu wykazania, ¿e to, co przeciwnicy twierdz¹ na temat wiary chrzecijañskiej, jest fa³szywe. Mimo ¿e sfera rozumu nie pokrywa siê z domen¹ wiary, to w ¿aden sposób nie implikuje
wzajemnego wykluczenia. Jak zauwa¿a Akwinata, filozof rozwa¿a stworzenia same w sobie, natomiast wierz¹cy postrzega je w ich odniesieniu do Boga.
Refleksja Tomasza z Akwinu, ubogacona lektur¹ dzie³ muzu³mañskiego filozofa, umo¿liwi³a
mu spotkanie z reprezentantami religii niechrzecijañskich we wspólnym d¹¿eniu do prawdy. Jego
dzie³a s¹ wiadectwem spotkania filozofii chrzecijañskiej oraz islamskiej inspirowanych zarówno
przez perypatetyków i neoplatoników, jak i porednio przez muzu³mañsk¹ myl teologiczn¹.
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Wies³aw D¹browski1

Istituto Superiore delle Scienze Religiose LAquila

I frutti dello Spirito Santo 
il commento di san Tommaso dAquino ai Gal 5,22ss
Introduzione
Nella Prima Secundae della Summa Theologiae(2), san Tommaso dedica ai
frutti dello Spirito Santo, elencati in Gal 5,22, l’intera q. 70, dove spiega che
i frutti dello Spirito Santo sono atti, quelli cioè che si compiono secondo la mozione dello Spirito Santo3; questi frutti vanno distinti dalle beatitudini, perché
i frutti sono opere virtuose che procurano gaudio spirituale, mentre le beatitudini
sono opere che procedono dai doni dello Spirito Santo4; i frutti dello Spirito Santo, elencati in Gal 5,22, scaturiscono in noi in quanto per la mozione dello Spirito Santo l’anima si dispone bene o in se stessa, o riguardo al prossimo o riguardo
ai propri atti5: essi ci fanno tendere al Cielo e perciò possono dirsi contrari alle
opere della carne, che ci fanno tendere alle bassezze della terra6.
Questa sua Summa, però, benché la più diffusa e più studiata tra le sue opere,
“non rappresenta l’insegnamento universitario di san Tommaso”7. Egli infatti “non
ha mai insegnato la Summa, ma la prima ora delle lezioni, chiamata ora Prima,
quando la mente è ancora fresca, dedicava al commento dei testi ispirati”8. Per
Ksi¹dz Wies³aw D¹browski, dr hab. teologii dogmatycznej, professore stabile ordinario teologii dogmatycznej w Wy¿szym Instytucie Nauk Religijnych w LAquila (ISSR-AQ), po³¹czonym
z Papieskim Uniwersytetem Lateraneñskim w Rzymie.
2
Per quanto riguarda la questione che il vero titolo di questa Summa non è Summa Theologica, bensì Summa Theologiae, vedi A. Walz, De genuino titulo ‘Summae theologiae’, in ‘Angelicum’, 18 (1941), pp. 142-151.
3
Vedi Summa Theologiae (più avanti come S.Th.), I-II, q. 70, a. 1.
4
Vedi S.Th., I-II, q. 70, a. 2; vedi anche In Isaiam, c. 11.
5
Vedi S.Th., I-II, q. 70, a. 3; vedi anche In III Sent., d. 34, q. 1, a. 5.
6
Vedi S.Th., I-II, q. 70, a. 4.
7
M.D. Chenu, Introduzione, in Tommaso d’Aquino, La conoscenza di Dio, Messaggero, Padova 1982, p. 5.
8
Y.M.J. Congar, Zarys dziejów teologii, in AA.VV., Tajemnica Boga, Poznañ–Warszawa–Lublin 1965, p. 190; vedi anche E.J. Gratsch, Manuale introduttivo alla Summa Teologica di Tommaso d’Aquino, Piemme, Casale Monferrato 1988, p. 24; I. Taurisano, La vita e l’epoca di san Tommaso d’Aquino, Studio Domenicano, Bologna 1991, p. 130; cfr. J.P. Torrell, Tommaso d’Aquino.
L’uomo e il teologo, Piemme, Casale Monferrato 1994, pp. 169s.
1
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questo la teologia dell’Aquinate appare come “un’emanazione vitale e spiegazione della Sacra Pagina”9.
Nel Medioevo, infatti, il titolo ufficiale di professore di teologia era il magister in Sacra Pagina (solo alla fine del sec. XIII questo titolo fu cambiato in
doctor in Sacra Theologia), ed il compito del magister era precisamente l’esposizione, cioè l’esegesi, della Sacra Scrittura10. Ed è per questo che “la teologia
medievale ha padroneggiato i limiti, raggiungendo posizioni equilibrate e costruttive, perché nelle scuole medievali la Bibbia era intensamente letta e commentata e perché si viveva un concreto clima di fede”11.
San Tommaso, in veste di magister in Sacra Pagina, ha commentato il Corpus Paulinum due volte: la prima in Italia fra il 1259-1265, e poi a Napoli nel
1272-1273 o, come vogliono alcuni, a Parigi durante il suo secondo insegnamento negli anni 1269-127212. Così nacque il suo commento alle lettere di Paolo(13),
cioè la sua Super Epistolas S. Pauli Lectura14.
È ovvio che “il Medio Evo in realtà non era in grado di praticare la critica
storica con gli strumenti necessari, perché a questo tempo si studia il valore delle
parole”15, tuttavia all’Aquinate non fu estranea non solo la storia dell’esegesi biblica, ma anche il metodo della critica letteraria e comparativa del testo sacro,
i generi letterari e i sensi biblici16.
9
M.D. Chenu, San Tommaso d’Aquino e la teologia, Gribaudi, Torino 1989, p. 26; vedi anche
J. Duajat, in AA.VV., Aktualnoæ w. Tomasza, Pax, Warszawa 1975, p. 12.
10
Vedi per es. J.A. Weisheipl, Tommaso d’Aquino. Vita, pensiero, opere, Jaca Book, Milano
1994, pp. 50-136; O.H. Pesch, Tommaso d’Aquino. Limiti e grandezza della teologia medievale.
Una introduzione, Queriniana, Brescia 1994, pp. 73s; J.P. Torrell, Tommaso d’Aquino. L’uomo e il
teologo, Piemme, Casale Monferrato 1994, pp. 73-78.
11
L. Serenthà, Teologia dogmatica, in Dizionario Teologico Interdisciplinare, Marietti, Torino
1977, vol. 1, pp. 262-278, qui p. 269; vedi anche J. Verger, L’esegesi dell’università, in AA.VV.,
Lo studio della Bibbia nel Medioevo latino, Paideia, Brescia 1989.
12
Vedi per es. J.A. Weisheipl, Tommaso d’Aquino…, op. cit., pp. 250-254, 309, 380-381;
J.P. Torrell, Tommaso d’Aquino…, op. cit., pp. 282-290, 379-380; O.H. Pesch, Tommaso d’Aquino…,
op. cit., pp. 85, 87s.
13
San Tommaso era convinto che tutto il Corpus Paulinum fosse di Paolo; In Rom., Prologo,
n. 11: “L’Apostolo scrisse quattordici lettere: nove di esse istruiscono la Chiesa dei Gentili; quattro
i prelati ed i principi della Chiesa, cioè i reggenti; una il popolo di Israele, cioè quella che è /indirizzata/ agli Ebrei”; vedi anche In Hebr., Prologo, n. 4.
14
In questo studio è usata l’edizione: S. Thomae Aquinatis, Super Epistolas S. Pauli Lectura
(a cura di p. R. Cai OP, editio VIII revisa), 2 voll., Marietti, Torino-Roma 1953. Esiste l’edizione
bilingue SAN Tommaso d’Aquino Commento al CORPUS PAULINUM, traduzione e introduzione
di B. Mondin, voll. 1-6, Studio Domenicano, Bologna 2005-2008; tuttavia tutte le traduzioni delle
citazioni di quest’opera di san Tommaso sono mie – W.D.
15
H. Cazelles – J. P. Bouhot, Pentateuco, Paideia, Brescia 1968, p. 91.
16
Vedi per es. In Hebr., Prologo, n. 5, dove san Tommaso si pronuncia a favore dell’autenticità paolina della Lettera agli Ebrei; vedi anche i luoghi indicati dall’Edizione Marietti 1953, vol. 2,
Index rerum, voce: Critica textualis, pp. 563-564. Per quanto riguarda l’autore della Lettera agli
Ebrei, vedi per es. S. Zedda, Lettera agli Ebrei. Introduzione, in P. Rossano (a cura di), Lettere di
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Come osserva B. Mondin, “l’esegesi biblica di s. Tommaso è estremamente
precisa, analitica, rigorosa, ed arriva a vivisezionare il testo in maniera apparentemente impietosa, come se si trattasse di un’opera more geometrico demonstrata(17) e, tuttavia, allo stesso tempo è un’esegesi contemplativa che sente e fa sentire il fascino della parola di Dio. Oltre il senso teologico, anche il senso morale
e anagogico sono continuamente sottolineati così da fornire preziosi indirizzi alla
vita spirituale del credente”18. E lo vedremo con molta facilità.
Prima però di passare al nostro tema, dobbiamo tener presente che anche se
secondo l’Aquinate, “in ambedue le Scritture è contenuta quasi tutta la dottrina
della teologia”19, poiché “la scienza divina in nessun luogo è trasmessa più competentemente che nella Sacra Scrittura”20 e perciò “soltanto la Scrittura canonica
è regola della fede”21, tuttavia, commentando Eb 5,12: avete di nuovo bisogno
che qualcuno v’insegni i primi elementi degli oracoli di Dio – rursum indigetis,
ut vos doceamini, quae sint elementa exordii sermonum Dei(22), egli ci mette fortemente in guardia di fronte al pericolo del biblicismo(23):
san Paolo, San Paolo, Cinisello Balsamo 1998, pp. 590-595, dove sono indicati, con i riferimenti
patrologici, tutti i nomi accennati da san Tommaso nell’In Hebr., Prologo, n. 5.
17
Per quanto riguarda la Super Epistolas S. Pauli Lectura, vedi l’Ed. Marietti 1953, Index
synopticus-generalis, vol. 1, pp. 651-700; e vol. 2, pp. 507-553, dove ciò è presentato in modo grafico (nota – W.D.).
18
B. Mondin, La cristologia di san Tommaso d’Aquino. Origine, dottrine principali, attualità,
Urbaniana University Press, Vatican City 1997, p. 67.
19
In Rom., Prol., n. 6.
20
Super Boetium de Trinitate, q. 6, a. 2, ob. 1.
21
Super Ioann., c. 21, lect. 6, n. 2656.
22
In tali citazioni il testo latino proviene dalla Super Epistolas S. Pauli Lectura, mentre il testo italiano da La Bibbia di Gerusalemme, Dehoniane, Bologna 2009 (più avanti come BG; questa
molto spesso si richiama a La Bible de Jérusalem, Paris 1998, più avanti come BJ); le citazioni
bibliche nei testi di san Tommaso saranno tradotte quasi sempre dai testi biblici latini da lui riportati, il che permetterà di far vedere meglio come l’Aquinate intendeva quei testi e come essi funzionano nei suoi commenti. In alcuni casi i testi saranno confrontati anche con quelli della bibbia
polacca, Biblia Tysi¹clecia (La Bibbia del Millennio), Pallottinum, Poznañ 2003 (più avanti come
BT), ma – il che sottolineo fortemente – sempre come curiosum. Nel suo lavoro esegetico-teologico san Tommaso si serviva della cosiddetta Biblia Parisiensis, un’ottima edizione, per i tempi di
allora, della Vulgata, curata dall’università di Parigi agli inizi del secolo XIII. Essa aveva l’ordine
dei libri sacri come nelle nostre contemporanee moderne edizioni della Sacra Scrittura e la divisione in capitoli introdotta da Stefano Langton nel 1214, come la nostra. Migliorata poi e completata
da Tommaso Gallo, l’ultimo grande esegeta della celebre scuola di San Vittore, che suddivise
i capitoli in paragrafi, divenne l’edizione della “Bibbia dell’università di Parigi”, che si è conservata fino ad oggi; vedi per es. C. Pera, Le fonti del pensiero di s. Tommaso d’Aquino nella Somma
Teologica, Marietti, Torino 1979, p. 21; P. Richè – J. Chatillon – J. Verger, Lo Studio della Bibbia
nel Medioevo latino, Brescia 1989, p. 95; B. Mondin, Dizionario enciclopedico del pensiero di san
Tommaso d’Aquino, Ed. Studio Domenicano, Bologna 1991, voce: Bibbia, p. 96; G. D’onofrio
(dir.), Storia della Teologia nel Medioevo, vol. 2: La grande fioritura, Piemme, Casale Monferrato
1996, pp. 200-203, 554-557.
23
Oggi per es. F. Courth, Der Gott der dreifaltigen Liebe, ed. polacca: Bóg trójjedynej mi³o-
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Elementi chiamiamo quelle cose che nella grammatica vengono insegnate (traduntur) per primo, quando si tratta delle lettere; essi dunque sono le lettere stesse. Gli
esordi dei sermoni di Dio, invece, ed i primi principi e gli elementi, sono gli articoli
della fede e i precetti del Decalogo. Se uno dunque studiasse a lungo la teologia (diu
studiuisset in theologia) e non conoscesse quelle cose, il tempo correrebbe contro di
lui. Perciò l’Apostolo dice: avete bisogno che vi s’insegni quali sono gli elementi
degli esordi dei sermoni di Dio, cioè i primi principi. 2 Tm 3,7: Dicono sempre
e non arrivano mai alla scienza della verità. Is 65,20: Il ragazzo morirà a cento anni,
il peccatore di cento anni sarà maledetto24.

Visto questo, non ci stupisce il fatto che, mentre le altre somme medievali
erano “dirette agli intellettuali, ai grandi”25, san Tommaso scrisse la sua Somma
di Teologia per “i principianti in teologia”26 (anche se lo studio di questa sua
opera esige un’adeguata preparazione biblica, filosofica, teologica, patristica
e giuridica27), e il Compendio di Teologia per coloro che sono troppo occupati
nel lavoro e non hanno tempo per studiare la Sacra Scrittura28, e che tra le sue
opere troviamo anche i commenti al Simbolo degli Apostoli, al Padre nostro,
all’Ave Maria ed ai Due precetti della carità e ai Dieci comandamenti della Legge29.
A chi vorrebbe obiettare che questa è una teologia vecchia e oggi non interessa più nessuno, rispondo con le parole di Pietro Cardoletti, il quale sottolinea
che “nel mondo culturale il vecchio, solo vecchio, totalmente e radicalmente vecchio, non può esistere, perché ogni lettura del vecchio è nuova, e il più accanito
approfondimento del vecchio si trasforma sempre in una ultima novità, l’ultima
ci, Pallottinum, Poznañ 1997, p. 15: Il solo biblicismo non basta; W. Kasper, Il Dio di Gesù
Cristo, Queriniana, Brescia 2008, dopo aver presentato il problema di Dio oggi, dice in p. 22:
“Come parlare quindi in modo comprensibile di Dio in questa situazione? Senz’altro non partendo
immediatamente da una fede più o meno ovvia in Dio, ma nemmeno procedendo in termini meramente positivistici dal Dio della rivelazione biblica”.
24
In Hebr., c. 5, lect. 2, n. 266. Studiuisset in theologia: I. Biffi, Teologia, storia e contemplazione in Tommaso d’Aquino, Jaca Book, Milano 1995, p. 145, annovera questo importante testo
(studere in theologia) solo tra le “espressioni linguistiche” riguardanti la theologia. 2 Tm 3,7: Vlg:
Semper discentes, et numquam ad scientiam veritatis pervenientes; BG: Stanno sempre lì ad imparare, senza riuscire mai a giungere alla conoscenza della verità. – Is 65,20: Vlg: Puer centum
annorum morietur, peccator centum annorum maledictus erit; BG: Poiché il più giovane morirà
a cento anni e chi non raggiunge i cento anni sarà considerato maledetto; BT: … e il non raggiungere i cento anni sarà segno della maledizione.
25
I. Taurisano, La vita e l’epoca di san Tommaso d’Aquino, op. cit., p. 130.
26
Vedi S.Th., I, Prologo.
27
Vedi E.J. Gratsch, Manuale introduttivo alla Summa Teologica di Tommaso dAquino, op.
cit., p. 33.
28
Vedi Comp. Theol., Prologo, n. 1; traduzione italiana: S. Tommaso dAquino, Compendio di
Teologia, introduzione, traduzione e note a cura di P. Agostino Selva OP, Studio Domenicano, Bologna 1995.
29
Traduzione italiana: S. Tommaso d’Aquino, Opuscoli spirituali. Commenti al Credo, al
Padre nostro, all’Ave Maria e ai Dieci Comandamenti, traduzione e note a cura di P. Lippini, Studio Domenicano, Bologna 1999.
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interpretazione. Il vecchio è completamente vecchio quando non è più letto, quando è assenza dal nostro mondo”30.
Adesso passiamo al nostro tema.
La lista dei frutti dello Spirito in Gal 5,22-23 è posta in contrasto rispetto ad
una delle cosiddette “liste dei vizi”31 o “cataloghi dei delitti”32 in Gal 5,19-21,
che Paolo “adatta al suo conteso”33, perciò vale la pena di vedere come l’Aquinate commenta questo testo in cui è evidente che “già nel periodo neotestamentario
è maturata la coscienza che esistono i peccati, i quali escludono dal regno di Dio
(cfr. l’elenco dei vizi in Rm 1,29-32; 1 Cor 6,9s; Gal 5,19-21) e, a differenza di
altri peccati (più leggeri), conducono al giudizio e alla morte eterna (1 Gv 5,16)”34.
Gli elenchi delle virtù e dei vizi, che troviamo nelle lettere di Paolo – afferma
C.G. Kruse – “intendono spronare i lettori ad abbandonare i vizi elencati e a praticare le virtù”35. Infatti, in Gal 5,19-23 l’Apostolo “ricorda ai suoi lettori che la
libertà dalla Legge non significa assecondare i desideri della carne (elencati in
Gal 5,19-21); essa deve invece condurre alla manifestazione del frutto dello Spirito (specificato in dettaglio in Gal 5,22-23)”36.

30
P. Cardoletti, Presentazione, in B. Lonergan, Conoscenza e interiorità. Il Verbum nel pensiero di s. Tommaso, Dehoniane, Bologna 1984, p. 10; cfr. G.L. Brena, Interpretazione antropologica di san Tommaso, in AA.VV., Tommaso d’Aquino nel suo settimo centenario, vol. 7: L’uomo,
Ed. Domenicane Italiane, Napoli 1978, pp. 83-100, qui p. 89: “Rivolgere le nostre domande a un
pensatore del passato è gettare un ponte (…), e superiamo la precomprensione del passato verso
una esplicitazione accurata del nostro orizzonte culturale, nelle somiglianze e differenze dal contesto antico. Così viene circostanziato e motivato, mediante la distanza storica, il nuovo senso e valore attuale che assume per noi il pensiero degli antichi”; S. Swie¿awski, wiêty Tomasz na nowo
odczytany, Kraków 1983, p. 23: “Proprio ciò che perennemente rimane giovane, rimane anche perennemente attuale”.
31
Così la BG, ed. cit., p. 2681, chiama Rm 1, 29-32 e parall., tra cui Gal 5,19ss.
32
Così la BT, ed. cit., p. 1300, chiama Rm 1, 29-32 e parall., tra cui Gal 5,19ss, p. 1347. Tutte
le “liste dei vizi” con le interpretazioni di san Tommaso, vedi: W. D¹browski, La dottrina sul peccato originale nei commenti di san Tommaso d’Aquino alle lettere di san Paolo Apostolo, in ‘Angelicum’ 83 (2006), pp. 557-629, qui pp. 568-589.
33
C.G. Kruse, Virtù e vizi, in G.F. Hawthorne – R.P. Martin – D.G. Reid (a cura di), Dizionario di Paolo e delle sue lettere, San Paolo, Cinisello Balsamo 2000, pp. 1605-1607, qui p. 1607.
34
G.L. Müller, Dogmatica cattolica. Per uno studio e la prassi della teologia, San Paolo, Cinisello Balsamo 1999, p. 874.
35
C.G. Kruse, Virtù e vizi, op. cit., p. 1605; vedi anche H. Währisch – A. Tessarolo, Virtù, in
L. Coenen – E. Beyreuther – H. Bietenhard (a cura di), Dizionario dei concetti biblici del Nuovo
Testamento, Dehoniane, Bologna 1991, pp. 1989-1993; B. Gillièron, Lessico dei termini biblici,
Elledici, Leumann 2000, voce: Virtù, pp. 302-303; X. Leon-Dufour, Dizionario del Nuovo Testamento, Queriniana, Brescia 1978, voce: Virtù, pp. 553-554; voce: Vizi, pp. 556-557; H. Obermayer
– K. Speidel – K. Vogt – G. Zieler, Piccolo dizionario biblico, Paoline, Cinisello Balsamo 1991,
voce: Virtù, p. 339; M.-F. Lacan, Virtù e vizi, in X. Leon-Dufour (dir.), Dizionario di teologia biblica, Marietti, Genova 2001, coll. 1381-1384.
36
C.G. Kruse, Virtù e vizi, op. cit., p. 1605.
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1. I vizi  Gal 5,19-21
Del resto – leggiamo in Gal 5,19-21 – sono ben note le opere della carne:
fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia,
gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere.
Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto: chi le compie non erediterà il regno di Dio – Manifesta sunt autem opera carnis, quae sunt fornicatio,
immunditia, impudicitia, luxuria, idolorum servitus, veneficia, inimicitiae, contemptiones, aemulationes, irae, rixae, dissensiones, sectae, invidiae, homicidia,
ebrietates, comessationes, et his similia, quae praedico vobis, sicut praedixi,
quoniam qui talia agunt, regnum Dei non consequentur(37).
U. Vanni, seguendo S. Zedda38, raggruppa questa “lunga enumerazione” in
quattro categorie: “Peccati di lussuria: fornicazione: cioè matrimoni irregolari
e relazioni sessuali illecite; impurità: si parte dal concetto di una sordidezza materiale trasportandolo nel campo morale con significato generico; dissolutezza: sfrenatezza nel campo sessuale. Peccati contro la religione: idolatria; magia: lett. uso
di droghe, da cui il senso di incantesimo, stregoneria. Peccati contro la carità:
inimicizie: ostilità che partono dall’interno e si manifestano al di fuori nei modi
più disparati; lite: contesa litigiosa; gelosia: intesa talvolta anche in senso buono,
qui, dal contesto, ha il significato di « un sentimento ostile eccitato da un bene
posseduto da altri » (Burton, 30739); ire: lett. respiro, animo: in senso traslato
anche coraggio e, in senso peggiorativo come qui, alterigia; ambizioni: di etimologia incerta, anche se il termine greco è collegato sempre con guadagno; potremmo dire: ambizione egoistica, o semplicemente egoismo, ricerca di sé; divisioni:
dissensioni, parti in contrasto; più tardi il termine sarà usato nel senso del nostro
‘eresia’; invidie: cattiva volontà, malizia ei riguardi degli altri; il plurale indica
una molteplicità di atti. Peccati contro la temperanza: ubriachezze, orge conviviali. Rispetto a tutte queste azioni Paolo ricorda con la massima chiarezza quanto ha già detto prima a voce: esse escludono dall’eredità escatologica del regno
di Dio. Con ciò Paolo sottolinea la gravità delle singole azioni e del seguire la
carne in generale”40.
Secondo san Tommaso, l’Apostolo indica qui le opere della carne, proibite
anche dalla Legge, che si oppongono allo Spirito Santo.
Prima però di esaminare queste opere della carne, l’Aquinate risolve tre dubbi. Il primo dubbio concerne il fatto che qui l’Apostolo enumera alcuni peccati
BG, nota a Gal 5,20: “gelosia: la volg. e altri aggiungono: omicidi (cfr. Rm 1,29)”; vedi
anche U. Vanni (versione – introduzione – note), Lettere ai Galati e ai Romani, in Nuovissima versione della Bibbia, vol. 40, Paoline, Roma 1979, p. 62.
38
Vedi S. Zedda, Prima Lettura di S. Paolo, Torino 1964, p. 87.
39
E.W. De Burton, A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Galatians,
Edinburgh 1921, p. 307.
40
U. Vanni, Lettera ai Galati, in P. Rossano (a cura di), Lettere di san Paolo, op. cit., p. 257.
37
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che non riguardano la carne, ma tuttavia le chiama opere della carne, cioè l’idolatria, le sette, le rivalità ed altre di tale tipo. Ed ecco la sua risposta, attuale anche oggi, basata sull’autorità di un grande Padre della Chiesa:
Secondo Agostino – La Città di Dio, lib. 14, c. 2 – vive secondo la carne chiunque
vive secondo se stesso. Perciò per carne si intende qui tutto l’uomo. Qualunque cosa,
dunque, provenga dal disordinato amore proprio si chiama opera della carne. Oppure
bisogna dire che qualche peccato si può dire carnale duplicemente, cioè quanto alla
consumazione: e così si dicono carnali soltanto quei /peccati/ che si consumano nel
godimento della carne, cioè lussuria e gola; e quanto alla radice: e così tutti i peccati
si dicono carnali, in quanto dalla corruzione della carne viene appesantita l’anima,
come è detto in Sap 9,15, e da ciò indebolito l’intelletto può essere più facilmente
ingannato e impedito nella sua perfetta operazione. Perciò anche da ciò seguono i vizi,
cioè le eresie, le sette ed altri di tale tipo. E in questo modo si dice che il fomento
è il principio di ogni peccato41.

Il secondo dubbio concerne il fatto che nessuno è escluso dal regno di Dio se
non per il peccato mortale, perciò dalle parole: coloro che fanno tali cose non
conseguiranno il regno di Dio, risulterebbe che tutti i peccati soprannominati siano peccati mortali, mentre si vede che molti di essi non sono peccati mortali,
come la contesa, la rivalità ed altri di tale tipo. E l’Angelico risponde:
Tutti quei /peccati/ che sono stati enumerati, sono in qualche modo mortali; alcuni
però secondo il loro genere, come l’omicidio, la fornicazione, l’idolatria e di tale tipo;
alcuni invece secondo la loro consumazione, come l’ira, la cui consumazione sta nel
danno del prossimo. Perciò, se si aggiunge il consenso del danno stesso, è peccato
mortale. E similmente il banchetto (comestio) è ordinato al godimento del cibo;
se però uno pone il suo fine nel godimento di tale tipo, pecca mortalmente: e perciò
l’Apostolo non dice “banchetti”, ma gozzoviglie; e similmente si intende di altri simili /peccati/42.

Il terzo dubbio concerne l’ordine e l’enumerazione di quei vizi-peccati. Ed
ecco la risposta:
Quando l’Apostolo, in diversi luoghi, enumera diversi vizi in diversi modi, non intende enumerare tutti i vizi ordinatamente e secondo un sistema (secundum artem),
In Gal., c. 5, lect. 5, n. 320; vedi anche S.Th., I-II, q. 72, a. 2 (Utrum convenienter distinguantur peccata spiritualia a carnalia; resp. – sì; nell’ob. 1 c’è Gal 5,19ss; cfr. ad 1); q. 73, a. 5; II-II,
a. 118, a. 6; In 1 Cor., c. 6, lect. 3, n. 307; In 2 Cor., c. 7, lect. 1, n. 246. S. Agostino, De Civ. Dei,
lib. 14, c. 2 (PL 41, 404; c. 3: PL 41, 406 – compl. W.D.); vedi anche Glossa ordin., super Gal.
5,19 (VI 87 E); Pietro Lombardo, Glossa super Gal. 5,19 (PL 192, 159) (nota – W.D.). Sap 9,15:
BG: Perché un corpo corruttibile appesantisce l’anima e la tenda d’argilla opprime una mente
piena di preoccupazioni; BT: Perché un corpo mortale schiaccia l’anima e la tenda terrena appesantisce la ragione piena di pensieri.
42
In Gal., c. 5, lect. 5, n. 321; vedi anche S.Th., I-II, q. 73, a. 5 (Utrum peccata carnalia sint
minoris culpae quam spiritualia; resp. – sì); II-II, q. 154, a. 3; In IV Sent., d. 33, q. 1, a. 3, qc. 2, ad
3; De Veritate, q. 25, a. 6, ad 2; In Isaiam, c. 1.
41
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ma soltanto quelli di cui abbondano ed in cui eccedono coloro ai quali scrive. E perciò non bisogna cercare in essi la sufficienza, ma la causa della diversità43.

I vizi-peccati elencati in Gal 5,19-21, il nostro teologo-esegeta li divide in
due gruppi: quelli che riguardano le cose non necessarie alla vita, e quelli che
riguardano le cose necessarie alla vita. Questo primo gruppo è diviso ancora in
tre: i peccati contro se stessi, i peccati contro Dio e i peccati contro il prossimo,
evidenziando così un fatto molto importante, cioè che i vizi-peccati hanno non
solo una dimensione personale, ma anche quella teologica e quella sociale-ecclesiale.
I vizi-peccati contro se stessi – continua san Tommaso – l’Apostolo li pone
al primo posto, perché evidentemente procedono dalla carne, e sono quattro:
Due di essi si riferiscono all’atto carnale della lussuria, cioè la fornicazione, che
avviene quando un solitario accede ad una solitaria, o quanto all’uso naturale della
lussuria. L’altro è l’immondizia quanto all’uso contro natura. Ef 5,5: Ogni fornicatore o immondo, ecc(44). 2 Cor 12,21: E non fecero penitenza per l’immondizia
In Gal., c. 5, lect. 5, n. 322.
In Eph., c. 5, lect. 2, nn. 277-280 (Ef 5,5: Perché, sappiatelo bene, nessun fornicatore, o impuro, o avaro – cioè nessun idolatra – ha in eredità il regno di Cristo e di Dio – Hoc enim scitote,
intelligentes, quod omnis fornicator, aut immundus, aut avarus, quod est idolorum servitus, non
habet haereditatem in regno Christi et Dei): L’Apostolo dunque dice: Sappiatelo, intelligenti, cioè
attualmente, non solo abitualmente, l’abbiate per cosa certa. 1 Gv 5,13: Vi ho scritte queste cose,
perché sappiate, ecc. E che cosa? Che ogni fornicatore, o immondo, o avaro, il che è servizio
degli idoli, non ha l’eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nota che qui l’Apostolo chiama l’avarizia idolatria, perché l’idolatria c’è quando l’onore debito a Dio solo viene dato alla creatura.
Adesso invece si deve a Dio un duplice onore, che cioè in Lui costituiamo il nostro fine e che
finalmente poniamo in Lui la nostra fiducia; chi dunque pone ciò nelle creature è reo di idolatria.
Ciò invece fa l’avaro che pone nella cosa creata il suo fine ed anche tutta la sua fiducia. Os 8,4:
Si fecero idoli il loro argento e il loro oro. E ciò perché, come è detto in Pr 11,28: Chi confida
nelle sue ricchezze cadrà. Ma, visto che in altri peccati l’uomo pone il suo fine nella creatura,
perché anche in quelli il peccatore non è chiamato idolatra? Rispondo. Idolatrare è dare esteriormente il culto indebitamente a qualche cosa. Ora invece in altri peccati il fine è posto nelle cose
interiori quasi nella propria esaltazione. Ma chi pone il fine nelle ricchezze, pone il fine in esse
come nella cosa esteriore, come /lo fa/ l’idolatra. Ma gli avari, che l’onore dovuto a Dio offrono
(exhibentes) alla creatura, sono idolatri realmente e di per sé? Dico che no, perché negli atti, cioè
nelle opere morali, vengono giudicati dal fine. Dunque, è di per sé idolatra chi di per sé ha l’intenzione di offrire (exhibere) il culto alla creatura. Ciò l’avaro non ha l’intenzione di farlo di per
sé, ma lo fa per accidens, in quanto ama eccessivamente (superflue) e disordinatamente. E che
cosa di un tale /dice l’Apostolo/? Non avrà l’eredità, davvero, perché figli ed eredi, come è detto
in Rm 8,17. Adesso invece i tali, che sono così carnali, non sono figli; dunque non hanno l’eredità, perché, come è detto in 1 Cor 15,50: La carne e il sangue non possiederanno il regno di
Dio, cioè Dio, il quale dice in Ez 44,28: Io sono la loro eredità. Ma si potrebbe domandare: Se
questa eredità è Dio stesso, il quale è indivisibile e impartibile, perché l’Apostolo dice: nel regno di Cristo e di Dio, dividendo, come se questa eredità fosse divisibile? Rispondo. La nostra
eredità consiste nella fruitio Dei, adesso invece Dio gode se stesso in un altro modo (aliter se
43
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e la fornicazione e la impudicizia, ecc(45). Gli altri due sono ordinati agli atti stessi.
L’uno, cioè esteriore, come i toccamenti, gli sguardi, i baci e di tale tipo; e quanto
a ciò dice: impudicizia, Ef 4,19: I quali, disperati, hanno consegnato se stessi
all’impudicizia, ecc(46). L’altro – interiore, cioè nei pensieri immondi; e quanto a ciò

fruitur) e noi lo /godiamo in un altro modo/; siccome Dio gode se stesso perfettamente, perché
perfettamente conosce se stesso ed ama quanto è conoscibile ed amabile. Noi invece non così,
perché giustamente Lo conosceremo perfettamente in patria e, per conseguenza, l’ameremo, perché chi raggiunge qualche cosa semplice, la conosce tutta, e se non totalmente, come la luce del
sole – se fosse puntuale, l’occhio umano l’apprenderebbe tutta – non /la comprendiamo/ totalmente, mentre l’occhio dell’aquila la comprenderebbe totalmente. Così, anche se in patria conosceremo Dio perfettamente e perfettamente l’ameremo, ma non lo comprenderemo totalmente,
perciò si vede che là c’è qualche imperfezione e particolarità. E perciò l’Apostolo dice congiuntamente: di Cristo e di Dio, ponendo quasi parte con parte, cioè perché per mezzo di Cristo
e non per mezzo di un altro si ha l’eredità. Os 8,4: BG e BT: Con il loro argento e il loro oro si
sono fatti idoli.
45
In 2 Cor., c. 12, lect. 6, n. 514 (2 Cor 12,21: E non si sono convertiti dalle impurità, dalle
immoralità e dalle dissolutezze che hanno commesso – Et non egerunt poenitentiam super immunditia, et fornicatione, et impudicitia quam gesserunt): Qui l’Apostolo manifesta la loro malizia quanto ai mali passati, dei quali non si sono pentiti, (…) e non fecero penitenza, pienamente dopo la prima lettera. E giustamente piango, perché come la gloria del padre è la gloria
dei figli, così la confusione del padre è la confusione dei figli. Così Samuele piangeva Saul in
1 Sam 16,1: Fino a quando piangerai su Saul, ecc. E ciò perché non si sono pentiti né fecero
penitenza per i suddetti peccati carnali, di cui alcuni sono contro natura. E perciò dice: per l’immondizia cioè per la lussuria contro natura. Alcuni /di quei peccati/ sono commessi con le donne corrotte, cioè con le vedove o le coniugate, e perciò dice e per la fornicazione. Alcuni /di
quei peccati/ diventano corruzione delle vergini, e perciò dice: e per l’impudicizia che avevano
commesso. Gal 5,19: Le opere della carne sono manifeste: la fornicazione, l’impurità, l’impudicizia, ecc.
46
In Eph., c. 4, lect. 6, n. 235-236 (Ef 4,19: Così, diventati insensibili, si sono abbandonati
alla dissolutezza – Qui desperantes semetipsos tradiderunt impudicitiae; BG nota: “Così, diventati insensibili: la volg. ha: avendo perduto ogni speranza”; BT: condottisi all’insensibilità [della coscienza]): Seguono le parole: I quali, disperati ecc., dove l’Apostolo fa vedere /agli Efesini/ quali erano nel comportamento esteriore, cioè senza speranza, e ciò perché erano estranei alla
vita /di Dio/ (alienati a vita /Dei/: vedi Ef 4,18; In Eph., n. 233 – nota W.D.). Gb 7,16: Sono
disperato, perché già non vivrò oltre, ecc. Ger 18,12: Siamo disperati, andiamo infatti dietro le
nostre cogitazioni, e facciamo del male ciascuno secondo la malvagità del suo cuore. E questo
è ciò che segue: Hanno consegnato se stessi all’impudicizia, ecc. (…) perché, in primo luogo,
hanno peccato non per passione, ma piuttosto per scelta, perciò l’Apostolo dice: hanno consegnato se stessi all’impudicizia; come se dicesse: Non hanno peccato per passione o per debolezza, ma hanno consegnato se stessi ecc. Gdt 7,15: Spontaneamente tutti ci consegniamo al
popolo di Oloferne, ecc. 2 Cor 12,21: E non fecero penitenza per l’impudicizia che hanno commesso, ecc. Gb 7,16: Vlg: Desperavi, nequaquam ultra iam vivam; BG: Mi sto consumando, non
vivrò più a lungo; BT: Perirò. Non vivrò in eterno. – Ger 18,12: Vlg: Desperavimus, post cogitationes enim nostras ibimus, et unusquisque post pravitatem cordis sui malefaciemus; BG:
È inutile, noi vogliamo seguire i nostri progetti, ognuno di noi caparbiamente secondo il suo
cuore malvagio; BT: cuore perverso. – Gdt 7,26/15/: BG e BT: Ormai chiamateli e consegnate
l’intera città al popolo di Oloferne.
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dice: lussuria, 1 Tm 5,11(47): Quando infatti saranno prese dalla lussuria in Cristo,
vogliono sposarsi, ecc48.

Contro Dio – l’Aquinate continua la sua lezione, e possiamo confrontarla con
quella di U. Vanni e S. Zedda (Peccati contro la religione49) – l’Apostolo pone
due peccati:
Uno di essi consiste nell’impedire, da parte degli avversari di Dio, il culto divino;
e quanto a ciò dice: servizio degli idoli, 1 Cor 10,7: Non diventate idolàtri, ecc. Sap
14,27: Il culto di idoli nefandi è causa, inizio e fine d’ogni male. L’altro consiste
nell’entrare nel patto con il demonio; e quanto a ciò dice: venefici-stregonerie, che
avvengono per mezzo delle arti magiche e si chiamano venefici-stregonerie dal veleno-incantesimo (dicuntur veneficia a veneno), perché sono a danno degli uomini.
1 Cor 10,20: Non voglio che diventiate soci dei demoni. Ap 22,15: Fuori i cani ed
i venefici, ecc50.

Contro il prossimo – leggiamo nell’esposizione dell’Angelico – l’Apostolo
pone nove peccati, il primo dei quali è l’inimicizia, l’ultimo è l’omicidio, perché
a questo si arriva da quello (notiamo qui ben descritto il processo psicologico-spirituale di questi vizi-peccati – nota W.D.):
Il primo dunque è l’inimicizia nel cuore, che è l’odio verso il prossimo. Mt 10,36:
Nemici dell’uomo i suoi domestici. E perciò dice: inimicizie. Da questa, poi, prende
l’origine il dissenso nelle parole. E perciò dice: contese, che è “l’attacco alla verità
con confidenza nel clamore”. Pr 20,3: È un onore per l’uomo se si separa dalle contese. Il secondo /vizio/ è la rivalità che consiste nel fatto che per sostenere uno si
gareggia con un altro. Perciò l’Apostolo dice: rivalità, che provengono dalle contese. Il terzo è quando uno viene impedito da un altro tendente verso la stessa cosa e da
ciò si adira contro di lui, e perciò dice: ire, Gc 1,20: Perché l’ira dell’uomo, ecc. Ef
In 1 Tim., c. 5, lect. 2, nn. 202-203 (1 Tm 5,11: Quando vogliono sposarsi di nuovo, abbandonano Cristo – Cum enim luxuriatae fuerint in Christo, nubere volunt): Qui l’Apostolo indica la
duplice ragione dal duplice pericolo che minaccia /le vedove più giovani/. (…) Se infatti le /vedove/ più giovani (adolescentes) vengono assunte al sostentamento della Chiesa, ce ne sono due conseguenze, cioè che avranno ciò che è sufficiente e che non si metteranno al lavoro (non cogantur
manibus operari). Da entrambe le cose, invece, minaccia il pericolo. Dalla prima, il pericolo alla
castità, perciò dice: quando infatti saranno prese dalla lussuria. Per lussuria talvolta s’intende
l’eccesso degli atti sessuali (sumitur pro superfluitate actus venerei), e così è uno dei stette vizi
capitali; talvolta invece – ogni superfluità delle cose corporali, e così s’intende qui; come se
l’Apostolo dicesse: Quando avranno la sovrabbondanza in Cristo, cioè grazie all’aiuto di Cristo,
allora vogliono sposarsi. Es 32,6: Il popolo sedette per mangiare e bere, e poi si alzò per divertirsi.
48
In Gal., c. 5, lect. 6, n. 323; vedi anche S.Th., II-II, q. 150, a. 1, ad 1; a. 3; q. 154, a. 2; In III
Sent., d. 34, q. 1, a. 5; De Malo, q. 15, a. 2, sed contra.
49
Vedi U. Vanni, Lettera ai Galati, in P. Rossano (a cura di), Lettere di san Paolo, op. cit.,
p. 257.
50
In Gal., c. 5, lect. 6, n. 324. Ap 22,15: BG: Fuori i cani, i maghi, gli immorali, gli omicidi,
gli idolàtri e chiunque ama e pratica la menzogna; BT: Fuori i cani, gli indovini, i libertini, gli
omicidi, gli idolàtri e chiunque ama la menzogna e vive di essa.
47
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4,26: Non tramonti il sole sopra la vostra iracondia(51). Il quarto, quando dall’ira
dell’animo si perviene alle percosse; e quanto a ciò dice: risse. Pr 10,12: L’odio suscita risse. Il quinto: dissensi, e se riguardano le faccende umane (si in rebus humanis sint), si chiamano dissensi, quando cioè ci sono parzialità nella Chiesa. Rm 16,17:
Osservate coloro che fanno dissensi ed ostacoli davanti alla dottrina che voi avete
imparato, e tenetevi lontani da loro(52). Se nelle cose divine, allora si chiamano sette,
51
In Eph., c. 4, lect. 8, n. 251 (Ef 4,26: Non tramonti il sole sopra la vostra ira – Sol non
occidat super iracundiam vestram): Qui l’Apostolo espone ciò che ha detto (vedi Ef 4,26 all’inizio; In Eph., n. 250 – nota W.D.), e, secondo le tre precedenti esposizioni, lo si può esporre triplicemente, perché se /si tratta/ dell’ira cattiva, allora così: Non tramonti il sole ecc., cioè: Non persistete nell’ira concepita, ma deponetela prima del tramonto del sole, perché sebbene sia permesso
il moto, a motivo della fragilità, non è permesso il ritardo. Se /si tratta dell’ira/ buona, e ciò contro
i propri peccati, allora così: Non tramonti il sole, cioè il Cristo, Ml 4,2: Per voi, che temete il mio
nome, sorgerà il sole di giustizia, ecc., sopra la vostra iracondia, cioè sopra i vostri peccati, per
i quali bisogna che adesso vi adiriate e puniate voi stessi. Se /si tratta dell’ira/ contro i peccati degli
altri, si interpreta così: Non tramonti il sole, cioè della ragione. Qo 12,1s: Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che venga il tempo dell’afflizione e si avvicinino gli
anni dei quali dovrai dire: “Non mi piacciono”; prima che si ottenebri il sole, ecc. Non tramonti
il sole sopra la vostra iracondia, cioè non si ottenebri il dettame della ragione. Gb 5,2: L’iracondia uccide l’uomo stolto. Qo 12,1s: BG: Ricordati del tuo creatore… i giorni tristi e giungano gli
anni…: “Non ci provo alcun gusto”; prima che si oscurino il sole, la luce, la luna e le stelle;
BT: … i giorni dell’afflizione…: “Non mi compiaccio in essi”, ecc. – Gb 5,2: BG: La collera uccide lo stolto; BT: L’ira fa morire gli insensati.
52
In Rom., c. 16, lect. 2, nn. 1214-1217 (Rm 16,17: Vi raccomando poi, fratelli, di guardarvi
da coloro che provocano divisioni e ostacoli contro l’insegnamento che avete appreso: tenetevi
lontani da loro – Rogo autem vos, fratres, ut abservetis eos qui dissensiones et offendicula, praeter
doctrinam quam vos didicistis, faciunt, et declinate ab illis): Perché coloro che l’Apostolo voleva
fossero evitati, gli ingannatori, andavano fraudolentemente sotto la specie della pietà, secondo ciò
che in Mt 7,15: Vengono a voi in vesti di pecore, ma dentro sono lupi rapaci; perciò, in primo luogo, induce i Romani (eos) ad avere la cautela dicendo: Vi prego poi, fratelli, di osservare coloro
che fanno dissensi e ostacoli davanti alla dottrina che voi avete imparato. Qui, in primo luogo,
bisogna considerare che “osservare” è nient’altro che “considerare diligentemente”, il che talvolta
si riferisce al bene, talvolta al male. Al male poi si riferisce appunto quando uno considera diligentemente la condizione e il progresso di qualcuno per nuocergli, secondo ciò che in Sal 37/36/,12: Il
peccatore osservava il giusto e strideva sopra di lui i suoi denti. Ed in Lc 14,1 è detto: Ed essi lo
osservavano. Al bene, invece, si riferisce – in un modo – quando uno considera i precetti di Dio
per osservarli (ad faciendum). Es 23,21: Osserva dunque ed ascolta la sua voce. In un altro modo,
quando considera diligentemente i buoni per imitarli, secondo ciò che in Fil 3,17: Siate miei imitatori, fratelli, e osservate coloro che si comportano così come avete l’esempio nostro. In terzo modo,
i cattivi vengono osservati per guardarsi da loro (ad cavendum), e così s’intende qui. Erano infatti
alcuni Giudei convertiti alla fede, che predicavano che le prescrizioni della Legge devono essere
osservate; e perciò, in primo luogo, nella Chiesa sorgevano i dissensi e le sette, quando alcuni aderivano ai loro errori, alcuni invece persistevano nella vera fede. Gal 5,20: Dissensi, sette, ecc. In
secondo luogo, sorgevano offese e scandali di cui sopra, Rm 14 (nn. 1081, 1131), perché alcuni
giudicavano gli altri, e gli uni disprezzavano gli altri che facevano dissensi ed ostacoli. Is 57,14:
Rimuovete gli ostacoli di mezzo al mio popolo. L’Apostolo poi dice: davanti alla dottrina che
avete imparato dai veri Apostoli di Cristo, per mostrare che i dissensi di tale tipo e gli scandali
provenivano dalla falsità della dottrina. Gal 1,9: Se qualcuno vi annuncia il vangelo diverso da
quello che avete ricevuto, sia anàtema! In secondo luogo, l’Apostolo ammonisce che siano evitati
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cioè eresie. 2 Pt 2,1: Introdurranno sette della perdizione, ecc. Ed ivi /2 Pt 2,10/: Non
temono d’introdurre le sette blasfeme. Dopo queste segue l’invidia, quando prosperano quelli che rivaleggiano. Gb 5,2: L’invidia uccide il piccolo, ecc. Da queste seguono gli omicidi nel cuore e con le opere (cordis et operis). 1 Gv 3,15: Chi odia il suo
fratello è omicida53.

Quanto ai vizi che riguardano le cose necessarie alla vita – l’Angelico torna
alla sua prima grande divisione – l’Apostolo ne pone due:
Uno, quanto al bere; perciò dice: ubriachezze, cioè assidue, Lc 21,34: State attenti
che i vostri cuori non si appesantiscano in crapula ed ubriachezza, ecc (e in cure di
questa vita – W.D. con Vlg). L’altro invece, quanto al cibo, e quanto a ciò dice: gozzoviglie, Rm 13,13(54): Non nelle gozzoviglie e ubriachezze55.

E adesso possiamo passare a Gal 5,22-23a.
i conosciuti /falsi apostoli/ dicendo: e scostatevi da loro, cioè fuggite la loro dottrina e compagnia.
Sal 119/118/,115: Scostatevi da me, maligni, e cercherò (scrutabor) i comandamenti del mio Dio.
Sal 37/36/,12: BG e BT: Il malvagio trama contro il giusto, contro di lui digrigna i denti. – Es
23,21: BG: Abbi rispetto della sua presenza, da’ ascolto alla sua voce; BT: Rispettalo ed ascolta
la sua voce. – Fil 3,17: BG e BT: Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si
comportano secondo l’esempio che avete da noi. – Is 57,14: BG e BT: Rimuovete gli ostacoli sulla
via del mio popolo. – Sal 119/118/,115: BG: Allontanatevi da me, o malvagi: voglio custodire
i comandi del mio Dio; BT: Scostatevi da me, o malfattori, custodirò i comandamenti del mio Dio.
53
In Gal., c. 5, lect. 5, nn. 325; vedi anche S.Th., II-II, q. 11, a. 1, ad 3; q. 37, a. 1; q. 38, a. 1;
q. 41, a. 1; q. 48, a. 1; q. 158, a. 3. Contesa è l’attacco alla verità con confidenza nel clamore (Contentio est impugnatio veritatis cum confidentia clamoris): S. Ambrogio in Glossa ordin. super Rom.
1,29 (VI, 6 A); Pietro Lombardo, Glossa super Rom. 1,29 (PL 191, 1335) (nota – W.D.) Pr 20,3:
BG: È una gloria evitare le contese; BT ha: per l’uomo. – Gc 1,20: BG: Infatti l’ira dell’uomo non
compie ciò che è giusto davanti a Dio; BT: non compie la giustizia di Dio. – Ef 4,26: BG e BT:
Non tramonti il sole sopra la vostra ira. – Pr 10,12: BG: L’odio suscita litigi; BT: conduce a. – Rm
16,17: Vi raccomando poi, fratelli, di guardarvi da coloro che provocano divisioni e ostacoli contro l’insegnamento che avete appreso: tenetevi lontani da loro; BT: Vi prego, fratelli, … contese
e scandali a dispetto della dottrina… Evitateli. – 2 Pt 2,1: Introdurranno fazioni che portano alla
rovina; BT: Introducono tra di voi eresie deleterie. – 2 Pt 2,10: Non temono d’insultare gli esseri
gloriosi decaduti; con la nota agli “esseri gloriosi”; similmente BT, la quale nell’edizione del 1983,
nella nota a questo versetto diceva che la Vlg ha: Non temono d’introdurre le sette. – Gb 5,2:
L’invidia fa morire lo sciocco; BT: L’ira fa morire gli insensati.
54
In Rom., c. 13, lect. 3, nn. 1074-1075 (Rm 13,13: Non in comessationibus et ebrietatibus):
Qui l’Apostolo, in primo luogo, espone in che modo bisogna gettare via le opere delle tenebre, che
sono opere dei peccati, e ne enumera alcune. In primo luogo pone quelle che si riferiscono alla
corruzione del concupiscibile, la cui corruzione è l’intemperanza che riguarda i godimenti del tatto
ed il cibo. Perciò prima esclude l’intemperanza nel cibo, quando dice: non nelle gozzoviglie. Le
gozzoviglie consistono nel mangiare cibi superflui ed eccessivamente accurati. Pr 23,20: Non vogliate far parte (esse in) dei conviti dei peccatori né delle gozzoviglie di coloro che godono di cibarsi di carni. Che ciò può essere peccato mortale /risulta/ dal fatto che secondo la Legge per questa colpa qualcuno è stato condannato alla morte. Infatti, in Dt 21, 20s è detto del figlio impudente: Si dà (vacat) alle gozzoviglie e alla lussuria ed ai conviti; il popolo lo lapiderà. Non si dice
però che si dà alle gozzoviglie ed ai conviti di uno che mangia magnificamente secondo lo stato
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2. I frutti dello Spirito Santo
D.S. Dockery afferma che “Gal 5,22-23 rappresenta il testo principale nel
quale viene delineato il « frutto dello Spirito »” ed “offre una forma positiva della vita nello Spirito”56.
In Gal 5,22-23a, che è profondamente influenzato “da virtù tipicamente cristiane”57, leggiamo: Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé – Fructus autem spiritus est charitas, gaudium, pax, patientia, benignitas, bonitas, longanimitas, mansuetudo, fides, modestia, continentia, castitas(58).
U. Vanni così commenta questo testo: “Alle opere della carne viene contrapposto il frutto dello Spirito: amore del prossimo; gioia: « che ha una base religiosa, fondata nella consapevole relazione di amicizia con Dio » (Burton, 31459);
longanimità: nel senso di pazienza, sopportazione; fiducia: qui, probabilmente,
senso di fiducia che uno ispira, attendibilità; padronanza di sé: il termine è usato
della sua dignità, come è detto in Est 2,18 che Assuero ordinò di preparare un magnifico convito
per festeggiare con magnificenza principale il matrimonio con Ester. Lo si dice invece quando uno
lo fa oltre la decenza del suo stato, e particolarmente se a ciò si volge principalmente la sua cura,
come coloro di cui è detto in Rm 16,18: /Gli uomini/ di tale tipo non servono Cristo Signore, ma il
loro ventre; e Fil3,19: Il loro dio è il ventre. Poi l’Apostolo esclude l’intemperanza nel bere, quando soggiunge: e ubriachezze, che consistono nell’eccesso del bere (ad superfluitatem potus) oltre
la misura posta dalla ragione umana. Sir 31,35: Il vino è stato creato per la gioia e non per l’ubriachezza. E bisogna considerare che l’ubriachezza dal suo genere è peccato mortale, perché quando
l’uomo si ubriaca di proposito, sembra che lui preferisca il godimento del vino all’integrità della
ragione. Perciò è detto in Is 5,22: Guai a voi che siete potenti nel bere vino, e uomini forti nel
mescere /bevande/ per l’ubriachezza. Se invece uno si ubriacasse oltre la sua intenzione, non di
proposito, per es. perché ignora la forza del vino o perché non pensava di poter ubriacarsi con una
tale quantità della bevanda, non è peccato mortale, perché non si è ubriacato appositamente (per
se), ma accidentalmente (per accidens), cioè oltre l’intenzione, il che però non può riferirsi a coloro che si ubriacano frequentemente. E perciò Agostino, nel Sermone sul Purgatorio (PL 39, 1946 –
nota W.D.), dice che l’ubriachezza, se è assidua, è peccato mortale. Perciò qui l’Apostolo significativamente dice in plurale: Non nelle gozzoviglie e ubriachezze. Pr 23,20: BG e BT: Non essere fra
quelli che s’inebriano di vino né fra coloro che sono ingordi di carne. – Dt 21, 20s: BG: È un
ingordo e un ubriacone. Allora tutti gli uomini della sua città lo lapideranno; BT: Si dà alla lussuria e all’ubriachezza. Allora gli uomini di quella città ecc. – Sir 31,27/35/: BG e BT non hanno:
e non per l’ubriachezza. – Is 5,22: Guai a coloro che sono gagliardi nel bere vino, valorosi nel
mescere bevande inebrianti; BT: Guai a coloro che sono eroi nel bere vino, e spavaldi ecc.
55
In Gal., c. 5, lect. 5, nn. 326; vedi anche S.Th., II-II, q. 150, a. 2; In 1 Cor., c. 5, lect. 3,
n. 258. Lc 21,34: BG: State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita; BT come Vlg.
56
D.S. Dockery, Frutto dello Spirito, in G.F. Hawthorne – R.P. Martin – D.G. Reid (a cura di),
Dizionario di Paolo e delle sue lettere, op. cit., pp. 652-656, qui p. 653.
57
C.G. Kruse, Virtù e vizi, op. cit., p. 1607.
58
BG nella nota dice che la Vlg, il codice di Beza e altri aggiungono: castità.
59
E.W. De Burton, A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Galatians, op.
cit., p. 307.

68

WIES£AW D¥BROWSKI

anche nel greco classico nel senso di dominio di sé, dominio dei propri impulsi.
Tutto questo proviene dallo Spirito per un suo influsso attivo”60.
San Tommaso dedica a Gal 5,22-23a un’intera lezione.
Prima di passare all’esame del testo in cui l’Apostolo “enumera i beni spirituali che chiama frutti”61, l’Aquinate vuole risolvere una questione che riguarda
il linguaggio. Introducendo nella questione, dice:
Frutto si dice ciò di cui fruiamo, ma non dobbiamo fruire dei nostri atti, ma solo di
Dio; dunque gli atti di tale tipo, che l’Apostolo qui enumera, non dobbiamo dire frutti. Anche la Glossa dice che di tale tipo opere dello spirito “sono di per sé appetibili”;
ciò, invece, che di per sé è appetibile non va riferito ad un’altra cosa, dunque le virtù
e le loro opere non vanno riferite alla beatitudine62.

Ed ecco, molto ampia ed esauriente, la risposta dell’Angelico; e, in primo
luogo, riguardo alla questione del frutto:
Frutto si dice duplicemente, cioè come acquisito, ad es. dall’albero o dalla fatica, Sap
3,15: Glorioso è il frutto dei buoni lavori; e come prodotto, così come il frutto è prodotto dall’albero. Mt 7,18: Un albero buono non può produrre frutti cattivi. Le opere
dello Spirito, invece, si dicono frutti non come ottenuti (adepti), ossia acquisiti, ma
come prodotti; il frutto poi, che è ottenuto, ha ragione del fine ultimo, non invece il
frutto prodotto. Ciononostante il frutto così ricevuto (acceptus) comporta però due
cose, cioè che sia l’ultimo del producente, così come l’ultimo che è prodotto dall’albero è il suo frutto, e che sia soave e dilettabile. Ct 2,3: Il suo frutto è dolce al mio
palato. Così dunque le opere delle virtù e dello spirito, sono ciò che è l’ultimo in noi.
Lo Spirito Santo, infatti, è in noi mediante la grazia, per mezzo della quale acquisiamo l’abito delle virtù, e da ciò siamo in grado (potentes sumus) di operare secondo la
virtù. /Queste opere/ sono anche dilettabili, e sono anche fruttuose. Rm 6,22: Avete il
vostro frutto nella santificazione(63), cioè nelle opere santificate, e perciò si dicono
frutto. Si dicono anche fiori rispetto alla futura beatitudine, perché come dai fiori si
riceve la speranza dei frutti, così dalle opere delle virtù si ha la speranza della vita
eterna e della beatitudine. E come nel fiore c’è qualche inizio (inchoatio) del frutto,
U. Vanni, Lettera ai Galati, in P. Rossano (a cura di), Lettere di san Paolo, op. cit., p. 257.
In Gal., c. 5, lect. 6, n. 328.
62
In Gal., c. 5, lect. 6, n. 328; vedi anche S.Th., I-II, q. 11, a. 3 (Utrum fruitio sit tantum ultimi
finis; resp. – sì), ob. 2 (presa da Gal 5,22) e ad 2. Glossa: Pietro Lombardo, Glossa super Gal. 5,22:
col. 160 (PL 192 – compl. W.D.); vedi anche ID., Sent., lib. 1, d. 1, c. 3 (QR I, 19); cfr. Glossa
interl., super Gal. 5,22 (VI, 87v); S. Ambrogio, In Gal., super 5,22 (PL 17, 389) (nota – W.D.).
63
In Rom., c. 6, lect. 4, n. 514 (Rm 6,22: Raccogliete il frutto per la vostra santificazione –
Habetis fructum vestrum in sanctificationem): Qui l’Apostolo pone l’effetto della giustizia dicendo: Avete il vostro frutto nella santificazione, cioè la santificazione stessa, ossia l’esecuzione della
santificazione per mezzo delle buone opere, è il vostro frutto, in quanto cioè questo vi diletta spiritualmente e santamente. Sir 24,17/23/: I miei fiori sono frutti di onore e onestà, ecc. Gal 5,22: Il
frutto dello spirito è gioia, pace, ecc. Sir 24,17/23/: BG e BT: I miei fiori danno frutti di gloria
e ricchezza.
60
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così nelle opere delle virtù c’è qualche inizio della beatitudine, che ci sarà allora
quando saranno perfezionate la conoscenza e la carità64.

Questa spiegazione del nostro medievale magister in Sacra Pagina, il quale
aveva davanti a sé il testo latino della Volgata, è attuale anche nei tempi odierni.
R. Hensel, ad esempio, dopo aver accennato che Paolo considera le opere buone
come frutto della fede, della giustizia (Fil 1,11; cfr. Eb 12,11; Gc 3,18), della luce
(Ef 5,9) operate da Dio, da Gesù Cristo o dallo Spirito Santo, e distingue chiaramente tra questo frutto e gli sforzi che fa l’uomo per il raggiungimento della salvezza, dice che in Paolo il concetto di frutto-ergon “è un concetto che proviene
dal mondo tecnico-artigiano e indica ciò che l’uomo è capace di « produrre » coi
propri sforzi e al propria abilità; karpós, invece, trae origine dalla sfera della vita
e indica ciò che cresce per forza di cose (cfr. automátç = da sé di Mt 4,28), grazie all’energia vitale insita nella pianta o nel terreno; questa crescita è sintomo di
vita, ma non è soggetta al potere dell’uomo. Paolo vuol dire in sostanza con questi concetti che non tarderanno a manifestarsi gli effetti, i « frutti », in colui che
è stato inserito nel corpo di Cristo, nel quale opera lo Spirito di Dio, in colui che
partecipa dei « doni » di questa comunanza; e sono appunto « frutti » – non « prodotti » – che vengono « come da se stessi ». Mentre i credenti in Cristo portano
frutto per Dio, la potenza dei desideri peccaminosi produce frutti di morte (Rm
7,4s)”65.
Già nella spiegazione del concetto di frutto, l’Aquinate ha indicato alcuni
elementi della risposta alla seconda obiezione, cioè quella presa dalla Glossa
e riguardante la beatitudine, ma a lui ciò non basta, perciò prosegue la sua lezione:
Una cosa può essere detta appetibile di per sé in due modi, perché lì il di per sé (propter) può designare la causa formale o finale. Le opere delle virtù di per sé (propter
se) sono appetibili formalmente, ma non finalmente, perché hanno in se stesse il godimento (delectatio). Infatti, una medicina dolce la si desidera di per sé formalmente,
perché ha in sé donde sia appetibile, cioè la dolcezza, che tuttavia è desiderata per il
fine (propter finem), ossia per la salute. Ma una medicina amara non è desiderata di
per sé formalmente, perché non diletta a ragione della sua forma, ma tuttavia è desiderata per (propter) un’altra cosa, cioè per la salute che è il suo fine. Da ciò risulta la
ragione per cui l’effetto della carne l’Apostolo chiama opere, i frutti dello Spirito
invece chiama frutti66.

64
In Gal., c. 5, lect. 6, n. 328. Sap 3,15: Vlg: Bonorum laborum gloriosus est fructus; BG:
delle opere buone; BT: delle buone fatiche.
65
R. Hensel, Frutto, in L. Coenen – E. Beyreuther – H. Bietenhard (a cura di), Dizionario dei
concetti biblici del Nuovo Testamento, op. cit., pp. 728-730, qui pp. 729-730; vedi anche B. Gillièron,
Lessico dei termini biblici, op. cit., voce: Frutto, pp. 94-95, qui p. 94; C. Spicq – X. Leon-Dufour,
Frutto, in X. Leon-Dufour (dir.), Dizionario di teologia biblica, op. cit., coll. 430-433, qui coll. 432-433; X. Leon-Dufour, Dizionario del Nuovo Testamento, op. cit, voce: Frutto, pp. 266-267.
66
In Gal., c. 5, lect. 6, n. 328.
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Ma anche questa spiegazione non basta, e san Tommaso continua:
Frutto si dice qualcosa finale e soave, prodotto da una cosa. Ciò infatti che è prodotto
da una cosa fuori della sua natura non ha ragione di frutto, ma come di un altro germe. Le opere della carne, poi, e i peccati sono fuori della natura delle cose che Dio
ha inserito nella nostra natura. Dio, infatti, ha inserito nella natura umana alcuni semi,
cioè il naturale appetito del bene e della conoscenza, e ha aggiunto anche i doni della
grazia. E perciò, perché le opere delle virtù sono naturalmente prodotte da questi
/doni/, /queste opere/ si dicono frutti, non invece le opere della carne. E per questo
l’Apostolo dice in Rm 6,21: Che frutto dunque avete avuto allora in quelle cose di
cui adesso vi vergognate?(67). Da ciò che è stato detto risulta dunque che frutti dello
spirito si dicono le opere delle virtù, e perché hanno in sé la soavità e la dolcezza,
e perché sono qualche ultimo prodotto secondo la convenienza dei doni68.

Nella parte conclusiva di questa ampia introduzione alla sua esposizione,
l’Aquinate dimostra la reciproca differenza tra dono, beatitudine, virtù e frutto(69):
Nella virtù, infatti, c’è da considerare l’abito e l’atto. L’abito della virtù, però, perfeziona ad agire bene. E se appunto perfeziona ad operare bene in modo umano, si dice
virtù. Se invece perfezione ad operare bene sopra il modo umano, si dice dono. Perciò il Filosofo sopra le virtù comuni pone alcune virtù eroiche, ad es. conoscere le
cose invisibili di Dio sotto enigma avviene per modo umano: e questa conoscenza
appartiene alla virtù della fede; ma conoscere queste cose perspicacemente e sopra il
modo umano, appartiene al dono dell’intelletto. L’atto della virtù, infatti, o perfeziona: e così è beatitudine; o diletta: e così è frutto. E di questi frutti si dice in Ap 22,2:
E da una parte e dall’altra del fiume, si trova un albero di vita che dà frutti dodici
volte all’anno, ecc70.
In Rom., c. 6, lect. 4, n. 510 (Rm 6,21: Quem ergo fructum habuistis tunc in illis, in quibus
nunc erubescitis?): Qui l’Apostolo dimostra l’effetto del peccato. Ed esclude appunto un effetto,
cioè l’effetto fruttuoso, quando dice: che frutto dunque avete avuto, quando cioè peccavate in
quelle cose, cioè nei peccati. Le opere dei peccati, infatti, sono infruttuose, perché non aiutano
l’uomo a conseguire la beatitudine. Is 59,6: Le loro opere sono opere inutili. Mi 2,1: Guai a voi che
escogitate le cose inutili ed operate il male nei vostri giacigli. Aggiunge invece l’effetto degno di
vergogna, dicendo: delle quali, ossia dei peccati, cioè dei quali adesso, cioè in stato della penitenza, vi vergognate, a motivo della loro bruttezza. Ger 31,19: Dopo che me l’hai dimostrato, mi sono
battuto il petto, ho provato confusione e mi sono vergognato. Is 1,29: Vi vergognerete dei giardini,
cioè /dei giardini/ della voluttà che avete scelto. Is 59,6: BG e BT: inique. – Mi 2,1: BG e BT: Guai
a coloro che meditano l’iniquità e tramano il male sui loro giacigli.
68
In Gal., c. 5, lect. 6, n. 328; per tutto questo n. 328, vedi anche S.Th., I-II, q. 70, a. 1 (Utrum
fructus Spiritus Sancti quos Apostolus nominat ad Galatas 5, sint actus; resp. – sì) (così non c’è
nessun dubbio che fructus spiritus della Volgata san Tommaso intende come frutti dello Spirito
Santo – nota W.D.); a. 2 (Utrum fructus a beatitudinibus differant; resp. – sì); vedi anche In Isaiam, c. 11. Sap 3,15: Vlg: Bonorum laborum gloriosus est fructus; BG: delle opere buone; BT: delle
buone fatiche.
69
Cfr. D.S. Dockery, Frutto dello Spirito, op. cit., p. 654.
70
In Gal., c. 5, lect. 6, n. 329; vedi anche S.Th., I-II, q. 68, a. 1 (Utrum dona differant a virtutibus; resp. – sì); q. 70, aa. 1-2; II-II, q. 52, a. 4, ad 3; In III Sent., d. 34, q. 1, a. 1; In Isaiam, c. 11.
Filosofo: Aristotele, Etica, lib. 7, 1, 1 (1145 a 20) (nota – W.D.).
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Solo dopo aver chiarito tutte queste cose, l’Angelico passa all’esposizione del
testo di Gal 5,22-23a. I frutti dello Spirito enumerati in questo testo, “che spuntano nell’anima dalla seminagione della grazia spirituale”71, il nostro teologo-esegeta li divide in due gruppi: quelli che perfezionano interiormente e quelli che
perfezionano esteriormente.
Per D.S. Dockery, che prende in esame tutti i frutti dello Spirito elencati in
Gal 5,22-23, “è molto importante che l’amore si trovi in cima alla lista. Quest’enfasi è presente anche altrove in Paolo. L’amore caratterizza Dio e quando viene
realizzato da uomini e donne, questo adempie la Legge (Rm 13,10). Esso rappresenta un’azione di donazione di sé per il bene degli altri, non necessariamente
un’emozione”72.
San Tommaso, parlando dei frutti che perfezionano interiormente, prima introduce in generale:
L’uomo viene perfezionato e diretto interiormente sia circa i beni che circa i mali.
2 Cor 6,7(73): Per mezzo delle armi della giustizia a destra e a sinistra74.

Circa i beni – continua l’Aquinate, affrontando il primo punto – i frutti dello
Spirito perfezionano innanzitutto proprio nel cuore mediante l’amore:
Infatti, come tra i moti naturali il primo è l’inclinazione dell’appetito naturale al suo
fine, così il primo dei moti interiori è l’inclinazione al bene, che si dice amore,
e perciò il primo frutto è la carità, Rm 5,5: La carità di Dio è stata diffusa nei nostri
cuori, ecc(75). E dalla carità vengono perfezionate le altre /virtù/, e perciò l’Apostolo
In Gal., c. 5, lect. 6, n. 330.
D.S. Dockery, Frutto dello Spirito, op. cit., p. 655.
73
In 2 Cor., c. 6, lect. 2, n. 223: Qui l’Apostolo fa vedere in che modo /quelle virtù/ (vedi 2
Cor 6,6; In 2 Cor., nn. 216-222 – nota W.D.) si hanno nell’operazione dei beni e dei mali, tra i beni
e i mali, nelle prosperità e nelle avversità; e questo appartiene alla virtù della giustizia. (…) Prima,
dunque, l’Apostolo dice che ci presentiamo come ministri di Dio con molta pazienza (vedi 2 Cor
6,4; In 2 Cor., nn. 210-211 – nota W.D.). E c’è più di questo, per mezzo delle armi della giustizia. Qui bisogna sapere che la giustizia ordina l’uomo e lo fa tenere il suo posto, a destra, cioè
nelle prosperità, perché non si elevi, e a sinistra, cioè nelle avversità, perché non si abbassi. Fil
4,12: Sono allenato a tutto, ecc., all’abbondanza, ecc (e all’indigenza – W.D. con BG).
74
In Gal., c. 5, lect. 6, n. 330.
75
In Rom., c. 5, lect. 1, n. 392: L’Apostolo dunque, in primo luogo, dice: Che la speranza non
delude (Rm 5,5; In Rom., n. 390 – nota W.D.) lo possiamo sapere dal fatto che la carità di Dio
è stata diffusa nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. La carità di
Dio, poi, può essere intesa duplicemente. Un modo: come carità con cui Dio ci ama, Ger 31,3: Ti
ho amato di carità perpetua; l’altro modo: possiamo dire carità di Dio quella /carità/ con cui noi
amiamo Dio, Rm 8,38s: Sono certo che neanche la vita può separarci dalla carità di Dio. Entrambe le carità di Dio, poi, vengono diffuse nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato
dato. Infatti, dare a noi lo Spirito Santo, il quale è Amore del Padre e del Figlio, significa condurci
alla partecipazione dell’amore che è lo Spirito Santo. Grazie a questa partecipazione, appunto, noi
diventiamo efficacemente amatori di Dio. E che noi lo amiamo è segno del fatto che egli ci ama. Pr
8,17: Io amo coloro che mi amano. 1 Gv 4,10: Non siamo stati noi ad amare Dio per primo, ma
71
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dice in Col 3,14: Al di sopra di tutte /le virtù/ abbiate la carità, ecc(76). Il fine ultimo,
invece, con cui l’uomo è perfezionato interiormente, è il gaudio che proviene dalla
presenza della cosa amata. Chi poi ha la carità, ha già ciò che ama. 1 Gv 4,16: Chi
rimane nell’amore rimane in Dio e Dio in lui. E da ciò sorge il gaudio. Fil 4,4: Gioite
sempre nel Signore(77), ecc78.

Per quanto riguarda la gioia, D.S. Dockery osserva: “Anche se Paolo spesso
esorta i credenti a gioire nel Signore (cfr. Fil 3,1; 4,4), nella lista del frutto dello
Spirito si trova l’unica occorrenza della parola gioia in Galati. Anche nelle prove
egli ci ha amati per primo. Diciamo poi che la carità, con cui /Dio/ ci ama, è stata diffusa nei nostri
cuori, perché è chiaro che essa è nei nostri cuori mediante il dono dello Spirito Santo in noi impresso. Diciamo poi che la carità, con cui noi amiamo Dio, è stata diffusa nei nostri cuori, perché
cioè si estende, perfezionandoli, a tutti i costumi ed atti dell’anima. 1 Cor 13,4: La carità è paziente, è benigna, ecc. Vedi anche C.G., III, c. 151. Ger 31,3: BG e BT: di amore eterno.
76
In Col., c. 3, lect. 3, n. 163: Al di sopra di tutte /le virtù/ (vedi la divisione del testo, In Col.,
n. 162 – nota W.D.) rivestite la carità, la quale fra tutte le predette virtù (vedi Col 3,12-13; In Col.,
nn. 157-161) è la più grande, come è detto in 1 Cor 13,13. Al di sopra di tutte, cioè più di tutte,
perché è il fine di tutte le virtù. 1 Tm 1,5: Il fine del precetto è la carità. Oppure: al di sopra di
tutte /le virtù/ dobbiamo avere la carità, perché è al di sopra di tutte le altre. 1 Cor 12,31: Io vi
mostrerò una via più eccellente di tutte. E ciò perché senza di questa le altre non valgono nulla.
E questa carità è raffigurata dalla tunica senza cuciture, Gv 19,23. E la ragione per cui bisogna
averla è indicata dalle parole: è il vincolo. Secondo la Glossa, l’uomo è perfezionato per mezzo di
tutte le virtù, ma la carità le connette a vicenda e le rende perseveranti, e perciò è detta vincolo.
Oppure dalla sua natura è il vincolo, perché è l’amore che unisce l’amato all’amante. Os 11,4: Io ti
traevo con legami di bontà, con vincoli d’amore, ecc. Ma l’Apostolo aggiunge: della perfezione,
perché uno è perfetto quando aderisce al fine ultimo, cioè a Dio, il che fa la carità. Vedi anche
S.Th., I-II, q. 65, aa. 3-5; q. 66, a. 6; II-II, q. 4, a. 7, ad 4; q. 23, aa. 6-8; q. 184, a. 1; De Veritate,
q. 14, a. 5; In II Sent., d. 26, a. 4, ad 5; In III Sent., d. 23, q. 3, a. 1, qc. 1; d. 27, q. 2, a. 4, qc. 3; De
Malo, q. 7, a. 2; De Caritate, a. 3; De Perfect. vitae spirit., cc. 1ss; Contra retrahentes hom. ab
ingressu religionis, c. 6; Quodlib., IV, q. 10, a. 1; S.Th., II-II, q. 124, a. 3; Quodlib., III, q. 6, a. 3;
IV, q. 12, a. 2, ad 2. 1 Cor 12,31: Vlg: Et adhuc excellentiorem viam vobis demonstro; BG: la via
più sublime; BT: una via ancora più perfetta. Glossa: Glossa ordin. (VI, 30 B); Pietro Lombardo,
Glossae (PL 191, 1520) (nota – W.D.).
77
In Philipp., c. 4, lect. 1, n. 153: A chiunque vuole progredire è necessario che abbia il gaudio spirituale. Pr 17,22: Un animo gaudente fa florida l’età, ecc. (…) La prima /condizione del
vero gaudio/ è che dev’essere retto, il che è quando è del bene proprio dell’uomo, che non è qualcosa di creato, ma Dio, Sal 73/72/,28: Il mio bene è aderire a Dio, ecc. Allora, dunque, /il gaudio/
è retto, quando è nel Signore. Perciò l’Apostolo dice: nel Signore. Ne 8,10: La gioia del Signore
è la vostra forza. /Il gaudio dev’essere/ anche continuo; perciò l’Apostolo dice: sempre. 1 Ts 5,16:
Gioite sempre. Pr 17,22: Vlg: Animus gaudens floridam aetatem facit; BG: Un cuore lieto fa bene
al corpo, uno spirito depresso inaridisce le ossa; BT: La gioia del cuore fa bene alla salute, ecc.
come BG. – Sal 73/72/,28: Vlg: Mihi adhaerere Deo bonum est; BG e BT: Per me, il mio bene
è stare vicino a Dio. 1 Ts 5,16; In 1 Thess., c. 5, lect. 2, n. 129 (Siate sempre lieti – Gudete semper): Qui l’Apostolo dimostra in che modo /i Tessalonicesi/ devono comportarsi verso Dio, (…). In
primo luogo, devono gioire di Lui, perciò dice: gioite sempre, cioè di Dio, perché, qualunque male
venga, è incomparabile al bene che è Dio. E perciò nessun male lo interrompa; per questo dice:
gioite sempre.
78
In Gal., c. 5, lect. 6, n. 330.
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i credenti possono conservare la gioia nel Signore, che impedisce loro di cedere
alla totale disperazione. Mentre l’amore è chiaramente l’attributo di Dio, lo stesso non si può dire, in modo esplicito, della gioia; ma il suo carattere divino
è chiaro in altri contesti (per esempio, Rm 14,17)”79.
L’Angelico, continuando la sua lezione, dice che questo gaudio deve essere
perfetto, perciò si esigono due cose:
La prima, che la cosa amata, a motivo della sua perfezione, sia sufficiente all’amante.
E quanto a ciò l’Apostolo dice: pace. Allora infatti l’amante ha la pace, quando sufficientemente possiede la cosa amata. Ct 8,10: Così io sono ai suoi occhi come colei
che procura pace, ecc. La seconda cosa /che si esige/ è che ci sia la perfetta fruizione
della cosa amata, il che similmente si ha per mezzo della pace, perché – qualunque
cosa sopravvenga – se uno perfettamente fruisce della cosa amata, ad es. di Dio, non
può essere impedito nella sua fruizione. Sal 119/118/,165: Grande pace per chi ama
la tua legge, nel suo cammino non trova inciampo. Così dunque l’Apostolo dice gaudio la fruizione della carità, ma pace la perfezione della carità. E per mezzo di esse
l’uomo viene perfezionato quanto ai beni80.

“L’esistenza cristiana genuina – afferma D.S. Dockery – dimostra la pace di
Dio, in quanto i credenti sono in pace con Dio (Rm 5,1). (…) La pace è la serenità concessa ai credenti per sostenerli. H.D. Betz suggerisce che questa triplice
struttura iniziale (amore, gioia, pace) riveli un importante elemento dell’etica
paolina: « Non ci si può aspettare semplicemente di agire in modo responsabile,
dal punto di vista etico; è necessario innanzitutto essere abilitati, potenziati
e motivati prima di poter agire » (Betz 28781)”82.
San Tommaso, affrontando in seguito il secondo punto, afferma che anche
circa i mali lo Spirito Santo perfeziona e ordina i fedeli:
Primo, contro il male che perturba la pace, la quale viene perturbata per mezzo delle
avversità. Ma a ciò lo Spirito Santo perfeziona per mezzo della pazienza, la quale fa
D.S. Dockery, Frutto dello Spirito, op. cit., p. 655. Anche san Tommaso, commentando Rm
14,17, indica questo carattere divino della gioia; In Rom., c. 14, lect. 2, n. 1129: L’Apostolo esprime la causa di questo gaudio, dicendo: nello Spirito Santo. Ed è mediante lo Spirito Santo, infatti,
che la carità di Dio viene diffusa in noi, come è detto in Rm 5,5 (l’interpretazione di Rm 5,5, vedi
sopra, In Rom., c. 5, lect. 1, n. 392 – nota W.D.). Il commento di Fil 3,1: Siate lieto nel Signore –
gaudete in Domino (BT: Gioite nel Signore), In Philipp., c. 3, lect. 1, n. 100: Gioite nel Signore
soltanto, non nell’osservanza della Legge. Ab 3,18: Io invece gioirò nel Signore, ed esulterò in Dio,
mio Salvatore, ecc. (qui la Volgata ha molto più forte: in Deo Iesu meo, perciò sembra che san
Tommaso abbia scelto questo testo e non il parallelo Fil 4,4 – nota W.D.).
80
In Gal., c. 5, lect. 6, n. 330; per tutto il n. 330, vedi anche S.Th., I-II, q. 70, a. 3 (Utrum
fructus /Spiritus Sancti/ convenienter enumeretur ab Apostolo /Gal 5,22s/; resp. – sì); II-II, q. 28,
a. 1 (Utrum gaudium sit effectus caritatis in nobis; resp. – sì); a. 4 (Utrum gaudium sit virtus; resp.
– no); De Malo, q. 11, a. 2, ad 1; De Caritate, q. un., a. 2, ad 12.
81
H.D. Betz, Galatians, Herm, Fortress, Philadelphia 1979, p. 287.
82
D.S. Dockery, Frutto dello Spirito, op. cit., p. 655.
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sopportare pazientemente le avversità, e perciò l’Apostolo dice: pazienza. Lc 21,19:
Nella vostra pazienza possiederete le vostre anime. Gc 1,4: La pazienza produce un’opera perfetta. Secondo, contro il male che impedisce il gaudio c’è il rinvio della cosa
amata, al quale lo Spirito oppone la longanimità, la quale non viene infranta dall’attesa. E quanto a ciò l’Apostolo dice: longanimità. Ab 2,3: Se indugia, attendila, ecc
(perché certo verrà e non tarderà – W.D. con BG). 2 Cor 6,6: Con longanimità,
ecc(83; vedi anche Col 1,1184; Eb 6,1585 – nota W.D.). E per questo il Signore dice in
Mt 10,22: Chi persevererà sino alla fine, ecc86.

Secondo D.S. Dockery, “la pazienza rappresenta un valore positivo, che abbraccia fermezza e capacità di resistenza. La pazienza, o la tolleranza, è una qualità di Dio (Sal 103,8) e deve essere riprodotta nel popolo di Dio (1 Cor 13,4; Ef
4,2; Col 1,11; 3,12). Benevolenza. Lo Spirito Santo produce nei credenti l’attituIn 2 Cor., c. 6, lect. 2, n. 219: (2 Cor 6,6: con magnanimità – in longanimitate): Qui l’Apostolo pone la virtù della speranza. Perciò dice: con longanimità, il che appartiene alla perfezione
della speranza. La longanimità infatti non è nient’altro che il fatto che uno dalla speranza aspetta
pazientemente una cosa importante (arduum) a lungo rinviata, e la /aspetta/ dallo Spirito Santo. Gal
5,22: Il frutto dello Spirito è carità, ecc., longanimità, ecc. Col 1,11: Con ogni pazienza e longanimità.
84
In Col., c. 1, lect. 3, n. 22 (Col 1,11: In omni patientia et longanimitate, cum gaudio; BG:
per essere perseveranti e magnanimi in tutto; BT: in ogni pazienza e costanza): Quando l’Apostolo
dice: con ogni pazienza, ecc., chiede a loro (ai Colossesi) di sopportare le avversità. Alcuni infatti
vengono meno o a motivo delle difficoltà delle cose avverse, e perciò bisogna avere la pazienza.
Lc 21,19: Nella vostra pazienza possiederete le vostre anime. Oppure a motivo del rinvio del premio. E perciò dice: e longanimità, la quale fa sopportare /il rimando/ della cosa promessa. Ab 2,3:
Se indugia, attendila, ecc. Eb 6,15: Aspettando con longanimità, ottenne ciò che gli era promesso.
Ma alcuni evitano queste due cose, però con tristezza. Contro ciò dice: con gaudio. Gc 1,2: Considerate perfetta letizia, fratelli, quando subite ogni sorta di prove, ecc (sapendo che la vostra fede,
messa alla prova, produce pazienza – W.D. con BG). Lc 21,19: BG e BT: Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita.
85
In Hebr., c. 6, lect. 4, n. 316 (Eb 6,15: Longanimiter ferens adeptus est repromissionem;
BG: Con la sua costanza ottenne ecc., BT: E poiché così pazientemente aspettava, ottenne ecc.):
E vi fu l’effetto della promessa, perché aspettando con longanimità, ottenne ciò che gli era promesso. La longanimità è non solo nel fare qualcosa di grande, ma anche nell’aspettare a lungo.
Abramo, poi, ebbe la promessa, quando non possedeva neppure un pezzo della terra /promessa/,
come è detto in At 7,5. E fino alla vecchiaia non ebbe la prole, e tuttavia non venne meno nella
speranza. Gc 5,10: Prendete, fratelli miei, come esempio di sopportazione e di longanimità, di fatica e di pazienza i profeti, ecc. Is 51,2: Guardate ad Abramo, vostro padre, ecc. Gc 5,10: nel testo:
Accipite exemplum, fratres mei, mali exitus, et longanimitatis, et laboris, et patientiae propheras;
Vlg: Exemplum accipite, fratres, laboris et patientiae propheras; BG: … a modello di sopportazione e di costanza i profeti (l’ed. BG del 1991 ha qui: di sopportazione e di pazienza) BT: di perseveranza e di pazienza.
86
In Gal., c. 5, lect. 6, n. 331; vedi anche S.Th., II-II, q. 136, a. 1 (Utrum patientia sit virtus;
resp. – sì); a. 5 (Utrum patientia sit idem quod longanimitas; resp. – no); q. 157, a. 2 (Utrum tam
clementia quam mansuetudo sit virtus; resp. – sì); In 2 Cor., c. 6, lect. 2, n. 219. Lc 21,19: BG
e BT: Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. – Gc 1,4: Vlg: Patientia opus perfectum
habet; BG: La pazienza completi l’opera sua in voi; BT: La perseveranza deve essere un’opera
perfetta.
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I FRUTTI DELLO SPIRITO SANTO  IL COMMENTO DI SAN TOMMASO DAQUINO

75

dine alla dolcezza, o benevolenza, dinamizzando l’amore. La bontà è una qualità
dell’azione benevola di Dio e delle sue azioni verso i peccatori (Rm 2,4; Ef 2,7;
Tt 3,4). I cristiani non trovano migliore modalità per proseguire nella benevolenza di Dio che nel mostrare agli altri la benevolenza di Dio (Ef 4,32)”87.
L’Aquinate, passando ai frutti dello Spirito che perfezionano l’uomo quanto
alle cose esteriori, introduce in generale, facendo vedere anche qui che la vita
esteriore dell’uomo non ha solo una dimensione personale, ma anche quella teologica e quella sociale:
Le cose esteriori dell’uomo, poi, sono o ciò che è accanto a lui (iuxta ipsum), o ciò
che è sopra di lui, o ciò che è sotto di lui. Accanto a lui c’è il prossimo, sopra di lui
c’è Dio, sotto di lui c’è la natura sensitiva e il corpo88.

Il quadro antropologico-esistenziale è molto chiaro, e le spiegazioni del nostro teologo-esegeta saranno molto ampie, esaurienti e pluridimensionali. Quanto al prossimo, in primo luogo, lo Spirito perfeziona cominciando dal cuore mediante la retta e buona volontà:
E quanto a ciò l’Apostolo dice: bontà, cioè la rettitudine e la dolcezza dell’animo. Se
infatti l’uomo avesse buone tutte le altre potenze, non può essere detto buono l’uomo
se non avesse la buona volontà, secondo la quale usa bene tutte le altre /potenze/. Ne
è la ragione: perché buono si dice qualcosa di perfetto. La perfezione poi è duplice.
La prima, cioè quella che è l’essere stesso della cosa. La seconda invece è la sua
operazione: e questa è maggiore della prima. Si dice semplicemente perfetto ciò che
si estende (pertingit) alla sua perfetta operazione, la quale è la sua seconda perfezione. Siccome dunque l’uomo mediante la volontà invade nell’atto (exeat in actum) di
qualsiasi potenza, la retta volontà rende buono l’uso di tutte le potenze e, per conseguenza, buono l’uomo stesso. E di questo frutto si dice in Ef 5,9(89): Il frutto della
luce consiste in ogni bontà, ecc90.
D.S. Dockery, Frutto dello Spirito, op. cit., p. 655.
In Gal., c. 5, lect. 6, n. 332.
89
In Eph., c. 5, lect. 4, n. 291: L’Apostolo dunque dice: Ho detto di comportarvi come figli della
luce (Ef 5,8; vedi In Eph., n. 289 – nota W.D.), ora il frutto della luce sono le opere fruttifere
e chiare. Sir 24,17/23/: I miei fiori sono frutti di onore, ecc (e di onestà – W.D. con Vlg). E ciò in
ogni bontà, ecc. Qui bisogna sapere che ogni atto della virtù si riduce a tre cose. Bisogna infatti che
l’agente sia ordinato verso di sé, verso il prossimo e verso Dio. Verso di sé, perché sia buono in se
stesso, e perciò l’Apostolo dice: in ogni bontà. Sal 119/118/,66: Insegnami la bontà e la disciplina
e la scienza, ecc. Anche, verso il prossimo mediante la giustizia. Perciò dice: e giustizia. Sal 119/118/
,121: Ho fatto giudizio e giustizia, ecc. Verso Dio mediante la cognizione e la confessione della verità. E perciò dice: e verità. Zc 8,19: Amate la verità e la pace. Oppure /si può interpretare/ in un altro
modo perché la bontà si riferisca al cuore, la giustizia all’opera, la verità alla bocca. Ef 4,25 e Zc
8,16: Dite la verità ciascuno con il suo prossimo. Sir 24,17/23/: BG e BT: I miei fiori danno frutti di
gloria e ricchezza. – Sal 119/118/,66: BG: Insegnami il gusto del bene e la conoscenza; con la nota:
“gusto del bene: BJ traduce: buon senso”; BT: Insegnami l’intelligenza e l’abilità. – Sal 119/118/,121:
BG: Ho agito secondo giudizio e giustizia; BT: Faccio giudizio e giustizia.
90
In Gal., c. 5, lect. 6, n. 332.
87
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Per quanto concerne la bontà, D.S. Dockery afferma che essa “include l’idea
della generosità, ma si concentra sull’incidenza morale. Come termine inusuale,
esso compare nella LXX e soltanto quattro volte nel NT. Fung ritiene che « la
bontà è un’attitudine della generosa benevolenza verso gli altri, felice di realizzare molto di più di quanto viene richiesto dalla semplice giustizia » (Fung 26891).
Questa magnanime generosità è il contrario dell’invidia (Gal 5,21)”92.
In secondo luogo – andiamo insieme con l’Angelico – lo Spirito perfeziona
l’uomo nell’operare, affinché condivida (communicet) le sue cose con il prossimo:
E quanto a ciò l’Apostolo dice: benignità, cioè la generosità nelle cose (largitas rerum). 2 Cor 9,7: Dio ama il datore gioioso(93). La benignità infatti è detta bona igneitas, la quale fa l’uomo sciogliersi nel soccorrere le necessità degli altri. Sap 1,6:
Benigno infatti è lo spirito della sapienza, ecc. Col 3,12(94): Rivestitevi dunque, come
eletti di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di benignità, ecc95.

I frutti dello Spirito – l’Angelico parla ancora del comportamento verso il
prossimo – perfezionano l’uomo anche circa i mali inflitti dagli altri, affinché
mansuetamente sopporti le molestie del prossimo:
R.Y.K. Fung, The Epistle to the Galatians, NICNT, Eerdmans, Grand Rapids 1988, p. 268.
D.S. Dockery, Frutto dello Spirito, op. cit., p. 655.
93
In 2 Cor., c. 9, lect. 1, n. 332 (2 Cor 9,7: Dio ama chi dona con gioia – Hilarem datorem
diligit Deus): Ogni rimuneratore rimunera ciò che è degno di rimunerazione. Lo sono appunto solo
gli atti delle virtù. Negli atti delle virtù, poi, ci sono due cose, cioè la specie dell’atto e il modo
dell’agire che è da parte dell’agente. (…) Ed anche se presso gli uomini, i quali non vedono se non
ciò che appare, è sufficiente che uno operi l’atto della virtù secondo la specie dell’atto, per es. l’atto
della giustizia, tuttavia presso Dio, il quale vede il cuore (2 Sam 16,7: L’uomo guarda l’apparenza, il Signore guarda il cuore – nota W.D.), non è sufficiente che si operi l’atto della virtù solo
secondo la sua specie, ma anche che lo si operi secondo il debito modo, cioè con amore (delectabiliter) e con gioia. E perciò non il datore in quanto tale, ma il datore gioioso Dio ama, cioè approva
e rimunera, e non il triste o il mormorante. Sal 100/99/,2: Servite il Signore nella gioia. Sir 35,11:
In ogni dono mostra gioioso il tuo volto. Rm 12,8: Chi fa le opere di misericordia, lo faccia con
gioia. Vedi anche S.Th., I-II (e non II-II, come ha l’Ed. Marietti 1953, vol. 1, p. 515), q. 100, a. 9
(Utrum modus virtutis cadat sub praecepto legis; resp. – no), ad 3, dove c’è la risposta all’obiezione presa da Sal 100/99/,2 e da 2 Cor 9,7; Contra Impugnantes Dei cultum, c. 7.
94
In Col., c. 3, lect. 3, n. 160: Verso tutti bisogna avere la benignità, la quale è come bona
igneitas. Il fuoco infatti liquefa e fa evaporare l’umidità. Se in te c’è il fuoco buono (bonus ignis),
esso liquefa qualsiasi cosa che tu abbia d’umidità, e la dissolve. Questo lo fa lo Spirito Santo. Sap
1,6: Benigno è lo spirito della sapienza. Ef 4,32: Siate benigni e misericordiosi gli uni verso gli
altri, ecc. Nel cuore tu devi avere l’umiltà. Sir 3,18/20/: Quanto più sei grande, tanto più umiliati,
ecc. Ef 4,32; In Eph., c. 4, lect. 10, n. 265: Qui l’Apostolo pone ciò che si riferisce alla novità
contraria alle predette passioni (vedi Ef 4,31 ed In Eph., n. 264 – nota W.D.): contro l’amarezza la
benignità. Perciò dice: siate benigni gli uni verso gli altri. Perché benigno è lo spirito della sapienza, ecc (Sap 1,6 Vlg – nota W.D.). Contro l’ira la misericordia; perciò dice: misericordiosi. Lc
6,36: Siate dunque misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro.
95
In Gal., c. 5, lect. 6, n. 332. Sap 1,6: Vlg: Benignus est spiritus sapientiae; BG: La sapienza
è uno spirito che ama l’uomo; BT: … gli uomini.
91
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E quanto a ciò l’Apostolo dice: mansuetudine, Mt 11,29: Imparate da me, ecc (che
sono mite e umile di cuore – W.D. con BG). Pr 3,34: Ai mansueti darà la grazia96.

Quanto invece a ciò che è sopra di noi, cioè quanto a Dio, lo Spirito ci ordina mediante la fede:
Perciò l’Apostolo dice: fede, che è una cognizione certa delle cose invisibili. Gen
15,6: Abramo credette a Dio, e gli è stato accreditato come giustizia (vedi anche
Rm 4,397; Gal 3,698 – nota W.D.). Eb 11,6: Chi si accosta a Dio deve credere,
96

grazia.

In Gal., c. 5, lect. 6, n. 332. Pr 3,34: BG: Agli umili concede la sua benevolenza; BT: la sua

97
In Rom., c. 4, lect. 1, n. 327: L’Apostolo, dunque, dice: Dico che Abramo così è stato giustificato, che ha la gloria presso Dio (vedi Rm 4,2; In Rom., n. 324 – nota W.D.). Che cosa dice la
Scrittura? Gen 15,6: Abramo credette a Dio, il quale gli promise la moltiplicazione della sua
discendenza. Sir 2,6: Credi a Dio ed egli ti recupererà. E gli fu accreditato, cioè da Dio, come
giustizia. 1 Mac 2,52: Abramo nella prova fu trovato fedele. E così risulta che /Abramo/ ha la gloria presso Dio, dal quale gli è stato accreditato come giustizia il fatto che credette. Bisogna, poi,
considerare che la giustizia, che Dio accredita come scritta, /Abramo/ l’espresse non in qualche
opera esteriore, ma nella fede interiore del cuore. Poiché diciamo che c’è un triplice atto di fede,
cioè credere Dio, credere a Dio e credere in Dio (credere Deum, Deo, et in Deum), l’Apostolo qui
ha posto quell’atto che è credere a Dio (credere Deo), che è il proprio atto di fede, il quale dimostra la sua specificità (specie). Credere in Dio, infatti, dimostra l’ordine della fede al fine, il che
avviene per mezzo della carità; credere in Dio, infatti, è, credendo, andare verso Dio (in Deum ire),
il che fa la carità. E così è conseguenza della fede specifica (sequitur speciem fidei). Credere che
Dio esiste (credere Deum), invece, dimostra la materia della fede, secondo che è virtù teologale
(theologica), avendo Dio per oggetto. E perciò questo atto non attinge ancora alla fede specifica
(ad speciem fidei), perché se uno, grazie ad alcune ragioni umane e segni naturali, crede che Dio
esiste, non diciamo ancora che ha la fede di cui parliamo, ma /lo diciamo/ solo quando crede perché Dio l’ha detto (ex hac ratione credit quod est a Deo dictum), il che è disegnato da ciò che
diciamo credere a Dio; e da questo è specificata la fede, così come anche qualsiasi abito conoscitivo ha la sua specie dalla ragione per cui dà l’assenso a qualcosa. Un’altra ragione, infatti, inclina
all’assenso proprio della scienza, cioè la dimostrazione, ed un’altra ragione /inclina all’assenso proprio/ dell’opinione, cioè il sillogismo dialettico. Vedi anche S.Th., II-II, q. 2, a. 2 (Utrum convenienter distinguatur actus fidei per hoc quod est credere Deo, credere Deum et credere in Deum;
resp. – sì); In III Sent., d. 23, q. 2, a. 2, qc. 2; De Veritate, q. 14, a. 7, ad 7; Super Ioann., c. 6, lect.
3, n. 903. Credere Deum, credere Deo, credere in Deum: vedi S. Agostino, Serm. ad popul., serm.
144, c. 2 (PL 38, 788s); Super Ioann., tr. 29, n. 6 (PL 35, 1631); tr. 59, n. 9s (PL 35, 1778); Enarr.
in Psalm., ps. 77 e 78 (PL 36, 988ss), ps. 130 (PL 37, 1704) (nota – W.D.). Sir 2,6: Vlg: Crede Deo
et recuperabit te; BG: Affidati a lui ed egli ti aiuterà; BT: Sii fedele a lui ed egli si occuperà di te.
98
In Gal., c. 3, lect. 3, n. 130: L’Apostolo, dunque, dice: Veramente la giustizia e lo Spirito
Santo è dalla fede, come è scritto, Gen 15,6 ed introdotto in Rm 4,3, che Abramo credette a Dio,
ecc. (… /segue il discorso sulla giustizia – nota W.D./) E perciò l’Apostolo dice: Abramo credette
a Dio, cioè per mezzo della fede sottopose la sua mente a Dio. Sir 2,6: Credi a Dio ed egli ti recupererà, ecc., e più avanti (v. 8 – nota W.D.): Voi, che temete il Signore, credete a Lui, ecc. E gli fu
accreditato come giustizia, cioè il credere stesso e la fede stessa fu a lui, ed è a tutti gli altri, la
causa sufficiente della giustizia, e che gli è accreditato esteriormente dagli uomini come giustizia,
ma interiormente è dato da Dio, il quale coloro che hanno la fede li giustifica mediante la carità
operante, perdonando (remittendo) loro i peccati. Sir 2,6.8: Vlg: Crede Deo et recuperabit te, (…)
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ecc(99). E perciò è detto in Sir 1,34: Una cosa beneplacita a Dio è la fede e la
mansuetudine, ecc100.

D.S. Dockery parla della fedeltà-pistis, “che può significare sia fede che fedeltà. Il contesto, che elenca otto qualità etiche, indica che ci si aspetterebbe una
connotazione altrettanto etica della pistis. Poiché Dio è fedele (Rm 3,3) anche il
suo popolo deve essere fedele. Il termine indica l’idea di affabilità e di credibilità”101.
Quanto a ciò che è sotto di noi, cioè quanto al corpo – il nostro teologo-esegeta esamina il terzo aspetto – lo Spirito dirige duplicemente:
In primo luogo, quanto agli atti esteriori del corpo, il che avviene mediante la modestia, la quale agli atti stessi oppure ai detti impone un /debito/ modo, e quanto a ciò
l’Apostolo dice: modestia. Fil 4,5: La vostra modestia, ecc(102). In secondo luogo,
invece, quanto all’appetito sensitivo interiore, e quanto a ciò dice: continenza, la
quale fa astenersi anche dalle cose lecite, e castità, la quale fa usare rettamente le
cose lecite, come dice la Glossa. Oppure, in un altro modo, continenza si dice dal
fatto che l’uomo può essere assalito dalle cattive concupiscenze, tuttavia tiene se stesso mediante il vigore della ragione e non si lascia portar via; e perciò il nome di continenza viene assunto dal fatto che uno tiene se stesso contro l’assalto. Castità invece
Qui timetis Dominum, credite illi; BG: Affidati a lui ed egli ti aiuterà, (…) confidate in lui; BT: Sii
fedele a lui ed egli si occuperà di te, (…) credete a lui.
99
In Hebr., c. 11, lect. 2, n. 575: Chi si accosta a Dio deve credere. Nessuno infatti può
piacere a Dio se non si accosta a Lui. Gc 4,8: Avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Sal 34
/33/,5: Accostatevi a Lui e sarete illuminati. Ma nessuno si accosta a Dio se non per mezzo della
fede, perché la fede è il lume dell’intelletto. Dunque nessuno può piacere a Dio se non per mezzo
della fede. Bisogna però che chi si accosta per mezzo della fede creda al Signore. Sal 34/33/,5:
Vlg: Accedite ad eum, et illuminamini; BG, Sal 34/33/,6: Guardate a lui e sarete raggianti; BT:
Guardate a lui, raggiate di gioia.
100
In Gal., c. 5, lect. 6, n. 333; vedi anche S.Th., II-II, q. 4, a. 5 (Utrum fides sit virtus; resp.
– sì), ad 4 (dove c’è la risposata all’obiezione presa da Gal 5,23); q. 8, a. 8 (Utrum in fructibus
fides respondeat dono intellectus; resp. – sì); In III Sent., d. 34, q. 1, a. 5. La fede è una cognizione
certa delle cose invisibili: vedi Glossa interl., super Gal. 5,23 (VI, 87v); Pietro Lombardo, Glossa
super Gal. 5,23 (PL 192, 160) (nota – W.D.). Sir 1,34: BG e BT, Sir 1,27/34/: Egli si compiace
della fedeltà e della mansuetudine.
101
D.S. Dockery, Frutto dello Spirito, op. cit., p. 655.
102
In Philipp., c. 4, lect. 1, n. 153 (Modestia vestra nota sit omnibus hominibus; BG: La vostra amabilità; BT: La vostra indulgente mitezza): /Il gaudio/ deve essere anche moderato, cioè non
scorra fuori mediante la voluttà, come lo fa il gaudio del mondo. E perciò l’Apostolo dice: la vostra modestia, ecc.; come se dicesse: Il vostro gaudio sia così moderato che non si cambi nella
dissolutezza. Gdt 16,24: Il popolo era giocondo secondo la faccia dei santi, ecc. Pr 12,11: Chi
è soave vive nelle moderazioni. E dice: sia nota a tutti gli uomini; come se dicesse: La vostra vita
sia così moderata nelle cose esteriori che nessuno ne offenda l’aspetto: l’impedirà infatti il vostro
comportamento. Gdt 16,24: Vlg: Populus erat iucundus secundum faciem sanctorum; BG, Gdt
16,20: Il popolo continuò far festa a Gerusalemme vicino al tempio; BT, Gdt 16,20: Il popolo si
rallegrava davanti al tempio a Gerusalemme. – Pr 12,11: BG e BT: Chi coltiva la sua terra si sazia di pane.
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si dice dal fatto che uno né viene assalito, né portato via, e si dice dal castigo (a castigando). Diciamo infatti che è ben castigato chi si tiene ordinatamente in tutte le
cose103.

D.S. Dockery invece parla della mitezza e del dominio di sé. La mitezza, secondo lui, “combina la fermezza e l’umiltà, denotando fermezza sotto controllo.
Essa manca di ogni senso negativo, di assenza di spirito, coraggio o vigore, a volte
associato con il termine mitezza. Questa grazia spirituale è meglio comprensibile
come umile disposizione verso la volontà divina (Burton 317104). Dominio di sé
– Quest’ultimo termine è particolarmente importante. L’idea è stata introdotta
nell’etica greca da Socrate e, al tempo di Paolo, il termine è diventato un concetto primario nel pensiero ellenistico. La sua collocazione alla fine della lista indica, probabilmente, che proprio come l’amore, la prima qualità, rappresenta l’adempimento della Legge, il dominio di sé adempie la richiesta completa dell’etica
greca105”.
San Tommaso però non si ferma, ma, volendo completare la lezione, risolve
ancora due dubbi(106). Il primo riguarda il fatto che i frutti dello Spirito si oppongono alle opere della carne, perciò sembra che l’Apostolo avrebbe dovuto elencare tanti frutti dello Spirito, quante opere della carne aveva elencato in Gal 5,19-21, ma non l’ha fatto. Non l’ha fatto – risponde brevemente l’Aquinate – perché
i vizi sono più numerosi delle virtù. Il secondo dubbio invece riguarda il fatto
che i frutti dello Spirito qui elencati non corrispondono alle opere della carne.
L’Apostolo – risponde l’Angelico – non intende trasmettere qui una dottrina sistematica sui vizi e sulle virtù, e perciò non pone un vizio contro una virtù, ma
enumera alcuni dei vizi ed alcune delle virtù, secondo lo svolgersi dell’intenzione della presente lettera. Tuttavia però – osserva il nostro teologo-esegeta – se
consideriamo diligentemente, vediamo che in qualche modo corrispondo a sé
contrariamente. Infatti, contro la fornicazione, che è l’amore illecito, corrisponde
la carità; contro l’immondizia, l’impudicizia e la lussuria, che sono incitamenti
carnali e provengono dalla fornicazione, viene posto il gaudio che è godimento
spirituale conseguente dalla carità; contro l’idolatria viene posta la pace; contro
gli incantesimi ecc. fino ai dissensi vengono poste la pazienza, la longanimità
In Gal., c. 5, lect. 6, n. 334; vedi anche S.Th., II-II, q. 134, a. 1 (Utrum magnificentia sit
virtus; resp. – sì); q. 151, a. 1 (Utrum castitas sit virtus; resp. – sì); q. 155, a. 1 (Utrum continentia
sit virtus; resp. – sì); q. 160, a. 1 (Utrum modestia sit pars temperantiae; resp. – sì); q. 161 (De
humilitate), Prol.; De Veritate, q. 14, a. 4; In Ethic., lib. 3, lect. 22; lib. 4, lect. 11; In Hebr., c. 12,
lect. 2, n. 674; In II Sent., d. 44, q. 2, a. 1, ad 3; In III Sent., d. 33, q. 3, a. 2, qc. 1 e ad 1; S.Th.,
I-II, q. 58, a. 3, ad 2; III, q. 7, a. 2, ad 3. Glossa: Pietro Lombardo, Glossae, col. 160 (PL 192 –
compl. W.D.); cfr. Glossa interl. (VI, 77v) (nota – W.D.). Castità si dice a castigando: vedi Aristotele, Etica, lib. 3, 12, 5 (1119 a 33) (nota – W.D.).
104
E.D. Burton, The Epistle to the Galatians, ICC, T. e T. Clark, Edinburgh 1921, p. 317.
105
D.S. Dockery, Frutto dello Spirito, op. cit., pp. 655-656.
106
Cfr. D.S. Dockery, Frutto dello Spirito, op. cit., p. 654.
103
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e la bontà; contro le sette la fede; contro gli omicidi la mansuetudine; contro l’ubriachezza, la gola e ad esse simili, vengono poste la modestia, la continenza e la
castità107.

3. Contro queste cose non c’è Legge  Gal 5,23b
Nella nota a questo testo, la BG dice: “Legge: il credente unito a Cristo non
ha più una Legge che gli detti la sua condotta dall’esterno. Egli compie la legge
dello Spirito (vv. 18.23.25; 6,2; Rm 6,15; 8,2-4; Fil 1,9-10; cfr. Gc 1,25; 2,8)”108.
U. Vanni, commentando Gal 5,23b, dice: “La Legge giudaica non ha a che
fare, non si occupa, non ha un rapporto moralmente valido con cose del genere,
che dipendono esclusivamente dallo Spirito”109.
San Tommaso invece pone l’accento sulla liberazione dalla Legge, benché
con altre parole e riferimenti biblici, ma non indicati:
Dopo aver enumerato le opere della carne e quelle dello Spirito, l’Apostolo conclude
conseguentemente da entrambe le parti: che coloro che seguono lo Spirito non sono
sotto la Legge. Ed usa una tale prova: È sotto la Legge chi è soggetto alla Legge (obnoxius legi110), cioè chi fa le cose contrarie alla Legge; ma quelli che agiscono /mossi/ dallo Spirito (cfr. Rm 8,14111 – nota W.D.), non fanno le cose contrarie alla Legge,
dunque non sono sotto la Legge (cfr. Rm 6,14-15112; Gal 5,13113 – nota W.D.)114.
107
Vedi In Gal., c. 5, lect. 6, n. 335; vedi anche S.Th., I-II, q. 70, a. 1 (Utrum fructus Spiritus
Sancti quos Apostolus nominat ad Galatas 5, sint actus; resp. – sì); a. 3 (Utrum fructus convenienter enumerentur ab Apostolo; resp. – sì), ad 3 (e non ad 4, come ha l’Ed. Marietti 1953, vol. 1,
p. 637); a. 4 (Utrum fructus Spiritus Sancti contrarientur operibus carnis; resp. – sì).
108
BG, ed. cit., p. 2779.
109
U. Vanni, Lettera ai Galati, in P. Rossano (a cura di), Lettere di san Paolo, op. cit., p. 257.
110
Cfr. Eb 2,15; In Hebr., c. 2, lect. 4, n. 145 (Eb 2,15: e liberare così quelli che, per timore
della morte, erano soggetti a schiavitù per tutta la vita – et liberaret eos qui timore mortis per
totam vitam obnoxii erant servituti): Oppure in un altro modo (cfr. ibid., n. 144 – nota W.D.):
L’uomo infatti era soggetto (obnoxius) ad una duplice schiavitù, cioè della Legge e del peccato.
Perciò, in At 15,10, la Legge viene detta giogo che né i nostri padri né noi siamo in grado di portare. Le mani di Mosè infatti erano pesanti, Es 17,12; Gal 4,5: Per redimere coloro che erano sotto
la Legge. Erano infatti soggetti (obnoxii) alla schiavitù del peccato. Da questa duplice schiavitù
Cristo ci ha liberati. La differenza, poi, tra il Nuovo e il Vecchio Testamento è /come quella tra/ il
timore e l’amore. Nel Nuovo c’è l’amore. Gv 14,15: Se mi amate, osservate i miei comandamenti.
Il Vecchio /Testamento/ invece fu legge del timore. Rm 8,15: Non avete ricevuto uno spirito della
schiavitù per ricadere nel timore. E perciò è detto: Per liberare quelli che, per timore della morte corporale che la Legge infliggeva, per tutta la vita erano soggetti alla schiavitù della Legge.
111
In Rm., c. 8, lect. 3, n. 635 (Rm 8,14: Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di
Dio, questi sono figli di Dio – Quicumque enim spiritu Dei aguntur, ii sunt filii Dei): Qui, in primo
luogo, bisogna considerare in che modo alcuni agiscono /mossi/ dallo Spirito di Dio. E si può così
intendere: Quelli che agiscono /mossi/ dallo Spirito di Dio, cioè vengono guidati (reguntur) come
da un conduttore e direttore, il che appunto in noi fa lo Spirito, cioè in quanto ci illumina interiormente circa ciò che dobbiamo fare. Sal 143/142/,10: Il tuo Spirito buono mi conduca, ecc. Ma per-
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E continua:
L’Apostolo dunque dice: Dico che quelli che agiscono /mossi/ dallo Spirito, non fanno le opere contrarie alla Legge, perché fanno le opere dello Spirito, e contro queste
cose non c’è Legge, cioè contro le opere dello Spirito, ma lo Spirito le insegna. Come
ché quello che è condotto non opera da se stesso, l’uomo spirituale invece non solo è istruito dallo
Spirito Santo circa ciò che deve fare, ma anche il suo cuore è mosso dallo Spirito Santo, perciò in
queste parole bisogna intendere più di ciò che è detto: quelli che agiscono /mossi/ dallo Spirito di
Dio. Diciamo che agiscono /mossi/ quelli che vengono mossi da uno stimolo superiore. Perciò degli animali diciamo che non agiscono, ma vengono spinti ad agire (sed aguntur), perché vengono
mossi a compiere le loro azioni dalla natura e non dal proprio moto. Similmente poi l’uomo spirituale: non quasi dal moto della propria volontà principalmente, ma dallo stimolo dello Spirito Santo viene inclinato ad agire qualcosa, secondo ciò che in Is 59,19: Verrà come un fiume violento,
sospinto dallo Spirito di Dio; e in Lc 4,1 /è detto/ che Cristo era guidato (agebatur) dallo Spirito
nel deserto. Per questo però non si esclude che gli uomini spirituali operino per mezzo della volontà e del libero arbitrio, perché il moto stesso della volontà e del libero arbitrio, causa in essi lo
Spirito Santo, secondo ciò che in Fil 2,13: È Dio infatti che suscita in voi il volere e l’operare.
Vedi anche S.Th., I-II, q. 93, a. 6, ad 1; q. 68, aa. 1ss; II-II, q. 52, a. 1, ad 3. Is 59,19: BG: dal vento
del Signore; BT: dal soffio del Signore; Vlg: quem spiritus Domini cogit.
112
In Rom., c. 6, lect. 3, nn. 497-501 (Rm 6,14-15: /Il peccato infatti non dominerà su di voi/,
perché non siete sotto la Legge, ma sotto la grazia. Che dunque? Ci metteremo a peccare perché
non siamo sotto la Legge, ma sotto la grazia? È assurdo! – Non enim sub lege estis, sed sub gratia. Quid ergo? Peccabimus, quoniam non sumus sub lege, sed sub gratia? Absit.): Qui l’Apostolo
dimostra ciò che ha detto, dicendo: Non siete sotto la Legge, ma sotto la grazia. Qui bisogna
considerare che qui non si parla della Legge soltanto quanto ai /precetti/ cerimoniali, ma anche
quanto ai /precetti/ morali. E in questo modo anche Cristo fu sotto la Legge, secondo ciò che in
Gal 4,4: Nato sotto la Legge, perché cioè aveva osservato la Legge non soltanto quanto ai /precetti/
morali, ma anche quanto ai /precetti/ cerimoniali. I fedeli di Cristo, poi, in un certo modo sono
sotto la Legge, quanto ai /precetti/ morali, ma non quanto ai /precetti/ cerimoniali. In un altro modo
si dice che uno è sotto la Legge, quasi forzato (coactus) dalla Legge; e così si dice che è sotto la
Legge chi non volontariamente dall’amore, ma dalla paura è costretto ad osservare la Legge. In un
tale però manca la grazia, la quale, se vi fosse, inclinerebbe la volontà all’osservanza della Legge,
affinché dall’amore compisse i /precetti/ morali di essa. Così dunque, finché uno in questo modo
è sotto la Legge, che non la compie volontariamente, in lui domina il peccato che inclina la volontà
dell’uomo affinché voglia ciò che è contrario alla Legge, ma per mezzo della grazia un tale dominio viene tolto, affinché cioè l’uomo osservi la Legge, non quasi esistendo sotto la Legge, ma come
libero. Gal 4,31: Non siamo figli della schiava, ma della libera: Cristo ci ha liberati per questa
libertà. Questa grazia, poi, che fa sì che l’uomo liberamente compie la Legge, non la conferivano
i sacramenti della Legge (legalia), ma la conferiscono i sacramenti di Cristo; e perciò quelli che si
sottomettevano ai /precetti/ cerimoniali della Legge – per quanto riguarda la forza dei sacramenti
della Legge – non erano sotto la grazia, ma sotto la Legge, a meno che non abbiano ricevuto la
grazia per mezzo della fede di Cristo. Quelli invece che si sottomettono ai sacramenti di Cristo,
dalla loro forza ricevono la grazia, affinché non siano sotto la Legge, ma sotto la grazia, a meno
che – forse per colpa loro – non si sottomettano alla schiavitù del peccato. Quando l’Apostolo dice:
Che dunque?, ecc., pone una questione contro ciò che ha detto. (…) Bisogna dunque considerare
che alcuni potrebbero intendere male le suddette parole dell’Apostolo riguardanti alcune cose, che
cioè i fedeli di Cristo non siano sotto la Legge quanto all’obbligo dell’osservanza dei precetti morali, da che risulterebbe che ai fedeli di Cristo sia permesso (licitum) di peccare, cioè comportarsi
contro i precetti morali. E perciò, sotto questo senso, l’Apostolo pone la questione, dicendo: Che
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infatti la Legge insegna esteriormente le opere delle virtù, così anche lo Spirito muove interiormente ad esse. Rm 7,22: Infatti nel mio intimo acconsento alla legge di
Dio, ecc. Oppure, fanno le opere della carne, e queste in quelli che agiscono /mossi/
dallo Spirito di Dio, non sono contrarie alla Legge115.

Se lasciassimo qui l’esposizione dell’Aquinate, impoveriremmo il suo pensiero, perché egli commenta il v. 23b assieme al v. 24: Quelli che sono di Cristo
Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri – Qui autem
sunt Christi, carnem suam crucifixerunt cum vitiis et concupiscentiis.
Commentando questo versetto, U. Vanni dice che “in forza della relazione
intima con Cristo determinatasi col battesimo, i cristiani hanno crocifisso la loro
debolezza umana, la carne, con tutti i suoi germi negativi, passioni e desideri sfrenati, in quanto l’hanno trasferita in Cristo crocifisso, appropriandosi la sua vita
divina, il suo Spirito”116.
Anche l’Angelico, a modo suo, parla delle stesse cose, con consigli spirituali
molto attuali, e dice così:
Quelli invece che sono di Cristo, cioè quelli che hanno lo Spirito di Dio. Rm 8,9:
Chi non ha lo Spirito di Dio, non è di Lui(117). Quelli dunque agiscono /mossi/ dallo
dunque diremo, che peccheremo, cioè comportandoci contro i precetti morali, perché è detto che
non siamo sotto la Legge, ma sotto la grazia? E questo senso l’Apostolo lo disapprova in Gal
5,13: Voi, fratelli miei, siete stati chiamati a libertà: purché questa libertà non divenga un’occasione di darvi alla carne. E perciò, rispondendo, subito aggiunge: Non ci sia, che cioè pecchiamo
perché siamo liberati dalla Legge, poiché se peccheremo, ciò risulterà inconveniente, perché di
nuovo ritorneremmo nella schiavitù del peccato. Vedi anche S.Th., I-II, q. 103, a. 2 (Utrum caeremoniae veteris legis habuerint virtutem iustificandi tempore legis; resp. – no); q. 100, a. 12; q. 102,
a. 5, ad 4; III, q. 62, a. 6 (Utrum sacramenta veteris legis gratiam causarent; resp. – no); q. 72, a.
5, ad 3; In IV Sent., d. 1, q. 1, a. 5, qcc. 1 e 3; d. 18, q. 1, a. 3, qc. 1, ad 1; De Veritate, q. 27, a. 3,
ad 20; q. 28, a. 2, ad 12; C.G., IV, c. 57; In Gal., c. 2, lect. 4; nn. 94-96; c. 3, lect. 4, n. 136; In
Hebr., c. 9, lect. 3, n. 443. Gal 4,31: così la Vlg; BG e BT: Gal 4,31 – 5,1 (nota – W.D.).
113
In Gal., c. 5, lect. 3, nn. 299-300 (Gal 5,13): La condizione di ogni stato riguarda la schiavitù o la libertà. Ma lo stato della fede di Cristo, al quale conduce l’Apostolo, riguarda la libertà ed
è la libertà stessa. E perciò dice: Voi, fratelli (…) siete stati chiamati, cioè da Dio, alla libertà
della grazia. Rm 8,15: Non avete ricevuto uno spirito della schiavitù, per ricadere nella paura,
ma avete ricevuto lo spirito dell’adozione a figli. Gal 4,31: Non siamo figli della schiava, ma della
libera, ecc. (…) C’è però l’abuso di /questo/ stato: se esso viene trascinato indietro e la libertà dello
spirito viene cambiata in schiavitù della carne. I Galati erano già liberi dalla Legge, ma perché non
credessero che fosse loro permesso di commettere i peccati che la Legge proibiva, l’Apostolo indica l’abuso della libertà, dicendo: purché questa libertà non ecc., come se volesse dire: Siete liberi, così però che non abusiate della vostra libertà, pensando che vi sia permesso di peccare impunemente. 1 Cor 8,9: Badate che la vostra libertà (licentia) non divenga occasione di caduta per
i deboli. Gal 4,31: così la Vlg; BG e BT: Gal 4,31 – 5,1 (nota – W.D.).
114
In Gal., c. 5, lect. 7, n. 336.
115
In Gal., c. 5, lect. 7, n. 337.
116
U. Vanni, Lettera ai Galati, in P. Rossano (a cura di), Lettere di san Paolo, op. cit., p. 258.
117
Qui san Tommaso ha cambiato il testo di Rm 8,9; In Rom., c. 8, lect. 2, n. 627 (Se qualcuno
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Spirito di Dio, questi sono di Cristo. Questi, dico, hanno crocifisso la loro carne,
ecc. Non dice però: evitano i vizi e le concupiscenze, perché un buon medico allora
cura bene, quando applica i rimedi contro la causa del morbo. La carne invece è la
radice dei vizi. Se dunque vogliamo evitare i vizi, dobbiamo domare la carne. 1 Cor
9,27: Castigo il mio corpo, ecc. Poiché però la carne viene domata mediante le veglie, i digiuni e i lavori – Sir 33,28: Al servo malevolo tortura e ceppi, ecc (mettilo al
lavoro perché non si liberi – W.D. con Vlg). – a queste opere invece /i fedeli/ vengono mossi dalla devozione che hanno verso il Cristo crocifisso, perciò l’Apostolo dice
significatamene: hanno crocifisso, cioè si sono conformati al Cristo crocifisso, affliggendo la loro carne, ecc. Rm 6,6: Il nostro uomo vecchio è stato crocifisso insieme /con lui/, ecc(118). Gal 2,19: Affinché io viva per Dio; sono stato crocifisso, ecc
non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene – Si quis autem Spiritum Christi non habet, hic non
est eius): Qui l’Apostolo fa vedere che questa condizione (si tratta di Rm 8,9 secondo la Vlg: se lo
Spirito di Dio abita in voi; BG: dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi; BT come Vlg; vedi
In Rom., n. 626 – nota W.D.) deve essere compiuta. Dice: se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, questi non è di Lui. Come non è membro del corpo ciò che non è vivificato dallo spirito del
corpo, così non è membro di Cristo chi non ha lo Spirito di Cristo. 1 Gv 4,13: In questo si conosce
che noi rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha donato il suo Spirito. Bisogna però notare che lo
stesso è lo Spirito di Cristo e /lo Spirito/ di Dio Padre; ma si dice di Dio Padre in quanto procede
dal Padre; si dice Spirito di Cristo in quanto procede dal Figlio. Perciò anche il Signore sempre
l’attribuì simultaneamente a se e al Padre, come in Gv 14,26: Il Paraclito, lo Spirito Santo che il
Padre manderà nel mio nome. Anche (Gv 15,26 – nota W.D.): Quando verrà il Paraclito, che io vi
manderò dal Padre, ecc.
118
In Rom., c. 6, lect. 2, nn. 479-481 (Rm 6,6: Lo sappiamo: l’uomo vecchio che è in noi
è stato crocifisso con lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato, e noi non fossimo
più schiavi del peccato – Hoc scientes quia vetus homo noster simul crucifixus est, ut destruatur
corpus peccati, et ultra non serviamus peccato): L’Apostolo dunque dice: È stato detto che dobbiamo camminare nella novità, cioè desistere dal peccato. E perché qualcuno non dica che questo
è impossibile, dice: lo sappiamo che il nostro uomo vecchio, cioè la vecchiezza dell’uomo introdotta dal peccato, insieme, cioè con Cristo, è stato crocifisso, cioè è stato mortificato per mezzo
della croce di Cristo. Come abbiamo sopra detto (vedi In Rom., n. 476 – nota W.D.), la vecchiezza
dell’uomo è stata introdotta per mezzo del peccato, in quanto per mezzo del peccato si corrompe la
bontà della natura; questa vecchiezza appunto domina (principatur) nell’uomo finché l’uomo soggiace al peccato. E poiché ciò che nell’uomo è principale lo diciamo uomo stesso, perciò in colui
che soggiace al peccato la vecchiezza stessa del peccato si dice uomo vecchio. La vecchiezza del
peccato poi può essere intesa o come reato stesso, cioè la macchia dei peccati attuali, o anche come
consuetudine di peccare che introduce una certa necessità di peccare, o anche il fomento del peccato proveniente dal peccato dei primi genitori. Così dunque diciamo che il nostro uomo vecchio
è stato crocifisso in insieme con Cristo, in quanto la predetta vecchiezza è stata rimossa per virtù di
Cristo. O perché è stata totalmente rimossa, così come nel battessimo viene totalmente rimosso il
reato e la macchia del peccato. O perché viene diminuita la sua forza, come la forza del fomento,
o anche la consuetudine di peccare. Col 2,14: Ha annullato il documento scritto contro di noi che,
con le prescrizioni, ci era contrario: lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. In seguito,
l’Apostolo pone il duplice effetto del predetto beneficio. Il primo di essi è la rimozione dei delitti precedenti. E ne dicono le parole: perché fosse distrutto il corpo del peccato. Corpo del peccato si
dice infatti l’insieme delle opere cattive, così come l’insieme dei membri fa un solo corpo naturale.
Gb 41,7/6/: Il suo corpo come scudi fusi, ecc (e compatto con le squame prementi se stesse – W.D.
con Vlg). Il secondo effetto invece è che ci guardiamo dai peccati in futuro: e ne dicono le parole
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(con Cristo119). Che poi non crocifiggono la carne distruggendo la natura, perché nessuno ha in odio la propria carne, come è detto in Ef 5,29(120), ma quanto alle cose
che sono contrarie alla Legge, perciò l’Apostolo dice: con i vizi, cioè con i peccati,
e le concupiscenze, cioè le passioni, dalle quali l’anima viene inclinata a peccare.
Infatti, non crocifigge bene la carne chi lascia anche lo spazio alle passioni, altrimenti – siccome la ragione non sempre vigila come si deve per evitare i peccati – talvolta
può cadere. Sir 18,30: Non andare dietro le tue concupiscenze, ecc. Rm 13,14(121):
Non abbiate cura della carne nei suoi desideri122.

E, per concludere, vediamo Gal 5,25: Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito, perché, come osserva D.S. Dockery, “Gal 5,25
fornisce un versetto sintetico per questa sezione, mediante la ripetizione del datisoggiunte: e non servissimo più il peccato. Allora infatti l’uomo serve il peccato, quando obbedisce alla concupiscenza del peccato per mezzo del consenso e l’esecuzione corporale. Gv 8,34: Chi
commette il peccato è schiavo del peccato. Vedi anche S.Th., III, q. 69, a. 3, sed contra; Pietro
Lombardo, Glossa super Rom. 6,6 (PL 191, 1404; S. Agostino, De Pecc. Remiss. et Bapt. Parv.,
lib. 1, c. 39 (PL 44, 150). Gb 41,7/6/: BG: Il suo dorso è formato da file di squame, saldate con
tenace suggello; BT: Il suo dorso le file di squame, compatto come chiuso con un sigillo.
119
In Gal., c. 2, lect. 6, n. 106: Qualsiasi uomo, secondo l’origine della natura, nasce come
figlio dell’ira, Ef 2,3: Eravamo infatti per natura figli dell’ira, ecc. Nasce anche nella vecchiezza
del peccato, Bar 3,10: Invecchiasti nella terra straniera, ecc. Questa vecchiezza appunto viene tolta per mezzo della croce di Cristo, e conferisce la novità della vita spirituale. L’Apostolo dunque
dice: Sono stato crocifisso con Cristo, cioè la concupiscenza, ossia il fomento del peccato, ed ogni
cosa del genere è morta in me per mezzo della croce di Cristo. Rm 6,6: Il nostro uomo vecchio
è stato crocifisso insieme, ecc.
120
In Eph., c. 5, lect. 9, n. 327: Che poi così bisogna amare se stesso (si tratta di Ef 5,28: chi
ama la propria moglie, ama se stesso; vedi In Eph., n. 326 – nota W.D.), l’Apostolo lo dimostra
dicendo: nessuno infatti ha in odio la propria carne; il che risulta mediante l’effetto, perché “la
prova dell’amore è la prestazione delle opere”. Infatti, amiamo ciò che conserviamo per le energie
(pro viribus). Ma ciascuno nutre e cura la propria carne per la conservazione. 1 Tm 6,8: Quando
dunque abbiamo di che mangiare e di che coprirci, ecc. “la prova … delle opere”: probatio dilectionis est exhibitio operis: S. Gregorio Magno, In Evang., lib. 2, hom. 30 (PL 76, 1220) (nota –
W.D.).
121
In Rom., c. 13, lect. 3, n. 1080 (Rm 13,14: Non lasciatevi prendere dai desideri della carne
– Et carnis curam ne feceritis in desideriis): Qui l’Apostolo spiega in che modo dobbiamo comportarci onestamente, come in pieno giorno (Rm 13,13; vedi In Rom., n. 1073 – nota W.D.), perciò
soggiunge: non abbiate cura della carne nei suoi desideri. La bellezza dell’onestà infatti consiste in questo: che l’uomo non preferisca allo spirito la carne, ma alla carne lo spirito. Rm 8,12:
Siamo debitori non della carne per vivere secondo la carne. Ma bisogna notare che l’Apostolo non
dice semplicemente: non abbiate cura della carne, perché ciascuno è tenuto di avere cura della
carne, perché esso, per sua natura, esige il sostentamento, secondo ciò che in Ef 5,29: Nessuno infatti ha in odio la propria carne, ma la nutre e la cura, ecc. Ma aggiunge: nei suoi desideri, affinché non seguiamo i disordinati desideri della carne, cioè le concupiscenze. Perciò è detto in Gal
5,16: Camminate secondalo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne.
122
In Gal., c. 5, lect. 7, n. 338. Sir 33,28: Vlg: Servo malivolo tortura et compedes, mitte illum
in operatione ne vacet; BG e BT, Sir 33,27-28: Per lo schiavo malvagio torture e castighi. Mettilo
a lavorare perché non sita in ozio; BG nella nota: “perché non stia in ozio: l’ebr. ha: perché non si
rivolti”. – Sir 18,30: BG e BT: Non seguire le passioni, poni un freno ai tuoi desideri.
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vo « Spirito » (pneumati). L’enfatico sommario di Paolo è più comprensibile
come esortazione a « comportarsi » (stoikômen) secondo lo Spirito. Il contesto
sottolinea la potenza dello Spirito come motivazione e capacità del vivere cristiano. La concezione paolina della vita nello Spirito viene formulata sia in modo
positivo che negativo. Le virtù (il frutto dello Spirito) sono esempi genuini del
carattere etico prodotto in coloro che camminano secondo lo Spirito”123.
San Tommaso, nell’interpretazione di Gal 5,25, dà una spiegazione e un’esortazione spirituale:
Dobbiamo camminare per mezzo dello Spirito, perché anche viviamo grazie a Lui,
e non grazie alla carne. Rm 8,12: Siamo debitori non della carne, ecc(124). Se dunque
viviamo dello Spirito, dobbiamo in tutto agire /mossi/ da Lui (ab ipso agi). Infatti,
come nella vita corporale il corpo non si muove se non mediante l’anima, grazie alla
quale vive, così nella vita spirituale ogni moto deve essere dallo Spirito Santo.
Gv 6,63/64/: È lo Spirito che dà la vita(125). At 18,28: In lui viviamo, ci muoviamo
e siamo126.

Conclusione
Nella Super Epistolas S. Pauli Lectura, che san Tommaso ha pensato ed effettuato come opera cristologica e cristocentrica127, troviamo anche una, molto
ricca, dottrina sui frutti dello Spirito Santo, cioè sulle virtù indicate da questi frutD.S. Dockery, Frutto dello Spirito, op. cit., p. 653.
In Rom., c. 8, lect. 2, nn. 632-633 (Rm 8,12-13: Ergo, fratres, debitores sumus non carni,
ut secundum carnem vivamus, si enim secundum carnem vixeritis, moriemini; si autem spiritu facta carnis mortificaveritis, vivetis): Abbiamo detto che grazie allo Spirito Santo pervengono a noi
molti doni e che dalla prudenza della carne viene la morte. Dunque, siamo debitori dello Spirito
Santo, a motivo dei benefici da Lui ricevuti, affinché viviamo secondo lo Spirito e non secondo la
carne. Gal 5,25: Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. In seguito, l’Apostolo assegna la ragione di questa conclusione. E, in primo luogo, quanto alla carne, dicendo: se
infatti vivrete secondo la carne, cioè secondo le concupiscenze della carne, morirete, cioè di
morte della colpa in presente e di morte della condanna in futuro, 1 Tm 5,6: Quella che vive di
piaceri, è già morta. In secondo luogo, assegna la ragione quanto allo Spirito, dicendo: se invece
con lo Spirito, cioè mediante lo Spirito, mortificherete i fatti della carne, cioè le opere che provengono dalla concupiscenza della carne, vivrete, di vita della grazia in presente e di vita della
gloria in futuro. Col 3,5: Mortificate i vostri membri che sono sulla terra. Gal 5,24: Quelli che
sono di Cristo hanno crocifisso la loro carne con i vizi e le concupiscenze.
125
Super Ioann., c. 6, lect. 8, n. 998: /Queste parole del Signore/ possono essere intese in due
modi, cioè secondo il significato spirituale e secondo il significato corporale. E perciò /il Signore/
dice: È lo Spirito che dà la vita, cioè: se le parole che vi ho detto voi le intendete spiritualmente,
vivrete. La carne non giova a nulla, cioè: se le intendete secondo il loro significato corporale, non
vi gioveranno a nulla, ma piuttosto vi danneggeranno. Infatti, è detto in Rm 8,13: Se vivrete secondo la carne, morirete (trad. – W.D.).
126
In Gal., c. 5, lect. 7, n. 340.
127
Vedi In Rom., Prologo, nn. 5-11.
123

124
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ti, strettamente legata alla dottrina dei vizi contrari a questi frutti, con dei consigli morali e spirituali validi anche oggi.
Dobbiamo notare che nei tempi successivi, fino ai nostri tempi, l’esegesi biblica diventerà sempre più precisa, più scientifica e più tecnica, ma la profondità
spirituale non ne guadagnerà molto.
Come abbiamo visto, in questa opera esegetica dell’Aquinate la sua dottrina
– esposta sempre in occasione delle parole usate nel testo sacro – non si basa
sulla speculazione filosofica, come nelle sue opere sistematiche, ma sulla giusta
interpretazione teologica dei testi della Sacra Scrittura128. In questa sua opera
l’Angelico usa un metodo dell’analisi ed interpretazione dei testi biblici molto
efficace, cioè il metodo della lettura e spiegazione della Sacra Scrittura con ed
alla luce della stessa Sacra Scrittura. Questo metodo medievale dell’interpretazione dei testi biblici con i testi paralleli arricchisce e completa sia il testo stesso,
sia la dottrina che viene esposta, e fa sì che la formulazione della dottrina di san
Tommaso sui frutti dello Spirito Santo (e sui vizi ad essi opposti), esposta in
questa sua opera esegetica, è una formulazione molto intelligente che costituisce
un raro esempio di equilibrata sintesi tra la Bibbia, di cui l’Aquinate si dimostra
un ottimo conoscitore, la Tradizione e la speculazione o, meglio dire, riflessione
teologica; ma allo stesso tempo è anche una formulazione molto “moderna” ed
attuale, sia nel linguaggio che nei concetti: un linguaggio biblico, ricco di citazioni ben scelte, esprime i concetti di questa dottrina e permette di rimanere
nell’ambito della fede, della morale e della spiritualità della Chiesa.

Owoce Ducha wiêtego  komentarz w. Tomasza z Akwinu do Ga 5,22nn
Streszczenie
We Wstêpie  aby rozwiaæ b³êdne, ale rozpowszechnione mniemania o dzia³alnoci uniwersyteckiej w. Tomasza z Akwinu  Doktor Anielski, który nigdy nie wyk³ada³ swojej Sumy Teologii,
jest przedstawiony jako egezegeta Pisma wiêtego, gdy¿ w jego czasach profesor teoglogii by³
magister in Sacra Pagina, czyli zajmowa³ siê w³anie egzegez¹ Pisma wiêtego. Poniewa¿ lista
owoców Ducha wiêtego w Ga 5,22-23 jest porzedzona list¹ wad, najpierw przedstawiona jest
nauka w. Tomasza o wymienionych tam wadach-grzechach, a nastêpnie owoce Ducha wiêtego
na podstawie Ga 5,22-23, czyli cnoty zwi¹zane z tymi owocami. Wreszcie Ga 5,24-25 o krzy¿owaniu swego cia³a z jego namiêtnociami i po¿¹daniami oraz o ¿yciu wed³ug Ducha. Teksty kometarzy Akwinaty s¹ konfrontowane ze wspó³czesnymi komentarzami biblijnymi, co pozwala na zauwa¿enie ró¿nic w podejciu do tekstów wiêtych, a tak¿e dostrzec bogactwo myli teologiczno-

128
Vale la pena di notare che in quest’opera di san Tommaso sono menzionati i filosofi: Aristotele – 76 volte, Platone ed i platonici – 13, Avicenna – 2, Anassagora – 1, Empedocle – 1, in
generale i Filosofi – 4; vedi Ed. Marietti 1953, vol. 2, Index Auctorum, pp. 555-557; dove sono
indicati anche i Padri della Chiesa e gli Scrittori ecclesiastici – centinaia di volte; mentre la Sacra
Scrittura è citata circa 12.500 volte: vedi Praefatio, vol. 1, pp. IX e XIV.
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-biblijnej i duchowej Doktora Anielskiego. Ta myl jest nadal bardzo aktualna i pozwala na ci¹g³e
trwanie w nauce, moralnoci i duchowoci Kocio³a Chrystusowego.

The fruits of the Holy Spirit  the Commentary of saint Thomas
Aquinas on the Gal 5,22ss
Summary
In the presentation of the subject – preceded by an Introduction, where the Aquinas is
presented as Bible’s Commentator – the author examines the saint Thomas’ interpretations of saint
Paul’s texts regarding the theme of this research, confronted with the contemporary exegesis, and
presents three points: 1 – The vices (Gal 5,19-21); 2 – The fruits of the Holy Spirit (Gal 5,22-23a);
3 – Against such there is no Law (Gal 5,23b; whit the interpretation of Gal 5,24-25). All this permits
to the author to conclude that the doctrine of the fruits of the Holy Spirit presented by Saint Thomas
in this Commentary is very clear, rich and remains valid and topical and permits to remain in the
faith, morality and spirituality of the Church.

Parole chiave
Spirito Santo, vizi, virtù, frutti, doni, Legge, vita cristiana

S³owa kluczowe
Duch wiêty, wady, cnoty, owoce, dary, Prawo, ¿ycie chrzecijañskie
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Holy Spirit, vices, virtues, fruits, gifts, Law, Christian life
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Kairos der Barmherzigkeit.
Barmherzigkeit als Prinzip einer missionarischen Seelsorge
1. Einleitung
Die bisherige Lehre des Papstes Franziskus lässt sich mit einigen Begriffen
charakterisieren. Zu den leitenden Schlüsselworten seines Pontifikats, die er in
Bezug auf die Pastoral der Kirche verwendet, gehören zweifellos: missio und
misericordia. Das sind zwar keine neuen Begriffe der kirchlichen Lehre, aber sie
bekamen durch den Papst Franziskus eine neue Qualität und eine noch größere
Bedeutung. Meistens wird der Begriff missio in Zusammenhang mit den Begriffen „Seelsorge“ und „Pastoral“ verwendet. Das „missionarische Handeln“ ist für
Franziskus „das Paradigma für alles Wirken der Kirche“. Der gewünschte Entwicklungsweg der Pastoral sollte wiederum „von einer rein bewahrenden Pastoral zu einer entschieden missionarischen Pastoral“ führen. Ähnliches gilt es auch
für den Begriff misericordia: „Barmherzigkeit ist der letzte und endgültige Akt
mit dem Gott uns entgegentritt“2 und „die Kirche muss der Ort der ungeschuldeten Barmherzigkeit sein, wo alle sich aufgenommen und geliebt fühlen können,
wo sie Verzeihung erfahren und sich ermutigt fühlen können, gemäß dem guten
Leben des Evangeliums zu leben“3. Im vorliegenden Beitrag wird zuerst versucht,
das Profil einer missionarischen Seelsorge zu skizieren und die Barmherzigkeit als ein „Zeichen der Zeit“ zu deuten. Diese Überlegungen werden dann
dazu dienen, eine neue pastorale Mentalität, die sich auf einer Spiritualität der
Barmherzigkeit stützt, zu entwickeln.
1
Prezbiter, dr hab., adiunkt w Zak³adzie Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, e-mail: mpolak@amu.edu.pl.
2
Franziskus, Verkündigungsbulle Misericordiae vultus zum Außerordentlichen Jubiläum der
Barmherzigkeit, deutsche Übersetzung, Verlautbarungen des apostolischen Stuhls Bd. 200, hrsg.
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2015, Nr. 1 (ab hier: MV).
3
Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute (24.11.2013), deutsche Übersetzung, Verlautbarungen des Apostolischen
Stuhls, hrsg. Sekretariat der deutschen Bischofskonferenz, Bd. 194, Bonn 2014, Nr. 15. 114 (ab
hier: EG).
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2. Das Profil einer missionarischen Pastoral
Die Begriffe wie „Mission“ und „Evangelisierung“ waren in der Vergangenheit häufig negativ besetzt. Man verband mit ihnen Erfahrungen der Intoleranz
und des aufdringlichen Bekehrungseifers. Die negativen Assoziationen, die mit
diesen Worten identifiziert sind, entstanden vor allem im Hinblick auf den problematischen Zusammenhang von Kolonialisierung und Missionierung4. Nicht
selten wurde die Evangelisierung bzw. die Neuevangelisierung als „Re-Christianisierung“ oder „Re-Katholisierung“ missverstanden. Man könnte den Eindruck
haben, so als ginge es darum, zu einer vergangenen Gestalt des Glaubens zurückzukehren. Darüber hinaus fühlen sich manche auch damit überfordert, den eigenen Glauben anderen gegenüber ins Wort zu bringen, weil sie es sich nicht zutrauen, „das Zeugnis des Wortes“ angemessen weiterzugeben5.
Nicht nur in Westeuropa aber auch in Polen weisen die Zeichen der Zeit
immer mehr in die Richtung, dass das konstantinische Bündnis zwischen Kirche
und Volk, beziehungsweise Staat immer mehr gelöst wird. Zu diesem Bündnis
gehörte auch die vorgegebene Selbstverständlichkeit des Hineinwachsens der
Menschen in die Kirche, was aufgrund ebenso selbstverständlicher Sozialisationspraxis des Glaubens erfolgte. Heutzutage wird sie stets unwirksamer6. Nach
Knobloch fällt „die Wieder- bzw. Neuentdeckung der missionarischen Präsenz
der Kirche in eine Zeit tiefgreifender aktueller gesellschaftlicher Transformationsprozesse, die sich im Begriff des mehrdimensionalen Globalisierungsphänomens
bündeln lassen. Dieses Phänomen kann in den Ortskirchen – darunter verstehen
wir Bistümer und Dekanate ebenso wie Pfarrverbände und Gemeinden – zwei
Reaktionen hervorrufen: Zum einen die Reaktion des Mitvollzugs der Differenzierungen der Globalisierungsprozesse und der Öffnung auf die mit der Globalisierung gegebenen Herausforderungen, zum anderen die Reaktion der Abschottung, um so die ortskirchliche spirituelle Homogenität und Identität vor der
Tsunamiwelle der Globalisierung zu schützen“7.
Jedoch die Glaubensüberlieferung bleibt weiterhin eine fortdauernde Aufgabe der Kirche, weil eben der Glaube durch seine Weitergabe stark wird8. Die
Dynamik dieser Aufgabe gründet auf der „trinitarischen Sendung“ und auf dem
missionarischen Auftrag der Kirche. „Der missionarische Impuls – lehrt Johanes
4
Vgl. K. Koch, Mission oder De-Mission der Kirche? Herausforderungen an eine notwendige Neuevangelisierung in: Mission als Herausforderung. Impulse zur Neuevangelisierung, hrsg.
G. Augustin, K. Krämer, Freiburg im Breisgau 2011, S. 42.
5
Vgl. Die Deutsche Bischofskonferenz, „Zeit zur Aussaat“. Missionarisch Kirche sein
(26.11.2000), Verlautbarungen der deutschen Bischofskonferenz, hrsg. Sekretariat der deutschen
Bischofskonferenz, Bd. 68, Bonn 2000, S. 18.
6
Vgl. K. Koch, Mission oder De-Mission der Kirche?, op. cit., S. 44.
7
S. Knobloch, Ungenutztes Potential. Zwischen religiöser Sehnsucht und Kirchenkrise, Ostfildern 2011, S. 85.
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Paul II. – ist mithin zutiefst in der Natur des christlichen Lebens verwurzelt und
gibt auch der ökumenischen Bewegung ihre Stoßrichtung: »Alle sollen eins sein:
Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die
Welt glaubt, dass du mich gesandt hast« (Joh 17, 21)“ (RMis 1).
In der Geschichte der Kirche gab es unterschiedliche Formen der Weitergabe
des Glaubens. Seit frühmittelalterlichen Zeiten herrschte eine „soziale“ Form vor,
die sich seit dem Beginn der Reformationszeit in eine „pädagogische“ Form der
Glaubensvermittlung weiterentwickelte. Jetzt aber treten wir „in eine Zeit ein, in
der christlicher Glaube missionarisch-evangelisierend in der Generationenabfolge
weitergegeben werden muss“9.
Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil fanden die lehramtlichen Stellungsnahmen zur Missionsaufgabe der Kirche in vielen offiziellen Verlautbarungen
ihren Ausdruck. Zuerst aber lässt sich die Allgegenwart des Missionsthemas in
den Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils leicht beobachten. Das
Konzil selbst äußerte sich in beinahe allen Konstitutionen, Dekreten und Erklärungen zur missionarischen Aufgabe der Kirche. Diese Stellungnahme hat
ihren Grund darin, dass das Konzil den Missionsauftrag der Kirche in den gesamten Heilsplan Gottes mit der Menschheit eingeordnet hat und dass man schon
vor dem Konzil von einigen Hauptstädten oder christlichen Ländern sagte, sie
seien „Missionsländer“ geworden10.
Die nachkonziliaren Päpste sind nicht müde geworden, den Missionsauftrag
der Kirche in die Mitte der kirchlichen Identität zu stellen. In den Dokumenten
wie: Apostolisches Schreiben Evangelii nuntiandii vom Paul VI., Enzyklika Redemptoris missio und Apostolisches Schreiben Novo millennio ineunte vom Johannes Paul II. und Enzyklika Deus caritas est vom Bendedikt XVI. befinden
sich die grundsätzlichen Impulse für die missionarische Erneuerung des kirchlichen Lebens und Wirkens. Paul VI. betrachtet die Evangelisierung als „die Gnade und eigentliche Berufung der Kirche, ihre tiefste Identität“11. Im Mittelpunkt
der missionarischen Erneuerung der Kirche steht in der Sicht Papst Paul VI. die
Kategorie des Zeugnisses, „und zwar in der sensiblen Wahrnehmung, dass der
heutige Mensch keine Lehrer, sondern Zeugen braucht, und Lehrer insofern, als
sie auch als Zeugen wahrgenommen werden können“ (vgl. EN 41)12.
Vgl. Johannes Paul II., Enzyklika Redemptoris missio über die fortdauernde Gültigkeit des
missionarischen Auftrages (7.12.1990), deutsche Übersetzung, Verlautbarungen des Apostolischen
Stuhls, hrsg. Sekretariat der deutschen Bischofskonferenz, Bd. 100, Bonn 1991, Nr. 2 (ab hier:
RMis).
9
Die Deutsche Bischofskonferenz, Zeit zur Aussaat, op. cit., S. 33-34.
10
K. Koch, Mission oder De-Mission der Kirche?, op. cit., S. 52.
11
Vgl. Paul VI., Apostolisches Schreiben Evangelii nuntiandi über die Evangelisierung in der
Welt von heute (8.12.1975), deutsche Übersetzung, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, hrsg.
Sekretariat der deutschen Bischofskonferenz, Bd. 2, Bonn 1975, Nr. 14 (ab hier: EN).
12
K. Koch, Mission oder De-Mission der Kirche?, op. cit., S. 52.
8
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Obwohl die Päpste im Bezug auf die traditionell christlichen Länder eher den
Begriff „Neuevagelisierung“ verwenden, stellt Johannes Paul II. fest, dass es auch
in traditionell christlichen Ländern, Gegenden, und Menschengruppen nicht evangelisierte Bereiche gibt, die der speziellen Leitung der Mission ad gentes anvertraut
sind. „Es ist also auch in diesen Ländern nicht nur eine Neu-Evangelisierung, sondern in einigen Fällen eine erstmalige Evangelisierung geboten“ (RMis 37).
Die vom Papste Benedikt XVI. einberufene Bischofsynode zum Thema: Die
neue Evangelisierung für die Weitergabe des christlichen Glaubens sollte dazu
beitragen, dass die Kirche mit erneuertem Eifer ihre eigene Sendung zur Evangelisierung übernimmt. In der Lineamenta der XIII. Ordentlichen Vollversammlung
der Bischofssynode13 befanden sich Fragen, die auf Antworten von unterschiedlichen kirchlichen Gremien warten. Eine von ihnen lautet: „Ist die Dringlichkeit
einer neuen, missionarischen Verkündigung ein gewohnter Bestandteil der pastoralen Tätigkeit der Gemeinschaften geworden?“14. „Missionarische Verkündigung“,
„missionarische Seelsorge“, „missionarischer Sinn der kirchlichen Tätigkeiten“ –
das sind Termine, die nach Lineamenta den Charakter der gegenwärtigen Pastoral bestimmen sollen. Sie beinhalten einen Aufruf zur „pastoralen Umkehr“ christlicher Gemeinschaften15.
Als das nachsynodale Dokument erschien das Apostolische Schreiben vom
Papst Franziskus, das Evangelii gaudium betitelt wurde. Sehr deutlich und emotional drückt Franziskus in diesem Dokument die Notwendigkeit des missionarischen Profils der Pastoral der Kirche aus. „Ich träume – schreibt er – von einer
missionarischen Entscheidung, die fähig ist, alles zu verwandeln, damit die Gewohnheiten, die Stile, die Zeitpläne, der Sprachgebrauch und jede kirchliche
Struktur ein Kanal werden, der mehr der Evangelisierung der heutigen Welt als
der Selbstbewahrung dient. Die Reform der Strukturen, die für die pastorale Neuausrichtung erforderlich ist, kann nur in diesem Sinn verstanden werden: dafür
zu sorgen, dass sie alle missionarischer werden, dass die gewöhnliche Seelsorge in
all ihren Bereichen expansiver und offener ist, dass sie die in der Seelsorge Tätigen
in eine ständige Haltung des »Aufbruchs« versetzt und so die positive Antwort
all derer begünstigt, denen Jesus seine Freundschaft anbietet” (EG 27).
Eine missionarische Umgestaltung bildet für Franziskus den zentralen Punkt
der pastoralen Umkehr der Kirche und ihr erstes Anliegen, weil die Missionstätigkeit auch heute noch die größte Herausforderung für die Kirche darstellt. Der
Erneuerungsweg der Kirche soll „von einer rein bewahrenden Pastoral zu einer
entschieden missionarischen Pastoral übergehen“ und das missionarische HanXIII. Ordentliche Vollversammlung der Bischofssynode, Neuevangelisierung für die Weitergabe des Glaubens, Lineamenta. Text: http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_syn
od_doc_20110202_ lineamenta-xiii-assembly_ge.html [zugriff am 15.06.2015]
14
Ebd. Nr. 17.
15
Vgl. Ebd. Nr. 10.
13
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deln soll als „das Paradigma für alles Wirken der Kirche“ erkannt werden (vgl.
EG 15). Franziskus führt den Missionsauftrag der Kirche auf seinen Ursprung
zurück, nämlich auf den Auftrag, der von Jesus den Zwölf gegeben wurde –
„Geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium“ (Mk 16,15). In ihm ist
eine „Dynamik des Aufbruchs“ tief verankert. „Heute sind in diesem Geht Jesu
die immer neuen Situationen und Herausforderungen des Evangelisierungsauftrags der Kirche gegenwärtig, und wir alle sind zu diesem neuen missionarischen
„Aufbruch“ berufen. Jeder Christ und jede Gemeinschaft soll unterscheiden,
welches der Weg ist, den der Herr verlangt, doch alle sind wir aufgefordert, diesen Ruf anzunehmen: hinauszugehen aus der eigenen Bequemlichkeit und den
Mut zu haben, alle Randgebiete zu erreichen, die das Licht des Evangeliums
brauchen“ (EG 20).

3. Barmherzigkeit als Zeichen der Zeit
In einem Interview für die Jesuitenzeitschrift „La Civiltà Cattolica” sagte
Papst Franziskus: „Mit großer Klarheit sehe ich, dass die Kirche heute am meisten die Fähigkeit benötigt, die Wunden zu heilen, die Herzen der Gläubigen zu
wärmen, Nähe zu erweisen. Ich vergleiche die Kirche mit einem Feldspital nach
einer Schlacht. Es ist nicht zielführend, einen Schwerverletzten nach seinem
Cholesterinspiegel oder Blutzucker zu fragen! Man muss seine Wunden heilen”16.
Die biblische Tradition verbindet die Heilung der Wunden mit der Barmherzigkeit (vgl. Lk 10,30–37). Eine Pastoral der Barmherzigkeit ist also ein Weg der
Kirche, auf dem ein Prozess der Heilung der Wunden in Gang gesetzt werden
soll. Der päpstliche Ruf nach Barmherzigkeit findet große Resonanz in der Seelsorge. Dennoch stellt W. Kasper fest, dass „dieser Begriff oft verkommen und
herabgekommen ist zu einer «soften» Pastoral und Spiritualität und zu einer blutund kraftlosen Weichheit, der jede Entschiedenheit und jedes klare Profil abgeht,
die es nur jedem irgendwie recht machen will“17.
Vier Päpste der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und vom Beginn des 21.
Jahrhunderts – Johannes XIII., Johannes Paul II., Benedikt XVI. und Franziskus
– stellen Barmherzigkeit in die Mitte der kirchlichen Verkündigung. Insbesondere jedoch ist die Barmherzigkeit ein zentrales Thema der Lehre von Johannes
XXIII., Johannes Paul II. und Franziskus18. Für Johannes XXIII. stellt die Barmherzigkeit „den schönsten Namen und die schönste Anrede Gottes“ dar. In seiner
Text: http://pl.radiovaticana.va/news/2013/09/19/papie%C5%BC_udzieli%C5%82_jezuitom_
obszernego_wywiadu_o_sobie,_ko%C5%9Bciele_i/pol-730040 [zugriff am: 03.11.2014].
17
W. Kasper, Barmherzigkeit. Grundbegriff des Evangeliums – Schlüssel christlichen Lebens,
Freiburg im Breisgau 2012, S. 20.
18
Vgl. ebd., S. 15-19.
16
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Rede zur Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils stellte er fest, dass sich
die Kirche in ihrer Verkündigung lange Zeit auf die Verurteilung der Irrtümer
konzentrierte. Heute aber „möchte die Braut Jesu Christi lieber das Heilmittel der
Barmherzigkeit anwenden als die Waffe der Strenge erheben“19. Die konziliare
Reflexion über die Verkündigung und das Leben der Kirche, die Johannes XXIII.
entscheidend geprägt hat, regte einen neuen pastoralen Still an. „Der neue pastorale Stil, den Johannes XXIII. meinte, hat viel mit dem zu tun, was er in seiner
Eröffnungsrede mit dem Wort vom Heilmittel der Barmherzigkeit angesprochen
hat. Seither ist das Thema Barmherzigkeit grundlegend geworden, nicht nur für
das Konzil, sondern für die ganze pastorale Praxis der nachkonziliaren Kirche“20.
Die Botschaft von der Barmherzigkeit Gottes war auch für Johannes Paul II.
das Leitthema seines Pontifikats21. Die folgenden wichtigsten Ereignissen sind
hier zu erwähnen: Enzyklika Dives in missericordia über das göttliche Erbarmen22, die dem Thema Barmherzigkeit gewidmet war23; die erste Heiligsprechung
im dritten Jahrtausend, durch die der Papst die mystische Erfahrung von der
Barmherzigkeit Gottes der bis dahin nur wenig bekannten polnischen Ordensschwester Faustyna Kowalska der ganzen Kirche als Geschenk Gottes an unsere
Zeit vorstellte; die Erklärung den zweiten Sonntag in der Osterzeit zum „Sonntag der Barmherzigkeit“ zu ernennen, was auf Anregung von Schwester Faustyna erfolgte24. Aber nicht so viel durch seine Lehre und symbolische Taten sondern vielmehr durch das Zeugnis seines Leidens verkündete Johannes Paul II. die
Botschaft von der Barmherzigkeit Gottes. Diese Botschaft hat er der Kirche des
21. Jahrhunderts „ins Stammbuch geschrieben“25.
Zitiert nach: W. Kasper, Barmherzigkeit, op. cit., S. 16.
W. Kasper, Barmherzigkeit, op. cit., S. 16.
21
Vgl. Johannes Paul II, Erinnerung und Identität, deutsche Übersetzung, Augsburg 2005, S. 75.
22
Johannes Paul II, Enzyklika Dives in missericordia über das göttliche Erbarmen
(30.11.1980), deutsche Übersetzung, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, hrsg. Sekretariat
der deutschen Bischofskonferenz, Bd. 26, Bonn 1980 (ab hier: DiM).
23
Zu deisem Thema: S. Grzybek, M. Jaworski, Encyklika Ojca wiêtego Jana Paw³a II
o Bo¿ym mi³osierdziu „Dives in missericordia”. Tekst i komentarz, Kraków 1981; Jan Pawe³ II 
Dives in missericordia”. Tekst i komentarze, hrsg. S. Nagy, Lublin 1983; J. Bajda, Encyklika
o Bo¿ym mi³osierdziu, „Collectanea Theologica” 4(1981), S. 85-88; Wobec tajemnicy Bo¿ego Mi³osierdzia, hrsg. L. Balter, Reihe: Powo³anie cz³owieka, Poznañ 1991, S. 27-37; A. Gajda, Mi³osierdzie wiêksze ni¿ sprawiedliwoæ. Piêkno myli i s³owa w encyklice Dives in missericordia, „Zeszyty Naukowe KUL” 3(2004), S. 85-101; Johannes Paul II, Barmherzigkeit Gottes – Quelle der
Hoffnung, ausgewählt und eingeleitet von E. Olk, Einsideln 2011; P.M. Zulehner, Gott ist größer
als unser Herz. Eine Pastoral des Erbarmens, Ostfildern 2006, S. 25-28.
24
Vgl. Johannes Paul II, Predigt bei der Heiligsprechung von Maria Faustyna Kowalska,
£agiewniki 30.04.2000, Text: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de/homilies/2000/docu
ments/hf_jp-ii_hom_20000430_faustina. html [zugriff am 03.07.2015]. Die Lehre von Johannes
Paul II. über die Barmherzigkeit Gottes bezieht sich primär nicht auf die Privatoffenbarung von der
hl. Sr. Faustyna, wie das P.M. Zulehner behauptet. Vgl. P.M. Zulehner, Kirchenvisionen. Orientierung in Zeiten des Kirchenumbaus, Ostfildern 2012, S. 67.
25
W. Kasper, Barmherzigkeit, op. cit. S. 17.
19
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Den Aufschrei der Kirche um Gottes Erbarmen bezieht Johannes Paul II. auf
die Lage der Welt von heute, in der unterschiedliche Umwandlungen stattfinden,
nicht nur solche, „die zur Hoffnung auf eine bessere Zukunft des Menschen auf
dieser Erde berechtigen, sondern auch vielfache Bedrohungen, welche über die bisher gekannten weit hinausgehen“ (vgl. DiM 2). Die Veränderungen verursachen im
modernen Menschen eine innere Unruhe und eine existentielle Angst. Johannes
Paul II. diagnostizierte diese Situation auf folgende Weise: „Der zeitgenössische
Mensch fühlt diese Drohungen. (…) Der Mensch von heute stellt sich oft die angsterfüllte Frage nach der Lösung der entsetzlichen Spannungen, die sich über der
Welt zusammengeballt haben und das Leben der Menschen durchziehen. Und wenn
er manchmal nicht den Mut hat, das Wort »Erbarmen« auszusprechen, oder in
einem areligiösen Bewusstsein auch kein entsprechendes findet, muss es die Kirche um so nachdrücklicher aussprechen, nicht nur in ihrem eigenen Namen, sondern auch im Namen aller Menschen von heute“ (DiM 15)26.
Papst Benedikt XVI. setzte den neuen pastoralen Stil in der Reflexion und in
der Praxis fort. In seinen Äußerungen nach dem Tod von Johannes Paul II. zeigte
er deutlich darauf hin, dass das „Evangelium der Barmherzigkeit“ das größte
pastorale Anliegen seines Vorgängers war. In der Predigt während der Messe für
die Wahl des neuen Papstes hat er sich auf die Lehre seines unlängst verstorbenen Vorgängers sehr deutlich bezogen: „Jesus Christus ist die göttliche Barmherzigkeit in Person: Christus begegnen heißt, der Barmherzigkeit Gottes begegnen.
(…) Die Barmherzigkeit Christi ist keine billig zu habende Gnade, sie darf nicht
als Banalisierung des Bösen missverstanden werden. Christus trägt in seinem
Leib und in seiner Seele die ganze Last des Bösen, dessen ganze zerstörerische
Kraft. Er verbrennt und verwandelt das Böse im Leiden, im Feuer seiner leidenden Liebe“27.
Eine theologisch vertiefte und den Herausforderungen der gegenwärtigen „Zeichen der Zeit“ entsprechende Konzeption der Barmherzigkeit Gottes stellte Papst
Benedikt XVI. in seinen Enzykliken Deus caritas est28 und Caritas in veritate29 dar.
In diesen Dokumenten stellt er die Liebe in den Mittelpunkt, und sie ist für ihn das
Vgl. M. Polak, Duszpasterstwo mi³osierdzia. Mi³osierdzie jako paradygmat pastoralnej misji Kocio³a, in: Teologia Praktyczna 15(2014), S. 8-9.
27
J. Ratzinger, Predigt während der Messe pro eligendo romano Pontifice. Patriarchalbasilika
St. Peter 18.04.2005. Text: http://www.vatican.va/gpII/documents/homily-pro-eligendo-pontifice_
20050418_ge.html [zugriff am 03.07.2015].
28
Benedikt XVI, Enzyklika Deus caritas est über die christliche Liebe (25.12.2005), deutsche
Übersetzung, Verlautbarungen des apostolischen Stuhls Bd. 171, hrsg. Sekretariat der Deutschen
Bischofskonferenz, Bonn 2006 (ab hier: DCE).
29
Benedikt XVI, Enzyklika Caritas in veritate über die ganzheitliche Entwicklung des Menschen in der Liebe und in der Wahrheit (29.06.2009), deutsche Übersetzung, Verlautbarungen des
apostolischen Stuhls Bd. 186, hrsg. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2009 (ab
hier: CiV).
26
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Grundparadigma der kirchlichen Soziallehre: „Die Liebe geht über die Gerechtigkeit hinaus, denn lieben ist schenken, dem anderen von dem geben, was «mein» ist;
aber sie ist nie ohne die Gerechtigkeit, die mich dazu bewegt, dem anderen das zu
geben, was «sein» ist, das, was ihm aufgrund seines Seins und seines Wirkens zukommt. Ich kann dem anderen nicht von dem, was mein ist, «schenken», ohne ihm
an erster Stelle das gegeben zu haben, was ihm rechtmäßig zusteht. Wer den anderen mit Nächstenliebe begegnet, ist vor allem gerecht zu ihnen. Die Gerechtigkeit
ist der Liebe nicht nur in keiner Weise fremd, sie ist nicht nur kein alternativer oder
paralleler Weg zur ihr: Die Gerechtigkeit ist untrennbar mit der Liebe verbunden,
sie ist ein ihr innewohnendes Element“ (CiV 6).
In einer Ansprache an den Klerus der Diözese Rom erklärte Papst Franziskus die Gegenwart als eine „Zeit der Barmherzigkeit“. Er bezieht sich auf eine
Predigt von Johannes Paul II. in der es heißt: „das Licht der göttlichen Barmherzigkeit, das der Herr durch das Charisma von Schwester Faustyna der Welt gleichsam zurückgeben wollte, wird den Weg der Menschen des dritten Jahrtausends
erhellen“30. Papst Franziskus verbindet die Barmherzigkeit mit dem Evangelisierungsauftrag sehr deutlich. Laut seiner Lehre wird die Evangelisation durch
„einen unerschöpflichen Wunsch, Barmherzigkeit anzubieten – eine Frucht der
eigenen Erfahrung der unendlichen Barmherzigkeit des himmlischen Vaters und
ihrer Tragweite“ motiviert (vgl. EG 24). Er wünscht sich eine Kirche, die „der
Ort der ungeschuldeten Barmherzigkeit“ ist, „wo alle sich aufgenommen und
geliebt fühlen können, wo sie Verzeihung erfahren und sich ermutigt fühlen können, gemäß dem guten Leben des Evangeliums zu leben“ (EG 114). Zum Wesen
der Kirche gehört sowohl ihre missionarische Aufgabe als auch ihr Dienst an den
Armen. „Wie die Kirche von Natur aus missionarisch ist – lehrt Franziskus – so
entspringt aus dieser Natur zwangsläufig die wirkliche Nächstenliebe, das Mitgefühl, das versteht, beisteht und fördert“ (EG 179).
Um die „Zeit der Barmherzigkeit“ noch mehr zum Ausdruck zu bringen, ruft
Franziskus „das außerordentliche Jubiläum der Barmherzigkeit“ aus. In seinem
Schreiben Misericordiae vultus begründet er seine Entscheidung mit folgenden
Worten: „Es gibt Augenblicke, in denen wir aufgerufen sind, in ganz besonderer
Weise den Blick auf die Barmherzigkeit zu richten und dabei selbst zum wirkungsvollen Zeichen des Handelns des Vaters zu werden. Genau darum habe ich
ein außerordentliches Jubiläum der Barmherzigkeit ausgerufen. Es soll eine Zeit
der Gnade für die Kirche sein und helfen, das Zeugnis der Gläubigen stärker und
wirkungsvoller zu machen“31.
30
Vgl. Franziskus, Die Ansprache an den Klerus der Diözese Rom 06.03.2014. Text: https://
w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2014/march/documents/papa-francesco_20140306_cle
ro-diocesi-roma.html [zugriff am 06.07.2015].
31
Franziskus, Verkündigungsbulle Misericordiae vultus zum Außerordentlichen Jubiläum der
Barmherzigkeit, deutsche Übersetzung, Verlautbarungen des apostolischen Stuhls Bd. 200, hrsg.
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2015, Nr. 3 (ab hier: MV).
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Die Barmherzigkeit ist kein Nebenthema der kirchlichen Lehre des letzten
Jahrzehnts, sondern wahrlich ein grundlegendes Thema. Als Antwort auf die
gegenwärtigen „Zeichen der Zeit“ bildet sie das Grundparadigma der ganzen
Pastoral der Kirche. Sehr deutlich bringt das Franziskus in folgenden Worten zum
Ausdruck: „Der Tragebalken, der das Leben der Kirche stützt, ist die Barmherzigkeit. Ihr gesamtes pastorales Handeln sollte umgeben sein von der Zärtlichkeit, mit der sie sich an die Gläubigen wendet; ihre Verkündigung und ihr Zeugnis gegenüber der Welt können nicht ohne Barmherzigkeit geschehen. Die
Glaubwürdigkeit der Kirche führt über den Weg der barmherzigen und mitleidenden Liebe“32.

4. Prinzipien und Bereiche der Pastoral der Barmherzigkeit
Eine Pastoral der Barmherzigkeit kann nicht von einem praktischen Standpunkt ausgehen. Sie muss sich nämlich auf eine Spiritualität der Barmherzigkeit,
eine „Mystik des Erbarmens“33 stützen. In diesem Kontext lassen sich die Papstworte aus dem Apostolischen Schreiben Novo millennio ineunte, die Joahennes
Paul II. in Bezug auf die „Spiritualität der Gemeinschaft“ formulierte, so interpretieren: Was bedeutet das konkret, dass die Barmherzigkeit ein Grundprinzip
der Pastoral ist? Hier könnte die Rede sofort praktisch werden, doch es wäre
falsch, einem solchen Anstoß nachzugeben. Vor der Planung konkreter Initiativen gilt es, eine Spiritualität der Barmherzigkeit zu fördern, indem man sie überall dort als Erziehungsprinzip herausstellt, wo man den Menschen und Christen
formt, wo man die geweihten Amtsträger, die Ordensleute und die Mitarbeiter in
der Seelsorge ausbildet, wo man die Familien und Gemeinden aufbaut“34.
Die Spiritualität der Barmherzigkeit bzw. die „neue pastorale Mentalität“ oder
der „neue pastorale Still“ sollen auf einigen Prinzipien gebaut werden. Zuerst geht
es hier um das Prinzip des Primats der Gnade, das ein „Leuchtfeuer“ sein muss,
das die Überlegungen zur Evangelisierung und Pastoral ständig erhellt (vgl. EG
112). Die Grundüberzeugung „führt zu einem neuen Stil der Seelsorge, einer
Seelsorge, die auf den Geist Gottes vertraut; einer Seelsorge, die im Hinblick auf
Gottes eigene Wege gelassen sein kann; einer Seelsorge, die ihren engagierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Freude und Entlastung bringt. Denn Gott ist
der eigentliche Seelsorger“35.
Ebd. Nr. 10.
P.M. Zulehner, Gott ist größer als unser Herz, op. cit., S. 158-160.
34
Vgl. Johannes Paul II., Apostolisches Schreiben Novo millennio ineunte, deutsche Übersetzung, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Bd. 150, hrsg. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2001, Nr. 43 (ab hier: NMI).
35
B. Elbs, Im Stallgeruch der Schafe. Wege pastoraler Arbeit im 3. Jahrtausend, Wien–Graz–
–Klagenfurt 2014, S. 192.
32

33
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Dann muss die Methode der Begegnung und des Dialoges berücksichtigt
werden36. Der Dialog ist die entscheidende Form der Pastoral, „um mit den Menschen von heute in der Welt von heute in Verbindung zu treten“37. In der dialogischen pastoralen Begegnung spielt eine „Kunst des Zuhörens“ eine wichtige
Rolle. „Nur auf der Grundlage dieses achtungsvollen, mitfühlenden Zuhörens ist
es möglich, die Wege für ein echtes Wachstum zu finden, das Verlangen nach
dem christlichen Ideal und die Sehnsucht zu wecken, voll auf die Liebe Gottes
zu antworten und das Beste, das Gott im eigenen Leben ausgesät hat, zu entfalten“ (EG 171). Die Kunst des Zuhörens verlangt nach der „Fähigkeit des Herzens“, die in der Verständigung mit dem anderen eine große Rolle spielt. Sie
ermöglicht die wahre geistliche Begegnung und befähigt dazu, „die passende Geste und das passende Wort zu finden, die uns aus der bequemen Position des Zuschauers herausholen“ (EG 171)38.
Nicht weniger wichtig ist eine „Kunst des Wartens und der Geduld“. Diese
Fähigkeiten gehören zu einer „Pädagogik, welche die Personen schrittweise zur
vollen Aneignung des Mysteriums hinführt“ (EG 171). Diese Pädagogik gehört
zum erneuerten pastoralen Stil, der sich in einer „Kunst der Begleitung” ausdrückt. Die Kirche muss alle, die in ihrer pastoralen Tätigkeit das Prinzip der
Barmherzigkeit berücksichtigen wollen, lehren, „vor dem heiligen Boden des
anderen sich die Sandalen von den Füßen zu streifen (vgl. Ex 3,5)“ (EG 169).
Solche Kunst des Wartens und der Geduld stützt sich auf dem fundamentalen
pastoralen Prinzip der Freiheit, weil die Kirche die Wahrheit nicht aufzwingen
darf und nur an die Freiheit appellieren muss (vgl. EG 165).
Die Pastoral der Barmherzigkeit kann nicht auf die materielle Unterstützung
der Armen reduziert werden. Sie umfasst alle Bereiche der Selbstverwirklichung
der Kirche: Verkündigung, Liturgie und Diakonie. Das erste Werk der Barmherzigkeit ist die Verkündigung des Evangeliums. Eine pastorale Option für die
Armen soll sich grundsätzlich in der religiösen Zuwendung zeigen. „Die schlimmste Diskriminierung, unter der die Armen leiden, ist der Mangel an geistlicher
Zuwendung“ (EG 200). Die Verkündigung der Barmherzigkeit Gottes als „das
pulsierende Herz des Evangeliums“ stellt Franziskus in seinem Schreiben für das
„Jahr der Barmherzigkeit“ als den bevorzugten Auftrag der Kirche hin. Durch
diese Verkündigung soll die Barmherzigkeit das Herz und den Verstand der Menschen erreichen (Vgl. MV 12).
Im Bereich Liturgie geht es in der Pastoral der Barmherzigkeit darum, „die
Menschen zu den Quellen des Erbarmens des Heilands“ zu führen, welche die Kir36
P. Bacq, Für eine Erneuerung vom Ursprung her. Auf dem Weg zu einer zeugenden Pastoral, in: Frei geben. Pastoraltheologische Impulse aus Frankreich, hrsg. R. Feiter, H. Müller, übersetzt von H. Müller, W. Rauscher, Ostfildern 2012, S. 45-49.
37
Vgl. B. Elbs, Im Stallgeruch der Schafe, op. cit., S. 184-185.
38
Vgl. P.M. Zulehner, Ein neues Pfingsten. Ermutigung zu einem Weg der Hoffnung, Ostfildern 2008, S. 75-78.
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che hütet und aus denen sie austeilt. Eine große Bedeutung kommt in diesem
Zusammenhang der ständigen Betrachtung des Wortes Gottes und vor allem der
bewussten, mit innerer Reife vollzogenen Feier der Eucharistie und des Sakraments der Buße und der Versöhnung zu (vgl. DiM 13). Diese Aufgabe der Pastoral des Erbarmens setzt das Vertrauen in die pastorale Effektivität und die geistige Kraft „der armen Mittel“, die der Kirche von Jesus anvertraut sind.
Die kirchliche Verkündigung des Evangeliums der Barmherzigkeit wäre jedoch sinnlos, wenn sie durch die Werke der Barmherzigkeit nicht bestätigt würde, weil „die Liebe der Werke verleiht der Liebe der Worte eine unmissverständliche Kraft“ (NMI 50). Für die kirchliche Diakonie sind zwei grundsätzlichen
Prinzipien der Pastoral der Barmherzigkeit zu nennen. Erstens: die Barmherzigkeit ist keine zeitlich und räumlich begrenzte Aktivität der Christen sondern „ein
Lebensstil, ein wesentliches und immerwährendes Kennzeichen der christlichen
Berufung“ (vgl. DiM 14). Zweitens: Die christliche erbarmende Liebe hat nicht
als Ziel den Armen die bloße materielle bzw. geistige Unterstützung zu erweisen,
sondern mit ihnen in communio zu treten. „Unser Einsatz – so Papst Franziskus
– besteht nicht ausschließlich in Taten oder in Förderungs- und Hilfsprogrammen;
was der Heilige Geist in Gang setzt, ist nicht ein übertriebener Aktivismus, sondern vor allem eine aufmerksame Zuwendung zum anderen, indem man ihn als
eines Wesens mit sich selbst betrachtet“ (EG 199). Nicht die Hilfe für die Armen, sondern die Liebe zu ihnen unterscheidet „die authentische Option für die
Armen von jeder Ideologie, von jeglicher Absicht, die Armen zugunsten persönlicher oder politischer Interessen zu gebrauchen. Nur das macht es möglich, »dass
sich die Armen in jeder christlichen Gemeinde wie »zu Hause« fühlen“ (EG 199).

5. Schlussbemerkung
Eine kompakte Beschreibung der Pastoral der Barmherzigkeit gab Papst
Franziskus in einer seinen Ansprachen an den römischen Klerus39. In ihr stellt er
fest, dass die Pastoral der Barmherzigkeit „weder Nachsichtigkeit noch große
Strenge“ bedeutet. Weder der Anhänger des Laxismus noch der Rigorist legt
Zeugnis ab von der Barmherzigkeit Gottes. „Der Rigorist zieht sich aus der Affäre: denn er fesselt die Person an das kalt und streng aufgefasste Gesetz. Auch
der Anhänger des Laxismus zieht sich aus der Affäre: Er ist nur scheinbar barmherzig, aber in Wirklichkeit nimmt er das Problem jenes Gewissens nicht ernst,
indem er die Sünde herunterspielt“. Die Pastoral der Barmherzigkeit nimmt sich
der Peron an, übernimmt die Verantwortung für sie, hört ihr aufmerksam zu,
nähert sich der Situation mit Respekt und mit Wahrheit und begleitet sie auf dem
Weg der Versöhnung. Die Grundlage einer solchen Pastoral bildet „die Mystago39

Franziskus, Die Ansprache an den Klerus der Diözese Rom 06.03.2014, op. cit.
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gie des offenen Herzens und der offenen Augen“40 bzw. „die Mystik des Erbarmens“41. „Die Grundsymphonie einer Mystik des Erbarmens kennt viele Sätze
und Variationen. Ihr Ziel ist immer, dass Gottes Wesen das Wesen des Menschen
zuinnerst durchfließt und damit formt. Das macht es dem Menschen möglich,
Gottes Erbarmen in der Welt »gleichsam« zu sein, es sichtbar zu machen in seinem Denken und Tun“42.

Summary
The pastoral care of the church needs a paradigm, on which it can build its practice. This
paradigm must take signs of the contemporary times into account. The message of mercy was
crucial for the pontificates of John XXIII, John Paul II and Benedict XVI. Mercy is also an essential
theme of teaching for Pope Francis. The primary sign of the contemporary times is mercy. At times
we are called to gaze even more attentively on mercy so that we may become a more effective sign
of the Father’s action in our lives (Pope Francis). The main issue of the present article is mercy as
a paradigm of the missionary and pastoral care of the church. Three statements create the issues for
this study: pastoral ministry in a missionary key, contemporary times as the times of mercy and
principles and areas of the pastoral of the mercy.

Keywords
mercy, pastoral care, new evangelisation, missionary conversion, signs of the times
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Educational Creativity of Family Life Education Teachers:
Polish Context
Recent years in the Polish didactics have been marked by interest in educational creativity of teachers2. Creativity ceases to be perceived as an exceptional
element of didactic and educational work at school3. All teachers are required to
conduct classes in an innovative and interesting manner, activating pupils in
multiple ways4. This obligation also applies to family life education teachers and
is related to multifaceted stimulation of pupils to active participation in teaching
and education in Polish schools.
The following questions arise in relation to the above: what does the educational creativity of a family life education teacher consist in, and how is it manifested? Which educational strategies are conducive to the creative activity of
a family life education teacher? Searching for an answer to the questions listed
above requires clarification of the term educational creativity. The creative involvement of a family life education teacher is going to be characterised in this
context. A point of reference for analyses oriented towards this direction is going
to be the Polish educational reality related to the conduct of family life education classes at schools.

Understanding of the Term Educational Creativity
The central category in this study is educational creativity. Polish literature
on the subject defines this term in various manners5. There are no commonly
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accepted definitions. Sometimes, authors identify this term with the involvement
of a teacher in professional work and with looking for and applying new methodological solutions6. At other times, they draw attention to activating methods
of teaching and an open style of managing the pupils’ work during classes7. There
are also Polish researchers who describe educational creativity via professional
skills and competences8. Simultaneously, they draw attention to inventiveness,
openness to new pedagogical proposals, the ability to constantly extend substantive knowledge and improve professional qualifications and the abandoning of
schematic thinking along with active and constant searching for, verifying and
working out of new solutions9. According to Polish researchers, an indispensable
attribute of educational creativity is pedagogical innovation and on-going in-service teacher training. In this context, they point to the capacity of looking at educational problems from various perspectives, involvement in didactic and educational work and striving for discovery of new and valuable experiences in the
school reality, which enrich the teacher’s and the pupils’ personality10.
Taking into account the determinations of the Polish pedagogues presented
above, “educational creativity” for the purposes of this text is going to be understood as multifaceted activity which goes beyond the existing rules of didactic
and educational conduct and aims for formation – on the basis of hitherto knowledge and experiences – of new solutions within the scope of teaching and education. The core of educational creativity consists in reorganisation of the hitherto
style of conduct in the teacher’s work and discovering and constructing new, innovative and – at the same time – valuable ideas, concepts and material products
related to didactic and educational work at school11. Educational creativity understood in this manner is directly related to creative thinking, i.e. the ability of
looking at problems from different perspectives and searching for and applying
numerous, often innovative, solutions12.
The basic distinguishing factors of educational creativity are as follows: innovative product, originality, relevance, transformation of reality, durability of
For more on this, see, e.g.: D. Ciechanowska, Twórczoæ w edukacji, Szczecin 2007;
J.K. Szmidt, Pedagogika twórczoci, Gdañsk 2007.
7
For more on this subject, see, e.g.: J.K. Szmidt, W. Ligêza (ed.), Twórczoæ dzieci i m³odzie¿y. Stymulowanie  Badanie  Wsparcie, Kraków 2009.
8
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impact and social value of the outcome13. The capacity for creativity determined
in this manner requires own activity of an individual, i.e. personal thinking (reflection before, over and during an activity), decision-making and activities characterised by vitality and originality. Without this, the process of creation in the
teacher’s and the pupil’s activity would not exist. There would also be no original and unique works, concepts and ideas14. On this basis, it is possible to state
that every teacher – to a varied degree – possesses a creative potential. Every
teacher may create new immaterial and material products, transform the existing
reality and solve problems. This last skill, i.e. the problem solving capacity, allows the teachers to plan and apply innovative solutions, solve difficulties and
support pupils in integral development. It also stimulates the creative potential of
every pupil and opens the path towards educational creativity.

Family Life Education in Polish School
In Poland, family life education is implemented – according to State law – in
primary schools, middle schools and upper secondary schools15. Between September 1993 and June 1997, these classes were taught by class tutors and school
counsellors16. Subsequently (between September 1997 and December 1998), each
school could organise – in the form of optional classes – classes devoted to
“knowledge on the sexual life of man”17. These classes could be conducted by
individuals without pedagogical qualifications, the so-called sexual educators.
This encountered protests from multiple environments (e.g. Catholic, educational and local governments)18. The subject matter of such classes referred to the
sexuality of men and women, whereas sexual education was clearly separated
from family life education. Issues related to education about responsible parenthood were omitted. Permissivism in the evaluation of sexual behaviour was promoted. This was convergent with the sexual education programmes in Western
13
K.J. Szmidt, Twórczoæ, in: Encyklopedia XXI wieku, vol. 6, ed. T. Pilch, Warsaw 2007,
p. 841-849.
14
A. Klim-Klimaszewska, Twórcza aktywnoæ, in: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, vol.
6, p. 833-841.
15
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16
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school curriculum encompassing knowledge about the sexual life of man, “Official Journal of the
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17
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18
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Europe and in the United States19. Due to social protests and slight interest on the
part of parents, the above-mentioned classes were not organised often. In 1998,
the subject “knowledge about the sexual life of man” was withdrawn from school
education20.
On 1 September 1999, educational classes called “family life education” were
introduced21. The regulation of the Minister of National Education specified that
the classes had to be organised in primary schools (grades 5 and 6), in middle
schools and in upper secondary schools (including special needs schools). The
core curriculum of general education and, in particular, the section devoted to
family life education emphasised pro-family objectives, tasks and content very
clearly. These premises were put to practice for a short time. In 2002, new changes were introduced in the core curriculum of general education22. They also encompassed family life education. The curriculum assumptions with respect to this
course emphasised biological, medical and pragmatic content regarding sexual
life. References to personalistic anthropology were abandoned23.
More changes in the family life education programme were introduced on
1 September 2009. Pursuant to the amended resolution, new principles of organisation of these classes in Polish schools were determined24. It was specified that
family life education classes would be attended by pupils from the 5th and the 6th
grade of primary school, middle school pupils and pupils from upper secondary
schools, excluding those pupils whose parents present (in writing) their objection to the headmaster. In line with ministerial recommendations, family life education classes were going to be organised in primary schools and in upper secondary schools as a part of classes assigned for the headmaster’s disposal in the
school teaching programmes. There were 14 hours scheduled for every grade,
Ibidem.
For more on this, see, e.g.: A. Zellma, Wychowanie m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych do
¿ycia w rodzinie  perspektywa katechetyczna, Studia Warmiñskie 50(2013), p. 155-167.
21
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including 5 hours for separate groups of boys and girls25. On the other hand, family life education in middle school was incorporated into civic education. It was
treated as one of three separate teaching modules of this subject. It was emphasised that the participation of pupils in the course was not mandatory and was
not subject to grading. In the case of minor pupils, participation in classes of this
type was going to be determined by parents after they became acquainted with
the teaching programme. Adult pupils could decide independently26. The objectives, tasks and content of the family life education courses were determined in
the core curriculum of general education27. They encompassed knowledge about
man’s sexuality, principles of conscious and responsible parenthood, the value of
marriage and family, psycho-sexual development of man, methods and means
of conscious procreation (mainly contraception), sexually transmitted diseases,
family pathologies and problems in marriage and manners of solving them. Attention was paid to family life education and contemporary addictions. Issues
related to education in chastity were treated marginally. A lot of attention was
devoted to issues from the field of sexual education28.
Subsequent changes in family life education were introduced pursuant to the
regulation of 17 February 201229. They mainly refer to the manner of class organisation30. The number of hours devoted to “family life education” courses did
not change in comparison to the previous legal status, described above. However, the conditions of organising these educational classes were changed. Classes
assigned for the family life education courses were included in the school teaching programme31. Therefore, they are no longer a part of classes left at the disposal of the headmaster. There is also a possibility of organising such classes for
pupils from various grades, yet the number of participants should not exceed 28
pupils32. The planned educational classes were clearly separated from general
education classes. This is conducive to ideologisation of content and propagation
of a liberal approach to the issue of marriage and family. Therefore, attention
Ibidem.
Ibidem.
27
Regulation of the Minister of National Education of 23 December 2008 on the core curriculum of pre-school education and general education in individual school types, “Journal of Laws”
of 2009, No. 4, item 17.
28
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29
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30
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31
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should be drawn to the attitude of teachers conducting such classes. Educational
involvement, beliefs and the life wisdom of such teachers determine proper education of the young generation in Polish schools.

Creative Involvement of Family Life Education Teachers
Family life education teachers undertake various educational tasks at school.
These tasks are related to the transfer of knowledge about various aspects of
marriage and family, human sexuality, interpersonal contacts and personal development. Family life education teachers should also draw attention to contemporary threats with respect to individual and social life. Their professional obligations include support for pupils in the development of social and moral stances.
The efficiency of such a teacher’s educational activities depends on multiple factors. They are conditioned by educational legal regulations and transformations
occurring in society, culture and the family. In this complex educational situation, the creative predispositions of family life education teachers play an important role.
The basic point of reference in creative professional activity is the subjective
treatment of pupils, creation of an atmosphere of trust and dialogue, stimulating
pupils to independence in problem solving and enabling the acquisition of various experiences33. These personality traits determine the preferred style of interaction with pupils. A creative family life education teacher acknowledges the
model of reciprocity in education as important. This premise seems justified, as
mature and integral development of pupils is a joint venture of all participants of
education, and therefore the pupil, his/ her parents, other teachers, priests and
media employees. Thence, a creative teacher undertakes cooperation with entities responsible for the integral education of a pupil and consistently initiates
various activities related to it34. In the didactic work, a creative family life education teacher prefers a negotiating style. This is expressed in the application of
solutions that activate pupils in multiple manners. Acquisition of knowledge and
development of skills relies on the interaction between a teacher and pupils.
A creative family life education teacher treats every pupil as a researcher, using
various sources of knowledge (scientific and common), along with personal experience. At the same time, such a teacher prefers educational dialogue, in the
course of which all class participants are searching for relevant values, asking
questions and presenting problems, listening to one another and negotiating the
significance of knowledge35. The educational activity of a creative family life
J. Smogorzewska, Twórczy nauczyciel=twórczy uczeñ?, Nowa Szko³a 64(2008) 2, p. 35-37.
Ibidem.
35
B. Cygan, Kreatywnoæ w pracy nauczyciela, ¯ycie Szko³y 2011 No. 11, p. 14-17.
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education teacher consists in the creation of a free atmosphere conducive to the
acquisition of knowledge. This is related to the necessity of stimulating pupils to
independent and critical thinking36.
A creative family life education teacher is constantly acquiring new substantive knowledge, e.g. regarding alternative forms of life with respect to marriage
and family, bio-ethical problems, gender ideology, human sexuality, ethics and
family and marital life psychology. Such a teacher also masters their own teaching skills and tools and improves upon professional qualifications. Simultaneously, such a teacher has the attitude of a researcher and an innovator who is constantly looking for new methodological solutions and verifying them in their
professional work37. Furthermore, a creative family life education teacher is an
inventive individual, capable of preparing own methodological aids (e.g. multimedia presentations), own class work scenarios and applying them during classes38.
This feature of creative involvement becomes particularly important on account
of the sparse educational materials for teaching family life education that are
available in Poland. It allows for initiating educational activities which are conducive to stimulation of innovative thinking and promoting creative stances
among pupils39.
The subject matter of family life education requires the teacher’s responsibility for the integral development of every pupil, perseverance in aiming for the
objectives pursued, acceptance of pupils (in particular their beliefs and opinions)
and power of persuasion in showing genuine values which a man should be guided by in marriage and in family life40. Educational dialogue during family life
education classes at school is conducive to this41. In general, this method consists
in the exchange of opinions and ideas between the teacher and the pupils on
a specific subject. It also allows for joint analysis of problems and for reaching
solutions to such problems via negotiation and mediation. There is no place for
moralising. On the contrary: by using educational dialogue, the family life education teacher communicates with pupils, and this communication is based on
cooperation and partnership. This method constitutes a basis in the process of
Ibidem.
With respect to these activities, the study of J.P. Sawiñski, Sposoby aktywizowania uczniów
w szkole XXI wieku: pytania, refleksje, dobre rady: poradnik dla nauczyciela, Warsaw 2014, may
be helpful.
38
M. Piskulski, Lekcja ciekawa. Nauczyciel kreatywny  uczeñ kreatywny, in: Nauczyciel wobec wyzwañ wspó³czesnoci: dowiadczenia  badania  koncepcje, £ód 2009, p. 9-26.
39
M. Just, Kreatywny nauczyciel  pozwólmy sobie na twórcze szaleñstwo, p. 43-48.
40
For more on this, see, e.g.: A. Zellma, Wychowanie m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych do
¿ycia w rodzinie  perspektywa katechetyczna, op. cit., p. 155-167.
41
Interesting analyses about this subject are presented by: M. Rusiecki, Dialog w szkole drog¹
do dojrza³oci osobowej, Nauczanie Pocz¹tkowe 2009/2010 No. 1, p. 7-20; M. nie¿yñski, Dialog edukacyjny, Kraków 2001.
36
37
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developing the creative psychical and intellectual potential of all class participants42.
The ability of establishing and maintaining interpersonal contacts in a manner that makes the pupils perceive the teacher as a trustworthy person, who treats
everybody (disregarding their preferences and ideas) subjectively and who respects their separateness, is very important in the creative involvement of family
life education teachers43. It also requires the ability of active listening, speaking
and understanding. Situations where pupils can speak freely are very important.
They allow the family life education teacher to get to know the personal knowledge of pupils and to refer to it during lectures, talks and discussions44.
The above-listed educational activities require supplementation by references to universal values. This is related to the need of showing the pupils proper
models of conduct in friendship and in marriage and family.

Final Remarks
The theoretical analyses concerning the educational creativity of family life
education teachers presented here briefly confirm the thesis that this type of activity is directly related to organisation of situations stimulating the own activity
of pupils, developing internal possibilities of critical thinking and creative problem solving. Such creativity requires an innovative stance and an unconventional
approach to the teaching and educating processes in Polish schools. Selection of
specific educational strategies depends on multiple factors, including the school,
group of pupils, duration of classes, available didactic aids, interests and preferences of class participants. The educational creativity of a family life teacher is
expressed in independent settlement of practical problems and modification of
own manners of professional activity. The result of such activities is the creativity of participants of “family life education” classes.
The creative educational activity of a family life education teacher in professional work leads to modernisation of teaching and educational processes. At the
same time, it becomes a source of professional satisfaction and self-fulfilment.
In the educational creativity of a family life teacher, the teacher’s personality
becomes visible (including stances, values and beliefs), along with independence
in thinking and acting. The teacher’s personal involvement in professional improvement, as well as care for the welfare of pupils and their integral development, is also visible.
Ibidem.
For more on this, see, e.g.: M. Kocór, Kompetencje komunikacyjne nauczycieli, Kwartalnik
Edukacyjny 2010 No. 4, p. 20-32; J. Szempruch, Kompetencje komunikacyjne nauczycieli wzorem
zachowañ interpersonalnych, Nauczanie Pocz¹tkowe 2007/2008 No. 3, p. 29-36.
44
Ibidem.
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Twórczoæ edukacyjna nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie 
kontekst polski
Streszczenie
Twórczoæ edukacyjna nauczyciela nale¿y do podstawowych kategorii badawczych we wspó³czesnej pedeutologii. Zagadnienie to analizowane jest w powi¹zaniu z aktywnoci¹ dydaktyczn¹
i wychowawcz¹ w szkole. Wród ró¿nych powinnoci wspó³czesnego nauczyciela wymienia siê
twórczoæ w myleniu i dzia³aniu. Powinnoæ ta odnosi siê równie¿ do nauczyciela wychowania
do ¿ycia w rodzinie. Jej realizacja wymaga innowacyjnoci oraz umiejêtnoci wielostronnego stymulowania uczniów do aktywnego udzia³u procesie nauczania i wychowaniu w polskiej szkole.
Twórczoæ edukacyjna nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie wymaga bowiem umiejêtnoci przekraczania zastanych regu³ postêpowania dydaktycznego i wychowawczego oraz tworzenia
 na bazie dotychczasowej wiedzy i dowiadczenia  nowych rozwi¹zañ edukacyjnych. Istotna jest
te¿ zdolnoæ do osobistego namys³u (refleksyjnoci przed, nad i w trakcie dzia³ania) oraz umiejêtnoæ podejmowania decyzji, samodzielnego rozstrzyganiu problemów praktycznych, modyfikowania w³asnych sposobów aktywnoci zawodowej i dzia³ania naznaczonego oryginalnoci¹.
Wy¿ej wymienione w³aciwoci znajduj¹ wyraz w aktywnoci zawodowej nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie, ukonkretnionej w przekazie wiedzy na temat wielorakich aspektów
ma³¿eñstwa i rodziny, ludzkiej seksualnoci, kontaktów interpersonalnych i rozwoju osobowego
oraz wspó³czesnych zagro¿eñ w zakresie ¿ycia indywidualnego i spo³ecznego. Nauczyciel wychowania do ¿ycia w rodzinie ma wspomagaæ uczniów w kszta³towaniu postaw spo³ecznych i moralnych. Skutecznoæ jego dzia³alnoci edukacyjnej jest warunkowana m.in. osobowoci¹ nauczyciela
wychowania do ¿ycia w rodzinie (w tym postawami, wartociami, wiatopogl¹dem), samodzielnoci¹ w myleniu i dzia³aniu oraz trosk¹ o integralny rozwój uczniów. Za priorytetowe uznaje siê
te¿ podmiotowe traktowanie wychowanków, tworzenie atmosfery zaufania i dialogu, stymulowanie uczestników zajêæ do samodzielnoci w rozwi¹zywaniu problemów oraz rozwijanie umiejêtnoci wartociowania w zakresie ¿ycia indywidualnego, rodzinnego i spo³ecznego.

S³owa kluczowe
nauczyciel, twórczoæ, pedeutologia, twórczoæ edukacyjna, wychowanie do ¿ycia w rodzinie,
polska szko³a, polska edukacja

Keywords
teacher, creativity, pedeutology, educational creativity, family life education, Polish school,
Polish education
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Janusz Nawrot1

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzia³ Teologiczny

Teologiczna symbolika wybranych postaci historii Izraela
w mowie Matatiasza (1 Mch 2,51-61)
Wstêp
Mowê przedmiertn¹ Matatiasza, skierowan¹ do synów oraz wszystkich
uczestników rozpoczêtego dopiero co powstania z literackiego i kompozycyjnego punktu widzenia uznaæ mo¿na niew¹tpliwie za w³asny twór pisarski samego
autora biblijnego. £¹czy ona w sobie postulat wiernoci prawu i przymierzu, na
czym zasadza siê ówczenie pojmowany patriotyzm, polegaj¹cy na mi³oci do
ziemi ojczystej, równoznacznej z obron¹ tradycji sk³adaj¹cych siê na to¿samoæ
mieszkaj¹cego na niej ludu. S³u¿y temu przywo³ywanie najwa¿niejszych bohaterów dziejów Izraela i ukazanie obecnej walki jako dalszego ci¹gu tej historii, któr¹ tamci tworzyli. W ten sposób powstañcy wpisuj¹ siê w ci¹g tych, którzy legli
u podstaw dziejów swego kraju. Mowy takie, jak ta, której urywek zostanie poni¿ej zaprezentowany, znane s¹ w Starym Testamencie i odgrywaj¹ rolê ostatnich
instrukcji dawanych potomnym, jako swoisty testament patriarchy rodu nadany
w formie postulatów do wykonania. Omawiane wyst¹pienie Matatiasza wzorowane jest niew¹tpliwie na biblijnych relacjach o mowach patriarchów narodu
wybranego wyg³aszanych przed ich mierci¹: Jakuba (Rdz 47), Moj¿esza (Pwt
32) czy Dawida (3 Bas 2)2. Tak¿e Matatiasz zostaje postawiony w rzêdzie tych,
1
Janusz Nawrot, ur. 10.05.1960 r. w Miêdzychodzie, woj. wielkopolskie; wiêcenia kap³añskie 1985 r. w Poznaniu; tytu³ profesora nauk teologicznych otrzymany w 2013 r.; publikacje ksi¹¿kowe: Zag³ada Asyrii w teofanicznej symbolice ognia. Analiza tekstu Iz 30, 27-33, Poznañ 2000; Przyjañ i jej motywacja w Etykach Arystotelesa, pismach m¹drociowych Septuaginty oraz w Nowym
Testamencie, Poznañ 2004; «B¹d mê¿ny i mocny poniewa¿ Pan jest z tob¹». Andreia i jej motywacja w Biblii greckiej, Poznañ 2006; «Przeladuj¹ biedaka i nieszczêliwego». Niegodziwcy wobec
sprawiedliwych w psalmach suplikacji, Poznañ 2007; «Us³ysz, o Panie, moj¹ modlitwê, odpowiedz
mi w swej sprawiedliwoci! hn[ i [mv wo³aniem w zagro¿eniu ¿ycia w psalmach suplikacji, Poznañ
2009; Kryzys religijny w Judei za Antiocha IV Epifanesa. Teologia historii w 1 Mch 1,1-2,26, Poznañ 2012. Obecnie pracuje na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu; jannaw@amu.edu.pl
2
Autor artyku³u stosuje greckie nazwy niektórych ksi¹g zawartych w Septuagincie, czyli greckim Starym Testamencie. I tak: 1 Sm to 1 Bas, 2 Sm  2 Bas, 1 Krl  3 Bas, 2 Krl  4 Bas, 1 Krn
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którzy w przekonaniu autora biblijnego odegrali najwa¿niejsz¹ rolê w historii
swego narodu. Czêæ jego wywodu mieci siê po pierwszej zachêcie do walki
w obronie praw ojczystych (2,49-50), a przed drug¹ zachêt¹ do mêstwa (2,62-64).
Po krótkich instrukcjach dotycz¹cych roz³o¿enia odpowiedzialnoci za losy powstania na poszczególnych synów (2,65-66) nastêpuje trzecia zachêta do walki
i wiernoci Prawu (2,67-68). Podane ni¿ej przyk³ady wielkich postaci historii
Izraela, ukazanych w kolejnoci chronologicznej, maj¹ wspóln¹ p³aszczyznê rozwa¿añ, jak¹ jest prze¿ywanie wielkich nieraz trudnoci ¿yciowych, których stali
siê uczestnikami i które pokonali si³¹ wiary w sprawiedliwoæ i wiernoæ Boga.
Ma siê to staæ niepodwa¿alnym punktem odniesienia dla tych, którzy obecnie podejm¹ walkê za swój naród. Ten sam motyw wspomnienia trudów ¿ycia poprzednich pokoleñ zawarty zosta³ tak¿e w mowie Judyty zachêcaj¹cej do oporu przeciw najedcom (Jdt 8,26-27)3, a tak¿e starego Tobiasza pouczaj¹cego syna
o koniecznoci bycia wiernym izraelskiej tradycji ma³¿eñskiej (Tb 4,12)4. Budowa ka¿dego z wersetów jest jednolita, oparta na wyliczeniu wpierw próby rodz¹cej konkretn¹ cnotê, potem za nagrody, jak¹ otrzymuj¹ ci, którzy w tej próbie

 1 Par, 2 Krn  2 Par oraz grecka nazwa Ksiêgi Jeremiasza jako Ier z numeracj¹ jej odpowiedni¹,
tam, gdzie ró¿ni siê ona od hebrajskiej. Tego samego dotyczy zmiana wielu psalmów, które w wersji
greckiej maj¹ ró¿n¹ numeracjê od hebrajskiej. We wszystkich rzeczonych miejscach ksiêgi te zosta³y zaznaczone kursyw¹ jako niepojawiaj¹ce siê w Biblii hebrajskiej. Osobno kursyw¹ zaznaczone zosta³y ksiêgi apokryficzne, nienale¿¹ce do zbioru ksi¹g biblijnych w kanonie Kocio³a katolickiego, lecz zawarte w zbiorze Septuaginty.
3
W przemowie bohaterki pojawiaj¹ siê równie¿ postaci Abrahama, Izaaka i Jakuba z ogólnym i niespecyfikuj¹cym odwo³aniem do sytuacji, od których zale¿a³a dalsza czêæ ich ¿ycia. Historia ich losów ka¿e spojrzeæ na nie raczej z perspektywy oceny ogólnej, jako na pewn¹ sumê
wiêkszych i mniejszych prób, jakim zostali poddani, jednak zawsze z podkreleniem, ¿e próby te
przeszli pomylnie. Ze strony Boga nie s¹ one kar¹, lecz dowiadczeniem Jego opiekuñczej mi³oci poprzez trudnoci ¿¹daj¹ce heroicznego nieraz zaufania, by ostatecznie przetrwaæ czas uci¹¿liwoci, por. D. Doré, Le Livre de Judith ou la guerre et la foi, Cahiers Évangile 132, Cerf, Paris
2005, s. 27. Taki sposób przekazu zbli¿a tak¿e ku nowotestamentowej ocenie dziejów patriarchów,
por. H. Langkammer, Ksiêga Tobiasza. Ksiêga Judyty. Ksiêga Estery. T³umaczenie, wstêp i komentarz, Pismo wiête Starego i Nowego Testamentu w przek³adzie z jêzyków oryginalnych, RW KUL,
Lublin 2001, s. 126-127.
4
Wiernoæ ta charakteryzuje siê przed³u¿eniem tradycji o¿enku wewn¹trz klanu, z mocnym
zakazem brania obcej ¿ony. Jest to zwi¹zane najprawdopodobniej z koniecznoci¹ pielêgnowania
wspólnej wiary, bardzo utrudnionej, jeli nie wrêcz uniemo¿liwionej w przypadku ¿ony niepochodz¹cej z Izraela, zatem poganki, mog¹cej usidliæ mê¿a i sk³oniæ go do odstêpstwa, co zdarza³o siê
wcale nierzadko w historii narodu (np. 1 Krl 11,3-8), por. tak¿e C. Schedl, Ksiêga Tobiasza. Historia Starego Testamentu, t. V: Ku pe³ni czasu, Tuchów 1995, s. 134-152; J.S. Synowiec, Mêdrcy
Izraela, ich pisma i nauka, wyd. Bratni Zew, Kraków 1990, s. 235-248. Naladowanie patriarchów
jest tak¿e gwarancj¹ b³ogos³awieñstw na mocy prawa, któremu w³anie oni pozostali wierni, por.
M. Wojciechowski, Ksiêga Tobiasza, czyli Tobita, Nowy Komentarz Biblijny  Stary Testament,
t. XII, Ed. w. Paw³a, Czêstochowa 2005, s. 84-85. Tej samej linii maj¹ siê teraz trzymaæ walcz¹cy
o prawo i ojczyste tradycje powstañcy.
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wytrwali. Taki uk³ad ¿ywo przypomina Chrystusowe b³ogos³awieñstwa na górze
(Mt 5,3-12)5. Podobny zestaw bohaterów historycznych prezentuje tak¿e Syr
44,16-49,166 i 4 Mch 18,11-197.

I. Tekst biblijny
1. Wstêp (2,51)

Wskazana w w. 51 pamiêæ o dzie³ach wybitnych przodków, obok uwiadomienia sobie wartoci i koniecznoci przymierza, jest jednym z fundamentów
obecnej walki o jego odnowienie w Izraelu. Powstañcy maj¹ walczyæ nie tylko
dlatego, ¿e trzeba ponownie odbudowaæ zwi¹zki przymierza miêdzy Bogiem
a narodem wybranym, lecz tak¿e wpisaæ siê w ci¹g tych, którzy wychwalani s¹
przez ksiêgi wiête jako przyk³ady wiary i wiernoci temu¿ Bogu. O tym, ¿e
w przekonaniu autora biblijnego oba te uzasadnienia nie s¹ od siebie niezale¿ne,
lecz cile siê ze sob¹ wi¹¿¹, wiadczy poprzedzaj¹cy obecny tok myli w. 50,
w którym nast¹pi³o po³¹czenie motywu przymierza z ojcami, w³anie jako
przymierza z nimi zawartego8. W ten sposób rysuje siê wzajemna i nierozerwal5
Por. F. Gryglewicz, Ksiêgi Machabejskie. Wstêp  przek³ad z orygina³u  komentarz, w: Pismo
wiête Starego Testamentu, red. S. £ach, t. VI, cz. 4, Pallottinum, Poznañ 1961, s. 72.
6
W tym bardzo obszernym wyliczeniu najwa¿niejszych postaci dziejów Izraela, a nawet ca³ej
ludzkoci, wa¿n¹ rolê odgrywa wstêp w. 1-15, akcentuj¹cy zw³aszcza postêpowanie ich potomstwa,
przed³u¿aj¹ce dokonania tamtych szczególnie poprzez wiernoæ prawu i przymierzu (w. 11-13), co
adekwatnie odpowiada sytuacji prze¿ywanej aktualnie przez powstañców machabejskich. Autor
ksiêgi  podobnie do wyliczenia postaci w 1 Mch  skupia siê tylko na tych, którzy pozostawili po
sobie potomstwo godne ich samych, por. M. Gilbert, Les cinq livres de Sages: Les Proverbes de
Salomon. Le livre de Job. Qohélet ou l’Ecclésiaste. Le livre de Ben Sira. La Sagesse de Salomon,
Lire la Bible, Cerf, Paris 2003, s. 219. Jeli nawet chodzi tu o potomstwo w dos³ownym znaczeniu,
nie przeszkadza to w odniesieniu ca³oci cytatu do potomstwa dziedzicz¹cego wiarê. W takim uk³adzie treci mo¿na dopatrywaæ siê pewnej istniej¹cej w pónej staro¿ytnoci Izraela tradycji teologicznej przywo³ywania i podkrelania wartoci ¿ycia przodków jako fundamentu uzasadniaj¹cego
koniecznoæ pozostania wiernym korzeniom w³asnego narodu, por. A.A. di Lella, The Wisdom of
Ben Sira. A New Translation with notes by P.W. Skehan. Introduction and Commentary, The Anchor Bible 39, New York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1987, s. 501-502.
7
Cytowane przez autora apokryfu teksty biblijne prezentuj¹ grosso modo wartoæ ¿ycia danego od Boga, nawi¹zuj¹c wyranie do motywu mierci mêczenników przeladowanych za wiarê
i dobrowolnie z ¿ycia rezygnuj¹cych, por. M. Wojciechowski, Apokryfy z Biblii greckiej, Rozprawy i Studia Biblijne 8, Vocatio, Warszawa 2001, s. 198.
8
Zwrot diathçkç paterôn hçmôn, przymierze naszych ojców zanotowany zosta³ ju¿ w 2,20
w deklaracji wiary Matatiasza. W tradycji deuteronomistycznej odwo³uje siê on przede wszystkim
do przymierza, jakie Bóg niegdy zawar³ z przodkami narodu wybranego, o którym On zawsze pamiêta i któremu pozostaje wierny (Pwt 4,31; 7,12; 8,18; 9,5; Sdz 2,1.20; 3 Bas 8,31; 2 Par 34,32;
2 Mch 8,15; Ml 2,10; Jr 11,10; Ier 38,32; 41,13). Z tej te¿ racji sam¹ diathçkç nale¿y rozumieæ nie
w sensie konkretnego przymierza, lecz wszystkich, jakie Bóg zawar³ ze swoim ludem, pocz¹wszy
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na zale¿noæ: nie mo¿na walczyæ o przymierze, jeli pomija siê dokonania poprzednich pokoleñ, a z drugiej strony naladowanie tych, którzy ju¿ przeminêli,
oznacza trwanie w przymierzu z Bogiem jako najwa¿niejszym dokonaniu ich
¿ycia. Powstañcy sw¹ gorliwoci¹ i zdecydowanym dzia³aniem wchodz¹ zatem
w grono tych, którzy zapobiec maj¹ rozlewaniu siê ba³wochwalstwa w Ziemi
wiêtej. Obowi¹zek oddania ¿ycia oznacza niew¹tpliwie ca³kowite powiêcenie
siê sprawie, o któr¹ walcz¹ powstañcy. Dla nich ma ona staæ siê wa¿niejsza ni¿
wszelkie dobro ziemskie, do którego podczas ¿ycia mogliby siê przywi¹zaæ,
wa¿niejsza nawet od samego ¿ycia. Traci ono bowiem na swej wartoci, jeli nie
jest podporz¹dkowane prawu i przymierzu. Wy¿szoæ przymierza i prawa nad
¿yciem9, a tym samym koniecznoæ jego bezwzglêdnego zachowania, powiadczona jest wielokrotnie na kartach Starego Testamentu, o czym autor wspomnia³
ju¿ w 1,6310.
Nakaz pamiêtania o czynach ojców autor okrela czasownikiem mimnçskomai, ‘pamiêtam’, ‘wspominam’, ³¹cz¹c go z ergon, ‘dzie³o’. Po³¹czenie to w Septuagincie odnosi siê wy³¹cznie do wspomnienia przez cz³owieka dzie³ Boga11 i z tego powodu ma na celu uzmys³owienie sobie wszystkiego, czego dokona³ On dla
dobra swego ludu. Ewidentnym celem takiego wspominania jest ci¹g³e wychwalanie Boga i uwiadamianie swej absolutnej zale¿noci od Niego. Przypominanie
to ma charakter kultyczny i liturgiczny, co objawia siê zw³aszcza w psalmach12.
W wiadomoci autora Pierwszej Ksiêgi Machabejskiej nie ma oczywicie mowy
o jakimkolwiek zrównywaniu tego, co uczynili niegdy przodkowie narodu, z dzie³ami Wszechmog¹cego. Tymczasem jeli w licznych wymienionych konstrukcjach gramatycznych, odniesionych bezporednio do Niego, On sam wychwalany
jest jako Twórca wietnoci swego ludu, to obecnie nic nie stoi na przeszkodzie,
by wychwalaæ Go za porednictwem ich dokonañ. Wszystko bowiem, co osi¹gnêli, by³o przecie¿ zawsze zgodne z Jego wol¹ i Jego poleceniem w ramach
zawartego wczeniej z nimi przymierza. Ono w³anie sta³o siê fundamentem
i niejako spiritus movens ca³ego ich póniejszego ¿ycia, jego przemiany i wzrostu. Ono tak¿e ca³kowicie nakierowa³o ich ziemsk¹ egzystencjê w³anie na Tego,
z którym zosta³o przez nich zawarte.

od Abrahama (Rdz 17,2), przez Moj¿esza (Wj 24,8; Pwt 28,69), Jozuego (Joz 24,25), skoñczywszy na Dawidzie (2 Bas 23,5) i Jozjaszu (4 Bas 23,3).
9
Jednak ze wiadomoci¹ koniecznoci walki czynnej o nie, nie za biernego poddawania siê
losowi, jak w dotychczasowym sposobie oporu, prezentowanym w rozdziale 1 omawianej ksiêgi.
10
Por. m.in. Rdz 17,14; Wj 31,14-15; 35,2; Kp³ 26,15-16.25; Pwt 4,1; 8,1; 11,8-9; 30,17-20;
Iz 55,3; Am 5,14; Ml 2,5.
11
Por. Ps 76,12; 142, 5; Hi 36,24; Syr 42,15; Ha 3,2.
12
Znakomite studium na ten temat napisa³a K. Mrozek, por. Rdzeñ zkr w aspekcie pamiêci
o Bogu w Ksiêdze Psalmów. Analiza egzegetyczno-teologiczna, Wydzia³ Teologiczny UAM, Poznañ 2013, ss. 330 (nieopubl.).
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Odniesienie do przesz³oci celem nabycia aktualnej m¹droci postêpowania
poprzez unikanie ba³wochwalstwa stosowane by³o równie¿ na kartach ksi¹g
wiêtych. Oto lud ma wspominaæ przede wszystkim dzieñ wyjcia niewoli egipskiej, co ukazuje cytat Pwt 16,3. Dokonywaæ siê to ma poprzez spo¿ywanie
w ci¹gu siedmiu dni chleba przanego, symbolu upokarzaj¹cego zniewolenia
³¹cznie z ofiar¹ baranka paschalnego. Coroczne wspomnienie staje siê tym samym ród³em m¹droci ¿ycia i ma kierowaæ ku Bogu  Wyzwolicielowi wpierw
spod panowania w³adcy kraju pogañskiego oddanego swym ba³wochwalczym rytua³om13. Nie trzeba przekonywaæ, ¿e tekst ów w sytuacji, w jakiej wówczas znajdowali siê ¯ydzi, szczególnie mocno uzasadnia³ koniecznoæ wiernego trwania
przy Bogu, który tak¿e teraz móg³ dokonaæ tak samo wielkich rzeczy, jak w dawnej historii swego ludu. Kolejnym wa¿nym odpowiednikiem biblijnym mo¿e byæ
tak¿e tekst Pwt 32,7 relacjonuj¹cy nakaz wspominania dni zasiedlania Ziemi Obiecanej. Wspomnienie tamtego czasu fundowane jest na wielkoci Bo¿ego dzia³ania, na mocy którego lud zaj¹³ ziemiê narodów liczniejszych i potê¿niejszych od
niego. Nie by³by w stanie uczyniæ tego samodzielnie. Istot¹ wspomnienia ma byæ
w³anie wiadomoæ, ¿e tak wielkie dzie³a mog³y dokonaæ siê wy³¹cznie z Bo¿¹
pomoc¹. Pamiêæ ta ma przeciwstawiæ siê wzmagaj¹cemu lekcewa¿eniu wiernoci Bogu przez Jego lud  a w³aciwie potomków tych, którzy zasiedlili Ziemiê
Obiecan¹  zbyt szybko zapominaj¹cych o wywiadczonej ³asce (w. 5-6)14. Tak¿e w tym wypadku powi¹zanie z obecn¹ sytuacj¹ w kraju Izraela jest ca³kowicie
oczywiste: kolejne pokolenie potomków narodu wyprowadzonego z niewoli
i zasiedlaj¹cego z ³aski Bo¿ej sw¹ ziemiê okazuje siê ca³kowicie niewierne, g³upie i bezrozumne.
Chocia¿ nigdzie w Septuagincie  poza obecnie analizowanym wersetem 
nie mo¿na znaleæ po³¹czenia ergon z patçr, ‘ojciec’ jest mo¿liwe, ¿e o tych w³anie czynach ojców maj¹ przede wszystkim pamiêtaæ powstañcy, poniewa¿ oba
motywy15 bardzo dobrze pasuj¹ do ca³oci teologii autora natchnionego: pamiêæ
13
Jeli autor 1 Mch nawi¹zuje do tego w³anie tekstu, mo¿liwe tak¿e, ¿e chce zaakcentowaæ
koniecznoæ takiego wspominania we wszystkich siedliskach ¿ydowskich, nie tylko w Jerozolimie
lub w samych krêgach powstañczych. Prawo o chlebie niekwaszonym obowi¹zywaæ mia³o przecie¿ wszêdzie, gdzie znajdowali siê ówczeni Izraelici, por. E.H. Merrill, Deuteronomy. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, New International Version  New American
Commentary 4, Broadman & Holman Nashville 1994, s. 252.
14
W. 5 jest klasycznym oskar¿eniem ze strony sêdziego, za porednictwem swego przedstawiciela, którym w passusie biblijnym jest Moj¿esz. Motyw ów znany jest tak¿e w literaturze pozabiblijnej. W tekcie Pierwszej Ksiêgi Machabejskiej w rolê tê mo¿e wcieliæ siê autor natchniony.
Stosuj¹c w w. 6 pytanie apostroficzne, autor Ksiêgi Powtórzonego Prawa chce wzmocniæ efekt
szoku w s³uchaczach uwiadamiaj¹cych sobie absolutn¹ nieprzystawalnoæ w³asnego postêpowania w odpowiedzi na tak wielkie dobrodziejstwa Bo¿e. W. 6 wysuwa na pierwszy plan g³upotê takiego procederu, por. D.L. Christensen, Deuteronomy 21:10-34:12, Word Biblical Commentary 6B,
Word Books Publ., Dallas 2002, s. 795-796.
15
W Ps 105,43-44 motyw uwolnienia z niewoli ³¹czy siê z permanentnym sprzeciwem i od-

122

JANUSZ NAWROT

o wyjciu z niewoli ma ustrzec przed ponownym w ni¹ popadniêciem, zdobywanie za Ziemi Obiecanej wzmacnia wiadomoæ, ¿e pobyt w niej cile uzale¿niony jest od wiernoci prawu Bo¿emu16. Oba wydarzenia ukazuj¹ tak¿e ca³kowit¹
wiernoæ cz³onków narodu Bo¿ym nakazom, stanowi¹c wyzwanie dla wspó³czesnych powstañcom kolaborantów. Drugim, silnym motywem podjêcia walki za
swój naród jest obietnica chwa³y i renomy. W przeciwieñstwie do spojrzenia
w chwalebn¹ przesz³oæ Izraela, obecnie kieruje siê ono ku przysz³oci i dotyczy
ju¿ tylko samych powstañców. Wspomnienie u potomnych nale¿y do najszczytniejszych wartoci, o które nale¿y zabiegaæ17. Poni¿sze wyliczenie wspania³ych
postaci historii Izraela jest tego najlepszym przyk³adem. W ten sposób powstañcy mog¹ wpisaæ siê w ci¹g wielkich synów narodu wybranego. Doksa megalç
sporód ludzi przyznana zosta³a w Septuagincie jedynie królowi mesjañskiemu,
wspartemu Bo¿¹ pomoc¹, co ukazuje Ps 20,6, akcentuj¹c konieczn¹ i decyduj¹c¹ rolê Bo¿ego dzia³ania18. Tej samej pomocy w zyskaniu chwa³y mog¹ spodziewaæ siê walcz¹cy za Bo¿¹ sprawê Machabeusze. Natomiast onoma aiônion, jeli
odnosi do tego, co sam Bóg przygotowuje swemu imieniu poprzez dzia³anie
i odbierane uwielbienie19, odwa¿nie wskazuje, ¿e przysz³a chwa³a powstañców
nie zaniknie tak samo, jak wieczne imiê Boga Izraela, za które podejmuj¹ walkê.
Zgodnie natomiast z treci¹ Ps 45,18 oraz 71,17.19 takie imiê zaskarbi sobie równie¿ król mesjañski na fundamencie swych wznios³ych czynów. Warto jednak
dodaæ, ¿e tak wspania³e uzasadnienie walki nie wychodzi poza chwa³ê doczesn¹
i u potomnych. Autor, zdaje siê, celowo pomija mo¿liwoæ ewentualnej nagrody
pomiertnej, a w¹tek ten wyranie pojawi siê w tekcie Drugiej Ksiêgi Machabejskiej20.
rzuceniem ze strony ojców pos³uszeñstwa Bogu, co spotka³o siê z upokorzeniem powodowanym
w³asn¹ nieprawoci¹. Niemniej jednak autor psalmu dorzuca motyw litoci ze strony Boga na fundamencie przymierza i wys³uchania mod³ów s³anych przez ponownie zniewolony lud, por. J. Goldingay, Psalms 3: Psalms 60-150, BCOT: Wisdom and Psalms, T. Longman III (wyd.), Baker Academic, Grand Rapids 2008, s. 237-238.
16
Por. Lb 35,33; Pwt 6,10-12; 8,7-14; 24,4; 29,24-27; 3 Bas 6,6-9; Jr 3,1-2.9; Ba 2,35.
17
Por. m.in. Ps 44,18; Prz 10,7; Jdt 8,32; Syr 31,11; 35,6; 39,1-11; 44,7-8.10-15; 45,1; Mdr
4,1; 8,13.
18
Motyw blasku i dostojeñstwa po³¹czony zosta³ z d³ugim ¿yciem, co jeszcze bardziej uwydatnia mo¿liwoæ czynienia dobra i ukazywania osobistej wielkoci. Stanie siê to póniej jednym
z czynników funduj¹cych wspomnienie u potomnych. B³aganie o ¿ycie mo¿e oznaczaæ wyzwolenie
od nieprzyjació³, por. J. Goldingay, Psalms 1: Psalms 1-41, BCOT: Wisdom and Psalms, T. Longman III (wyd.), Baker Academic, Grand Rapids 2006, s. 314-315. W takim wypadku wspólnota
z po³o¿eniem powstañców machabejskich jest jeszcze wiêksza. Zachowanie ich ¿ycia oznacza spe³nienie b³agañ o zwyciêstwo nad poganami.
19
Por. Wj 3,15; Iz 63,12; por. 2 Bas 7,26; 3 Bas 9,3; 4 Bas 21,7; 1 Par 23,13; 2 Par 2,3; 6,2;
7,16; 33,4.7; Tb 3,11; 8,5; Ps 85,12; 112,2; 134,13; 144,1-2.21.
20
Józef Flawiusz onoma aiônion rozumie ju¿ jako athanasia, niemiertelnoæ przypisuj¹c
Matatiaszowi  jako faryzeuszowi z pochodzenia  wiarê w ¿ycie po mierci (Ant. XII, 6.3.282).
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2. Abraham (2,52)

Nie powinno dziwiæ rozpoczêcie wyliczenia s³awnych mê¿ów historii narodu od jego protoplasty, jakkolwiek nie bez trudnoci mo¿na wskazaæ, o którym
konkretnie epizodzie ¿ycia patriarchy myli Matatiasz. Natychmiast mo¿na przywo³aæ gotowoæ z³o¿enia przez Abrahama ofiary z syna swego, Izaaka (Rdz 22,1-19)21. Nie ma bowiem bardziej przekonuj¹cego epizodu w karierze Abrahama,
który mocniej wiadczy³by jego wierze. Epizod ów stanowi niew¹tpliwie szczytow¹ próbê, jakiej Bóg podda³ swego wiernego dot¹d s³ugê. Ta interpretacja napotyka jednak pewne trudnoci, poniewa¿ w tekcie omawianego wersetu Pierwszej Ksiêgi Machabejskiej pojawia siê stwierdzenie, ¿e zosta³o mu to policzone
za sprawiedliwoæ. Natomiast w Ksiêdze Rodzaju ów zwrot dotyczy wiary Abrahama w obietnicê potomstwa mimo starczego ju¿ wieku (15,4-6; 21,5), nie za
ofiary z syna22. Na rzecz ofiarowania Izaaka przemawia natomiast Syr 44,20 zawieraj¹cy ten sam, co Pierwsza Ksiêga Machabejska, zwrot en peirasmô eurethç
pistos, dos³. ‘w dowiadczeniu znaleziony zosta³ wiernym’, pojawiaj¹cy siê ju¿
po zapisie o obrzezaniu, co w Rdz znajduje siê w rozdziale 17. Dla autora Ksiêgi
Syracha ewidentne jest, ¿e jedyn¹ tak¹ prób¹ by³o z³o¿enie Izaaka przez Abrahama w ofierze23. Nasz autor nale¿y wiêc do zwolenników nurtu teologicznego
³¹cz¹cego sprawiedliwoæ patriarchy narodu wybranego z wydarzeniem na górze Moria, pojmowanym jako sprostanie poprzez konkretny uczynek wymogom
wiary wyra¿aj¹cej siê moc¹ osobistego zaufania24. Mo¿na zatem powiedzieæ,
¿e ofiarowanie Izaaka pojawia siê w cis³ym kontekcie obietnicy potomstwa,
jako ostateczna próba zawierzenia patriarchy prawdzie s³ów Bo¿ych, st¹d obie
interpretacje s¹ tu dopuszczalne25. Tak czy inaczej powstañcy staj¹ siê obecnie
Por. F. Gryglewicz, Ksiêgi Machabejskie.
Po tej samej linii idzie tak¿e egzegeza dokonana przez aposto³a Paw³a w Rz 4,1-22, zaznaczaj¹c szczególnie, ¿e jego wiara poczytana zosta³a mu jako sprawiedliwoæ jeszcze przed obrzezaniem (w. 10-11). Bóg mo¿e spowodowaæ, ¿e stary cz³owiek, niemog¹cy ju¿ posiadaæ dzieci z racji
wieku, stanie siê ojcem mnóstwa narodów (w. 17-22), przy czym Pawe³ explicite nie wymienia
w tym kontekcie ofiary z Izaaka. Tymczasem wydarzenie to mo¿e zostaæ swobodnie w³¹czone
w zakres wiary patriarchy, ukazanej w w. 19-20, ¿e Bóg w ka¿dej sytuacji mocen jest wype³niæ
dan¹ przez siebie obietnicê. Mo¿liwe, ¿e Pawe³ implicite w³¹czy³ tak¿e ofiarê na górze Moria
w ca³oæ wiary patriarchy Izraela, por. R.H. Mounce, Romans. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, New International Version – New American Commentary 27, Broadman
& Holman Nashville 1995, s. 126-130.
23
Por. A.A. di Lella, The Wisdom of Ben Sira, s. 505.
24
Podobny tok myli zawiera w Nowym Testamencie tak¿e tekst Jk 2,21-23 akcentuj¹cy nie
tyle sam¹ wiarê patriarchy, ile wynikaj¹ce z niej uczynki, harmonizuj¹ce z ni¹ ca³kowicie. To dziêki sile wiary Abraham postanowi³ byæ Bogu pos³uszny nawet podczas próby ca³kowicie wykluczaj¹cej dotychczasowe zobowi¹zania Boga, por. K.A. Richardson, James. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, New International Version – New American Commentary 36,
Broadman & Holman Nashville 1997, s. 137-141.
25
Potwierdza to tak¿e brzmienie Hbr 11,17-19. Akcent w argumentacji autora pada na kon21
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godni tej samej Bo¿ej pochwa³y, jak¹ swego czasu otrzyma³ wielki za³o¿yciel
narodu.
3. Józef (2,53)

W kolejnym wersecie Pierwszej Ksiêgi Machabejskiej podany zostaje drugi
przyk³ad wiernoci Bogu z okresu patriarchów, tym razem z ¿ycia Józefa, sprzedanego przez braci do Egiptu (Rdz 37,25-28). Ju¿ to wydarzenie nale¿y traktowaæ w kategorii próby, jakiej Bóg podda³ swego wiernego. Na takie rozumienie
tego incydentu wskazuje mowa samego Józefa wyg³oszona w czasie, gdy wszelkie próby przeszed³ pomylnie i zosta³ przez Boga sowicie wynagrodzony. Otó¿
w przemówieniu do braci, ju¿ po mierci Jakuba, zdefiniowa³ w³asn¹ ocenê
wszystkiego, co mu siê przytrafi³o, jako specyficzne dzia³anie Bo¿e, którego elementem by³y nawet knowania braci przeciw Józefowi (Rdz 50,20)26. Szczególnym jednak incydentem zas³uguj¹cym na miano próby by³ epizod z ¿on¹ Potifara, dowódcy stra¿y królewskiej, po¿¹daj¹cej Józefa, bêd¹cego wówczas
niewolnikiem swego pana, i pragn¹cej zemsty za odmowê wspó³¿ycia (Rdz 39,7-20). Godny podkrelenia w opowiadaniu Ksiêgi Rodzaju jest w. 9 ukazuj¹cy motywacjê wiary w Boga jako powód odrzucenia jej zakusów27. Passus 4 Mch 2,1-6 akcentuje z kolei wagê rozumu panuj¹cego nad namiêtnociami, czego Józef
jest w³anie najlepszym przyk³adem. Owo panowanie wyra¿a siê umiejêtnoci¹
powci¹gania sk³onnoci wynikaj¹cych z ludzkiego popêdu oraz unikania okazji
do jego uwidocznienia siê28. Po okresie niesprawiedliwego uwiêzienia Józef zofrontacjê próby z obietnic¹ potomstwa, z której Bóg nigdy siê nie wycofuje. St¹d jedyn¹ drog¹
zaufania mog³o byæ przewiadczenie, ¿e Bóg wskrzesi Izaaka z powrotem do ¿ycia, by sw¹ obietnicê wype³niæ, por. D. Guthrie, Hebrews, The Tyndale New Testament Commentary, InterVarsity
Press, Grand Rapids 1983, s. 235-237.
26
Tajemnic¹ pozostanie sposób i moment odczytania dziej¹cych siê wydarzeñ przez Józefa
jako dobra ze strony Boga: czy móg³ siê tego spodziewaæ od pocz¹tku i wówczas zachowaæ sw¹
ufnoæ, a tym samym wiernoæ Bogu mimo niesprzyjaj¹cych okolicznoci, czy pozna³ to dopiero
post factum, wiele lat póniej. Wówczas jego wiernoæ Bogu przez ca³e ¿ycie wynika³aby z wartoci wiary i moralnoci, jakie wyniós³ z domu rodzinnego, por. K.A. Mathews, Genesis 11:27-50:26.
An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, New International Version – New
American Commentary 1B, Broadman & Holman Nashville 2005, s. 927-928. Póniejsza teologia
widzia³a w splocie tych wydarzeñ wyran¹ rêkê samego Boga prowadz¹cego swego wiernego s³ugê (Ps 104,19).
27
Werset ów portretuje Józefa jako mê¿a nie tylko sprawiedliwego, lecz bogobojnego, dzia³aj¹cego zgodnie z póniejszym prawem Izraela (Kp³ 20,10; Pwt 22,22), mimo ¿e ¿y³ w epoce, gdy
tego¿ prawa jeszcze nie by³o. Ukazany zosta³ zatem jako postaæ o mocnym krêgos³upie moralnym,
odporna na uderzaj¹ce j¹ z³o, a tym samym wzorcowa dla póniejszych pokoleñ Izraelitów, którzy
posiadaj¹c prawo, permanentnie je przekraczali, jak choæby Dawid pope³niaj¹cy gwa³t na Batszebie,
¿onie Uriasza, co pod wp³ywem nagany proroka Natana wyznaje osobicie (2 Sm 12, 13; Ps 51,6),
por. K.A. Mathews, Genesis, s. 734.
28
Por. M. Wojciechowski, Apokryfy z Biblii greckiej, s. 132-133.
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sta³ zatem nagrodzony przez faraona wysokimi zaszczytami i urzêdem wezyra
królewskiego (Rdz 39,7-41,46).
Powy¿sza krótka analiza pozwala uzasadniæ wybór Józefa jako jednego
z tych, których obecni powstañcy powinni ze wszech miar naladowaæ. Z jednej
bowiem strony jest to m¹¿ g³êbokiego zaufania, co pozwoli³o mu przetrwaæ
w wiernoci Najwy¿szemu wszelkie trudne momenty ¿yciowe. Z drugiej za potrafi³ nie sk³adaæ broni i o sw¹ wiernoæ walczyæ uczciwoci¹, maj¹c nadziejê na
ostateczn¹ odmianê swego losu przez Boga. Podobn¹ postaw¹ powinni zatem
charakteryzowaæ siê tak¿e powstañcy, walcz¹c o Bo¿e prawo w ¿yciu osobistym
i wspólnotowym i pok³adaj¹c nadziejê w Jego mo¿liw¹ interwencjê dla ich dobra. Zwrot efylaksen entolçn wskazuje za na serce szczere i wierne Bogu, co
prowadzi do wzrostu m¹droci, unikania z³a i zachowania ¿ycia29. Wszystkie te
wartoci mog¹ staæ siê udzia³em walcz¹cych obecnie o wolnoæ swego narodu.
4. Pinchas (2,54)

Pierwsza wzmianka o przodku rodu kap³añskiego pojawia³a siê ju¿ w zapisie samego autora oceniaj¹cego postawê Matatiasza w 2,26. Przywo³ana wówczas konkretna postaæ historyczna Fineesa, czyli Pinchasa, ukazuje sposób egzegetowania przez hagiografa opisywanych przez siebie wydarzeñ: wszystko nale¿y
odczytywaæ w teologicznym kontekcie historii Izraela jako jej ci¹g dalszy, zawsze w cis³ej relacji do Boga, który  chocia¿ milczy na podobieñstwo niemego
obserwatora  jest ci¹gle obecny blisko swego ludu i ma realny wp³yw na jego
losy. Autor wyranie ustanawia wiê miêdzy oboma kap³anami na fundamencie
jednego, konkretnego czynu, wynikaj¹cego z gorliwoci o Bo¿e prawo w sytuacji krytycznej dla ca³ej spo³ecznoci. Pierwowzór postêpowania Matatiasza zawiera opis czynu kap³ana Pinchasa w kontekcie ba³wochwalstwa wielkiej liczby Izraelitów, których do haniebnego czynu sk³oni³y Moabitki w Szittim (Lb
25,1-9). Spowodowa³o to wybuch gniewu Bo¿ego (w. 3) i nakaz kary mierci dla
wszystkich winowajców (w. 4-5.9). Na tym tle wyró¿nia siê postêpowanie pewnego Izraelity, który przyprowadzi³ do obozu Madianitkê, prawdopodobnie w celu
kontynuacji ba³wochwalstwa ju¿ poród spo³ecznoci, na oczach Moj¿esza
i wspólnoty (w. 6). Na widok tego w³anie Pinchas w gorliwoci o prawo Bo¿e
zada³ obojgu miertelny cios, odwracaj¹c w ten sposób plagê od Izraelitów
(w. 7-8). Spotka³o siê to z pochwa³¹ Boga, który wstrzyma³ wymierzanie kary
ludowi (w. 11), sam za Pinchas zas³u¿y³ na wieczyste przymierze pokoju z Bogiem, skutkiem czego odziedziczy kap³añstwo na wieki i dokona przeb³agania
za Izraelitów (w. 12-13)30. W³anie do epizodu w Baal-Peor nawi¹zuje równie¿
Por. 3 Bas 8,61; Prz 4,5; 15,5; 19,16; Koh 8,5.
Jeszcze wiele wieków póniej gorliwoæ i czyn Pinchasa wspominane by³y w tradycji biblijnej (1 Par 9,20; Ps 105,29-31; Syr 45,23-25). Lb 25,14 notuje z kolei imiê winowajcy, którym
by³ niejaki Zimri, syn Salu, ksiêcia jednego z rodów z pokolenia Symeona.
29
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obecnie g³ówny bohater. Warto jedynie podkreliæ, ¿e mianem dzçlôsai dzçlon
autor okrela czyn kap³ana Pinchasa, który w obronie prawa przebi³ w³óczni¹
Izraelitê i oddaj¹c¹ siê wspó³¿yciu z nim Madianitkê. Czyn ów zosta³ okrelony
w mowie Boga do Moj¿esza w³anie jako dzçlôsai mou ton Delon (‘zap³on¹³
moj¹ zazdroci¹’), co dotyczy zazdroci o chwa³ê Bo¿¹ poród Izraelitów, naruszon¹ postêpowaniem ba³wochwalców. Pozwoli³o to wstrzymaæ szerz¹c¹ siê plagê mierci wród ludu31. Nagrod¹ za tak wyra¿on¹ gorliwoæ by³o zawarcie przymierza wieczystego kap³añstwa (diathçkçn hierateias aiônia, w. 13), do czego
nawi¹zuje zapis 1 Mch 2,54, nazywaj¹c jedynie kap³añstwo mianem hierôsynçs
zamiast hierateias. Termin ów wskazuje, ¿e autor móg³ czerpaæ tu z zapisu Syr
45,23-24 relacjonuj¹cego owo wydarzenie w tej samej optyce teologicznej nagrody za „szlachetn¹ odwagê swej duszy”. Istot¹ wspomnienia tego czynu Pinchasa jest jego zdecydowanie w obronie czystoci wiary i prawa Bo¿ego.
W wietle Bo¿ych przykazañ absolutnie niemo¿liwe jest wchodzenie w jakiekolwiek kontakty z poganami32. Ów epizod z historii Izraela stanowi najbardziej
bodaj wyraziste wyzwanie rzucone wszystkim zwolennikom hellenizacji kraju.
Zostaj¹ oni przyrównani do tego swego przodka, który bezczelnie wprowadzi³
pogañsk¹ kobietê pod swój dach. Zas³uguj¹ wiêc na tê sam¹ karê mierci, co tamten. Wspomnienie wiecznego kap³añstwa ma w kontekcie walki Machabeuszów
znaczenie trwa³oci kap³añstwa lewickiego mimo obecnych, niesprzyjaj¹cych
warunków politycznych w kraju. Urz¹d kap³añski bowiem nie ginie nawet wówczas, gdy nie ma mo¿liwoci sprawowania go. Zagwarantowana przez Boga jego
wiecznoæ wymusza wrêcz walkê o prawo do jego wykonywania na chwa³ê Boga
Izraela. Ponadto stwierdzenie „nasz ojciec” brzmi dla kap³añskiego rodu Matatiasza jak zobowi¹zanie: jako potomkowie Pinchasa Machabeusze powinni walczyæ
z równ¹ gorliwoci¹ o prawo Bo¿e i przymierze. Zwrot patçr hçmôn ukazuje odczuwane jako szczególnie bliskie relacje miêdzy patriarch¹ a jego potomkami
i naznaczone kontynuacj¹ lub wrêcz nakazem powielenia jego zachowania33.
5. Jozue (2,55)

Nie sposób odpowiedzieæ twierdz¹co na pytanie, dlaczego w wyliczeniu bohatera mowy pominiêty zosta³ wielki Moj¿esz, który przecie¿ permanentnie prze¿ywa³ próby wiernoci Bogu, widz¹c prowadzony przez siebie lud trwaj¹cy
w uporze, niewiernoci i g³upocie. By³ to lud ci¹gle szukaj¹cy okazji, by sprzeniewierzyæ siê Bogu i Jego prawu. W wyniku kolejnej k³ótni bliski by³ pragnieSzerszy opis, por. B.A. Levine, Numbers 21-36. A New Translation with Introduction and
Commentary, The Anchor Bible 4A, Doubleday, New YorkLondonTorontoSydneyAuckland
2000, s. 282-297.
32
Por. A.A. di Lella, The Wisdom of Ben Sira, s. 513.
33
Por. 1 Par 29,10; Ier 42,6.10; J 8,39; 4 Mch 16,19-20.
31
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nia mierci, by uwolniæ siê od ciê¿kiego brzemienia, jakim Bóg go obarczy³ (Lb
11,15). Byæ mo¿e chodzi jednak o jednorazowy upadek w wierze i zaufaniu do
Boga w nastêpnym sporze u wód Meriba, za który Moj¿esz ukarany zosta³ niewprowadzeniem ludu do Ziemi Obiecanej (Lb 20,10-12). Wskutek tego nie mo¿e
byæ zaliczany do tych, którzy wytrwali w sposób doskona³y na stra¿y wiary
i wiernoci.
Kolejna za czêæ przedmiertnego orêdzia Matatiasza sprawia pewien k³opot, poniewa¿ nigdzie w Septuagincie Jozue nie by³ nazwany sêdzi¹. Tak¿e
w swej wersji hebrajskiej Ksiêga Jozuego nie przypisuje nastêpcy Moj¿esza funkcji sêdziowskich, opatrzonych rdzeniem špt. , klasycznym dla tego typu dzia³ania.
Natomiast brzmienie zdania wyranie sugeruje, ¿e autor rozumie sêdziowsk¹ rolê
Jozuego na podobieñstwo g³ównych bohaterów Ksiêgi Sêdziów, osób eminentnych, obdarzonych charyzmatem walki z wojskami narodów pogañskich, zasiedlaj¹cych ziemiê przeznaczon¹ dla Izraelitów. Kluczem rozwi¹zania problemu
wydaje siê sens terminu logos, pojmowanego jako nakaz: czy chodzi o pojedyncze zadanie, czy ca³okszta³t misji do wype³nienia? Dotychczasowy kontekst innych postaci historii narodu wskazuje jednoznacznie, ¿e chodzi o jak¹ pojedyncz¹ próbê ukazuj¹c¹ wiernoæ bohatera Bo¿emu poleceniu. Jednak Ksiêga
Jozuego takowej specjalnej próby nie notuje, st¹d logos nale¿y chyba rozumieæ
jako ca³okszta³t zadañ, jakie Jozue mia³ do wype³nienia wzglêdem ludu. Otó¿
w myl passusu Pwt 1,38 otrzyma³ on od Moj¿esza polecenie zajêcia Ziemi
Obiecanej34, potwierdzone póniej przez samego Boga (Joz 1,2-9). Mo¿na wiêc
ow¹ misjê Jozuego pojmowaæ jako jedno wielkie zadanie otrzymane od Boga.
Charakterystyczny w niej jest nakaz zajmowania ziemi na rozkaz Bo¿y, oczywicie poprzez walkê z pogañskimi tubylcami w celu usuniêcia ich z ziemi, jak¹
Bóg obieca³ swemu ludowi. Werset 5 zapewnia o walkach ca³kowicie zwyciêskich dziêki wspomo¿eniu samego Boga. Oba te elementy: zajêcie ziemi i Bo¿a
pomoc stanowi¹ tak¿e fundament rozgrywaj¹cych siê podczas powstania machabejskiego wydarzeñ. S¹ one niejako powtórzeniem tamtych, w których Bóg tak
¿ywo uczestniczy³. Powstañcy mog¹ zatem ca³kowicie liczyæ na Jego wsparcie
równie¿ obecnie. Werset 6 wspomina o nakazie rozdzielenia ziemi miêdzy poszczególne pokolenia po jej zdobyciu, co zdecydowanie mo¿na przyrównaæ do
funkcji sêdziowskiej. Ponadto w Joz 24,25 widnieje zapis, ¿e Jozue, odnawiaj¹c
przymierze Moj¿eszowe z Izraelem w Sychem, nada³ ludowi nomon kai krisin,
‘prawo i statuty’, w Ksiêdze Sêdziów za umieszczony zosta³ na pocz¹tku jako
pierwszy wódz ludu, za którym przyszli nastêpnie sêdziowie (Sdz 1,1-2,10)35.

Ju¿ w Lb 27,18-23 widnieje zapis o ustanowieniu Jozuego wodzem przez Moj¿esza z polecenia Bo¿ego. Jest to typowa inwestytura nastêpcy po mierci poprzednika.
35
Por. R. Doran, The first book of Maccabees, The new interpreter’s Bible, red. L.E. Keck,
D.L. Petersen, t. 4, Abingdon, Nashville 1996, s. 50.
34
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Autor Pierwszej Ksiêgi Machabejskiej korzysta³ tu zapewne z nieznanej bli¿ej
pónej tradycji ¿ydowskiej widz¹cej w Jozuem w³anie sêdziego rozumianego
jako wódz ludu odmiennie od tradycji ukazuj¹cej Jozuego jako proroka (Syr
46,1)36. Jeli jednak logos rozumieæ w cis³ym sensie, jako konkretne polecenie,
chodzi najprawdopodobniej o misjê eksploracji Ziemi Obiecanej, czego Jozue
podj¹³ siê wraz z Kalebem (Lb 13,6.16; Joz 14,6). Jako jedyny, obok tamtego,
z³o¿y³ prawdziwe wiadectwo o wspania³oci ziemi, zachêcaj¹c do jej zdobycia
(Lb 14,6-9.38). Tytu³ sêdziego nale¿y wiêc traktowaæ jako nagrodê za wiernoæ
w chwili próby, jakiej nie podo³ali pozostali cz³onkowie wyprawy.
6. Kaleb (2,56)

Umieszczenie Kaleba w mowie Matatiasza wzmacnia tezê, ¿e tak¿e s³owa
dotycz¹ce Jozuego nale¿y raczej rozumieæ jako misjê w Ziemi Obiecanej, któr¹
jedynie ci dwaj wykonali pomylnie, optuj¹c za jej zajêciem wed³ug woli Bo¿ej
(Lb 14,9; Syr 46,7-8). Najwa¿niejszym elementem wiadectwa Kaleba nie by³
jednak opis wartoci samej ziemi. Tak samo bowiem przedstawiali j¹ ci, którzy
ostatecznie opowiedzieli siê przeciw wejciu do niej (Lb 13,27). Natomiast Kaleb podj¹³ próbê powstrzymania rodz¹cego siê buntu opart¹ na przekonaniu, ¿e
zajêcie ziemi jest mo¿liwe, je¿eli lud pozostanie wierny Bo¿ym nakazom (Lb
13,30; 14,6-9)37. Z jego wiêc postawy mog¹ obecnie powstañcy machabejscy
czerpaæ wzorzec i si³ê do podjêcia w³asnej walki o sprawê, która po ludzku wydaje siê niemo¿liwa do zrealizowania. Musz¹ jednak ufaæ z tak¹ sam¹ moc¹, jak¹
wykaza³ siê ich wielki poprzednik, zachêcaj¹c do niej tak¿e ewentualnych opornych i s³abych w wierze. Co wiêcej, mog¹ w pewien sposób zmazaæ winê poprzednich pokoleñ, którym tej wiary zabrak³o i które same wykluczy³y siebie
z obiecanego dziedzictwa. Powstañcy nie mog¹ wiêc dopuciæ do powtórzenia
siê tamtej sytuacji. Ponadto towarzysz Jozuego gotów by³ ponieæ raczej mieræ,
ni¿ odst¹piæ od wype³nienia woli Bo¿ej (Lb 14,10). Taka postawa musia³a zostaæ
nagrodzona decyzj¹ Bo¿¹ o wejciu Kaleba i jego rodu do Ziemi Obiecanej38,
a nastêpnie o otrzymaniu dzia³u poród innych pokoleñ izraelskich39. Podobnie
powstañcy, podejmuj¹c wysi³ek walki o utracone dziedzictwo ojców, zyskuj¹
36
Prawdopodobnie na podstawie cytatu Lb 27,18 nazywaj¹cego go cz³owiekiem, w którym
prawdziwie mieszka Duch, co by³o tak charakterystyczne dla proroków, por. szczegó³ow¹ egzegezê A.A. di Lelli, The Wisdom of Ben Sira, s. 518-519.
37
Najwa¿niejszym elementem wo³ania jest tu odrzucenie strachu przed czekaj¹c¹ walk¹, bazuj¹ce na Bo¿ej ¿yczliwoci – skoro Pan doprowadzi³ swój lud do tego miejsca, nie opuci go
w ¿adnym wypadku tak¿e póniej. Strach przed mieszkañcami kraju jest równoznaczny z rebeli¹
wobec Boga, por. T.R. Ashley, The Book of Numbers, The New International Commentary on the
Old Testament, Eerdmans Publ. Comp., Grand Rapids 1993, s. 248-250.
38
Por. Lb 14,24.30.38; 26,65; 32,12; Pwt 1,35-36; Joz 14,7.
39
Por. Joz 14,6-15; 15,13-20; 21,12.

TEOLOGICZNA SYMBOLIKA WYBRANYCH POSTACI HISTORII IZRAELA

129

prawo dalszego mieszkania w Ziemi Obiecanej, ka¿dy w swoim dziale, nawet
jeli przysz³oby im ponieæ mieræ dla Boga. W przyk³adzie Kaleba ukazuje autor ³¹cznoæ miêdzy ziemi¹ a wiernoci¹ Bo¿ym poleceniom (klçronomia, dziedzictwo, por. tak¿e Syr 46,9-10)40.
7. Dawid (2,57)

Autor Pierwszej Ksiêgi Machabejskiej uzna³ obietnicê proroka Natana skierowan¹ do Dawida za najwa¿niejsze wydarzenie ¿ycia najwiêkszego króla Izraela41. Trudnoæ interpretacyjna pojawia siê jednak w rozumieniu terminu eleos,
najczêciej oddawanego przez ‘mi³osierdzie’, ‘wspó³czucie’, co jednak w odniesieniu do Dawida da siê ukazaæ z wielkim trudem. Pierwsza i Druga Ksiêga Samuela notuj¹ wprawdzie dwa przypadki mi³osierdzia okazanego przez króla: rodowi Jonatana, syna Saula42, oraz Chanunowi, królowi Ammonitów43, lecz w obu
chodzi raczej o wyraz wdziêcznoci za okazan¹ wczeniej pomoc i ¿yczliwoæ.
W drugim ponadto wiêzi ³¹cz¹ce obu królów pog³êbi³y siê ju¿ po obietnicy Bo¿ej z 2 Sm 7. Mo¿na, co prawda, wspomnieæ jeszcze oszczêdzenie ¿ycia Saula
przez Dawida (1 Bas 26,9-12) czy pomoc dla Meribaala, syna Jonatana (2 Bas
9,7), lecz tak¿e w tych przypadkach nie jest to mi³osierdzie motywowane wy³¹cznie dobroci¹. Z kolei brak dzia³ania odwetowego wzglêdem Szimeiego (2 Bas
16,12-13) lub Absaloma (2 Bas 18,5) nie stanowi z pewnoci¹ podstawy tak wielkiego wyró¿nienia króla przez Boga, tym bardziej ¿e równie¿ te wydarzenia mia³y miejsce ju¿ po obietnicy Natana. Najlepszym odpowiednikiem nagrody od
Boga dla Dawida mo¿e byæ podsumowanie jego ¿ycia w pieni dziêkczynnej
2 Bas 22,21-25, jakkolwiek nie ma tam wzmianki ani o mi³osierdziu, ani o wieczystym tronie. Z drugiej strony nie mo¿na omawianego terminu eleos t³umaczyæ
przez ‘pobo¿noæ’, co mo¿e lepiej pasowa³oby do ca³oci ¿ycia króla44, jednak
greka ma tu w³aciwy jej termin eusebeia. Byæ mo¿e trafniejszym odpowiednikiem by³aby ‘wiernoæ’ lub ‘¿yczliwoæ’, ‘³askawoæ’, notowana w hebrajszczynie terminem h. esed45, co Septuaginta w odniesieniu do cz³owieka oddaje doæ
czêsto w³anie przez eleos46, choæ z drugiej strony ‘wierny’ pasuje tu w najmniej40
O zwi¹zku tej tradycji biblijnej z jej pierwowzorem w Joz 14,7-11, por. A.A. di Lella, The
Wisdom of Ben Sira, s. 520.
41
Por. 2 Bas 7,12-16.26 oraz Ps 88,38-38; 131,11.
42
Por. 1 Bas 20,14-15; 2 Bas 9,1.
43
Por. 2 Bas 10,2; 1 Par 19,2.
44
Por. F. Gryglewicz, Ksiêgi Machabejskie.
45
Por. R. Doran, The first book of Maccabees, s. 51; R. Bultmann, eleos, eleeô, eleçmôn, eleçmosynç, aneleos, aneleçmôn, Theological Dictionary of the New Testament, t. II, W. B. Eerdmans
Publ. Comp., Grand Rapids 1977, s. 479 (477-487).
46
Por. m.in. Rdz 24,49; 40,14; Joz 2,12.14; Sdz 1,24; 8,35; Rt 3,10; 1 Bas 15,6; 20,8; 2 Bas
2,5; 3,8.
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szym stopniu, poniewa¿ greka ma w takim t³umaczeniu kolejny termin pistos
jako odpowiednik hebrajskiego rdzenia ’mn. W przypadku jednak Dawida chodzi³oby wy³¹cznie o jego wiernoæ Bogu, co sugeruje wypowied w 2 Bas 7,9.
Za ni¹ bowiem zosta³ ostatecznie nagrodzony47. Nale¿y tu podkreliæ, ¿e wiernoæ Dawida przyczynia siê do zyskania pomocy od Boga przez Salomona. Tym
samym staje siê on beneficjentem wiernoci swego ojca48. Wp³yn¹æ ma to bezdyskusyjnie na obecn¹ postawê powstañców machabejskich, którzy manifestuj¹c sw¹ wiernoæ Bogu, zyskuj¹ Jego pomoc na tej samej zasadzie, co wczeniej
Salomon.
8. Eliasz (2,58)

Zastosowanie w kolejnym wersecie Pierwszej Ksiêgi Machabejskiej podwójnej sk³adni dzçlôsai dzçlon jako charakterystyki postawy Eliasza, wielkiego proroka Starego Testamentu, przypomina postawê samego Matatiasza, nakrelon¹
w 2,24 na tle 3 Bas 19,10.14, gdzie znajduje siê tak¿e ów podwójny zestaw terminologiczny. W obu przypadkach widaæ gorliwoæ ludzi, którzy walcz¹ w obronie wiary w prawdziwego Boga nieugiêcie, w ca³kowitym osamotnieniu, chocia¿
przewaga ba³wochwalstwa w kraju wydaje siê wrêcz mia¿d¿¹ca. Tymczasem
w oporze wobec ba³wochwalstwa nie jest wa¿na liczba wiernych, lecz hart ducha wyp³ywaj¹cy z osobistego przekonania o wartoci wyznawanej wiary. Trzeba równie¿ podkreliæ, ¿e spotkanie Boga z prorokiem w rozdziale 3 Bas 19 poprzedzone by³o zgromadzeniem Izraelitów na górze Karmel, którego celem by³o
ukazanie prawdziwoci wiary w Boga narodu wybranego przeciw popularnym
w narodzie kultom ba³wochwalczym (3 Bas 18). Pojawia siê tak¿e podobny kontekst konfrontacji obu kultów na oczach obserwatorów poprzez sk³adane ofiary.
Konfrontacja za koñczy siê zabiciem zwolenników ba³wochwalstwa (3 Bas
18,40). Wreszcie za sw¹ gorliwoæ prorok by³ przeladowany i musia³ salwowaæ
siê ucieczk¹ (3 Bas 19,1-3), co spotka³o tak¿e Matatiasza po zabiciu rodaka-wiaro³omcy i urzêdnika królewskiego. W ten sposób autor natchniony w mowie
umieraj¹cego przywódcy, wspominaj¹c proroka, wskazuje tak¿e Matatiasza jako
godnego naladowania przez nastêpców przejmuj¹cych dalsze losy powstania49.
Jego zwi¹zek z prorokiem uwidacznia siê, tym bardziej ¿e w w. 58 wspomina on
gorliwoæ proroka o prawo (dzçlôsai dzçlon nomou), co charakteryzowa³o w³aW 3 Bas 8,25 przypomina tê wiernoæ w modlitwie Salomona w nowo wybudowanej wi¹tyni jerozolimskiej. Nie u¿ywa jednak wspomnianego terminu, lecz opis: jak ty wobec Mnie postêpowa³e. Tak czy inaczej wiernoæ ta zasadza siê w³anie na kolejnych czynach króla, nie na
deklaracjach, co ostatecznie zosta³o dostrze¿one przez samego Boga.
48
Por. M.A. Sweeney, I & II Kings. A Commentary, Old Testament Library, Westminster John
Knox Press, Louisville 2007, s. 133-134.
49
Por. D. Dimant, Use and Interpretation of Mikra in the Apocrypha and Pseudoepigrapha,
w: J. Moulder, Mikra, Van Gorcum, Assen 1988, s. 394-395 (379-419).
47

TEOLOGICZNA SYMBOLIKA WYBRANYCH POSTACI HISTORII IZRAELA

131

nie Matatiasza i cile warunkowa³o przy³¹czenie siê chêtnych do powstania
(dzçlôn tô nomô), podobna myl obecna jest tak¿e w 2,27. Ka¿dy wiêc zwolennik
powstania powinien charakteryzowaæ siê tak¹ sam¹ gorliwoci¹, jak Matatiasz
i jego ród. Niezachwiane przekonanie o wartoci podjêtej walki stanowi fundament
ca³ego udanego przedsiêwziêcia. Ukazane w 2,24 okolicznoci dzia³alnoci Eliasza ca³kowicie odpowiadaj¹ czasom powstania, zw³aszcza jeli chodzi o atak
ba³wochwalstwa i jego popularnoæ w ziemi izraelskiej, dlatego obecnie warto
jedynie przyjrzeæ siê samej koñcówce jego ¿ycia, pojmowanej w obecnym wersecie jako nagroda za ca³okszta³t pos³ugi. W przeciwieñstwie bowiem do dziejów Dawida, przypomniane wydarzenie z ¿ycia proroka by³o ostatnim aktem jego
ziemskiej aktywnoci (4 Bas 2,11). Wziêcie proroka do nieba w ognistym wozie
i koniach podczas marszruty z Elizeuszem, jego nastêpc¹ na urzêdzie prorockim,
nie mo¿e byæ bowiem oceniane jako jeszcze jeden epizod z ¿ycia Eliasza, lecz
ewidentnie jako ukoronowanie ca³oci jego wiernej pos³ugi Bogu50. Byæ mo¿e
jednak autor biblijny ma tu na myli dwa specjalne wydarzenia, które ukazuj¹
proroka broni¹cego prawa. Oto przejmuj¹c winnicê Nabota, król Achab przekroczy³ zarówno IX, jak i V przykazanie dekalogu (1 Krl 21,1-16) oraz pogwa³ci³
prawo w³asnoci dziedzicznej (Lb 36,9), wraz za ze swoj¹ ¿on¹, Izebel, przekroczy³ pierwsze z nich (1 Krl 18,18-19)51. W³anie w tych dwóch epizodach
widaæ najwyraniej zdecydowan¹ postawê proroka w obronie prawa Bo¿ego,
chocia¿ nale¿y tu dodaæ tak¿e zdarzenie na górze Karmel i wyciêcie proroków
bo¿ków pogañskich, co by³o jaskrawym przyk³adem oddania Eliasza sprawie
Bo¿ej (1 Krl 18,19-40). Ka¿de z tych wydarzeñ mo¿na jednakowo odnieæ do
obecnej walki powstañców machabejskich, ich bowiem walka o prawo Bo¿e
dokonuje siê zarówno na p³aszczynie wolnoci kultycznej, jak i sprawiedliwoci spo³ecznej. W obu tych sferach powinni wiêc wykazywaæ siê t¹ sam¹ gorliwoci¹, jak¹ charakteryzowa³ siê najwiêkszy prorok historii Izraela.
9. Chananiasz, Azariasz, Miszael (2,59)

Historia trzech m³odzieñców w piecu ognistym zawarta jest w Ksiêdze Daniela (Dn 3,23) i stanowi doæ znaczny przeskok historyczny w argumentacji
umieraj¹cego Matatiasza. Pominiêta zosta³a spora grupa proroków i innych, wybitnych postaci dziejów Izraela, jak choæby Nehemiasz, w których ¿yciu nietrudno znaleæ próby, jakim Bóg podda³ ich wiarê i wiernoæ. Byæ mo¿e jednak chcia³
siê autor natchniony skupiæ na przedstawicielach najwa¿niejszych nurtów literackich Starego Testamentu lub kolejnych wa¿nych epok w historii narodu wybraJako widzialny przejaw boskiej obecnoci, trwaj¹cej przy proroku przez ca³e jego ¿ycie, por.
V. Fritz, 1 & 2 Kings. A Continental Commentary, Fortress Press, Minneapolis 2003, s. 235-236.
51
Por. J.R. Bartlett, The First and Second Books of the Maccabees, Cambridge Biblical Commentary, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1973, s. 43.
50
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nego. Obok patriarchów znaleli siê przedstawiciele okresu wyjcia i zajmowania Ziemi Obiecanej, epoki przedwygnaniowej, prorocy, a wreszcie cz³onkowie
narodu ju¿ po powrocie z niewoli, bli¿si czasom machabejskim. To w³anie miejsce zajmuj¹ obecnie trzej m³odzieñcy, zaraz za po nich Daniel, w tradycji ¿ydowskiej przedstawiciel nurtu nie prorockiego, lecz m¹drociowego. Poza tym
w Ksiêdze Daniela akcja utworu przeniesiona zosta³a na czasy babiloñskiego
króla Nabuchodonozora, stanowi¹cego dla autora Pierwszej Ksiêgi Machabejskiej teologiczny pierwowzór postawy i dzia³añ Antiocha IV Epifanesa, g³ównego wroga ¯ydów tej epoki. Umieszczenie imion w³asnych Chananiasza, Azariasza, Miszaela, podanych w tej samej kolejnoci zarówno w Pierwszej Ksiêdze
Machabejskiej, jak i greckim tekcie Ksiêgi Daniela wskazuje, ¿e w³anie ona jest
pierwowzorem Pierwszej Ksiêgi Machabejskiej, przy czym tekst Ksiêgi Daniela,
nieco wczeniejszy, zw³aszcza w modlitwie Azariasza (3,26-45), nawietla znacznie lepiej sytuacjê prze¿ywan¹ aktualnie przez Izraelitów ciemiê¿onych przez odstêpców od prawa oraz króla seleuckiego jako karê za niewiernoæ postanowieniom przymierza. Modlitwa ta zawiera wszystkie elementy sytuacji wynikaj¹cej
z przeladowañ i tê sam¹ jej ocenê teologiczn¹ (w. 28-32; wersja Septuaginty
i Teodocjona)52: nieszczêcia spadaj¹ce na naród i jego stolicê z woli Bo¿ej jako
konsekwencja jego grzechów (w. 28), uwiadomienie sobie w³asnych nieprawoci wobec Boga jako ród³a obecnych tragedii narodowych (w. 29), zatwardzia³e niepos³uszeñstwo prawu Bo¿emu mimo ca³kowitej wiadomoci w³asnych wystêpków (w. 30), sprawiedliwoæ Bo¿ych wyroków ujawniaj¹cych siê
w obecnych niepowodzeniach (w. 31), niewola i panowanie obcych w³adców
i odstêpców od prawa53 nad Izraelem jako konsekwencja zepsucia moralnego
i bezbo¿nictwa poród Izraelitów (w. 32). Takie teologiczne nawietlenie doskonale wrêcz pasuje do oceny, jak¹ autor Pierwszej Ksiêgi Machabejskiej wydaje
o sytuacji swych pobratymców na krótko przed wybuchem powstania. Nale¿y
tak¿e wnosiæ, ¿e przywo³anie ca³ego zdarzenia przez Matatiasza ma uzasadnienie bardziej w wyst¹pieniu m³odzieñców przeciw ba³wochwalczym zapêdom króla Nabuchodonozora, bowiem odwa¿nie odmówili uczczenia jego pos¹gu. Ich postawa czerpie zarówno z wiary w jedynego Boga, jakim jest wy³¹cznie Bóg
Izraela, oraz z ufnoci, ¿e za wiernoæ zostan¹ nagrodzeni wyrwaniem z r¹k króla, a tak¿e jest silnym wiadectwem prawdziwoci wiary wobec pogañskich
Por. M. Parchem, Ksiêga Daniela, Nowy Komentarz Biblijny  Stary Testament, t. XXVI,
Ed. w. Paw³a, Czêstochowa 2008, s. 287.
53
Autor Ksiêgi Daniela nazywa ich echthistoi apostatai, «najgorszymi apostatami», jednak
w wersji Septuaginty oddzieleni s¹ oni od echthrôn hçmôn anomôn, «nieprawych naszych nieprzyjació³» spójnikiem kai, «i», podczas gdy wersja Teodocjona nie stawia tego spójnika, daj¹c wra¿enie, i¿ to owi obcy nieprzyjaciele s¹ apostatami. Mo¿na st¹d chyba wnosiæ, ¿e autor Pierwszej
Ksiêgi Machabejskiej mia³ przed sob¹ tekst wersji Septuaginty, poniewa¿ lepiej odpowiada³ on
sytuacji nakrelonej przez niego w epoce powstania antyseleuckiego.
52
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oprawców (3,16-18). Odwa¿na obrona w³asnej religii zosta³a w koñcu nagrodzona specjaln¹ interwencj¹ anio³a Pañskiego (3,25.28 TH; w. 49-50 LXX), co pozwoli³o ostatecznie ocaliæ ¿ycie wszystkim trzem m³odzieñcom (3,26-27 TH;
w. 93 LXX) i doprowadzi³o nawet pogañskiego króla do wyznania wiary w Boga
Izraela (3,28-29 TH; w. 95-96 LXX). Mo¿liwe jest, ¿e w Pierwszej Ksiêdze Machabejskiej autor biblijny, bêd¹c zwolennikiem saduceuszów, chcia³ unikn¹æ
wspominania duchów niebiañskich i w³anie dlatego w powstañcach ukaza³ wys³anników Boga ratuj¹cych swój lud, jak anio³ uratowa³ m³odzieñców w piecu
ognistym. Podany przyk³ad m³odzieñców wiadczy o tym, ¿e tego typu historie
by³y opowiadane w czasach walki o wyzwolenie narodu dla zachêty do stawiania oporu poganom54.
10. Daniel (2,60)

Ostatnie ju¿ odwo³anie Matatiasza do konkretnej postaci historii Izraela jest
zarazem drugim z Ksiêgi Daniela i pokazuje inn¹ próbê wiary, jak¹ tym razem
mia³ przejæ g³ówny bohater tekstu natchnionego w jaskini lwów (6,1-28). Definiuj¹c postawê Daniela, autor Pierwszej Ksiêgi Machabejskiej u¿y³ terminu haplotçs, ‘prawoæ, szczeroæ, prostolinijnoæ’, nieznanego w Ksiêdze Daniela55.
Cecha ta owocowa³a wiernoci¹ Bogu, zw³aszcza w obliczu mierci, jak to ju¿
pokaza³ cytat 1 Mch 2,37 wspominaj¹cy prawoæ mêczenników umieraj¹cych za
wiernoæ szabatowi. Mo¿liwe zatem, ¿e rzeczownik ten tak¿e w w. 60 u¿yty zosta³ celowo, aby ukazaæ podobieñstwo postaw obu bohaterów wiadcz¹cych
o swej wiernoci Bogu w tych samych okolicznociach bezporedniego zagro¿enia mierci¹. Natomiast w Ksiêdze Daniela haplotçs przedstawiona zosta³a opisowo jako uwielbienie sk³adane przez Daniela swemu Bogu w ziemi niewoli trzy
razy dziennie w formie modlitwy poprzez padanie na twarz (6,11 LXX). Jest to
zewnêtrzne wyznanie wiary i jej wiadectwo wobec innych ludzi56. Powy¿szy termin obejmuje równie¿ to, co sam Daniel owiadczy³, mówi¹c o swej niewinnoci wzglêdem Boga i króla (6,23b) oraz ufnoci z³o¿onej w Bogu (6,24)57. Ta
sama niewinnoæ w oczach Boga Izraela powinna zatem charakteryzowaæ powstañców, a wyra¿aæ siê bezwzglêdnym pos³uszeñstwem Jego prawu, zw³aszcza
Por. J.R. Bartlett, The First and Second Books of the Maccabees, s. 43.
Opisowy odpowiednik tego terminu znajduje siê natomiast w 6,23, jako dikaiosynç en emoi
heurethç enantion autou, odkryta zosta³a przed Nim we mnie sprawiedliwoæ. Chodzi zatem
o niewinnoæ pojmowan¹ jako uczciwoæ i szczeroæ wobec Boga i cz³owieka, por. J. Phillips, Exploring the Book of Daniel. An Expository Commentary, Kregel Publ., Grand Rapids 2004, s. 105.
56
Por. m.in. 1 Mch 4,40.55; Lb 14,15; 16,4.22; 17,10; 20,6; Joz 7,6.10; Sdz 13,20; 3 Bas 18,39;
2 Par 7,3; Jdt 4,11; 9,1; Syr 50,17.
57
Niewinnoæ tê, okrelon¹ w hebrajskim ród³os³owie mianem zâkû, nale¿y rozumieæ w sensie prawniczym, jako postêpowanie nienaganne wobec przepisów, por. L.F. Hartman, A.A. di Lella, The Book of Daniel. A New Translation with Introduction and Commentary, The Anchor Bible
23, New York–London–Toronto–Sydney–Auckland 2005, s. 196.
54
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w trudnych okolicznociach ¿ycia i w niebezpieczeñstwach. Si³a wiary Daniela
uwidoczni³a siê zatem w wiernoci, gdy¿ by³ wiadomy skutków niepodporz¹dkowania siê królewskiemu dekretowi, co oznacza³o dla niego mieræ w jaskini
lwów (6,13), czego te¿ nie omieszkano wykorzystaæ przeciw niemu (6,12.14)58.
Nagrod¹ by³o znów  jak w przypadku trzech m³odzieñców  wyratowanie od
mierci przez Boga dziêki bezporedniej interwencji anio³a (6,23a). Warto przy
tym dodaæ, ¿e grecki tekst Ksiêgi Daniela cile t³umaczy swój hebrajski pierwowzór w wersji Teodocjona, natomiast wersja Septuaginty zawiera zdanie bli¿sze
sensowi t³umaczenia greckiego Pierwszej Ksiêgi Machabejskiej, gdzie nie ma
mowy o pos³aniu anio³a przez Boga: „I wybawi³ mnie Bóg od lwów, poniewa¿
znalaz³ we mnie sprawiedliwoæ [dikaiosynç] przed sob¹ i przed tob¹, królu. Nie
znalaz³ za we mnie ani uchybienia [agnoia], ani nieprawoci [hamartia]”. Te
zatem cechy sk³adaj¹ siê na to, co autor w naszej ksiêdze okreli³ mianem haplotçs Daniela. T¹ sam¹ wiernoci¹ Bogu powinni charakteryzowaæ siê tak¿e powstañcy machabejscy.
11. Podsumowanie teologiczne (2,61)

Ostatnia czêæ wypowiedzi Matatiasza wskazuje, ¿e powy¿sze przyk³ady
by³y jedynie niewielk¹ egzemplifikacj¹ ca³ego ci¹gu wielkich postaci w historii
Izraela, których najwa¿niejsz¹ charakterystykê ¿ycia stanowi³a bezwzglêdna
wiernoæ Bogu, fundowana na zaufaniu w Jego moc i sprawiedliwoæ. Ka¿de
z minionych pokoleñ mo¿e dostarczyæ kolejnych przyk³adów takich osobowoci, z których zarówno naród, jak i szczególnie powstañcy powinni byæ dumni
i do naladowania których powinni byæ gotowi. Autor milcz¹co w³¹cza tu z pewnoci¹ równie¿ proroków (Iz 26,8; Ba 4,22) i ca³e spo³ecznoci (Dn 13,60).
Ufaj¹cy Bogu okreleni zostali jako elpidzontes ep’auton (ufaj¹cy Mu),
zwrot klasyczny dla tekstów poetyckich59. Natomiast 1 Par 5,20 oraz 2 Par 13,18
s¹ tu o tyle godne wzmianki, ¿e u¿ywaj¹ omawianego zwrotu w kontekcie militarnym, akcentuj¹c w³anie zaufanie Bogu jako istotny element zwyciêskiej walki. W myl pierwszego z nich owo zaufanie zaowocowa³o z jednej strony pomoc¹ otrzyman¹ od wspó³braci, z drugiej za bezporedni¹ pomoc¹ Boga, który
zagwarantowa³ im zwyciêstwo w walce60. W drugim tekcie nale¿y podkreliæ
zw³aszcza nierównomiernoæ si³ walcz¹cych stron, co ukazuje przede wszystkim
Por. S.R. Miller, Daniel. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, New
International Version  New American Commentary 18, Broadman & Holman Nashville 1994,
s. 186-187.
59
40 razy w psalmach; por. tak¿e Syr 2,6; Dn 3,28.
60
Jest to zgodne z ogólnymi zamierzeniami teologii autora kronikarskiego, por. H. Langkammer, Pierwsza i Druga Ksiêga Kronik. T³umaczenie, wstêp i komentarz, w: Pismo wiête Starego
i Nowego Testamentu w przek³adzie z jêzyków oryginalnych, RW KUL, Lublin 2001, s. 66.
61
Teologia historii autora kronikarskiego wyra¿a siê tu faktem, ¿e jedynie w Judzie zachowa58
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niezbêdnoæ Bo¿ej pomocy i wartoæ zaufania w Nim po³o¿onego61. Znacz¹co
zbli¿a to oba teksty do aktualnego Machabeuszom kontekstu sytuacyjnego. Nowotestamentowy cytat 1 Tm 4,10 walkê tê przenosi ju¿ na grunt duchowy, chocia¿ w kontekcie stricte sportowym62.
U¿ywaj¹c natomiast czasownika astheneô (‘s³abnê’, ‘stajê siê s³aby’) w po³¹czeniu z elpidzô, autor móg³ siêgn¹æ do brzmienia Ps 25,1 zawieraj¹cego oba
wzmiankowane czasowniki w tym samym sensie, chocia¿ drugi z nich w znaczeniu negatywnym: psalmista nie zachwieje siê w³anie dlatego, ¿e ufa bezgranicznie Bogu, za jego niewinnoæ jest znakiem tego zaufania. Z tej w³anie racji
nie obawia siê on Bo¿ego os¹du. Przeciwnie, prosi o niego jako potwierdzenie
obranej przez siebie drogi63. Tekst ów mo¿e doskonale podsumowaæ trzy najwa¿niejsze cechy postawy wszystkich bohaterów historii narodu przywo³anych przez
Matatiasza: wiernoæ Bogu w codziennym postêpowaniu, nadziejê w Nim z³o¿on¹ i wytrwanie do koñca w czasie próby. W³anie na tych trzech filarach musi
siê obecnie oprzeæ walka powstañców.

II. Teologia tekstu 1 Mch 2,51-61
Kusz¹c siê o dokonanie generalnego podsumowania natury teologicznej,
mo¿na poczyniæ kilka wartociowych obserwacji:
a) mowa Matatiasza nawi¹zuje do wielkiej historii Izraela, ustanawiaj¹c
zwi¹zek miêdzy obecn¹ walk¹ powstañców a podobnymi epizodami
z przesz³oci narodu, aby unikn¹æ poczucia jej odosobnienia;
b) walka powstañców jest kolejnym i wa¿nym etapem zmagañ Izraela o jego
wiarê i wiernoæ Bogu, co decyduj¹co wp³ywa na poczucie jego to¿samoci narodowej i religijnej;
c) powstañcy mog¹ stawiæ siebie w rzêdzie szlachetnych przodków Izraela,
podejmuj¹cych walkê o jego przetrwanie, zapewniaj¹c swym rodakom
ne zosta³y: prawowita dynastia Dawidowa oraz prawdziwy kult Boga, podczas gdy w Izraelu zapanowa³y: odszczepieñstwo i schizma. Konsekwencj¹ staje siê wówczas wiernoæ Boga pokoleniu
Judy, nie królestwu pó³nocnemu (1 Krn 13,5-12), por. F. Michaeli, Les Livres des Chroniques, d’Esdras et de Néhémie, Commentaire de l’Ancien Testament XVI, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel
1967, s. 177-178.
62
Co jednak w niczym nie zmienia jej regu³, a nawet je wzmacnia: zw³aszcza bowiem prowadz¹c bój z niewidzialnym przeciwnikiem o wiele silniejszym i sprawniejszym od cz³owieka, nale¿y ca³e zaufanie bezwzglêdnie po³o¿yæ w Bogu, który jako jedyny gwarantuje zwyciêstwo. Walka
ta jest z definicji trudniejsza i bardziej konieczna dla ¿ycia cz³owieka od znoszenia przeciwnoci
fizycznych, por. W.D. Mounce, The Pastoral Epistles, Word Biblical Commentary 46, Thomas Nelson Publishers, Nashville 2000, s. 254-257.
63
Por. S. £ach, Ksiêga Psalmów. Wstêp  przek³ad z orygina³u  komentarz, w: Pismo wiête
Starego Testamentu, t. VII–2, Pallottinum, Poznañ 1990, s. 189-190.
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mo¿liwoæ dalszej egzystencji, zw³aszcza religijnej, jako narodu monoteistycznego;
d) przygotowuj¹ sobie w ten sposób podobn¹ s³awê i wspomnienie u potomnych, jak to ma miejsce w przypadku wychwalanych, wielkich przodków
ludu;
e) warunkami niezbêdnymi do osi¹gniêcia zwyciêstwa jest ca³kowita wiernoæ prawu Bo¿emu oraz ufnoæ w Jego niezawodn¹ pomoc, która nadejdzie w oznaczonym przez Niego czasie;
f) sama Pierwsza Ksiêga Machabejska wpisuje siê w ci¹g ksi¹g historycznych Starego Testamentu, podejmuj¹c ten sam temat wspomnienia tych,
którzy przyczynili siê do przetrwania ¯ydów jako ludu Bo¿ego pierwszego wezwania.

Summary
The core of Mattathias’ deathbed speech addressed to his sons and all the participants of the
Maccabaean rising (1 Macc 2:51-61) is the command to be faithful to the law and the covenant as
a foundation of patriotism as it was then understood – love of one’s homeland and defense of
traditions that constituted the identity of the people who inhabited it. The biblical author recalls the
major figures in the history of Israel to show the struggle of the insurgents as a continuation of
the history created by the heroes of the past. The object of the article is to present the theology
of those particular figures from the history of Israel in the context of the then ongoing events
whereby they became models to follow and a source of perseverance in the undertaken struggle
against the pagan invaders from the Seleucid empire.
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Ocalenie jakby przez ogieñ (1 Kor 3,15).
Czyciec z perspektywy Biblii i w refleksji teologicznej
Pytania o ¿ycie po mierci nurtowa³y cz³owieka od zarania dziejów. Stawia³y je tak¿e staro¿ytne ludy mieszkaj¹ce na Bliskim Wschodzie, w tym Izraelici2.
Jest znamienne, ¿e na kartach Pisma wiêtego prawda o ¿yciu pozagrobowym nie zosta³a podana od razu w formie ostatecznej, ale jest ods³aniana stopniowo:
 w najstarszych warstwach Biblii mieræ koñczy definitywnie egzystencjê
cz³owieka i potem nie ma ju¿ ¿adnej formy kontynuacji ¿ycia, dlatego zarówno
nagroda za dobre ¿ycie, jak i kara za grzech musz¹ siê dokonaæ w ramach po1
Ksi¹dz Piotr Ostañski, ur. w 1952 r., sakrament kap³añstwa w 1977 r. w Poznaniu, kolejno
wikariusz, kapelan szpitala wojewódzkiego i proboszcz. Doktorat 1990 r., habilitacja 2008 r. Od
wielu lat zwi¹zany z Papieskim Wydzia³em Teologicznym w Poznaniu i Wydzia³em Teologicznym
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2014 r. pracuje na stanowisku profesora
UAM. Autor m.in.: Bibliografia biblistyki polskiej. 1945-1999 (2002), Objawienie Jezusa Chrystusa. Praktyczny komentarz do Apokalipsy (2005), Bibliografia biblistyki polskiej. 2000-2009 (2010),
Wierzê w Boga Ojca wszechmog¹cego. Kazania katechizmowe (2014), Bibliografia biblistyki polskiej. 20102013/2014 (2015).
2
Wybrana literatura tematu: G. Baran, Los cz³owieka po mierci w wierzeniach ludów ociennych dawnego Izraela, „Scripturae Lumen” 2(2010), s. 137-159; B. Bibik, Wyobra¿enia Platona
o ¿yciu pozagrobowym, „Nowy Filomata” 6(2002) 1, s. 13-26; A. Citlak, Kraina umar³ych w koncepcji starotestamentowej, rabinistycznej i greckiej, „Studia Teologiczne” 7(2004), s. 35-61;
P. Lorek, Od ludzkiej przypad³oci po bosk¹ karê. mieræ i ¿ycie pozagrobowe Antiocha IV Epifanesa w wybranych pismach staro¿ytnych, „Theologica Wratislaviensia” 3(2008), s. 23-29; M. Münnich, Przemiany pierwotnych wierzeñ dotycz¹cych wiata umar³ych w Biblii hebrajskiej na tle wierzeñ bliskowschodnich, „Roczniki Humanistyczne” 2(2003), s. 5-27; M. Otto, Koncepcja duszy
i wiata pozagrobowego w Odysei Homera, w: Staro¿ytnoæ w wielu perspektywach. Materia³y
ogólnopolskiej studenckiej konferencji naukowej, Bydgoszcz 23-24 kwietnia 2003 r., red. L. Mrozewicz, Bydgoszcz 2006, s. 35-41; M. Roszewski, mieræ i ¿ycie pozagrobowe w tradycjach pozabiblijnych i biblijnych Starego Testamentu. Zarys problemu, „Studia Teologiczno-Historyczne l¹ska
Opolskiego 25(2005), s. 307-327; K. Sekita, Z³ote tabliczki orfickie. ¯ycie po mierci w wierzeniach staro¿ytnych Greków, Warszawa 2011; M. Stuligrosz, Pindar o ¿yciu po mierci, „Acta
Universitatis Wratislaviensis. Classica” 26(2005), s. 66-78; W. Szczerba, mieræ i nie-miertelnoæ
w mitologii greckiej, „Theologica Wratislaviensia” 3(2008), s. 103-118.
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rz¹dku doczesnego; takie rozwi¹zanie Izraelici uwa¿ali za wyraz porz¹dku
w wiecie i przejaw m¹droci Boga3;
 w nieco póniejszych tekstach biblijnych pojawia siê koncepcja tajemniczego Szeolu, czyli miejsca, w którym zmarli wegetuj¹ w bli¿ej niesprecyzowany sposób (np. 1 Sm 2,6)4;
 dopiero u schy³ku Starego Testamentu pojawia siê w³aciwa idea ¿ycia
pozagrobowego (np. 2 Mch 7,9; Mdr 2,23; 3,1-3)5, a wraz z ni¹ odp³ata doczesna
zostaje przeniesiona na ¿ycie po mierci;
 w Nowym Testamencie prawda o ¿yciu pozagrobowym oraz o nagrodzie
i karze przybiera kszta³t wiary w powszechne zmartwychwstanie  „do ¿ycia”
albo „do potêpienia” (J 5,28-29)6.
Koció³ uczy, ¿e ka¿dy cz³owiek w swojej niemiertelnej duszy otrzymuje
zaraz po mierci wieczn¹ zap³atê na s¹dzie szczegó³owym, który polega na odniesieniu jego ¿ycia do Chrystusa i albo dokonuje siê przez oczyszczenie, albo
otwiera bezporednio wejcie do szczêcia nieba, albo stanowi bezporednio potêpienie na wieki7. Z tych s³ów wynika, ¿e oprócz dwóch wiecznych stanów po
mierci, nieba i piek³a, istnieje jeszcze trzeci stan, który nie jest ani szczêciem
b³ogos³awionych w niebie, ani odrzuceniem potêpionych w piekle. Katechizm
nazywa go oczyszczeniem, a teologia dogmatyczna  czyæcem i odnosi do
procesu oczyszczenia po mierci z win, które uniemo¿liwiaj¹ cz³owiekowi
uszczêliwiaj¹ce zjednoczenie z Bogiem. Jakkolwiek w s¹dzie szczegó³owym
rozstrzyga siê los cz³owieka, niemniej jednak ten los nie musi siê dope³niæ natychmiast w momencie mierci8.
O ile na temat nieba i piek³a autorzy biblijni wypowiadaj¹ siê otwarcie i szeroko, o tyle pouczenia dotycz¹ce czyæca s¹ w Pimie wiêtym nieliczne i tylko
Zob. C. Jakubiec, Zasada odp³aty, w: ten¿e, Ksiêga Hioba, Poznañ 1974, s. 250.
Obraz Szeolu, czyli krainy, w której gromadz¹ siê cienie zmar³ych, jest w Pimie wiêtym
najczêciej pesymistyczny. Zob. M. Filipiak, Oczekiwanie niemiertelnoci w Starym Testamencie,
Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 25(1978) 1, s. 15; Zob. te¿ A. Citlak, Kraina umar³ych w koncepcji starotestamentowej, rabinistycznej i greckiej, „Signa Temporis” 2004 7, s. 35-61; W. Kosior,
The underworld or its ruler? Some remarks on the concept of Sheol in the Hebrew Bible, The
Polish Journal of Biblical Research 13(2014) 25-26, s. 29-41; J. Lemañski, Hebrajski Szeol na tle
wyobra¿eñ eschatologicznych s¹siednich kultur, „Scripta Biblica et Orientalia” 3(2011), s. 67-98;
M. Münnich, wiat umar³ych w wyobra¿eniach biblijnych rodowisk m¹drociowych, „Theologica
Wratislaviensia” 3(2008), s. 37-46.
5
Zob. J. Homerski, Prawda o zmartwychwstaniu i ¿yciu wiecznym w najm³odszych pismach
natchnionych Starego Testamentu, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 37(1990) 1, s. 5-17;
M. Parchem, Zmartwychwstanie, odp³ata po mierci i ¿ycie wieczne w literaturze miêdzytestamentalnej, „Verbum Vitae” 8(2009) 15, s. 99-142.
6
Zob. F. Zeilinger, Wiara w zmartwychwstanie w Biblii, t³um. G. Rawski, Kraków 2011.
7
Katechizm Kocio³a katolickiego [dalej KKK], 1022.
8
Zob. J. Ratzinger, Eschatologia  mieræ i ¿ycie wieczne, t³um. M. Wêc³awski, Warszawa
1986, s. 239.
3
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porednie. Mo¿e to prowadziæ do wniosku, ¿e dogmat ten ma s³aby fundament
biblijny9, a w konsekwencji  powodowaæ marginalizacjê tej prawdy wiary10.
Celem niniejszego artyku³u jest ukazanie biblijnych podstaw nauki Kocio³a
o czyæcu. Nie jest to zadanie ³atwe, poniewa¿ autorzy natchnieni s¹ niezwykle
powci¹gliwi w tej kwestii (w Biblii nie pada s³owo czyciec ani te¿ nie ma
jego opisu), a ponadto trzeba zastosowaæ specjaln¹ hermeneutykê, jako ¿e w ¿adnej z perykop nie ma bezporedniego pouczenia o czyæcu.
Najwa¿niejsze teksty dotycz¹ce czyæca to: 2 Mch 12,38-45, 1 Kor 3,10-15
oraz Mt 12,31-32.

Modlitwy i ofiary za zmar³ych (2 Mch 12,38-45)
Temat oczyszczenia po mierci siêga swymi korzeniami najm³odszych ksi¹g
Starego Testamentu i tzw. judaizmu miêdzytestamentalnego. W ten etap objawienia wpisuje siê opowiadanie przekazane w Drugiej Ksiêdze Machabejskiej. Kiedy po zwyciêskiej bitwie stoczonej z wojskami Seleucydów Izraelici pod wodz¹
Judy Machabeusza zaczêli przygotowywaæ do pochówku swoich zabitych, ujawni³a siê przyczyna, dla której utracili oni ¿ycie: ka¿dy z nich mia³ przy sobie cenne rzeczy powiêcone bo¿kom pogañskim, takie, których posiadanie i noszenie
ze sob¹ by³o wyranie zabronione przez Prawo Moj¿eszowe11.
Dla wszystkich wiêc sta³o siê jasne, ¿e to oni i z tej w³anie przyczyny zginêli. Wszyscy za wychwalali Pana, sprawiedliwego Sêdziego, który rzeczy
ukryte czyni jawnymi, a potem oddali siê modlitwie (iketeia) i b³agali, aby
pope³niony grzech (amartçma) zosta³ ca³kowicie wymazany (teleiôs exaleiphthçnai). Mê¿ny Juda [ ] uczyniwszy sk³adkê pomiêdzy ludmi, pos³a³ do
Jerozolimy oko³o dwu tysiêcy srebrnych drachm, aby z³o¿ono ofiarê (thysia)
za grzech. Bardzo piêknie i szlachetnie uczyni³, myla³ bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie by³ przekonany, ¿e ci zabici zmartwychwstan¹,
to modlitwa (euchomai) za zmar³ych by³aby czym zbêdnym i niedorzecznym, lecz jeli uwa¿a³, ¿e dla tych, którzy pobo¿nie zasnêli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda  by³a to myl wiêta i pobo¿na. Dlatego w³anie sprawi³, ¿e z³o¿ono ofiarê przeb³agaln¹ (exilasmos) za zabitych, aby
zostali uwolnieni od grzechu (tes hamartias apolythçnai; 2 Mch 12,40-45).
Juda Machabeusz uzna³, ¿e ocaleni powinni siê wstawiæ u Boga za umar³ymi
w grzechu ba³wochwalstwa obroñcami ojczyzny, aby ci mogli uzyskaæ Jego przebaczenie. Zaproponowa³ wiêc podwójn¹ formê pomocy:
Zob. W. Granat, Dogmatyka katolicka. Synteza, Lublin 1967, s. 504.
Sporód 2865 paragrafów KKK tylko trzy s¹ powiêcone czyæcowi.
11
Zob. F. Gryglewicz, Ksiêgi Machabejskie. Wstêp, przek³ad z orygina³u, komentarz, Poznañ
1961, s. 342-343.
9

10
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 modlitwê (iketeia, euchomai);
 ofiarê przeb³agaln¹ w Jerozolimie (thysia, exilasmos).
W tej propozycji wyra¿one jest przekonanie, ¿e oddzia³ywanie modlitw i ofiar
przeb³agalnych wykracza daleko poza granice doczesnej egzystencji cz³owieka
i mo¿e mu skutecznie pomagaæ nawet po mierci. Chodzi o pomiertne „uwolnienie od grzechu” (tes hamartias apolythçnai), a nawet o „ca³kowite wymazanie grzechu” (amartçman teleiôs exaleiphthçnai). To drugie wyra¿enie oznacza dos³ownie
tak doskona³e i ca³kowite wymazanie b³êdnego s³owa napisanego na papirusie lub
pergaminie, ¿e nie pozostaje po nim ¿aden lad (por. Iz 43,25; Kol 2,14).
Juda Machabeusz jest przekonany, ¿e modlitw¹ i ofiar¹ mo¿na zmieniæ los
cz³owieka po mierci i wyb³agaæ dla niego przebaczenie grzechów. Nie mo¿e tu
jednak chodziæ ani o niebo, ani te¿ o piek³o, ale o jeszcze inny stan, taki, w którym zmiany s¹ mo¿liwe. Autor natchniony wskazuje wiêc, choæ nie wprost, na
istnienie czyæca.
Jest jeszcze kilka innych miejsc w Pimie wiêtym powiadczaj¹cych, ¿e
ludzie ¿yj¹cy mog¹ wp³ywaæ na los zmar³ych. Przyk³adem mo¿e byæ zachêta
z Ksiêgi Syracha:
Miej dar ³askawy dla ka¿dego, kto ¿yje,
a nawet umar³emu nie odmawiaj ³aski (chesed; Syr 7,33).
Cech¹ tego wersetu jest paralelizm: pierwszy stych odnosi siê do losu cz³owieka ¿yj¹cego, a drugi  do doli umar³ego. ¯ywemu nale¿y udzieliæ „daru ³askawego”, czyli realnej, wymiernej pomocy. Podobnie umar³emu nale¿y okazaæ
„³askê” (chesed). Musi to byæ  przez analogiê  realna pomoc. Jest ni¹ godny
pochówek, rzecz fundamentalna w mentalnoci i kulturze izraelskiej. Wydaje siê
jednak, ¿e nale¿y pójæ jeszcze dalej i rozumieæ pomoc dla zmar³ego tak, jak j¹
pojmowa³ Juda Machabeusz: modlitw¹ i ofiar¹ mo¿na realnie pomóc zmar³emu,
wp³ywaj¹c na dalszy jego los. Tekst Syracha wskazuje wiêc porednio na istnienie czyæca.
Równie¿ dwa teksty Paw³owe potwierdzaj¹ mo¿liwoæ wstawiennictwa ¿yj¹cych za zmar³ymi: 1 Kor 15,29 i 2 Tm 1,16-18. Pierwszy z nich dotyczy bardzo zagadkowej kwestii  chrztu za zmar³ych:
Bo inaczej czego¿ dokonaj¹ ci, co przyjmuj¹ chrzest za zmar³ych (hoi baptizomenoi hyper tô nekrôn)? Je¿eli umarli w ogóle nie zmartwychwstaj¹, to
czemu¿ za nich chrzest przyjmuj¹? (1 Kor 15,29).
Werset ten jest czêci¹ d³u¿szego pouczenia Paw³a na temat zmartwychwstania i jego konsekwencji. Aposto³ stawia Koryntianom, nie bez ironii, dwa pytania retoryczne, które mo¿na by oddaæ nastêpuj¹co: Jakkolwiek Koryntianie nie
wierz¹ w zmartwychwstanie, to jednak nie s¹ konsekwentni, poniewa¿ przyjmuj¹ za zmar³ych chrzest.
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Greków, przywyk³ych do platoñskiego sposobu mylenia12, oburza³a myl
o mo¿liwoci zmartwychwstania cz³owieka. Odrzucaj¹c je, praktykowali jednak
pewien zwyczaj tak, jakby zmartwychwstanie mia³o nast¹piæ  przyjmowali mianowicie „chrzest za zmar³ych”. Pawe³ czyni tym wyra¿eniem aluzjê do jakiej
praktyki religijnej w Koryncie, której dot¹d nie uda³o siê jednoznacznie rozszyfrowaæ13.
Dla niniejszego opracowania nie trzeba rozstrzygaæ, czym by³a ta praktyka.
Wystarczy stwierdziæ jedno: stawiaj¹c Koryntianom dwa pytania retoryczne, Pawe³ potwierdza ogóln¹ zasadê mo¿liwoci niesienia pomocy zmar³ym przez ¿ywych. Taka pomoc jest mo¿liwa jedynie wówczas, kiedy przyjmie siê, ¿e obok
dwóch stanów definitywnych po mierci (nieba, piek³a) istnieje jeszcze inny,
w którym zmiany s¹ mo¿liwe. Ten stan nazywa siê czyæcem14.
Na jeszcze inny sposób pomocy ludziom zmar³ym przez ¿ywych wskazuje
nastêpuj¹ca perykopa z listu pasterskiego Paw³a do Tymoteusza:
Niech¿e Pan u¿yczy mi³osierdzia domowi (oikos) Onezyfora za to, ¿e czêsto mnie krzepi³ i ³añcucha mego siê nie zawstydzi³, 17 lecz skoro siê znalaz³
w Rzymie, gorliwie mnie poszuka³ i odnalaz³. 18 Niechaj mu da Pan (Kyrios)
w owym dniu znaleæ mi³osierdzie u Pana (Kyrios)! A jak wiele mi wywiadczy³ w Efezie, ty wiesz lepiej (2 Tm 1,16-18).
16

Pawe³ poucza³ Tymoteusza, aby trzyma³ siê zdrowych zasad (2 Tm 1,13)
i strzeg³ Ewangelii (2 Tm 1,14). Poda³ mu te¿ negatywne przyk³ady tych, którzy
zawiedli (2 Tm 1,15). A teraz, w omawianym fragmencie, wskazuje mu pozytywny przyk³ad chrzecijanina. Jest nim Onezyfor, który czêsto krzepi³ Paw³a
i nie wstydzi³ siê jego uwiêzienia.
O Onezyforze wiadomo niewiele15. Jest wspomniany jedynie w 2 Tm 1,16-18
oraz 2 Tm 4,19, i to jeszcze nie wprost. Pochodzi³ prawdopodobnie z Efezu albo
okolicy, gdzie podlega³ pasterskiej trosce Tymoteusza. Podró¿owa³ równie¿ do
Rzymu, gdzie nie bez trudu odnalaz³ Paw³a i wspiera³ go swoj¹ przyjani¹,
12
Cia³o w dialogu Platona Fedon jest nazwane wiêzieniem, a mieræ  wyjciem duszy z wiêzienia. St¹d zmartwychwstanie cia³a wed³ug koncepcji Platona jest czym niedorzecznym.
13
Istnieje oko³o 40 hipotez wyjaniaj¹cych chrzest za zmar³ych. Zob. E. D¹browski, Listy
do Koryntian. Wstêp, przek³ad z orygina³u, komentarz, Poznañ 1965, s. 279.
14
Zob. A. Jankowski, Eschatologia biblijna Nowego Testamentu, Kraków 1987, s. 225.
15
Acta Sanctorum wspominaj¹ mêczennika imieniem Onezyfor, który zgin¹³ w Parium
w Myzji miêdzy rokiem 102 a 114 po Chr. Zob. W. Ramsay, Notes on the „Acta” of Martyrs, The
Expository Times 9(1898) s. 495-497. Równie¿ apokryf Dzieje Paw³a i Tekli (2,353-354) z II w.
po Chr. wspomina Onezyfora, jego ¿onê Lektrê oraz dzieci Simmiasza i Zenona, którzy towarzyszyli Paw³owi w drodze z Antiochii do Ikonium. Zob. W. Mounce, Pastoral Epistles, Dallas 2002
(Word Biblical Commentary 46), s. 491. Nie wiadomo jednak, czy w tych tekstach chodzi o Onezyfora z 2 Tm 1,16-18.

144

PIOTR OSTAÑSKI

i utrzymywa³. Onezyfor by³ dla Paw³a tak wielkim wzorem dobrego chrzecijanina i cz³owieka, ¿e wspomina³ go, pisz¹c do Tymoteusza.
Wydaje siê, ¿e w momencie redakcji Listu Onezyfor ju¿ nie ¿y³. Wskazywaæ
na to mog¹ nastêpuj¹ce fakty16:
 Werset 16 odnosi siê wyranie do teraniejszoci. Pawe³ nie wspomina jednak samego Onezyfora, a jedynie jego „dom” (oikos). Mo¿e to sugerowaæ, ¿e
Onezyfor nie nale¿a³ ju¿ w tym momencie do tego „domu”, za proba aposto³a
o „mi³osierdzie Pana” dla „domu” by³a w istocie b³aganiem, aby ta spo³ecznoæ
zdo³a³a podo³aæ wszystkim wyzwaniom mimo nieobecnoci swej g³owy.
 Proba zawarta w wersecie 18 odnosi siê nie do domu Onezyfora (jak
w wersecie 16), ale do niego samego. Widaæ wyrane przesuniêcie akcentu ku
przysz³emu dniowi s¹du. Mo¿e to wiadczyæ, ¿e Onezyfor umar³ i staje na s¹dzie Bo¿ym.
 Czas przesz³y u¿yty w tej perykopie sugeruje, i¿ Onezyfor nie ¿yje i ¿e
ka¿de wspominane tu wydarzenie nale¿y ju¿  z perspektywy Paw³a  do przesz³oci.
 Jeszcze jedna wskazówka mog¹ca wiadczyæ o mierci Onezyfora znajduje siê w koñcowym pozdrowieniu Listu. Pawe³ okrela tam osoby po imieniu,
a jedynie w przypadku Onezyfora robi wyj¹tek i pozdrawia jego „dom”. Z uwagi
na blisk¹ wiê ³¹cz¹c¹ Paw³a z Onezyforem mo¿e wydawaæ siê dziwne, ¿e aposto³  jeli jego przyjaciel wówczas ¿y³  nie pozdrowi³ go imiennie.
 Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e werset 18b naturalnie ³¹czy siê z wersetem
17, a werset 18a przerywa logikê tekstu, co wskazuje, i¿ z Onezyforem prawdopodobnie co siê sta³o.
Z przytoczonych argumentów mo¿na przyj¹æ jako prawdopodobny wniosek,
¿e Onezyfor w momencie pisania Listu ju¿ nie ¿y³. Jeli tak, wówczas werset 18a:
„Niechaj mu da Pan (Kyrios) w owym dniu znaleæ mi³osierdzie u Pana (Kyrios)!” zawiera modlitwê za zmar³ego (jedyn¹ w Nowym Testamencie).
Komentatorzy s¹ zgodni, ¿e u¿yte dwukrotnie w tej modlitwie s³owo Kyrios
ma dwa znaczenia: pierwsze, z rodzajnikiem, oznacza Chrystusa (por. Rz 2,6;
3,6), a drugie, bez rodzajnika, oznacza Boga Ojca17. Pawe³ prosi wiêc Boga Ojca
o „mi³osierdzie” dla Onezyfora „w dniu [jego s¹du]”, a czyni to za porednictwem Chrystusa18. Chrystus bowiem, zmartwychwstaj¹c, zapanowa³ tak¿e nad

Zob. W. Mounce, Pastoral Epistles, dz. cyt., s. 491-492.
W Septuagincie Kyrios bez rodzajnika jest imieniem Boga. Zob. G. Quell, Kyrios, w: Theological dictionary of the New Testament, red. G. Kittel, G. Friedrich, Grand Rapids 1982, s. 1058-1059.
18
Jezus czêsto zapewnia³ o swoim wstawiennictwie u Ojca, zw³aszcza w chwili s¹du (Mt 5,7;
10,32; 14,16; 16,26) i o swoim s¹dzie mi³osiernym (Mt 25,36). Zob. A. Jankowski, Eschatologia
biblijna…, dz. cyt., s. 225.
16
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wiatem umar³ych (Rz 14,9; 1 P 3,19) i dlatego a¿ do dnia s¹du ostatecznego
mo¿e siê wstawiaæ za ka¿dym zmar³ym u Ojca19.
Modlitwa Paw³owa nie mówi wprost o oczyszczeniu duszy po mierci. Samo
jednak wstawiennictwo aposto³a oraz odwo³anie siê do mi³osierdzia Bo¿ego
wiadcz¹, ¿e cz³owiek staj¹c po mierci przed Bogiem, potrzebuje dalszego
oczyszczenia. To wskazuje na mo¿liwoæ zmiany losu cz³owieka po mierci za
spraw¹ modlitwy ¿yj¹cych i powiadcza taki stan pomiertny, który nie jest ani
niebem, ani piek³em.
Przy okazji warto wspomnieæ, ¿e teologowie rozwa¿aj¹ ró¿ne mo¿liwoci oddzia³ywania modlitw i ofiar na dusze czyæcowe: albo skracaj¹ one ich pobyt
w czyæcu, albo umacniaj¹ je w znoszeniu m¹k czyæcowych, albo wreszcie ³agodz¹ dotkliwoæ czyæcowych kar. Z ca³¹ pewnoci¹ wstawiennictwo oddzia³uje te¿
na ¿yj¹cych, poniewa¿ daje im mo¿liwoæ wiadczenia mi³oci umar³ym20.

Oczyszczenie przez ogieñ (1 Kor 3,10-15)
W Katechizmie Kocio³a katolickiego znajduje siê bardzo ogólnikowa
wzmianka o sposobie oczyszczenia duszy po mierci: Tradycja Kocio³a, opieraj¹c siê na niektórych tekstach Pisma wiêtego, mówi o ogniu oczyszczaj¹cym
(KKK 1031). Jedna z perykop biblijnych odnosz¹cych siê do ognia oczyszczaj¹cego znajduje siê w Pierwszym Licie do Koryntian. Pawe³ nawi¹zuje do roz³amów w Kociele korynckim i przypomina adresatom, ¿e jako aposto³ po³o¿y³
u nich mocny i niezawodny fundament, na którym ka¿dy z nich ma budowaæ
swoje ¿ycie.
Fundamentu bowiem nikt nie mo¿e po³o¿yæ innego, jak ten, który jest po³o¿ony, a którym jest Jezus Chrystus. 12 I tak jak kto na tym fundamencie
buduje: ze z³ota (chrysos), ze srebra (argyros), z drogich kamieni (lithoi timioi), z drewna (xylon), z trawy (chortos) lub ze s³omy (kalamç), 13 tak te¿
jawne siê stanie dzie³o ka¿dego: ods³oni je dzieñ (hçmera) [Pañski]; oka¿e
siê bowiem w ogniu (en pyri), który je wypróbuje, jakie jest. 14 Ten, którego
budowla wzniesiona na fundamencie przetrwa, otrzyma zap³atê; 15 ten za,
którego dzie³o sp³onie, poniesie szkodê: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogieñ (dia pyros; 1 Kor 3,11-15).
11

Zadaniem wszystkich ludzi jest w³aciwe kszta³towanie swojego ¿ycia. Pawe³ poucza o tym, pos³uguj¹c siê alegori¹ budowania domu. Jego fundamentem
jest Jezus Chrystus, a kszta³t i jakoæ kolejnych nadbudowywanych czêci s¹
pozostawione do decyzji cz³owieka. Aposto³ wymienia szeæ materia³ów budow19
20

Zob. tam¿e, s. 226.
Zob. G. Anderson, Is purgatory biblical?, „First Things” 11 (2011), s. 44.
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lanych, z których korzysta buduj¹cy, przy czym trzy z nich (z³oto, srebro, drogie
kamienie) s¹ szlachetne, trwa³e i ognioodporne, a trzy (drewno, trawa, s³oma) s¹
mniej cenne, ma³o trwa³e i ³atwopalne. Materia³y s¹ obrazem duchowego budulca, jakim pos³uguj¹ siê poszczególni ludzie, kszta³tuj¹c swoje ¿ycie.
Jakkolwiek budowla wznoszona z kiepskiej jakoci materia³u nie wymaga
wielkich nak³adów i mo¿e przez jaki czas spe³niaæ swoj¹ funkcjê, to jednak nie
przejdzie rygorystycznej próby ostatecznej. Prawdê o jakoci budowania ods³oni
„dzieñ” (hçmera), w sensie hçmera Kyriou, czyli paruzja Chrystusa. Wtedy to
„w ogniu” (en pyri) s¹du Bo¿ego ocalej¹ ci, którzy kszta³towali swe ¿ycie,
opieraj¹c siê na materiale szlachetnym i odpornym na ogieñ. Natomiast pozostali, których ¿ycie sp³onie, ponios¹ klêskê, ale ostatecznie i oni bêd¹ mieli szansê
ocaleæ, „lecz tak jakby przez ogieñ” (dia pyros). Czy ocalenie „jakby przez ogieñ”
oznacza czyciec?
Warto zauwa¿yæ, ¿e w tej perykopie dwukrotnie wystêpuje s³owo „ogieñ”
(pyr) i za ka¿dym razem ma inne znaczenie:
– W wersecie 13 pyr jest atrybutem Dnia Pañskiego. Jest to ogieñ rozwietlaj¹cy tajemnice dot¹d ukryte, pal¹cy oraz poddaj¹cy próbie wartoæ i trwa³oæ
wszystkiego, czego dotknie21. Taki w³anie ogieñ, który w Dniu Pañskim rozdzieli to, co dobre, od tego, co z³e, i zniszczy to, co nietrwa³e i przygodne, zapowiadali prorocy w Starym Testamencie (np. Iz 66,15; Ml 3,1-5.19-21)22 i autorzy
natchnieni w Nowym (2 Tes 1,8).
Ten rodzaj ognia wpisuje siê w biblijn¹ teologiê oczyszczania w ogniu albo
próbowania w ogniu (np. £k 3,17; 1 P 1,7; Ap 3,18)23.
– W wersecie 15 pyr ma zupe³nie inny charakter: nie niesie zniszczenia, ale
przeciwnie, ocalenie.
Czy tekst w. Paw³a jest dowodem formalnym na istnienie czyæca? Z ca³¹
pewnoci¹ explicite nie. Niemniej jednak omawiana perykopa rzuca podwaliny
pod prawdê o czyæcu i stanowi podstawê do dalszych dedukcji teologicznych.
Aposto³ uczy bowiem o dwóch odmiennych drogach prowadz¹cych do zbawienia. Jedna dotyczy ludzi, którzy kszta³towali swoje ¿ycie na fundamencie Chrystusa i których budowla przetrwa³a ostateczn¹ próbê; ci zaraz otrzymuj¹ „zap³atê”. Druga dotyczy tych, którym za ¿ycia zabrak³o doskona³oci i szlachetnoci.
Oni równie¿ maj¹ szansê ocaleæ dla nieba, ale dopiero po przejciu dia pyros
(przez ogieñ).
Refleksja teologiczna nad znaczeniem przechodzenia „przez ogieñ” znajdzie
siê w dalszej czêci niniejszego studium.

Zob. E. D¹browski, dz. cyt., s. 168.
Zob. A. Jankowski, Eschatologia biblijna…, dz. cyt., s. 229-230.
23
Byæ mo¿e Pawe³ mia³ na myli wielki po¿ar Koryntu w roku 146 przed Chr. wzniecony
w ramach odwetu za opór miasta wobec Rzymu.
21

22
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Z tekstem 1 Kor 3,10-15 o ogniu oczyszczaj¹cym wi¹¿e siê pouczenie Ksiêgi
Apokalipsy: „Nic nieczystego (pan koinon) do [Miasta] nie wejdzie” (Ap 21,27).
„Miasto” w Ap 21-22 jest rodowiskiem ¿yciowym Boga, metafor¹ nieba
i zbawienia, miejscem wiêtym i czystym. Nie przystaje do niego najmniejsza
nieczystoæ.
W Starym Testamencie nieczystoæ mia³a zwykle charakter nieczystoci rytualnej (por. Kp³ 10,1; Iz 35,8; 52,1), natomiast w Nowym Testamencie nabra³a
ona charakteru moralnego (Mt 15,11; 18,20; Mk 7,2.5.15.18.20.23; Hbr 9,13; Dz
10,14.15.28; 11,8.9; 21,28). Autor natchniony wyrazi³ j¹ terminem koinos; w takim sensie wystêpuje ona w Apokalipsie tylko jeden raz. Bliskim synonimem
koinos jest przymiotnik akathartos (Ap 16,13; 17,4; 18,2).
Anio³owie, którzy symbolicznie strzeg¹ bram „Miasta” (Ap 21,12), maj¹ za
zadanie zatrzymaæ ka¿dego, kto jest „nieczysty”, czyli skalany jak¹kolwiek win¹,
i zakazaæ mu wstêpu. Porednio mo¿e to wskazywaæ na czyciec, czyli stan
oczyszczenia, gdzie „nieczysty” staje siê czysty i gotowy do wejcia do „Miasta,
Nowego Jeruzalem”, eschatycznej fazy królestwa Boga24.

Odpuszczenie grzechów po mierci
Trzeci tekst biblijny odnosz¹cy siê wyraniej do prawdy o czyæcu znajduje
siê w Ewangelii wed³ug w. Mateusza, w perykopie o grzechu przeciw Duchowi
wiêtemu:
Ka¿dy grzech i blunierstwo bêd¹ odpuszczone ludziom, ale blunierstwo
przeciwko Duchowi nie bêdzie odpuszczone. 32 Jeli kto powie s³owo przeciw Synowi Cz³owieczemu, bêdzie mu odpuszczone, lecz jeli powie przeciw
Duchowi wiêtemu, nie bêdzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przysz³ym (oute en toutô tô aiôni oute en tô mellonti; Mt 12,31-32).

31

Perykopa o grzechu przeciw Duchowi wiêtemu jest krótka i sk³ada siê
z dwóch wersetów. Oba maj¹ podobn¹ treæ i oba sk³adaj¹ siê z dwóch cz³onów,
które tworz¹ paralelizm oparty na czasowniku aphiçmi (‘przebaczaæ’)25. Strukturê perykopy mo¿na przedstawiæ nastêpuj¹co26:
w. 31: (a) przebaczenie wszystkich grzechów i blunierstw;
(b) brak przebaczenia blunierstwa przeciw Duchowi wiêtemu.
w. 32: (a) przebaczenie dla tych, którzy mówi¹ przeciw Synowi Cz³owieczemu;
(b) brak przebaczenia dla tych, którzy mówi¹ przeciw Duchowi
wiêtemu.
24
25
26

Zob. D. Aune, Revelation 17-22, Word Biblical Commentary 52c, Dallas 2002, s. 1174.
Wystêpuje ono cztery razy w niezmiennej formie aphethçsetai („zostanie odpuszczone”).
Zob. D. Hagner, Matthew 1-13, Word Biblical Commentary 33a, Dallas 2002, s. 347.
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W analizie perykopy pomijamy zupe³nie kwestiê, czym jest w istocie grzech
przeciwko Synowi Cz³owieczemu oraz Duchowi wiêtemu, natomiast skoncentrujemy siê na niepozornej wskazówce dotycz¹cej mo¿liwoci odpuszczenia tych
grzechów. Otó¿ Mateusz podaje ogólnie, ¿e grzech „przeciw Synowi Cz³owieczemu” mo¿e zostaæ odpuszczony, natomiast grzech „przeciw Duchowi wiêtemu”  nie. I dodaje podwójn¹ okolicznoæ: „ani w tym wieku (aiôn)27, ani
w przysz³ym”, czyli ani za ¿ycia cz³owieka, ani po jego mierci28.
Skoro nie mo¿na otrzymaæ odpuszczenia grzechu przeciw Duchowi wiêtemu ani w doczesnoci, ani w przysz³ym wiecie, mo¿na za otrzymaæ przebaczenie innych grzechów i blunierstw, oznacza to, ¿e istnieje mo¿liwoæ odpuszczenia niektórych win ju¿ po mierci cz³owieka. Taka perspektywa nie mo¿e siê
jednak odnosiæ ani do zbawionych w niebie, ani do potêpionych w piekle. Pouczenie Chrystusa o uwolnieniu cz³owieka od grzechów innych ni¿ przeciw Duchowi wiêtemu w przysz³ym ¿yciu mo¿na odnieæ do prawdy o czyæcu.
Podobny sens, choæ w interesuj¹cej nas kwestii nieco mniej wyrazisty, zawiera paralelny tekst u Marka:
Wszystkie grzechy i blunierstwa, których by siê ludzie dopucili, bêd¹ im
odpuszczone. 29 Kto by jednak zbluni³ przeciw Duchowi wiêtemu, nigdy
(eis ton aiôna) nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego (Mk 3,28-29).
28

U Marka wyra¿enie eis ton aiôna mo¿e oznaczaæ ‘doczesnoæ’ (por. np. Mk
11,14), jednak w analizowanym wersecie 29 oznacza zarówno ‘doczesnoæ’, jak
i ‘erê, która ma nadejæ’29. Eis ton aiôna trzeba rozumieæ jako ‘nigdy’30.
Przebaczenia grzechu przeciw Duchowi wiêtemu nie mo¿na otrzymaæ nigdy, inne za grzechy mog¹ byæ odpuszczone pod pewnymi warunkami i za ¿ycia cz³owieka, i ju¿ po jego mierci. Kolejny raz powraca myl o czyæcu.
Trzy omówione wy¿ej perykopy (2 Mch 12,38-45, 1 Kor 3,10-15 i Mt 12,31-32)
wskazuj¹ na mo¿liwoæ zmiany losu cz³owieka ju¿ po jego mierci. Perykopa
o grzechu przeciw Duchowi wiêtemu powiadcza mo¿liwoæ dalszego przebaczania win po jego mierci, tekst Paw³owy wskazuje na tajemniczy ogieñ oczyszczaj¹cy cz³owieka w przysz³ym wiecie, a fragment z Ksiêgi Machabejskiej uczy,
¿e mieræ ¿o³nierzy-ba³wochwalców Judy Machabeusza, choæ sama w sobie by³a
27
Aiôn oznacza albo d³ugotrwa³y okres, który ju¿ przemin¹³, albo d³ug¹ erê, która dopiero
nadejdzie, albo aktualne i niezmienne d³ugie trwanie.
28
Jêzyk obejmuj¹cy dwie ery (teraniejszoæ i nadchodz¹c¹ wiecznoæ) by³ typowy dla judaizmu, u¿ywa³ go równie¿ Mateusz (np. Mt 13,39.40; 24,3). Zob. H. Strack, P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament, vol. 4.2, München 1928, s. 799-976.
29
Zob. R. Guelich, Mark 1-8:26, Word Biblical Commentary 34a, Dallas 2002, s. 179.
30
Zob. V. Taylor, The Gospel according to St. Mark, London–New York 19662, s. 243.
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dla nich kar¹, by³a zadoæuczynieniem niewystarczaj¹cym. Dla zmar³ych skuteczne jest wstawiennictwo ¿ywych (modlitwa, ofiara)31.
Przes³anie tych tekstów wskazuje na odmienny od nieba i od piek³a stan po
mierci cz³owieka  nazywany umownie czyæcem.
W kolejnej czêci opracowania wska¿emy na kilka tekstów w Pimie wiêtym, które mo¿na interpretowaæ w kluczu biblijnych metafor czyæca.

Metafory czyæca: ch³osta (£k 12,47-48)
W 12. rozdziale Ewangelii £ukasz przekazuje zachêty do czujnoci i do wiernoci Chrystusowi32. U¿ywa przy tym obrazów przepasanych bioder i zapalonych
pochodni, przytacza przypowieci o s³ugach oczekuj¹cych powrotu pana i o gospodarzu, który nie zna godziny nadejcia z³odzieja. Na pytanie Piotra („Czy do
nas mówisz tê przypowieæ, czy te¿ do wszystkich?”; £k 12,41) Jezus odpowiada kolejn¹ przypowieci¹ o nagrodzie dla wiernego s³ugi oraz o karze dla s³ugi,
który sprzeniewierzy³ siê swym obowi¹zkom. Ca³oæ pouczenia koñczy jeszcze
jedna podwójna przypowieæ Jezusa  o zale¿noci kary, która dosiêga s³ugê, od
znajomoci woli pana33. Przypowieæ ta bêdzie przedmiotem obecnej refleksji:
S³uga, który zna wolê swego pana, a nic nie przygotowa³ i nie uczyni³ zgodnie z jego wol¹, otrzyma wielk¹ ch³ostê (darçsetai pollas). Ten za, który nie
zna jego woli i uczyni³ co godnego kary, otrzyma ma³¹ ch³ostê (darçsetai
oligas; £k 12,47-48).
Przypowieæ zbudowana jest na zasadzie paralelizmu antytetycznego i byæ
mo¿e przekazuje ipssisima verba Iesu34.
Panem w przypowieci jest Bóg, a s³ugami albo przywódcy Izraela i lud, który
nie zna Prawa, albo ¯ydzi i poganie, albo te¿ uczniowie Chrystusa i poganie. Kara
w przypowieci jest zró¿nicowana w zale¿noci od spe³nienia woli Bo¿ej. Poniewa¿
kontekst przypowieci jest eschatyczny, równie¿ i kara musi mieæ charakter eschatyczny. Jej wymierzenie zak³ada wczeniejszy s¹d, który w perykopie nie jest wspomniany. W przypowieci chodzi wiêc o wolê Bo¿¹, o Bo¿y s¹d i o Bo¿¹ karê35.
Kara w przypowieci wyra¿ona jest obrazem ch³osty: s³uga bardziej winny
darçsetai pollas (‘bêdzie ch³ostany wieloma [razami]’), drugi, mniej winny –
darçsetai oligas (‘bêdzie ch³ostany nielicznymi [razami]’).
Zob. A. Jankowski, Eschatologia biblijna , dz. cyt., s. 215-216.
Zob. F. Gryglewicz, Ewangelia wed³ug w. £ukasza. Wstêp, przek³ad z orygina³u, komentarz, Poznañ 1974, s. 241.
33
Zob. J. Nolland, Luke 9:21-18:34, Word Biblical Commentary 35b, Dallas 2002, s. 704.
34
Zob. J. Ernst, Das Evangelium nach Lukas, Regensburg 1977, s. 411.
35
Zob. S. Wronka, Eschatologiczna kara w £k 12,47-48a, „Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia
Biblistów Polskich” 2(2005), s. 266.
31

32
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Czy ch³osta jako obraz eschatycznej kary oznaczaæ mo¿e tu piek³o? Wydaje
siê, ¿e raczej nie. O karze potêpienia mówi³a wczeniejsza przypowieæ o s³udze,
który sprzeniewierzy³ siê swoim obowi¹zkom (£k 12,45-46): pan „ka¿e go æwiartowaæ (dichotomeô) i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce” (£k 12,46). Czasownik dichotomeô oznacza dos³ownie ‘rozci¹æ na dwie czêci’, czyli de facto zadaæ
mieræ36. Na odrzucenie s³ugi wskazuje nadto zwrot: „z niewiernymi wyznaczy
mu miejsce”: podzieli on los tych, którzy byli niewierni (apistoi).
Mo¿na powiedzieæ, ¿e kara w przypowieci £k 12,45-46 ma wyranie charakter definitywny i zamkniêty. Natomiast ch³osta jako kara (£k 12,47-48) ma
charakter otwarty, poniewa¿ nie koñczy siê mierci¹ ukaranego37. Ma ona charakter pedagogiczny i jest form¹ zadoæuczynienia za potêpione z³o38.
Ch³osta jako kara doczesna nie zamyka drogi do wolnoci i do ¿ycia. Ma ona
charakter tymczasowy i pokutny. Ten rys mo¿na przenieæ na stan po mierci.
Eschatyczna ch³osta jest dowiadczeniem innym ni¿ wieczne potêpienie. Nie trwa
bez koñca, lecz ma charakter przejciowy i wychowawczy. Nie odbiera nadziei
wiecznego zbawienia, ale prowadzi do bezporedniego ogl¹dania Boga39. W tym
sensie ch³osta z £k 12,7-48, zró¿nicowana na wiêksz¹ i mniejsz¹ (czyli w pewnym sensie stopniowana), mo¿e byæ metafor¹ czyæca, biblijnym obrazem stanu
po mierci, który ma charakter kary, jednak nie wiecznej. Byæ mo¿e Zbawiciel
wybra³ porównanie, które nie zawiera kary mierci, aby podsun¹æ myl, ¿e na
s¹dzie Bo¿ym jest kara, która nie jest wieczn¹ zatrat¹40.

Metafory czyæca: wiêzienie za d³ugi (Mt 5,25-26; 18,34)
Kolejn¹ biblijn¹ metaforê czyæca mo¿na odnaleæ w Kazaniu na górze, we
fragmencie powiêconym udoskonaleniu przykazania „Nie zabijaj” (Mt 5,21-26).
Perykopa ta sk³ada siê z trzech czêci: w³aciwej antytezy, dodatkowego objanienia oraz zachêty do pojednania zilustrowanej dwoma przyk³adami, pojednania z bratem oraz z przeciwnikiem. Oba przyk³ady nawietlaj¹ radykalizm
wymogu Chrystusa wykraczaj¹cy poza tradycyjne rozumienie Prawa.
Przedmiotem niniejszego studium jest fragment o pojednaniu z przeciwnikiem:

W Ap 21,8 mieræ druga oznacza wieczne potêpienie.
Przyk³adem mo¿e byæ uwolnienie po ubiczowaniu aposto³ów (Dz 5,40), Paw³a (Dz 16,35),
a nawet próba uwolnienia Jezusa przez Pi³ata (Ka¿ê Go wiêc wych³ostaæ i uwolniê; £k 23,16-22).
38
Rózga jest w Biblii jednym z atrybutów dobrego wychowawcy (np. 2 Sm 7,14; Ps 89,33;
Prz 13,24; 22,15; 23,13; Syr 33,1; 1 Kor 4,21).
39
Zob. S. Wronka, Eschatologiczna kara w £k 12,47-48a, dz. cyt., s. 287, 290.
40
M.J. Lagrange, Evangile selon sait Luc, Paris 1948, s. 371.
36
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Pogód siê ze swoim przeciwnikiem (antidikos) szybko, dopóki jeste z nim
w drodze, by ciê przeciwnik nie poda³ sêdziemu (kritçs), a sêdzia dozorcy
(hypçrçtes), i aby nie wtr¹cono ciê do wiêzienia (phylakç). Zaprawdê, powiadam
ci: nie wyjdziesz stamt¹d, a¿ zwrócisz ostatni grosz (kodrantçs; Mt 5,25-26).
Perykopa ma formê krótkiej przypowieci o koniecznoci niezw³ocznego
pojednania siê z przeciwnikiem, zanim jeszcze zapadnie wyrok skazuj¹cy41. U¿yta terminologia jest wyranie s¹downicza (sêdzia, dozorca, wiêzienie). O jaki
charakter s¹du i wyroku mo¿e tutaj chodziæ? W znalezieniu odpowiedzi na to
pytanie mo¿e pomóc ta sama przypowieæ w redakcji £ukaszowej (£k 12,58-59),
a dok³adniej  jej kontekst. U Mateusza przypowieæ o pojednaniu s³u¿y ilustracji pog³êbionego spojrzenia na pi¹te przykazanie Dekalogu, natomiast u £ukasza
pojawia siê w kontekcie jednoznacznie eschatycznym, wród takich tematów jak
przyznawanie siê i nieprzyznawanie do Jezusa, nocne zawezwanie g³upiego bogacza przed s¹d, gotowoæ wiernych s³ug na powrót ich pana i brak gotowoci
niewiernego s³ugi, a tak¿e umiejêtnoæ rozpoznawania znaków czasu.
W takim kontekcie przypowieæ o wyroku dla cz³owieka niepojednanego
z przeciwnikiem nabiera charakteru eschatycznego. Sêdzi¹ jest Bóg, a s¹d ma
charakter Bo¿ego rozstrzygniêcia nastêpuj¹cego po mierci cz³owieka. Tematem
przypowieci by³oby wiêc pouczenie, ¿e ka¿dy cz³owiek musi odpowiedzieæ
przed s¹dem Bo¿ym, a w przypadku zaniedbañ  trafia do eschatycznego wiêzienia, w którym bêdzie sp³aca³ zaci¹gniête d³ugi42. Dopiero, kiedy wp³aci ostatni zaleg³y „grosz”43 (Mt 5,26) albo „pieni¹¿ek”44 (£k 12,59), bêdzie móg³ wiêzienie opuciæ.
Eschatyczne wiêzienie, które bêdzie mo¿na opuciæ po sp³aceniu wszystkich
d³ugów, czyli po wyp³aceniu siê Bogu z najmniejszych nawet pope³nionych win
(w judaizmie winy wobec Boga nazywano d³ugami: opheilçmata; por. Mt 6,12),
nie mo¿e wiêc oznaczaæ wiecznego potêpienia, ale jedynie przejciow¹ karê.
Dlatego biblijne wiêzienie, do którego zosta³ wtr¹cony d³u¿nik, mo¿na rozumieæ
jako metaforê czyæca i odczytywaæ perykopy Mt 5,25-26/£k 12,58-59 jako pomiertne oczyszczenie z win45.

Zob. J. Homerski, Ewangelia wed³ug w. Mateusza. Wstêp, przek³ad z orygina³u, komentarz, Poznañ 1979, s. 135.
42
T³o tej przypowieci wydaje siê nie¿ydowskie, bo ¯ydzi nie mieli zwyczaju wtr¹caæ do
wiêzienia za d³ugi. Zob. D. Hagner, Matthew 1-13, Word Biblical Commentary 33a, Dallas 2002,
s. 117.
43
Biblijny „grosz” to rzymski miedziany pieni¹¿ek zwany kodrantçs. Jest to grecka forma ³aciñskiego s³owa quadrans, czyli 1/4 asa albo 1/64 denara.
44
Biblijny pieni¹¿ek to leptos, po³owa quadransa, czyli 1/128 denara (zob. Mk 12,42).
Mateusz podaje w przypowieci kwotê dwa razy wiêksz¹ ni¿ £ukasz.
45
Zob. A. Jankowski, Eschatologia biblijna…, dz. cyt., s. 221.
41
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Tê sam¹ hermeneutykê mo¿na zastosowaæ do podobnego tekstu Mateusza
o niegodziwym s³udze:
Pan jego wezwa³ go przed siebie i rzek³ mu: S³ugo niegodziwy! Darowa³em
ci ca³y ten d³ug, poniewa¿ mnie prosi³e. Czy¿ wiêc i ty nie powiniene by³
ulitowaæ siê nad swoim wspó³s³ug¹, jak ja ulitowa³em siê nad tob¹? I uniesiony gniewem pan jego kaza³ wydaæ go katom (basanistçs), dopóki mu ca³ego d³ugu nie odda (opheilomenon). Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, je¿eli ka¿dy z was nie przebaczy z serca swemu bratu (Mt 18,32-35).
Podobnie jak w poprzedniej przypowieci, mamy tu winowajcê, sêdziego
(pana) i wiêzienie z katami. Sêdzia pe³en gniewu wydaje wyrok: przekazuje winowajcê katom do wiêzienia i poleca trzymaæ go i mêczyæ tak d³ugo, a¿ sp³aci
ca³y d³ug.
¯ydzi nie mieli w zwyczaju torturowaæ skazanych w wiêzieniu. Natomiast
w wiêzieniach rzymskich osadzonych torturowano. Tortury wyranie wskazuj¹ tutaj
na karê eschatyczn¹ (por. „p³acz i zgrzytanie zêbów”; Mt 24,51; 25,30; £k 13,28).
Poniewa¿ wiêzieñ nie mia³ mo¿liwoci zdobycia pieniêdzy na sp³atê d³ugu,
z pomoc¹ musieli mu pospieszyæ krewni i przyjaciele, by go wykupiæ i ul¿yæ jego
doli. Po zebraniu przez nich wymaganej kwoty móg³ opuciæ wiêzienie46.
Odczytuj¹c eschatyczne wiêzienie pe³ne tortur jako metaforê czyæca, mo¿na
dodatkowo wydobyæ jeszcze jeden wa¿ny element: wsparcie krewnych i znajomych dla biedaka, który nie ma mo¿liwoci zdobycia pieniêdzy, mo¿na przenonie interpretowaæ jako wspomnian¹ wczeniej pomoc ¿yj¹cych dla cierpi¹cych
w czyæcu, zw³aszcza za jako ich modlitwy i ofiary.

Metafory czyæca: opuszczenie otch³ani (Mt 12,4)
Niektórzy komentatorzy upatruj¹ metafory czyæca równie¿ w historii Jonasza, który spêdzi³ „we wnêtrznociach ryby trzy dni i trzy noce. Z wnêtrznoci
ryby modli³ siê Jonasz do Pana, Boga swego [ ] W utrapieniu moim wo³a³em
do Pana, a On mi odpowiedzia³. Z g³êbokoci Szeolu wzywa³em pomocy, a Ty
us³ysza³e jego g³os [ ] Gdy gas³o we mnie ¿ycie, wspomnia³em Pana, a modlitwa moja dotar³a do Ciebie […] I Pan nakaza³ rybie i wyrzuci³a Jonasza na l¹d”
(Jon 2, 1-3.8.11).
Na historiê Jonasza powo³a³ siê Jezus, gdy uczy³ o swym przysz³ym zmartwychwstaniu:
Albowiem jak Jonasz by³ trzy dni i trzy noce we wnêtrznociach wielkiej ryby,
tak Syn Cz³owieczy bêdzie trzy dni i trzy noce w ³onie ziemi (Mt 12,40).
46

Zob. D. Hagner, Matthew 14-28, Word Biblical Commentary 33b, Dallas 2002, s. 540.
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W myl biblijnego sensu typicznego Jonasz jest antytypem Chrystusa Zmartwychwsta³ego. Niemniej jednak mo¿na te¿ spojrzeæ na historiê wyjcia Jonasza
z wnêtrznoci ryby jako na metaforê czyæca, który „wyrzuca” ludzi „na l¹d”,
czyli do nieba.

Czyciec w przypowieci o £azarzu i bogaczu (£k 16,19-31)
Przypowieæ o £azarzu i bogaczu, któr¹ £ukasz umieci³ w czêci powiêconej niebezpieczeñstwu bogactw, jest zwykle objaniana jako biblijny obraz eschatycznej rzeczywistoci nieba i piek³a. W. Chrostowski jako pierwszy proponuje
interpretacjê tego tekstu w kluczu chrzecijañskiej nauki o czyæcu47 i traktuje
sytuacjê ukaranego bogacza nie jako nieodwracalne potêpienie, ale jako przejciowe oczyszczanie w miejscu nazwanym otch³ani¹ (hadçs). Za tak¹ interpretacj¹ wysuwa nastêpuj¹ce argumenty:
– Bogacz w przypowieci nazywa Abrahama ojcem. mieræ nie zabi³a
w nim wiadomoci przynale¿noci do Izraela jako do narodu wybranego oraz
fizycznego i duchowego pokrewieñstwa z protoplast¹ Ludu Bo¿ego.
 Abraham nazywa bogacza synem. mieræ nie zniszczy³a wiêzi bogacza
z narodem; nale¿y on nadal do rodziny, której ojcem jest Abraham.
 Bogacz usi³uje zabezpieczyæ swoj¹ rodzinê przed zgubnymi skutkami z³ego ¿ycia, a to oznacza, ¿e sytuacja kary nie zabi³a w nim wra¿liwoci i troski
o swoich bliskich, a zatem  kieruj¹ nim nadal dobre pobudki.
Gdyby bogacz by³ potêpiony w piekle, by³by ca³kowicie z³y i dog³êbnie zepsuty; nie móg³by myleæ kategoriami dobra ani go zamierzaæ. Tymczasem tak
nie jest. W jego losie nadal s¹ obecne wiêzi ze wiatem dobra. Bogacz nie mo¿e
wiêc byæ w piekle. Jego dosiêga kara czyæca!
Taka interpretacja £ukaszowej przypowieci ods³ania nieco tajemnice wiata
czyæcowego:
 Czyciec jest rzeczywistoci¹ przepe³nion¹ wielkim cierpieniem, którego
ród³em jest ogieñ („strasznie cierpiê w tym p³omieniu”; £k 16,24).
 Czyciec jest stanem oddalenia od Boga, a jednoczenie ogromnej têsknoty za Nim („miêdzy nami a wami zionie ogromna przepaæ”; £k 16,26). Wyrazem tego oddalenia jest nieobecnoæ Boga w przypowieci.
 Dusze czyæcowe nie mog¹ siê kontaktowaæ ze wiatem ziemskim. Nadto
te¿ nie wiedz¹, ¿e ponoszona przez nie kara ma charakter przejciowy.
 Kary czyæcowe s¹ ekspiacj¹ za grzechy nieodpokutowane w ziemskim
¿yciu.
Taka interpretacja przypowieci niesie wielkie pocieszenie. S¹d nad grzesznikiem po mierci i wymierzenie kary za brak mi³oci w jego ziemskim ¿yciu wyni47
Zob. W. Chrostowski, Niebo, piek³o i czyciec w perspektywie biblijnej, w: ten¿e, Trzecia
wi¹tynia w Jerozolimie i inne studia, Warszawa 2012, s. 624-632.
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kaj¹ ze sprawiedliwoci Boga, ale nie oznaczaj¹ ca³kowitego odrzucenia. Ostatnim
s³owem wobec cz³owieka pokutuj¹cego w czyæcu jest mi³osierdzie Bo¿e.
Autorzy biblijni s¹ niezwykle powci¹gliwi w kwestii czyæca. Niemniej na
podstawie przedstawionego dot¹d materia³u mo¿na wnioskowaæ, ¿e idee nieba
i piek³a nie wyczerpuj¹ biblijnych pouczeñ o losie cz³owieka po mierci. Z tekstów Pisma wiêtego wynika, ¿e jeszcze na drugim wiecie mo¿na dost¹piæ odpuszczenia grzechów i oczyszczenia oraz ¿e ludzie ¿yj¹cy mog¹ zmieniæ los
zmar³ego. W Biblii mo¿na te¿ znaleæ metafory tego dodatkowego stanu, który
Koció³ nazywa czyæcem.
Kolejnym etapem naszego studium bêdzie prezentacja nauki Kocio³a o czyæcu oraz refleksja teologiczna.

Nauka Kocio³a o czyæcu
Jakkolwiek Koció³ sformu³owa³ oficjalnie doktrynê o czyæcu dopiero w wiekach XIII, XV i XVI, to jednak wiara w ów przejciowy stan dusz, które potrzebuj¹ oczyszczenia do pe³nego zjednoczenia z Bogiem, istnia³a w Kociele od
samego pocz¹tku48. Jej wyrazem by³ zwyczaj modlitw za zmar³ych, które swymi
korzeniami siêga³y omówionego wczeniej tekstu z Drugiej Ksiêgi Machabejskiej
i ¿ydowskich praktyk modlitewnych. Chrzecijanie od samego pocz¹tku modlili
siê za zmar³ych, a jednoczenie byli g³êboko przekonani, ¿e ani zbawieni w niebie, ani te¿ potêpieni w piekle modlitwy nie potrzebuj¹. Wierzyli natomiast, ¿e
niektórym zmar³ym modlitwa bardzo pomaga. Nie nazywaj¹c czyæca czyæcem  wierzyli w niego. Innym dowodem wiary w czyciec, siêgaj¹cej staro¿ytnoci, s¹ liczne zachowane napisy nagrobne w starochrzecijañskich katakumbach49.
Wczesna wiara w czyciec mia³a te¿ swoje drugie ród³o. Wierni rozumieli,
¿e samo stanie siê chrzecijaninem i obdarowanie zbawieniem przez Jezusa Chrystusa nie czyni ich automatycznie doskona³ymi. Tymczasem niebo jest stanem
doskona³ym, wype³nionym doskona³ymi zbawionymi w doskona³ej relacji z Bogiem i pomiêdzy sob¹. Jezus wyranie wymaga³ doskona³oci od swoich
uczniów: „B¹dcie doskonali jak doskona³y jest Ojciec wasz niebieski” (Mt
5,48).
Jeli cz³owiek ma posi¹æ niebo, potrzebuje doskona³oci. Z takiej perspektywy czyciec wydaje siê niezbêdny, poniewa¿ to, co siê tam dokonuje, gwarantuje realizacjê biblijnej obietnicy: „Ten, który zapocz¹tkowa³ w was dobre dzie48
Zob. S. Ka³don, Czyciec jako przejaw Bo¿ego mi³osierdzia, Ruch Biblijny i Liturgiczny
53(2000) 3-4, s. 216.
49
Zob. Katolicki katechizm doros³ych. Wyznanie wiary Kocio³a wydany przez Niemieck¹
Konferencjê Biskupów, Poznañ 1987, s. 408.
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³o, dokoñczy go do dnia Chrystusa Jezusa” (Flp 1,6), nawet gdyby w chwili
mierci biologicznej „dobre dzie³o” nie zosta³o jeszcze ukoñczone.
Po stuleciach wiary w stan przejciowy po mierci przyszed³ czas, by nadaæ
tej prawdzie wiary formalny kszta³t dogmatu. Sobór Lyoñski II (1274) potwierdzi³ pamiêæ Kocio³a o zmar³ych i mo¿liwoæ niesienia im pomocy, zw³aszcza
przez ofiarê Mszy w.50 Sobór Florencki w Dekrecie dla Greków z roku 1439
nada³ nauce o czyæcu rangê definicji ex cathedra51. Sobór Trydencki w Dekrecie o usprawiedliwieniu z roku 1547 poda³ dogmat o czyæcu w nastêpuj¹cym
brzmieniu: Jeli kto twierdzi, ¿e po otrzymaniu ³aski usprawiedliwienia ka¿demu pokutuj¹cemu grzesznikowi odpuszczona jest wina i zg³adzona kara wieczna
w taki sposób, ¿e nie pozostaje ¿adna doczesna kara do odpokutowania czy to na
tym wiecie, czy w przysz³ym  w czyæcu  przed wejciem do królestwa niebieskiego  niech bêdzie wy³¹czony ze spo³ecznoci wiernych52.
Sobór Trydencki zaleci³ te¿ biskupom i kap³anom, aby naukê o czyæcu
przestrzegano, nauczano i wszêdzie j¹ g³oszono. Zagadnienia za dla prostego
ludu trudniejsze i subtelniejsze, które nie s³u¿¹ do zbudowania i z których najczêciej nie ma ¿adnego po¿ytku dla pobo¿noci  z kazañ ludowych powinny
byæ wy³¹czone53.
Sobór Watykañski II w Konstytucji dogmatycznej o Kociele Lumen gentium
z roku 1964 potwierdzi³ nauczanie wczeniejszych soborów, a zw³aszcza naukê
o wstawiennictwie za zmar³ych54. W Katechizmie Kocio³a katolickiego naukê
o czyæcu ujêto tak: Ci, którzy umieraj¹ w ³asce i przyjani z Bogiem, ale nie s¹
jeszcze ca³kowicie oczyszczeni, chocia¿ s¹ ju¿ pewni swego wiecznego zbawienia, przechodz¹ po mierci oczyszczenie, by uzyskaæ wiêtoæ konieczn¹ do
Wyznanie wiary cesarza Micha³a VIII Paleologa na Soborze Lyoñskim II w roku 1274: Jeliby prawdziwie pokutuj¹cy zakoñczyli ¿ycie w mi³oci [Boga] jeszcze przed godnym zadoæuczynieniem czynami pokutnymi za pope³nione grzechy i zaniedbania, wówczas ich dusze  jak nam
brat Jan [Parastron OFM] wyjani³  zostan¹ po mierci oczyszczone aktami czyæcowymi, czyli
ekspiacyjnymi. Do z³agodzenia tego rodzaju kar dopomaga wstawiennictwo wiernych ¿yj¹cych,
a mianowicie ofiary Mszy w., modlitwy, ja³mu¿ny i inne akty pobo¿noci, które zgodnie z postanowieniami Kocio³a jedni wierni zwykli ofiarowaæ za innych wiernych. Zob. Breviarum fidei,
Poznañ 1989, s. 596.
51
Jeliby prawdziwie pokutuj¹cy zakoñczyli ¿ycie w mi³oci Boga jeszcze przed godnym
zadoæuczynieniem czynami pokutuj¹cymi za pope³nione grzechy i zaniedbania, wówczas dusze
ich zostan¹ po mierci oczyszczone karami czyæcowymi. Do z³agodzenia tego rodzaju kar dopomaga im wstawiennictwo wiernych ¿yj¹cych, a mianowicie ofiary Mszy w., modlitwy, ja³mu¿ny
i inne akty pobo¿noci, które zgodnie z postanowieniami Kocio³a jedni wierni zwykli ofiarowaæ
za innych wiernych. Zob. tam¿e, s. 601-602.
52
Tam¿e, s. 330.
53
Tam¿e, s. 603.
54
Uznaj¹c w pe³ni tê wspólnotê ca³ego Mistycznego Cia³a Jezusa Chrystusa, Koció³ pielgrzymów od zarania religii chrzecijañskiej czci³ z wielkim pietyzmem pamiêæ zmar³ych, a poniewa¿ wiêta i zbawienna jest myl modliæ siê za umar³ych, aby byli od grzechów uwolnieni (2 Mch
12,46), tak¿e mod³y za nich ofiarowa³ (KK 50).
50
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wejcia do radoci nieba. To koñcowe oczyszczenie wybranych, które jest czym
innym ni¿ kara potêpionych, Koció³ nazywa czyæcem (KKK 1030-1031).
Naukê Kocio³a o czyæcu mo¿na podsumowaæ stwierdzeniem Soboru Trydenckiego: Czyciec istnieje, a dusze tam zatrzymane s¹ wspomagane wstawiennictwem wiernych55.

Refleksja teologiczna o czyæcu
Wokó³ czyæca naros³o wiele nieporozumieñ i niedomówieñ. Powodem tego
stanu rzeczy mo¿e byæ fakt, ¿e w Pimie wiêtym nie znajdziemy bezporedniego potwierdzenia tej prawdy (a jedynie potwierdzenia porednie) oraz ¿e ten artyku³ wiary ma swe podstawowe ród³o w Tradycji Kocio³a.
W ci¹gu lat powsta³o wiele b³êdnych koncepcji czyæca. Najwa¿niejsze
z nich s¹ nastêpuj¹ce:
 Czyciec jest trzecim, obok nieba i piek³a, trwa³ym stanem eschatycznym.
 Czyciec jest drug¹ szans¹ na przyjêcie zbawienia od Chrystusa, po nieudanej pierwszej próbie podczas ziemskiego ¿ycia (Koció³ uczy, ¿e ostatecznego wyboru cz³owiek dokonuje w momencie mierci).
 Czyciec jest przejciowym piek³em. W rzeczywistoci jest stanem ku zbawieniu, pocz¹tkiem, pierwszym dowiadczeniem oraz drog¹ do nieba.
 Czyciec jest wynalazkiem wieków rednich, kiedy to duchowni chcieli
lepiej kontrolowaæ ludzi wieckich i niele dorabiaæ na wstawiennictwie56.
 Czyciec jest miejscem, gdzie dusze zarabiaj¹ na swoje zbawienie (de facto zbawienie jest ³ask¹ Bo¿¹).
 Dusze w czyæcu s¹ obci¹¿one winami. W istocie ich winy zosta³y ju¿
wczeniej odpuszczone albo sakramentalnie, albo przez ¿al doskona³y. D³ugiem dusz w czyæcu s¹ kary jako konsekwencje zaci¹gniêtych win. Jak d³ugo
pozostaj¹ nieodpokutowane, stanowi¹ przeszkodê do pe³nego zjednoczenia
z Bogiem.
Kary czyæcowe, to nie wy³¹cznie prawnicze, […] suche i bezduszne egzekwowanie litery prawa ze strony pamiêtliwego i «obra¿onego» Boga, który nie
przestaje dopominaæ siê zadoæuczynienia, ale rodek leczniczy, który […] s³u¿y
przede wszystkim samemu cz³owiekowi, pozwalaj¹c mu po³¹czyæ siê na powrót
z Bogiem, wejæ z Nim w doskona³¹ wspólnotê i radowaæ siê przyjani¹ z innymi57.
Cz³owiek po mierci sam nie mo¿e ju¿ nic zrobiæ dla swego zbawienia, mo¿e
natomiast biernie poddaæ siê karze, która niesie oczyszczenie, a tak¿e korzystaæ
z ¿yczliwego wsparcia ¿yj¹cych.
Zob. Breviarum fidei, dz. cyt., s. 603.
Zob. tam¿e, s. 603.
57
Z. Kijas, Czyciec. Czy jest i dla kogo?, Kraków 1999, s. 246-247.

55
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Teologia katolicka uczy o dwóch rodzajach kar czyæcowych:
– Kara czasowego odrzucenia (poena damni). Dusze zmar³ych oczyszczaj¹
siê przez to, ¿e wiedz¹, i¿ s¹ kochane przez Boga i bêd¹ Go posiadaæ na zawsze,
ale aktualnie s¹ pozbawione mo¿liwoci widzenia Go i obcowania z Nim. Têsknota za Bogiem i ból niemo¿liwoci z³¹czenia siê z Nim s¹ ogromne, poniewa¿
dusza jest ju¿ wolna od przeszkód i rozproszeñ, jakich doznawa³a na ziemi,
i mo¿e ca³ym swym naturalnym pragnieniem zwracaæ siê ku Temu, który jest
Mi³oci¹, a nie mo¿e do Niego dotrzeæ. Ten ból oczyszcza duszê z egoizmu
i innych przywar58.
 Kara zmys³ów (poena sensus). Ojcowie Kocio³a i teologowie uwa¿aj¹ j¹
za konsekwencjê nieuporz¹dkowanych po¿¹dañ i przyjemnoci, jakich cz³owiek
szuka³ za ¿ycia. W przeciwieñstwie do kary czasowego odrzucenia  ta kara ma
charakter zewnêtrzny, a Biblia nazywa j¹ ogniem.
Pawe³ pisze o „ocaleniu jakby przez ogieñ” (1 Kor 3,15). Ojcowie i doktorzy
Kocio³a uwa¿aj¹, ¿e ten ogieñ w czyæcu nie jest przenoni¹, ale ogniem prawdziwym, który pali i wzbudza boleæ59, zadaje cierpienie i wypala nieczystoci.
Ma on charakter oczyszczaj¹cy. Nie jest to jednak ogieñ fizyczny, bo czyciec
nie jest miejscem fizycznym, ale jaki rodzaj ognia duchowego.
Kiedy z³oto oczyszczone w ogniu ma 24 karaty, jest wtedy najczystszej próby i nie zawiera ¿adnych zanieczyszczeñ i domieszek. Dusza jest jak z³oto: im
bardziej jest traktowana ogniem czyæcowym, tym bardziej zbli¿a siê do doskona³oci i nic ju¿ nie stoi na przeszkodzie, aby dost¹pi³a nieba.
Jest znamienne, ¿e tak¿e w przypadku piek³a autorzy biblijni mówi¹ o ogniu
(„Idcie precz ode Mnie, przeklêci, w ogieñ wieczny (to pyr to aiônion), przygotowany diab³u i jego anio³om!”; Mt 25,41), ale tamten ogieñ, to ogieñ duchowy
zapalony gniewem Bo¿ym60, który ani nie oczyszcza, ani nigdy siê nie koñczy.
Natomiast ogieñ czyæcowy zosta³ rozpalony przez ³askê Bo¿ej mi³oci i ma moc
duszê oczyciæ.
58
Ilustracj¹ mo¿e byæ objawienie prywatne s. Medardy (Zofii Wyskiel) z 1953 r.: W czyæcu
dusze wiele cierpi¹. Cierpienie ich polega zw³aszcza na tej wielkiej têsknocie za Bogiem. Bo to s¹
dusze wiête, s¹ w stanie ³aski Bo¿ej i bardzo pragn¹ ju¿ jak najrychlej byæ z³¹czone z t¹ Przedwieczn¹ wiat³oci¹, a nie mog¹, bo jeszcze materia nieodpokutowanych kar ci¹¿y na nich. Bóg
równie¿ têskni za nimi. Chcia³by ju¿ je mieæ u Siebie i cieszyæ siê w swojej chwale z nimi. Ale
Jego Sprawiedliwoæ musi byæ wykonana, bo nic zmazanego nie mo¿e wejæ do Królestwa Niebieskiego, niebieskiej chwa³y. Têsknota ta jest tak straszna, ¿e niczym jest ogieñ, niczym s¹ inne cierpienia, tortury i mêki wobec têsknoty za Bogiem  Mi³oci¹, tym bardziej ¿e dusza taka wie, ¿e
sama by³a powodem tego oddalenia, bo nie dba³a tu na ziemi o to, aby stawaæ siê coraz czystsz¹,
by móc zaraz po mierci z³¹czyæ siê z Bogiem. Dusza nie zdaje sobie tu sprawy na ziemi, jak wielki jest Bóg, jak wielk¹ Mi³oci¹ On jest, poznaje Go jednak w chwili mierci i dlatego tak bardzo
cierpi z powodu tego oddalenia od Boga. Zob. http://www.mali-rycerze.pl/czytam,735 [dostêp
28.04.2015].
59
Zob. Katarzyna z Genui, Rozprawa o czyæcu, Wroc³aw 1998, s. 24.
60
Zob. F. Kowalska, Dzienniczek, Warszawa 2011, s. 242 (nr 741).
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We wspó³czesnej teologii coraz ostro¿niej mówi siê o samej naturze kar
czyæcowych, poniewa¿ s¹ one os³oniête mg³¹ tajemnicy. „Ocalenie przez ogieñ”
jest jakiego rodzaju kar¹ dla ludzkich grzesznych zmys³ów, w której przejawia
siê jednoczenie i sprawiedliwoæ Boga, i Jego mi³osierdzie.
Wyranie siê te¿ mówi, ¿e czyciec nie jest ani miejscem, ani te¿ nie podlega
czasowi. Na ¿ycie po mierci nie wolno przenosiæ pojêæ, którymi cz³owiek pos³ugiwa³ siê w doczesnoci. Po mierci jest inaczej! Czyciec jest rzeczywistoci¹ wymykaj¹c¹ siê czasowi, a jednak przejciow¹. Stan ten dobiegnie koñca
z chwil¹ paruzji.
Prawdê o czyæcu odrzuci³ Marcin Luter, a za nim protestanci. Luter uzna³,
¿e z ksi¹g Pisma wiêtego nie da siê udowodniæ istnienia czyæca, a nadto, gdyby nawet jakie dusze by³y w czyæcu, w ogóle nie by³yby pewne swego zbawienia61. Dzisiaj uwa¿a siê, ¿e pogl¹dy Lutra nie wynika³y z pobudek dogmatycznych, tylko z trudnych do zaakceptowania praktyk religijnych (szafowania
odpustami, Mszami i modlitwami za zmar³ych)62. Powodem by³o te¿ odrzucenie
Drugiej Ksiêgi Machabejskiej, w której znajduje siê najmocniejszy biblijny argument za istnieniem czyæca63.
Dzisiaj protestanci twierdz¹, ¿e gdyby rzeczywicie by³o potrzebne cierpienie za grzechy w czyæcu, to tym samym ofiara Chrystusa by³aby niewystarczaj¹ca. Wiara w czyciec stanowi  ich zdaniem  zaprzeczenie wystarczalnoci
ofiary przeb³agalnej Chrystusa i jest sprzeczna z biblijn¹ nauk¹ o zbawieniu.
Uznanie czyæca jest równoznaczne z przyjêciem tezy, ¿e ofiara Chrystusa jest
niedoskona³a, niekompletna i niewystarczaj¹ca.
Ustosunkowuj¹c siê do tej kwestii, trzeba mieæ wiadomoæ, ¿e zbawienie
wymaga od cz³owieka transformacji: nie mo¿e siê zjednoczyæ ze wiêtym Bogiem kto, kto nie jest wiêty. Jaki los czeka wiêc tych, którzy dost¹pili darowania win od Chrystusa, ale przed mierci¹ nie zdo³ali siê gruntownie przekszta³ciæ?
Zob. Leon X, Bulla Exsurge Domine (1520), w: Breviarium fidei, Poznañ 2000.
Zob. R. Porada, Czyciec  dojrzewanie do chwa³y. Nauka o eschatologicznym stanie oczyszczenia w dialogu luterañsko-rzymskokatolickim w USA, w: Cz³owiek w dialogu, red. Z. Glaeser,
Opole 2012, s. 592.
63
Druga Ksiêga Machabejska jest czêci¹ greckiej Septuaginty, czyli Biblii u¿ywanej przez
¯ydów. Dla staro¿ytnych chrzecijan mia³a ona rangê Pisma wiêtego, dlatego nie dziwi, ¿e 80%
cytatów Starego Testamentu w Nowym jest w wersji Septuaginty, w tym nawet cytat z 2 Mch 7 
w Hbr 11,35b. Najstarsze synody kocielne (np. rzymski w roku 382) w³¹czy³y Drug¹ Ksiêgê
Machabejsk¹ do kanonu pism chrzecijañskich. Tekst o modlitwie za zmar³ych w 2 Mch 12,32-45
zrodzi³ u ¯ydów praktykê takiej modlitwy, która odmawiana jest tak¿e dzisiaj jako Kaddisz za
zmar³ych. Do codziennej modlitwy za zmar³ego ojca by³ (i jest) przez rok zobowi¹zany syn. Gdy
ojciec nie mia³ syna albo nie by³ pewien, ¿e wywi¹¿e siê on ze zobowi¹zania, w testamencie pozostawia³ pieni¹dze dla kogo, kto bêdzie siê za niego modli³. Zob. G. Anderson, Is purgatory biblical?, dz. cyt., s. 43. Drug¹ Ksiêgê Machabejsk¹, z której inspiracjê wiary czerpali ¯ydzi i staro¿ytni chrzecijanie, protestanci wy³¹czyli ze swojego kanonu biblijnego.
61
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Trzeba pamiêtaæ, ¿e zbawienie rozgrywa siê na dwóch poziomach:
 Bóg usprawiedliwia cz³owieka (czyli daruje mu winy).
– Bóg dokonuje jego transformacji, czyli go uwiêca i doskonali (przy jego
wspó³pracy).
Samo przebaczenie grzechów, czyli usprawiedliwienie, nie wystarcza do zbawienia. To jest dopiero pierwszy krok. Potrzeba uwiêcenia cz³owieka, a to nie
jest proces natychmiastowy, ale rozci¹gniêty w czasie. Jeli cz³owiek nie jest
uformowany w wiêtoci i nie jest ugruntowany w doskona³oci, nie mo¿e zjednoczyæ siê z Bogiem w niebie. Mo¿e to nast¹piæ dopiero wtedy, gdy przemiana,
która rozpoczê³a siê w chrzcie, dobiegnie do samego koñca.
Ofiara Chrystusa wymaga wspó³pracy cz³owieka. Dopiero wtedy dokonuje
siê uwiêcenie i przemiana cz³owieka. W Biblii mo¿na znaleæ wiele ilustracji
tej prawdy. Kiedy na przyk³ad Dawid jako król Izraela uwiód³ Batszebê i poleci³
zamordowaæ jej mê¿a, przyby³ do niego wkrótce prorok Natan. Dawid przyzna³
siê do winy, a prorok og³osi³ jej wybaczenie i uchyli³ wyrok mierci, na jaki król
zas³u¿y³: „Pan odpuszcza ci twój grzech – nie umrzesz” (2 Sm 12,13). Wybaczenie nie oznacza³o jednak anulowania kary, na jak¹ Dawid zas³u¿y³ i któr¹ musia³
odpokutowaæ. Bóg bowiem nie by³ zainteresowany jedynie jego uniewinnieniem.
Chcia³ dokonaæ transformacji osoby Dawida i kaza³ mu zmierzyæ siê z konsekwencjami swojego czynu.
Dawid ponosi³ przez ca³e ¿ycie przykre nastêpstwa swego grzechu. Wystarczy tylko wspomnieæ ucieczkê króla z Jerozolimy z powodu syna Absaloma.
Dawid da³ wtedy wyraz swej duchowej nêdzy, mówi¹c: „Je¿eli Pan bêdzie mnie
darzy³ ¿yczliwoci¹, to przywróci mnie, tak ¿e znów bêdê móg³ zobaczyæ Arkê
Bo¿¹ razem z przybytkiem. Je¿eli jednak powie: «Nie znajdujê w tobie upodobania»  oto jestem  niech czyni ze mn¹, co uzna za s³uszne!” (2 Sm 15,25-26).
Kiedy indziej Dawid zosta³ obrzucony kamieniami przez Szimei i przeklêty
s³owami: „Precz, precz, krwawy cz³owieku i niegodziwcze!” (2 Sm 16,7), a król
pokornie to znosi³. Takich przyk³adów w ¿yciu Dawida by³o wiele. Bóg wybaczy³ mu grzech, ale król rozumia³, i¿ wybaczenie wymaga cierpliwej naprawy
tego, co zepsu³, i ¿e ból, który cierpia³, jest niczym innym jak logiczn¹ konsekwencj¹ pope³nionych czynów.
Zbawienie nie ogranicza siê do jednorazowego dowiadczenia usprawiedliwienia. Wymaga stopniowej moralnej i duchowej przemiany. Dowiadcza³ jej
Dawid, kiedy prze¿ywa³ swój czyciec, przynajmniej w ziemskim wymiarze.
Rola Dawida w tym procesie naprawy jest wyranie pasywna: dowiadczenia
spada³y na niego, a on siê im poddawa³ i pozwala³ siê kszta³towaæ.
W Biblii znajdziemy te¿ przyk³ady bardziej aktywnej roli grzesznika, który
otrzymuj¹c przebaczenie u Boga, zostaje zobowi¹zany do sp³aty zaci¹gniêtych
d³ugów przez pe³nienie uczynków mi³osierdzia. Klasycznym przyk³adem mo¿e
byæ historia króla Nabuchodonozora. Kiedy król uzna³ swoje winy i skruszony
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prosi³ Daniela o wskazówki, jak je naprawiæ, us³ysza³: „Królu, przyjmij moj¹ radê
i okup swe grzechy uczynkami sprawiedliwymi, a swoje nieprawoci mi³osierdziem nad ubogimi” (Dn 4,24).
O ile transformacja Dawida mia³a charakter bardziej bierny, o tyle Nabuchodonozora ma mieæ charakter czynny: król babiloñski ma okupiæ pope³nione z³o
ja³mu¿n¹ na rzecz ubogich. Autor biblijny wyranie wskazuje „uczynki sprawiedliwe” jako drogê do pe³nego zbawienia.
Moc dobrych czynów i udzielanej ja³mu¿ny ilustruje te¿ przyk³ad Tabity
z Dziejów Apostolskich (Dz 9,36-42). Kiedy zmar³a ta dobra kobieta, jej martwe
cia³o otoczy³y wdowy i pokazywa³y Bogu chitony i p³aszcze, które zrobi³a im za
swego ¿ycia. Si³a dobrych uczynków Tabity wraz z modlitw¹ Piotra przywróci³y
jej ¿ycie.
Przytoczony przyk³ad króla Dawida wskazuje, ¿e przebaczenie i zbawienie
jest czym wiêcej ni¿ tylko jednorazowym zdjêciem winy z grzesznika. Wymaga
d³ugotrwa³ego procesu przemiany cz³owieka, a wiêc zadania, które w chwili
mierci jest zwykle jeszcze niedokoñczone. Ta przemiana, uwiêcenie i postêp
w doskona³oci mog¹ byæ przyspieszone, na przyk³ad przez dawanie ja³mu¿ny,
jak ilustruje to rada udzielona Nabuchodonozorowi przez proroka Daniela. Jednoczenie za ju¿ tu, na ziemi, mo¿na kszta³towaæ skarbiec swoich zas³ug, które
bêd¹ pomoc¹ dla cz³owieka po mierci (Tabita)64.
Jakkolwiek ofiara Chrystusa jest doskona³a, kompletna i wystarczaj¹ca, to
wyranie wymaga zaanga¿owania cz³owieka. Jeli to zaanga¿owanie za ¿ycia
oka¿e siê niewystarczaj¹ce, bêdzie musia³o byæ kontynuowane ju¿ po mierci.
Rozumieli to ludzie wierz¹cy, modl¹c siê i sk³adaj¹c ofiary za zmar³ych. Czynili
to, zanim jeszcze zaczê³a siê wyraniej krystalizowaæ myl o czyæcu. Ta myl
jest w Biblii wyrana, chocia¿ nie jest wyra¿ona bezporednio. Wystêpuje równie¿ w pouczeniach, ¿e osobiste cierpienia i osobiste zas³ugi maj¹ wielkie znaczenie dla losu cz³owieka po mierci.
Koció³ od pocz¹tku czci³ pamiêæ zmar³ych i ofiarowa³ im pomoce,
a w szczególnoci Ofiarê eucharystyczn¹, by po oczyszczeniu mogli dojæ do
uszczêliwiaj¹cej wizji Boga. Koció³ zaleca tak¿e ja³mu¿nê, odpusty i dzie³a
pokutne za zmar³ych65, modlitwê i Msze gregoriañskie. Z myl¹ o pomocy duszom zmar³ych jest obchodzony w Kociele od roku 998 (w Polsce od XII w.)
Dzieñ Zaduszny.
W duchu nauki o obcowaniu wiêtych teologowie uwa¿aj¹, ¿e mo¿na siê
modliæ nie tylko za dusze czyæcowe, ale tak¿e do nich z prob¹ o wstawiennictwo. Dusze te bowiem kochaj¹ Boga i mog¹ siê modliæ, a wiêc mog¹ te¿ wypraszaæ ¿yj¹cym pomoc66.
64
65
66

Zob. G. Anderson, Is purgatory biblical?, dz. cyt., s. 42.
KKK 1032.
Zob. W. Granat, Dogmatyka katolicka. Synteza, dz. cyt., s. 505.
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Z problematyk¹ czyæca wi¹¿e siê kwestia odpustów, ale to ju¿ inne zagadnienie, wymagaj¹ce odrêbnego opracowania.

The person will be saved, but only as through fire (1 Cor 3:15).
Purgatory from the Perspective of the Bible and in Theological
Reflection
Summary
Apart from the two final states after death, heaven and hell, there is a third transitional state
called “purgatory”. The Church believes in it, though this term does not occur in the Bible.
The aim of this paper is to present scriptural sites relating to purification after death. There
are only a few texts that concern purgatory and in addition they do not point directly to it: 2 Macc
12:38-45 (prayers and atonement can help the dead), Matt 12:31-32 (certain offenses can be
forgiven in the age to come) and 1 Cor 3:10-15 (there is a cleansing fire after death – different
from the punishment of the damned). The message of these texts is clear: the lot of a man may be
changed even after death.
One can also find in the Sacred Scripture some metaphors applying to purgatory: whipping
(Lk 12:47-48), imprisonment for debts (Matt 5:25-26) and leaving the netherworld (Matt 12:4).
Some scholars think, the Jesus’ parable of the rich man and Lazarus (Lk 16:19-31) also reveals the
mystery of the final purification.
Although the Church believed in purgatory from the very beginning, she formulated her
doctrine of faith on purgatory especially at the Councils of Florence (1439) and Trent (1547). What
the Church teaches is that there is a purification that occurs after death for all who die in God’s
friendship but who have not been sufficiently purified for the glory of heaven. The purification can
involve some kind of pain or discomfort (poena damni – punishment of temporary rejection and
poena sensus – punishment of the senses).
Martin Luther and the Protestants reject the doctrine of purgatory. They argue that if a man
had to suffer in purgatory, the sacrifice of Jesus Christ would be incomplete and insufficient. The
Catholic answer to the dilemma is that salvation assumes two steps: forgiveness of sins and
transformation of life. The former occurs immediately, the latter needs time. God changes people
and actually makes them righteous. Only when they are entirely sanctified and fully perfected, they
are truly fit to enjoy the beatific vision of heaven. And what about people who die before they have
been thoroughly transformed?
The Catechism of the Catholic Church (1032) encourages the faithful on earth to assist those
being purified and to offer prayers, above all the Eucharistic sacrifice, almsgiving, indulgences, and
works of penance undertaken on behalf of the dead.

Keywords
afterlife, particular judgment, purgatory, final purification, prayer for the dead
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162

PIOTR OSTAÑSKI

Bibliografia
Literatura poszerzaj¹ca zagadnienie
Anderson G., Is purgatory biblical? Beginning with Davids penitence. Gary A. Anderson
shows the Scriptural structure of purgatory, First Things 217(2011), s. 39-44.
Atwell R., From Augustine to Gregory the Great. An evaluation of the emergence of the
doctrine of purgatory, Journal of Ecclesiastical History 38(1987) 2, s. 173-86.
Basiuk M., Pismo wiête o czyæcu, Nasza Myl 10(2013) 37, s. 8-9.
Bietenhard H., Kennt das Neue Testament die Vorstellung vom Fegefeuer?, Theologische
Zeitschrift 3(1947) 2, s. 101-22.
Boulding C., Purgatory. What do Catholics believe, Epworth Review 22(1995) 2,
s. 101-109.
Brattston D., Hades, hell and purgatory in ante-Nicene Christianity, Churchman
108(1994) 1, s. 69-79.
Campbell J., Forgiveness in the age to come, (1-2), Affirmation & Critique 9(2004) 1,
s. 56-69; 2, s. 78-95.
Casey J., After lives. A guide to heaven, hell, & purgatory, Oxford 2010.
Chrostowski W., Niebo, piek³o i czyciec w perspektywie biblijnej, w: Niebo, piek³o, czyciec. Spojrzenie Kocio³a. Praca zbiorowa, red. K. Czapla, P. Góralczyk. Zakopane
Z¹bki 2010, s. 27-54.
Granat W., Biblia oparciem nauki o czyæcu, w: Ku cz³owiekowi i Bogu w Chrystusie.
Zarys dogmatyki katolickiej, t. 2, Lublin 1974, s. 519-521.
Horne B., Where is purgatory, San Francisco 1988, s. 92-100.
Jugie M., Purgatory and the means to avoid it, Westminster, Md 1949.
Ka³don S., Czyciec jako przejaw Bo¿ego mi³osierdzia, Ruch Biblijny i Liturgiczny
53(2000) 3-4, s. 213-222.
Kaszowski M., Niebo, piek³o, czyciec i to, co nast¹pi na koñcu. Synteza eschatologii,
KatowiceMiko³ów 2009.
Kijas Z., Niebo w domu Ojca, czyciec dla kogo, piek³o w oddaleniu, Kraków 2010.
Kinast R., The pope, purgatory, and process theology, Encounter 73(2013) 3, s. 39-46.
Klinkowski J., Dlaczego modlimy siê za zmar³ych?, Legnickie Wiadomoci Diecezjalne 20(2011) 3, s. 98-107.
Langemeyer G., Himmel, Hölle, Fegefeuer. Was erwartet der Christ nach dem Tod?, Freiburg 1990, s. 78-92.
Lanne E., The teaching of the Catholic Church on purgatory, One in Christ 28(1992) 1,
s. 13-30.
McGuire B., Purgatory, the communion of saints, and medieval change, Viator
20(1989), s. 61-84.
Merkt A., Das Fegefeuer. Entstehung und Funktion einer Idee, Darmstadt 2005.
Ombres R., The doctrine of purgatory according to St Thomas Aquinas, Downside Review 99(1981) 337, s. 279-287.
Ombres R., The theology of purgatory, Dublin 1980.

OCALENIE JAKBY PRZEZ OGIEÑ (1 KOR 3,15)

163

Perry A., Purgatory. The logic of total transformation, Wesleyan Theological Journal
48(2013) 1, s. 205-207.
Porada R., Czyciec  dojrzewanie do chwa³y. Nauka o eschatologicznym stanie oczyszczenia w dialogu luterañsko-rzymskokatolickim w USA, w: Cz³owiek dialogu. Ksiêga
pami¹tkowa dedykowana ksiêdzu arcybiskupowi Alfonsowi Nossolowi z okazji 80. rocznicy urodzin, 55. rocznicy wiêceñ kap³añskich oraz 35. rocznicy wiêceñ biskupich,
red. Z. Glaeser, Opole 2012, s. 587-605.
[Salij J.] js, Ogieñ czyæcowy, W Drodze 19(1991) 11, s. 108-112.
Salkeld B., Can catholics and evangelicals agree about purgatory and last judgment?,
New York 2011.
Stackhouse J., The hard work of holiness. Protestants and purgatory, Christian Century
131(2014) 12, s. 26-29.
Stêpieñ J., Nauka w. Paw³a o mierci, Ruch Biblijny i Liturgiczny 15(1962) 5, s. 283-291.
Swanson R., The burdens of purgatory, w: Medieval Christianity, red. D. Bornstein, Minneapolis 2009, s. 353-380, 396-397.
Townsend J., 1 Corinthians 3:15 and the school of Shammai, Harvard Theological Review 61(1968) 3, s. 500-504.
Walls J., Purgatory. The Logic of Total Transformation, Oxford 2012.
Wronka S., Eschatologiczna kara w £k 12,47-48a (nowotestamentowy argument na rzecz
czyæca?), Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich 2(2005), s. 263-290.

164

PIOTR OSTAÑSKI

OCALENIE JAKBY PRZEZ OGIEÑ (1 KOR 3,15)

165

Poznañskie Studia Teologiczne 29(2015), s. 165-182.
doi: 10.7169/pst.2015.29.9

Jerzy Szymik1

Uniwersytet l¹ski, Katowice
Wydzia³ Teologiczny

Smutek pocieszony.
J. Ratzingera/Benedykta XVI traktat o radoci
B³ogos³awieni, którzy siê smuc¹,
albowiem oni bêd¹ pocieszeni
Mt 5,4

Epikurejczyk Gassendi pozdrawia³ ¿artobliwie Kartezjusza: «O duszo!»,
a Kartezjusz odpowiada³: «O cia³o!». Kocha jednak nie sama dusza, ani nie samo
cia³o: kocha cz³owiek, osoba, która kocha jako stworzenie jednostkowe, z³o¿one
z cia³a i duszy. Jedynie wówczas, kiedy obydwa wymiary stapiaj¹ siê naprawdê
w jedn¹ ca³oæ, cz³owiek staje siê w pe³ni sob¹2 – czytamy w encyklice Deus
caritas est.
Synteza jest fundamentem duchowoci katolickiego chrzecijañstwa, przezwyciê¿aj¹cej jednostronnoæ i wszelkie dualizmy przesz³e i obecne (ile¿ ich
w [po]nowoczesnoci ). Par excellence katolicka (przypomnijmy: kat’holon =
dotycz¹cy ca³oci) zasada et… et… oraz complexio oppositorum godzi elementy
pozornie sprzeczne, których po³¹czenie bywa najczêciej nieosi¹galne dla wspó³czesnej dualistycznej kultury, proponuj¹cej nieraz, zamiast katolickiej duchowoci syntezy i równowagi, pseudoduchowoæ ucieczki od rzeczywistoci. Tymczasem jednoæ cia³a i duszy, grzechu i przebaczenia, Starego i Nowego Testamentu, dumy
i pokory, pokuty i triumfu, tronu i o³tarza3 (w najlepszym, s³u¿ebnym, proludzkim
sensie tego ostatniego po³¹czenia) to prawdziwie katolickie znamiê duchowoci.
Ale te¿ ta w³anie charakterystyczna dla katolickiej duchowoci i z niej p³yn¹cego stylu ¿ycia  prawdziwie jedna ca³oæ, wielostronna i z³o¿ona, nieKsi¹dz prof. dr hab. Jerzy Szymik  profesor zwyczajny w Katedrze Teologii Dogmatycznej
i Duchowoci Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu l¹skiego, w latach 2004-2014 cz³onek Miêdzynarodowej Komisji Teologicznej.
2
Benedykt XVI, Deus caritas est (25.12.2005), nr 5. Jeli nie zaznaczono inaczej, podane
w przypisach publikacje s¹ autorstwa J. Ratzingera/Benedykta XVI.
3
A.M. Valli, Ratzinger na celowniku. Dlaczego go atakuj¹? Dlaczego jest s³uchany?, t³um.
M. Masny, Kraków 2011, s. 135.
1
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sztuczna i harmonijna, budzi nieskrywan¹ nienawiæ wobec jej nosiciela i propagatora: Kocio³a. Aldo Maria Valli:
[ ] katolikowi, temu dziwnemu stworzeniu z innej epoki, z bezczeln¹ niekonsekwencj¹ [ ] udaje siê uchwyciæ naraz przeciwieñstwa. Grzeszy, ale pozwala, ¿eby
mu przebaczono i ze swej strony przebacza. Zdolny jest pociæ, ale umie te¿ wiêtowaæ. Wci¹¿ patrzy w niebo, ale nogami mocno stoi na ziemi. Osi¹ga szczyty osobistej ascezy, ale umie te¿ ¿yæ we wspólnocie. Docenia i kocha milczenie, ale pielêgnuje s³owo bardziej mo¿e ni¿ ktokolwiek inny. Jest erosem, ale i agape. I tak dalej.
Dla kogo, kto ocenia go z zewn¹trz, jest niezrozumia³y, jest uosobion¹ niekonsekwencj¹. Lecz ze swoim et et jest w sposób oczywisty szczêliwy, szczêliwszy
od tych, którzy  umiej¹c tylko praktykowaæ aut aut  pozostaj¹ wiêniami klatki, któr¹ sami sobie zmontowali4.

Nauczanie Benedykta XVI by³o takie w³anie: wyprowadzaj¹ce z klatki dualizmu w przestrzeñ wolnoci wiêtego, powszechnego (!) Kocio³a, g³êbokiej,
wewnêtrznej jednoci cia³a i duszy. Tak swego czasu (27 marca 2010 r.) opisa³ to
Vittorio Messori w „Corriere della Sera”:
Ten, kto go dobrze zna, wie doskonale, do jakiego stopnia w Ratzingerze profesorze,
potem kardynale prefekcie i wreszcie papie¿u, wspó³istniej¹ surowoæ i mi³osierdzie,
sztywnoæ i wyrozumia³oæ, szacunek dla normy i baczenie na jednostkowe ludzkie
sytuacje. Jest w nim humanitas dawnych ludzi Kocio³a, którzy od pulpitu wielkim
g³osem oskar¿ali grzech, a potem w konfesjonale po imieniu z konkretnym grzesznikiem szczodrze stosowali siê do Chrystusowego zaproszenia, ¿eby rozumieæ i wybaczaæ [ ] W tym synu starej, katolickiej Bawarii jest to, co wyró¿nia³o w³anie ten
autentyczny katolicyzm  niezgoda. Na nieludzkie, jakobiñskie okrucieñstwo, odrzucenie wyroku bez apelacji, sprawiedliwoci, w której nie ma miejsca na wyrozumia³oæ, ius  prawa, bez pietas  litoci dla ludzkiej kondycji5.

I w³anie to by³o przyczyn¹, ¿e tylekroæ prowadzono go na ³awê oskar¿onych. Libertyñscy jakobini, od których roi siê dzisiaj w mainstreamowych mediach pañstw zachodnich demokracji, odczuwaj¹ odrazê do autentycznego zrównowa¿enia (Carl Schmitt) obu mi³oci: ziemi i nieba.

1. wiêto w istocie
Ta równowaga nale¿y jednak dok³adnie do istoty ars vitae christianae. To
w³anie z niej p³ynie wewnêtrzny pokój szczerze j¹ praktykuj¹cych. A ten owo4
A.M. Valli, Ratzinger na celowniku , dz. cyt., s. 135-136; Aldo Maria Valli cytuje Carla
Schmitta (1888-1985) z jego dzie³a Rzymski katolicyzm i forma polityczna  dwa zdania przenikliwe, polemiczne, a w pierwszej po³owie XXI wieku wyj¹tkowo znów aktualne: Istnieje antyrzymski sentyment [ ] który sprawia, i¿ narody mniej zewangelizowane odczuwaj¹ odrazê do autentycznego zrównowa¿enia tego, co ziemskie, i tego, co wieczne, tego, co naturalne, i tego, co ponadnaturalne. A tym jest apostolski, rzymski Koció³ katolicki (cyt. za: tam¿e, s. 134).
5
Cyt. za: A.M. Valli, Ratzinger na celowniku , dz. cyt., s. 137.
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cuje radoci¹  to tropy wiod¹ce do odkrycia najg³êbszego z mo¿liwych zwi¹zku
miêdzy chrzecijañsk¹ duchowoci¹ a radoci¹. Bowiem to Paraklet, Stworzyciel
chrzecijañskiej Duch-owoci, sprawia, ¿e jestemy wolni od niepokojów i strachu, ¿e ¿yjemy z sercami wype³nionymi Chrystusowym pokojem, którego
wiat daæ nie mo¿e6. To On sprawia, ¿e tak¿e w cierpieniu, w znoszeniu wrogoci, w ma³o dzi komfortowej (siêgaj¹c po eufemizm) gotowoci do bycia znakiem sprzeciwu, chrzecijañstwo zawsze daje tê szerokoæ spojrzenia i g³êbiê
rozumienia, które ostatecznie przynosz¹ autentyczn¹ i nieutracaln¹ radoæ7.
I dzieje siê to wbrew pozorom oraz  i nade wszystko  wbrew zarzutom
o nietzscheañskiej proweniencji. Zarzuty te  klasyka w dwutysi¹cletniej historii
zmagañ ducha ciemnoci z duchowoci¹ chrzecijañsk¹  dadz¹ siê sprowadziæ
do oskar¿enia Chrystusa i Jego Kocio³a o najwiêkszy w dziejach ludzkoci atak
na radoæ ¿ycia. Ich bodaj najplastyczniejsz¹ ilustracj¹ jest teza Nietzschego
z Tako rzecze Zaratustra: Jaki¿ to najwiêkszy grzech pope³niono dotychczas na
wiecie? Czy¿ nie by³y nim s³owa tego, który rzek³: «Biada tym, którzy siê miej¹!»8. Zreszt¹ nie tylko w tych zdaniach Nietzsche nie przebiera w s³owach.
Oskar¿a chrzecijañstwo o potworn¹ zbrodniê przeciw ¿yciu9, o lansowanie
moralnoci resentymentów, dobrej dla przeciêtnego cnotliwego zwierzêcia (jak
sam to okrela), dla ludzi s³abych10, o obietnicê niebieskiego królestwa dla tych,
którzy siê stan¹ jak dzieci 11. Tymczasem wspó³czesny cz³owiek  zdaniem
Nietzschego i jego licznych dzi wyznawców i epigonów  chce królestwa ziemskiego na miarê mê¿a, którym siê sta³12. Pisze: W pojêciu wiêta mieci siê
duma, junactwo, swada; szyderstwo ze wszelkiego rodzaju powagi i poczciwoci; boskie stany wewnêtrzne, którym chrzecijanin absolutnie nie mo¿e przytakn¹æ. wiêto jest poganizmem par excellence”13, oraz: idea³ ducha (duchowoci
antychrzecijañskiej) polega na tym, ¿e (duch ów idealny) naiwnie, czyli mimowolnie, z przelewaj¹cej siê z niego pe³ni i potêgi bawi siê tym wszystkim, co
dotychczas by³o wiête, dobre, nietykalne i boskie14.
Dlaczego wierzê? Przes³anie pontyfikatu 2005-2013, t³um. A.M. Stefañska, Kraków 2013, s. 74.
wiat³oæ wiata. Papie¿, Koció³ i znaki czasu [rozm. P. Seewald], t³um. P. Napiwodzki,
Kraków 2011, s. 23.
8
F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, t³um. W. Berent, Poznañ 1995, s. 266 (cyt. za: Formalne zasady chrzecijañstwa. Szkice do teologii fundamentalnej, t³um. W. Szymona, Poznañ 2009,
s. 98). Por. £k 6,25b.
9
F. Nietzsche, Werke, Leipzig 1899 i nast., t. XV, s. 237-328 (cyt. za: H. de Lubac, Tragödie
des Humanismus ohne Gott, Salzburg 1950  cyt. za: Formalne zasady chrzecijañstwa, dz. cyt.,
s. 97).
10
Formalne zasady chrzecijañstwa, dz. cyt., s. 99.
11
Tam¿e, s. 98.
12
Tam¿e, s. 98.
13
Sakrament i misterium. Teologia liturgii, t³um. A. G³os, red. M. Koza, Kraków 2011, s. 153.
14
Formalne zasady chrzecijañstwa, dz. cyt., s. 99.
6

7

168

JERZY SZYMIK

Voilà: jestemy u mety. To znaczy za bram¹ obozu koncentracyjnego15, którego lagerführerzy tym w³anie siê bawi¹, co do tej pory (poza obozem) by³o
wiête, dobre, nietykalne i boskie. Tym siê raduj¹, z tego siê miej¹, a nad ich
miechem, swawolnym i przytakuj¹cym sobie, potê¿nieje g³os Bo¿ej pomsty,
z którego odwa¿y³ siê z junack¹ dum¹ szydziæ Nietzsche, oskar¿aj¹c go o zbrodniê przeciw ludzkoci: Biada wam, którzy siê teraz miejecie, albowiem smuciæ
siê i p³akaæ bêdziecie (£k 6,25b). Spe³ni siê nieuchronnie to s³owo Boga (jak
ka¿de); zdaje siê, ¿e dzi rozumiemy to nieco lepiej ni¿ kiedy
Prawda radoci i wiêtowania jest bowiem dok³adnie odwrotna, ni¿ praktykowali to dozorcy obozów koncentracyjnych et consortes oraz ich otaczany
w krêgach akademickiej humanistyki nabo¿n¹ czci¹ antenat Fryderyk Nietzsche,
z jego Wiedz¹ radosn¹ i Wol¹ mocy, które po dowiadczeniu XX-wiecznej hekatomby okaza³y siê dla milionów ofiar wiedz¹ krwaw¹ i przesmutn¹: niewol¹ przemocy. Prawda o radoci i wiêcie jest taka: dopiero kiedy Bóg daje uprawnienie, aby siê radowaæ, dopiero gdy On sam zapewnia mnie, ¿e moje ¿ycie i ca³y
wiat s¹ powodami do radoci, mo¿na mówiæ o prawdziwym wiêcie16. wiêto
nie jest poganizmem par excellence”17. Wrêcz przeciwnie: chrzecijañska wiara
i wiedza, ¿ycie i liturgia, która uobecnia ukrzy¿owan¹ mi³oæ Boga, jest [ ]
wiêtem par excellence”18.
I w³anie to jest winne chrzecijañstwo wiatu  pomimo wiata tego furiackich i kompulsywnych, pe³nych zamaskowanej agresji i wielorakiego szaleñstwa
(vide: biografia Nietzschego) ataków. To w³anie: istnieje radoæ pe³na i prawdziwa, ¿ycie i wiat s¹ powodami do radoci, bo istnieje Bóg i s³yszalna jest Jego
dobra dla nas Nowina, Ewangelia. Tym bardziej Koció³ winien jest j¹ wiatu,
im bardziej ród³a radoci sta³y siê w naszym wiecie zasypane i tym samym
pozostaj¹ nieznane, im rozpaczliwsze, dziksze i agresywniejsze jest wo³anie
o radoæ ¿ycia Nietzschego, nietzscheanistów i skrzek wtóruj¹cych im kar³ów19.
Koció³ musi tu cierpliwie i pokornie wytrzymywaæ kompleksy i zawici  chore
formy têsknoty za dobrem  swoich przeciwników: prawdziwa radoæ jest dobrem poci¹gaj¹cym, a zarazem dzi rzadkim, st¹d nieufnoæ, st¹d oskar¿enie
Chrystusa i Jego uczniów o jej brak b¹d zafa³szowanie.
15
Jest to moralnoæ dozorców obozów koncentracyjnych, przygotowana przez niego [Nietzschego  J. Sz.] i zaprogramowana we wszystkich szczegó³ach, wywieraj¹ca niesamowite wra¿enie prorockiej wizji. To wiat istot okrutnych i gwa³townych, nierozumiej¹cych samych siebie.
Formalne zasady chrzecijañstwa, dz. cyt., s. 99.
16
Sakrament i misterium, dz. cyt., s. 153.
17
F. Nietzsche, Wola mocy, t³um. K. Drzewiecki, S. Frycz, Kraków 2009, s. 123 (cyt. za: Sakrament i misterium, dz. cyt., s. 153).
18
Sakrament i misterium, dz. cyt., s. 153.
19
Wolno nam by³o odzywaæ siê skrzekiem/ kar³ów i demonów/ Ale czyste i dostojne s³owa
by³y zakazane/ Pod tak surow¹ kar¹, ¿e kto jedno z nich mia³/ g³ono wymówiæ/ Ju¿ sam uwa¿a³
siê za zgubionego  C. Mi³osz, Zadanie, w: ten¿e, Wiersze, t. 2, KrakówWroc³aw 1985, s. 191.
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To daæ, to g³osiæ, do tego przekonaæ, ewangelizuj¹c, czyli dos³ownie przynosz¹c radosn¹ nowinê Historia chrzecijañstwa rozpoczyna siê od s³owa
÷áéñå  raduj siê, którym to pozdrowieniem anio³ zwraca siê do Maryi podczas
zwiastowania (£k 1,28). Jeszcze mocniej akcent ten pojawia siê przy narodzinach
Jezusa: zwiastujê wam radoæ wielk¹  ÷áñí ìåãÜëåí, mówi anio³ Pañski do
pasterzy (£k 2,10)20. I do tego  od pocz¹tku  wszystko w chrzecijañstwie
zmierza: do «Ewangelii», do autentycznej radoci, do wielkiej radoci Bo¿ej21,
z Boga. Dlatego w. Tomasz w zmaganiach o radoæ zaleca³ kontemplacyjny
kontakt z Bogiem jako podstawowy rodek zaradczy na wszelkie ¿yciowe smutki. Spotkanie Prawdy (czyli Boga) i przebywanie z Nim likwiduje osamotnienie
(przyczyny smutku) i daje radoæ, uczy Akwinata22. Benedykt XVI przywi¹zuje
ogromne znaczenie do ¿yciowej mocy chrzecijañskiej radoci, zw³aszcza jej
skutecznej si³y ewangelizacyjnej, rozdzieraj¹cej mroczne zas³ony egzystencjalnych ciemnoci, zwyciêskiej wobec z³a. Ci¹g³e rozbudzanie radowania siê Bogiem, radowania siê Bo¿ym objawieniem, to moim zdaniem priorytetowe zadanie Kocio³a w nowym [trzecim  J. Sz.] tysi¹cleciu  pisa³ w jednym ze
swoich najwa¿niejszych traktatów dotycz¹cych ewangelizacji i przysz³oci23.
I przypomina³ w tym kontekcie s³owa Ezdrasza: Radoæ w Panu jest wasz¹
ostoj¹” (Ne 8,10)24.

2. Paschalny dar
J. Ratzinger/Benedykt XVI mówi w tym kontekcie o radoci rzeczy arcywa¿ne. Przede wszystkim pokazuje on korzeñ jej obecnoci w naszym wiecie:
jest ona paschalnym darem Boga. Radoæ bije bowiem w nasz wiat z wysokiego ród³a. Macierzysta góra tej krynicy to Golgota. Gerade von ihrer [= von der
Passion Jesu] Mitte geht die eigentliche Freude25  radoæ prawdziwa wyp³ywa
zawsze z samego rodka mêki Jezusa26, t³umaczy³ kardyna³ Ratzinger 22 czerwca 1986 roku, w kaplicy seminarium duchownego w Bambergu, w kontekcie
Formalne zasady chrzecijañstwa, dz. cyt., s. 96-97.
Koció³  znak wród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne (Opera Omnia, t. 8/1),
red. pol. K. Gód, M. Górecka, t³um. W. Szymona, Lublin 2013, s. 435.
22
Mi³oci mo¿na siê nauczyæ. Ma³¿eñstwo i rodzina na drodze ¿ycia, oprac. E. Guerriero, t³um.
P. Borkowski, Warszawa 2013, s. 136-137.
23
Koció³. Pielgrzymuj¹ca wspólnota wiary, t³um. W. Szymona, Kraków 2005, s. 273.
24
Tam¿e, s. 273.
25
Künder des Wortes und Deiner eurer Freude (Gesammelte Schriften, t. 12), FreiburgBasel
Wien 2010, s. 480.
26
S³udzy waszej radoci. Chrzecijañstwo, apostolstwo, kap³añstwo, t³um. T. Jaeschke,
K. Wójtowicz, Wroc³aw 1990, s. 37; G³osiciele S³owa i s³udzy waszej radoci. Teologia i duchowoæ sakramentu wiêceñ (Opera Omnia, t. 12), red. pol. K. Gód, M. Górecka, t³um. M. Górecka, M. Rodkiewicz (wspó³praca J. Kobienia, D. Petruk), Lublin 2012, s. 453.
20

21
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s³ynnej pauliñskiej definicji Chrystusowego kap³añstwa (kap³an = s³uga radoci,
2 Kor 1,24). To bowiem w³anie Jezusowa mieræ sprawia (dokonuje i ukazuje),
¿e nasze istnienie na tym wiecie nie jest drog¹ ku mierci, ¿e nie jest ¿yciem,
które wysz³o z «niczego» i w nic siê obróci”27. A przecie¿ tylko wówczas mo¿liwa jest trwa³a radoæ, kiedy to nie mieræ i nie nicoæ oka¿¹ siê ostatecznym fina³em naszej wêdrówki.
mieræ Chrystusa jest wiêc prawdziwej radoci centrum, za Jego zmartwychwstanie upewnia nas, ¿e On nie tylko sta³ siê, ale ju¿ odt¹d wiecznie jest
cz³owiekiem, ¿e cz³owieczeñstwo zosta³o przezeñ trwale wprowadzone w istotê
Boga. A wtedy  jeli tak jest rzeczywicie, prawdziwie  cz³owiek przestaje byæ
absurdalny i bez-nadziejny28. Cia³o i krew maj¹ wówczas swoje nienaruszalne
miejsce w Bogu (jak pisa³ Tertulian)29, a powód do radoci swoj¹ niezniszczaln¹,
bo wielkanocn¹, podstawê30. Nadzieja zdobywa przewagê w sporze z rozpacz¹:
ma racjê, bo posiada teraz niezniszczalne racje (z koronnym i nie do przebicia
argumentem ze zmartwychwstania Chrystusa na czele). Najprociej: wiêc mo¿emy siê jako ludzie cieszyæ 31. Radoci¹ prawdziwie ludzk¹, która jednak¿e przesta³a byæ krucha, zmienna i skoñczona.
Radoæ ta, która rodzi siê w uczniach przy spotkaniu ze Zmartwychwsta³ym
 Uradowali siê uczniowie, ujrzawszy Pana (J 20,20)  jest na kartach Radosnej Nowiny silnie wi¹zana z przyjciem Pocieszyciela. Jego wylanie dope³nia
paschê Chrystusa, a radoæ okazuje siê w³aciwym darem Ducha wiêtego jako
rzeczywisty podarunek Odkupiciela32 (Die Freude erscheint […] als die eigentliche Gabe des Geistes33). Powiada Pan do swoich: rozraduje siê serce wasze,
a radoci waszej nikt wam nie zdo³a odebraæ (J 16,22). I w ten sposób akord34,
który pojawia siê ju¿ w ca³ej swej czystej mocy w pozdrowieniu anielskim (raduj siê, pe³na ³aski, £k 1,28), przewija siê przez ca³e ukryte i publiczne ¿ycie
Jezusa, osi¹ga swoj¹ paschaln¹ symfoniczn¹ kulminacjê mêki, mierci i zmartwychwstania Jezusa oraz zes³ania Ducha wiêtego. To ostatnie jest zreszt¹
w kwestii radoci szczególne. J. Ratzinger/Benedykt XVI uczy, ¿e dok³adna analiza ewangelicznego pojêcia pe³na radoæ (aby radoæ wasza by³a pe³na,
J 16,20.22.24; 1 J 1,4; por. £k 11,13) wskazuje na jej to¿samoæ z Duchem wiê-

S³udzy waszej radoci, dz. cyt., s. 37-38.
Bóg Jezusa Chrystusa. Medytacje o Bogu Trójjedynym, t³um. J. Zychowicz, Kraków 1995,
s. 84-85.
29
Jezus z Nazaretu, cz. 2: Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania, t³um. W. Szymona, Kielce 2011, s. 290.
30
Por. tam¿e, s. 257.
31
Por. Bóg Jezusa Chrystusa, dz. cyt., s. 85.
32
Jezus z Nazaretu: dzieciñstwo, t³um. W. Szymona, Kraków 2012, s. 42.
33
Jesus von Nazareth. Prolog. Die Kindheitsgeschichten, Freiburg im Br. 2014, s. 38.
34
Jezus z Nazaretu: dzieciñstwo, dz. cyt., s. 42.
27

28
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tym: «radoæ» jest równowa¿na z «Duchem wiêtym»35. To ten sam dar zabitego i wskrzeszonego Chrystusa: Duch-radoæ, czyli Pocieszyciel.
Tym samym korytarzem ³aski, moc¹ Ducha Bo¿ego, ewangeliczny akord radoci (radosnej nowiny) wêdruje dalej  w Koció³, w jego historiê, w ca³¹
chrzecijañsk¹ duchowoæ, która zmierza do radoci pe³nej36. Szczególn¹ za
kwintesencj¹ tego fenomenu jest Eucharystia i ca³e jej teologiczne, duchowe
mysterium, uobecniaj¹ce Paschê Chrystusa i jej owoce.
To zreszt¹ nader charakterystyczne i interesuj¹ce: w refleksji teologicznej
Josepha Ratzingera i w nauczaniu Benedykta XVI na temat Eucharystii (zw³aszcza w tekstach sk³adaj¹cych siê na ksi¹¿ki Gott ist uns nah. Eucharistie: Mitte
des Lebens i Das Fest des Glaubens – Versuche zur Theologie des Gottesdienstes oraz w adhortacji Sacramentum caritatis) w¹tek radoci eucharystycznej
zosta³ wyeksponowany na niezwyk³¹ skalê i bardzo oryginalnie. Najg³êbsza odpowied, jakiej dostarczaj¹ te teksty na pytanie o istotê zwi¹zku obu tajemnic
(Mszy i radoci), siêga  jak¿eby inaczej  ich koniecznego wspólnego mianownika: mierci. Najkrócej: w swojej istocie Eucharystia jest odpowiedzi¹ na pytanie o mieræ, spotkaniem z mi³oci¹, która jest silniejsza od mierci, a tylko
wówczas gdy istnieje odpowied na mieræ, cz³owiek ma powód do radoci37.
Jak¿eby inaczej: bo w ¿yciu to mieræ pozostaje wszak kwesti¹ ponad wszystkie kwestie i tam, gdzie rozci¹ga siê jej królestwo, nie jest mo¿liwe prawdziwie
radosne wiêtowanie38. J. Ratzinger/Benedykt XVI pisze o tym wielokrotnie
i wprost: ludzie zawsze we wszystkich swoich najg³êbszych têsknotach i wiêtach pragnêli przezwyciê¿enia mierci, [ ] poszukiwali ¿ycia, które jest wiêksze ni¿ mieræ. Uprawnienie do radoci, którego ostatecznie poszukuje cz³owiek,
b³¹dz¹c po omacku w ró¿nych miejscach, jest prawdziwe tylko wtedy, gdy jest
w stanie stawiæ czo³a kwestii mierci39. W Eucharystii obecnoæ prawdy mierci
i zmartwychwstania Chrystusa w³anie to uprawnienie do radoci nam daje40. Na
o³tarzu dzieje siê to, o czym marzy ludzka mi³oæ: w akcie mierci otwieraj¹ siê
drzwi do zmartwychwstania41; tu mi³oæ staje siê wieczna, zyskuj¹c powód i prawo do niezm¹conej radoci.
Dlatego te¿ okrelanie Eucharystii jako uczty czy te¿ wieczerzy wspólnoty to zbyt ma³o. Jej tajemnica idzie dalej, siêga g³êbin mierci i to, co Tradycja
zamyka w zdaniu «Eucharystia jest ofiar¹, uobecnieniem ofiary Krzy¿a Jezusa
Koció³. Pielgrzymuj¹ca wspólnota wiary, dz. cyt., s. 117.
Por. tam¿e, dz. cyt., s. 117.
37
wiêto wiary. O teologii mszy wiêtej, t³um. J. Merecki, Kraków 2006, s. 126.
38
Eucharystia. Bóg blisko nas, red. S.O. Horn, V. Pfnür, t³um. M. Rodkiewicz, Kraków 2005,
s. 47.
39
wiêto wiary, dz. cyt., s. 143.
40
Tam¿e, s. 143.
41
Por. Eucharystia. Bóg blisko nas, dz. cyt., s. 55.
35

36
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Chrystusa»42, dotyka samej istoty rzeczy. I tylko wtedy, przy takim jej rozumieniu (paradoksalnym jedynie na powierzchni), pozornie „smutnym” (ofiara) wobec „radosnego (uczta/wieczerza), mo¿liwe jest promieniowanie z jej wnêtrza
radoci prawdziwej, wielkanocnej: oto bowiem Ukrzy¿owany sta³ siê Zmartwychwsta³ym.
Prawdziwa jest równie¿  w wielu wymiarach rzeczywistoci i ¿ycia  odwrotnoæ tej tezy, powtórzmy: Moc¹, któr¹ narzuca siê prawda, musi byæ radoæ,
w której siê wyra¿a43. Prawda bowiem (tu: o ¿yciu mocniejszym ni¿ mieræ) nie
tylko radoæ powoduje, ale te¿ i jej potrzebuje jako swej wewnêtrznej mocy.
W tym kontekcie J. Ratzinger/Benedykt XVI pisze zazwyczaj o teologicznej
i liturgicznej wartoci piêkna. W refleksji autora Ducha liturgii jest ono bliskim
krewnym tej radoci, która jest treci¹ wiêta Eucharystii. Via pulchritudinis nale¿y do istoty chrzecijañskiej duchowoci44, jest jej elementem konstytutywnym
(a nie jedynie „czynnikiem dekoracyjnym”), jest prawdziwie splendore veritatis45, blaskiem eucharystycznej prawdy o Bogu ¿ywym, który sprawia, ¿e ¿ycie
wygrywa ze mierci¹. Piêkno (liturgii i jakiekolwiek) jest widzialn¹ form¹ radoci pe³nej. Piêkno i radoæ przenikaj¹ siê.

3. wiat³o przysz³oci
Tak poruszaj¹cych, nieraz przekraczaj¹cych granice liryki, tekstów na temat
wiêzi chrzecijañstwa i radoci jest w twórczoci teologicznej J. Ratzingera/Benedykta XVI niema³o. I sporo intensywnej uwagi  refleksyjnej, egzystencjalnej,
interpretacyjnej, parenetycznej  powiêca on nieodmiennie, od lat, tej kwestii.
miem twierdziæ, ¿e z biegiem czasu jest jej w tekstach papie¿a coraz wiêcej.
Dlaczego i sk¹d to? U cz³owieka oskar¿anego o pesymizm, teologa wpisanego
w szeregi pozbawionej entuzjazmu (wobec postêpu i modernizacji) konserwy, pasterza obwinianego o g³oszenie wstecznego i smutnego chrzecijañstwa?
Si³a i ¿arliwe piêkno Ratzingerowego traktatu De laetitiae polega na tym
w³anie, ¿e g³êbia przyzywa tu g³êbiê (por. Ps 42,8), jak w psalmicznych wersetach, znaj¹cych na wylot cz³owieka i zarazem zawieraj¹cych niesk³aman¹ wiedzê o Bogu. To ten sam literacki przypadek  z zachowaniem wobec Biblii wszelkiego szacunku i proporcji, rzecz jasna, bo przecie¿ spotyka siê tu g³êbokie
dowiadczenie egzystencjalne, znajomoæ cz³owieka, m¹droæ ¿yciowa  z g³êbi¹ wiary oraz teologi¹ wyj¹tkowej miary i z najwy¿szej mo¿liwej dzisiaj pó³ki.
Tam¿e, s. 48.
wiêto wiary, dz. cyt., s. 127.
44
Mistrzowie duchowi. Ojcowie i pisarze redniowiecza, t³um. LOsservatore Romano, Poznañ 2011, s. 69-70.
45
Adhortacja Sacramentum caritatis (22.02.2007), nr 35, 41.
42

43
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Teologia J. Ratzingera/Benedykta XVI jest egzystencjalna do samych trzewi, w ka¿dym calu, zawsze; nigdy nie ucieka w drêtwy be³kot. Ratzinger wie to,
co wie wielka literatura: radoæ jest wtedy, gdy spotyka mnie mi³oæ siêgaj¹ca
g³êboko w moje ¿ycie, która pozwala mi siê przekonaæ, ¿e nie jestem sam, ¿e
zosta³em zaakceptowany, niezawodnie i na zawsze46. Jednak moc¹ wiary wie
jeszcze wiêcej, bo co z kruchoci¹ tego dowiadczenia, jego nie-niezawodnoci¹?
Co ze mierci¹?
Tu w³anie g³êbia przyzywa g³êbiê, tu Ratzinger osi¹ga najwiêksz¹ wietnoæ myli i pióra, wietnoæ ich wspólnej, wzmocnionej wzajemnie trafnoci.
Trzy fragmenty Soli ziemi pokazuj¹ to w detalu i w esencji:
[ ] wiara jest ród³em radoci. Gdy Boga nie ma, wiat pustoszeje, wszystko staje
siê nudne, wszystko jest za ma³o. Widzimy przecie¿, ¿e ów wiat, w którym po Bogu
pozosta³a tylko pustka, sam coraz bardziej zu¿ywa tak¿e siebie, widzimy, ¿e sta³ siê
wiatem pozbawionym radoci. Wielka radoæ pochodzi st¹d, ¿e istnieje wielka mi³oæ, o której mówi esencjalna wypowied wiary. Jeste kim, kogo Bóg niez³omnie
kocha. To przecie¿ w³anie dziêki temu religia chrzecijañska pocz¹tkowo krzewi³a
siê g³ównie wród ludzi s³abych i cierpi¹cych47.

Teraz skondensowane w kilku zdaniach rzeczy nam ju¿ znane, ale nie tylko
one:
Dlatego mo¿na powiedzieæ, ¿e podstawowym elementem chrzecijañstwa jest radoæ.
Radoæ nie w sensie taniego gaudium, które mo¿e towarzyszyæ rozpaczy  wszyscy
wiemy wszak, ¿e miech czêsto maskuje rozpacz. Chodzi o prawdziw¹ radoæ. Radoæ, która dope³nia trud istnienia i czyni je znonym. Wed³ug Ewangelii, dzieje Jezusa Chrystusa rozpoczynaj¹ siê od s³ów anio³a, który mówi do Marii: Raduj siê!
W noc narodzin Jezusa anio³owie znów mówi¹: Zwiastujemy wam wielk¹ radoæ.
Równie¿ Jezus powiada: Zwiastujê wam dobr¹ nowinê. Zatem sedno zawsze brzmi
podobnie: Zwiastujê wam wielk¹ radoæ, Bóg istnieje, Bóg was kocha  niezmiennie
kocha48.

I powrót do wspó³czesnoci  przenikliwie, gorzko, ale i z daj¹c¹ nadziejê,
ewangelizacyjn¹ puent¹:
Stale obserwujê, ¿e nieskrêpowana radoæ sta³a siê rzadkim zjawiskiem. [ ] Zawsze
mnie to zaskakiwa³o, ¿e w³anie w dzielnicach ubóstwa, na przyk³ad w Ameryce
Po³udniowej, mo¿na spotkaæ znacznie wiêcej ni¿ u nas ludzi rozemianych, radosnych. Najwyraniej, mimo ca³ej niedoli, postrzegaj¹ oni dobro i znajduj¹ w tym oparcie, pokrzepienie, si³ê.

G³osiciele s³owa i s³udzy waszej radoci, dz. cyt., s. 725.
Sól ziemi. Chrzecijañstwo i Koció³ katolicki na prze³omie tysi¹cleci [rozm. P. Seewald],
t³um. G. Sowinski, Kraków 1997, s. 23.
48
Tam¿e, s. 23.
46

47
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W tym sensie znów potrzebujemy owej praufnoci, któr¹, w ostatecznym rozrachunku, mo¿e obdarzyæ cz³owieka jedynie wiara. Owej praufnoci, ¿e w zasadzie wiat
jest dobry, ¿e Bóg istnieje i jest dobry. ¯e dobrze jest ¿yæ, ¿e dobrze jest byæ cz³owiekiem. Dziêki tej praufnoci mamy odwagê, by siê radowaæ. Radoæ ta bêdzie siê staraæ, by równie¿ inni ludzie mogli siê weseliæ i otrzymaæ radosn¹ nowinê49.

Czyli: bez Boga  wszystko nudne, wszystkiego za ma³o, wszêdzie po¿eraj¹ca sam¹ siebie pustka. Wszêdzie jest nigdzie. Voilà: circulus vitiosus.
Z Bogiem  ¿ycie jest radoci¹. Bóg jest nasz¹ radoci¹ i pocieszeniem, ostoj¹ i si³¹. Wiara w Boga jest radoci¹, jest najg³êbszym ród³em, czyli pewnoci¹,
¿e ka¿dego z nas osobicie kocha jego Stwórca. Tak w³anie smakuje wiara:
wewnêtrzn¹ pogod¹ ¿ycia50. Circulus salutaris.
S¹dzê, ¿e – zdaniem J. Ratzingera/Benedykta XVI – do tego da³oby siê sprowadziæ istotê nowej ewangelizacji naszej wspó³czesnoci  do budzenia tego
w³anie smaku radoci, tej pogody wiary w Boga jako panaceum na nihilistyczn¹ rozpacz mierci grzechu odrzucenia Boga51. Owa radosna pogoda ¿ycia nie
ma nic wspólnego z naiwnoci¹, za to sporo z m¹droci¹ Bo¿¹52 (m¹droæ jest
zawsze Bo¿a, innej nie ma, niezale¿nie od tego, co owa inna o sobie myli),
z realizmem ¿ycia; wszak ma ona (radoæ) mieæ miejsce nie w raju, ale meta
diogmon, wród przeladowañ; ju¿ jednak teraz, w tym czasie poród nich
Pan obieca³ Piotrowi stokroæ wiêcej (Mk 10,30)53. Oto jak wyrazi³ Ratzinger te
zale¿noci i ich z³o¿onoæ w tekcie sprzed pó³wiecza za pomoc¹ metafory g³êbokich cieni i wielkiego wiat³a:
49
Tam¿e, s. 31. Wa¿ny do tych s³ów komentarz: W dzisiejszych czasach na radoci coraz
bardziej ci¹¿y hipoteka moralna i ideologiczna. Gdy cz³owiek odczuwa radoæ, to od razu zaczyna
z lêkiem myleæ, czy przypadkiem nie wykracza przeciwko solidarnoci z cierpi¹cymi, których jest
przecie¿ tak wielu. Nie mogê, myli, tryskaæ radoci¹, gdy na wiecie jest tyle biedy, tyle niesprawiedliwoci. £atwo zrozumieæ takie mylenie. Ma w nim swój udzia³ równie¿ refleksja moralna.
Mimo to postawê tak¹ trzeba uznaæ za b³¹d. wiat nie stanie siê przecie¿ lepszy, jeli zniknie radoæ. I odwrotnie: cierpi¹cym w ¿aden sposób to nie pomo¿e, ¿e zabronimy sobie radoci, powodowani wiadomoci¹ cierpienia, które przepe³nia wiat. Wprost przeciwnie, wiatu potrzeba ludzi, którzy odkrywaj¹ dobro, którzy ciesz¹ siê z dobra, dziêki czemu uzyskuj¹ si³ê i odwagê, by
samemu byæ dobrymi. Radoæ nie jest zatem sprzeczna z solidarnoci¹. Jeli radoæ nie jest egoistyczna, jeli rodzi siê z postrzegania dobra w wiecie, to chce, bymy j¹ przekazywali innym 
tam¿e.
50
Nauczmy siê wierzyæ. Niezwyk³e przes³anie Ojca wiêtego skierowane do Kocio³a, t³um.
W. Szymona, Kraków 2013, s. 77-78, 82; Radoæ wiary, red. G. Vigini, red. wyd. pol. M. Romanowski, Czêstochowa 2012, s. 33; Dlaczego wierzê, dz. cyt., s. 65; Ps, s. 596; Mistrzowie duchowi, dz.
cyt., s. 92; Nowe porywy ducha. Ruchy odnowy w Kociele, t³um. S. Czerwik, Kielce 2006, s. 78.
51
Koció³. Pielgrzymuj¹ca wspólnota wiary, dz. cyt., s. 273. [ ] iæ do ludzi i zanosiæ im
radoæ. Nie ma piêkniejszego powo³ania od tego, by byæ w drodze z radoci¹, dawaæ ludziom radoæ. [ ] Nikt nie mo¿e g³osiæ radoci tak wiarygodnie, jak ten, kto przynosi radoæ, kto czyni
radoæ, kto czyni mi³oæ  G³osiciele S³owa i s³udzy waszej radoci, dz. cyt., s. 611, 613.
52
Formalne zasady chrzecijañstwa, dz. cyt., s. 477-480, 489.
53
G³osiciele S³owa i s³udzy waszej radoci, dz. cyt., s. 669.
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[ ] postaw¹ chrzecijan nie jest negacja smutku, oczywicie tak¿e nie beznadziejnoæ (do której ma powody materialista), ale pocieszony smutek. Oznacza to: smutek
pozostaje i ma swoje racje, ale jest on zarazem pocieszonym smutkiem, smutkiem,
który mimo wszystko, bez wzglêdu na ca³¹ jego powagê, mo¿e i powinien byæ pocieszony i wewnêtrznie ogarniêty przez przewa¿aj¹c¹ pociechê. [Chodzi o] obraz takiej duchowej zasadniczej postawy, któr¹ mo¿na nazwaæ realizmem chrzecijanina.
Chrzecijanin nie upiêksza ani nie zaprzecza g³êbokim cieniom, jakie k³ad¹ siê na
istnienie cz³owieka w tym wiecie. A mimo to nawet te cienie s¹ jeszcze dla niego
znakiem nadziei, poniewa¿ on wierzy i umie wierzyæ, ¿e s¹ to cienie, jakich nie by³oby bez wielkiego wiat³a, które je rzuca. A jeli cienie nale¿¹ do teraniejszoci, to
przysz³oæ jest tym bardziej wiat³em54.

4. Znak ³aski
Radoci poród cieni (czyli dostêpu do wiat³a) trzeba szukaæ w pogodzeniu siê ze sob¹ samym55 i swoim ¿yciem, a to daæ mo¿e jedynie Bóg, za dok³adniej Jego przebaczaj¹ca mi³oæ, jego mi³osierdzie. Cz³owiek sam nigdy nie
dojdzie do ³adu ze sob¹  radoæ jest i z tej strony darem, zawsze i ostatecznie.
Tê kwestiê porusza J. Ratzinger/Benedykt XVI najczêciej przy okazji rozwa¿añ
dotycz¹cych sakramentologii, zw³aszcza teologii sakramentu wiêceñ i sakramentu pojednania. To w takim w³anie kontekcie, podczas wielkoczwartkowej Missa chrismatis w monachijskiej katedrze, 12 kwietnia 1979 roku (w dniu moich
wiêceñ w katowickiej katedrze!) przestrzega³: je¿eli kto w swoim ¿yciu odmawia przebaczenia, staje siê toksyczny, niepogodzony ze sob¹, ze wiatem
i z Bogiem, staje siê pozbawiony radoci [! – J. Sz.] i agresywny, poniewa¿ dzia³a w nim to nieprzebaczone, lecz, na szczêcie, i na odwrót: kto pozwala sobie
przebaczyæ, [ ] znajduje radoæ [!  J. Sz.], naturalnoæ i jest pogodzony sam
ze sob¹56. Prawdziw¹ pociechê (radoæ) przynosz¹ bowiem nie tyle s³owa pociechy (choæ nie s¹ bez znaczenia, ale jednak nie zmieniaj¹ stanu rzeczy, to znaczy nie usuwaj¹ przyczyny smutku), ile s³owa rozgrzeszenia57. One daj¹ dostêp
do ród³a radoci  Boga.
Przebaczenie jest otwarciem wrót do radoci, uwolnieniem do niej, usuniêciem g³ównej przeszkody (grzechu) na drodze do niej. W tym najg³êbszym teologicznym sensie smutek (nie cierpienia  patrz wy¿ej  ale grzechu; to nie ten
54
Zmartwychwstanie i ¿ycie wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei (Opera Omnia,
t. 10), red. pol. K. Gód, M. Górecka, t³um. J. Kobienia, Lublin 2014, s. 288. Medytacja na temat
mierci, z której pochodzi cytat, powsta³a w 1959 roku i by³a pierwotnie wyk³adem dla lekarzy.
Zosta³a poprawiona oraz rozbudowana w roku 1973 i opublikowana w tej nowej wersji w Dogma
und Verkündigung.
55
Formalne zasady chrzecijañstwa, dz. cyt., s. 103.
56
G³osiciele S³owa i s³udzy waszej radoci, dz. cyt., s. 512.
57
Tam¿e, s. 554, 558, 658, 677.
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sam smutek) jest negacj¹ (wiary)58. Wyzwolenie z grzechu jest zawsze lekkoci¹ duszy, zaproszeniem do radoci, apelem o ni¹, daniem jej. Radujcie siê!
Zawsze siê radujcie!  powtarza Pawe³ dwukrotnie dos³ownie (Filipianom  Flp
4,4; Tesaloniczanom – 1 Tes 5,16), a wielokrotnie w intencji i parafrazie59. Jej
zaprzeczeniem jest ów smutek nieprzebaczenia, zatruwaj¹ca ¿ycie gorycz negacji, która jest jakim fundamentalnym, ontycznym (bezbo¿noæ grzechu zmienia
sam¹ istotê cz³owieczego bytu) roz-goryczeniem, zainfekowaniem wnêtrza urazami-skutkami nie rzuconego w twarz Bogu60, pe³nym smutkiem ducha, odwrotnoci¹ radoci pe³nej (1 J 1,4)61.
Na antypodach tego w³anie stanu znajduje siê radoæ chrzecijañskiej duchowoci, radoæ cz³owieka, któremu przebaczono, kto znalaz³ i kto zosta³ znaleziony62, radoæ z bycia odnalezionym63. Jest to radoæ ewangelicznych mêdrców  Gdy ujrzeli gwiazdê, bardzo siê uradowali (Mt 2,10)  ludzi, którym
wiat³o Boga trafia do serca, i którzy tym samym widz¹, ¿e ich nadzieja siê spe³nia64. Czysta radoæ. Tam, gdzie jest Bóg, znika wszelkie zgorzknienie65.
Dlatego chrzecijañstwo jest pierwszorzêdnie radoci¹, nie ciê¿arem. Wbrew
zarzutom jego przeciwników i wbrew markotnym minom niejednego z wyznawców, który wzorem swego znanego ewangelicznego pierwowzoru nie chce braæ
udzia³u w radoci domowej uczty, rozgniewany i pe³en pretensji wobec Ojca
o brak satysfakcjonuj¹cej rekompensaty (ani kolêcia, ani zabawy z przyjació³mi ) za lata s³u¿by (£k 15,25-32). To zreszt¹ bardzo powa¿ny problem dzisiejszego stanu umys³ów i serc wielu z nas, chrzecijan wspó³czesnych, zw³aszcza
mieszkaj¹cych na Starym Kontynencie, wyznaj¹cych wiarê nie-m³od¹, letni¹
i pozbawion¹ wie¿oci, nie mówi¹c o prze¿ywaniu jej z entuzjazmem. Tymczasem wiara nie jest obci¹¿eniem, lecz ³ask¹66, nie jest nieszczêciem, ale dobrym
darem dobrego Boga”67, nie jest k³opotem dzisiaj, ale szans¹ zawsze (wczoTam¿e, s. 584.
Tam¿e, s. 583-584.
60
Myli duchowe, t³um. W. Szymona, Poznañ 2008, s. 22; W czas Bo¿ego Narodzenia, t³um.
K. Wójtowicz, Kraków 2001, s. 22-23.
61
Przyczyn¹ naszego smutku jest daremnoæ naszej mi³oci, przygniataj¹cy nas ciê¿ar skoñczonoci, mierci, cierpienia, z³oci i k³amstwa; nasza samotnoæ w pe³nym sprzecznoci wiecie,
w którym przewiecaj¹ce przez jego szczeliny zagadkowe oznaki Bo¿ej mi³oci kwestionuj¹ moce
ciemnoci przes³aniaj¹ce nam Boga albo ukazuj¹ce Go jako bezsilnego  Maryja w tajemnicy Kocio³a [wspó³autor: H.U. von Balthasar], t³um. W. Szymona, Kraków 2007, s. 56.
62
Jezus z Nazaretu: dzieciñstwo, dz. cyt., s. 141.
63
Demokracja w Kociele. Mo¿liwoci i ograniczenia [wspó³autor: H. Maier], t³um. M. Labi,
Kraków 2004, s. 127.
64
Jezus z Nazaretu: dzieciñstwo, dz. cyt., s. 141.
65
B³ogos³awieñstwo Bo¿ego Narodzenia. Medytacje, t³um. J. Merecki, Kraków 2006, s. 19.
66
Bóg Jezusa Chrystusa, dz. cyt., s. 41.
67
Prawda, wartoci, w³adza. Kiedy spo³eczeñstwo mo¿na uznaæ za pluralistyczne, t³um. G. Sowinski, Kraków 1999, s. 29.
58
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raj, dzi i jutro), nie jest balastem, ale radoci¹. To mocuj¹c siê z tym problemem
i z tej w³anie ewangelizacyjnej perspektywy wobec przygaszonej radoci
chrzecijañstwa Zachodu, opisywa³ Benedykt XVI cel swojej pierwszej pielgrzymki do Niemiec i spotkania z m³odzie¿¹ ca³ego wiata w Kolonii latem 2005
roku, w wielkiej skrzydlatej wizji piêkna i radoci wiary:
Chcia³bym ukazaæ, jak cudownie jest byæ chrzecijaninem. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e
chrzecijañstwo sk³ada siê z mnóstwa przykazañ, zakazów i zasad, których nale¿y przestrzegaæ, a wiêc jest czym zawi³ym i uci¹¿liwym; gdy zrzuci siê to brzemiê, cz³owiek
staje siê bardziej wolny. Ja za chcê jasno ukazaæ, ¿e kiedy nios¹ nas wielka Mi³oæ
i Objawienie, to s¹ to skrzyd³a, a nie brzemiê. Cudownie jest byæ chrzecijaninem ze
wiadomoci¹, ¿e otwiera to przed nami szerok¹ perspektywê, wielk¹ wspólnotê. Jako
chrzecijanie nigdy nie jestemy sami. Bóg zawsze jest z nami, a my zawsze jestemy
razem w wielkiej wspólnocie, wspólnocie Drogi; mamy plan na przysz³oæ i prawdziwy Byt, godny, by weñ wierzyæ. To jest radoæ bycia chrzecijaninem i piêkno wiary68.

Dlatego te¿ chrzecijañstwu jest po drodze z humorem, dowcipem, weso³oci¹69. Rzecz jasna, bez skrajnoci, uproszczeñ i przeceniania tego¿: Koció³ nie
jest klubem kompanów rozweselaj¹cych ludzi, a jego wartoæ nie mierzy siê sukcesami jego aktywnoci humorystycznej70, przestrzega Ratzinger (ale te¿ zauwa¿a, i¿ choæ kap³an nie jest humoryst¹, to jednak dar rozbawiania innych mo¿e
byæ cenny dla niego71, co mog¹ potwierdziæ duszpasterze na wszystkich szerokociach geograficznych, w tym ni¿ej podpisany). Ale te¿, co równie wa¿ne, a tu
nawet wa¿niejsze ni¿ powy¿sze przestrogi: poniewa¿ warunkiem prawdziwie
dobrego humoru jest g³êboka radoæ w sercu, dlatego i w tym sensie humor
bywa „barometrem wiary”72 (czyli radoci). Dalekowzroczn¹, profetyczn¹ i par
excellence nowoewangelizacyjn¹ uwagê Ratzingera (sprzed 40 lat!) trzeba
w tym miejscu koniecznie przypomnieæ: Dobry humor chrzecijan, maj¹cy ród³o w wyzwalaj¹cej pewnoci, ¿e s¹ kochani, powinien byæ w³anie dyskretnym
sposobem promieniowania [!  J. Sz.] na co dzieñ ewangeliczn¹ radoci¹ w pozbawionym humoru wiecie techniki73 (nawiasem: wiat zdominowany przez
technokracjê jest dlañ nieodmiennie esencj¹ wiata ponurego).
68
Benedykt XVI, Cudownie byæ chrzecijaninem. O nadziejach zwi¹zanych ze spotkaniem
w Kolonii [rozm. E. von Gemmingen], t³um. st, bz, jp, Goæ Niedzielny z dn. 02.08.2005, s. 6.
69
Fragment papieskiej katechezy z 27.01.2010 roku: Franciszek by³ wielkim wiêtym i weso³ym cz³owiekiem. Jego prostota, pokora, wiara, mi³oæ do Chrystusa, dobroæ w stosunku do ka¿dego mê¿czyzny i ka¿dej kobiety powodowa³y, ¿e w ka¿dej sytuacji by³ radosny. wiêtoæ i radoæ
pozostaj¹ bowiem w wewnêtrznym i nierozerwalnym zwi¹zku. Pewien francuski pisarz powiedzia³,
¿e na wiecie tylko ten jest smutny, kto nie jest wiêty, czyli nie przebywa blisko Boga  Mistrzowie franciszkañscy i dominikañscy, t³um. LOsservatore Romano, Poznañ 2012, s. 22.
70
Formalne zasady chrzecijañstwa, dz. cyt., s. 105.
71
Tam¿e, s. 105-106.
72
Tam¿e, s. 106.
73
Tam¿e.
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To pewne: wiata na ob³oki na pewno nie porw¹ frustraci J. Ratzinger/
/Benedykt XVI idzie tu zreszt¹ jeszcze dalej, odwa¿niej i tak formu³uje jedn¹
z podstawowych  jego zdaniem  regu³ rozró¿niania duchów: tam, gdzie nie
ma radoci, gdzie humor obumiera i znika, tam na pewno nie ma Ducha wiêtego, Ducha Jezusa Chrystusa74. I odwrotnie, pozytywnie: poniewa¿ duchowoæ
chrzecijañska jest pe³na radoci, dlatego radoæ jest znakiem ³aski. Cz³owiek
radosny (nawet w cierpieniu) nie mo¿e byæ daleko od Ducha Boga Ewangelii,
której pierwszym s³owem jest anielsko-promienne Raduj siê!75.
St¹d te¿ przeciwieñstwo tej postawy, duch przeciwny duchowej radoci, jaki rodzaj trwa³ego zgorzknienia i znu¿enia ¿yciem postrzeganym jako bezsensowne i wewnêtrznie sprzeczne jest bodaj najg³êbszym rodzajem ubóstwa76, lecz
i w tym miejscu najwiêkszego  wydawa³oby siê  kontrastu Ewangelia równie¿
okazuje siê nowin¹ dobr¹ i radosn¹ dla wszystkich: Duch Pañski [ ] pos³a³
Mnie, abym ubogim niós³ dobr¹ nowinê  mówi Jezus, cytuj¹c Izajasza. [J]arzmo moje jest s³odkie (Mt 11,30a)  oto Ewangelia dla zgorzknia³ych. I zarazem
wielkie zadanie chrzecijañskiej radoci: by zaraziæ sob¹ wiat.

5. Gloriosa
Jeli w pismach J. Ratzingera/Benedykta XVI mo¿na znaleæ i odczytaæ ca³y
traktat De laetitiae, to prawdziwym jego kompendium i najdojrzalsz¹  teologicznie i pastoralnie  syntez¹ jest bez w¹tpienia Orêdzie na XXVII wiatowy Dzieñ
M³odzie¿y. Znakomity ten tekst, w którym ¿arliwoæ przes³ania idzie w parze
z si³¹ i precyzj¹ teologicznej argumentacji, nosi tytu³ Radujcie siê zawsze w Panu
(Flp 4,4) i datê 15 marca 2012 roku77. Centralna teza dokumentu, bêd¹ca owocem wielu lat zmagañ z tematem i ró¿norodnych doñ podejæ formalnych, gatunkowych, tu jest dostosowana do kontekstu i specyfiki wydarzenia (wiatowy
Dzieñ M³odzie¿y) i zapisana we wstêpie, brzmi nastêpuj¹co:
Radoæ jest w istocie centralnym elementem dowiadczenia chrzecijañskiego. Tak¿e
podczas ka¿dego wiatowego Dnia M³odzie¿y dowiadczamy wielkiej radoci, radoci wspólnoty, radoci bycia chrzecijanami, radoci wiary. Jest to jedna z cech charakterystycznych tych spotkañ. Widzimy te¿ wielk¹ si³ê przyci¹gania, jak¹ ta radoæ
posiada: w wiecie czêsto naznaczonym smutkiem i niepewnoci¹ jest ona wa¿nym
wiadectwem piêkna i niezawodnoci wiary chrzecijañskiej. Koció³ jest powo³any
do niesienia wiatu radoci prawdziwej i trwa³ej78.
Tam¿e, s. 109; Bóg Jezusa Chrystusa, dz. cyt., s. 111.
Bóg Jezusa Chrystusa, dz. cyt., s. 111; Formalne zasady chrzecijañstwa, dz. cyt., s. 109.
76
R. Moynihan, Niech janieje wiat³o Bo¿e. Duchowa wizja Ojca wiêtego Benedykta XVI,
t³um. K. Sylwestrow, Kraków 2006, s. 94.
77
Orêdzie na XXVII wiatowy Dzieñ M³odzie¿y: Radujcie siê zawsze w Panu! (Flp 4,4)
(15.03.2012).
78
Tam¿e.
74

75
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Dokument sk³ada siê z siedmiu czêci, których kolejnoæ, czyli te¿ duszpastersko sprofilowana teologika, jest taka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nasze serce jest stworzone do radoci.
Bóg jest ród³em prawdziwej radoci.
Zachowywaæ w sercu chrzecijañsk¹ radoæ.
Radoæ mi³oci.
Radoæ nawrócenia.
Radoæ w chwilach próby.
wiadkowie radoci.

Orêdzie jest w zasadzie programem ewangelizacyjnym  g³êboko zakorzenionym w Biblii, opartym na wietnej syntezie teologicznej, dotykaj¹cym wspó³czesnej sytuacji m³odego cz³owieka, napisanym jêzykiem perswazyjnym.
W ostatnim punkcie (Idcie i powiedzcie innym m³odym ludziom o swojej
radoci z powodu odnalezienia cennego skarbu, którym jest sam Jezus) s³ychaæ
echa niedawnej (pó³ roku wczeniejszej, z jesieni 2011 r.) pielgrzymki do Niemiec
i nawi¹zania podczas jednej z tamtych homilii do s³ynnego dzwonu katedry
w Erfurcie, który nosi nazwê «Gloriosa»  «bogata w chwa³ê» (die Glocke
[dzwon] jest rodzaju ¿eñskiego)79. Chrzecijanie  mówi³ wtedy papie¿  maj¹ byæ
jak Gloriosa (najwiêkszy swobodnie ko³ysz¹cy siê dzwon redniowieczny w Europie): sygna³em duchowego przebudzenia, ¿ywym znakiem wiary, s³yszalnym
g³osem radoci Wzywaj¹cy braci, widzialni i s³yszalni w naszym wiecie80.
W ostatnim akapicie pojawia siê mocny akcent maryjny. Podobnie i w tym,
koñcowym, fragmencie refleksji o chrzecijañskiej radoci pe³nej. To Ona bowiem, pe³na ³aski, bogata w chwa³ê  prawdziwa Gloriosa  wyzna³a El¿biecie:
raduje siê duch mój w Bogu, moim Zbawcy (£k 1,47). To Ona by³a adresatem
anielskiego Raduj siê! (£k 1,28). To Ona jest nazywana «Przyczyn¹ naszej
radoci», poniewa¿ da³a nam Jezusa81.

Streszczenie
Ludzkiemu pragnieniu radoci i d¹¿eniu do niej sprzeciwiaj¹ siê twarde fakty: grzechu, z³a,
cierpienia i ostatecznie mierci. Dotkliwoæ i dramatyzm doczesnej egzystencji oraz jej skoñczonoæ stawiaj¹ pod znakiem zapytania mo¿liwoæ autentycznej radoci, jej zasadnoæ, a nawet moraln¹ prawoæ. W odró¿nieniu od cywilizacyjnych wysi³ków zapewnienia cz³owiekowi bytu wolnego od smutku, fenomen chrzecijañskiej odpowiedzi polega na ufnym wobec Boga uznaniu koniecznoci wspó³istnienia na tym wiecie smutku i radoci. Dlatego drogi ku radoci nie szuka
79
In Gott ist unsere Zukunft. Ansprachen & Predigten während seines Besuchs in Deutschland, Leipzig 2011, s. 96.
80
Tam¿e, s. 96.
81
Orêdzie , dz. cyt., s. 6. Por. Maryja w tajemnicy Kocio³a, dz. cyt., s. 56, 58, 68; Wznios³a
Córa Syjonu. Rozwa¿ania mariologiczne, t³um. J. Królikowski, Poznañ 2002, s. 31, 53.
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Koció³ poza smutkiem, w odrzuceniu go, lecz  paschalnie  w przejciu: ze mierci do ¿ycia.
Nowotestamentalny dialog Boga z cz³owiekiem otwieraj¹ s³owa wieszcz¹ce dobr¹ nowinê: Raduj
siê! Radoæ jest mo¿liwa, bo Bóg tak¿e teraz  poród cieni z³a  daje do niej prawo: zbawia wiat
przez mieræ i zmartwychwstanie Jezusa i posy³a nañ Ducha-Pocieszyciela. W rozbudzaniu tej autentycznej i nieutracalnej radoci, której porêk¹ jest przysz³oæ w Bogu, czyni¹cej znonym trud
istnienia, bêd¹cej narzêdziem i wewnêtrzn¹ moc¹ prawdy, widzi J. Ratzinger/Benedykt XVI istotne zadanie Kocio³a sprawuj¹cego Eucharystiê i pos³anego, by byæ szafarzem Bo¿ego mi³osierdzia.

Sorrow Consoled. Tract on Joy by J. Ratzinger/Benedict XVI
Summary
The hard facts of sin, evil, pain and – finally – death oppose the human desire and striving for joy.
The severity and gravity of earthly existence and its finiteness question the possibility of experiencing
authentic joy, its legitimacy and even moral integrity. Unlike the efforts of civilization aimed at ensuring
a sorrow-free existence for humans, the phenomenon of the Christian answer lies in the recognition of
the necessity of the co-existence of sorrow and joy, while trusting in God. Consequently, the Church
does not look for joy outside sorrow, in rejecting it, but – in the spirit of Passover – in the transition
from death to life. The dialogue between God and man in the New Testament begins with the words
announcing the good news: ‘Rejoice!’ Joy is possible since God grants the right to it, also now, among
the shadows of evil: He redeems the world through His death and Resurrection and sends the Spirit –
Paraclete – Comforter. J. Ratzinger/Benedict XVI sees a vital task for the Church in celebrating the
Eucharist and being sent to serve as the minister of God’s mercy in the awakening of this authentic joy
that cannot be lost. The guarantee of this joy is the future in God, which makes the hardship of existence
tolerable and is an instrument and internal power of the truth.

S³owa kluczowe
Ewangelia, Duch wiêty, Koció³, wiara, nadzieja, radoæ, duchowoæ, Pascha, chrzecijañstwo,
wspó³czesna cywilizacja

Keywords
Gospel, Holy Spirit, Church, faith, hope, joy, spirituality, Passover, Christianity,
modern civilization
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Bogdan Ferdek1

Papieski Wydzia³ Teologiczny we Wroc³awiu

Spór o nieomylnoæ papie¿a 
od Haec sancta do Pastor aeternus
Dzie³em Soboru Watykañskiego I s¹ dwie konstytucje: Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej Dei Filius2 i Pierwsza konstytucja dogmatyczna
o Kociele Chrystusowym Pastor aeternus3. Druga sporód wymienionych tutaj
konstytucja Pastor aeternus zawiera dwa dogmaty: o prymacie biskupa Rzymu
i o jego nieomylnym nauczaniu. W krêgach ich przeciwników mówiono, ¿e sobór ten rozpocz¹³ siê od „komedii zaproszeñ”, a zakoñczy³ siê „tragedi¹ nieomylnoci”4. Sformu³owanie komedia zaproszeñ” nawi¹zuje do inicjatyw Piusa IX,
który pismem Arcano divinae providentiae zaprosi³ wszystkich biskupów obrz¹dku
wschodniego niezachowuj¹cych wspólnoty z Rzymem, aby przybyli na sobór,
poniewa¿ ich poprzednicy byli na Soborze Lyoñskim II oraz Florenckim. Natomiast w pimie Iam vos omnes noveritis Pius IX wezwa³ wszystkich protestantów, aby przy³¹czyli siê do jedynej owczarni Chrystusa. Z kolei „tragedi¹ nieomylnoci” by³a posoborowa schizma i spory wewn¹trz Kocio³a. Od 1871 roku
rozpocz¹³ siê proces tworzenia Kocio³a starokatolickiego, który zosta³ uwieñczony 14 czerwca 1873 roku wyborem Josepha Huberta Reinkensa na pierwszego
starokatolickiego biskupa. Reinkers by³ profesorem na Wydziale Teologicznym
l¹skiego Uniwersytetu Friedricha Wilhelma w Breslau (Wroc³aw). W latach
1865/1866 pe³ni³ funkcjê rektora tego¿ uniwersytetu. Jest autorem ksi¹¿ki Über
päpstliche Unfehlbarkeit: einige Reflexionen wydanej w München w 1870 roku.
Wed³ug Reinkensa Sobór Watykañski I zniós³ episkopat na rzecz papie¿a, który
zosta³ uczyniony wice-Bogiem5. Jest to sprzeczne z Bibli¹, która nie zna s³ów
1
Urodzony w 1956 r. w Ozimku; wyk³adowca teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale
Teologicznym we Wroc³awiu; cz³onek Komitetu Nauk Teologicznych PAN; konsultor Komisji
Nauki Wiary przy KEP.
2
Zob. Sobór Watykañski I, Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej, w: Dokumenty Soborów Powszechnych IV, Kraków 2004, s. 888-911.
3
Zob. Sobór Watykañski I, Pierwsza Konstytucja dogmatyczna o Kociele Chrystusowym,
w: Dokumenty Soborów Powszechnych IV, dz. cyt., s. 912-927.
4
K. Schatz, Vaticanum I 1869-1870 III, Paderborn–München–Wien–Zürich 1994.
5
J. Reinkens, Über päpstliche Unfehlbarkeit: einige Reflexionen, München 1870, s. 144.
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Jezusa: Piotrze, Ja jestem z Tob¹, ale zna inne: Bo gdzie s¹ dwaj albo trzej
zebrani w imiê moje, tam jestem poród nich (Mt 18,20). Ze wzglêdu na te s³owa papie¿ Grzegorz Wielki czci³ postanowienia soboru jak Ewangeliê, a od Piusa IX  wbrew tym s³owom – sobory bêd¹ czci³y papie¿a jak Ewangeliê. Takie
wywy¿szenie papie¿a kosztem biskupów nazywa³ Reinkens „samobójstwem
Kocio³a”6. O posoborowych sporach w diecezji Breslau (Wroc³aw) mo¿e wiadczyæ wypowied ordynariusza tej diecezji Heinricha Förstera o „kotle czarownic (Hexenkessel), którym sta³a siê jego diecezja7. Tragedia nieomylnoci” trwa
nadal. Dogmat o nieomylnoci wci¹¿ wywo³uje spory. Jako przyk³ad mo¿e s³u¿yæ ksi¹¿ka Hansa Künga Nieomylny? Teolog z Tübingen, próbuj¹c zreinterpretowaæ dogmat o nieomylnym nauczaniu biskupa Rzymu, doszed³ do jego zakwestionowania. Wed³ug Künga nieomylny jest tylko Bóg i dlatego Koció³, który
Bogiem nie jest, nie mo¿e byæ nieomylny, czyli mo¿e siê on myliæ i innych w b³¹d
wprowadzaæ8.
Ze wzglêdu na wci¹¿ trwaj¹c¹ „tragediê nieomylnoci” warto pochyliæ siê
nad dogmatem o nieomylnym nauczaniu biskupa Rzymu i przypomnieæ o okolicznociach jego powstania, o zakresie w³adzy papie¿a i ukazaæ jego otwartoæ
na w³¹czenie w wiêksz¹ ca³oæ. Wród autorów, którzy opracowali to zagadnienie,
wyró¿nia siê Klaus Schatz, profesor historii Kocio³a w Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen we Frankfurcie nad Menem, autor trzytomowej
pracy Vaticanum I 1869-1870. Trzeci tom tej monografii: Unfehlbarkeitsdiskussion
und Rezeption ukazuje okolicznoci og³oszenia dogmatu o nieomylnym nauczaniu biskupa Rzymu. Zagadnienie to dochodzi równie¿ do g³osu w znanej pracy
Hansa Ursa von Balthasara Antyrzymski resentyment.
W literaturze dotycz¹cej zagadnienia nieomylnego nauczania biskupa Rzymu podkrela siê, ¿e n i e o m y l n o  æ jest przymiotem Boga i dlatego mo¿e
lepszym terminem w odniesieniu do papieskich wypowiedzi by³aby b e z b ³ ê d n o  æ. Skoro jednak termin n i e o m y l n o  æ wszed³ do jêzyka kocielnego
i teologicznego, to nale¿a³oby podkrelaæ, ¿e nieomylne nauczanie biskupa Rzymu partycypuje w nieomylnoci Boga, który zachowuje je od b³êdu. N i e o m y l n o  æ w odniesieniu do biskupa Rzymu by³aby udzielonym mu charyzmatem, dziêki któremu niektóre jego wypowiedzi s¹ wolne od b³êdu9.
Zagadnienie nieomylnego nauczania biskupa Rzymu zostanie ukazane w czterech ods³onach, którymi s¹: historyczny kontekst dogmatu, argumenty jego zwolenników i przeciwników, analiza definicji dogmatycznej, relektura dogmatu we
wspó³czesnym kontekcie.
Tam¿e, s. 158.
Tam¿e, s. 220.
8
H. Küng, Nieomylny?, Kraków 1995, s. 175.
9
Por. W. Beinert, Unfehlbarkeit, w: Lexikon für Theologie und Kirche X, Freiburg–Basel–
–Wien 2006, s. 389.
6
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1. Historyczny kontekst dogmatu o nieomylnym nauczaniu biskupa
Rzymu
Dogmaty rodzi³y siê najczêciej w sporach teologicznych. Dogmat o nieomylnym nauczaniu biskupa Rzymu rodzi³ siê ze sporu pomiêdzy koncyliaryzmem a ultramontanizmem.
Koncyliaryzm doszed³ do g³osu na Soborze w Konstancji (1414-1418). Sobór
ten z³o¿y³ z urzêdu trzech równoczenie urzêduj¹cych papie¿y: Benedykta XIII,
Grzegorza XII i Jana XXIII. Nastêpnie wybra³ (11 listopada 1417) nowego papie¿a Marcina V. Zanim jednak to zrobi³, wyda³ (6 kwietnia 1415) dekret Haec
sancta, który w punkcie drugim zawiera nastêpuj¹ce owiadczenie: sobór jest
prawowicie zgromadzony w Duchu wiêtym, stanowi sobór powszechny, reprezentuj¹cy Koció³ walcz¹cy i posiada w³adzê bezporednio od Chrystusa. Ka¿dy, niezale¿nie od zajmowanej pozycji czy godnoci, z papiesk¹ w³¹cznie, zobowi¹zany jest
do pos³uszeñstwa wzglêdem niego w sprawach dotycz¹cych wiary i przezwyciê¿enia
obecnej schizmy, jak równie¿ ogólnej reformy Kocio³a Bo¿ego w g³owie i cz³onkach10.

Haec sancta dekretuje wiêc wy¿szoæ soboru nad papie¿em, czyli koncyliaryzm. Podziemnym nurtem koncyliaryzmu, zadekretowanego przez Haec sancta, by³ np. gallikanizm. Cztery artyku³y gallikañskie z 1682 roku nawi¹zuj¹ do
Haec sancta. Wed³ug drugiego „artyku³u gallikañskiego” papie¿ dysponuje pe³ni¹ w³adzy duchownej, jednak dekrety Soboru w Konstancji dotycz¹ce powagi
soborów powszechnych utrzymuj¹ nadal swoj¹ moc. Z kolei czwarty „artyku³
gallikañski” powiada, ¿e w sprawach wiary papie¿ ma pierwszeñstwo, ale jego
orzeczenia s¹ niezmienne tylko wtedy, gdy nast¹pi zgoda Kocio³a11. Gallikanizm
g³osi wiêc nadrzêdnoæ soboru nad papie¿em, a nawet uzale¿nia jego nauczanie
w sprawach wiary od ogólnokocielnego konsensusu. Oznacza to ujmowanie
w nawias ka¿dej decyzji papieskiej, bo mo¿na siê od niej odwo³aæ do soboru lub
do ca³ego Kocio³a. Nie bez racji okrela siê gallikanizm jako „kocielny parlamentaryzm”, wed³ug którego w³adza ustawodawcza w Kociele nale¿y do soborów, a w³adza wykonawcza do papie¿a i biskupów12. Gallikanizm odmawia³ wiêc
papie¿owi prawa do podejmowania ostatecznej decyzji w sprawach wiary.
Przeciwieñstwem gallikanizmu jest ultramontanizm (³ac. ‘ponad górami’) – pogardliwa nazwa, jak¹ siê pos³ugiwali gallikanie na oznaczenie tych wszystkich,
którzy nadmiernie wywy¿szali w³adzê papiesk¹ i wszystkich rozwi¹zañ oczekiwali „spoza Alp”, czyli z Rzymu. Wed³ug przedstawicieli ultramontanizmu papie¿ jest
10

s. 49.

Sobór w Konstancji, Haec sancta, w: Dokumenty Soborów Powszechnych III, Kraków 2003,

Cztery artyku³y gallikañskie francuskiego zgromadzenia kleru z 19 marca 1862 roku,
w: K. Schatz, Prymat papieski od pocz¹tków do wspó³czesnoci, Kraków 2004, s. 267-268.
12
K. Schatz, Prymat papieski od pocz¹tków do wspó³czesnoci, dz. cyt., s. 201.
11
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nieomylny niezale¿nie od Kocio³a, i to do tego stopnia, ¿e od jego nieomylnoci
zale¿y nieomylnoæ Kocio³a. W konsekwencji papie¿ jest niezale¿ny od Kocio³a13. Gaspard Mermillod (1824-1892), szwajcarski biskup i kardyna³, g³osi³ potrójne wcielenie Syna Bo¿ego: w ³onie Dziewicy Maryi, w Eucharystii i w „starcu na
Watykanie”. Konsekwencj¹ tego trzeciego wcielenia jest nieomylnoæ papie¿a.
Z kolei Bartolomeo DAvanzo (1811-1884), w³oski biskup i kardyna³, twierdzi³, ¿e
nieomylne nauczanie papie¿a jest wynikiem wcielenia nadprzyrodzonego porz¹dku w biskupa Rzymu. Dziêki temu w jego nauczaniu wszystkie ludy widz¹ ten
nadprzyrodzony porz¹dek14. Znany niemiecki teolog Mattias Scheeben (1835-1888), wielki specjalista z zakresu charytologii, porównywa³ nieomylnoæ papie¿a z niepokalanym poczêciem Matki Pana. Obydwie prawdy wiary oznaczaj¹ radykalne uzdrowienie natury przez ³askê i panowanie ³aski nad natur¹. £aska zarówno w Maryi, jak i w nieomylnym nauczaniu papie¿a odnosi zwyciêstwo nad
Szatanem. Szatan mo¿e zmia¿d¿yæ tylko piêtê papie¿a, któr¹ jest jego ziemska
w³adza, ale nie mo¿e zniszczyæ pozycji papie¿a w Kociele. W papie¿u koncentruje siê nadprzyrodzona istota Kocio³a do tego stopnia, ¿e nieomylny papie¿ jest
tronem Chrystusa15. Najbardziej rozpoznawalny ultramontanista, angielski teolog
i kardyna³ Henry Manning (1808-1892), uwa¿a³, ¿e Chrystus najpierw wybra³ Piotra, a dopiero potem pozosta³ych aposto³ów i dlatego prymat Piotra jest kluczem
do zrozumienia Kocio³a, a nie odwrotnie16. William George Ward (1812-1882),
angielski filozof i teolog, zreasumowa³ ultramontanizm w ¿yczeniu, aby ka¿dego
dnia wraz ze niadaniem i „Timesem” otrzymywaæ nieomyln¹ encyklikê papiesk¹17.
Ultramontanizm w przeciwieñstwie do gallikanizmu przyznaje papie¿owi tak¹ w³adzê nad Kocio³em, ¿e wrêcz uto¿samia papie¿a z Kocio³em.
Dogmat o nieomylnym nauczaniu biskupa Rzymu jest wiêc skutkiem procesów historycznych: z jednej strony gallikanizmu o kilkuwiekowej tradycji, a z drugiej strony stosunkowo m³odego ultramontanizmu. Przez og³oszenie dogmatu
o nieomylnym nauczaniu biskupa Rzymu Sobór Watykañski I chcia³ ostatecznie
odrzuciæ gallikanizm.

2. Argumenty zwolenników i przeciwników nieomylnego nauczania
biskupa Rzymu
W zasadzie na Soborze nie by³o radykalnych przeciwników nieomylnego
nauczania biskupa Rzymu. Dyskusje pomiêdzy ojcami Soboru dotyczy³y zwi¹zku nieomylnoci papieskiej z nieomylnoci¹ Kocio³a. Wszyscy biskupi byli wiêc
13
14
15
16
17

Tam¿e, s. 211-212.
Tam¿e, s. 224-225.
K. Schatz, Vaticanum I 1869-1870, dz. cyt., s. 286-287.
Tam¿e, s. 284.
K. Schatz, Prymat papieski od pocz¹tków do wspó³czesnoci, dz. cyt., s. 224.
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i n f a l l i b i l i s t a m i. Jednak mniejsza czêæ biskupów, których mo¿na by nazwaæ m i n i m a l i s t y c z n y m i i n f a l l i b i l i s t a m i, podkrela³a zwi¹zek
nieomylnoci papieskiej z nieomylnoci¹ Kocio³a. Gdy papie¿ mówi w sposób
nieomylny, jest wówczas ustami, rzecznikiem i reprezentantem ca³ego Kocio³a.
Pomoc Ducha wiêtego nie jest mu dana bezporednio, ale porednio poprzez
s³uchanie Kocio³a. Przywo³ywano w. Antonina z Florencji (1389-1459), który
twierdzi³, ¿e papie¿ nie jest nieomylny, gdy og³asza definicjê z w³asnej inicjatywy, ale wtedy, gdy pos³uguje siê rad¹ i pomoc¹ ca³ego Kocio³a. Papie¿ jest wiêc
nieomylny, gdy opiera siê na tradycji Kocio³a lub na jego wiadectwie18. Nieomylnoæ papieska by³aby wiêc wyrazem nieomylnoci Kocio³a. Natomiast
wiêkszoæ biskupów, których mo¿na by nazwaæ m a k s y m a l i s t y c z n y m i
i n f a l l i b i l i s t a m i, postrzega³a papie¿a jako ród³o nieomylnoci ca³ego Kocio³a. Koció³ by³by wiêc nieomylny dziêki papie¿owi. Zwolennikom tak rozumianej nieomylnoci papieskiej bliski by³ pogl¹d francuskiego benedyktyna Prospera Guérangera, ¿e papie¿ niczego nie otrzymuje od Kocio³a, tak jak Piotr
niczego nie otrzyma³ od aposto³ów. Piotr zajmuje miejsce Jezusa Chrystusa, tak
jak biskupi zajmuj¹ miejsce aposto³ów19.
Pomiêdzy zwolennikami obydwu koncepcji papieskiej nieomylnoci toczy³a
siê burzliwa dyskusja. Na auli soborowej pada³y wszystkie znane argumenty za
nieomylnym nauczaniem biskupa Rzymu i p r z e c i w niemu.
M a k s y m a l i s t y c z n i i n f a l l i b i l i  c i powo³ywali siê na trzy klasyczne teksty petrynistyczne: Mt 16,18, £k 22,31 i J 21,15-17. Wed³ug Mt 16,18
Koció³ nie zostanie pokonany przez bramy piekielne, poniewa¿ jest zbudowany
na fundamencie, którym jest Piotr. Z tego fundamentu wyrasta nieomylnoæ Kocio³a, £k 22,32 wskazuje za na dwie obietnice dane Piotrowi. Pierwsza z nich
dotyczy zachowania wiary Piotra i odnosi siê osobicie do niego. Z kolei druga
obietnica dotyczy równie¿ jego nastêpców, a jej przedmiotem jest publiczne g³oszenie prawdziwej wiary. Gdy za chodzi o tekst J 21,15-17, to zwracano uwagê,
¿e wystêpuj¹ce dwukrotnie greckie âïóêåéí oznacza nie tylko w³adzê rz¹dzenia,
lecz równie¿ dawanie pokarmu, co wskazuje na nauczanie. Zatem Piotr i jego
nastêpcy maj¹ tak¿e w³adzê nauczania. M i n i m a l i s t y c z n i i n f a l l i b i l i  c i kontrargumentowali, powo³uj¹c siê na inne wypowiedzi Nowego Testamentu: Ef 2,20 pozosta³ych aposto³ów nazywa fundamentem, a Mt 18,18 równie¿ im
wszystkim przyznaje w³adzê wi¹zania i rozwi¹zywania. Piotr nie jest zatem izolowany od pozosta³ych aposto³ów, lecz dzia³a razem z nimi, bêd¹c rzecznikiem
wypowiadaj¹cym ich wiarê. Z kolei tekst £k 22,31 nie znajduje ¿adnej ilustracji
w Nowym Testamencie. Ukazuje on natomiast sobór w Jerozolimie, na którym
Piotr rozstrzyga razem z innymi20.
18
19
20

Tam¿e, s. 233.
Tam¿e, s. 234.
Tam¿e, s. 48-49.
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M a k s y m a l i s t y c z n i i n f a l l i b i l i  c i twierdzili, ¿e papie¿ zawsze
rozstrzyga³ definitywnie i nieodwo³alnie w sprawach wiary, a sobory by³y tylko
pomocniczym instrumentem jego urzêdu nauczycielskiego. Na taki argument
m i n i m a l i s t y c z n i i n f a l l i b i l i  c i odpowiadali, ¿e w staro¿ytnym Kociele nigdy w czasie licznych sporów nie odwo³ywano siê wprost do papie¿a.
Zamiast tej ³atwej i szybkiej drogi rozwi¹zania sporu wybierano drogê o wiele
trudniejsz¹ i wolniejsz¹, zwo³uj¹c sobory. Dopiero wypracowywane w trudzie
Consensio ecclesiarum uznawa³ papie¿21.
M a k s y m a l i s t y c z n i i n f a l l i b i l i  c i odwo³ywali siê do aklamacji
ojców Soboru Chalcedoñskiego: „Piotr przemówi³ przez Leona”. Na to m i n i m a l i s t y c z n i i n f a l l i b i l i  c i przywo³ywali przypadek papie¿a Honoriusza, który jako heretyk zosta³ potêpiony przez III Sobór w Konstantynopolu22.
Has³em wywo³awczym m a k s y m a l i s t y c z n y c h i n f a l l i b i l i s t ó w
by³y s³owa w. Augustyna: Roma locuta, causa finita, któremu m i n i m a l i s t y c z n i i n f a l l i b i l i  c i przeciwstawiali s³owa Wincentego z Lerynu:
Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus23.
W g³osowaniu nad ostateczn¹ wersj¹ definicji dogmatycznej o nieomylnym
nauczaniu biskupa Rzymu 13 lipca 1870 roku bra³o udzia³ 601 ojców Soboru,
451 z nich zag³osowa³o Placet, 62 – Placet iuxta modum i 88 – Non placet. Po
tym g³osowaniu 56 ojców opuci³o Sobór. W ostatecznym g³osowaniu nad og³oszeniem dogmatu 18 lipca 1870 roku z 535 ojców 533 g³osowa³o Placet, a tylko
dwóch Non placet.

3. Analiza definicji dogmatycznej
Uroczycie og³oszona prawda wiary o nieomylnym nauczaniu biskupa Rzymu ma nastêpuj¹c¹ treæ:
My zatem, wiernie zachowuj¹c tradycjê otrzyman¹ od pocz¹tku wiary chrzecijañskiej,
na chwa³ê Boga, naszego Zbawiciela, dla wywy¿szenia religii katolickiej i dla zbawienia narodów chrzecijañskich, za zgod¹ wiêtego soboru, nauczamy i definiujemy jako
dogmat objawiony przez Boga, ¿e gdy biskup Rzymu przemawia ex cathedra, to znaczy, gdy wykonuj¹c urz¹d pasterza i nauczyciela wszystkich chrzecijan, na mocy swego najwy¿szego apostolskiego autorytetu okrela naukê dotycz¹c¹ wiary lub moralnoci obowi¹zuj¹c¹ ca³y Koció³, dziêki opiece Bo¿ej obiecanej mu w [osobie] w. Piotra
wyró¿nia siê t¹ nieomylnoci¹, w jak¹ boski Zbawiciel zechcia³ wyposa¿yæ swój Koció³ dla definiowania nauki wiary lub moralnoci. Dlatego takie definicje biskupa
Rzymu  same z siebie, a nie na mocy zgody Kocio³a  s¹ niezmienialne24.
Tam¿e, s. 52-53.
Tam¿e, s. 56-57.
23
Tam¿e, s. 54-55.
24
Sobór Watykañski I, Pierwsza Konstytucja dogmatyczna o Kociele Chrystusowym, dz. cyt.,
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Warunkiem nieomylnoci papieskiej jest nauczanie ex cathedra. Takie nauczanie ma miejsce wtedy, gdy papie¿, anga¿uj¹c swój apostolski autorytet, wystêpuje jako pasterz i nauczyciel wszystkich wiernych. Do nauczania ex cathedra nale¿y równie¿ intencja ostatecznego rozstrzygniêcia w sprawach wiary
i moralnoci wraz ze zobowi¹zaniem wiernych do zachowania tego rozstrzygniêcia. Ta intencja powinna byæ wyranie sformu³owana. Je¿eli papie¿ wypowiada
siê jako teolog lub biskup diecezji rzymskiej, to nie jest nieomylny. Nie ka¿da
zatem wypowied papie¿a jest nieomylna, lecz tylko ta, która spe³nia warunki
nauczania ex cathedra25. Przymiot nieomylnoci nie przys³uguje wiêc papie¿owi
habitualnie, lecz aktualnie, czyli w jednoznacznie opisywalnych sytuacjach26.
Jako osoba prywatna papie¿ mo¿e nawet popaæ w herezjê, o czym pisa³ m.in.
Robert Bellarmin (1542-1621). Wed³ug tego teologa:
Papie¿, bêd¹cy jawnym heretykiem automatycznie (per se) przestaje byæ papie¿em
i g³ow¹ Kocio³a, jako ¿e natychmiast przestaje byæ chrzecijaninem (katolikiem) oraz
cz³onkiem Kocio³a. Z tego powodu mo¿e on byæ s¹dzony i ukarany przez Koció³.
Jest to zgodne z nauk¹ wszystkich Ojców [Kocio³a], którzy nauczali, ¿e jawni heretycy natychmiast trac¹ wszelk¹ jurysdykcjê27.

Zakresem nieomylnoci papieskiej s¹ sprawy wiary lub moralnoci. W Konstytucji dogmatycznej o wierze katolickiej Dei Filius Sobór Watykañski I okreli³, ¿e wiara jest cnot¹ nadprzyrodzon¹, przez któr¹ wierzymy, pod wp³ywem
natchnienia i z pomoc¹ ³aski Bo¿ej, ¿e prawd¹ jest to, co Bóg objawi³28. Wiara
obejmuje zatem ca³¹ prawdê objawion¹ przez Boga. Z kolei moralnoæ (mores),
zdaniem soborowego teologa i póniejszego kardyna³a, Jana Chrzciciela Franzelina, oznacza zasady moralne, które bezporednio wynikaj¹ z wiary. Termin mos. 925-926. „Itaque nos traditioni a fidei christianae exordio perceptae fideliter inhaerendo, ad Dei
salvatoris nostri gloriam, religionis catholicae exaltationem et christianorum populorum salutem,
sacro aprobante concilio, docemus et divinitus revelatum dogma esse difinimus: Romanum pontificem, cum ex cathedra loquitur, id est, cum omnium christianorum pastoris et doctoris munere fungens, pro suprema sua apostolica auctoritate doctrinam de fide vel moribus ab universa ecclesia
tenendam definit, per assistentiam divinam, ipsi in beato Petro promissam, ea infallibilitate pollere,
qua divinus Redemptor ecclesiam suam in definienda doctrina de fide vel moribus instructam esse
voluit; ideoque eiusmodi Romani pontificis definitiones ex sese, non autem ex consensu ecclesiae
irreformabiles esse”.
25
L. Ott, Fundamentals of catholic dogma, Charlotte 1974, s. 287.
26
H. Seweryniak, Rozwój historyczny pojêcia i roli magisterium, w: Charyzmat osoby i autorytet urzêdu, red. G. Strzelczyk, Katowice 2007, s. 19.
27
Robertus Bellarminus, De controversiis christiane fidei adversus hujus temporis haereticos I,
lib. II: De Romano Pontifice, cap. 30, w: ten¿e, Opera omnia I, Napoli 1836, s. 418-420. „Est ergo
quinta opinio vera, papam haereticum manifestum per se desinere esse papam et caput, sicut per se
desinit esse christianus et membrum corporis Ecclesiae; quare ab Ecclesia posse eum judicari et
puniri”.
28
Sobór Watykañski I, Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej, dz. cyt., s. 897.
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res oznacza zatem doctrina revelata practica29. Mores s¹ zatem czêci¹ depozytu
wiary, zawieraj¹c¹ nale¿¹c¹ do objawienia doktrynê moraln¹, która obejmuje treci o charakterze praktycznym bêd¹ce konsekwencj¹ i realizacj¹ wiary w ¿yciu30.
ród³em papieskiej nieomylnoci jest opieka Bo¿a obiecana w. Piotrowi.
Piotr nie za pomoc¹ konsultacji z aposto³ami lub za ich zgod¹, ale z pomoc¹ Ojca,
który jest w niebie, sformu³owa³ najwa¿niejszy dogmat chrzecijañskiej wiary
o Jezusie Synu Boga ¿ywego. Tak jak Ojciec, który jest w niebie, objawi³ Piotrowi, ¿e Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga ¿ywego (Mt 16,17), tak równie¿ ten
sam Ojciec objawia nastêpcom Piotra to, co nale¿y do wyznania wiary. Pomoc
Ojca, który jest w niebie, udzielana nastêpcom Piotra, nie jest przy tym jakim
nowym dodatkiem do objawienia dokonanego w Chrystusie. Nie jest to te¿ natchnienie, dziêki któremu zosta³o spisane objawienie dokonane w Chrystusie.
Ojciec, który jest w niebie, zachowuje nastêpców Piotra od b³êdu i udziela im
³aski, dziêki której mog¹ w³aciwie i prawid³owo wyraziæ prawdê objawion¹. Tê
opiekê Bo¿¹ mo¿na nazwaæ asystencj¹31. Hans Urs von Balthasar uwa¿a, ¿e
n i e o m y l n o  æ nie jest trwa³ym przymiotem biskupa Rzymu, lecz ogranicza
siê ona do aktu, w którym wspomagany przez asystencjê Ducha wiêtego sprawuje on funkcjê nauczyciela wiary i moralnoci dla ca³ego Kocio³a32. Dla ludzi
nieomylne nauczanie biskupa Rzymu uchodzi za niemo¿liwe, bo w u³omnych
ziemskich naczyniach s³ów i pojêæ musi ujmowaæ treci nies³ychane, przekraczaj¹ce wszelk¹ myl i rozumienie, nadaj¹c im przy tym charakter oficjalny i zobowi¹zuj¹cy33. Dla Ducha wiêtego nie ma jednak rzeczy niemo¿liwych. Dziêki
Jego asystencji mo¿liwe jest nieomylne nauczanie biskupa Rzymu.
Konsekwencj¹ papieskiej nieomylnoci jest to, ¿e nauczanie ex cathedra jest
samo z siebie, a nie na mocy zgody Kocio³a. Taka konsekwencja papieskiej nieomylnoci oznacza pogrzebanie gallikanizmu g³osz¹cego nadrzêdnoæ soboru
nad papie¿em. Osobnym problemem pozostaje jednak relacja nauczania ex cathedra, które jest samo z siebie, a nie na mocy zgody Kocio³a, do Haec sancta.
Dekret ten mówi o wy¿szoci soboru nad papie¿em. Wed³ug Schatza jest on
wa¿nym, podstawowym rozstrzygniêciem w przypadku zawsze mo¿liwego, ekstremalnego zawodu spowodowanego przez urz¹d papieski34. Historia Soboru
w Konstancji pokazuje, ¿e urz¹d papieski mo¿e zawieæ, ale równie¿ sobór mo¿e
zawieæ, jak o tym wiadczy Sobór w Efezie z 449 roku, który zosta³ przez
papie¿a Leona Wielkiego nazwany latrocinium (st¹d nazwa „synod zbójecki”,
29
J. Wojtkun, Pojêcie obyczaje (mores) jako przedmiot nieomylnoci Urzêdu Nauczycielskiego Kocio³a, w: Pos³annictwo biskupa Rzymu, red. J. Jezierski, Olsztyn 2002, s. 175.
30
Tam¿e.
31
L. Ott, Fundamentals of catholic dogma, dz. cyt., s. 287.
32
H.U. von Balthasar, Antyrzymski resentyment, Poznañ 2004, s. 228.
33
Tam¿e, s. 366.
34
K. Schatz, Prymat papieski od pocz¹tków do wspó³czesnoci, dz. cyt., s. 172.
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w rzeczywistoci bardziej odpowiednia by³aby nazwa „synod gangsterski”). „Synod zbójecki” niejako sub contrario podkrela wa¿noæ zdania w. Ambro¿ego
ubi Petrus, ibi ecclesia. Z kolei Sobór w Konstancji podkrela wa¿noæ przeciwnego zdania ubi ecclesia, ibi Petrus. Obydwie wypowiedzi s¹ szczególnie wa¿ne
w sytuacjach ekstremalnych, kiedy to zawodzi papie¿ lub sobór, a zatem, czy
wypowied z Haec sancta o wy¿szoci soboru nad papie¿em, jak i wypowied
Pastor aeternus o nauczaniu ex cathedra stawiaj¹cym papie¿a ponad soborem,
nie powinny byæ traktowane jako rozstrzygniêcia w sytuacjach ekstremalnych?
Wypowied Pastor aeternus o nauczaniu ex cathedra, które jest samo z siebie, a nie na mocy zgody Kocio³a, rodzi problem wzajemnych relacji pomiêdzy
papie¿em a Kocio³em. Problem ten poruszy³ ksi¹¿ê biskup z Brixen Vinzenz
Gasser (1809-1879) w przemówieniu na soborze 11 lipca 1870 roku. Zdaniem
Gassera, nie mo¿na od³¹czyæ papie¿a od Kocio³a, tak jak nie mo¿na oddzieliæ
fundamentów od budowli, na których siê wspiera. Papie¿ jest nieomylny tylko
wtedy, kiedy sprawuje urz¹d nauczyciela wszystkich chrzecijan. Bêd¹c nauczycielem wszystkich chrzecijan, papie¿ reprezentuje ca³y Koció³, okrelaj¹c to,
w co wszyscy maj¹ wierzyæ lub co wszyscy maj¹ odrzuciæ. Bycie nauczycielem
ca³ego Kocio³a nie wyklucza, lecz zak³ada wspó³dzia³anie z Kocio³em. Poniewa¿ papieska nieomylnoæ nie jest wynikiem objawienia czy natchnienia, lecz
boskiej asystencji, dlatego papie¿ ma obowi¹zek podj¹æ kroki niezbêdne do poznania prawdy35. Pogl¹d Gassera wspó³gra z opini¹ niemieckiego teologa Johanna Adama Möhlera. Relacjê papie¿a do soboru pojmuje on jako jeden ¿ywy
organizm, w którym ka¿dy cz³on zdany jest na pozosta³e, a pytanie, kto n a d
kim stoi, jest niestosowne. Trzeba wiêc odrzuciæ zarówno gallikanizm z jego koncyliaryzmem, jak i papalizm stawiaj¹cy papie¿a nad soborem. Po linii Gassera
i Möhlera idzie Owiadczenie episkopatu niemieckiego na temat stosunku prymatu do urzêdu biskupiego (1875):
Pogl¹d wreszcie, ¿e papie¿ sta³ siê moc¹ swojej nieomylnoci w³adc¹ ca³kowicie
absolutnym, opiera siê na zupe³nie b³êdnym zrozumieniu dogmatu o nieomylnoci
papieskiej. Jak to Sobór Watykañski w jasnych i wyranych s³owach zaznaczy³ i jak
wynika z samej istoty rzeczy, nieomylnoæ ta jest jedynie przymiotem najwy¿szego
papieskiego Urzêdu Nauczycielskiego. Ten za posiada taki sam przedmiot, jak nieomylny Urz¹d Nauczycielski Kocio³a w ogóle i jest zwi¹zany nauk¹ Pisma w.
i Tradycji, jak równie¿ dotychczasowymi doktrynalnymi rozstrzygniêciami Urzêdu
Nauczycielskiego Kocio³a36.

Papie¿ Pius IX zaaprobowa³ Owiadczenie episkopatu niemieckiego Listem
apostolskim Mirabilis illa constantia (4 marca 1875)37.
K. Schatz, Vaticanum I 1869-1870, dz. cyt., s. 141.
H. Denzinger, Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et
morum, San Francisco 2012, s. 618-620.
37
Zob. tam¿e, s. 620-621.
35

36
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Wed³ug Dei Filius wiara opiera siê na autorytecie objawiaj¹cego Boga, który
nie mo¿e siê myliæ ani wprowadzaæ w b³¹d38. Z kolei Pastor aeternus opiera
wiarê na najwy¿szym apostolskim autorytecie papie¿a39. Obydwa te autorytety
nie mog¹ byæ sobie przeciwstawiane ani te¿ ze sob¹ zrównywane. Autorytet papie¿a jest podporz¹dkowany autorytetowi Boga i dlatego papie¿ nie mo¿e og³aszaæ jakiej nowej nauki, ale ma strzec i wiernie wyjaniaæ objawienie, za którym stoi autorytet Boga. Wynika to z samej konstytucji Pastor aeternus, Duch
wiêty zosta³ bowiem obiecany nastêpcom w. Piotra nie dlatego, aby z pomoc¹
Jego objawienia og³aszali now¹ naukê, ale by z Jego pomoc¹ wiêcie strzegli
i wiernie wyjaniali Objawienie przekazane przez aposto³ów, czyli depozyt
wiary40.

4. Kierunki wspó³czesnej relektury dogmatu o nieomylnym nauczaniu
biskupa Rzymu
Po uroczystym og³oszeniu dogmatu 18 lipca 1870 roku nad Rzymem zerwa³a siê burza, która by³a komentowana na ró¿ne sposoby. Dla jednych by³a ona
znakiem Bo¿ego gniewu z powodu ubóstwienia cz³owieka poprzez przyznanie
mu Bo¿ego przymiotu, jakim jest nieomylnoæ. Dla drugich burza wkomponowa³a siê w uroczysty pogrzeb gallikanizmu. Dla trzecich by³a ona odg³osem bram
piekielnych uderzaj¹cych w Piotra  ska³ê, na której zbudowany jest Koció³.
Jeszcze inni mówili: Jestemy na Synaju. Tak jak nadaniu Dekalogu towarzyszy³y b³yskawice i grzmoty, podobnie teraz towarzysz¹ one og³oszeniu dogmatu
o nieomylnoci, bo to w³anie teraz wiat zosta³ pozbawiony faraona (entfharaont). Mamy teraz Moj¿esza, a nawet kogo wiêkszego od Moj¿esza41. Z perspektywy czasu wszystkie te opinie mo¿na uznaæ za przesadzone. Owszem, mo¿na
Soborowi Watykañskiemu I przypisaæ pogrzebanie gallikanizmu, ale nie mo¿na mu
przypisaæ zwyciêstwa ultramontanizmu, bo przecie¿ papie¿ nie zosta³ uznany za
jakiego wice-Boga.
Z perspektywy czasu w nieomylnym nauczaniu biskupa Rzymu mo¿na widzieæ dar dla Kocio³a, jak to sugeruje tytu³ ksi¹¿ki The Gift of infallibility zawieraj¹cej soborowe wyst¹pienie Gassera opatrzone komentarzem Jamesa
O’Connora. Ten dar papieskiej nieomylnoci s³u¿y jednoci Kocio³a. Pastor
aeternus mówi o tym, aby ca³y Koció³ by³ zachowany w jednoci42. Jezus
38
39

s. 927.

Sobór Watykañski I, Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej, dz. cyt., s. 897.
Sobór Watykañski I, Pierwsza Konstytucja dogmatyczna o Kociele Chrystusowym, dz. cyt.,

Tam¿e, s. 925.
K. Schatz, Vaticanum I 1869-1870, dz. cyt., s. 167.
42
Sobór Watykañski I, Pierwsza Konstytucja dogmatyczna o Kociele Chrystusowym, dz. cyt.,
s. 927.
40
41
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porednio wskaza³ na jednoæ królestwa Szatana: „Jeli wiêc i szatan z sob¹ jest
sk³ócony, jak¿e siê ostoi jego królestwo? (£k 11,14-26). Jednoæ Kocio³a musi
byæ mocniejsza od owej jednoci królestwa Szatana, bo ma byæ ona obrazem jednoci Trójcy wiêtej. Dogmat o nieomylnym nauczaniu biskupa Rzymu jest
wyrazem troski Soboru o jednoæ Kocio³a. Tylko Koció³ katolicki przywi¹zuje
wagê do centrum unitatis, które widzi w biskupie Rzymu. W zwi¹zku z tym
Balthasar uwa¿a, ¿e ka¿dy Koció³ niekatolicki jest protestancki. Jest kim, kto
protestuje – mniej czy bardziej – ale zawsze. „Tym, co ³¹czy wszystkich, jest
wspólna nienawiæ do zespalaj¹cej w jednoæ zasady43. Odrzucenie centrum
unitatis prowadzi do budowania to¿samoci wyznaniowej na negacji, przede
wszystkim prymatu biskupa Rzymu. W konsekwencji bêdzie to oznacza³o odrzucanie wszystkiego, co naucza biskup Rzymu, a z drugiej strony funkcjê odrzucanego biskupa Rzymu zajmie cesarz, car, prezydent czy nawet gensek. Odrzucony ostatecznie przez Sobór Watykañski I gallikanizm by³ lokomotyw¹ ci¹gn¹c¹
Koció³ w objêcia wieckiego w³adcy.
Wed³ug Pastor aeternus potrzeby epoki dyktuj¹ potrzebê skutecznoci urzêdu biskupa Rzymu44. Ta skutecznoæ nauczania biskupa Rzymu jeszcze bardziej
jest potrzebna w dobie wspó³czesnego relatywizmu. Wed³ug Benedykta XVI
relatywizm usi³uje stworzyæ wra¿enie, ¿e wszystko jest wzglêdne, ¿e równie¿
prawdy wiary zale¿¹ od sytuacji historycznej i od ludzkiej oceny45. Relatywizm
mo¿na wiêc uznaæ za najwiêksz¹ herezjê. O ile bowiem dawne herezje bra³y
czêæ za ca³oæ, o tyle relatywizm swoim za³o¿eniem o nieistnieniu obiektywnej
prawdy uderza za jednym zamachem w ca³y gmach Credo. W sytuacji podejrzeñ,
a nawet wrogoci wobec prawdy Koció³ potrzebuje papieskiej nieomylnoci,
której znamionami s¹ szybkoæ, skutecznoæ i pewnoæ potwierdzania objawionej Prawdy. Dziêki tym cechom papieskiej nieomylnoci b³¹d ma niewielkie
szanse, aby rozrosn¹æ siê jak rakowa narol. Nie zawsze okolicznoci mog¹ pozwoliæ na szybkie zwo³anie soboru. Nie mo¿na te¿ wykluczyæ przypadku, który
opisuje W³adimir So³owjow (1853-1900), w Krótkiej opowieci o Antychrycie.
Antychryst bêdzie pacyfist¹, ekologiem i ekumenist¹. Jako ekumenista zwo³a
sobór, który za cenê ustêpstw doktrynalnych, ale i hojnych dotacji Antychrysta-ekumenisty, bêdzie mia³ szansê zjednoczyæ nie tylko chrzecijan, ale i wyznawców wszystkich religii. Ogó³ chrzecijan pójdzie za Antychrystem-ekumenist¹,
godz¹c siê na zamianê Kocio³a wojuj¹cego w Koció³ powielaj¹cy mody tego
wiata i Koció³ politycznie poprawny. Z zamiarami Antychrysta-ekumenisty nie
zgodzi siê chrzecijanin o symbolicznym imieniu Piotr. Mo¿na w nim widzieæ
43
44

s. 925.

H.U. von Balthasar, Antyrzymski resentyment, dz. cyt., s. 92.
Sobór Watykañski I, Pierwsza Konstytucja dogmatyczna o Kociele Chrystusowym, dz. cyt.,

45
Benedykt XVI, Homilia (Warszawa), w: Trwajcie mocni w wierze. Benedykt XVI w Polsce,
Kraków 2006, s. 47.
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biskupów Rzymu, którzy w ekstremalnych sytuacjach, nawet gdyby zawiód³ sobór, szybko, skutecznie i pewnie broni¹ objawionej Prawdy.
Sobór Watykañski II nie tylko potwierdzi³ dogmat o nieomylnym nauczaniu
biskupa Rzymu, ale w³¹czy³ go w wiêksz¹ ca³oæ. To w³¹czenie dogmatu o nieomylnym nauczaniu biskupa Rzymu w wiêksz¹ ca³oæ ukaza³ papie¿ Jan Pawe³ II
w Licie do Konferencji Episkopatu Niemiec z 15 maja 1980 roku, napisanym
w zwi¹zku ze spraw¹ profesora Hansa Künga. Wed³ug Jana Paw³a II Sobór
Watykañski II przej¹³ od Soboru Watykañskiego I doktrynê o nieomylnym nauczaniu biskupa Rzymu, potwierdzi³ j¹ i przedstawi³ w kontekcie bardziej kompletnym. Tym bardziej kompletnym kontekstem jest nauczanie Konstytucji
dogmatycznej o Kociele Lumen gentium o nieomylnoci kolegium biskupów,
gdy wraz z papie¿em sprawuje ono najwy¿szy urz¹d nauczycielski (25), oraz
o nadprzyrodzonym zmyle wiary ca³ego ludu, dziêki któremu nie mo¿e on zb³¹dziæ w wierze (12). Równie¿ dokument Miêdzynarodowej Komisji Teologicznej
Sensus fidei w ¿yciu Kocio³a przedstawia dogmat o nieomylnym nauczaniu
biskupa Rzymu w bardziej kompletnym kontekcie. Dogmat ten nie tylko nie
ignoruje sensus fidei fidelium, ale je zak³ada. W pierwotnym projekcie konstytucji Supremi Pastor, z której uchwalono tylko rozdzia³ zawieraj¹cy dogmat o nieomylnym nauczaniu biskupa Rzymu, znajdowa³ siê rozdzia³ o nieomylnoci
Kocio³a. W swojej relacji przedstawiaj¹cej nieomylne nauczanie biskupa Rzymu Gasser wyjani³, ¿e specjalna asystencja Ducha wiêtego dana papie¿owi nie
oddziela go od Kocio³a i nie wyklucza konsultacji i wspó³pracy. Tê konsultacjê
i wspó³pracê ukaza³ Gasser na przyk³adzie dogmatu o niepokalanym poczêciu.
Papie¿ przed og³oszeniem tego dogmatu zapyta³ biskupów, czy przekonanie
o niepokalanym poczêciu Matki Pana podzielaj¹ powierzeni im wierni (40). Takie przedstawienie nieomylnego nauczania biskupa Rzymu w kontekcie bardziej
kompletnym pozwala na unikniêcie zarówno papalizmu, jak i episkopalizmu oraz
laikalizmu. Papalizm by³by postawieniem papie¿a ponad Kocio³em; episkopalizm  biskupów ponad papie¿em, a laikalizm  opinii publicznej ponad nauczaniem papie¿a i kolegium biskupów. Koniecznym i nie³atwym zadaniem teologii
pozostaje pog³êbienie wzajemnych relacji pomiêdzy nieomylnym nauczaniem
biskupa Rzymu, nieomylnym nauczaniem kolegium biskupów i nadprzyrodzonym zmys³em wiary ca³ego ludu, dziêki któremu nie mo¿e on zb³¹dziæ w wierze.
Te niejako trzy podmioty nieomylnoci Kocio³a nie powinny ze sob¹ konkurowaæ, ale wzajemnie siê uzupe³niaæ. ¯aden z nich nie mo¿e tworzyæ niczego nowego w stosunku do objawienia, lecz maj¹ siê uzupe³niaæ, gdy chodzi o wyjanianie i obronê Bo¿ego objawienia.
W krêgach przeciwników dogmatu o nieomylnym nauczaniu biskupa Rzymu mówiono, ¿e Sobór Watykañski I rozpocz¹³ siê od „komedii zaproszeñ”,
a zakoñczy³ siê „tragedi¹ nieomylnoci”. Z perspektywy czasu okazuje siê, ¿e
„komedia zaproszeñ” ust¹pi³a miejsca dialogowi ekumenicznemu. Przyk³adowo,
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luteranie i katolicy w USA podjêli rozmowy o prymacie (1974) i nieomylnoci
papieskiej (1979). Osi¹gniêcia dialogów ekumenicznych o prymacie papieskim
ukazuje monografia Juliana Nasta³ka Prymat papieski w dialogu ekumenicznym
w polskiej literaturze teologicznej. Ukazuj¹c dotychczasowe osi¹gniêcia dialogu
ekumenicznego o prymacie, monografia nie przemilcza tego, co w dalszym ci¹gu dzieli. Opieraj¹c siê jednak na tym, co ³¹czy, mo¿na mieæ nadziejê, ¿e w przysz³oci pos³uga biskupa Rzymu bêdzie centrum unitatis wierz¹cych w Chrystusa46. Z kolei „tragedia nieomylnoci” sta³a siê darem pewnoci wyznawanej
i g³oszonej wiary. Mo¿na to dostrzec w kontekcie wspó³czesnego wiata, w którym akceptuje siê tylko autorytet funkcjonalny. Na podstawie takiego autorytetu
mo¿na formu³owaæ jedynie hipotezy podlegaj¹ce ci¹g³ej weryfikacji, a nie ostateczne twierdzenia47. Dziêki nieomylnemu nauczaniu biskupa Rzymu wierz¹cy
otrzymuje pewnoæ wiary, a nie hipotezy czy pobo¿ne ¿yczenia. „Komedia zaproszeñ” i „tragedia nieomylnoci” okazuje siê wspó³czenie coraz bardziej darem jednoci Kocio³a i darem pewnoci wiary.

The Controversy over Papal Infallibility  from Haec sancta
to Pastor aeternus
Summary
The decree Haec Sancta approved by the Council of Constance at its 5th Session (6th April
1415) helped the Council fathers to put an end to the scandalous schism which since 1378 had
divided the Latin Church between rival lines of claimants to the papal office. The Council of
Constance declared for the superiority of the Council over the Pope. In Gallicanism the theory
of the superiority of a General Council lived on for hundreds of years. The great body of the bishops
of the nineteenth century had little sympathy with Gallican principles, which disappeared entirely
after the definition of Papal Infallibility at the First Vatican Council in 1870. There are several
requirements for a dogmatic, papal infallible pronouncement: (1) The pronouncement must be made
by the lawful successor to Peter. (2) The subject matter must be in the area of faith and morals.
(3) The pope must be speaking ex cathedra, that is from the very seat and office of Peter. In this
way he must be specifically intending to proclaim a doctrine, binding the entire Church to its assent.
If one or more of these elements is missing, there is no infallible pronouncement.
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Council of Constance, Conciliarism, Gallicanism, First Vatican Council, Papal Infallibility
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J. Nasta³ek, Prymat papieski w dialogu ekumenicznym w polskiej literaturze teologicznej,
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T. P³onka, Stopniowalnoæ orzeczeñ Magisterium Kocio³a w nauczaniu Stolicy Apostolskiej
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Sobór Watykañski I, Pierwsza Konstytucja dogmatyczna o Kociele Chrystusowym,
w: Dokumenty Soborów Powszechnych, IV Kraków 2004.
Trwajcie mocni w wierze. Benedykt XVI w Polsce, Kraków 2006.
Wojtkun J., Pojêcie obyczaje (mores) jako przedmiot nieomylnoci Urzêdu Nauczycielskiego Kocio³a, w: Pos³annictwo biskupa Rzymu, red. J. Jezierski, Olsztyn 2002,
s. 167-180.
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redniowieczna apologia chrzecijañstwa wobec islamu
1. Wprowadzenie
Posoborowy, euforyczny momentami klimat dialogu: ekumenicznego, miêdzyreligijnego i miêdzykulturowego, a nawet miêdzywiatopogl¹dowego, skutkowa³
m.in. powszechn¹ niemal zgod¹ na rezygnacjê z jakiejkolwiek formy polemiki czy
tym bardziej anatemy w teologii i wypowiedziach magisterialnych. Bezporednie
konsekwencje takiego stanu rzeczy odczu³a apologetyka jako dyscyplina, której
celem by³a przede wszystkim obrona chrzecijañstwa przed kontestacjami z zewn¹trz. Nastawiona nie tyle na dialog, ile na uzasadnianie znaczenia Kocio³a jako
jedynej arki zbawienia oraz absolutnej nadrzêdnoci chrzecijañstwa wobec
wszelkich form niechrzecijañskiej religijnoci, zosta³a usuniêta z wiêkszoci katolickich wydzia³ów teologicznych2.
Okazuje siê jednak, ¿e obecne czasy bardziej mo¿e ni¿ kiedykolwiek wymagaj¹
podjêcia obrony chrzecijañstwa w obliczu nowych wyzwañ i nowej (tak¿e auto-)
krytyki. Coraz g³oniejsze staj¹ siê w zwi¹zku z tym apele o now¹ apologiê chrystianizmu i konsekwentnie o now¹ apologetykê. Co ciekawe, postulaty te maj¹ charakter niejako odgórny: p³yn¹ od Stolicy Apostolskiej i hierarchów Kocio³a3, ale
1
Ireneusz S³awomir Ledwoñ OFM  dr hab. teologii fundamentalnej, prof. nadzw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II, kierownik Katedry Teologii Religii w Instytucie
Teologii Fundamentalnej KUL, prodziekan Wydzia³u Teologii KUL.
2
W znacznej mierze jej losy podzieli³a póniej wyros³a z niej teologia fundamentalna, nastawiona ju¿ nie na polemikê i obronê, ale na pozytywny wyk³ad doktryny chrzecijañstwa i uzasadnienie jego wiarygodnoci wobec w³asnych wyznawców, a nie adwersarzy.
3
Benedykt XVI do biskupów amerykañskich w 2008 r.: W spo³eczeñstwie, które s³usznie
ceni wartoæ osobistej wolnoci, Koció³ musi promowaæ na wszystkich szczeblach swego nauczania apologetykê, której celem jest potwierdzanie prawdziwoci chrzecijañskiego Objawienia, harmonii miêdzy wiar¹ i rozumem oraz poprawnego rozumienia wolnoci” (http://sanctus.pl/in
dex.php?module=aktualnosci&id=1608); kard. William Levada jako prefekt Kongregacji Nauki
Wiary, w czasie kongresu w Rzymie w Papieskim Ateneum Regina Apostolorum (2010): Koció³
potrzebuje dzi nowej apologetyki, a zatem jasnej, choæ bynajmniej nie agresywnej odpowiedzi na
argumenty tych, którzy podwa¿aj¹ katolick¹ wiarê (tam¿e). W Polsce wyrazem wychodzenia naprzeciw tym wyzwaniom jest chocia¿by tytu³ jednej z ksi¹¿ek H. Seweryniaka: Apologia pokolenia JP II, P³ock 2006.
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pochodz¹ tak¿e od kocielnych do³ów4. W takim kontekcie warto powróciæ
do historycznych pocz¹tków apologii i apologetyki, i to z kilku powodów. Po
pierwsze dlatego, ¿e zagadnienie to w literaturze polskojêzycznej traktowane jest
bardzo skrótowo, a pojêcie apologii rozpatruje siê niemal wy³¹cznie w odniesieniu
do okresu patrystycznego, przechodz¹c od razu do nowo¿ytnych b¹d XIX-wiecznych pocz¹tków apologetyki5. Tymczasem powstanie tej dyscypliny poprzedzi³
bardzo d³ugi proces rozwoju apologii, obfituj¹cy w dorobek pimienniczy. Po drugie, warto mieæ wiadomoæ nieprzerwanego i bardzo intensywnego wysi³ku
chrzecijañstwa, maj¹cego na celu obronê swej doktryny i zachowanie jej depozytu w zmieniaj¹cych siê uwarunkowaniach zewnêtrznych. W koñcu, w kontekcie wspó³czesnych dyskusji na temat zagro¿enia wiata zachodniego przez islam,
interesuj¹ce mo¿e byæ ukazanie pierwszych kontaktów chrzecijañskich apologetów z t¹ religi¹ oraz stopniowej ewolucji jej teologicznej oceny. Ze wzglêdu
na zakres problematyki w niniejszym opracowaniu zostanie ona ograniczona do
okresu redniowiecza, tj. od pierwszych kontaktów chrzecijañstwa z islamem
(VII w.) do upadku Konstantynopola (1453) i nastania epoki renesansu.

2. Apologia
Etymologicznie apologia oznacza zarówno czynnoæ bronienia siê, przemawiania we w³asnej obronie, wyg³aszania mowy obroñczej (apologéomai), jak
Potrzebujemy nowej apologii wiary katolickiej, czyli spokojnej, inteligentnej, przekonuj¹cej obrony wiary przed dzisiejszymi zarzutami  T. Jaklewicz. Jak dzi broniæ wiary? http://
gosc.pl/doc/1303946.Jak-dzis-bronic-wiary/2 [dostêp: 27.02.2015].
5
Powstanie apologetyki chrzecijañskiej jest wynikiem krytycznej i systematycznej refleksji
nad apologi¹ w celu wyodrêbnienia jej istotnych elementów oraz zorganizowania jej w teoretyczny system naukowy i odrêbn¹ dyscyplinê o w³asnym statusie metodologicznym. Proces ten przebiega³ wielorako, a ustalenia dotycz¹ce metody nowej dyscypliny nie by³y od pocz¹tku jednoznaczne (od metod religioznawczych przez historyczne po teologiczn¹), w przeciwieñstwie do przedmiotu formalnego apologetyki, w wietle którego okrelono j¹ doæ wczenie jako rozumow¹ doktrynê
o wiarygodnoci dogmatu katolickiego; st¹d te¿ trudno wskazaæ dok³adny czas jej zaistnienia jako
samodzielnej dyscypliny. Z³o¿onoæ owego procesu powoduje, ¿e aktualnie funkcjonuj¹ trzy opinie na temat terminus a quo apologetyki: czêæ badaczy (szko³a warszawska z Ryszardem Paciorkowskim i Wincentym Kwiatkowskim) wi¹¿e jej genezê z Girolamem Savonarol¹ (1452-1498); inni
(np. Henryk Seweryniak) z Pierreem Charronem (1541-1603) i L.J. Hookiem (1716-1796); jeszcze inni wywodz¹ apologetykê od Johanna Sebastiana von Dreya (1777-1853) lub Ambroisea
Gardeila (1859-1931; Edward Kopeæ, Jerzy Cuda, Tadeusz Gogolewski). Zob.: E. Kopeæ, Teologia
fundamentalna, Lublin 1976, s. 6n.; W. Kwiatkowski, Apologetyka totalna, t. 1, Warszawa 1961,
s. 25; R. Paciorkowski. Apologetyka, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1973, kol. 777;
M. Rusecki, Wiarygodnoæ chrzecijañstwa, t. 1: Z teorii teologii fundamentalnej, Lublin 1994,
s. 7-11; I.S. Ledwoñ, Apologetyka, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoñ, J. Mastej, LublinKraków 2002, s. 78-85; H. Seweryniak, wiadectwo i sens.
Teologia fundamentalna, P³ock 2001, s. 17.
4
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i sam¹ mowê obroñcz¹ (apología)6. Teoretycznie wiêc ka¿da religia mo¿e mieæ
sw¹ apologiê, bêd¹c¹ reakcj¹ na krytykê tej religii lub stanowi¹c¹ efekt jej konfrontacji z innymi religiami. Zwykle jednak apologie powstawa³y i powstaj¹
w tzw. religiach historycznych, tj. w chrzecijañstwie, judaizmie, islamie. Niezale¿nie od tego ka¿da religia z pewnoci¹ ma przynajmniej rys apologijny7.
Pojêcie apologii jest tak stare jak samo chrzecijañstwo. Najstarszy bowiem,
klasyczny i paradygmatyczny jej typ zawarty jest w ewangeliach kanonicznych,
a stanowi go autoapologia Jezusa (tzw. apologia pierwotna), uzasadniaj¹cego
swoj¹ bosk¹ to¿samoæ i misjê przede wszystkim poprzez powo³ywanie siê na
swe dzie³a i na realizuj¹ce siê w Nim proroctwa mesjañskie. Okrelona znacznie
póniej jako teza chrystologiczna, autoapologia ta zosta³a ukazana w Ewangeliach (bêd¹cych apologiami sui generis, jakkolwiek ju¿ wtórnymi w stosunku do
Jezusowej), a tak¿e w Dziejach Apostolskich (w przemówieniach Piotra i Paw³a)
oraz w listach Paw³owych8. Szczególnie intensywny rozwój literatury apologijnej mia³ miejsce, jak powszechnie wiadomo, w okresie patrystycznym, do V w.
(zw³aszcza w II-III w., tzw. z³otym okresie apologii chrzecijañskiej). Jej zasadniczym rysem by³a polemika chrzecijañstwa z przedstawicielami rodowisk talmudycznych oraz wiata filozofii i religii greckiej i rzymskiej. Apologiê uprawiano zarówno w chrzecijañstwie wschodnim (greckim), jak i zachodnim
(³aciñskim). W literaturze greckiej szczególnie wyró¿nili siê: Kwadratus z Aten
(II w.), Arystydes z Aten (†ok. 134), Justyn Mêczennik (ok. 100-ok. 165), Tacjan Syryjczyk (ok. 130-ok. 193), Hermiasz (k. II w.), Tertulian (ok. 160-ok. 220),
Minucjusz Feliks (II/III w.), Cyprian z Kartaginy (ok. 210-258), Klemens Aleksandryjski (ok. 150-ok. 215), Orygenes (ok. 185-254), Euzebiusz z Cezarei (ok.
264-340) oraz Teodoret z Cyru (ok. 386/393-ok. 457/466). Do najwybitniejszych
apologetów ³aciñskich nale¿¹: Arnobiusz Starszy (†ok. 327), Laktancjusz (ok.
250-ok. 330) i Augustyn z Hippony (354-430)9. W tym okresie apologia chrzecijañstwa mia³a na celu przede wszystkim wykazanie jego wy¿szoci nad pogañskimi religiami cesarstwa w aspekcie teologicznym, filozoficznym i moralnym oraz obronê przed fa³szywymi oskar¿eniami10.
R. Popowski, Wielki s³ownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1995, s. 65.
Z. Falczyñski, Apologia religii, w: Leksykon teologii fundamentalnej, Lublin–Kraków 2002,
s. 92-94.
8
W. Kwiatkowski, Apologetyka totalna, dz. cyt., s. 25; 46n; H. Seweryniak, Teologia fundamentalna, t. 1, Warszawa 2010, s. 17 n.
9
M. Szram, Apologeci wczesnochrzecijañscy, w: Leksykon teologii fundamentalnej dz. cyt.,
s. 71-78. Ten rozdzia³ w dziejach chrzecijañskiej apologii jest dostatecznie znany, nie wymaga tu
wiêc obszerniejszego omówienia.
10
Zob. np. H. Seweryniak, Teologia fundamentalna, dz. cyt., s. 19; D. Zagórski, Krytyka pogañskiej moralnoci w pismach apologetów greckich II w., w: Wczesne chrzecijañstwo a religie,
red. I.S. Ledwoñ, M. Szram, Lublin 2012, s. 117-131; M. Wysocki, Argumenty wczesnochrzecijañskich apologetów za wy¿szoci¹ chrzecijañstwa nad innymi religiami, w: Wczesne chrzecijañ6
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W redniowieczu myl teologiczno-apologijna podlega³a dalszemu rozwojowi,
przy czym zdominowana by³a przez polemikê z judaizmem i islamem. W XI w.
zaczêto podejmowaæ tak¿e zagadnienie rozumowego charakteru wiary chrzecijañskiej; mia³o to miejsce g³ównie w myli scholastyków, takich jak Anzelm
z Canterbury (1033-1109), Albert Wielki (ok. 1193-1280), Tomasz z Akwinu
(1225-1274), Jan Duns Szkot (ok. 1266-1308), Wilhelm Ockham (ok. 1285-ok.
1349). Pierwsze jednak wieki 1000-letniej epoki redniowiecza to pojawienie siê
w wiecie religii islamu (VII w.), na którym skoncentrowa³a siê przede wszystkim uwaga chrzecijañskich apologetów.
Z islamem zetknê³o siê najpierw chrzecijañstwo wschodnie, ze wzglêdu na
geograficzny obszar zaistnienia i pierwotnego zasiêgu nowej religii. Z czasem
wiêcej stycznoci mieli z nim chrzecijanie zachodni w wyniku jego inwazji na
Hiszpaniê, nastêpnie w czasie krucjat, wreszcie w rezultacie europejskiego kolonializmu krajów azjatyckich. Od pocz¹tku tych kontaktów islam stanowi³ problem dla chrzecijañskich teologów, przede wszystkim ze wzglêdu na jego podobieñstwo do judaizmu i chrystianizmu, wyra¿aj¹ce siê w monoteistycznym
charakterze religii, odwo³ywaniu siê do Abrahama jako ojca wiary, swoistej akceptacji objawienia starotestamentalnego, szacunku dla Jezusa, Maryi i aposto³ów, podobieñstwa w zakresie niektórych obrzêdów kultycznych. Odrzucenie jednak chrzecijañskiej chrystologii i trynitologii na pierwszy rzut oka czyni³o
z niego jedn¹ z herezji, jakich wiele pojawi³o siê na Wschodzie w pierwszych
wiekach chrzecijañstwa. Wnioskowano z tego, ¿e islam nie ma w³asnego objawienia i jako herezja znajduje siê w obszarze nauczania i jurysdykcji Kocio³a.
Z czasem, w efekcie coraz lepszego poznania islamu oraz d³ugiej obecnoci muzu³manów w Europie, dostrze¿ono jego odrêbnoæ nie tylko jako religii, ale tak¿e jako cywilizacji, przy czym ze wzglêdu na przekonanie o absolutnoci chrzecijañstwa poród religii móg³ on byæ uznawany wy³¹cznie za religiê fa³szyw¹,
a istota polemiki z nim sprowadza³a siê przede wszystkim do ataków na jego za³o¿yciela11.

3. Islam jako chrzecijañska herezja
Pierwsze chrzecijañskie wzmianki o muzu³mañskich wojownikach, zwanych po prostu Arabami, pochodz¹ od Maksyma Wyznawcy (ok. 580-662), który nazywa ich barbarzyñskim narodem pustynnym, naje¿d¿aj¹cym inny kraj,
jakby by³ jego w³asny, ludem ¿ydowskim, który czerpie rozkosz z przelewania
krwi i któremu zdaje siê, ¿e Boga czci, ale w rzeczywistoci g³osi Antychrystwo a religie, dz. cyt., s. 133-150; M. Szram, Religie staro¿ytnej Grecji i Rzymu w krytycznej ocenie ³aciñskiego apologety Laktancjusza, w: Wczesne chrzecijañstwo a religie, dz. cyt., s. 151-170.
11
Zob. R. Armour, Islam, chrzecijañstwo i Zachód. Burzliwe dzieje wzajemnych relacji, Kraków 2004, s. 17-19.
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sta12. W tym samym czasie Sofroniusz (ok. 560-638), patriarcha Jerozolimy,
w kontekcie muzu³mañskich zwyciêstw nazywa ich bezbo¿nymi Saracenami,
których przywódc¹ jest diabe³13. Oskar¿a ich o przelewanie chrzecijañskiej krwi
i burzenie kocio³ów, uto¿samiaj¹c ich z ohyd¹ spustoszenia z Ksiêgi Daniela
(9,27) i Ewangelii Mateusza (24,15). Saraceni byli wiêc uznawani za jedno
z wielu barbarzyñskich plemion naje¿d¿aj¹cych cesarstwo, tym razem wschodnie, i od po³udnia, nie od pó³nocy, jak mia³o to miejsce w odniesieniu do cesarstwa zachodniego14.
Pochodz¹cy z rodziny melchickich chrzecijan Jan Damasceñski (ok. 650-ok. 750) zetkn¹³ siê osobicie z islamem, pracuj¹c w arabskiej administracji Damaszku i przebywaj¹c d³ugi czas na dworze tamtejszych kalifów z dynastii Umajjadów. W swoim najwa¿niejszym dziele Pege gnoseos (³ac. Fons scientiae, ok.
742-749)15, w czêci powiêconej herezjom wymienia islam, za Bed¹ Czcigodnym wywodz¹c go od Izmaela, syna Abrahamowej niewolnicy Hagar (Rdz 16).
Muzu³manów okrela mianem ba³wochwalców, a Mahometa uznaje za fa³szywego proroka, który zaczerpn¹³ swe nauki ze Starego i Nowego Testamentu oraz
z kontaktów z bli¿ej nieokrelonym ariañskim mnichem16. Tym samym islam
w jego opinii ma czysto ludzk¹ genezê i jest synkretyzmem elementów judaizmu,
arianizmu i nestorianizmu. Jan krytykuje te¿ dopuszczan¹ przez Mahometa poligamiê, za jego religiê (a nie samego Mahometa, czym ró¿ni siê od póniejszych
pisarzy chrzecijañskich) nazywa zwiastunem Antychrysta. Wychowuj¹c siê od
dzieciñstwa z muzu³manami i znaj¹c doskonale jêzyk arabski, dysponuj¹c wiêc
wiadomociami niejako z pierwszej rêki na temat doktryny i religijnych praktyk muzu³manów, Jan wzglêdnie dobrze zna³ islam i Koran. Okrelenie nowej
religii jako herezji najlepiej, jego zdaniem, wyjania³o podobieñstwa i ró¿nice
zachodz¹ce miêdzy ni¹ a chrzecijañstwem. Uznanie islamu za herezjê ma miejsce tak¿e w przypisywanym Janowi dziele Disceptatio christiani et saraceni (ok.
743-754)17, bêd¹cym nie tyle teologiczn¹ ocen¹ islamu, ile raczej przewodnikiem
po herezjach (m.in. manicheizmie i nestorianizmie) i po islamie dla chrzecijan.
Tam¿e, s. 74.
Staro¿ytni Grecy i Rzymianie t¹ nazw¹ okrelali koczownicze plemiona arabskie pn.-zach.
czêci Pó³wyspu Arabskiego i Pó³wyspu Synajskiego; w redniowieczu odnosi³a siê ona ju¿ do
wszystkich Arabów i wszystkich muzu³manów.
14
R. Armour, Islam, chrzecijañstwo i Zachód, dz. cyt., s. 74n.
15
PG 94, 521-1228. Sk³ada siê z trzech g³ównych dzie³: Capita Philosophica (sive Dialectica), De Haeresibus oraz De Fide Orthodoxa.
16
W opinii samych muzu³manów syryjski mnich imieniem Bahira mia³ rozpoznaæ w Mahomecie proroka.
17
PG 94, 1585-1598. Jest to ³aciñski tytu³ dzie³a sk³adaj¹cego siê z fragmentów greckiego
orygina³u nosz¹cego tytu³ Dialexis Sarakenou kai Christianou (Disputatio Saraceni et Christiani)
(PG 96, 1336B-1348B). Niektóre ród³a podaj¹, ¿e chodzi o dwa dzie³a Jana: Disceptatio Christiani et Saraceni oraz Disputatio Saraceni et Christiani.
12
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Damasceñczyk zainicjowa³ w nim gatunek literacki dialogu, w zwi¹zku z czym
uwa¿ane jest ono za najwczeniejsze wiadectwo dialogu chrzecijañsko-muzu³mañskiego; nie mo¿na te¿ wykluczyæ, ¿e Jan uczestniczy³ w dysputach z muzu³mañskimi teologami18.
Duchowy uczeñ Jana Damasceñskiego, Teodor abu Kurra (ok. 740/750-ok.
823), melchicki biskup Harranu w pó³nocnej Syrii, kontynuowa³ styl swego mistrza jako autor licznych dialogów z muzu³manami i ¯ydami, pisanych zarówno
po arabsku, jak i po grecku; niektóre nawi¹zuj¹ do Disceptatio Jana z Damaszku.
Teodor by³ prekursorem stosowania metody analizy porównawczej Biblii i Koranu,
bez uciekania siê do filozofii. Jako znawca jêzyka arabskiego mia³ on uczestniczyæ
w dyskusjach z muzu³manami w Aleksandrii na temat ró¿nic miêdzy chrzecijañstwem a islamem. Wed³ug niektórych róde³ abu Kurra odby³ debatê z kalifem Al-Mamunem (786-833) w Bagdadzie w 829 roku, m.in. na temat boskoci Jezusa.
Jego dzie³a by³y adresowane do greckojêzycznych mnichów jako swego rodzaju
kompendia teologiczne; pisz¹c po grecku, autor unika³ arabskiej cenzury zabraniaj¹cej krytyki islamu i Mahometa. Teologiczne i filozoficzne dyskusje miêdzy chrzecijanami i muzu³manami, zawarte w dialogach abu Kurry, dotycz¹ce odpowiedzi
na pytanie, która religia jest prawdziwa, maj¹ rzeczowy charakter i spokojny ton,
jednak nie s¹ pozbawione polemiki i uszczypliwoci. Mimo to s¹ wyrazem wzajemnej otwartoci obu religii na merytoryczny dialog19.
Powrót do skrajnie negatywnej oceny islamu zwi¹zany jest z postaci¹ bizantyjskiego historyka Teofanesa Wyznawcy (ok. 760-817/818), który w swej Kronice (Chronographia, 810-814) ukazuje islam jako herezjê. Genezê tej religii
widzi on jednak w rzekomej epilepsji Mahometa, który mia³ siê og³osiæ aposto³em po odbyciu podró¿y do Palestyny i Egiptu, gdzie spotka³ ¯ydów i chrzecijan. Doktryna islamu, zdaniem autora, zachêca do wojny oraz do nieumiarkowanego ¿ycia, dlatego Mahomet jest fa³szywym prorokiem, przeladuj¹cym
chrzecijan pod wp³ywem ¯ydów, którzy przeszli na islam i przekazali mu fa³szywe informacje na temat chrzecijañstwa20.
Na negatywnym chrzecijañskim sposobie postrzegania islamu, zw³aszcza
przez pisarzy bizantyjskich, w du¿ym stopniu i na d³ugo zawa¿y³a opinia bli¿ej
nieznanego filozofa Nicetasa z Bizancjum (IX w.), którego g³ówne, polemiczne
dzie³o pt. Confutatio falsi libri quem scripsit Mohamedes Arabs21, napisane na
18
R. Armour, Islam, chrzecijañstwo i Zachód, dz. cyt., s. 75-81; H. Goddard. Historia stosunków chrzecijañsko-muzu³mañskich, Warszawa 2009 s. 54-58; J. Ries, Les chrétiens parmi les
religions. Des Actes des Apôtres à Vatican II, Paris 1987, s. 229n.; J. Grzywaczewski, Jan z Damaszku, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997, kol. 782-784.
19
Zob. £. Karczewski. Dialog Teodora Abu Kurra ze wiatem islamu  zarys problematyki,
„Seminare” 33(2013), s. 277-292; H. Goddard, Historia stosunków chrzecijañsko-muzu³mañskich,
dz. cyt., s. 71n.; J. Figiel, Teodor abu Kurra, w: Encyklopedia katolicka, t. 19, Lublin 2013, kol. 622n.
20
H. Goddard, Historia stosunków chrzecijañsko-muzu³mañskich, dz. cyt., s. 76n.
21
PG 105, 669-842.
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probê cesarza Micha³a III (833-867), stanowi odpowied na dwa listy otrzymane przez cesarza od muzu³manów odrzucaj¹cych bóstwo Jezusa. Opieraj¹c siê na
niedoskona³ym greckim (lub w³asnym) t³umaczeniu Koranu, Nicetas okrela go
jako ksiêgê o diabelskim pochodzeniu, zgubn¹ i k³amliw¹, chaotyczn¹ i pozbawion¹ wewnêtrznej logiki. Mahomet ukazany zosta³ nie tylko jako fa³szywy prorok, ale wrêcz jako oszust, opêtany religijn¹ obsesj¹ o boskim pochodzeniu swej
misji. Islam to idolatria, sprowadzaj¹ca siê do kultu Szatana, a nie Boga, pe³na
nie tylko b³êdów doktrynalnych, ale i dewiacji moralnych. Szatañsk¹ genezê maj¹
te¿ rzekome objawienia Mahometa  mordercy, ignoranta, szarlatana, bluniercy
i ba³wochwalcy22.
Do XII w. chrzecijanie nie dysponowali w zasadzie jakimikolwiek arabskimi ród³ami na temat islamu, a wiedza ich pozostawa³a na poziomie XII-wiecznej Pieni o Rolandzie, zarzucaj¹cej muzu³manom ba³wochwalstwo. Sytuacjê tê
dobrze oddaje wypowied francuskiego benedyktyna, historyka i teologa, Guiberta z Nogent (ok. 1055-1124), który w swej historii pierwszej krucjaty, pt. Dei
gesta per Francos sive historiae hierosolymitanae (1108)23, przyznaje, ¿e wiadomoci o islamie czerpa³ z popularnych, z gruntu niepochlebnych, opinii i wyobra¿eñ. Wyznanie to jest o tyle zaskakuj¹ce, ¿e Guibert uwa¿any jest za prekursora
metody historycznej24.
Autorem traktatów polemicznych przeciw islamowi, stanowi¹cych jednak
równoczenie pierwsze naukowe próby jego racjonalnej krytyki, jest Piotr Czcigodny (1122-1156), z którego inicjatywy i na którego koszt jako opata klasztoru
w Cluny powsta³o pierwsze europejskie t³umaczenie Koranu na ³acinê, dokonane przez Roberta z Ketton (Robertus Retenensis) w 1143 roku25. Opat zleci³ te¿
Piotrowi z Toledo, t³umaczowi z jêzyka arabskiego, przet³umaczenie na ³acinê
Apologii Al-Kindiego, chrzecijañskiej krytyki islamu powsta³ej ok. 820-830
roku na Wschodzie, a pochodz¹cej ze rodowiska chrzecijañskich Arabów26.
22
H. Goddard, Historia stosunków chrzecijañsko-muzu³mañskich, dz. cyt., s. 76-78; R. Armour, Islam, chrzecijañstwo i Zachód, dz. cyt., s. 81; J. Ries, Les chrétiens parmi les religions,
dz. cyt., s. 230n.
23
PL 156, 680-837.
24
R. Armour, Islam, chrzecijañstwo i Zachód, dz. cyt., s. 92, 99-100; S. Kozakiewicz, Guibert z Nogent, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, Lublin 1993, kol. 385; S. Grod, Islam, w: Religia
w wiecie wspó³czesnym. Zarys problematyki religiologicznej, red. H. Zimoñ, Lublin 2000, s. 424.
25
Dzie³o to, zatytu³owane przez t³umacza Lex Mahumet pseudoprophete, mia³o za cel wykazanie niespójnoci Koranu w porównaniu z Pismem wiêtym i nawrócenie muzu³manów na chrzecijañstwo. Por. J. Figl, E. Fürlinger, M. Hinterleitner, M. Landstätter, Katolickie spojrzenie na inne
religie, w: Religie wiata w dialogu, red. U. Tworuschka, Poznañ 2010, s. 26n.
26
Jej autora, Abd Al-Masiha Ibn Ishaka Al-Kindiego, ma³o znanego redniowiecznego nestoriañskiego chrzecijanina arabskiego pochodzenia, nie nale¿y myliæ z ¿yj¹cym w IX w. znanym
filozofem imieniem Abu Jusuf Jakub Ibn Ishak Al-Kindi. Zob. R. Armour, Islam, chrzecijañstwo
i Zachód, dz. cyt., s. 132n. Apologia Al-Kindiego wraz z t³umaczeniem Koranu Roberta z Ketton
oraz teksty Piotra Czcigodnego stanowi¹ czêæ tzw. Kolekcji Toledañskiej, wydawniczego przed-
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Napisana w formie dialogu miêdzy chrzecijaninem i muzu³maninem, zawiera de
facto dwie apologie, w których wyznawcy obu religii nawzajem zapraszaj¹ siê
do przyjêcia religii adwersarza, przy czym wypowied chrzecijanina jest znacznie obszerniejsza i zawiera chrzecijañsk¹ krytykê islamu: jego genezy, doktryny
i obrzêdów. Poniewa¿ Piotr Czcigodny nie by³ zadowolony z dzie³a Al-Kindiego, ostatecznie sam napisa³ apologiê przeciw islamowi, stanowi¹c¹ wstêp do
Kolekcji Toledañskiej27. Opieraj¹c siê na wielu nowych ród³ach, a tak¿e na kronice Teofanesa, Piotr ukaza³ muzu³mañskie spojrzenie na Trójcê wiêt¹ i na Osobê Jezusa, przedstawi³ biografiê Mahometa, nawi¹zuj¹c do opinii Jana Damasceñskiego o nestoriañskich pocz¹tkach dzia³alnoci proroka. Nazwa³ go jednak
barbarzyñc¹ o politycznych ambicjach. Piotr popiera³ te¿ krucjaty, ale zarzuca³
krzy¿owcom zaniedbanie okazji do nawrócenia muzu³manów. Generalnie ocenia³
islam negatywnie, widz¹c w nim dzie³o Szatana i zagro¿enie dla wiata chrzecijañskiego28.
Jeszcze w XIII wieku Rajmund Martini (Martí; ok. 1215-ok. 1285), uczeñ
Rajmunda z Penyafort, kontynuowa³ polemikê z judaizmem i islamem. Powiêci³ on swe ¿ycie dzia³alnoci ewangelizacyjnej wród ¯ydów i muzu³manów.
Zna³ jêzyki aramejski i arabski. Napisa³ kilka dzie³ maj¹cych na celu podwa¿enie i odrzucenie doktryny zarówno judaizmu, jak i islamu. Jego g³ówne dzie³o,
Pugio Fidei Raymundi Martini Ordinis Praedicatorum Adversus Mauros et Judaeos (ok. 1275-1281), obok polemiki z judaizmem zawiera tak¿e liczne odniesienia do islamu. Inne jego dzie³a maj¹ charakter tylko anty¿ydowski (Capistrum
Judaeorum, 1267) lub antyislamski (Explanatio simboli apostolorum ad institutionem fidelium, 1257; De secta Machometi o De origine, progressu et fine Machometi et de quadruplici reprobatione Prophetiae eius, ok. 1250; Tractatus contra Machometum ad modum compendii29). Koncentruj¹ siê one na postaci
Mahometa jako fa³szywego proroka, który nie wykaza³ siê ¿adnym znakiem potwierdzaj¹cym wiarygodnoæ swoich prorockich roszczeñ; przeciwnie, jest
grzeszny i nikczemny, a jego moralnoæ jest zaprzeczeniem chrzecijañstwa; nie
dokona³ ¿adnych cudów, za sw¹ doktrynê rozszerza³ za pomoc¹ si³y30.
siêwziêcia opata, przedstawiaj¹cej wiatu zachodniemu antologiê tekstów muzu³mañskich przet³umaczonych na ³acinê. Da³o to impuls do zupe³nie nowego podejcia do islamu.
27
Summa totius haeresis ac diabolicae sectae saracenorum sive hismahelitarum (1143-1144);
nieco póniej powsta³o jeszcze dzie³o pt. Liber contra sectam sive haeresim saracenorum (1155-1156). Zob. J.V. Tolan, Saracens: islam in the medieval european imagination, New York 2002,
s. 155 n. Por. PL 189, 651-658; 659-720. Prawdopodobnie to samo dzie³o funkcjonuje tak¿e pod
kilkoma innymi tytu³ami. Zob. https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simplesearch&cqlmode=true
&query=idn%3d956960294.
28
R. Armour, Islam, chrzecijañstwo i Zachód, dz. cyt., s. 131-138.
29
Traktat ten jest przypisywany Martiniemu, a opublikowany zosta³ dopiero w 1550 r. pod
nazwiskiem franciszkanina Jeana de Gallesa.
30
M. Di Cesare, The Pseudo-historical Image of the Prophet Muhammad in Medieval Latin
Literature: a Repertory, Berlin 2011, s. 278-294.
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4. Nowe podejcie: islam jako religia
Pierwszym autorem zachodnim, który postrzega³ islam jako religiê, by³ anglosaski benedyktyn Beda Czcigodny (ok. 673-735). W swojej Historia ecclesiastica gentis Anglorum (731) wspomina³ o spustoszeniu Galii przez Saracenów
i o rzezi, jakiej tam dokonali. Szerzej natomiast wypowiada³ siê o islamie w komentarzu do Ksiêgi Rodzaju, gdzie na podstawie Pisma wiêtego usi³owa³ wyjaniæ pojawienie siê nowej religii oraz cech jej wyznawców, o których pisa³
w Historia ecclesiastica. Jak wspomniano wy¿ej w kontekcie osoby Jana Damasceñskiego, w opinii Bedy muzu³manie pochodz¹ od Hagar (Rdz 16) i maj¹
w zwi¹zku z tym cechy jej syna Izmaela, które przypisa³ mu Abraham: bêdzie
to cz³owiek dziki jak onager: bêdzie on walczy³ przeciwko wszystkim i wszyscy
 przeciwko niemu; bêdzie on utrapieniem swych pobratymców (16,12). Tym
samym jednak Beda w³¹czy³ niejako islam w historiê zbawienia, a jego genezê
porednio ukaza³ jako efekt spe³nienia siê Abrahamowego proroctwa. W nawi¹zaniu do wydarzeñ mu wspó³czesnych uzna³ jednak muzu³manów za nienawistnych Bogu i wrogów Kocio³a31.
Warto przywo³aæ w tym miejscu cytowany przez deklaracjê Nostra aetate
(nr 3) pe³en szacunku list papie¿a Grzegorza VII, wystosowany przezeñ w 1073
roku do mauretañskiego emira Anazira, w którym wskazuje na wspóln¹ obu religiom wiarê w jednego Boga  Stwórcê i Zbawcê wszystkich ludzi32. W podobnym tonie utrzymany jest List do muzu³manina (miêdzy 1140 a 1180) melchickiego biskupa Sydonu, Paw³a z Antiochii (¿yj¹cego na prze³omie XII i XIII w.),
do jego islamskiego przyjaciela z Sydonu, w którym to licie Pawe³ przytacza
chrzecijañskie opinie o islamie, oceniaj¹c pozytywnie Koran i samego Mahometa, nies³usznie – jego zdaniem – uwa¿anego za oszusta. Uznaj¹c religijny charakter misji za³o¿yciela islamu, Pawe³ zwraca uwagê, ¿e nie ma ona charakteru
uniwersalnego, nie obejmuje wiêc chrzecijan, a jedynie Arabów, którzy przed
nim nigdy nie mieli proroka33.
Nawrócony z judaizmu na chrzecijañstwo Pedro de Alfonso (Petrus Alfonsus; 1062-1110), który sam twierdzi³, ¿e wychowa³ siê wród muzu³manów
w miejscowoci Huesca w Aragonii, gdzie pokojowy dialog i naukowe dyskusje
muzu³manów, chrzecijan i ¯ydów by³y codziennoci¹, opracowa³ na potrzeby
dialogu z islamem apologiê chrzecijañskiej trynitologii, wykazuj¹c, ¿e mo¿e ona
byæ zrozumia³a nawet w teologii islamskiej. Jego zdaniem, 99 imion Boga, przyj31
Hexaemeron sive Libri quattuor in principium Genesis usque ad nativitatem Isaac et eiectionem Ismahelis adnotationum. PL 91, 9-190. Zob. J. Figl, E. Fürlinger, M. Hinterleitner, M. Landstätter, Katolickie spojrzenie na inne religie, dz. cyt., s. 26. Por. R. Armour, Islam, chrzecijañstwo
i Zachód, dz. cyt., s. 82n.; 102n.
32
PL 148, 451 A.
33
H. Goddard, Historia stosunków chrzecijañsko-muzu³mañskich, dz. cyt., s. 87n.
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mowanych w islamie i wyra¿aj¹cych boskie przymioty, mo¿e byæ sprowadzone
do trzech: mocy, wiedzy i woli, a te s¹ synonimami Osób Trójcy wiêtej34. W tym
samym wieku Wilhelm z Malmesbury (ok. 1080/1095-ok. 1143) w swoich Gesta
regum Anglorum (ok. 1120), wzorowanych na Historia ecclesiastica Bedy Czcigodnego, zwróci³ uwagê, ¿e islam nie jest pogañskim ba³wochwalstwem, lecz
religi¹ monoteistyczn¹, za Mahomet nie odbiera czci boskiej, lecz uwa¿any jest
za proroka35. W tym samym czasie niemiecki biskup Otto z Freising (ok. 1114-1158) w Chronica sive historia de duabus civitatibus (ok. 1143-1146) pisa³, ¿e
muzu³manie wierz¹ w jednego Boga, przyjêli prawo i obrzezanie z Biblii, darz¹
Chrystusa szacunkiem, a ich b³¹d polega na nieuznawaniu Go za Boga, a tak¿e
na postrzeganiu Mahometa jako Bo¿ego proroka, co stanowi dla nich przeszkodê na drodze do zbawienia36. Wreszcie dominikanin Wilhelm z Trypolisu (ok.
1220-1277), autor dwu napisanych w 1271 roku dzie³ pt. Notitia de Machometo
et de libro legis qui dicitur Alcoran et de continentia eius et quid dicat de fide
Domini Nostri Iesu Christi oraz De statu Sarracenorum et Machometo pseudopropheta eorum et de ipsa gente et eorum lege, sprzeciwia³ siê duchowi krucjat,
proponuj¹c dialog i stwierdzaj¹c, jakkolwiek w mocno uproszczony sposób, ¿e
chrzecijañskie dogmaty o Trójcy wiêtej i wcieleniu nie stoj¹ w opozycji do
pogl¹dów mêdrców islamskich37.
Dominikanin Riccoldo da Monte di Croce (ok. 1243-1320) odby³ wiele podró¿y i pielgrzymek do krajów Orientu, spisuj¹c swe wra¿enia w s³ynnym dziele
Liber Peregrinacionis (ok. 1288-1291), zawieraj¹cym m.in. opisy wierzeñ muzu³mañskich. W Bagdadzie studiowa³ Koran i literaturê islamsk¹, czego efektem
by³y powsta³e po powrocie do Europy (ok. 1302) polemiczne pisma: Contra legem Sarracenorum (1299-1300), Ad nationes orientales (ok. 1301), a tak¿e przypisywane mu Christianae Fidei Confessio facta Sarracenis38. Ogólna ocena islamu przez Riccolda sprowadza siê do stwierdzenia, ¿e jest to chrzecijañska
herezja, bêd¹ca zbiorem wczeniejszych b³êdów na temat Trójcy i wcielenia.
Poniewa¿ jest sprzeczna z objawieniem biblijnym, nie mo¿e byæ prawdziwa.
Tak¿e treæ Koranu, wewnêtrznie sprzeczna, dyskwalifikuje go jako objawienie
Bo¿e; jest on po prostu dzie³em diab³a, a Mahomet, cz³owiek zreszt¹ niepimienR. Armour, Islam, chrzecijañstwo i Zachód, dz. cyt., s. 153n.
„Nam Saraceni et Turchi Deum creatorem colunt, Mahumet non deum, sed Dei prophetam
estimantes”. Cyt. za: H.-W. Goetz, Die Wahnehmung anderer Religionen und christlich-abendländisches Selbstverständnis im frühen und hohen Mittelalter (5-12 Jahrhundert), t. 1, Berlin 2013, s. 357.
36
D.G. König, Medieval Western European Perceptions of the Islamic world: From ‘active
othering’ to the ‘voices in between’, w: Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History,
Volume 4 (1200-1350), red. D. Thomas, A. Mallett, Leiden 2012, s. 20n. Zob. H. Goddard, Historia stosunków chrzecijañsko-muzu³mañskich, dz. cyt., s. 119
37
M. Di Cesare, The Pseudo-historical Image of the Prophet Muhammad, dz. cyt., s. 350-361;
J. Ries, Les chrétiens parmi les religions, dz. cyt., s. 242.
38
Wydana dopiero w 1543 roku w Bazylei.
34
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ny i arogancki, to zapowied Antychrysta. Tak¿e w Liber Peregrinacionis Riccoldo potwierdzi³ przekonanie, ¿e islam jest chrzecijañsk¹ herezj¹, choæ wypowiada³ siê tak¿e pozytywnie o muzu³manach, zw³aszcza o ich wzajemnym odnoszeniu siê do siebie, które podziwia³ i przeciwstawia³ analogicznej postawie
chrzecijan. Posun¹³ siê nawet do stwierdzenia, ¿e to muzu³manie, a nie chrzecijanie przestrzegaj¹ chrzecijañskich cnót, mimo ¿e ich religia jest fa³szywa39.
Pochodz¹cy z Katalonii franciszkañski tercjarz i misjonarz w krajach muzu³mañskich, Rajmund Lull (ok. 1232-1315), powróci³ w dyskusji z islamem i judaizmem do gatunku literackiego dialogu, m.in. w Disputatio Raymundi christiani
et Hamar saraceni. Natomiast Libre del gentil e del stres savis ma strukturê filozoficznej debaty miêdzy przedstawicielami chrzecijañstwa, judaizmu i islamu,
której celem jest doprowadzenie do zgody, a nawet swego rodzaju jednoci miêdzy tymi religiami40. Co ciekawe, Rajmund wystêpowa³ te¿ przeciw awerroizmowi, uwa¿aj¹c go za infiltracjê islamu do myli chrzecijañskiej (Declaratio Raimundi per modum dialogi edita)41. Prezentuj¹c ca³¹ gamê redniowiecznych
pogl¹dów na temat islamu, by³ jednak zwolennikiem pokojowego doñ podejcia,
sprowadzaj¹cego siê do g³oszenia Ewangelii i dawania wiadectwa o niej, jakkolwiek dopuszcza³ mo¿liwoæ u¿ycia si³y w dziele nawracania42. Tradycjê dialogu kontynuowa³ m.in. Jerzy z Trebizontu (Trapezuntu) (1395-1484), filolog
i retor, który po upadku Konstantynopola usi³owa³ nawróciæ na chrzecijañstwo
su³tana Mehmeda II Zdobywcê, dedykuj¹c mu dzie³o pt. Peri tes aidias tou autokratoros doxes kai tes kosmokratorias autou (1467)43.
W tym samym czasie jednak nadal podtrzymywano styl polemiczny w dyskusji z islamem: hiszpañski kardyna³ Juan de Torquemada (1388-1468) w dziele Tractatus contra principales errores perfidi Mahometi (1459) popiera³ apel Kocio³a
katolickiego, wzywaj¹cego do militarnej interwencji przeciw muzu³manom.
W kontekcie tureckiego zagro¿enia Europy polemik¹ pos³ugiwa³ siê te¿ wielki mistyk Jean de Chartreux (Dionysius van Leeuw, Dionizy Kartuz, 1402-1471), autor
Contra perfidiam Mahometi, et contra multa dicta Sarracenorum libri quattuor,
Dialogus disputationis inter Christianum et Sarracenum de lege Christi et contra
perfidiam Mahometi, Epistola ad principes catholicos paraenetica de instituendo
bello adversus Turcam oraz Contra alcoranum et sectam mahometicam libri V.
R. Armour, Islam, chrzecijañstwo i Zachód, dz. cyt., 102n.; 144-147.
Jak¿e by³oby wspaniale, gdybymy […] mieli jedno prawo i jedn¹ wiarê (cyt. za: J. Figl,
E. Fürlinger, M. Hinterleitner, M. Landstätter, Katolickie spojrzenie na inne religie, dz. cyt., s. 27).
41
J. Judycka, Lull Ramon, w: Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2006, kol. 210n.; Dulles,
Apologétique. A. Histoire, w: Dictionnaire de théologie fondamentale, red. R. Latourelle, R. Fisichella, Montréal–Paris 1992 s. 52.
42
R. Armour, Islam, chrzecijañstwo i Zachód, dz. cyt., s. 147-149.
43
W literaturze cytowane jest ono zazwyczaj po angielsku: On the Eternal Glory of the Autocrat and his World Empire. Zob. np.: J. Fasani, George of Trebizond: A Biography and a Study of
His Rhetoric and Logic. Leiden 1976, s. 132.
39

40

208

IRENEUSZ S£AWOMIR LEDWOÑ

Obok ujêæ o charakterze polemicznym, a nawet antagonistycznym, w redniowieczu nie brakowa³o dyskusji na wysokim poziomie merytorycznym,
zw³aszcza w konfrontacji z Moj¿eszem Majmonidesem (1135-1204). W nurcie
dyskusji z islamem mieci siê tak¿e czêciowo Summa contra gentiles (1264) w.
Tomasza z Akwinu. Jest ona w pewnym sensie owocem spotkania myli chrzecijañskiej z cywilizacj¹ muzu³mañsk¹, a zw³aszcza z jej filozofi¹, jednak wbrew
temu, co sugerowaæ mo¿e tytu³, koncentruje siê ona nie tyle na ocenie religii, ile
na apologii chrzecijañstwa wobec niektórych ujêæ myli grecko-arabskiej (g³ównie Awicenny [980-1037] i Awerroesa [1126-1198]), opieraj¹cej siê na panteistycznie interpretowanej filozofii Arystotelesa. Mimo to Tomasz przytacza tradycyjne argumenty chrzecijañstwa przeciw islamowi: przemoc, swobodê
seksualn¹, brak cudów u Mahometa, przy czym decyduj¹ce znaczenie mia³o dlañ
ostatnie kryterium. Sprzeciwia³ siê te¿ stosowaniu si³y w nawracaniu muzu³manów na chrzecijañstwo; dopuszcza³ je wy³¹cznie w wojnie obronnej przeciw islamowi44.
Nowa zupe³nie karta w spojrzeniu na islam i na religie w ogóle otwar³a siê
na prze³omie redniowiecza i renesansu za spraw¹ trzech postaci: franciszkanina
Jana z Segowii (1542-1591), kard. Miko³aja z Kuzy (1401-1464) i papie¿a Piusa II (1405-1464). Pierwszy z nich, uczestnik soboru w Bazylei i badacz islamu,
krytykowa³ jego nieznajomoæ przez chrzecijan, a tak¿e brak dok³adnego t³umaczenia Koranu (po okresie rekonkwisty znajomoæ jêzyka arabskiego w Europie praktycznie nie istnia³a). W opinii Jana jedynym sposobem rozwi¹zania konfliktu miêdzy chrzecijañstwem i islamem jest droga pokojowa, w czym
nawi¹zywa³ do Rajmunda Lulla. W dziele De gladio divini spiritus in corda mittendo Sarracenorum (1458) wskazywa³ na koniecznoæ istnienia racjonalnych
pozareligijnych podstaw dialogu z islamem. W licie do Miko³aja z Kuzy jako
metodê ewangelizacji i nawracania muzu³manów wysun¹³ propozycjê debaty
miêdzy przywódcami obu religii, co przynajmniej przyczyniæ siê mo¿e do za¿egnania wojen. Ponadto widzia³ wartoæ dialogu tkwi¹c¹ w nim samym, bez odniesienia do dzia³alnoci misyjnej, za wyprawy krzy¿owe uwa¿a³ za ewidentny
b³¹d.
Kuzañczyk podj¹³ ideê Jana z Segowii w ksi¹¿ce De pace fidei (1453). Zawar³ w niej precedensow¹ w myli europejskiej próbê dostrze¿enia obecnoci
prawdy w religiach i odnalezienia tym samym podstawy do pokojowego dialogu
ich wyznawców. Uwa¿a³, ¿e na drodze konsensusu przywódców religijnych mo¿na wieloæ religii sprowadziæ do jednej, przy zachowaniu ró¿norodnoci zmiennych zewnêtrznych obrzêdów (una religio in rituum varietate); wyra¿aj¹ one
bowiem to, co istotne we wszystkich religiach, a mianowicie wiarê. W przekona44
Zob. np.: wiêty Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles. Prawda wiary chrzecijañskiej,
t. 1, Poznañ 2003, s. 19n.; 28-30.
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niu Kuzañczyka na pocz¹tku dziejów ludzkoci istnia³a jedna religia, której podzia³ na wiele innych dokonywa³ siê wraz ze zró¿nicowaniem ras ludzkich.
Wszystkie religie zawieraj¹ Bo¿e objawienie, które absolutyzowane przez wyznawców jednej religii zamyka ich na objawienie obecne w innej. Jednak Bóg
jest ponad wszelkimi ludzkimi wyobra¿eniami i ³¹czy to, co ludzie dziel¹. Na Bo¿ej p³aszczynie prawdy religijne nie wykluczaj¹ siê nawzajem, lecz s¹ koherentne, Chrystus za jest obecny w ka¿dej religii, nawet je¿eli nie jest tam rozpoznany
jako taki. Tym samym kardyna³ nawi¹za³ do patrystycznej doktryny o semina Verbi (Justyn, Klemens Aleksandryjski), a jego pogl¹dy o 500 lat wyprzedzaj¹ teoriê
Raimona Panikkara o ukrytym Chrystusie hinduizmu45. W odniesieniu do islamu
Miko³aj uznaje niektóre rytua³y muzu³mañskie za odpowiedniki obrzêdów chrzecijañskich i postrzega chrystianizm jako wype³nienie islamu. Jego zdaniem,
w ka¿dej religii de facto obecne s¹ jakie zawi¹zki chrzecijañstwa. W ksi¹¿ce
Cribratio Alcorani (1460-1461) prezentuje jednak tradycyjne chrzecijañskie
spojrzenie na islam, jakkolwiek prostuje wiele nies³usznych oskar¿eñ pod adresem tej religii.
Za przyk³ad otwartego, typowo ju¿ renesansowego podejcia do religii s³u¿yæ te¿ mo¿e, bêd¹cy echem wspominanego wy¿ej listu papie¿a Grzegorza VII,
list papie¿a Piusa II do su³tana Mehmeda II, w którym wprawdzie nak³ania go do
przyjêcia chrzecijañstwa, ale porównuj¹c je z islamem, wskazuje na elementy
³¹cz¹ce obie religie, jak chocia¿by wiarê w jednego Boga Stwórcê, w niemiertelnoæ duszy czy ¿ycie wieczne. W podobny sposób o niechrzecijañskiej religii
wypowie siê dopiero Vaticanum II46.

5. Zakoñczenie
Chrzecijañskie nastawienie do islamu zmienia³o siê wiêc od patrzenia nañ
jako na apokaliptycznego Antychrysta, przez postrzeganie go jako wype³nienie
obietnicy Abrahama danej Izmaelowi oraz chrzecijañsk¹ herezjê, a¿ po dostrze¿enie w nim religii, pocz¹tkowo uznawanej za fa³szyw¹, z czasem jednak za zawieraj¹c¹ te¿ elementy autentycznej prawdy objawionej przez Boga. Rewolucyjne jak
na owe czasy podejcie Miko³aja z Kuzy do islamu nie znalaz³o kontynuatorów
i odesz³o w zapomnienie, a w literaturze zadomowi³y siê wczeniejsze opinie na
temat tej religii. W kolejnych wiekach postawa wobec islamu i jego ocena zosta³y zdominowane przez tureckie zagro¿enie dla Europy, nastêpnie przez wspomnian¹ wy¿ej epokê kolonializmu krajów azjatyckich. Ostatecznie kwestie innych religii podjête zosta³y przez kszta³tuj¹ce siê kolejno empiryczne nauki
R. Panikkar, The Unknown Christ of Hinduism, London 1964.
M. Fédou, Les religions selon la foi chrétienne, Paris 1996, s. 44-49; R. Armour, Islam,
chrzecijañstwo i Zachód, dz. cyt., s. 163-174.
45

46
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o religiach (XIX w.), a w ich ramach przez studia nad islamem, a tak¿e przez misjologiê i  ju¿ w XX w.  teologiê religii. Apologia zosta³a zast¹piona przez
apologetykê.

Streszczenie
W artykule, podejmuj¹cym zagadnienie chrzecijañskiej apologii wobec islamu w redniowieczu, autor zwraca uwagê, ¿e chrzecijañskie nastawienie do islamu zmienia³o siê od patrzenia nañ
jako na apokaliptycznego Antychrysta, przez wype³nienie obietnicy Abrahama danej Izmaelowi
oraz chrzecijañsk¹ herezjê, a¿ po dostrze¿enie w nim religii, pocz¹tkowo uznawanej za fa³szyw¹,
z czasem jednak za zawieraj¹cej te¿ elementy autentycznej prawdy objawionej przez Boga. Oryginalne podejcie Miko³aja z Kuzy do islamu nie znalaz³o kontynuatorów i odesz³o w zapomnienie.
W kolejnych wiekach sposób postrzegania islamu zosta³ zdominowany przez tureckie zagro¿enie
dla Europy, nastêpnie przez epokê kolonializmu krajów azjatyckich.

Medieval Apology of Christianity vis-à-vis Islam
Summary
The paper focuses on the issue of Christian apology vis-à-vis Islam in the Middle Ages. The
author points out that the Christian attitude towards Islam evolved from associating it with an
apocalyptic Antichrist, through seeing it as the fulfillment of Abraham’s promise given to Ishmael
and a Christian heresy, up to the approval of Islam as a religion – initially deemed a false one,
however with time, recognized as containing elements of the authentic truth revealed by God.
Nicholas of Cusa’s original approach towards Islam failed to find followers and sank into oblivion.
Over the next centuries the perception of Islam had been dominated by the Turkish threat to Europe
and the era of European colonialism in Asia.
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Wolnoæ w refleksji w. Augustyna
Naj³atwiejszym do zauwa¿enia rodzajem wolnoci jest jej wymiar negatywny, a w gruncie rzeczy miêdzyludzki  ¿e wolnoæ jest przeciwieñstwem i nieobecnoci¹ przymusu, przemocy, kajdan, niesprawiedliwych ograniczeñ. Jak siê
wydaje, dopiero Platon i Arystoteles (ale zapewne ju¿ Sokrates) zauwa¿yli moralny wymiar wolnoci  ¿e byæ wolnym to przede wszystkim byæ panem samego siebie, nie byæ niewolnikiem swoich lêków ani po¿¹dañ.
Obu tym aspektom wolnoci Augustyn powiêci³ wiele uwagi  przede
wszystkim chcia³ je zharmonizowaæ ze swoj¹ chrzecijañsk¹ wiar¹. Jednak chronologicznie pierwszym problemem, przed jakim stan¹³ w swoim myleniu na
temat wolnoci, by³a dla niego konfrontacja z manichejsk¹ tez¹, ¿e wolnoæ jest
czym iluzorycznym, bo w gruncie rzeczy zarówno do dobra, jak do z³a jestemy zdeterminowani.

Przeciw manichejskiemu negowaniu wolnoci
Polemikê z manichejsk¹ negacj¹ wolnoci podj¹³ Augustyn w swoim rozpoczêtym wkrótce po przyjêciu chrztu, ale ukoñczonym dopiero osiem lat póniej,
w roku 395, dialogu pt. O wolnej woli (De libero arbitrio)1, a kontynuowa³ j¹
w kolejnych  a¿ trzech!  komentarzach do Ksiêgi Rodzaju2 oraz w wielu innych tekstach antymanichejskich3.
Determinizm manichejczyków by³ logiczn¹ konsekwencj¹ wyznawanego
przez nich metafizycznego dualizmu, czyli przewiadczenia, ¿e dobro i z³o s¹ to
pierwiastki gruntownie sobie przeciwstawne, a ich pomieszanie w naszym wieO wolnej woli, t³um. A. Trombala, w: w. Augustyn, Dialogi filozoficzne, Kraków 1999,
s. 493-649.
2
w. Augustyn, Pisma egzegetyczne przeciw manichejczykom, t³um. J. Sulowski, Pisma Starochrzecijañskich Pisarzy [dalej: PSP] t. 25, Warszawa 1980.
3
M.in. w. Augustyn, Pisma przeciw manichejczykom, t³um. J. Sulowski, PSP, t. 54, Warszawa 1990; ten¿e, Przeciw Faustusowi, t³um. J. Sulowski, PSP, t. 55-56, Warszawa 1991.
1
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cie wynika st¹d, ¿e dobry wiat Bo¿y sta³ siê ofiar¹ inwazji królestwa ciemnoci.
Pierwiastki te  zdaniem manichejczyków  przeciwstawiaj¹ siê sobie a¿ tak radykalnie, ¿e ani to, co dobre, nie mo¿e siê zepsuæ, ani to, co z³e, nigdy nie mo¿e
zostaæ naprawione. St¹d manichejczycy twierdzili, ¿e nie ponosimy odpowiedzialnoci za z³o, jakie w nas jest, znalaz³o siê ono bowiem w nas w wyniku inwazji ciemnoci, której stalimy siê ofiar¹ bez naszej winy.
W m³odoci Augustyn sam by³ wyznawc¹ tej doktryny. By³o mi z ni¹ wygodnie  zwierza³ siê póniej  bo nie musia³em oskar¿aæ siê o swoje grzechy:
Ci¹gle trwa³em w mniemaniu ¿e to nie my grzeszymy, lecz grzeszy w nas jaka
obca nam natura. Dogodne by³o dla mej pychy to przekonanie, ¿e nie ci¹¿y na
mnie ¿adna wina i ¿e wtedy, gdy co z³ego uczyni³em, nie muszê siê z tego spowiadaæ  prosz¹c, aby [Ty, Bo¿e] uzdrowi³ duszê moj¹, bom zgrzeszy³ przeciw
Tobie. Wola³em j¹ usprawiedliwiaæ, a oskar¿aæ co innego, co by³o ze mn¹, a mn¹
nie by³o. W rzeczywistoci to wszystko nale¿a³o ca³kowicie do mnie i tylko moja
bezbo¿noæ dokonywa³a takiego podzia³u i przeciwstawia³a jedn¹ czêæ mego
«ja» drugiej czêci. Grzech mój by³ tym trudniejszy do uleczenia, ¿e nie uwa¿a³em siebie za grzesznika”4.
W³anie w dyskusjach z manichejczykami Augustyn wykuwa³ swoj¹ naukê,
¿e z³o jest brakiem dobra tam, gdzie ono byæ powinno, a o jego drugorzêdnoci
w stosunku do dobra wiadczy to, ¿e ono nigdy nie istnieje samodzielnie, ale
jedynie jako czynnik pomniejszaj¹cy lub zniekszta³caj¹cy dobro. Augustyn naucza³ stanowczo, ¿e:
1. W ca³ej rzeczywistoci nie ma bytów, które nie by³yby stworzone przez
Boga, wszystko za, co stworzy³ Bóg, jest dobre.
2. Z³o nigdy nie jest czym odrêbnym od dobra ani niezale¿nym od Stwórcy. Jest ono raczej objawem dewaluowania siê dobra. Dla porz¹dku przypomnijmy, ¿e mówi¹c o z³u, Augustyn mia³ na myli przede wszystkim
z³o w cis³ym s³owa znaczeniu, tzn. z³o moralne, to z³o, które chrzecijanie tradycyjnie nazywaj¹ grzechem.
3. Bóg nie jest sprawc¹ z³a i nie jest Mu ono potrzebne do tego, ¿eby podkrelaæ doskona³oæ Jego dzie³a stwórczego.
4. Chocia¿ z³o powoduje pomniejszenie lub deformacjê dobra, to jednak nie
os³abia rz¹dów Opatrznoci nad wiatem. Bóg bowiem z ca³¹ pewnoci¹
by do ¿adnego z³a nie dopuci³, gdyby nie by³ dostatecznie wszechmocny
i dobry, a¿eby wyprowadziæ z niego dobro5.
w. Augustyn, Wyznania (5,10), t³um. Z. Kubiak, Warszawa 19822, s. 79-80.
„Deus, cum summe bonus sit, ullo modo sineret mali aliquid esse in operibus suis, nisi usque
adeo esset omnipotens et bonus, ut bene faceret et de malo” – Enchiridion ad Laurentium, cap. 11,
t³um. w³asne; Patrologia Latina 40, 236. Por. J. Salij, Opatrznoæ Bo¿a w wiecie, w którym dzieje siê z³o, „Studia Theologica Varsaviensia” 48 (2010) 2, s. 21-29.
4
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G³osz¹c takie tezy, Augustyn musia³ sobie postawiæ pytanie, sk¹d wobec tego
wziê³o siê z³o6. Na to pytanie odpowiada³ bez ¿adnych wahañ: ród³em z³a jest
wolna wola stworzeñ rozumnych. Zatem prawda, ¿e stworzenia rozumne, w tym
równie¿ ludzie, zosta³y obdarzone przez Stwórcê realn¹, a nie tylko pozorn¹
wolnoci¹, jest dla Augustyna postulatem wiary.
Owszem, Augustyn zdawa³ sobie sprawê z tego, ¿e nasza wolnoæ ludzka,
z chwil¹ kiedy stalimy siê grzesznikami, uleg³a znacznemu zaciemnieniu. Nikt
nie mia³ takiej wolnoci jak pierwszy cz³owiek, dopóki sta³ przy swoim Bogu,
który go stworzy³ sprawiedliwym, nie wypaczonym najmniejsz¹ wad¹7. Dopiero wskutek grzechu nasza wolnoæ uleg³a os³abieniu i nieraz rozumiemy j¹ opacznie, tote¿ w obecnej naszej sytuacji  jak to napisa³ Jan Pawe³ II w encyklice
Veritatis splendor, 86  wolnoæ potrzebuje wyzwolenia8. Co na ten temat
mówi³ w. Augustyn, spróbujê powiedzieæ kilka s³ów za chwilê.

Jak pogodziæ nasz¹ realn¹ wolnoæ z absolutn¹ transcendencj¹ Boga?
Przyjêcie prawdy, ¿e wolnoæ ludzka jest czym realnym, kaza³o Augustynowi zmierzyæ siê z problemem nastêpnym. Mianowicie ju¿ od czasów Cycerona ówczesnym inteligentom wydawa³o siê, ¿e czym obiektywnie niemo¿liwym
jest przekroczenie nastêpuj¹cego dylematu: Albo rzeczywicie jestemy wolni,
ale wówczas czym absurdalnym by³oby samo nawet istnienie absolutnie transcendentnego Boga, a przede wszystkim niemo¿liwa by³aby boska przedwiedza
o naszych wolnych czynach; albo te¿ Bóg z góry zna nasze czyny, ale wówczas
nasza wolnoæ jest czym pozornym, bo w rzeczywistoci do naszych niby to
wolnych czynów determinuje nas jakie fatum.
Temu tematowi Augustyn powiêci³ ju¿ trzeci¹ ksiêgê wspomnianego wy¿ej
dialogu O wolnej woli. Równie¿ póniej wraca³ do tego tematu, m.in. w pi¹tej
ksiêdze Pañstwa Bo¿ego. Krótko streszczaj¹c, Augustyn rozwi¹zywa³ ten problem w trzech nastêpuj¹cych tezach:
1. Zw¹tpienie w prawdê ludzkiej wolnoci burzy³oby wypracowany w ci¹gu
pokoleñ porz¹dek spo³eczny. Zniszczylibymy ca³e ludzkie ¿ycie. Daremnie by³yby wydawane prawa, daremnie by³oby uciekaæ siê do karania
i pochwa³, do ganienia i zachêcania, a ustanawianie nagród dla ludzi do-

Por. H. Cholwiñska, Zagadnienie genezy z³a w myli w. Augustyna, Studia Theologica
Varsaviensia 37 (1999) 1, s. 87-113.
7
„Nulli tam liberum est, quam illi fuit, qui Deo suo, a quo erat conditus rectus, nullo prorsus
vitio depravatus adstabat” – Opus imperfectum contra Iulianum, lib. 1, cap. 47, t³um. w³asne; Patrologia Latina” 45,1068).
8
Jan Pawe³ II,Veritatis splendor, w: Encykliki Ojca wiêtego Jana Paw³a II, Kraków 2000, 86.
6
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brych, kar za dla z³ych nie by³oby ju¿ wyrazem jakiejkolwiek sprawiedliwoci9.
2. Bóg jest kim transcendentnym wobec czasu, zatem b³êdem jest widzieæ
Jego przedwiedzê w perspektywie chronologicznej.
3. Nie godzi siê podejrzewaæ nieskoñczenie dobrego i prawdomównego
Boga o to, ¿e daj¹c nam poczucie wolnoci, nas ok³amuje; nie godzi siê
równie¿ w¹tpiæ w Jego wolnoæ i przypuszczaæ, ¿e musi doprowadziæ
do tego, co o nas przewiduje Jego przedwiedza.

Wolnoæ jako przeciwieñstwo i nieobecnoæ przymusu
Problematyka negatywnego wymiaru wolnoci, tzn. wolnoci od niesprawiedliwych ograniczeñ narzucanych nam od zewn¹trz, jest u w. Augustyna zdominowana przez refleksjê nad niewolnictwem. Przypomnijmy, ¿e klasycy greckiej
filozofii  Platon i Arystoteles  uznawali niewolnictwo za stan naturalny. Ich
zdaniem, niektórzy ludzie po prostu rodz¹ siê jako niewolnicy. Wed³ug Arystotelesa, niewolnik jest ¿yj¹cym narzêdziem10. Innymi s³owy, niewolnik  jak
w innym swoim dziele twierdzi³ Arystoteles  to taki cz³owiek, który swój rozum i wolê ma poza sob¹, to kto taki, kto o tyle tylko ma zwi¹zek z rozumem,
¿e spostrzega go u innych, ale sam go nie posiada”11.
Owszem, równie¿ filozofowie pogañscy, mianowicie stoicy, zw³aszcza Seneka, upominali siê o cz³owieczeñstwo niewolników. Jednak fakt faktem, ¿e dopiero chrzecijañstwo og³osi³o fundamentaln¹ równoæ wszystkich ludzi, swoich
i obcych, niezale¿nie od p³ci oraz statusu spo³ecznego. Przypomnijmy tu s³ynn¹
tezê aposto³a Paw³a, ¿e nie ma ju¿ ¯yda ani poganina, nie ma ju¿ niewolnika
ani cz³owieka wolnego, nie ma ju¿ mê¿czyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jestecie kim jednym w Chrystusie Jezusie (Ga 3,28; por. 1 Kor 12,13).
Otó¿ Augustyn da³ tezie aposto³a Paw³a mocne, a zarazem proste uzasadnienie teologiczne. Mianowicie w napisanych ok. 420 roku Problemach Heptateuchu zwróci³ uwagê na to, ¿e Pan Bóg, stwarzaj¹c cz³owieka, podda³ mu ryby,
ptaki i zwierzêta (por. Rdz 1,26), ale Pismo wiête nic nie mówi o tym, ¿eby
jedni ludzie mieli byæ w niewoli u innych ludzi. Sprawiedliwa niewola i sprawiedliwe panowanie maj¹ miejsce wtedy, kiedy zwierzêta s³u¿¹ cz³owiekowi,
a cz³owiek panuje nad zwierzêtami12. Pierwsza wzmianka o ludziach jako niewolnikach pojawia siê w Biblii dopiero w przekleñstwie, jakie Noe rzuci³ na swo9
w. Augustyn, Pañstwo Bo¿e, lib. 5 cap. 9, t³um. W. Kornatowski, Warszawa 1977, t. 1,
s. 271.
10
Arystoteles, Etyka nikomachejska, 8,11,1161b, t³um. D. Gromska, Warszawa 2002 s. 252.
11
Arystoteles, Polityka, 1,13,1254b, t³um. L. Piotrowicz, Warszawa 2001 s. 31.
12
„Justa servitus et justa dominatio, cum pecora homini serviunt, et homo pecoribus dominatur” – Questiones in Heptateuchum, lib. 1 cap. 153, t³um. w³asne; Patrologia Latina 34,590.
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jego wyrodnego syna, Chama (por. Rdz 9,25-26). Mówi¹c krótko, niewolnictwo
jest w Pimie wiêtym przedstawione jako przeklêty owoc grzechu. Zarazem jednak  twierdzi Augustyn  nie wolno zapominaæ o tym, ¿e niewola jest nieraz
losem ludzi niewinnych i sprawiedliwych, jak o tym wiadcz¹ chocia¿by dzieje
Józefa, sprzedanego do niewoli przez rodzonych braci.
Argumentacjê tê powtórzy³ Augustyn kilka lat póniej, w 19. ksiêdze Pañstwa Bo¿ego13.

Istota wolnoci: wolnoæ od grzechu
Równie¿ drugi, analizowany przez staro¿ytnych filozofów wymiar wolnoci
 wolnoæ jako panowanie nad swoimi lêkami, nieuporz¹dkowanymi ambicjami
oraz ró¿nymi namiêtnociami  Augustyn podda³ gruntownej reinterpretacji teologicznej. Dla Augustyna ten wymiar wolnoci to przede wszystkim wolnoæ od
grzechu. Ideê tê zaczerpn¹³ Augustyn od aposto³a Paw³a, w którego listach myl
o niewoli grzechu i o wyzwoleniu z niej przewija siê wielokrotnie (por. Rz 6,6-23;
Ga 4,9; 5,1; Kol 2,8).
Jedna i druga niewola jest nieszczêciem cz³owieka, który siê w niej znalaz³,
jednak niewola grzechu  zdaniem Augustyna  jest nieszczêciem nieporównanie groniejszym ni¿ ta niewola, kiedy cz³owiek jest w³asnoci¹ innego cz³owieka. W perspektywie ostatecznej  tê tezê biskup Hippony powtarza³ co najmniej
kilkakrotnie  lepiej byæ bogobojnym niewolnikiem ni¿ niegodziwym w³acicielem niewolników. Zaiste, szczêliwszy jest ten, kto zostaje w niewoli u cz³owieka, ni¿ ten, kto jest niewolnikiem ¿¹dzy!14.
O nieszczêsna niewolo!  wo³a³ Augustyn.  Liczni niewolnicy, kiedy nie mog¹ wytrzymaæ ze z³ymi panami, prosz¹, ¿eby ich sprzedaæ. Godz¹ siê z niewol¹, chc¹ przynajmniej pana zmieniæ. Lecz co ma uczyniæ niewolnik grzechu? Do kogo siê uda?
Kogo poprosi, aby go sprzedano innemu? Niewolnik cz³owieka, udrêczony twardym
traktowaniem, szuka odpoczynku w ucieczce. Ale dok¹d ucieknie niewolnik grzechu?
Gdzie by nie uciek³, wszêdzie siebie ci¹gnie za sob¹. Z³e sumienie nie ucieknie od
samego siebie. Gdzie by cz³owiek nie poszed³, pójdzie za nim. Grzech jest bowiem
we wnêtrzu cz³owieka15.

D³uga homilia 41. Komentarza Ewangelii Jana, z której wyj¹³em powy¿szy
cytat, jest objanieniem kluczowej dla chrzecijañskiego rozumienia wolnoci
perykopy z Ewangelii Jana 8,31-36. Nie sposób w krótkim artykule poddaæ
szczegó³owej analizie tak obszerny tekst. Ograniczê siê do pokazania, jak Augustyn rozwi¹zywa³ napiêcie miêdzy dwiema nastêpuj¹cymi prawdami biblijnymi.
13
14
15

w. Augustyn, Pañstwo Bo¿e, lib. 19 cap. 15; dz. cyt., t. 2, s. 420.
Tam¿e.
In Ioannis Evangelium, tr. 41,4, t³um. w³asne; Patrologia Latina 35,1694.
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Chodzi z jednej strony o naukê Pana Jezusa, ¿e ka¿dy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu (J 8,34), z drugiej o tê prawdê biblijn¹, ¿e wszyscy jestemy
grzeszni. Czy¿by st¹d wynika³o, ¿e wszyscy bez wyj¹tku jestemy niewolnikami
grzechu i wolnoæ jest nam w ogóle niedostêpna?
Odpowied Augustyna na to pytanie jest dwuczêciowa. Odwo³uj¹c siê do
znanego sformu³owania aposto³a Paw³a16, biskup Hippony powiedzia³ tak: Owszem, wszyscy jestemy grzeszni, jednak istnieje radykalna ró¿nica miêdzy tymi,
w których króluje grzech, i tymi, w których króluje ³aska. Tylko ci pierwsi s¹
niewolnikami grzechu17.
Jednak mia³ Augustyn równie¿ g³êbsz¹ odpowied na to pytanie: Wolnoæ
jest czym dynamicznym  czym innym jest pocz¹tek wolnoci, czym innym
wolnoæ doskona³a. Samo tylko zachowywanie przykazañ jest dopiero pocz¹tkiem wolnoci, a nie wolnoci¹ doskona³¹18. Jestem cz³owiekiem prawdziwie
wolnym, je¿eli staram siê w mojej wolnoci doskonaliæ. Jednak¿e wolnoæ absolutna w obecnym ¿yciu jest nam niedostêpna. Absolutnie wolnymi  w sensie
wyzwolonymi od wszelkiego grzechu  bêdziemy dopiero w ¿yciu wiecznym.
Dlaczego nawet o kim takim, kto stara siê pokonywaæ pokusy sk³aniaj¹ce
do przekraczania Bo¿ych przykazañ i komu rzeczywicie to siê udaje, trudno
powiedzieæ, ¿e jest w pe³ni panem samego siebie? Bo wci¹¿ wisi nad nim realne
zagro¿enie, ¿e jednak zapanuje nad nim jaka namiêtnoæ lub inna niedobra s³aboæ.
Patrz¹c praktycznie, niew¹tpliwie bardziej wolny jest urzêdnik radykalnie
niedostêpny atrakcyjnej i gwarantuj¹cej bezkarnoæ pokusie korupcyjnej ni¿ ten,
kto nie ulega jej dopiero za cenê ponadludzkiego niemal wysi³ku woli. Wiêksz¹
równie¿ wolnoci¹ ciesz¹ siê ma³¿onkowie, którzy s¹ absolutnie niezdolni do
pozbycia siê swojego poczêtego dziecka, ni¿ tacy ma³¿onkowie, którzy swoje
dziecko z Downem albo takie, które pojawi³o siê dla nich nie w porê, wprawdzie
przyjmuj¹, jednak mo¿liwoæ aborcji powa¿nie brali pod uwagê. Rzecz jasna, te
praktyczne zastosowania nie pochodz¹ od Augustyna, podajê je dla pokazania
konsekwencji, p³yn¹cych z jego teorii wolnoci.
Jak widzimy, wolnoæ  wed³ug Augustyna  nie jest wartoci¹ wyizolowan¹. Jest ona w sposób konieczny ukierunkowana ku dobru i sprawiedliwoci.
Zobaczmy najpierw, jakie znaczenie ma ta intuicja Augustyna dla jego refleksji
politycznej. Zw³aszcza ¿e pañstwa  w przeciwieñstwie do ludzi  nie s¹ przecie¿ wezwane do ¿ycia wiecznego.

16
17
18

Niech¿e wiêc grzech nie króluje w waszym miertelnym ciele (Rz 6,12).
Por. Enarratio in Psalmum 50,3 („Patrologia Latina” 36,587).
In Ioannis Evangelium, tr. 41,10; („Patrologia Latina” 35,1697).
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Miêdzy utopi¹ a bezprawiem
Teoria pañstwa wi¹¿e siê w myli Augustyna z problematyk¹ wolnoci tylko
porednio, o ile ma ona zwi¹zek z trosk¹ o sprawiedliwoæ, co jest podstawowym zadaniem pañstwa. Tutaj zdecydowa³em siê powiedzieæ na ten temat kilka
s³ów, bo kluczowa w myli Augustyna idea pañstwa Bo¿ego doæ czêsto jest rozumiana opacznie i zas³uguje na wyprostowanie.
Wspó³czesny inteligent, s³ysz¹c sam tytu³ g³ównego dzie³a, spontanicznie
domyla siê, ¿e Augustyn przedstawi³ w nim jakie niebezpieczne marzenia na
temat chrzecijañskiej teokracji albo ¿e traci³ czas na syzyfowy trud poszukiwañ
idealnego ustroju politycznego. Trudno o wiêksze nieporozumienie, tego rodzaju
cele by³y biskupowi Hippony zupe³nie obce.
Pañstwo Bo¿e oraz pañstwo ziemskie s¹ to, w ujêciu Augustyna, rzeczywistoci ostateczne, zatem w swojej istocie niewidzialne, mog¹ce jedynie czêciowo przejawiaæ siê widzialnie w naszym ludzkim wiecie. Pañstwo Bo¿e  za³o¿one przez samego Boga ju¿ w akcie stwórczym i potwierdzone oraz
przywrócone dzie³em zbawczym Jezusa Chrystusa  jest to spo³ecznoæ Bo¿ych
przyjació³, id¹ca przez wiat zgodnie z wol¹ Bo¿¹ i w Jego mi³oci, zmierzaj¹ca
do eschatologicznej dojrza³oci. Natomiast pañstwo ziemskie jest to p³yn¹ca
przez dzieje ku ostatecznemu bezsensowi i nieszczêciu rzeka buntu przeciwko
Bogu.
Jeli idzie o realne pañstwa  podobnie jak nikt z nas nie osi¹gnie na tej ziemi idealnej bezgrzesznoci, tak samo czym niemo¿liwym jest stworzenie idealnego pañstwa. Augustyn wyrazi³ to w ostrej tezie, ¿e pañstwa rzymskiego nigdy nie by³o (nunquam fuit Romana respublica). Jeli bowiem uznaæ definicjê
Scypiona, ¿e pañstwo jest rzecz¹ ludu (rempublicam definit esse rem populi)  to
przecie¿ tam, gdzie nie ma rzetelnej sprawiedliwoci, nie mo¿e byæ równie¿
zwi¹zku ludzi zespolonego przez uznanie tego samego prawa, a wiêc nie mo¿e
byæ i ludu pojmowanego stosownie do tej definicji19.
Czy zatem pañstwo powinno przynajmniej staraæ siê zmierzaæ do tego, ¿eby
by³o w nim jak najwiêcej rzetelnej sprawiedliwoci? Nawet w wietle powy¿szego cytatu pytanie to wydaje siê retoryczne. Owszem, pañstwo bowiem winno
zmierzaæ do ustanowienia idealnej sprawiedliwoci, jednak z góry trzeba pogodziæ siê z tym, ¿e idea³u nigdy nie osi¹gnie.
Niestety, zdarza siê, ¿e jest przeciwnie, ¿e pañstwo wemie rozwód ze sprawiedliwoci¹. S³ynna wypowied Augustyna na ten temat wydaje siê tak wa¿na,
¿e warto przytoczyæ j¹ w ca³oci:
Czym¿e s¹ wyzute ze sprawiedliwoci pañstwa, jeli nie wielkimi bandami rozbójników? Bo czy¿ i rozbójnicze bandy s¹ czym innym, ni¿ ma³ymi pañstwami? Wszak
19

w. Augustyn, Pañstwo Bo¿e, lib. 19 cap. 21; dz. cyt., t. 2, s. 427.
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i banda jest gromad¹ ludzi rz¹dz¹cych siê rozkazami swego przywódcy, zwi¹zan¹
przez ugodê o wspólnoci i rozdzielaj¹c¹ zdobycz wedle przyjêtego przez siê prawa.
Gdy plaga ta przez nap³yw niegodziwych ludzi rozrasta siê tak dalece, i¿ opanowuje
niektóre okolice, zak³ada swoje placówki, zagarnia miasta, ujarzmia narody, wówczas jawnie przyjmuje nazwê pañstwa, do czego siê ju¿ ca³kiem wyranie przyczynia
bynajmniej nie wyrzeczenie siê chciwoci, ale przydanie do niej bezkarnoci20.

Tê wypowied Augustyna wrêcz czêsto przywo³ywa³ Joseph Ratzinger, póniejszy papie¿ Benedykt XVI21. Szczególnie doniole zabrzmia³o przypomnienie
tych s³ów Augustyna w przemówieniu, jakie 22 wrzenia 2011 roku papie¿ Benedykt wyg³osi³ w Bundestagu:
Polityka musi byæ dzia³aniem na rzecz sprawiedliwoci i tworzeniem w ten sposób
podstawowych przes³anek dla pokoju. Oczywicie polityk bêdzie szuka³ sukcesu, bez
którego nie by³oby mo¿liwe skuteczne dzia³anie polityczne. Sukces podporz¹dkowany jest jednak kryterium sprawiedliwoci, woli przestrzegania prawa i znajomoci
prawa. Sukces mo¿e równie¿ omamiæ, otwieraj¹c drogê do zafa³szowania prawa, do
niszczenia sprawiedliwoci. Czym¿e s¹ wiêc wyzute ze sprawiedliwoci pañstwa,
jeli nie wielkimi bandami rozbójników?  powiedzia³ kiedy w. Augustyn. My,
Niemcy, wiemy z w³asnego dowiadczenia, ¿e s³owa te nie s¹ czczymi pogró¿kami.
Prze¿ylimy od³¹czenie siê w³adzy od prawa, przeciwstawienie siê w³adzy prawu,
podeptanie przez ni¹ prawa, tak i¿ pañstwo sta³o siê narzêdziem niszczenia prawa 
sta³o siê bardzo dobrze zorganizowan¹ band¹ z³oczyñców, która mog³a zagroziæ ca³emu wiatu i zepchn¹æ go na skraj przepaci. S³u¿ba prawu i walka z panowaniem
niesprawiedliwoci jest i pozostaje podstawowym zadaniem polityka. W obecnej historycznej chwili, gdy cz³owiek zyska³ niewyobra¿aln¹ dotychczas moc, zadanie to
staje siê szczególnie nagl¹ce22.

Wyjanienie pewnego nieporozumienia
Na koniec trzeba wspomnieæ o nieporozumieniu, jakie zwi¹zane jest z nauk¹
w. Augustyna na temat wolnoci. Otó¿ naucza³ on, ¿e jest czym nie do pomylenia, a¿eby Bóg  absolutnie wolny  kiedykolwiek czyni³ z³o. Nie dlatego,
¿eby by³ do tego przymuszony, ale dlatego, ¿e jest nieskoñczenie dobrym Bogiem. Udzia³ w tej Bo¿ej wolnoci i jej bezalternatywnym skierowaniu na dobro
maj¹ ju¿ teraz anio³owie. My równie¿ tak¹ wolnoci¹ bêdziemy obdarzeni, jednak dopiero w horyzoncie eschatologicznym.

w. Augustyn, Pañstwo Bo¿e, lib. 4 cap. 4; t. 1, s. 223-224.
Por. np. J. Ratzinger, Czas przemian w Europie, Kraków 2001, s. 137; Benedykt XVI, Deus
caritas est, 28.
22
Por. http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2011/september/documents/
hf_ben-xvi_spe_20110922_reichstag-berlin_pl.html [dostêp: 22.09.2011].
20
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W powy¿szej doktrynie prof. Leszek Ko³akowski dopatrzy³ siê ukrytej apologii pañstwa totalitarnego:
Doktryna augustyñska, wed³ug której wolnoæ nie polega na mo¿noci wyboru miêdzy dobrem a z³em, ale cz³owiek staje siê wolnym faktycznie wybieraj¹c dobro, mo¿e
dobrze s³u¿yæ ideologiom totalitarnym. Istotnie, wed³ug tej filozofii, im mniej mo¿liwoci wyboru posiadamy, tzn. im bardziej nasze ¿ycie jest uregulowane przez przymus, przez w³adzê, która wie, jak odró¿niæ dobro od z³a, tym bardziej jestemy wolni.
Jeli siê wierzy, ¿e wiêkszoæ naszych uczynków ma znaczenie moralne  to wolnoæ
doskona³a uzyskuje idealne wcielenie w re¿imie, który nie pozostawia jednostkom
¿adnego wyboru, to znaczy w pañstwie totalitarnym23.

Otó¿ teksty Augustyna nie pozwalaj¹ na tak¹ interpretacjê jego pogl¹dów na
wolnoæ. Biskup Hippony z ca³¹ stanowczoci¹ twierdzi³, ¿e wolnoæ jest przeciwieñstwem przymusu i ¿e to dlatego cz³owiek nie zosta³ stworzony jako kto
zaprogramowany do bycia dobrym, bo czego prawdziwie chcieæ mo¿na tylko
w sposób wolny: Lepiej, ¿e wolnoæ czyni cz³owieka dobrym, ni¿ koniecznoæ
 to dlatego musia³a byæ dana cz³owiekowi wolna wola24. W swoim g³ównym
dziele antypelagiañskim Augustyn myl tê wyra¿a jeszcze ostrzej: Jeli kto jest
przymuszany, znaczy to, ¿e tego nie chce; i nie ma wiêkszego absurdu, ni¿ powiedzieæ o kim, ¿e nie chc¹c, chce jakiego dobra25.
Opaczna interpretacja Ko³akowskiego (powtarza³ j¹ wielokrotnie) wziê³a siê
zapewne st¹d, ¿e wolnoæ (eleutheria, libertas) uto¿samia³ on z wolnym wyborem (proairesis, liberum arbitrium), tote¿ wolnoæ by³a dla niego przede wszystkim mo¿noci¹ wyboru miêdzy dobrem a z³em. A przecie¿ nawet z naszego
obecnego dowiadczenia moralnego wiemy, ¿e wolnoci nam przybywa, im bardziej stajemy siê wewnêtrznie niezdolni do z³ych wyborów. Przyjemnie jest sobie uwiadomiæ, ¿e moja wolnoæ wobec alkoholu osi¹gnê³a taki poziom, i¿ nie
upijê siê, choæbym nawet na ca³¹ noc zosta³ zamkniêty w sklepie monopolowym.
To, ¿e alkoholik stoi wobec wyboru miêdzy zachowaniem trzewoci i upiciem
siê i potrafi siê powstrzymaæ od wyskokowych napojów dopiero za cenê ponadludzkiego niemal wysi³ku woli, wiadczy o tym, ¿e jest on wobec alkoholu mniej
wolny ni¿ ja. Wiêksz¹ równie¿ wolnoci¹ cieszy siê ma³¿onek, który osi¹gn¹³
wewnêtrzn¹ niezdolnoæ do zdrady ma³¿eñskiej, ni¿ ma³¿onek, który  chocia¿
konsekwentnie wierny wspó³ma³¿onkowi  wci¹¿ na nowo musi wybieraæ miêdzy wiernoci¹ i niewiernoci¹.

L. Ko³akowski, Gdzie jest miejsce dzieci w filozofii liberalnej, Znak 461 (1993), s. 12-13.
„Melior autem homo est qui voluntate, quam qui necessitate bonus est – voluntas igitur libera danda homini fuit” – De diversis questionibus LXXXIII, 2; „Patrologia Latina” 40,11.
25
„Si enim cogitur, non vult: et quid absurdius, quam ut dicatur nolens velle quod bonum est”
– Opus imperfectum contra Iulianum 1,101; „Patrologia Latina” 45,1117.
23
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Streszczenie
Augustyn odrzuca³ manichejsk¹ tezê, jakoby wolnoæ by³a czym iluzorycznym. W³anie
w dyskusjach z manichejczykami wykuwa³ swoj¹ naukê, ¿e z³o jest brakiem dobra tam, gdzie ono
byæ powinno. Wolnoæ, w sposób konieczny ukierunkowana ku dobru i sprawiedliwoci, jest przeciwieñstwem przymusu, ale zarazem nie da siê jej pogodziæ ze z³em i grzechem. Natomiast nasza
realna wolnoæ nigdy nie k³óci siê z absolutn¹ transcendencj¹ Boga.

Freedom in the Reflection of St. Augustine
Summary
Augustine rejected the Manichean claim that freedom was something illusory. It was precisely
in debates with the Manicheans that he forged his doctrine of evil as a lack of good where it ought
to exist. Freedom, necessarily directed toward good and justice, is the opposite of coercion, but
concurrently cannot be reconciled with evil and sin, whereas our real freedom is never in discord
with the absolute transcendence of God.
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Augustyn w., Confessiones, Patrologia Latina 32,659-868; Wyznania, t³um. Z. Kubiak,
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Technologie informacyjne
w warsztacie homilisty
Obserwowany we wspó³czesnych czasach szybki i wielokierunkowy postêp
cywilizacyjny wywiera coraz wiêkszy wp³yw na wszystkie dziedziny ¿ycia, nie
pozostawiaj¹c praktycznie niczego poza sfer¹ swego oddzia³ywania. Jednym
z istotnych elementów tego postêpu jest niew¹tpliwie, do niedawna wrêcz niewyobra¿alny, rozwój technologii informacyjnych, zazwyczaj, choæ nie do koñca
s³usznie, kojarzonych z komputerem i internetem. Do istotnych symptomów tych
technologii nale¿y to, ¿e maj¹ one charakter globalny i przekraczaj¹ wszelkie
granice. Nie ma zak¹tka na ziemi, a nawet w kosmosie, gdzie mo¿na by siê bez
nich obyæ, siêgaj¹ po nie zarówno elity naukowe, menad¿erskie i polityczne, jak
te¿ coraz powszechniej zwykli ludzie. Widomym znakiem swoistej rewolucji
w tej dziedzinie jest telefon komórkowy, który przesta³ byæ wy³¹cznie rodkiem
³¹cznoci i sta³ siê podrêcznym komputerem umo¿liwiaj¹cym nie tylko porozumiewanie siê, ale równie¿ nawi¹zywanie ³¹cznoci z najbardziej odleg³ymi miejscami na ziemi przez internet, przesy³anie obrazów, robienie zakupów i wykonywanie mnóstwa innych czynnoci niezale¿nie od odleg³oci i niejako poza
czasem. Równie¿ Kocio³y, zakony, ró¿norakie wspólnoty religijne, osoby duchowne i zaanga¿owani religijnie wieccy coraz czêciej siêgaj¹ po te narzêdzia,
szerz¹c niezmienn¹ w swej istocie Ewangeliê Jezusa Chrystusa. Wszystko to niejako wymusza pojawienie siê nowych form pracy równie¿ w warsztacie wspó³czesnego g³osiciela s³owa Bo¿ego. W pe³ni uzasadnione wydaje siê zatem pytanie
o rolê wspomnianych wy¿ej technologii w przygotowaniu homilii i pracy homilisty. Okrela ono g³ówny problem analiz podjêtych w niniejszym opracowaniu.
Implikuje te¿ nastêpuj¹ce pytania szczegó³owe: Jak nale¿y rozumieæ termin
technologie informacyjne? Jakie s¹ cechy charakterystyczne tych technologii
i jaka jest ich wartoæ? W jaki sposób homilista mo¿e korzystaæ z technologii
1
Edward Wiszowaty  ks. prof. dr hab. nauk teologicznych, pracownik Wydzia³u Teologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie (Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki)
i Wy¿szej Szko³y Policji w Szczytnie (Instytut Nauk Spo³ecznych). Zainteresowania badawcze: etyka policji, religijnoæ policjantów, homiletyka, teologia pastoralna.
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informacyjnych, przygotowuj¹c homiliê? Jakie s¹ ograniczenia i zagro¿enia
z tym zwi¹zane? Poszukuj¹c odpowiedzi na wy¿ej postawione pytania, trzeba
mieæ na uwadze istotê homilii. Wszystko to okrela ramy merytoryczne analiz
podjêtych w niniejszym opracowaniu.

S³ów kilka o istocie homilii
Przez ca³e wieki, z wyj¹tkiem okresu patrystyki, kazanie by³o rodzajem nauki na temat prawd wiary i zasad ¿ycia moralnego, wyg³aszanym podczas niedzielnej lub wi¹tecznej mszy w., którego zwi¹zek z celebrowan¹ liturgi¹ by³
stosunkowo luny i w zasadzie wyczerpywa³ siê w tym, ¿e wyg³aszane by³o
w czasie jej trwania2. Jednoczenie w obliczu narastaj¹cego kryzysu wiary,
zw³aszcza od pocz¹tku XX wieku, poszukiwano dróg odnowy kaznodziejstwa3.
W pierwszym etapie tych poszukiwañ skoncentrowano siê na formie przepowiadania rozumianej nie tyle jako forma stylistyczno-kaznodziejska, ile raczej jako
wewnêtrzny charakter kazania wynikaj¹cy z ducha Bo¿ego kaznodziei4. W klimacie nadal postêpuj¹cej laicyzacji ¿ycia oraz zanikania praktyk religijnych zrodzi³o siê przekonanie, ¿e dla poprawienia skutecznoci przepowiadania nie wystarczy sama refleksja na temat formy kaznodziejskiej, czyli jak przepowiadaæ,
lecz koniecznie nale¿y podj¹æ problem  co przepowiadaæ, czyli poddaæ powa¿nej refleksji teologicznej zagadnienie treci kaznodziejstwa. Prze³omowe znaczenie mia³o w tym wypadku ukazanie siê pracy J.A. Jungmanna Die Frohbotschaft
und unsere Glaubensverkündigung (Regensburg 1936). Jej autor wskazywa³, ¿e
forma i treæ przepowiadania, dalekie od Ewangelii, s¹ przyczyn¹, i¿ wielu chrzecijan odczuwa swoj¹ wiarê jako ciê¿ar i swoisty gorset ograniczaj¹cy lub wrêcz
uniemo¿liwiaj¹cy pe³niê ludzkiego rozwoju, wbrew temu, co napisa³ w. Pawe³
Aposto³: Ku wolnoci wyswobodzi³ nas Chrystus (Ga 5,1). Rozwój naukowej
egzegezy umo¿liwi³ odkrycie specyficznego charakteru s³owa Bo¿ego (dabar
Jahwe), zwracaj¹c przede wszystkim uwagê na jego skutecznoæ. Spowodowa³o
to swoisty przewrót w dotychczas obowi¹zuj¹cej koncepcji przepowiadania i w efekcie pozwoli³o powróciæ do form g³oszenia Dobrej Nowiny w³aciwych wczesne2
Zob. na ten temat np. B. Migut, Kazanie, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, red. A. Szostek,
B. Migut, E. Gigilewicz [i in.], Lublin 2000, kol. 1265; A. Lewek, Kazanie. Historia, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, dz. cyt., kol. 1265-1266.
3
Impuls do tych poszukiwañ stanowi³o og³oszenie nowego Kodeksu prawa kanonicznego,
który g³oszenie kazañ okreli³ jako gravissimum officium  najpowa¿niejszy obowi¹zek (CIC,
can. 1329), a póniej encyklika Benedykta XV Humani generis redemptionem, nazywana wówczas
wielk¹ kart¹ kaznodziejstwa.
4
Zob. np. A. Lewek, Wspó³czesna odnowa kaznodziejstwa, z. 1: Z najnowszych dziejów ruchu homiletycznego, Warszawa 1980, s. 22-28; K. Panu, Zarys historii kaznodziejstwa w Kociele
katolickim, cz. 1: Kaznodziejstwo w Kociele powszechnym, Kraków 1999, s. 424-433.
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mu chrzecijañstwu i patrystyce5. W wyniku tego d³ugiego procesu homilia zosta³a uznana za pierwsz¹ sporód licznych form przepowiadania6. Sobór Watykañski II dostrzeg³ w niej wrêcz czêæ samej liturgii7, tym samym daj¹c do
zrozumienia, ¿e jest miejscem spotkania ze zbawiaj¹cym Chrystusem8. Potwierdza to najnowsze Dyrektorium homiletyczne og³oszone przez Kongregacjê ds.
Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów, gdzie czytamy, ¿e homilia nieod³¹cznie nale¿y do liturgii, jest nie tylko pouczeniem, lecz tak¿e aktem liturgicznym9.
Ten cis³y zwi¹zek homilii z liturgi¹ powoduje, ¿e homilia powinna byæ wyg³aszana przez kap³ana celebruj¹cego wiête misteria. Po d³ugich wiekach kaznodziejskiego moralizatorstwa, doktrynalizmu i dydaktyzmu, homilia  jako
akt przepowiadania  zgodnie z natur¹ s³owa Bo¿ego sta³a siê ponownie skutecznym i czytelnym znakiem ³aski i zbawienia10. Jeli zatem okrela siê niekiedy
homiliê jako jedno z najdoniolejszych teologicznych odkryæ minionego wieku,
nie ma w tym ¿adnej przesady11. W dobie nowej ewangelizacji kaznodzieje powinni wiêc skupiæ swoj¹ uwagê na tej formie przepowiadania, która z jednej strony pozwala zajanieæ s³owu Bo¿emu z ca³¹ jego moc¹, z drugiej za odkrywa
przed samym cz³owiekiem to wszystko, co stanowi dramatyczny (niekiedy wrêcz
tragiczny) wymiar jego egzystencji, powoduj¹cy, ¿e sam dla siebie pozostaje on
wci¹¿ pytaniem bez odpowiedzi12. Zarówno w pierwszym wymiarze, jak
i zw³aszcza drugim, wymagaj¹cym wspó³bycia ze wspó³czesnym cz³owiekiem,
dowiadczaj¹cym cierpienia w nie mniejszym stopniu jak jego przodkowie, technologie informatyczne  wykorzystane zgodnie z ich natur¹ i w sposób krytyczny  mog¹ s³u¿yæ zaanga¿owanemu homilicie nieocenion¹ pomoc¹. Potwierdza
to Dyrektorium homiletyczne, przywo³uj¹c tekst adhortacji apostolskiej papie¿a
Franciszka: Jedn¹ z rzeczy najwa¿niejszych jest nauczenie siê pos³ugiwania
w przepowiadaniu obrazami, czyli przemawiania obrazami. Czasem u¿ywa siê
przyk³adów, aby uczyniæ bardziej zrozumia³ym co, co chce siê wyjaniæ, ale te
5
Szerzej na ten temat zob. E. Wiszowaty, Od kazania tematycznego do homilii, Studia Warmiñskie 39 (2002), s. 385-394.
6
Pawe³ VI, Evangelii nuntiandi, 43.
7
Konstytucja o liturgii wiêtej Sacrosanctum Concilium, [dalej KL] Sobór Watykañski II,
Konstytucje, dekrety, deklaracje, tekst polski, nowe t³umaczenie, Poznañ 2002, nr 52.
8
Warto zauwa¿yæ, ¿e w podobny sposób rozumia³ homiliê Orygenes: jest to wydarzenie
zbawcze, polegaj¹ce na spotkaniu uczestników liturgii z Chrystusem obecnym w Pimie wiêtym.
Por. E. Staniek, Kazanie w staro¿ytnoci chrzecijañskiej, w: Fenomen kazania, red. W. Przyczyna,
Kraków 1994, s. 19.
9
Por. Kongregacja ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium homiletyczne
(t³um. pol. P. Borkowski)  tekst nieoficjany (komputeropis), nr 4.
10
W tym znaczeniu przepowiadanie ma wymiar sakramentalny.
11
P. Duployé, Rhetorik und Gotteswort, Düsseldorf 1957, s. 65; por. K. Panu, Zarys historii
kaznodziejstwa w kociele katolickim, cz. 1: Kaznodziejstwo w Kociele powszechnym, dz. cyt.,
s. 477.
12
E. Wiszowaty, Od kazania tematycznego do homilii, art. cyt., s. 394.
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przyk³ady czêsto odnosz¹ siê tylko do rozumowania; natomiast obrazy pomagaj¹
w docenieniu i przyjêciu przes³ania, które chcemy przekazaæ. Atrakcyjny obraz
sprawia, ¿e przes³anie jest odczuwane jako co swojskiego, bliskiego, mo¿liwego, powi¹zanego z naszym ¿yciem. Trafny obraz mo¿e doprowadziæ do zasmakowania w przes³aniu, które pragniemy przekazaæ, budzi pragnienie i motywuje
wolê ku Ewangelii13.

Wyjanienie terminu technologie informacyjne
Obok homilii centraln¹ kategoriê niniejszego opracowania stanowi¹ technologie informacyjne. Analiza ró¿nych materia³ów powiêconych tej tematyce
wskazuje, ¿e czêsto termin technologie informacyjne postrzegany jest w kontekcie edukacji szkolnej14 i kszta³cenia ustawicznego15. Niejednokrotnie rozpatruje siê go w powi¹zaniu z ¿yciem osobistym, indywidualnym i spo³ecznym oraz
z aktywnoci¹ zawodow¹16. Zwraca siê przy tym uwagê na czêstotliwoæ i sposób korzystania z technologii informacyjnych, rozpatruj¹c te kwestie w kontekcie przemian cywilizacyjnych i uwarunkowañ spo³eczno-kulturowych17.
Analizuj¹c dorobek wielu polskich autorów18 podejmuj¹cych problemy zwi¹zane z technologiami informacyjnymi, zauwa¿a siê czêste odwo³ania do angielskiego s³owa information technology i stosowanie skrótu IT. Zgodnie twierdz¹
oni, ¿e znaczenie tego terminu zawiera ró¿ne elementy zwi¹zane z informatyk¹
13
Kongregacja ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium homiletyczne, dz.
cyt., 31; Franciszek, Evangelii gaudium, 157.
14
Zob. np. publikacje zamieszczone w: Technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie
kszta³cenia, red. J. Jêdryczkowski, Jelenia Góra 2011; Technologie informacyjno-komunikacyjne
w edukacji XXI wieku, red. R. Wawer, M. Paku³a, Lublin 2014.
15
Zob. np. Technologie informacyjne a zmiany wspó³czesnej edukacji, red. S. Kuruliszwili,
Kraków 2014; Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji doros³ych: przewodnik dobrych praktyk, red. I. Moczyd³owska, Siedlce 2012.
16
Dla przyk³adu mo¿na wskazaæ nastêpuj¹ce opracowania: Technologie informacyjne dla spo³eczeñstwa, red. W. Chmielarz, T. Parys, Warszawa 2009; Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy s³u¿b spo³ecznych, red. E. Harlow, S.A. Webb, Warszawa 2014; Technologie informacyjne w edukacji policjantów, red. A.W. Mitasa, Legionowo 2008; Technologie informacyjne
w funkcjonowaniu organizacji: zarz¹dzanie z wykorzystaniem multimediów, red. L. Kie³tyka, Toruñ 2013.
17
Zob. np. W. Paja, Technologie internetowe – wybrane zastosowania, Rzeszów 2012; B. Stachowiak, Technologie informacyjno-komunikacyjne w funkcjonowaniu uczelni wy¿szych, Toruñ
2012.
18
Zob. np. J. Bartoszek, Technologie informacyjne w edukacji przysz³oci, Prakseologia
(2005) nr 145, s. 141-149; M. Orzo³, Znaczenie wspó³czesnych technologii informacyjnych dla zarz¹dzania
polskimi
przedsiêbiorstwami,
http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/arty
k_pdf_2010/117_Orzol_I.pdf [dostêp: 28.04.2015], s. 1-2; M. ciga³a, Technologie informacyjne
determinant¹ innowacyjnoci: aktualny model organizacji, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarz¹dzanie / Politechnika l¹ska 68 (2014), s. 413-423;
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i pokrewnymi technologiami, takimi jak: informacja, komputery, informatyka
i telekomunikacja19. Najogólniej termin technologia informacyjna wskazuje na
ca³okszta³t, zespó³ rodków, czyli urz¹dzeñ typu komputery, sieci komputerowe,
media oraz narzêdzi w postaci oprogramowania, a tak¿e technologii s³u¿¹cych
wszechstronnemu pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji20. Powy¿sze okrelenie badacze zagadnienia uszczegó³awiaj¹21. W zwi¹zku z tym niemal zgodnie
twierdz¹, ¿e termin technologie informacyjne wskazuje nie tylko na elementy
informatyki, lecz tak¿e na dzia³ania zwi¹zane z poszukiwaniem i gromadzeniem
informacji, jej zapisywaniem, zabezpieczaniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, prezentowaniem, przesy³aniem i likwidacj¹22. Takie okrelenie wydaje siê
znacz¹ce dla niniejszego opracowania. Nie ogranicza siê jedynie do zespo³u nowoczesnych urz¹dzeñ, które s¹ wykorzystywane w procesie komunikowania (np.
do komputerów, sieci komputerowych i najnowszych oprogramowañ komputerowych). Przeciwnie, wskazuje na efektywne stosowanie rodków i narzêdzi oraz
róde³ informacji w celu przeprowadzenia analizy i syntezy informacji. Za istotne uznaje przetwarzanie, selekcjonowanie, tworzenie spójnego obrazu z elementów informacyjnych umieszczonych w ró¿nych ród³ach, których wykorzystanie
staje siê mo¿liwe jedynie za pomoc¹ rodków i metod informatyki.
Wy¿ej opisane rozumienie technologii informacyjnych stanowi zatem punkt
odniesienia dla analiz, które zostan¹ przeprowadzone poni¿ej. Uwzglêdnia bowiem wszystkie aspekty istotne dla warsztatu pracy g³osiciela s³owa Bo¿ego.
Wyranie wskazuje na narzêdzia, za pomoc¹ których mo¿e on pozyskiwaæ informacje, selekcjonowaæ je, analizowaæ, przetwarzaæ, gromadziæ i zarz¹dzaæ po to,
by w akcie przepowiadania przekazywaæ je s³uchaczom s³owa Bo¿ego.

Charakterystyka technologii informacyjnych i ich wartoæ
Technologie informacyjne stanowi¹ g³ówn¹ dziedzinê informatyki23. Najczêciej bywaj¹ uto¿samiane z komputerem24, chocia¿ oprócz tego wymienia siê
M. Orzo³, Znaczenie wspó³czesnych technologii…, art. cyt., s. 1-2.
Tam¿e.
21
Tam¿e; H. Batorowska, Technologia informacyjna w kszta³ceniu ogólnym. Wybrane zagadnienia dla dyrektorów, nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych, Kraków 2001; K. Mikulski, Technologia informacyjna w administracji i dla administracji, Bydgoszcz 2008.
22
Szerzej o tym mo¿na znaleæ np. w: A. Breczko, Rozwój technologii informacyjnej: nowe
wyzwania prawa i moralnoci w XXI wieku, „Administracja Publiczna” 1 (2011), s. 151-162;
R. Ko³odziejczyk, Technologia informacyjna, Kielce 2011; ten¿e, Technologia informacyjna  nowa
ga³¹ wiedzy, Zeszyty Wszechnicy wiêtokrzyskiej 21 (2004), s. 103-115; M. Orzo³, Znaczenie
wspó³czesnych technologii informacyjnych dla zarz¹dzania polskimi przedsiêbiorstwami, art. cyt.,
s. 1-2; Technologia informacyjna w spo³eczeñstwie wiedzy, red. J. Trawka, Katowice 2005.
23
Zob. np. M. Adamski, Informatyka  nauka, sztuka, czy rzemios³o?, http://www.uz.zgora.pl/
wydawnictwo/miesiecznik11-2002/17.pdf [dostêp: 29.04.2015], s. 1-4.
24
Zob. o tym np. w: W. Sikorski, Komputer, Warszawa 2010.
19
20
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równie¿ inny sprzêt komputerowy, np. laptopy, tablety, przenone urz¹dzenia telefoniczne ³¹cz¹ce w sobie funkcje telefonu komórkowego i komputera kieszonkowego, czyli smartfony, drukarki, skanery, projektory multimedialne oraz akcesoria komputerowe (np. myszkê, klawiaturê, monitor) i noniki danych (np.
zewnêtrzne karty pamiêci, p³yty CD i DVD) niezbêdne w efektywnej pracy25. Za
znacz¹ce uznaje siê równie¿ wszelkiego rodzaju oprogramowania komputerowe,
które pozwalaj¹ cz³owiekowi wykonywaæ pracê na komputerze26. Stanowi¹ one
niezast¹piony element technologii informacyjnej. Bez nich niemo¿liwe by³oby
automatyczne przetwarzanie danych za pomoc¹ komputera czy te¿ wykorzystanie oraz prezentowanie obrazu statycznego, dwiêku, hipertekstu, obrazu dynamicznego (wideo) i ró¿nego rodzaju animacji27.
Wród charakterystycznych, a zarazem istotnych cech technologii informacyjnych, wymienia siê interaktywnoæ. Komputer po³¹czony z ogólnowiatow¹
sieci¹ komputerow¹, zwan¹ w formie skróconej (od angielskiego inter-network,
dos³ownie miêdzy-sieæ) internetem, umo¿liwia szybki dostêp do informacji
pochodz¹cych z ró¿nych róde³28. Innymi s³owy, technologia informacyjna pomaga w pozyskiwaniu wiadomoci na okrelony temat. Pozwala te¿ wspó³tworzyæ informacje. W internecie nie ma bowiem wyranej ró¿nicy miêdzy nadawc¹
a odbiorc¹29. U¿ytkownicy mog¹ wspó³tworzyæ serwisy internetowe (np. wpisuj¹c komentarze pod publikacj¹) oraz oceniaæ u¿ytecznoæ internetowych serwisów informacyjnych, stron i aplikacji30. Poza tym dobrze skonstruowane strony
www daj¹ czytelnikom ró¿ne mo¿liwoci w zakresie kontaktu z ich twórcami.
S³u¿y temu zarówno poczta elektroniczna, jak te¿ rozmowy prowadzone on-line
z innymi u¿ytkownikami czy zapraszanymi goæmi31. W praktyce najczêciej
dokonuje siê to za pomoc¹ us³ug chat i forum32. Zawsze te¿ ka¿dy kontakt cz³owieka ze stron¹ www za porednictwem ³¹czy internetowych pozostawia lad.
Korzystaj¹c z serwisów internetowych, mo¿na za pomoc¹ samodzielnej wyszukiwarki (np. Google, Netsprint, Szukacz, AltaVista) lub wyszukiwarki wbudowanej w strukturê polskich portali (np. wp.pl, onet.pl, interia.pl) czy te¿ z wyszuTam¿e.
Tam¿e.
27
Tam¿e.
28
Warto przypomnieæ, ¿e w znaczeniu informatycznym internet stanowi przestrzeñ adresów
IP, które zosta³y przydzielone hostom i serwerom po³¹czonym za pomoc¹ urz¹dzeñ sieciowych (np.
kart sieciowych, modemów, koncentratorów), które komunikuj¹ siê za pomoc¹ protoko³u internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej (np. ³¹cza przewodowego lub bezprzewodowego). Zob. np. K. ¯ywczak, Internet krok po kroku. Praktyczny poradnik, Poznañ 2010.
29
A. Niwiñski, rodki informatyczne w katechetycznej dzia³alnoci Kocio³a, Kraków 2004,
s. 237, 241-242.
30
Tam¿e.
31
Tam¿e.
32
Tam¿e.
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kiwarki w przegl¹darce Internet Explorer i Mozzila Firefox, szybko odnaleæ
interesuj¹ce u¿ytkownika informacje. Równie¿ portale katolickie (np. opoka.org.pl,
deon.pl) maj¹ wbudowan¹ wyszukiwarkê. Je¿eli informacje odnalezione za pomoc¹ wyszukiwarki oka¿¹ siê u¿yteczne, mo¿na je ³atwo skopiowaæ do zbiorów
w wersji elektronicznej czy te¿ za pomoc¹ poczty elektronicznej rozes³aæ do innych odbiorców. W ten sposób gromadzenie informacji staje siê ³atwe, szybkie
i tanie. Co wa¿ne, pozyskiwane dane s¹ aktualne, a przez to nie tylko wzbogacaj¹ osobist¹ wiedzê u¿ytkownika internetu, lecz tak¿e mog¹ okazaæ siê przydatne
w ¿yciu codziennym i w pracy zawodowej33. Tak wiêc technologie informacyjne
stanowi¹ narzêdzie, za pomoc¹ którego u¿ytkownik jest w stanie pozyskiwaæ
informacje, selekcjonowaæ, przetwarzaæ, zarz¹dzaæ nimi oraz przekazywaæ je innym ludziom.

Technologie informacyjne w przygotowaniu homilii
Nowe technologie informacyjne staj¹ siê obecnie jednym z podstawowych
narzêdzi w przygotowaniu homilii, zw³aszcza dla g³osicieli s³owa Bo¿ego m³odszego pokolenia. Uwidacznia siê to szczególnie w poszukiwaniu materia³ów, które stanowi¹ ród³o i tworzywo kaznodziejskie. Ogólnowiatowa sieæ komputerowa u³atwia dostêp nie tylko do nauczania Kocio³a, ale równie¿ do ró¿norakich
dowiadczeñ ludzkich, bowiem homilista  jak stwierdza papie¿ Franciszek 
powinien tak¿e s³uchaæ ludu, aby odkryæ to, co wierni powinni us³yszeæ. Homilista jest cz³owiekiem kontempluj¹cym s³owo, a tak¿e kontempluj¹cym lud”34.
Mo¿na w niej znaleæ równie¿ teksty biblijne zredagowane w ró¿nych jêzykach,
co umo¿liwia porównanie ró¿nych t³umaczeñ celem wydobycia pe³niejszego sensu tych tekstów. Co wiêcej, w ogólnowiatowej sieci komputerowej upowszechniane s¹ pomoce kaznodziejskie, zawieraj¹ce konkretne homilie.
Poszukuj¹c inspiracji, homilista mo¿e podj¹æ lekturê internetowych zasobów.
Wród ró¿nych portali internetowych z materia³ami homiletycznymi przyk³adowo wymieniæ mo¿na Redemptorystowski Portal Kaznodziejski35 i Ekspres Ho33

2009.

Zob. szerzej o tym np. w: Internet wiatem cz³owieka, red. M. Dro¿d¿, J. Smoleñ, Kielce

Franciszek, Evangelii gaudium, 154.
Ten internetowy portal homiletyczny powsta³ z inicjatywy prowincji warszawskiej ojców
redemptorystów. Zawiera on propozycje przepowiadania s³owa Bo¿ego podczas liturgii. S³usznie
zatem twórcy strony przypominaj¹, ¿e homilia jest wydarzeniem stricte liturgicznym i ten kontekst jest dla niej jak najbardziej naturalny. St¹d te¿ [ ] proponowane teksty [maj¹ s³u¿yæ  E.W.]
jedynie jako pewne intuicje pod tworzenie w³asnych przemówieñ, uwzglêdniaj¹cych ca³y szereg
kontekstów, w których ¿yj¹ konkretni wierz¹cy w [ ] parafiach [ ]. Zob. http://www.slowo.redemptor.pl/pl/46758/0/Misja_strony.html; http://www.slowo.redemptor.pl/pl/50170/0/Kazania_i_
homilie_obrzedowe.html [dostêp: 10.05.2015]
34

35
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miletyczny36. Obok tego ró¿ne pomoce dla kaznodziejów dostêpne s¹ m.in. na
portalach wiara37, homilie38, katolik39.
Za b³êdne trzeba uznaæ dos³owne kopiowanie z internetu tekstów homilii.
Gotowe teksty homilii oraz inne pomoce odgrywaj¹ rolê przyk³adu oraz ród³a
wspomagaj¹cego i dostarczaj¹cego tworzywa w twórczym opracowaniu przez
kaznodziejê w³asnej autorskiej homilii. W ¿adnym wypadku nie zwalniaj¹ homilisty z podjêcia osobistego wysi³ku w przygotowaniu tekstu, który ma byæ przepowiadany jako s³owo Bo¿e podczas liturgii40. Co wa¿ne, nie eliminuj¹ poszczególnych etapów pracy nad homili¹41. Przeciwnie, wymagaj¹ rzetelnego podejcia
do czynnoci zwi¹zanych z przygotowaniem homilii na podstawie nowych technologii informacyjnych42. Przygotowanie przepowiadania s³owa jest  jak trafnie zwróci³ na to uwagê papie¿ Franciszek  zadaniem tak wa¿nym, ¿e nale¿y
powiêciæ d³u¿szy czas na studium, modlitwê, refleksjê i duszpastersk¹ kreatywnoæ […]”43. W³anie odpowiednia iloæ czasu powiêconego na tê czynnoæ
pozwala kaznodziei w sposób aktywny i twórczy przygotowaæ tekst homilii44.
Pierwszym i podstawowym etapem jest czytanie s³owa Bo¿ego poprzedzone
modlitw¹ do Ducha wiêtego i ofiarowaniem siebie Bogu jako narzêdzie (por.
Rz 12,1), ze wszystkimi swoimi zdolnociami, aby Bóg móg³ siê nim pos³ugiwaæ45. To w³anie Duch wiêty otwiera serce homilisty, pozwala zatrzymaæ siê
z postaw¹ ucznia: «Mów Panie, bo s³uga Twój s³ucha» (1 Sm 3,9)”46 i s³ugi s³owa oraz pomaga rozpoznaæ prawdziwe znaki obecnoci lub zamys³ów Bo36
Portal ten prowadzony jest pod patronatem Wydawnictwa w. Stanis³awa BM. Adresowany
jest do ksiê¿y, którzy nie maj¹ pomys³u na kazanie. Osoby wieckie zachêcane s¹ do zg³aszania
w portalu w³asnych problemów i wspó³czesnych wydarzeñ, które maj¹ inspirowaæ do przygotowania homilii interpretuj¹cej je na podstawie s³owa Bo¿ego. Zob. http://www.ekspreshomiletyczny.pl/.
37
Wród dzia³ów tematycznych powiêconych ró¿nym aspektom wiary wyodrêbniono zak³adkê, w której umieszczane s¹ homilie. Zob. http://liturgia.wiara.pl/Homilie.
38
Prowadz¹ go ksiê¿a zaanga¿owani w ró¿ne formy pos³ugi s³owa Bo¿ego (w szkole, w parafii, na wy¿szych uczelniach). Zob. http://homilie.pl/bn.html.
39
Jest to katolicki portal z zak³adk¹ kazania, w którym zamieszcza siê teksty homilii. Zob.
http://www.kazanie.katolik.pl/.
40
Zob. np. KL 10.
41
Szerzej zagadnienia zwi¹zane z przygotowaniem homilii opisuje np. J. Twardy, Proces przygotowania homilii, „Roczniki Teologiczne” 61 (2014) z. 12, s. 73-87.
42
Warto dodaæ, ¿e Henryk S³awiñski w analizach prowadzonych na temat przygotowania homilii za pomoc¹ internetu wyodrêbnia trzy etapy: inkubacji, iluminacji i redakcji. Zob. o tym
w: H. S³awiñski, Przygotowanie homilii i kazania za pomoc¹ internetu, Ateneum Kap³añskie 149
(2007), z. 1, s. 125-132. Wczeniej zwrócili uwagê na znaczenie tego procesu w tworzeniu homilii
H. Arens, F. Richardt, J. Schulte, Kreativität und Predigtarbeit. Vielseitiger Denken Einfallsreicher
Predigen, München 1974, s. 26-33.
43
Franciszek, Evangelii gaudium, 145.
44
Tam¿e.
45
Tam¿e.
46
Tam¿e 146.
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¿ych47. On te¿ uzdalnia do spojrzenia na wydarzenia w wiecie i dowiadczenia
adresatów homilii przez pryzmat wiary. Dziêki wsparciu Ducha wiêtego mo¿na
poprawnie interpretowaæ ludzkie ¿ycie w wietle s³owa Bo¿ego czytanego podczas liturgii. St¹d te¿ istotne jest duchowe przygotowanie po³¹czone z modlitw¹
homilisty48.
Z uwagi na adresatów homilii uzasadnione wydaje siê zbieranie z zasobów
internetowych informacji na temat aktualnych wydarzeñ i dowiadczeñ oraz skorzystanie z pomocy, jakie oferuje analiza literacka49. Ukonkretniaj¹c te czynnoci, homilista powinien zwróciæ uwagê na s³owa, które siê powtarzaj¹ lub siê
wyró¿niaj¹, rozpoznaæ strukturê oraz w³asny dynamizm tekstu, [czy te¿  E.W.]
wzi¹æ pod uwagê miejsce zajmowane przez wystêpuj¹ce osoby itp.50. Szczegó³y zawarte w tekcie nie s¹ jednak najwa¿niejsze. One mog¹ jedynie pomóc
w zrozumieniu g³ównego przes³ania. W³anie najwa¿niejsze jest odkrycie g³ównego przes³ania i tego, co tworzy strukturê i jednoæ tekstu […], [czyli  E.W.]
tego, co autor na pierwszym miejscu chcia³ przekazaæ […], jaki efekt chcia³ wywo³aæ51. W osi¹gniêciu tego celu homilista znajduje pomoc w nauczaniu ca³ej
Biblii przekazanym przez Koció³52. Respektowanie tej zasady interpretacji chroni przed b³êdn¹, subiektywn¹, czêciow¹ lub sprzeczn¹ z innymi tekstami biblijnymi proklamacj¹ s³owa Bo¿ego.
Kolejny etap pracy nad homili¹ polega na rozwa¿aniu tekstu biblijnego, poddaniu siê s³owu Bo¿emu, czyli na personalizacji S³owa53. Homilista najpierw
sam ma staæ siê s³uchaczem s³owa Bo¿ego, kontempluj¹cym treci, które g³osi,
i wspó³pracuj¹cym z Bogiem. W tym celu pomocne mog¹ okazaæ siê udostêpniane w internecie homilie papieskie i konferencje g³oszone podczas rekolekcji.
Pobudzaj¹ one homilistê do refleksji, wzmacniaj¹ wiarê i otwieraj¹ jego serce na
dzia³anie ³aski Bo¿ej. Przyk³adowo wymieniæ mo¿na homilie g³oszone przez znanych, kompetentnych i cenionych przez s³uchaczy kaznodziejów (np. ks. bpa
Edwarda Dajczaka, ks. prof. Edwarda Stañka, o. Leona Knabita, o. Augustyna
Pelanowskiego, ks. Piotra Pawlukiewicza). Co wiêcej, ods³uchany czy te¿ ogl¹dany w internecie przebieg spotkania homilisty ze s³uchaczami mo¿e odgrywaæ
wa¿n¹ rolê. Motywuje bowiem do stawania siê autentycznym s³uchaczem s³owa,
otwiera na dzia³anie Ducha wiêtego oraz sk³ania do osobistej modlitwy i przemiany serca, a przez to przyczynia siê do stawania siê wiadkiem Ewangelii54.
Pawe³ VI, Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspó³czesnym Gaudium et spes, 11.
Franciszek, Evangelii gaudium, 146.
49
Tam¿e 147.
50
Tam¿e.
51
Tam¿e.
52
Tam¿e 148.
53
Tam¿e 149.
54
Tam¿e 150-151.
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W zwi¹zku z powy¿szym na uwagê zas³uguje równie¿ metoda lectio divina, która polega […] na czytaniu s³owa Bo¿ego w chwilach modlitwy, by […] ono
owieca³o i odnowi³o55. To modlitewne czytanie tekstów biblijnych poprzedza
studium. Stanowi bowiem punkt wyjcia w przygotowaniu homilii. Pozwala homilicie odczytaæ osobiste znaczenie orêdzia zawartego w tekcie i zastosowaæ
je we w³asnym ¿yciu, czyli rozpoznaæ, co Bóg mówi do homilisty poprzez konkretny tekst oraz do czego zaprasza i do jakich zmian sk³ania56. Chodzi tu o interioryzacjê s³owa Bo¿ego i jego aktualizacjê w ¿yciu homilisty57.
Znajomoæ tekstów biblijnych, które bêd¹ czytane podczas liturgii, nie wystarcza. Niezbêdne jest równie¿ ws³uchiwanie siê w odbiorców  w ich problemy, pragnienia, odczucia, dowiadczenia, ograniczenia, poziom ¿ycia religijnego
oraz jakoæ wiêzi z Bogiem i ze wspólnot¹ Kocio³a58. Chodzi tu o realne spojrzenie na ¿ycie s³uchaczy (ich radoci i problemy, zw¹tpienia, kryzysy i nadzieje) oraz powi¹zanie przes³ania tekstu biblijnego z ludzk¹ sytuacj¹, z tym, czym
ludzie ¿yj¹, z dowiadczeniem potrzebuj¹cym wiat³a59. Korzystaj¹c z nowych
technologii informacyjnych, homilista mo¿e lepiej rozpoznaæ pragnienia s³uchaczy oraz zaznajomiæ siê z aktualnymi wydarzeniami, do których póniej nawi¹¿e
w homilii60. Dostêpne w zasobach internetowych informacje pozwalaj¹ te¿ lepiej
poznaæ i zrozumieæ odpowiednie, wzbogacone o narzêdzia pedagogiczne, sposoby przepowiadania s³owa Bo¿ego tak, aby w niczym nie zosta³o naruszone przes³anie ewangeliczne61. W zwi¹zku z powy¿szym za istotne uznaje siê mówienie
zwiêle i obrazowo. W³anie przemawianie obrazami odgrywa znacz¹c¹ rolê
w odkryciu przez s³uchaczy znaczenia s³owa Bo¿ego i przyjêciu go za istotne dla
osobistego ¿ycia62. Pozwala wyraziæ jedn¹ myl, jedno uczucie i jeden obraz63.
W szczególnych sytuacjach, gdy na to pozwalaj¹ warunki zewnêtrzne (np. wyposa¿enie Kocio³a w projektor multimedialny i ekran projekcyjny o dobrze dobranych parametrach, posiadanie w komputerze dobrej jakoci obrazów), warto
podczas g³oszenia s³owa Bo¿ego wywietliæ koresponduj¹ce z tym s³owem obrazy. Szczególne znaczenie ma to w homiliach podczas mszy w. z udzia³em
dzieci. Atrakcyjny obraz z komputera pod³¹czonego do projektora, gdy pojawi
siê na ekranie projekcyjnym, mo¿e sprawiæ, ¿e przes³anie g³oszone podczas homilii utrwali siê w pamiêci s³uchaczy, pobudzi ich wyobraniê, sk³oni do refleksji i zmotywuje do ¿ycia wed³ug s³owa Bo¿ego. Stworzy przy tym mo¿liwoæ
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Tam¿e 152.
Tam¿e 153.
Tam¿e.
Tam¿e 154.
Tam¿e.
Tam¿e 155.
Tam¿e 156.
Tam¿e 157.
Tam¿e.
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interaktywnego sposobu g³oszenia orêdzia ewangelicznego, a zarazem uchroni
homilistê przed rutyn¹, a s³uchaczy przed zniechêceniem oraz pozornym s³uchaniem i zrozumieniem. Poprawi te¿ koncentracjê uwagi, konieczn¹ do zapamiêtania us³yszanego tekstu homilii. Tym samym mo¿e przyczyniæ siê do zwiêkszenia
skutecznoci g³oszenia s³owa Bo¿ego.

Uwagi koñcowe
Powszechny dostêp do technologii informacyjnych sprawia, ¿e mog¹ one stanowiæ interesuj¹c¹ i po¿yteczn¹ alternatywê dla tradycyjnych form warsztatu
pracy homilisty. Daj¹ szansê poszerzania i aktualizowania wiedzy oraz doskonalenia i nabywania nowych umiejêtnoci. Ta szansa wydaje siê wa¿na zw³aszcza
dla kap³anów, którzy pracuj¹ w parafiach oddalonych od orodków teologicznych. Technologie informacyjne pozwalaj¹ nie tylko na poznanie nowych treci
z zakresu homiletyki i dyscyplin pokrewnych (np. emisji g³osu, metodyki skutecznego komunikowania i budowania wiêzi ze s³uchaczami), ale równie¿ na
wymianê dowiadczeñ bez zmiany miejsca i ponoszenia wiêkszych kosztów.
Dostêp do ogólnowiatowej sieci komputerowej pozwala homilistom dzieliæ siê
z innymi osobist¹ wiedz¹ i dowiadczeniem oraz rozwijaæ kompetencje zwi¹zane z prac¹ nad homili¹.
Chc¹c efektywnie i zgodnie z natur¹ homilii pos³ugiwaæ siê technologiami
informacyjnymi, nale¿y potraktowaæ je jedynie jako ród³o wspomagaj¹ce i dostarczaj¹ce tworzywa kaznodziejskiego. Istotne zatem wydaje siê umiejêtne,
a zarazem roztropne wykorzystanie tego narzêdzia w warsztacie pracy wspó³czesnego kaznodziei. Technologie informacyjne nie mog¹ zwalniaæ homilisty z osobistego przygotowania s³owa Bo¿ego, a przez to przyczyniaæ siê do bezrefleksyjnego kopiowania tekstów homilii i odczytywania ich w kociele podczas
liturgii s³owa.
W zwi¹zku z powy¿szym warto zarówno w pocz¹tkowej, jak i permanentnej
formacji kap³anów zwracaæ wiêksz¹ uwagê na potrzebê respektowania zasady
z³otego rodka w korzystaniu z zasobów internetowych. Pamiêtaj¹c o zaletach
technologii informacyjnych zwi¹zanych z warsztatem pracy homilisty, trzeba
rozwijaæ w kaznodziejach krytyczne mylenie oraz kreatywnoæ w przygotowaniu i g³oszeniu homilii. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje przywo³ywanie sprawdzonych przez pokolenia prostych zasad zwi¹zanych z procesem tworzenia homilii, a zw³aszcza zwrócenie wiêkszej uwagi na duchowoæ homilisty, jego wiarê
i modlitwê oraz na pos³ugiwanie siê obrazem i zrozumia³ym dla s³uchaczy jêzykiem. W ten sposób zostanie zachowana ewangeliczna zasada wydobywania ze
skarbca rzeczy nowych i starych64.
64

Por. Mt 13,44-52.
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Information Technologies in the Homilists Skills and Tools
Summary
The development of information technology has a profound impact on all areas of life without
exception. These technologies are tools that enable the user not only to obtain information, select,
process and manage it but also pass it on to other people. In the context of the media society also
a preacher of the word of God during Sunday and holiday masses cannot ignore the assistance they
offer if he wants to avoid the danger that his efforts will be treated as a kind of an open-air museum.
The main thread of the study is therefore an attempt to identify opportunities for the use of
these technologies in the homilist’s skills and tools because they can provide an interesting and
profitable alternative to traditional forms of homiletic expertise. Attention is drawn to the fact that
in order to use these technologies efficiently and in accordance with the nature of the homily they
should be treated only as a supporting source that provides preaching material.

Keywords
ccomputer animation, preaching, the homily, imagery, information technologies
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Teologia polska oczami rzymianina
Przedstawienie tematu podjêtego w niniejszym opracowaniu domaga siê naprawdê dobrej znajomoci stanu teologii w Polsce, a wypowiadaj¹cy te s³owa
ca³¹ swoj¹ formacjê (studia licencjackie i doktoranckie) odby³ na Zachodzie, co
wiêcej, nastêpnych 10 lat pracowa³ jako wyk³adowca Papieskiego Uniwersytetu
w. Tomasza Angelicum w Rzymie, prowadz¹c zajêcia z teologii dogmatycznej w sekcjach angielskiej i w³oskiej, we wszystkich mo¿liwych cyklach kszta³cenia.
W tej sytuacji pojawia siê pytanie: co mo¿na powiedzieæ nowego i interesuj¹cego na temat, który ma ju¿ ca³kiem spor¹ bibliografiê2, w niezwykle ciekawy
sposób zosta³ przedstawiony przez o. prof. Andrzeja Napiórkowskiego OSSPE
podczas VII Kongresu Teologów Polskich w Lublinie w 2004 roku3?
Zdaj¹c sobie sprawê z niedoskona³ej znajomoci tematu, chcia³bym podzieliæ siê osobistymi spostrze¿eniami i uwagami po powrocie do kraju. Refleksja ta
mo¿e okazaæ siê inspiruj¹ca z tego wzglêdu, ¿e zosta³a dokonana przez pryzmat
prawie 20 lat spêdzonych w Wiecznym Miecie.

1. Teologia w Polsce czy teologia polska?
Analiza hase³ zawartych w encyklopediach, leksykonach i s³ownikach teologicznych pozwala stwierdziæ, ¿e na pojêcie teologia” sk³adaj¹ siê tak zwane teologie przymiotnikowe: biblijna, dogmatyczna, fundamentalna, moralna, polityczBogus³aw Kochaniewicz, dominikanin, redaktor Poznañskich Studiów Teologicznych.
Zob. m.in.: J. liwiñski, Teologia w Polsce a polska teologia, Wiê 12(494) 1999, s. 121-123; A. Napiórkowski, O uniwersyteckoæ teologii w Polsce, „W Drodze” nr 5/285(1997), s. 55-64; S.C. Napiórkowski (red.), Szkice o polskiej teologii, Poznañ 1988; J. Misiurek W poszukiwaniu to¿samoci polskiej teologii, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 34(1987), z. 2, s. 99-110;
D. Oko, Teologia w polskim Kociele, Znak” nr 472(1994), s. 100-109.
3
A. Napiórkowski, Teologia polska wobec wyzwañ wspó³czesnoci, w: Rada Naukowa Konferencji Episkopatu Polski, Koció³ w ¿yciu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwañ, t. 1, Lublin 2004, s. 33-64.
1

2
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na, wyzwolenia, feministyczna, mierci Boga4. Natomiast, gdy chodzi o w¹tek
polski, zazwyczaj w publikacjach tego typu pojawia siê has³o Teologia w Polsce. Takie rozwi¹zanie proponuje na przyk³ad Religia. Encyklopedia PWN5.
Nale¿y wspomnieæ, ¿e wspomniane okrelenie (teologia w Polsce) jest te¿ tytu³em czasopisma Polskiego Towarzystwa Dogmatyków.
Pobie¿na analiza has³a Teologia w Polsce pozwala dostrzec, ¿e w wy¿ej
wymienionych publikacjach dokonano przegl¹du sytuacji wspó³czesnej teologii
w Polsce, wymieniaj¹c orodki teologiczne w Polsce, charakteryzuj¹c ich specyfikê oraz wymieniaj¹c teologów w nich pracuj¹cych. Wobec takiego ujêcia zagadnienia warto postawiæ pierwsze wa¿ne pytanie. Zawê¿enie aktywnoci teologów do granic naszego kraju sprawia, ¿e automatycznie wykluczeni zostaj¹
polscy teologowie katoliccy pracuj¹cy poza jego granicami, prowadz¹cy wyk³ady z teologii na uczelniach katolickich we W³oszech (Rzymie), w Austrii, w Niemczech, na Ukrainie, w Rosji, w Izraelu, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych,
w Japonii, w Republice Po³udniowej Afryki, w Australii. Ich nazwisk nie odnotowuj¹ ¿adne leksykony, encyklopedie teologiczne wydawane w naszym kraju.
Czy wobec tego nie lepiej pos³ugiwaæ siê pojêciem teologia polska” zamiast
„teologia w Polsce”?
Tak postawione pytanie implikuje kolejne, które zabrzmi nieco prowokacyjnie: czy istnieje polska teologia? Byæ mo¿e niektórzy odpowiedz¹, ¿e aktywnoæ
rodzimych teologów przejawiaj¹ca siê w obfitoci artyku³ów publikowanych na
³amach polskich periodyków jest dobitnym wiadectwem jej istnienia. Kiedy jednak zapytamy siê o specyficzne cechy, jakimi odznacza siê polska teologia, to
pytanie powraca niczym bumerang. Czym bowiem szczególnym wyró¿nia siê
teologia uprawiana nad Wis³¹ od teologii niemieckiej, w³oskiej, francuskiej, chiñskiej czy afrykañskiej? Czy jestemy w stanie wymieniæ oryginalne cechy charakteryzuj¹ce teologiczn¹ myl w naszym kraju, która wyró¿nia nas na tle refleksji podejmowanych i uprawianych w krajach Europy Zachodniej?
Odpowied na powy¿sze pytania nie napawa optymizmem. Gdyby zapytano
wyk³adowcê akademickiego reprezentuj¹cego rzymsk¹ uczelniê kocieln¹, z czym
kojarzy siê polska teologia, nie powiedzia³by ani s³owa. Nie wymieni³by nazwiska ani jednego polskiego teologa. W tym miejscu nale¿y wypowiedzieæ szokuj¹c¹ dla niektórych osób prawdê: teologia polska widziana z perspektywy Rzymu nie istnieje. O ile niektórzy zachodni wyk³adowcy potrafi¹ okreliæ doæ
ogólnie specyfikê teologii w³oskiej, niemieckiej czy hiszpañskiej, wymieniaj¹c
ich reprezentantów, to nie s¹ w stanie podaæ nikogo z terenu Polski. O czym to
mo¿e wiadczyæ? Byæ mo¿e, o nijakoci polskiej teologii, braku wyrazu, w³asnej
Zob. Religia. Encyklopedia PWN, t. 9, Warszawa 2003; Encyklopedia katolicka, t. 19, Lublin 2013.
5
M. Wojciechowski, Teologia w Polsce, w: Religia. Encyklopedia PWN, t. 9, Warszawa 2003,
s. 266-267.
4

TEOLOGIA POLSKA OCZAMI RZYMIANINA

241

oryginalnoci i to¿samoci w takim stopniu, ¿e trudno j¹ zauwa¿yæ i wyró¿niæ na
tle teologii niemieckiej, francuskiej czy w³oskiej. Przedstawione obserwacje potwierdza ostra dysproporcja rysuj¹ca siê pomiêdzy liczb¹ zagranicznych teologów zapraszanych do wyg³oszenia referatów na kongresach organizowanych
w Polsce, a ladow¹ liczb¹ polskich prelegentów proszonych o wyg³oszenie referatów poza granicami kraju. W tym kontekcie warto zapytaæ siê o przyczynê
tego stanu rzeczy. Odpowied na to pytanie jest z³o¿ona.

2. Jêzyk polski barier¹ nie do przebycia
Jedn¹ z istotnych przyczyn, wp³ywaj¹cych na zaistnia³y stan rzeczy, jest
z ca³¹ pewnoci¹ bariera jêzykowa. Nale¿y stwierdziæ, ¿e najwa¿niejsze polskie
czasopisma teologiczne docieraj¹ do Rzymu. Niestety, wiêkszoæ z nich proponuje zachodniemu czytelnikowi teksty w jêzyku polskim zaopatrzone w abstrakty po angielsku, niemiecku b¹d w³osku. Wobec nieznajomoci naszego jêzyka
nikt nie czyta do³¹czonych na koñcu streszczeñ obcojêzycznych, poniewa¿ nie
informuj¹ one w satysfakcjonuj¹cy sposób o treci opublikowanych artyku³ów.
Przek³ada siê to na nieobecnoæ polskojêzycznych publikacji w zestawieniach
bibliografii tematu zawartych w obcojêzycznych artyku³ach.
Innym powodem nieznajomoci polskiej teologii jest stosunkowo ma³a liczba artyku³ów publikowanych przez rodzimych teologów w czasopismach zachodnich. Przyczyn tej sytuacji mo¿na upatrywaæ w nieuzasadnionych obawach autorów polskich o zbyt wygórowane standardy oceny, co z kolei mog³oby siê wi¹zaæ
z niezakwalifikowaniem zg³oszonego tekstu do publikacji. Na podstawie kilkuletniego dowiadczenia redaktora naczelnego miêdzynarodowego czasopisma
teologicznego wychodz¹cego w Rzymie mogê stwierdziæ, ¿e przedstawiciele innych nacji bez ¿adnych obaw przesy³ali swoje teksty niejednokrotnie do kilku
redakcji czasopism jednoczenie i nie przejmowali siê zbytnio, gdy artyku³ nie
zosta³ przyjêty. Po dokonaniu odpowiednich korekt przesy³ali ponownie tekst,
który by³ wydawany.
Przy okazji nie sposób wyraziæ pewnego zdziwienia: skoro wielu polskich
studentów chlubi siê ukoñczeniem europejskich katolickich uczelni, skoro ich
doktoraty zosta³y napisane i obronione w jêzykach obcych, to dlaczego w tak
znikomym stopniu publikuj¹ wyniki swoich badañ na ³amach zachodnich czasopism teologicznych?
Dlatego nale¿y popieraæ apel o publikowanie polskich wyników badañ
w periodykach zagranicznych klasyfikowanych na tzw. licie ERIH. Bez t³umaczeñ polskiej literatury teologicznej na jêzyki kongresowe, bez publikacji wyników badañ w zachodnich czasopismach polska teologia nadal bêdzie nieznana,
podrêczniki, encyklopedie, s³owniki bêd¹ zatrzymywaæ siê na prezentowaniu nurtów i pr¹dów teologii w Niemczech, a obszar pomiêdzy Odr¹ a Bugiem bêdzie
pozostawa³ nadal bia³¹ plam¹.
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3. Podejmowana tematyka badañ
Analiza niektórych tytu³ów polskich publikacji pozwala zauwa¿yæ, ¿e obok
tekstów wartociowych, które powinny zostaæ zaprezentowane czytelnikowi zachodniemu, jest wiele takich, które cechuje eklektyzm, schematyzm, brak oryginalnoci. Z jednej strony nale¿y siê cieszyæ tym, ¿e w ostatnim czasie dokonano
w naszym kraju solidnej charakterystyki oraz popularyzacji osi¹gniêæ znanych
zachodnich teologów XX i XXI wieku, w tym równie¿ bogatego w treæ nauczania w. Jana Paw³a II. Nale¿y z uznaniem podkreliæ, ¿e w kraju nad Wis³¹ przes³anie zawarte w dokumentach papie¿a Polaka sta³o siê przedmiotem gruntownych badañ rodzimych teologów.
Z drugiej natomiast nale¿y wyraziæ obawê, czy w niektórych przypadkach
autorzy publikacji, obieraj¹c pole swoich badañ, nie wybrali naj³atwiejszej drogi; kryj¹c siê za autorytetem wybranych teologów, papie¿y, dokumentów Magisterium Kocio³a, pos³uguj¹c siê metod¹ analityczno-krytyczn¹, nie ograniczyli
siê do wiernego opisu takiej b¹d innej kwestii? Spisy treci polskich czasopism
roj¹ siê od tytu³ów typu: Nadzieja w encyklice „Spe salvi” b¹d Tytu³ „Królowa
anio³ów” we wspó³czesnych dokumentach Magisterium Ecclesiae itd. Pojawia siê
pytanie: co szczególnie oryginalnego wnosz¹ wymienione tytu³y? Czy nie potwierdzaj¹ one tezy o odtwórczym, schematycznym charakterze niektórych publikacji polskiej teologii? Po lekturze niektórych artyku³ów odnosi siê wra¿enie,
¿e ich autorzy unikaj¹ konfrontacji z prawdziwymi wyzwaniami staj¹cymi wobec wspó³czesnej teologii, boj¹ siê poszukiwania nowych sposobów interpretacji, nowych oryginalnych rozwi¹zañ, nieznanych na Zachodzie. Wydaje siê, ¿e
teologia uprawiana w naszym kraju powinna w szerszym ni¿ dotychczas zakresie odpowiadaæ na wspó³czesne wyzwania i zagro¿enia. W tym kontekcie jawi
siê kolejne pytanie: w jakiej mierze teologowie staraj¹ siê odpowiadaæ na znaki
czasu, na niepokoj¹ce pr¹dy, trendy, które pojawiaj¹ siê w rodzimej kulturze? Na
ile za ich refleksja jest odizolowana od rzeczywistoci, w której ¿yjemy?
Poruszona kwestia wi¹¿e siê cile z kolejnym, nie mniej wa¿nym problemem: w jaki sposób uczy siê studentów refleksji teologicznej w naszym kraju?
Czy jest to zachêta do twórczego mylenia, do poszukiwania rozwi¹zañ teologicznych problemów? Czy przypadkiem w wyborze tematów prac magisterskich,
doktorskich, a nawet niektórych habilitacyjnych, nie dominuje tendencja streszczania myli wybranego autora? Nale¿y stwierdziæ, ¿e wiele powsta³ych prac
potwierdza wyra¿ane w¹tpliwoci. Dlatego, z pewn¹ doz¹ niepokoju nale¿y
stwierdziæ, ¿e je¿eli nie zostanie zmieniony ten stan rzeczy, to w najbli¿szej przysz³oci kolejne pokolenia wyk³adowców bêd¹ w podobny sposób uprawia³y teologiê w naszym kraju.
Analiza teologii uprawianej w Polsce pozwala zaobserwowaæ jeszcze inne
niepokoj¹ce zjawisko, mianowicie, s³abe i niewystarczaj¹ce prze³o¿enie osi¹gniêtych owoców teologicznych badañ na duszpastersk¹ praktykê; znikome wykorzy-
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stanie osi¹gniêtych wyników w programach duszpasterskich, kazaniach, konferencjach, katechezach. W jaki sposób zmieniæ ten stan rzeczy? Kto powinien byæ
odpowiedzialny za tego typu aplikacje? W jaki sposób zachêciæ ksiê¿y przygotowuj¹cych niedzielne kazania do siêgniêcia nie tylko po materia³y duszpasterskie, lecz po artyku³y polskich specjalistów z zakresu teologii biblijnej? Trudno
w krótkim artykule odpowiedzieæ na postawione pytania.

4. Polska rzeczywistoæ
Oceniaj¹c polsk¹ teologiê, nie sposób pomin¹æ milczeniem warunków, w jakich pracuj¹ jej rodzimi twórcy. W porównaniu z nimi ich zachodni koledzy maj¹
komfort czasu na prowadzenie badañ naukowych. Teologowie pracuj¹cy na
uczelniach rzymskich nie wiedz¹, co to znaczy wype³nianie sylabusów, nie znaj¹
trudu wype³niania sprawozdañ z badañ statutowych, nie pisz¹ artyku³ów w celu
uzyskania jak najwiêkszej liczby punktów. Koncentruj¹ siê natomiast na tym, aby
jak najlepiej przeprowadziæ badania, co w konsekwencji przek³ada siê na jakoæ
ich publikacji. Wspaniale zaopatrzone biblioteki kocielne Wiecznego Miasta
dope³niaj¹ ca³oci obrazu. O ile polski teolog coraz wiêcej czasu musi powiêcaæ
na pracê o charakterze administracyjnym, o tyle jego zachodni kolega mo¿e spokojnie pracowaæ nad kolejn¹ publikacj¹. Nie dziwi zatem, ¿e rodzimy teolog,
¿yj¹c w popiechu, dziel¹c swój czas na wiele najprzeró¿niejszych obowi¹zków,
ulega niejednokrotnie pokusie podejmowania tematów prostych, nieskomplikowanych, o niskiej czasoch³onnoci, po to, aby zdobyæ kolejne punkty za publikacjê, a w konsekwencji wpisaæ kolejn¹ pozycjê do dorobku. Jakoæ takich publikacji schodzi oczywicie na dalszy plan.

5. Cudze chwalicie  swego nie znacie
Niesprawiedliwe by³oby twierdzenie, ¿e polska teologia jest pozbawiona ciekawych i oryginalnych osi¹gniêæ. Nale¿y jednak stwierdziæ, ¿e czêsto dokonania
rodzimych teologów nie s¹ szerzej znane w naszym kraju. Wspomniana nieznajomoæ wynika miêdzy innymi z braku szerokiej informacji o nowych cennych
publikacjach oraz ich solidnej, obiektywnej oceny. Przegl¹d recenzji zamieszczanych w polskich czasopismach pozwala zauwa¿yæ, ¿e niejednokrotnie oceniane
s¹ pozycje, które nie zawsze reprezentuj¹ wysoki poziom naukowy, natomiast
pomija siê milczeniem te, które s¹ wartociowe. W tym kontekcie pojawia siê
pytanie: dlaczego zachodni teologowie stosunkowo szybko potrafi¹ dostrzec na
rynku wydawniczym pozycje wartociowe, zamieciæ ich recenzje w periodykach
teologicznych, informuj¹c o ich wartoci pozosta³ych kolegów, a w Polsce jest to
niemo¿liwe? Czy nie kryje siê za tym pewnego rodzaju intelektualne lenistwo?
Przyk³adów nie brakuje.
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W roku 1998 zosta³a opublikowana dysertacja doktorska, oceniona przez
rzymsk¹ uczelniê na summa cum laude. Monografia, napisana w jêzyku w³oskim,
prezentowa³a po raz pierwszy mariologiê w. Piotra Chryzologa. Ksi¹¿kê wys³ano do kilkunastu redakcji czasopism zachodnich oraz polskich. Jaki by³ tego
efekt? Autor otrzyma³ kilkanacie pochlebnych recenzji z Hiszpanii, Francji,
Belgii, Niemiec, o W³oszech nie wspominaj¹c. W Polsce ¿adne z czterech czasopism nie zamieci³o jej oceny. Dzisiaj, dziêki zachodnim recenzjom, niniejsza
praca jest cytowana we wszystkich licz¹cych siê publikacjach oraz wspó³czesnych t³umaczeniach kazañ Chryzologa ukazuj¹cych siê na Zachodzie. Niewyt³umaczalna inercja oraz niewydolny system informowania o nowociach wydawniczych z zakresu teologii w Polsce powoduje, ¿e nie jestemy w stanie dostrzec,
a w konsekwencji doceniæ wielu naprawdê cennych pozycji rodzimych autorów
i cieszyæ siê nimi. Poród wielu przyk³adów, które mo¿na w tym miejscu przytoczyæ, wymieniê jedynie dwa.
Kilka lat temu dane mi by³o uczestniczyæ w obronie doktoratu Marty Kwanickiej na UPJPII w Krakowie. Praca, powiêcona roli XVIII-wiecznej muzyki
w ewangelizacji Indian Moxo, ¿yj¹cych na terenach dzisiejszej Boliwii, zosta³a
oparta na nieopublikowanych do tej pory manuskryptach, które s¹ sukcesywnie
odkrywane przez promotora, który jako misjonarz pe³ni pos³ugê duszpastersk¹
poród mieszkaj¹cych w d¿ungli boliwijskich Indian. Dysertacja jest wyj¹tkowa
i prze³omowa, zmienia spojrzenie nie tylko na kulturê wspomnianych Indian, ale
równie¿ na metody ewangelizacji w okresie jezuickich redukcji. Opublikowana
w Polsce, w niewielkim nak³adzie6, do tej pory nie zosta³a zauwa¿ona; nie doczeka³a siê ¿adnej recenzji na ³amach polskich czasopism. Gdyby ukaza³a siê
drukiem na przyk³ad w Hiszpanii, z pewnoci¹ mia³aby ju¿ drugie b¹d trzecie
wydanie.
Przyk³ad drugi. W roku 2008 na Papieskim Uniwersytecie w. Tomasza z Akwinu „Angelicum” w Rzymie zosta³a obroniona praca doktorska polskiego dominikanina, bêd¹ca edycj¹ krytyczn¹ dwóch nieznanych i nieopublikowanych do tej
pory redniowiecznych traktatów powiêconych niepokalanemu poczêciu Najwiêtszej Maryi Panny. Dysertacja, napisana w jêzyku francuskim, by³a tak dobra, ¿e nie tylko zosta³a oceniona na summa cum laude przez w³adze rzymskiej
uczelni, ale równie¿ zdoby³a presti¿ow¹ nagrodê Henriego de Lubaca, fundowan¹ przez Ambasadê Francusk¹ przy Stolicy Apostolskiej dla najlepszego doktoratu w jêzyku francuskim powsta³ego na uczelniach rzymskich w ostatnich
latach. Niedawno doktorat ten zosta³ opublikowany w naszym kraju przez wydawnictwo Instytutu Tomistycznego oo. Dominikanów w Warszawie7. Poniewa¿
M. Kwanicka, Wtórna kolonizacja: rola gatunku literacko-muzycznego villancico w ewangelizacji Indian Moxo, Poznañ 2010.
7
P. Krupa, Une grave querelle. L’Université de Paris, les Mendiants et la Conception Immaculée de la Vierge (1387-1390), Warszawa 2013.
6
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by³em recenzentem tej pracy, ³atwo mi przysz³o oceniæ ksi¹¿kê8. Niestety, nale¿y
stwierdziæ, ¿e poza wspomnian¹ recenzj¹ nie odnotowano w kraju nad Wis³¹
¿adnej innej reakcji. Takich przyk³adów jest znacznie wiêcej. Pozwalaj¹ one
w tym miejscu przytoczyæ znane przys³owie: cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”.

6. Czy istniej¹ cechy wyró¿niaj¹ce polsk¹ teologiê?
Zastanawiaj¹c siê nad specyfik¹ polskiej teologii, warto zadaæ pytanie: czy
ma ona jakie w³asne, oryginalne cechy, które s¹ nieznane na Zachodzie. rodowisko naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wska¿e na teologiê
personalistyczn¹ ks. prof. Czes³awa Bartnika, teologowie z Katowic wymieni¹
teologiê ks. prof. Jerzego Szymika. Poniewa¿ autorzy ci nie s¹ znani zachodnim
czytelnikom, dlatego ich najwa¿niejsze dzie³a powinny zostaæ przet³umaczone
i opublikowane na Zachodzie. Wród kolejnych znanych mi oryginalnych polskich dokonañ nie sposób nie wymieniæ odkrycia specyficznej polskiej teologii
ikony, która jest odmienna od prawos³awnej, o której pisa³ o. S.C Napiórkowski
OFMConv9. Na podstawie bogatych treci zwi¹zanych z pobo¿noci¹ maryjn¹
w jasnogórskim sanktuarium zosta³a wypracowana oryginalna teologia sanktuarium, nieznana na Zachodzie10. Nie sposób nie wspomnieæ o oryginalnej teologii maryjnego zawierzenia, rozpowszechnionej przez w. Jana Paw³a II. Czy¿ to
nie jest powód do chluby?
Jestem przekonany, ¿e takich elementów okrelaj¹cych specyfikê polskiej
teologii jest znacznie wiêcej. Nie sposób nie dostrzec faktu, ¿e Polska znajduje
siê na przeciêciu dwóch krêgów kulturowych chrzecijañstwa: zachodniego
i wschodniego. Z tego te¿ wzglêdu tylko w naszym kraju celebruje siê zachodnie
wniebowziêcie i wschodnie zaniêcie Najwiêtszej Maryi Panny (polskie kalwarie). Tylko na naszym terenie zachodni kult figur ³¹czy siê ze wschodnim kultem
obrazów. Specyfikê polskiej pobo¿noci i duchowoci wyznaczaj¹ miêdzy innymi nieznane na Zachodzie roraty i gorzkie ¿ale. Nikt na Zachodzie nie wie
o dorocznych wielotysiêcznych spotkaniach modlitewnych m³odzie¿y na Lednicy. Warto zatem, badaj¹c specyfikê polskiej pobo¿noci, dostrzec ów specyficzny koloryt i uwzglêdniæ go w teologicznej refleksji.

Zob. Poznañskie Studia Teologiczne 27(2013), s. 245-246.
S.C. Napiórkowski, Polska teologia ikony? Problem obecnoci Maryi poród nas w wietle
dowiadczeñ peregrynacyjnych, w: Przewodniczka. Kult Matki Boskiej w Polsce od „Lumen gentium” do „Redemptoris Mater” (1964-1987). Akta VI Ogólnopolskiego Kongresu Mariologicznego
i Maryjnego. Czêstochowa-Jasna Góra 20-23 IX 1990, Jasna GóraCzêstochowa 1994, s. 95-111.
10
K. Mroczek, Il Santuario della Madre di Jasna Gora nell’insegnamento di Giovanni Paolo II.
Verso una „Teologia del Santuario”, Roma 1996.
8

9

246

BOGUS£AW KOCHANIEWICZ

7. Popularyzacja i wspó³praca
Gdy dochodzimy do tematu rozpowszechniania informacji na temat aktywnoci teologów w Polsce, nale¿y z uznaniem podkreliæ wielk¹ liczbê funkcjonuj¹cych stron internetowych. Maj¹ je krajowe towarzystwa, stowarzyszenia,
wydzia³y teologiczne, o czasopismach z zakresu teologii nie wspomnê. Strony te
s¹ lepiej lub s³abiej zarz¹dzane przez webmasterów, którzy niejednokrotnie
z powodu wielu innych zadañ nie zawsze maj¹ wystarczaj¹co wiele czasu, aby
powiêciæ go na moderowanie. W konsekwencji zawieraj¹ one nieaktualne b¹d
niepe³ne dane, z czego liczba wie¿ych informacji czêsto sprowadza siê do minimum. W zaistnia³ej sytuacji pojawia siê pytanie: czy nie by³oby wskazane stworzenie jednej ogólnopolskiej strony, która integrowa³aby rodowisko teologiczne
w Polsce, stanowi¹c swoiste forum wymiany myli oraz informacji? Chodzi³oby
o swoist¹ elektroniczn¹ tablicê, na której ka¿dy móg³by ledziæ, co siê dzieje
w poszczególnych orodkach teologicznych w Polsce, jak przebiegaj¹ prace towarzystw naukowych, zapoznaæ siê z informacjami o nowociach wydawniczych
krajowych teologów, poznaæ biogramy nowo wypromowanych doktorów, habilitantów. Strona ta, wyposa¿ona w automatyczne odniesienia na strony internetowe wydzia³ów teologicznych w Polsce, towarzystw biblistów, dogmatyków, patrologów, moralistów, pastoralistów, informowa³aby, bez koniecznoci odwiedzania
wielu stron poszczególnych stowarzyszeñ, o wielorakich inicjatywach podejmowanych w Polsce.

Zakoñczenie
Konkluduj¹c, warto sformu³owaæ kilka praktycznych wniosków i postulatów.
1. Aby teologia w Polsce by³a znana na Zachodzie, nale¿y zadbaæ o to, aby
publikacje krajowych teologów by³y t³umaczone i wydawane w zagranicznych czasopismach teologicznych. Bez prezentacji ich osi¹gniêæ teologia polska nadal bêdzie nieznana.
2. Warto zwróciæ uwagê na polskich teologów pracuj¹cych poza granicami
naszego kraju. Jest to rodowisko w Polsce praktycznie nieznane, podobnie jak jego dorobek. Wskazane by³oby opracowanie swoistego leksykonu polskich wyk³adowców akademickich uprawiaj¹cych refleksjê teologiczn¹ za granic¹. Podjêcie z nimi bli¿szej wspó³pracy by³oby z ca³¹ pewnoci¹ ubogacaj¹ce dla teologii w Polsce.
3. Warto zainicjowaæ w naszym kraju ogólnopolski program naukowy powiêcony badaniom specyfiki teologii polskiej. W ten sposób, poznaj¹c
elementy wyró¿niaj¹ce nasz¹ teologiê sporód innych uprawianych na Zachodzie, ³atwiej by³oby rozwijaæ rodzim¹ specyficzn¹ myl teologiczn¹.
4. Nale¿y po³o¿yæ nacisk, aby w podejmowanych badaniach w wiêkszym ni¿
dotychczas stopniu dokonywa³o siê przejcie od tematów opartych na
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analizie róde³ do stawiania istotnych problemów teologicznych i poszukiwania ich rozwi¹zañ. Warto uczulaæ teologów na oryginalnoæ i aktualnoæ podejmowanych tematów badawczych, które powinny odpowiadaæ
na problemy wspó³czesnych chrzecijan w Polsce.
5. Nale¿y zadbaæ o popularyzacjê osi¹gniêæ polskich teologów. Czêsto
wartociowe publikacje, wydawane w nak³adzie 100 egzemplarzy, s¹ nieobecne na pó³kach ksiêgarni katolickich w Polsce, a o ich istnieniu wie
jedynie w¹skie grono wtajemniczonych.
6. Nie sposób nie zwróciæ wiêkszej uwagi na rolê recenzji wartociowych
pozycji z zakresu teologii publikowanych w naszym kraju. Chocia¿ publikowanie recenzji nie jest premiowane punktami, to jednak pe³ni¹ one
wa¿n¹ funkcjê w upowszechnianiu i popularyzacji ciekawych i godnych
polecenia pozycji na polskim rynku teologicznym.

.

Streszczenie
Artyku³ zatytu³owany Polska teologia oczami rzymianina jest owocem refleksji autora nad
teologi¹ w Polsce, po blisko 20-letnim pobycie w Wiecznym Miecie. Obok wielu krytycznych
spostrze¿eñ zawiera równie¿ propozycje rozwi¹zania dostrze¿onych problemów. Tekst zwraca uwagê na koniecznoæ prezentacji i popularyzacji wyników badañ polskich teologów w zachodnich czasopismach teologicznych. Akcentuje równie¿ koniecznoæ recenzowania godnych polecenia publikacji oraz oryginalnych wyników badañ, ukazuj¹cych siê w Polsce. Podkrela koniecznoæ stworzenia centralnej strony internetowej, która gromadzi³aby informacje o aktywnoci poszczególnych
orodków i stowarzyszeñ teologicznych w Polsce. Autor artyku³u proponuje ponadto podjêcie szerokich badañ maj¹cych na celu ustalenie oryginalnych cech, wyró¿niaj¹cych polsk¹ teologiê na tle
teologicznej refleksji uprawianej na Zachodzie.

Polish Theology Viewed from a Roman Perspective
Summary
The article entitled Polish Theology Viewed from a Roman Perspective is the fruit of the
author’s reflection on theology in Poland, after a stay of nearly 20 years in the Eternal City. Apart
from many critical insights, it also contains several proposals concerning the renewal of the
situation. One of them is an urgent necessity to present the results of research made by Polish
theologians in the Western theological journals. Moreover, the article underscores the need of
publication of reviews, which could indicate the best editions of the theological works and original
researches of Polish theologians, appearing in Poland. It suggests the necessity to create a central
website which could provide information about the activity of educational centers and theological
associations in Poland. The author also proposes that extensive research should be undertaken
aimed at establishing the original features, which distinguish Polish theology on the background of
theological reflection practiced in the West.

Keywords
theology, publication, journals, specificity, popularization

S³owa kluczowe
Teologia, publikacja, czasopisma, specyfika, popularyzacja
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Karol Wielgosz1

Uniwersytet l¹ski w Katowicach
Wydzia³ Teologiczny

Hermeneutyka pojêcia evangelical
w Evangelical Catholicism Georgea Weigla
W swojej ksi¹¿ce Bo¿y wybór2 George Weigel przytoczy³ kilka charakterystycznych wypowiedzi publicystów dotycz¹cych wyboru Josepha Ratzingera na
Stolicê Piotrow¹. Zwróci³ uwagê na jedn¹ z nich: niespodziewan¹, a jak¿e znacz¹c¹. Otó¿, Timothy George, uznany ewangelikalny akademik, na ³amach ewangelikalnego periodyku Christianity Today napisa³, ¿e Benedykt XVI mo¿e byæ
zwiastunem nowej reformacji i ¿e w ka¿dym wypadku jego pontyfikat bêdzie
jednym z wielkich momentów dla Kocio³a chrzecijañskiego, zw³aszcza dla
ewangelików3. To mia³e twierdzenie cytowany przez Weigla autor uzasadni³
przypomnieniem wa¿nych rysów twórczoci Ratzingera, który powa¿nie traktuje prawdê, a „jego teologia skupiona jest na Biblii”, natomiast „przes³anie jest
skoncentrowane na Chrystusie. Co wiêcej, wed³ug tego teologa, Ratzinger prezentuje augustiañski punkt widzenia i „opowiada siê za kultur¹ ¿ycia. Profesor
George, co skrupulatnie i ¿yczliwie zauwa¿a Weigel, poszed³ dalej w swojej analizie, pisz¹c: „Te dwa tematy  odnowa Kocio³a poprzez uwielbienie Boga
i ewangelizacja wiata poprzez potêgê Pisma wiêtego  mog¹ trwale wyznaczyæ
spuciznê tego obecnego pontyfikatu: nowy benedyktyñski moment w historii
Kocio³a4. Oto ewangelikalny teolog ocenia twórczoæ prefekta Kongregacji
Nauki Wiary jako broni¹c¹ wartoci teologii protestanckiej i, co wiêcej, mog¹c¹
byæ zaczynem prze³omowego, wrêcz reformacyjnego momentu w historii Kocio³a.
Ta opinia Timothyego Georgea, tak skrupulatnie odnotowana przez George
Weigla, znakomicie przedstawia bogactwo i z³o¿onoæ pojêcia evangelical klu1
Karol Wielgosz OP  urodzony w 1979 r., dominikanin, katecheta, student w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Duchowoci Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu l¹skiego. Adres do korespondencji: karol.wielgosz@dominikanie.pl
2
G. Weigel, Bo¿y wybór, Kraków 2006.
3
T. George, The Promise of Benedict XVI, w: Christianity Today, June 2005, za: G. Weigel,
Bo¿y wybór, dz. cyt., s. 208.
4
G. Weigel, Bo¿y wybór, dz. cyt., s. 208.
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czowego dla zrozumienia propozycji reformy ¿ycia Kocio³a, któr¹ przestawi³
w znakomitej ksi¹¿ce: Evangelical Catholicism: Deep Reform in the 21st-Century Church5. Ksi¹¿ka ta zosta³a przet³umaczona na wiele jêzyków. By³a i jest szeroko dyskutowana zarówno przez zawodowych teologów, jak i zwyczajnych ludzi, przez katolików i przez cz³onków innych wspólnot chrzecijañskich, i to na
ca³ym wiecie (w ró¿nych kontekstach kulturowych). Wydaje siê wiêc, ¿e warto
dokonaæ analizy wielowymiarowego pojêcia evangelical oddanego w polskim
t³umaczeniu przymiotnikiem: ‘ewangeliczny’, tym bardziej ¿e w ten sposób bêdziemy mogli lepiej zrozumieæ ciekaw¹ propozycjê wp³ywowego katolickiego
pisarza.
Niniejsze studium nie ma bowiem na celu badania tego, co zosta³o utracone
albo odkryte (lub chocia¿by: uwypuklone) w t³umaczeniu  nie ma on byæ lingwistyczn¹ analiz¹. Celem niniejszej pracy jest lepsze zrozumienie wizji katolicyzmu nowej ewangelizacji, która zosta³a zaproponowana przez George’a Weigla,
przez pryzmat ró¿nych znaczeñ s³owa evangelical. To za pozwoli na nazwanie
róde³ tej koncepcji, jej teologicznych kontekstów i perspektyw, jakie przed nami
otwiera. Analiza ta stawia sobie tak¿e pewne cele ekumeniczne, pomo¿e bowiem
okreliæ, co wspólnego ma wizja katolicyzmu XXI wieku z idea³ami wspó³czesnego radykalnego protestantyzmu.
Aby tego dokonaæ, w pierwszej czêci tego eseju zostan¹ przedstawione leksykalne znaczenia angielskiego terminu evangelical i jego polskich odpowiedników. Kolejny rozdzia³, bêd¹cy prezentacj¹ g³ównych za³o¿eñ koncepcji George’a Weigla, bêdzie poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, czy ta idea mo¿e byæ
opisana s³owem e w a n g e l i c z n y. W trzeciej czêci natomiast zbadana zostanie mo¿liwoæ okrelenia wizji popularnego pisarza jako e w a n g e l i k a l n e j
b¹d e w a n g e l i j n e j.

1. Evangelical  znaczenie s³owa
S³owo evangelical pojawia siê nie tylko w tytule dzie³a George’a Weigla.
Wielokrotnie, bo a¿ 765 razy jest u¿yte na kartach tej ksi¹¿ki. Kilkukrotnie wystêpuje te¿ w innych formach: evangelically i evangelism, najczêciej jako okrelenie katolicyzmu, ale tak¿e jako papiestwa, seminarium duchownego i innych
rzeczywistoci.
Wed³ug Oxford Dictionary of English przymiotnik evangelical oznacza rzecz,
stan lub ideê, która odnosi siê do Ewangelii; jest na niej ufundowana albo te¿ na
niej wzorowana. Rzecz mo¿na okreliæ jako evangelical tak¿e wtedy, gdy jest ona
5
G. Weigel, Evangelical Catholicism: Deep Reform in the 21 st-Century Church, [New York]
2014, t³um. pol.: Katolicyzm ewangeliczny. Gruntowna reforma Kocio³a w XXI wieku, Kraków 2014.
W niniejszym opracowaniu bêdziemy siê odwo³ywaæ do polskiego t³umaczenia dzie³a G. Weigla.
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zwi¹zana z religi¹ chrzecijañsk¹ lub te¿ odnosi siê do tej tradycji w ramach
chrzecijañstwa protestanckiego, która podkrela autorytet Biblii, osobistego nawrócenia i doktrynê zbawienia przez wiarê w nawrócenie6. Tê sam¹ definicjê
zawiera tak¿e The New Oxford American Dictionary7.
Angielski termin evangelical ma wiêc wiele znaczeñ i, co siê z tym wi¹¿e,
nie ma swojego odpowiednika w jêzyku polskim. Angielskie evangelical mo¿na
przet³umaczyæ bowiem, po pierwsze, jako nazwê: ‘ewangelik’. Mo¿na te¿ oddaæ
znaczenie tego s³owa przymiotnikami, takimi jak: ‘ewangeliczny’ b¹d ‘ewangelijny’, a tak¿e ‘ewangelicki’, a nawet ‘¿arliwy8. Jakie treci kryj¹ siê za tymi s³owami?
Wielki s³ownik jêzyka polskiego wyjania, ¿e ewangelik to osoba wyznaj¹ca
ewangelicyzm, który z kolei jest po prostu ogó³em doktryn powsta³ych
w wyniku reformacji. S³ownik ten nie zawiera definicji s³ów ewangelijny, ewangeliczny czy te¿ ewangelikalny9. Podobnie Elektroniczna encyklopedia i s³ownik
ortograficzny PWN zawiera jedynie wyt³umaczenie s³owa ewangelik (które jest
identyczne z tym, które mo¿na odnaleæ w wy¿ej wymienionym s³owniku)
i tak¿e nie t³umaczy innych interesuj¹cych nas terminów10.
W celu lepszego zrozumienia rozpatrywanych s³ów warto odwo³aæ siê do
tego, jak one s¹ rozumiane przez tych, którzy uto¿samiaj¹ siê z ewangelikalizmem. Strona internetowa Ewangelikalnej Wy¿szej Szko³y Teologicznej zawiera
takie oto rozró¿nienie znaczeñ wy¿ej wymienionych terminów:
W jêzyku polskim wystêpuj¹ trzy derywaty przymiotnikowe (poza rzadszym ewangelijny) greckiego pojêcia Ewangelia (euangelion): ewangelicki, ewangeliczny
i ewangelikalny. Pierwszy, którego rzeczownikowym odpowiednikiem jest ewangelicyzm, u¿ywaj¹ kocio³y powsta³e podczas szesnastowiecznej reformacji [ ]. Drugim terminem okrelane s¹ kocio³y protestanckie, wywodz¹ce siê z tzw. nurtu drugiej reformacji, szczególnie wyró¿niaj¹ce siê praktykowaniem chrztu doros³ych (np.
Koció³ Ewangelicznych Chrzecijan, Koció³ Chrzecijan Baptystów, Ewangeliczna
Wspólnota Zielonowi¹tkowa i inne) lub organizacje zrzeszaj¹ce te kocio³y (np.
Alians Ewangeliczny). Trzeci termin  ewangelikalny  jest zasadniczo synonimem
pojêcia ewangeliczny; obydwa s¹ t³umaczeniami jednego terminu angielskiego evan6
Evangelical: adjective: of or according to the teaching of the gospel or the Christian religion; Of or denoting a tradition within Protestant Christianity emphasizing the authority of the Bible, personal conversion, and the doctrine of salvation by faith in the Atonement; Zealous in advocating or supporting a particular cause. Noun: a member of the evangelical tradition in the Christian Church, w: Oxford Dictionary of English, [Kindle edition] 2010.
7
The New Oxford American Dictionary, [Kindle edition] 20082.
8
[E]vangelical I n ewangelik m, -czka f; II adj 1 Relig (referring to gospel) ewangeliczny;
ewangelijny 2 Relig (Protestant) ewangelicki; 3 fig (zealous) ¿arliwy, w: Wielki s³ownik angielsko-polski, Warszawa 2004.
9
Wielki s³ownik jêzyka polskiego, http://wsjp.pl/ [dostêp: 28.04.2005].
10
Elektroniczna encyklopedia i s³ownik ortograficzny PWN, Warszawa 2002.
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gelical. Derywat ewangelikalny oraz jego rzeczownikowy ekwiwalent ewangelikalizm ma jednak równie¿ swoje odrêbne konotacje, odnosi siê do ogólnowiatowego
ruchu miêdzywyznaniowego reprezentowanego w Polsce m.in. przez Uniê Ewangelikaln¹11.

Z przytoczonego tutaj cytatu wynika, ¿e aby zrozumieæ znaczenie s³owa
ewangelikalny, trzeba poznaæ podstawowe za³o¿enia, zasady i wartoci ewangelikalizmu. O ile bowiem ³atwo mo¿emy przyj¹æ, ¿e polskie s³owo ewangeliczny
okrela nie tylko Kocio³y powsta³e w wyniku tak zwanej drugiej reformacji, ale
ka¿d¹ rzecz, stan lub ideê wynikaj¹c¹ z Ewangelii lub maj¹c¹ cechy Ewangelii,
o tyle trudniejsze jest precyzyjne wyznaczenie pól znaczeniowych pojêæ: ewangelicki, ewangelijny i ewangelikalny.
Próbuj¹c wyjaniæ te s³owa, autorzy przytoczonej wypowiedzi odnosz¹ siê
do ró¿nic i podobieñstw, które wystêpuj¹ miêdzy Kocio³ami i wspólnotami
chrzecijañskimi tak zwanej pierwszej i drugiej reformacji. T³umacz¹c termin
ewangelikalny, odwo³uj¹ siê do ruchu chrzecijañskiego reprezentowanego przez
Uniê Ewangelikaln¹, ewangelikalna jest wiêc rzecz, idea, stan, która reprezentuje fundamentalne wartoci i przekonania tych, którzy nale¿¹ do tego ruchu. Jakie
s¹ wiêc podstawy ewangelikalizmu? Czym on jest?
Jest on ponadwyznaniowym nurtem w chrzecijañstwie  obecnym przede
wszystkim we wspólnotach protestanckich, ale i w pewnym wymiarze istniej¹cym w Kociele katolickim  wywodz¹cym siê z religijnoci pietystycznej
i konserwatywnych ruchów ortodoksji protestanckiej, który podkrela znaczenie
osobistej relacji z Jezusem Chrystusem, rozstrzygaj¹cego autorytetu Pisma wiêtego, koniecznoæ nawrócenia, nowego narodzenia z Ducha wiêtego, a tak¿e
obowi¹zek g³oszenia Ewangelii12. Te priorytety oczywicie s¹ zakorzenione
http://www.ewst.pl/centrum-edukacyjne/ewangelikalizm/ [dostêp: 28.04.2015].
„Ewangelikalizm jako ruch miêdzywyznaniowy zrodzi³ siê w ³onie konserwatywnego protestantyzmu na pocz¹tku XX wieku. [ ] Na Zachodzie jest prê¿nie rozwijaj¹cym siê ruchem (np.
World Evangelical Alliance), powszechnie uznanym przez chrzecijañskie rodowiska, jak i w³adze wieckie. [ ] Ewangelikalizm (teologia ewangelikalna stanowi jego egzemplifikacjê) wyznaje
pierwsze symbole chrzecijañskie (np. Apostolskie Wyznanie Wiary, Nicejsko-Konstantynopolitañskie Wyznanie Wiary), akcentuje podstawowe tezy reformacyjne (Tylko Pismo, Tylko Chrystus, Tylko ³aska, Tylko przez wiarê), traktuj¹c jednoczenie inne problemy dogmatyczne (w odró¿nieniu
m.in. od fundamentalizmu) jako drugorzêdne. Ewangelikalizm podkrela koniecznoæ osobistej relacji cz³owieka z Bogiem przez Chrystusa, wyra¿aj¹cej siê w odpowiedniej postawie etycznej; zachêca do lektury Pisma wiêtego, modlitwy i wp³ywu na spo³eczeñstwo poprzez zaanga¿owanie
misyjne, spo³eczne i naukowe. Interkonfesyjnoæ ewangelikalna (jego przedstawiciele obecni s¹ we
wszystkich Kocio³ach protestanckich, jak i w Kociele Rzymskokatolickim) pozwala wykraczaæ
ponad wiele spornych kwestii chrzecijañskich. Wyznawcy ewangelikalizmu maj¹ ró¿ne zapatrywania eklezjologiczne (wy³¹czaj¹ce jednak tzw. sukcesjê apostolsk¹), sakramentologiczne (za wyj¹tkiem sakramentalnego odrodzenia i transsubstancjacji), pneumatologiczne, ekumeniczne i inne”;
za: http://www.ewst.pl/centrum-edukacyjne/ewangelikalizm/ [dostêp: 28.04.2015]. Por. tak¿e:
Evangelicalism, w: R. Balmer, Encyclopedia of Evangelicalism, Waco 2004, s. 244-248; oraz
11

12
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w podstawach konserwatywnie interpretowanej nauki protestanckiej. Ci, którzy
zaliczaj¹ siebie do nurtu ewangelikalnego, przyjmuj¹ absolutn¹ suwerennoæ
Boga, fakt, ¿e Biblia jest autorytatywnym zapisem Jego objawienia siê, który
mo¿e byæ w³aciwie odczytany tylko dziêki obecnoci Ducha wiêtego, a tak¿e
to, ¿e ludzka natura jest ca³kowicie zepsuta, dlatego zbawienie jest efektem dzia³ania niczym niezas³u¿onej, autonomicznej ³aski Bo¿ej13. Ewangelikaln¹ zatem
jest idea lub te¿ rzecz, która reprezentuje wy¿ej wymienione paradygmaty ewangelizmu.
Konkluduj¹c: angielski termin evangelical mo¿ne byæ oddany kilkoma polskimi s³owami. Zakresy znaczeniowe tych s³ów s¹ nieostre. Nie s¹ tak¿e sformalizowane i, co wiêcej, choæ s¹ roz³¹czne  przenikaj¹ siê. Evangelical t³umaczone
jako ‘ewangeliczny’ oznacza ‘rzecz wynikaj¹c¹ z Ewangelii i na niej wzorowan¹.
Evangelical rozumiane jako ‘ewangelikalny’ okrela rzecz zgodn¹ z podstawami
‘ewangelizmu’. S³owa te mog¹ byæ te¿ traktowane jako synonimy. Evangelical
mo¿e byæ te¿ t³umaczony jako ‘ewangelicki’ (zgodny z idea³ami reformacji),
‘ewangelijny’ b¹d po prostu ‘¿arliwy – te pojêcia nie s¹ jednak interesuj¹ce dla
naszych rozwa¿añ. Zbadajmy zatem jak George Weigel u¿ywa pojêcia evangelical. Czym charakteryzuje siê proponowany przez niego Evangelical Catholicism?

2. Ewangelicznoæ katolicyzmu
Przed sformu³owaniem czym jest katolicyzm ewangeliczny George Weigel,
okrela, czym on nie jest. Czyni to ju¿ we wstêpie do swojej ksi¹¿ki. W lakoniczny wrêcz sposób rozprawia siê z opartymi na stereotypach oczekiwaniami
dotycz¹cymi jego propozycji.
I tak, katolicyzm ewangeliczny nie jest, po pierwsze, bezkrytyczn¹ adaptacj¹
metod i praktyk liturgicznych i katechetycznych, które zosta³y wypracowane
i rozwiniête na gruncie pentakostalnego protestantyzmu. Nie jest to te¿ wizja katolicyzmu zgodna z popularnymi oczekiwaniami grup katolików okrelaj¹cych
siê jako postêpowi lub, wrêcz przeciwnie, tradycjonalistyczni  innymi s³owy:
nie jest to program ¿adnej grupy ani ruchu kocielnego. Katolicyzm ewangeliczny to nie aplikacja amerykañskich zwyczajów kocielnych w innych kontekstach
kulturowych; równie¿ nie jest to jedynie tymczasowa i pragmatyczna odpowied
na brak zaufania wobec Kocio³a spowodowany skandalami pedofilskimi. Wreszcie, nie jest to tak¿e wizja Kocio³a alternatywnego, jakiego substytutu Kocio³a ³aciñskiego dostosowana do realiów XXI wieku14. Katolicyzm ewangeliczny
A. McGrath, Evangelicalism and the Future of Christianity, LondonSydney 1994, s. 51; T. Zieliñski, Protestantyzm ewangelikalny. Studium specyfiki religijnej, Katowice 2014, s. 39-64, 99.
13
Por. Evangelicalism, w: Evangelical Dictionary of Theology, ed. W.A. Elwell, Grand Rapids 2001, s. 405-409.
14
G. Weigel, Katolicyzm ewangeliczny, dz. cyt., s. 18n.
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to co wiêcej To propozycja du¿o g³êbiej id¹cej, duchowej reformy Kocio³a
To wizja powa¿nego i wiadomego prze¿ywania chrzecijañstwa w ramach tradycji katolickiej.
Stosunkowo ³atwo jest okreliæ, czym nie jest katolicyzm ewangeliczny, du¿o
trudniej jest uchwyciæ istotê tak z³o¿onego zjawiska. Tote¿ i sam Weigel przedk³ada opisanie swojej wizji katolicyzmu XXI wieku nad sformu³owanie jego lakonicznej definicji.
Swoje rozwa¿ania rozpoczyna od przypomnienia najwa¿niejszego wydarzenia w katolickim wiecie XX wieku  Soboru Watykañskiego II, który rozpocz¹³
albo, wyra¿aj¹c siê cilej, zintensyfikowa³ reformowanie wspó³czesnego katolicyzmu. Jedynie zintensyfikowa³  bowiem pocz¹tku wspó³czesnych prób odnowy Kocio³a upatruje Weigel w pontyfikacie Leona XIII, który „w czasie swojego trwaj¹cego ponad æwieræ wieku panowania […] spokojnie i wytrwale
tworzy³ warunki umo¿liwiaj¹ce nowe zaanga¿owanie katolicyzmu we wspó³czesne ¿ycie kulturalne, polityczne, ekonomiczne i spo³eczne”15. Reformy filozofii,
teologii i biblistyki dokonane przez tego papie¿a, a tak¿e (mo¿e nawet: nade
wszystko) jego nowatorskie podejcie do spraw spo³ecznych przetar³y szlaki propozycjom soborowym, sta³y siê te¿ dla nich swego rodzaju modelem (co Weigel
wielokrotnie podkrela na ³amach swojej ksi¹¿ki)16.
Sobór Watykañski II  wed³ug Weigla  mo¿e byæ uwa¿any za pocz¹tek
„Kocio³a nowej ewangelizacji”, now¹ formê „skoncentrowania siê Kocio³a na
Chrystusie i Misji”17 i dlatego mo¿na uznaæ jego nauczanie za ród³owe dla katolicyzmu ewangelicznego. Wywodzi siê on z tego samego pragnienia ludzi
(i Boga), którzy Sobór przygotowali, zwo³ali i tworzyli  którzy pragnêli, aby
katolicyzm by³ autentycznym wiadectwem ¿ywego Boga w XXI wieku. Z tego
te¿ powodu Weiglowska wizja katolicyzmu jest prób¹ zrealizowania dokumentów soborowych. „A intencj¹ Soboru by³o – pisze Weigel – umieciæ w centrum
¿ycia chrzecijañskiego Dobr¹ Nowinê i, wychodz¹c z tego centrum, zacz¹æ budowaæ zreformowany katolicyzm; katolicyzm ewangeliczny, zdolny zaproponowaæ Dobr¹ Nowinê o Jezusie Chrystusie odczarowanemu wiatu”18.
To, co odró¿nia reformê katolicyzmu proponowan¹ przez Weigla od wielu
innych, które powsta³y (i powstaj¹) po Drugim Soborze Watykañskim, jest fakt,
¿e próbuje ona przekroczyæ wszelkie podzia³y dotycz¹ce po¿¹danego kszta³tu
Tam¿e, s. 30.
„Jeli za punkt wyjcia do zrozumienia g³êbszych nurtów w katolicyzmie, dochodz¹cych do
g³osu pod koniec dwudziestego i na pocz¹tku wieku dwudziestego pierwszego, przyjmiemy Leona
XIII, […] wówczas dopiero bêdziemy mogli zrozumieæ w³aciwie Drugi Sobór Watykañski i to, co
zdarzy³o siê od tamtej pory  zrozumieæ dog³êbnie. Drugi Sobór Watykañski doprowadzi³ do apogeum dynamiczny proces zapocz¹tkowany reformami Leona: proces wyprowadzania katolicyzmu
poza kontrreformacjê” – G. Weigel, Katolicyzm ewangeliczny, dz. cyt., s. 33, 60.
17
Tam¿e, s. 10.
18
Tam¿e, s. 49.
15

16
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Kocio³a (s¹ one wed³ug Weigla upolitycznione i dotycz¹ jedynie spraw drugorzêdnych)19 i rozpocz¹æ refleksjê nad misyjna istot¹ Kocio³a  refleksjê dokonuj¹c¹ siê w przestrzeni spraw absolutnie podstawowych20.
Z przekonania ojców soboru, ¿e kwesti¹ zasadnicz¹ dla przysz³ej egzystencji
Kocio³a i wiata jest skoncentrowanie siê na Chrystusie i jego Ewangelii, Weigel wyci¹ga nastêpuj¹cy wniosek: „podstaw¹ katolicyzmu ewangelicznego jest
przekonanie, ¿e chrzecijañstwo jest religi¹ objawion¹”21, co oznacza, ¿e jest ono
dane przez Boga, aby odczarowanemu”, a wiêc technokratycznemu wiatu, poprzez Pismo wiête i tradycjê apostolsk¹ (które s¹ centrum Kocio³a), przekazaæ,
¿e jestemy dzieæmi Bo¿ymi, przyjació³mi Jezusa Chrystusa22. To twierdzenie,
wielokrotnie podkrelane w Katolicyzmie ewangelicznym  mo¿e byæ uznane za
kamieñ wêgielny Weiglowskiego obrazu katolicyzmu i jego najwa¿niejszy przymiot.
Weigel wyró¿nia dziesiêæ podstawowych cech, które pozwalaj¹ opisaæ i wyró¿niæ katolicyzm ewangeliczny. Po pierwsze, jest on nade wszystko osobist¹
wiêzi¹, relacj¹ wierz¹cego z Chrystusem. Spotkanie cz³owieka z ¿yj¹cym Bogiem
jest pierwotne wobec wszelkich sposobów wyrazów wiary, norm z niej wyp³ywaj¹cych, wszelakich form kulturowych. Pozwala ono poznaæ prawdê o Bogu,
cz³owieku i wiecie. Pozwala dowiadczyæ zbawienia23. Ta relacja jest zbudowana na obrazie Jezusa, który wynika z Pisma wiêtego, Tradycji i Urzêdu Nauczycielskiego Kocio³a. Jest ona bowiem czêci¹ historii zbawienia, historii Boga
dzia³aj¹cego i objawiaj¹cego siê ludzkim jêzykiem w bosko-ludzkich dzie³ach.
Uznanie, ¿e jest siê czêci¹ tej historii, wymaga zrezygnowania z absolutyzowania w³asnego os¹du, a przyjêcia autorytetu Tradycji24. Jest wiêc katolicyzm ewangeliczny skupiony na Biblii, która jest s³owem Bo¿ym, a wiêc nie tylko ród³em
wiedzy o Bogu, ale form¹ Jego obecnoci w Kociele (jako taka jest koherentna
z Tradycj¹ Kocio³a) i przestrzeni¹ spotkania z Nim25. Katolicyzm rozumiany
jako nade wszystko relacja cz³owieka z Bogiem „celebruje siedem sakramentów
jako dane przez Boga rodki s³u¿¹ce uwiêceniu ¿ycia26 i jest skoncentrowany
na liturgii jako na sposobie budowania ¿ywej wiêzi nie tylko jednostki z Bogiem,
ale i ca³ej wspólnoty. Sakramenty, a zw³aszcza Eucharystia, kszta³tuj¹ Koció³
Tam¿e, s. 151-158.
Tam¿e, s. 22.
21
Tam¿e, s. 52.
22
„Jedynie to stanowi punkt wyjcia katolicyzmu ewangelicznego, jego g³oszenia Dobrej
Nowiny i reform, których siê podejmie” – G. Weigel, Katolicyzm ewangeliczny, s. 55. „Zgodnie
z tym rozumowaniem, katolicyzm ewangeliczny proponuje przyjañ z Jezusem Chrystusem […]
jako odpowied na pytanie, którym jest ka¿de ludzkie ¿ycie” – tam¿e, s. 61.
23
G. Weigel, Katolicyzm ewangeliczny, dz. cyt., s. 91, 94n.
24
Tam¿ê, s. 97, 99.
25
Tam¿e, s. 117-121.
26
Tam¿e, s. 102.
19

20
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i sprawiaj¹, ¿e staje siê on coraz bardziej piêkny, jak piêkny jest Bóg, coraz bardziej podobny do Niego27. Jest on tak¿e hierarchiczny, uwypukla symfoniczn¹
wieloæ misji w jednej, podstawowej misji g³oszenia Ewangelii28. Fakt, ¿e katolicyzm ewangeliczny jest prób¹ budowania przyjani z Jezusem i zapraszania do
niej wszystkich ludzi, sprawia, ¿e jest on zarówno kontrkulturowy, jak i kulturotwórczy29, wype³nia bowiem swój obowi¹zek g³oszenia Ewangelii30, wkraczaj¹c
w sferê publiczn¹31 i wzywaj¹c do nawrócenia, które jest przecie¿ nie tylko odrzuceniem z³a, ale i budowaniem cywilizacji mi³oci32.
„Katolicyzm ewangeliczny to przede wszystkim wezwanie do nawrócenia”33.
Weigel proponuje nam swoje rozumienie katolicyzmu nie tylko po to, aby przedstawiæ, jak móg³by wygl¹daæ idealny Koció³, ale tak¿e w tym celu, aby rozpocz¹æ reformê wspólnoty, która istnieje ju¿ teraz. W drugiej czêci swojej ksi¹¿ki
pokazuje, jak mog³aby ona wygl¹daæ. Opieraj¹c siê na principiach katolicyzmu
ewangelicznego, opisuje po¿¹dan¹ reformê episkopatu, papiestwa, ¿ycia konsekrowanego, liturgii, ¿ycia intelektualnego, dzia³alnoci polityczno-spo³ecznej.
Podstawowe cechy katolicyzmu ewangelicznego pokazuj¹ wyranie, ¿e Weigel, zapraszaj¹c do reformy Kocio³a, nie chce odrzuciæ Tradycji i ca³ego dziedzictwa Kocio³a, by rozpocz¹æ now¹, wspania³¹ erê katolicyzmu swojego pomys³u. Wa¿na jest dla niego ci¹g³oæ. Pisze: „Zachodzi istotowa ci¹g³oæ miêdzy
t¹ now¹ form¹ katolicyzmu a jego pocz¹tkami i rozwojem doktrynalnym, bo
w przeciwnym nie by³aby to prawdziwie katolicka «forma» bytu Kocio³a. […]
A mo¿e lepiej bêdzie powiedzieæ, ¿e jest to odkrycie i ponowne zastosowanie,
w dwudziestopierwszowiecznej szacie, czego, co liczy ju¿ wiele lat i siêga pierwszych wieków chrzecijañstwa34. Je¿eli istota katolicyzmu pozostaje ta sama, na
czym wiêc polega wie¿oæ  ewangeliczna wie¿oæ tego, co proponuje?
Weigel próbuje pokazaæ oryginalnoæ swojej propozycji, konfrontuj¹c j¹
z katolicyzmem kontrreformacyjnym (u¿ywaj¹c jego terminologii). Jest to, wed³ug niego, ta forma prze¿ywania wiary chrzecijañskiej, która zosta³a zapocz¹tkowana reformami Soboru Trydenckiego. Jej korzenie tkwi¹ w christianitas 
cywilizacji zbudowanej na/wewn¹trz tradycji chrzecijañskiej, w której wiara,
system spo³eczny, wiatopogl¹d stanowi¹ jedn¹, spójn¹ ca³oæ. Fundacyjnym
dowiadczeniem tej formy wyznawania wiary jest trauma reformacji, pêkniêcie
27
Warto tu zaznaczyæ, ¿e Weiglowi chodzi o liturgiê sprawowan¹ zgodnie z wielowiekowymi
tradycjami liturgicznymi Kocio³a oraz o tê bêd¹c¹ autentyczn¹ interpretacj¹ nauczania Soboru
Watykañskiego II. Por. G. Weigel, Katolicyzm ewangeliczny, dz. cyt., s. 113.
28
G. Weigel, Katolicyzm ewangeliczny, dz. cyt., s. 121.
29
Tam¿e, s. 126.
30
Tam¿e, s. 133.
31
Tam¿e, s. 129.
32
Tam¿e, s. 106.
33
Tam¿e, s. 162.
34
Tam¿e, s. 18.
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tego wiata powodowane prób¹ powrotu do jego róde³  samej Ewangelii35. Jej
cechami s¹: pe³na podejrzliwoci apologetyczna postawa wobec rzeczywistoci,
podkrelanie tych czêci Tradycji Kocio³a, które przeciwstawiaj¹ siê reformacji,
budowanie specyficznie katolickiej kultury: katolickiej polityki, sztuki, wra¿liwoci, skoncentrowanie siê na katechezie36.
Ten pobie¿ny opis katolicyzmu kontrreformacyjnego pokazuje, ¿e wed³ug
George’a Weigla by³ (jest) on skoncentrowany na sprawach drugorzêdnych. Tak,
by³ niesamowicie p³odny. Jego owocem s¹ nieprzeliczone wspania³e pomniki
kultury i rzesze wiêtych ludzi, którzy odnaleli w nim drogê do Jezusa. By³ on
niew¹tpliwym sukcesem37. Jednak¿e w ferworze polemiki z innymi od³amami
chrzecijañstwa  próbuj¹c odbudowaæ christianitas, katolicyzm kontrreformacyjny zatraci³ ¿ywotnoæ i uniwersalnoæ Ewangelii. Skutkiem tego ta forma
funkcjonowania Kocio³a przesta³a byæ adekwatna do warunków XX i XXI wieku. Dlaczego? Wbrew wszelkim wysi³kom katolicyzmu kontrreformacyjnego
w naszych czasach dokona³ siê rozdzia³ miêdzy kultur¹ a Ewangeli¹38. „Koció³
dwudziestego pierwszego wieku na Zachodzie nie mo¿e d³u¿ej liczyæ na pomoc
otaczaj¹cej go kultury w przekazie Ewangelii. Przeciwnie kultura dwudziestego
pierwszego wieku jest zasadniczo wroga Ewangelii […] Ludziom za trzeba proponowaæ Ewangeliê”39.
Atrakcyjnoæ i wie¿oæ katolicyzmu ewangelicznego polega zatem na tym,
¿e jest on prób¹ powrotu do spraw pierwszorzêdnych. Po okresie skupiania siê
na formach wyrazu istoty chrzecijañstwa (zawsze wtórnych wobec Ewangelii),
a tak¿e po czasie, gdy by³y podejmowane próby zupe³nie nowego okrelenia
tego, czym s¹ chrzecijañstwo i katolicyzm, jest on wezwaniem do skupienia siê
na tym, co najwa¿niejsze; i dopiero w wietle tego, co najwa¿niejsze, zinterpretowania na nowo ró¿nych sposobów jego wyrazu. Weigel nie próbuje wiêc
w kontrreformacyjny sposób broniæ wszystkiego, co wypracowa³ katolicyzm na
przestrzeni dwóch tysiêcy lat. Nie chce te¿ tego ogromnego dziedzictwa odrzucaæ. Zaznacza, ¿e zachowuj¹c w³aciwe proporcje, mo¿na na gruncie katolicyzmu spotkaæ siê z ¿ywym Bogiem.
Ta logika kontynuacji ma oczywicie swoje ród³o  co jest oczywiste 
w myli Jana Paw³a II i Benedykta XVI. Ju¿ czytaj¹c opis katolicyzmu ewangelicznego, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e jest on sformu³owaniem tego, co ci dwaj papie¿e
nieustannie g³osili, mówi¹c o nowej ewangelizacji i prymacie Chrystusa.
Tam¿e, s. 20.
Tam¿e, s. 91n., 107, 113, 117, 124.
37
Tam¿e, s. 34n, 113. Por. wywiad z George’em Weiglem przeprowadzony dla Katolickiej
Agencji Informacyjnej 7 listopada 2014. http://ekai.pl/wydarzenia/swiat/x83632/zyjemy-w-chwilidecydujacej-dla-dziejow-kosciola/ [dostêp: 30.04.2015].
38
G. Weigel, Katolicyzm ewangeliczny, dz. cyt., s. 29, 103.
39
Tam¿e, s. 10n.
35

36
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Jakkolwiek bowiem George Weigel upatruje prapocz¹tki dwudziestowiecznej odnowy Kocio³a w dzia³alnoci Leona XIII i uznaje Sobór Watykañski II za
jej ród³o, to za twórców kszta³tu, który ta reforma powinna przyj¹æ, uwa¿a ostatnich papie¿y  uczestników soboru. „Odnowa leoniñska  pisze amerykañski
teolog  osi¹gn¹wszy swoje wype³nienie w Janie Pawle II i Benedykcie XVI,
dziedzicach i autentycznych interpretatorach Drugiego Soboru Watykañskiego,
zaprasza Koció³ do Galilei, a nastêpnie poza Galileê”40.
To w³anie Jan Pawe³ II od pierwszego dnia swojego pontyfikatu g³osi³ to,
co w roku 1983 nazwa³ now¹ ewangelizacj¹, a któr¹ opisa³ w 1990 roku
w encyklice Redemptoris missio41. To on wreszcie przygotowa³ Wielki Jubileusz
Roku 2000, który mia³ pobudziæ ewangeliczny, misyjny zapa³ i w ten sposób
wprowadziæ Koció³ w XXI wiek. Sednem za g³oszonej Dobrej Nowiny mia³o
byæ przewiadczenie, ¿e mo¿na spotkaæ siê z Chrystusem, a On mo¿e zbawiæ
wiat42.
Benedykt XVI za nie tylko kontynuowa³ dzie³o swojego poprzednika. Weigel zauwa¿a, ¿e ten pochodz¹cy z Bawarii papie¿ w twórczy sposób rozwin¹³
ideê nowej ewangelizacji. Uczyni³ to poprzez podkrelanie (tak¿e stylem pe³nienia swej pos³ugi) prymatu Chrystusa i mo¿liwoci prze¿ycia osobistego z Nim
spotkania43. On tak¿e wielokrotnie podkrela³, ¿e jedynie hermeneutyka reformy,
Tam¿e, s. 136.
Tam¿e, s. 7n.
42
Tam¿e, s. 12, 26n.
43
Jako ¿e w wywiadzie udzielonym J.F. Desmond dla „National Catholic Register” G. Weigel
wyranie wyrazi³ te tezy, zostaje tu przytoczony d³u¿szy fragment tej rozmowy:
NCR: W ksi¹¿ce Evangelical Catholicism stwierdza pan, ¿e przyjañ z Jezusem Chrystusem
stanowi jeden z wielkich tematów pontyfikatu Benedykta XVI: Koció³ istnieje, by daæ mo¿liwoæ osobistej przyjani z Panem. Jak i dlaczego papie¿ Benedykt po³o¿y³ fundament dla takiego
rozumienia misji Kocio³a w wiecie?
GW: By³ to sta³y temat jego katechez i przepowiadania. Stanowi to odzwierciedlenie jego
trwaj¹cych wiele dziesi¹tków lat badañ Nowego Testamentu i jego zorientowania na niemieck¹
teologiê kerygmatyczn¹ po³owy XX wieku – jeden z nurtów refleksji teologicznej, które ukszta³towa³y II Sobór Watykañski. Dla Benedykta XVI centralnym dokumentem soborowym jest najprawdopodobniej Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo¿ym Dei Verbum, w której ojcowie soborowi napisali, ¿e prawda, jak¹ Bóg objawia o sobie i o nas najwyraniej janieje nam w osobie
Chrystusa, który jest zarazem porednikiem i pe³ni¹ ca³ego objawienia.
NCR: Mówi¹c o relacji miêdzy pontyfikatem papie¿a Benedykta i jego poprzednika, b³ogos³awionego Jana Paw³a II u¿ywa pan terminu dynamiczna kontynuacja. Inne okrelenie, jakie pan
czêsto stosuje do opisu powi¹zañ tych dwóch pontyfikatów, to stra¿nik.
GW: Tak, to prawda, u¿ywa siê okrelenia stra¿nik, choæ czêsto moim zdaniem jest ono
nadu¿ywane. Benedykt XVI kontynuowa³ promocjê nowej ewangelizacji og³oszonej przez Jana
Paw³a II i radykalniej skoncentrowa³ j¹ na Chrystusie. Wysuwa³ tak¿e wa¿ne osobiste propozycje:
¿e piêkno (zw³aszcza piêkno liturgiczne) jest wyj¹tkowym oknem, otwieraj¹cym steranych postmodernistów na to, co prawdziwe i dobre; ¿e demokracja zale¿y, w ostatecznym rozrachunku, od
poszanowania ekologii ludzkiej, która jest wpisana w rzeczywistoæ; ¿e Koció³, musi odkryæ na
nowo, jak odczytywaæ Bibliê teologicznie, jeli ma byæ ewangelicznym Kocio³em misyjnym, ja40

41
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ci¹g³oci zapewnia prawdziw¹ interpretacjê Ewangelii i nauczania Soboru Watykañskiego II44.
Krótko po wyborze Benedykta XVI na Stolicê Piotrow¹ w 2005 roku George Weigel przedstawi³ listê spraw, którymi powinien zaj¹æ siê nowo wybrany
papie¿. £udz¹co przypomina ona opis przestrzeni, które jako pierwsze musz¹
zostaæ odnowione przez katolicyzm ewangeliczny45.
George Weigel wpisuje w to dzie³o nowej ewangelizacji, czyli tak¿e formowania katolicyzmu ewangelicznego, przes³anie papie¿a Franciszka. Wyrazi³ to
wprost w wywiadzie udzielonym Katolickiej Agencji Informacyjnej: „«Evangelii gaudium» to Franciszkowa wersja «Redemtoris missio» Jana Paw³a II  wezwanie do Kocio³a, by pozostawa³ w «ci¹g³ej misji». Tym samym zakrojona na
szerok¹ skalê strategia Franciszka jest zakrojon¹ na szerok¹ skalê strategi¹ Jana
Paw³a II46.
To w³anie interpretacja soboru, której dokonali Jan Pawe³ II i Benedykt XVI,
pozwoli³a na odrzucenie wszelkich prób dokonywania reformy katolicyzmu rozumianej jako próba zachowania wszystkich form katolicyzmu kontrreformacyjnego, jak i reformy rozumianej jako zerwanie z przesz³oci¹47. W ten sposób
pozwolili oni na wykrystalizowanie siê wizji katolicyzmu ewangelicznego opisanego przez George’a Weigla.
Przygl¹daj¹c siê Weiglowskiej wizji katolicyzmu nowej ewangelizacji, mo¿na stwierdziæ, ¿e jej sednem jest Dobra Nowina o mo¿liwoci spotkania ¿ywego
Boga, któr¹ trzeba g³osiæ sposobami adekwatnymi dla XXI wieku, zachowuj¹c
ci¹g³oæ Tradycji Kocio³a.
Czy zatem na podstawie niniejszego opisu mo¿na powiedzieæ, ¿e katolicyzm
proponowany przez George’a Weigla jest ewangeliczny? Z ca³¹ pewnoci¹ tak.
Ewangelia Jezusa Chrystusa jest w jego centrum. Chrystus i spotkanie z Nim jest
jego centrum.

kiego wymaga Sobór Watykañski II i obecne warunki kulturowe. Tak wiêc te obydwa pontyfikaty
nale¿y rozumieæ jako dwa wa¿ne wydarzenia w jednej autorytatywnej interpretacji Soboru Watykañskiego II i zakoñczenie przejcia od katolicyzmu kontrreformacji (i jego nacisku na utrzymanie
instytucjonalne) do katolicyzmu ewangelicznego, podkrelaj¹cego, ¿e Koció³ jest misj¹, do której
swój wk³ad musi wnieæ instytucja (i musi byæ ona zreformowana, aby to rzeczywicie nast¹pi³o).
Za: http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x63941/swiat-i-kosciol-potrzebuja-swiadectwa/ [dostêp:
30.04.2015].
44
Por. przemówienie Benedykta XVI dla pracowników Kurii Rzymskiej z dnia 22 grudnia
2005 roku, „L’Osservatore Romano” 2006, nr 2.
45
Por. G. Weigel, Bo¿y wybór, s. 295-363 oraz tego¿: Katolicyzm ewangeliczny, dz. cyt.,
s. 167-372.
46
G. Weigel, http://ekai.pl/wydarzenia/swiat/x83632/zyjemy-w-chwili-decydujacej-dla-dzie
jow-kosciola/ [dostêp: 30.04.2015].
47
G. Weigel, Katolicyzm ewangeliczny, dz. cyt., s. 33.
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3. Ewangelikalnoæ katolicyzmu
Intryguj¹cym jest pytanie, czy mo¿na przypisaæ Weiglowskiej koncepcji katolicyzmu pewne cechy ewangelikalnoci. Z pewnoci¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e jest
on ewangeliczny; jednak czy jest  chocia¿by w ograniczonym zakresie  ewangelikalny? Spróbujemy odpowiedzieæ na to pytanie na podstawie pierwszej i drugiej czêci w tej pracy.
Stwierdzilimy, ¿e dla ewangelikalizmu fundamentalne jest przekonanie, ¿e
sednem chrzecijañstwa jest bezporednie, osobowe spotkanie cz³owieka z Bogiem. Bezsprzecznie mo¿na stwierdziæ, ¿e ta prawda le¿y równie¿ u podstaw idei
katolicyzmu, któr¹ przedstawi³ George Weigel. Spotkanie z Chrystusem  o¿ywiaj¹ce, wszystko odnawiaj¹ce  umieci³ on w centrum swojej wizji. Tylko dowiadczenie zbawienia pochodz¹cego od bliskiego ludziom Boga mo¿e sprawiæ,
¿e wiara staje siê czym wiêcej ni¿ kulturowe formy, wydarzeniem, które przemienia wiat, które le¿y u podstaw kultur i jest ich zakwestionowaniem.
Jak ju¿ wskazano, kolejnym wyznacznikiem ewangelikalnoci jest prze¿ycie
nawrócenia. Spotkanie z ¿ywym Bogiem nie pozostawia ludzi takimi, jakim byli.
Otrzymuj¹ oni wtedy nowe ¿ycie. Rodz¹ siê na nowo. Musz¹ siê nawróciæ. Podobnie uwa¿a Weigel. Wed³ug niego katolicyzm ewangeliczny to wiadomy
wybór Jezusa jako Zbawiciela. Spotkanie ¿ywego Boga jest dowiadczeniem
mi³oci, która inspiruje do nawrócenia. Katolicyzm ewangeliczny jest g³êboko
nawrócony.
Tak jak nie mo¿na spotkaæ ¿ywego Boga i siê nie nawróciæ, tak te¿ nie mo¿na siê nawróciæ i nie odczuwaæ przymusu g³oszenia Ewangelii  ta konstatacja
jest kolejnym filarem wiatopogl¹du ewangelikalnego, opisanego ju¿ w tej pracy. I znowu, jednym z rysów katolicyzmu nowej ewangelizacji jest jego misyjnoæ: wiadomoæ potrzeby opowiadania o Chrystusie i nieodparte pragnienie
robienia tego.
Co wiêcej, Weiglowska wizja katolicyzmu jest wezwaniem do reformy ¿ycia
kocielnego. To przekonanie jest jak najbardziej zgodne z ewangelikalnymi idea³ami, które s¹ per se wyranie reformacyjne. Nawrócenie nie jest prywatn¹ spraw¹. Nawracamy siê we wspólnocie i jako wspólnota. Ba, jako wspólnota mo¿emy i powinnimy pomagaæ sobie nawzajem w powrocie do Boga i ¿yciu Jego
Ewangeli¹. Dlatego te¿ z tego w³anie przekonania w ewangelikalizmie bierze
siê tak silne d¹¿enie do ci¹g³ej odnowy struktur i rodków g³oszenia Dobrej
Nowiny. Weigel zauwa¿a, ¿e Koció³ jest sakramentem. Jako taki powinien ci¹gle siê odnawiaæ, reformowaæ, aby wype³niæ swoja misjê
g³oszenia, ¿e bliskie
jest królestwo Bo¿e: bliski jest Bóg, który wszystko odnawia. Ka¿da litera Katolicyzmu ewangelicznego jest tego dowodem.
Sola Scriptura  dla ewangelików Pismo wiête ma rozstrzygaj¹cy autorytet. Jest autentycznym i zupe³nym objawieniem siê Boga. Pismo wiête jest podstawowym ród³em, które zawiera s³owo Boga, tak¿e dla katolicyzmu ewange-
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licznego. W tym punkcie jednak drogi katolicyzmu ewangelicznego i ruchu
ewangelikalnego siê rozchodz¹. Weigel, buduj¹cy swój program reformy Kocio³a oparty na zasadzie ci¹g³oci, uznaje, ¿e Biblia mo¿e byæ w³aciwie interpretowana wy³¹cznie w ramach ¿ywej Tradycji Kocio³a. Pismo wiête jest kwintesencj¹ objawienia, które mo¿e byæ poprawnie odczytywane tylko w kontekcie
innych elementów tego dzie³a Boga. I dopiero tak odczytywane jest fundamentem katolicyzmu nowej ewangelizacji.
Inne cechy charakterystyczne dla ewangelikalizmu, takie jak przekonanie
o absolutnej suwerennoci Boga, uznanie, ¿e indywidualne owiecenie przez Ducha wiêtego jest wystarczaj¹ce do poprawnego zinterpretowania objawienia, czy
te¿ przekonanie, ¿e ludzka natura jest ca³kowicie zepsuta, tak¿e nie mog¹ byæ
wbudowane w ideow¹ podstawê takiego katolicyzmu, który proponuje George
Weigel48, gdy¿ s¹ niezgodne z najwa¿niejszymi prawdami katolicyzmu.
Z drugiej strony pewne konstytutywne elementy katolicyzmu ewangelicznego nie mog¹ byæ uznane za wspólne z ewangelikaln¹ interpretacj¹ chrzecijañstwa. Uznaj¹c Tradycjê za czêæ objawienia Bo¿ego, Weigel przyjmuje, ¿e
ewangeliczne jest takie prze¿ywanie katolickiej to¿samoci, które wyra¿a siê
w sakramentach, liturgii i widzialnej strukturze Kocio³a.
Czy wiêc mo¿na powiedzieæ, ¿e wizja katolicyzmu zaproponowana przez
George’a Weigla jest nie tylko ewangeliczna, ale i ewangelikalna? Takie stwierdzenie by³oby nadu¿yciem. Bezsprzecznie podstawowe za³o¿enia propozycji
amerykañskiego teologa s¹ zgodne z fundamentalnymi zasadami ewangelikalizmu, mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e Weiglowska propozycja ma pewne rysy ewangelikalne. Zawiera ona jednak cechy, które s¹ zaprzeczeniem tego, czym jest
ewangelikalizm (pewne za³o¿enia tego ruchu nie s¹ mo¿liwe do przyjêcia na
gruncie teologii katolickiej), tote¿ nie mo¿na powiedzieæ, ¿e jest ona ewangelikalna czy te¿ ewangelicka. By³oby to semantycznym nadu¿yciem.
Dnia 1 maja 1994 roku George Weigel znalaz³ siê w grupie ludzi, którzy zredagowali i podpisali dokument zatytu³owany Evangelicals and Catholics together:
The Christian Mission in the Third Millennium49. Dokument ten potwierdza, ¿e
Ewangelia Jezusa Chrystusa jest dramatycznie potrzebna wiatu, dlatego te¿ trzeba
j¹ g³osiæ. Niestety, nie mo¿na tego robiæ skutecznie. Grzech podzia³u  grzech
chrzecijan, a wiêc tych, którzy dowiadczaj¹ zbawienia, zas³ania Dawcê ¿ycia 
Tego, który z grzechu wyzwala. I dlatego tym bardziej nie mo¿na ustawaæ w wysi³kach poszukiwania jednoci wszêdzie tam, gdzie ju¿ teraz mo¿na j¹ znaleæ50.
48
Por. ciekaw¹ interpretacjê podstaw doktryny katolickiej dokonan¹ przez G.R. Allisona
w jego ksi¹¿ce: Roman Catholic Theology and Practice. An Evangelical Asessment, Wheaton 2014.
Publikacja ta kreli tak¿e syntetyczny rys ewangelikalizmu, z którym warto siê zapoznaæ.
49
http://www.firstthings.com/article/1994/05/evangelicals--catholics-together-the-christian-mi
ssion-in-the-third-millennium-2 [dostêp: 30.04.2015].
50
Ten paradoks mo¿na zilustrowaæ, przytaczaj¹c nastêpuj¹cy obraz. W latach piêædziesi¹tych
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W podobnym duchu wyrazi³ siê papie¿ Franciszek, spotykaj¹c siê w listopadzie
2014 roku z delegacj¹ Aliansu Ewangelikalnego. Wyranie zaznaczy³, i¿ ma nadziejê, ¿e Duch wiêty otworzy nowy rozdzia³ w dialogu miêdzy Kocio³em
katolickim a wspólnotami nale¿¹cymi do tego, najszybciej siê rozprzestrzeniaj¹cego chrzecijañskiego ruchu. Wyrazi³ przekonanie, ¿e wszystkich chrzecijan ³¹czy sakrament  dowiadczenie zbawienia przez Boga, który jest blisko, którego
spotykamy. Ono popycha tych, którzy go dowiadczyli do g³oszenia Ewangelii.
Przeszkod¹, aby czyniæ to skutecznie, s¹ podzia³y miêdzy nimi51.

4. Zakoñczenie
W niniejszym studium podjêto próbê g³êbszego wyjanienia, w jaki sposób
angielski termin evangelical jest rozumiany przez Georgea Weigla. Celem tej
analizy by³o zwrócenie uwagi na uniwersalnoæ wizji katolicyzmu nowej ewangelizacji tego autora.
Stwierdzono, ¿e podobnie jak angielskie evangelical mo¿e byæ przet³umaczone na polskie s³owa: ewangeliczny, ewangelicki czy te¿ ewangelikalny, tak i propozycja Weigla ma wiele wymiarów.
Oczywicie, zaproponowana przez niego idea katolicyzmu jest g³êboko
ewangeliczna. Ewangelia jest jej rdzeniem  lub wyra¿aj¹c siê cilej: jej sercem.
Sercem  gdy¿ sednem propozycji Weigla jest ¿ywa Ewangelia: przemieniaj¹ce
spotkanie z ¿yj¹cym Jezusem Chrystusem. Dziêki temu ta wizja katolicyzmu jest
krystalizacj¹ chrystocentrycznego nauczania i pos³ugi zarówno Jana Paw³a II, jak
i Benedykta XVI.
Jednoczenie mo¿na jej przypisaæ pewne cechy ewangelikalne. ¯ywa Ewangelia, która jest centrum ewangelikalizmu, jest te¿ fundamentem Weiglowskiej
propozycji. Ponadto ma ona inne cechy charakterystyczne dla tego ruchu; katolicyzm XXI wieku ma byæ wed³ug Weigla prze¿yciem nawrócenia, które bêdzie
inspirowaæ reformê Kocio³a i zaanga¿owane ¿ycie wiar¹.
Niew¹tpliwie wiêc katolicyzm widziany przez Weigla jest i ewangeliczny,
i ma rysy ewangelikalne  czemu jednak ma s³u¿yæ to podkrelanie podobieñstw
miêdzy pewn¹ wizj¹ przysz³oci katolicyzmu i pewnym sposobem rozumienia
XX wieku Billy Graham, wiatowej s³awy ewangelikalny kaznodzieja, wielokrotnie mówi³, ¿e nie
jest mo¿liwe, aby katolicy uczestniczyli w prowadzonych przez niego akcjach ewangelizacyjnych.
Nie wyobra¿a³ sobie, aby móg³ ich zaprosiæ, czy te¿, ¿e oni by jego zaproszenie przyjêli. Ten¿e
sam protestancki lider przemawia³ w 1978 roku na Jasnej Górze, a w roku 1981 spotka³ siê
w Watykanie z papie¿em Janem Paw³em II. Por. M.A. Noll, C. Nystrom, Is the Reformation over?
An evangelical Assessment of contemporary Roman Catholicism, Grand Rapids 2005.
51
http://en.radiovaticana.va/news/2014/11/06/pope_francis_on_relations_between_catholics
_and_evangelicals/1110330 , a tak¿e: http://www.osservatoreromano.va/pl/news/gorace-serce-afryki
[dostêp: 30.04.2015].
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reformacji? Odpowied udzielona w tej pracy brzmi: pokazaniu uniwersalnoci
i wszechstronnoci wizji George’a Weigla oraz  w szerszym kontekcie  otwieraniu nowych, czêsto zaskakuj¹cych p³aszczyzn dialogu ekumenicznego. Kto
szuka³by ewangelikalnych inspiracji w twórczoci autora powszechnie uznanego
za ¿arliwego i prawowiernego katolika? Kto widzia³by w dziele prefekta Kongregacji Nauki Wiary zwiastun nowej reformacji?
George Weigel udowodni³, ¿e wizja katolicyzmu, wywodz¹ca siê z nauczania Jana Paw³a II i Benedykta XVI, jest nie tylko g³êboko ewangeliczna, ale ma
tak¿e cechy ewangelikalne. Dziêki temu mo¿e s³u¿yæ jako podstawa do poszukiwania chrzecijañskiej to¿samoci w XXI wieku i przyczynek do g³êbszego dialogu miêdzy ró¿nymi wspólnotami uczniów zmartwychwsta³ego Pana.

The Hermeneutics of the Term Evangelical according
to George Weigels Evangelical Catholicism
Summary
George Weigel, in his recent book Evangelical Catholicism, proposed a vision of the reform
of the life of the Church. Because this Catholic theologian is widely known and respected, his book
was translated into many languages and influenced the discussion about the shape of Catholicism
in the 21st century. It seems desirable to learn more about Weigel’s proposal.
The article is an attempt to analyze Weigel’s idea. In order to do so, we will try to scrutinize
the full notion of the term evangelical, which describes the vision of Catholicism according to
Weigel. For this reason the first section of the article contains a linguistic analysis of the different
Polish equivalents of the English word: evangelical. The second section is a description of the
vision of George Weigel. The third section answers the question if one can say that the vision of
Catholicism by George Weigel has certain evangelical (that means: according to the basics of the
Evangelical Movement) characteristics.
The conclusion of the analysis undertaken in the article is that the vision of Catholicism
presented by George Weigel is not only compatible with the Gospel but resembles in certain aspects
the ideas of Evangelicalism. As such it can be helpful in the fostering of ecumenical dialog.
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Mistyka czy depresja?
Noc ciemna w. Jana od Krzy¿a a noc psyche
Specyfika nocy ciemnej, któr¹ opisuje w. Jan od Krzy¿a, oraz tego stanu,
który specjalistyczna literatura psychologiczna opisuje mianem depresji, pozwala dostrzec wyrane podobieñstwa tych dwóch fenomenów. Opieraj¹c siê na wiedzy i praktyce terapeutów oraz pracy kierowników duchowych, mo¿na wysnuæ
ten sam wniosek: noc ciemna wiary oraz depresja s¹ dowiadczeniami, które
przejawiaj¹ siê w podobny sposób. Czy jednak te obydwa ludzkie dowiadczenia s¹ tym samym, czy s¹ raczej dwiema odrêbnymi rzeczywistociami? Co je
do siebie upodabnia, a co wyró¿nia? Czy mo¿e mówimy o tym samym zjawisku,
ale opisuj¹c je z dwóch odmiennych perspektyw (teologicznej i psychologicznej)? Albo te¿ stoimy w obliczu dwóch z gruntu ró¿nych kryzysów?
Niniejszy artyku³ stawia sobie za cel znaleæ odpowiedzi na powy¿sze pytania. Najpierw nakrelone zostan¹ podstawowe racje przemawiaj¹ce za koniecznoci¹ dialogu psychologii i teologii. W dalszej kolejnoci przeanalizujemy zjawisko
depresji (zarówno z punktu widzenia psychologii, jak i teologii oraz mistyki),
staraj¹c siê ukazaæ wzajemne ró¿nice oraz elementy wspólne depresji i nocy
ciemnej. Zatrzymamy siê te¿ pokrótce przy symbolice nocy w ujêciu Doktora
Karmelu, aby przejæ do nieco szerszego omówienia charakterystyki sanjuanistycznej nocy ciemnej.
Nastêpnie zaprezentowane zostan¹ stanowiska znawców tematu nocy ciemnej
w powi¹zaniu z depresj¹, a te rozwa¿ania prowadziæ bêd¹ do przybli¿enia koncepcji dezintegracji pozytywnej, autorstwa polskiego psychiatry i psychologa Kazimierza D¹browskiego, aby skonfrontowaæ j¹ z Janow¹ wizj¹ nocy. W koñcu spróbujemy dokonaæ pewnego rodzaju syntezy mistyczno-psychologicznej.
Istnieje ju¿ nieco literatury na interesuj¹cy nas temat. Na gruncie polskim
ukaza³a siê m.in. publikacja Jerzego Skawronia OCarm, pt. Noc ducha i dezinteMgr lic. kan. Paulina Hornik  doktorantka wydzia³u teologicznego Uniwersytetu l¹skiego,
specjalizuje siê w duchowoci karmelitañskiej, pisze rozprawê doktorsk¹ na podstawie pism w.
Jana od Krzy¿a.
1
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gracja pozytywna (wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2007) i ksi¹¿ka Joanny Gic
Noc czynna wg w. Jana od Krzy¿a a psychologia (w ramach serii Biblioteca
Carmelitanum, nr 9, wyd. Flos Carmeli, Poznañ 2009). Na jêzyk polski przet³umaczono równie¿ ksi¹¿kê autorstwa amerykañskiego lekarza, wyk³adowcy akademickiego i teologa, Geralda G. Maya, Ciemna noc duszy. Depresja a kryzys
duchowy oczami psychiatry (wyd. WAM, Kraków 2012).
Z publikacji obcojêzycznych mo¿na przywo³aæ chocia¿by tytu³y ksi¹¿ek
wydanych w jêzyku hiszpañskim: Noche oscura y depresión. Crisis espirituales
y psicológicas: naturaleza y diferencias (Regina Bäumer y Michael Plattig), stanowi¹c¹ zbiór artyku³ów bêd¹cych owocem konferencji, która odby³a siê w 2008
roku w Münster (Instytut Duchowoci tamtejszego Uniwersytetu Filozofii i Teologii od wielu lat zajmuje siê problemem relacji kryzysu duchowego i kryzysu
psychicznego), b¹d te¿ Mistica y depresión. San Juan de la Cruz pióra Francisco J.A. Rodrigueza.
Niniejszy artyku³ ma na celu dokonanie pewnego rodzaju syntezy tego, co
zosta³o dotychczas powiedziane na temat wspó³zale¿noci mistycznych stanów
nocy ciemnej i depresji, jak równie¿ porównanie tych dwóch fenomenów,
w wietle nowych badañ specjalistów z obydwu dyscyplin wiedzy – teologii
i psychologii. Przyjrzyjmy siê zatem za³o¿eniom i perspektywom wzajemnej
wspó³pracy tych dwóch dyscyplin nauki.

Teologia jako ostateczna perspektywa sensu dla psychologii
Chcê poznaæ Boga i duszê  te s³owa w. Augustyna wytyczy³y zakres
psychologii dla kolejnych wieków. Chocia¿ mo¿e on sam nie zdawa³ sobie
w pe³ni z tego sprawy, jego w³asne spojrzenie zarówno na Boga, jak i na duszê
czyni³o z teologii i psychologii jeden konglomerat, wi¹¿¹c obie dziedziny nauki
sieci¹ wzajemnych powi¹zañ i zale¿noci2.
W póniejszych epokach to pokrewieñstwo teologii i psychologii nie by³o ju¿
tak oczywiste jak w czasach w. Augustyna i bezporednio nastêpuj¹cych po nim.
Traktowanie obu tych dziedzin niejednokrotnie daleko odbieg³o od myli Augustyñskiej. Ich wspólne drogi nieraz rozesz³y siê na tyle, i¿ niema³ego wysi³ku
wymaga³o odnalezienie sposobów, aby je na nowo powi¹zaæ. Mo¿e zrodziæ siê
pytanie, czy jest to w ogóle potrzebne i po¿yteczne, a tak¿e, czy istnieje jaka
wspólna p³aszczyzna porozumienia miêdzy nimi. Bez w¹tpienia teologia i psychologia spotykaj¹ siê w jednym punkcie. W krêgu zainteresowañ obu znajduje
siê tajemnica cz³owieka. Teologia zg³êbia tê tajemnicê jako zakorzeniona w s³owie rozmowa o Bogu i cz³owieku, natomiast psychologia ujmuje cz³owieka jako
G.S. Brett, Historia psychologii, PWN, Warszawa 1969, s. 193, za: J. Gic, Noc czynna wg
w. Jana od Krzy¿a a psychologia, Poznañ 2009, s. 7.
2
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byt relacyjny, istotê spo³eczn¹, ale jednoczenie autonomiczn¹; otwart¹ tak¿e
na transcendencjê3.
Na przestrzeni lat dialog psychologii z teologi¹ uwa¿any by³ za bezu¿yteczny lub niemo¿liwy. Niedocenianie w pracy psychoterapeutycznej wymiaru duchowego jawi siê jako pewnego rodzaju paradoks, skoro ten wymiar ludzkiej
egzystencji pozostaje tak blisko obszaru, którym zajmuj¹ siê psychoterapeuci4.
Redukcjonizm psychologiczny siêga korzeniami czasów Zygmunta Freuda.
Polega³ na przekonaniu, ¿e dowiadczenie duchowe mo¿e byæ w pe³ni wyjanione przez psychologiê, a religiê mo¿na traktowaæ jako mechanizm nerwicowy (zarówno w wymiarze spo³ecznym, jak i indywidualnym)”5. Równolegle do owego
redukcjonizmu psychologicznego rozwija³ siê redukcjonizm teologiczny. Ksiê¿a,
niechêtni psychoterapii w ró¿nym stopniu, postrzegali j¹ jako swego rywala
w pracy duszpasterskiej. Do tego klimatu nieufnoci wobec psychologii przyczynia³o siê tak¿e s³abe przygotowanie kap³anów z zakresu tej dziedziny wiedzy.
Z koñcem XX wieku owa odrêbnoæ teologii i psychologii przesta³a wystarczaæ, zw³aszcza tym, którym bliska by³a ca³ociowa wizja cz³owieka. Du¿e znaczenie mia³o tu tak¿e posoborowe otwarcie Kocio³a6. Obecnie stopniowo nurt
wzajemnego s³uchania siê i zaciekawienia miêdzy teologi¹ a psychologi¹ zaczyna byæ silniejszy ani¿eli obustronna wrogoæ i podejrzliwoæ. Dialog miêdzy
obiema perspektywami spojrzenia na tajemnicê cz³owieka oraz wspólne ws³uchiwanie siê w Boga coraz czêciej bywaj¹ traktowane jako nieodzowne7.
Niezbêdn¹ przes³ank¹ dla integracji obu dyscyplin staje siê potrzeba zwrotu
antropologicznego w teologii oraz zwrotu teologicznego w antropologii. Te dwa
zwroty pozwalaj¹ znaleæ prawdziwy punkt spotkania teologii z naukami szczegó³owymi, z psychologi¹ w szczególnoci. Tym miejscem stycznoci jest dowiadczenie ludzkie, które ze swej natury jest otwarte na transcendencjê. Ponadto zwrot antropologiczny teologii sprawia, ¿e antropologia przestaje byæ tylko
i wy³¹cznie jednym z dzia³ów teologii, a zamiast tego staje siê cennym locus theologicus oraz uprzywilejowan¹ przestrzeni¹ uprawiania teologicznej refleksji8.
Gic, tam¿e.
B. de Barbaro, Duchowoæ w psychoterapii  psychoterapia w duszpasterstwie, w: J. Griffith, M.E. Griffith, Odkrywanie duchowoci w psychoterapii, Kraków 2008, s. 8-15.
5
Tam¿e.
6
Tam¿e.
7
T. Cantelmi, P. Laselva, S. Paluzzi, Dialog psychologii z teologi¹, Poznañ 2006, s. 9-13. Psychologia na podstawie obserwacji zachowania osoby dociera do jej wewnêtrznej psychodynamiki,
która wyjania to zachowanie. Procesy psychiczne mówi¹ o czym wiêcej ni¿ tylko o samej sferze
psychicznej cz³owieka, wskazuj¹ tak¿e na sferê ontologiczn¹, na tajemnicê osoby. Dlatego te¿ badanie ¿ycia i dzia³ania jest równie¿ badaniem bytu cz³owieka. St¹d jako bezzasadne jawi siê rozdzielanie teologii, która mia³aby jako nauka aksjologiczno-normatywna odpowiadaæ na zasadnicze kwestie
¿ycia i mierci, od psychologii, zadaniem której, jako nauki empiryczno-analitycznej, by³oby jedynie
opisywanie akcydentalnych, daj¹cych siê zaobserwowaæ zjawisk. Por. tam¿e, s. 25.
8
Tam¿e, s. 19.
3
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Specyfika i koniecznoæ dialogu teologii chrzecijañskiej z psychologi¹ ma
swoje ród³o w powi¹zaniu ca³ej stworzonej rzeczywistoci z Tajemnic¹ Boga,
która zosta³a objawiona w Jezusie Chrystusie, wcielonym Synu Bo¿ym. W Nim
natura boska i ludzka zamieszka³y w jednej Osobie. Od-Boskie pochodzenie
wiata sprawia tak¿e, i¿ nauka i wiara nie s¹ wzglêdem siebie konkurencyjne, ale
wspomagaj¹ siê na drodze odkrywania prawdy. Jak poucza Sobór Watykañski II,
istota badania metodycznego we wszystkich dziedzinach wiedzy, jeli tylko przebiega ono w sposób prawdziwie naukowy i zgodny z normami moralnymi, nigdy
nie bêdzie staæ w opozycji wobec wiary, sprawy bowiem wieckie i sprawy
wiary wywodz¹ swój pocz¹tek od tego samego Boga. Co wiêcej, kto wytrwale
i w duchu pokory usi³uje zg³êbiaæ tajniki rzeczywistoci, ten, nawet bêd¹c tego
niewiadomym, jest niejako prowadzony rêk¹ Boga, który podtrzymuje wszystkie rzeczy w istnieniu i sprawia, ¿e s¹ tym, czym s¹9.
Jak zauwa¿a w³oski kap³an i psycholog, Amadeo Cencini, dialog teologiczno-psychologiczny nie powinien opieraæ siê jedynie na relacji komplementarnoci, polegaj¹cej na tym, ¿e jedna dyscyplina zaczyna sw¹ dzia³alnoæ tam, gdzie
koñcz¹ siê kompetencje drugiej. Nie chodzi tu tak¿e o odgórnie za³o¿one d¹¿enie do zgody i wzajemnego potwierdzenia psychologii i teologii. Celem jest tu
co najwy¿ej poszukiwanie zbie¿noci, do której obie dziedziny d¹¿¹ swoj¹ specyficzn¹ drog¹, pos³uguj¹c siê w³asn¹ metodologi¹, przy jednoczesnym obustronnym respektowaniu systemów pojêæ w³aciwych ka¿dej dziedzinie10.
Bruno Forte jest zdania, ¿e teologia mo¿e zaoferowaæ psychologii ostateczn¹ perspektywê sensu maj¹c¹ swe ród³o w Bogu. Aby wype³niæ to zadanie, teologia musi pozostaæ wierna swej najg³êbszej to¿samoci: Jedynie taka teologia,
która bêdzie cile i rygorystycznie «teologiczna», a zatem bêdzie mia³a na sercu
Wiekuistego i bêdzie mówiæ o Bogu jako o wy³¹cznym Przedmiocie swego zainteresowania, uznaj¹c w Nim zarazem ¿ywy Podmiot, przemawiaj¹cy do niej poprzez s³owo i milczenie, na które usi³uje odpowiedzieæ, bêdzie mog³a nawi¹zaæ
autentyczny i znacz¹cy dialog z psychologi¹ opieraj¹c¹ siê na wizji cz³owieka
otwartej na Tajemnicê11.
Tak¹ w³anie teologi¹  z absolutnym prymatem Boga jako zasadnicz¹ tez¹
 jest refleksja w. Jana od Krzy¿a. W myl powy¿szego cytatu to w³anie znamiê predysponuje j¹ do owocnej wspó³pracy z psychologi¹. Wród innych dzie³
XVI-wiecznego mistyka Noc ciemna stanowi szczególnie nony obszar dla dialogu z psychologi¹. To graniczne dowiadczenie ludzkiej egzystencji, jakim jest
Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspó³czesnym 36; por.
T. Cantelmi, P. Laselva, S. Paluzzi, Dialog , dz. cyt., s. 33.
10
Tam¿e, s. 28.
11
B. Forte, Teologia e psicologia: resistenza, indifferenza, resa o integrazione?, w: Antropologia interdisciplinare e formazione, Bologna 1997, s. 75-95; cyt. za: T. Cantelmi, P. Laselva,
S. Paluzzi, Dialog…, dz. cyt., s. 21.
9
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noc ciemna, ogarnia cz³owieka w ca³oci jego bytu cielesno-psychiczno-duchowego. Obejmuje wiêc tak¿e ludzk¹ psychikê, a przez ni¹ oddzia³uje równie¿ na
sferê somatyczn¹.

Zjawisko depresji
Depresja jest szczególn¹ ran¹, jaka mo¿e spotkaæ cz³owieka. Wspó³czenie
coraz wiêcej ludzi cierpi z powodu tej choroby. Nasze spo³eczeñstwo okrela siê
nawet niekiedy mianem spo³eczeñstwa depresyjnego12, zdaniem wielu filozofów,
¿yjemy w cywilizacji smutku13.
Depresja nosi w sobie pewien ból chaosu, do jej istoty nale¿y wewnêtrzna
sprzecznoæ, rozbicie, zatarcie granic, nie³ad. Najprostsze rzeczy s¹ dla cierpi¹cego cz³owieka nieznane, obce, dalekie. Wiele rzeczy prostych staje siê trudnymi. W depresji cz³owiek jawi siê jak bezradne dziecko. Im ciê¿sza depresja,
w tym bardziej odleg³¹ przesz³oæ, chory ucieka, cofaj¹c siê do okresu dzieciñstwa. W najciê¿szych postaciach depresji cz³owiek jest niczym niemowlê, ca³kowicie zdany na pomoc innych, a przy tym nadwra¿liwy i podatny na najmniejsze
zranienie. wiat w depresji staje siê coraz bardziej zawê¿ony, tak¿e przestrzennie  do jednego pokoju, do jednego fotela, ³ó¿ka14.
Jednym z wa¿nych rysów depresji jest równie¿ ogromne poczucie winy, dotycz¹ce niemal¿e wszystkiego. W l¿ejszych formach depresji pojawiaj¹ca siê agresja
jest ukierunkowana bardziej na zewn¹trz, natomiast w ciê¿szej depresji cz³owiek
bardziej oskar¿a samego siebie  cokolwiek by zrobi³, czuje siê winny15.
Antoni Kêpiñski, wybitny polski humanista, psychiatra, zagadnieniu depresji
powiêci³ jedn¹ ze swoich ksi¹¿ek. Jest to nie tylko specjalistyczna monografia, ale
jednoczenie s¹ to rozwa¿ania na temat ludzkiego smutku w ogóle, dlatego te¿
opatrzona jest tytu³em Melancholia. Pojêcie to znane ju¿ by³o Hipokratesowi
(u¿ywa go tak¿e w. Jan od Krzy¿a), a  zdaniem Kêpiñskiego  termin ten lepiej odzwierciedla niektóre swoicie ludzkie aspekty tego, co dzi okrelane jest
mianem zespo³u depresyjnego”16.
Autor Melancholii przedstawia bardzo szerokie spektrum opisywanego zagadnienia: rozpoczynaj¹c od depresji endogennej (o ród³ach wewnêtrznych,
w przeciwieñstwie do depresji egzogennej  pochodzenia zewnêtrznego), poprzez
depresjê prze³omów biologicznych (w tym: depresjê inwolucyjn¹, wieku m³odzieñczego, poporodow¹), depresje objawowe (np. depresje wystêpuj¹ce po cho12
Por. K. Grzywocz, Ból ludzkich zranieñ i potrzeba przebaczenia, konferencje wyg³oszone
w Centrum Duchowym Salwatorianów w Krakowie.
13
J. Catalan, Depresja a ¿ycie duchowe, Kraków 2007, s. 5.
14
K. Grzywocz, Ból ludzkich zranieñ , dz. cyt.
15
Tam¿e.
16
A. Kêpiñski, Melancholia, Kraków 1993, s. 7.
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robach zakanych, w zaburzeniach hormonalnych), depresje organiczne (np.
mog¹ byæ one pierwszym zwiastunem uszkodzenia orodkowego uk³adu nerwowego), depresje starcze, depresjê schizofreniczn¹, depresje nerwicowe, depresje
w psychopatiach, omawia tak¿e depresjê z wyczerpania, depresjê szczytu (wystêpuje w momencie, gdy po wielu latach zmagania i wielkiego napiêcia cz³owiek wreszcie osi¹gn¹³ wymarzony cel), depresjê reaktywn¹ (bêd¹c¹ reakcj¹ na
jakie wydarzenie  np. utratê ukochanej osoby) czy te¿ depresjê cywilizacyjn¹
(smutek urzeczywistnionej bani, gdy zici³y siê najmielsze marzenia ludzkoci, a mimo to cz³owiek odczuwa smutek i niezadowolenie, têskni za prostszymi
formami ¿ycia).
Kêpiñski stara siê przybli¿yæ wiat prze¿yæ osoby dotkniêtej melancholi¹.
Smutek depresji ogarnia cz³owieka niczym ciemnoæ, wiat traci kolory. Normalna energia ¿yciowa zanika, ka¿da decyzja sprawia niezmierny problem, b³ahe
dotychczas sprawy urastaj¹ do rangi du¿ych problemów. W ciemnoci zaczyna
dominowaæ chaos, cz³owiek gubi siê, nie wie, co wybraæ, w któr¹ stronê siê
zwróciæ. Spadek dynamiki ¿yciowej dotyczy zarówno czynnoci psychicznych,
jak i fizycznych. Wszystko podlega inercji, porusza siê z trudem. Rzeczywistoæ
zdaje siê czym wrogim, pojawia siê wobec niej poczucie bezsilnoci. Spowolnienie ruchowe w depresji mo¿e niekiedy przechodziæ w stupor  chory tkwi
wówczas przez d³ugi czas w jednej pozycji. Rzadziej pojawia siê niepokój ruchowy i p³acz. W ciê¿szych depresjach na ogó³ chory nie mo¿e p³akaæ, choæ czêsto pragnie tego, aby poprzez ³zy uzewnêtrzniæ swój smutek17.

Symbol nocy
Przyjrzyjmy siê teraz nocy ciemnej. Zaczniemy od krótkiego nakrelenia
symboliki nocy. Noc rozumiana jako czêæ doby niejako wchodzi w nasze wnêtrze i dzia³a w nas podobnie jak to, co Jan nazwa³ noc¹ w znaczeniu przenonym.
Albo odwrotnie  to w³anie, co powoduje w nas skutki podobne do nocy kosmicznej, nazywa siê noc¹ w znaczeniu przenonym. wiat³o dnia, owietlaj¹c rzeczy,
ukazuje ich w³aciwoci dostrzegalne wzrokiem. Natomiast noc poch³ania je i zamazuje ich kszta³ty. To, co siê w niej zatopi, nie przestaje wprawdzie istnieæ, jednak staje siê niewidzialne, nieokrelone jak sama noc, albo te¿ ocienione, mroczne, grone. Noc ogranicza mo¿liwoci u¿ywania wzroku, hamuje nasze ruchy. Po
ca³ym dniu, noc¹ mamy mniej si³ ni¿ za dnia, pora nocna mo¿e te¿ niekiedy sprzyjaæ odczuwaniu samotnoci. Bywa prze¿ywana jako przedsmak mierci18.
Obok nocy ciemnej i przejmuj¹cej groz¹ istnieje tak¿e drugie, odmienne
oblicze nocy. Mo¿e byæ to noc sk¹pana w powiacie ksiê¿yca, roziskrzona gwiaz17
18

Tam¿e, s. 7-9.
E. Stein, Wiedza Krzy¿a. Studium o w. Janie od Krzy¿a, Kraków 1994, s. 52.
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dami, rozjaniona mi³ym, ³agodnym wiat³em. Taka noc nie poch³ania rzeczy,
pozwala za to dostrzec ich nocne oblicze. Ostre kszta³ty rzeczy widziane za dnia
teraz staj¹ siê przyciemnione, delikatniejsze. Noc ukazuje takie zarysy kszta³tów,
jakich nie ujawnia wiat³o dnia. Milknie gwar, ustaje popiech, daj¹ siê s³yszeæ
g³osy, które gin¹ wród dziennego ha³asu. Noc przynosi ze sob¹ uciszenie i spokój, które przelewaj¹ siê tak¿e w duszê cz³owieka. Jak zauwa¿a Edyta Stein, istnieje nocna, ³agodna jasnoæ ducha, kiedy dusza wolna od s³u¿by i zajêæ wi¹¿¹cych j¹ za dnia, swobodna i skupiona zarazem, wnika w g³êbiê powi¹zañ swej
w³asnej istoty i ¿ycia, wiata i nadwiata. I znajduje wielkie, dobroczynne uciszenie w pokoju takiej nocy”19.
Jan od Krzy¿a jest nazywany niekiedy Doktorem Nocy, choæ niektórzy z badaczy jego pism uwa¿aj¹, ¿e równie s³usznie nale¿y mu siê tytu³ Doktora wiat³a20, czy te¿ Doktora Mi³oci Bo¿ej21. Bez w¹tpienia jednak symbol nocy stanowi jedn¹ z najbardziej oryginalnych intuicji twórczych Jana od Krzy¿a22.
Realistyczne odniesienie nocy kosmicznej do dowiadczenia ciemnoci duchowych stanowi o sile tego symbolu, który posiada charakter duchowy i literacki
zarazem23.

Noche oscura
Stan osoby poddanej nocy ciemnej przedstawia siê podobnie jak wy¿ej opisany stan depresji: dusza nie mo¿e uwierzyæ, ¿e Bóg j¹ kocha i ¿e ona na tê mi³oæ
zas³uguje. Przeciwnie, widzi, ¿e zas³uguje na odrzucenie nie tylko przez Boga, ale
przez wszystkie stworzenia i to na zawsze (NC II, 7, 7). Ciemnoæ depresji wnika
tak¿e w sumienie. Cz³owiek nie jest w stanie oceniæ swoich czynów, nie potrafi
dokonaæ jasnej oceny moralnej24. Nasuwa siê tu pewna analogia z cierpieniem spowodowanym przez ducha przewrotnoci, które Jan od Krzy¿a opisuje w pierwszej ksiêdze Nocy ciemnej. Duch ten zaciemnia zmys³y i rozpoznanie cz³owieka
do tego stopnia, ¿e nabawia duszê tysiêcznych skrupu³ów i powik³añ. Zaæmiewa

Tam¿e, s. 53.
O. Filek, Wprowadzenie do dzie³ w. Jana od Krzy¿a, w: Jan od Krzy¿a, Dzie³a, Kraków
2010, s. 47.
21
N. Cummins, Wprowadzenie do nauki w. Jana od Krzy¿a, t³um. T. Kieniewicz, Kraków
2012, s. 5.
22
Korzenie symbolu nocy w dzie³ach w. Jana od Krzy¿a prócz dowiadczenia nocy kosmicznej oraz dowiadczenia ciemnoci i opuszczenia, które staje siê udzia³em wiêtego w toledañskim
karcerze siêgaj¹ tak¿e tradycji biblijnej i patrystycznej mówi¹cej o tym, ¿e udzielanie siê transcendentnego Boga miertelnemu cz³owiekowi dokonuje siê w ciemnoci (por. J. Gogola, Wprowadzenie, w: Jan od Krzy¿a, Dzie³a, Kraków 2010, s. 493).
23
J. Gogola, Wprowadzenie…, dz. cyt., s. 492.
24
Tam¿e.
19

20
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tak¿e umys³ cz³owieka tak, ¿e nic nie mo¿e mu przynieæ ukojenia ani nie mo¿e
oprzeæ s¹du na zdaniu czy radzie innych (por. NC I, 14, 3).
Z kolei na pocz¹tku NC II, 8 hiszpañski mistyk, omawiaj¹c ów symptom
nocy ciemnej, jakim jest niemo¿noæ wzniesienia do Boga uczuæ ani umys³u, zaznacza tak¿e, i¿ dusza nie mniej jest bezradna w sprawach doczesnych. Popada
czasem w takie zamroczenie i w tak¹ niepamiêæ o wszystkim, ¿e czas up³ywa,
a ona nie zdaje sobie sprawy, co czyni³a, co myla³a, co czyni lub co ma czyniæ.
I nie mo¿e, choæby chcia³a, przywo³aæ uwagi do tych spraw (NC II, 8, 1).
wiêty Jan od Krzy¿a nie zajmuje siê wprost problemem psychologii rozwoju
i towarzysz¹cych mu kryzysów. Jego zasadniczym celem jest wskazanie w³aciwego kierunku osobie wchodz¹cej w ¿ycie mistyczne. Gdy wiêty pisarz wspomina sensu stricte o depresji (melancholii), czyni to jedynie pobocznie25. Jednak
procesu przyspieszonego rozwoju duchowego, jakiemu podlega osoba dowiadczaj¹ca nocy ciemnej, nie mo¿na zredukowaæ do samej teologii ani te¿ nie mo¿na go psychologizowaæ, czego wiadom jest sam autor omawianego dzie³a. Cz³owiek jest ca³oci¹ cia³a, duszy i ducha, a jego poszczególne sfery wzajemnie siê
przenikaj¹ i splataj¹. Oczyszczaj¹ce i uwiêcaj¹ce dzia³anie Ducha Bo¿ego powoduje zaburzenie, a w dalszej kolejnoci przetworzenie ludzkich struktur psychiczno-duchowych. To wszystko nie pozostaje bez wp³ywu na zdrowie psychiczne (a tak¿e fizyczne) cz³owieka26.
Istnieje wielce prawdopodobna hipoteza, ¿e w. Jan od Krzy¿a w Nocy ciemnej opisuje swoje w³asne prze¿ycia, w tym tak¿e g³êbok¹ depresjê, która wybrzmia³a szczególnie wyranie w czasie uwiêzienia w toledañskim karcerze27.
Tak¿e zawartoæ treciowa, formalna i grafologiczna rêkopisów Doktora Karmelu wskazuje na pewne oznaki istnienia osobowoci depresyjnej u hiszpañskiego
poety. Analizuj¹c terminologiê stosowan¹ przez w. Jana, mo¿na zobaczyæ, i¿
pocz¹tkowe stany mistyczne w swym opisie przypominaj¹ stany melancholii, co
sk³ania samego mistyka do wprowadzenia pewnych kryteriów, które okrela³yby
podobieñstwa i ró¿nice pomiêdzy chorob¹ a dzia³aniem Boga28. Autor Nocy ciemnej nie wyklucza tak¿e wspó³istnienia obu rzeczywistoci (por. NC I, 3, 4).
Termin melancholia pojawia siê m.in. w NC I, 4. Ten rozdzia³ traktuje o innych niedoskona³ociach, które pope³niaj¹ pocz¹tkuj¹cy pod wp³ywem trzeciej
wady g³ównej, któr¹ jest nieczystoæ. W tym rozdziale znajduje siê pewien passus bardzo interesuj¹cy ze wzglêdu na pojawiaj¹ce siê w nim stwierdzenie, i¿ noc
ciemna jest stanem jeszcze ciê¿szym ni¿ sama melancholia: Pokusy te oddziaJ. Skawroñ, Noc ducha i dezintegracja pozytywna, Kraków 2007, s. 240.
Tam¿e, s. 231.
27
J. Alvarez w ksi¹¿ce Mistica y depresión nadzwyczajn¹ znajomoæ i przenikliw¹ diagnozê
krañcowych stanów ducha zawart¹ na kartach Nocy ciemnej uzasadnia osobistym dowiadczeniem
¿yciowym w. Jana. Por. J. Skawroñ, Noc ducha…, dz. cyt., s. 258.
28
Tam¿e, s. 240 n.
25

26
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³uj¹ z tak¹ si³¹ i tak czêsto na osoby, zw³aszcza melancholiczne, ¿e a¿ litoæ bierze patrzeæ na ich udrêczone ¿ycie. Udrêczenie to w chwilach przyp³ywu melancholii na takie osoby urasta do tego stopnia, i¿ s¹dz¹, ¿e s¹ nagabywane przez
szatana i nie maj¹ mo¿noci uwolnienia siê od niego, chocia¿ niektóre z wielkim
wysi³kiem i trudem zdo³aj¹ siê uwolniæ od takiego nagabywania (NC I, 4, 3).
Przewa¿nie jednak, w przypadku, gdy owe nieczyste pokusy powstaj¹ na pod³o¿u melancholii, trudno je zwalczyæ, nie uleczywszy najpierw chorobliwego stanu cz³owieka, chyba ¿e dusza wejdzie w noc ciemn¹ i ta powoli pozbawi j¹
wszystkiego (tam¿e). W powy¿szym opisie uwidoczniony jest pasywny charakter zarówno melancholii, jak i nocy ciemnej. Sama noc intensyfikuje symptomy
melancholii29.
W pierwszych dziesiêciu rozdzia³ach drugiej ksiêgi Nocy ciemnej szczególnie wyranie widzimy, jak Doktor Karmelu dba o to, aby odró¿niæ dynamizm
rozwojowy nocy zmys³ów i ducha od stanów chorobowych30. Takie rozgraniczenie nie wyklucza bynajmniej, i¿ te ostatnie mog¹ stanowiæ jeden z elementów
nocy ciemnej. Procesu duchowego wzrastania prowadz¹cego do zjednoczenia
z Bogiem nie mo¿na w ca³oci uto¿samiæ z jednostk¹ chorobow¹, chocia¿ choroba mo¿e stanowiæ tak¿e jeden z jego aspektów. Wówczas tak¿e ona zostaje poddana Bo¿ej logice dzia³ania i w dalszej perspektywie równie¿ s³u¿y osi¹gniêciu
celu  zjednoczeniu z Bogiem. Choroba nie stanowi przeszkody dla dzia³ania
Boga zmierzaj¹cego do uchrystusowienia cz³owieka: Osch³oæ zwi¹zana z noc¹
ciemn¹ niesie z sob¹ zwyczajnie troskê wraz z bolesn¹ obaw¹, ¿e [ ] nie s³u¿y
siê Bogu. A chocia¿ niekiedy ta oczyszczaj¹ca osch³oæ mo¿e byæ po³¹czona
z melancholi¹ albo z inn¹ niedyspozycj¹, to jednak nie przestaje dlatego oczyszczaæ po¿¹dania, poniewa¿ to po¿¹danie zostaje oczyszczone z wszelkiego upodobania i zwraca ca³¹ troskê ku Bogu (NC I, 9, 3).

Stanowiska znawców
Trudno by³oby zaprzeczyæ, ¿e istnieje pewne podobieñstwo miêdzy noc¹
biern¹ ducha a depresj¹. J. Alvarez w swoim dziele Mistica y depresión prezentuje pogl¹dy czterech autorów dotycz¹ce tego tematu31. W. James reprezentuje
stanowisko uto¿samiaj¹ce zjawisko biernej nocy ducha z depresj¹. H. Delacroix
uwa¿a, ¿e stany nocy ducha i depresji mog¹ wspó³wystêpowaæ. W rozwoju ¿ycia
mistycznego wyró¿nia on etap wielkiej gorliwoci, podczas którego mog¹ (choæ
nie musz¹) pojawiæ siê pewne mistyczne zjawiska takie jak ekstazy, wizje, s³owa
nadprzyrodzone. Cz³owiek w tym okresie ¿ycia mistycznego op³ywa w duchow¹
29
30
31

Tam¿e, s. 243.
Tam¿e, s. 244.
Tam¿e, s. 241.
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rozkosz. Jest to etap niedoskona³ej kontemplacji pocz¹tkowej, w czasie którego
w duszy ludzkiej obecne s¹ liczne ukryte wady, a wród nich egoizm. Aby pójæ
krok dalej, konieczne jest g³êbsze oczyszczenie, podczas którego mistyk poznaje
sw¹ moraln¹, ale i ontyczn¹ s³aboæ i niemoc. Rozpoczyna siê czas pasywnej
nocy ducha, na któr¹ sk³adaj¹ siê intensywne cierpienia o zabarwieniu neurotycznym, melancholia, ciê¿ka depresja. Te udrêki przeplatane s¹ okresami rozradowania i uszczêliwienia.
Laigner-Levastine, psychiatra, optuje równie¿ za odczytaniem nocy ducha
jako przenikania siê stanów chorobowych i nadprzyrodzonych. Trzy znaki przejcia od medytacji do kontemplacji, jakie podaje w. Jan, interpretuje jako symptomy mog¹ce towarzyszyæ tak¿e depresji. Dla potwierdzenia swej argumentacji
powo³uje siê na Taulera, który potwierdza, ¿e ten, kto chcia³by zjednoczyæ siê
z Bogiem, powinien byæ gotów na cierpienia duchowe i psychiczne.
M. Mardon-Robinson równie¿ bada noc ciemn¹ od strony psychiatrii i opowiada siê za uznaniem depresji za komponent nocy. Stwierdza, ¿e mo¿na odnaleæ wiele podobieñstw miêdzy sanjuanistyczn¹ noc¹ a depresj¹ melancholiczn¹.
Wyodrêbnia i porównuje liczne przebiegi psychiczne obu fenomenów, dochodz¹c
do wniosku, ¿e maj¹ wiele elementów wspólnych. S¹ to: smutek, zaniepokojenie, poczucie beznadziejnoci, odk³adaj¹cy siê w pamiêci ciê¿ar przesz³oci, dowiadczenie pustki i pró¿ni.

Sens depresji
Mo¿na zastanawiaæ siê, czy to bolesne dowiadczenie, którym jest depresja,
kryje w sobie jaki sens. Dla duñskiego filozofa, S. Kierkegaarda depresja by³a
pocz¹tkiem jego filozofii. Osobiste dowiadczenie cierpienia i choroby uczyni³
on punktem wyjcia swoich rozwa¿añ o cz³owieku, które doprowadzi³y go do
g³êbokiej wiêzi z Bogiem. Depresja musi mieæ swoje znaczenie  pisa³ Romano Guardini, jeden z najwiêkszych wspó³czesnych teologów, mistyków, sam cierpi¹cy na depresjê32.
Wiara daje cz³owiekowi przekonanie, ¿e Bóg jest obecny w ka¿dej chwili jego
¿ycia. Gdyby bowiem Ten, który podtrzymuje wszystko w istnieniu, opuci³ jaki
moment ludzkiej egzystencji, wówczas tej chwili by nie by³o. Jeli zatem Bóg jest
zawsze obecny, to znaczy, ¿e ka¿da sekunda ludzkiego ¿ycia niesie w sobie boski
sens. Bo¿a mi³oæ jest tak¿e blisko ludzi pogr¹¿onych w depresji33. Ten, który nie
z³amie nad³amanej trzciny ani nie zgasi tl¹cego siê knotka wiecy (por. Iz 42,3),
nie opuszcza ludzki tak g³êboko zranionych. A wiêc, dziêki Bo¿ej obecnoci, równie¿ to wszystko, co dzieje siê w depresji, naznaczone jest sensem.
Zdarza³o siê, ¿e wskutek choroby by³ do tego stopnia przelêkniony i roztrzêsiony, ¿e uczniowie musieli prowadziæ go na wyk³ady. Por. K. Grzywocz, Ból ludzkich zranieñ , dz. cyt.
33
Tam¿e.
32
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Teoria dezintegracji pozytywnej i noc ciemna
Wspólnym ogniwem, które mo¿e po³¹czyæ noc ciemn¹ z dowiadczeniem
jakiej psychicznej niespójnoci, jest aspekt pozytywny, w którym mo¿emy rozpatrywaæ oba fenomeny. Wbrew pozorom bowiem ciemna noc psyche mo¿e
przynieæ temu, kto jej dowiadcza, niespodziewane ¿yciodajne owoce.
Dla zrozumienia sanjuanistycznej nocy ducha oraz powi¹zañ, jakie istniej¹
miêdzy ni¹ a depresj¹ przydatne mo¿e byæ nakrelenie zasadniczych rysów teorii
pozytywnej dezintegracji. Jej twórc¹ jest prof. Kazimierz D¹browski (1902-1980), wiatowej s³awy psychiatra i psycholog. Wed³ug teorii dezintegracji pozytywnej warunkiem rozwoju osobowoci jest rozpad, czyli dezintegracja, pierwotnej struktury psychicznej. Poprzez wewnêtrzne konflikty, poszukiwania i akty
wyboru dochodzi do integracji psychiki na wy¿szym poziomie34. W tym kontekcie polski humanista rozpatruje wiele zaburzeñ psychicznych, zw³aszcza typu
nerwicowego. Jego zdaniem, czêsto s¹ one nie tyle chorob¹, ile raczej przejawem
pozytywnego kryzysu rozwojowego. Takie spojrzenie wynika z podstawowej
tezy, jak¹ przyj¹³ D¹browski  mianowicie zdrowie psychiczne wi¹za³ on nie
z przystosowaniem, ale z rozwojem i jego dynamik¹35.
Teoria dezintegracji pozytywnej stanowi pierwsz¹ usystematyzowan¹ próbê
ukazania osobowoci rozwijaj¹cej siê ku idea³owi przez przekraczanie kolejnych
poziomów (a nie tylko faz)36. Jest to optyka wielozakresowa, D¹browski postrzega rozwój nie tylko w jego wymiarze horyzontalnym, ale równoczenie w jego
dymensji wertykalnej. Zdaniem wybitnego psychiatry, tym, co warunkuje rozwój,
jest osobowociowa struktura wielopoziomowa, powi¹zana treciowo z myleniem, odczuwaniem, wyobrani¹ i intuicj¹37.
Wbrew opiniom oceniaj¹cym psychonerwice jako zjawisko negatywne, D¹browski dostrzega w nich pozytywne odniesienia rozwojowe. Wyró¿niki tego
stanu, jak na przyk³ad wzmo¿ona pobudliwoæ emocjonalna i intelektualna, mog¹
byæ wyrazem bardziej intensywnego rozwoju. Z jednej strony osoba dowiadcza
cierpienia, konfliktów, lêku, smutku, a z drugiej z prze¿yciami tymi wi¹¿e siê
napiêcie, które towarzyszy rozwojowi i stanowi pewnego rodzaju twórcz¹ dramaturgiê38.

Osobowoæ rozumie D¹browski jako rezultat obiektywizacji funkcji uczuciowych i popêdowych oraz obiektywizacji wartoci duchowych, produkt przebycia okresu trudnoci, niepokoju,
kryzysów, zahamowañ, smutku i depresji, obsesji, stanów lêkowych i wiêkszoci psychonerwic na
wy¿szym poziomie (K. D¹browski, Dezintegracja pozytywna, Warszawa 1979, s. 35).
35
J. Skawroñ, Noc ciemna…, dz. cyt., s. 7.
36
Tam¿e, s. 174.
37
Wed³ug teorii dezintegracji pozytywnej rozwój fazowy mo¿e byæ ujêty w ramy statystyczne, natomiast poziom rozwoju stanowi normê osobow¹ i zindywidualizowan¹. Por. tam¿e, s. 181.
38
Tam¿e, s. 246.
34
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Profesor D¹browski czyni rozró¿nienie miêdzy nerwic¹ a psychonerwic¹39.
Polski psychiatra uwa¿a, ¿e przyczyna nerwic tkwi w nieprawid³owym funkcjonowaniu narz¹dów lub uk³adów, które wp³ywaj¹ na psychikê, choæ nie mo¿na
wskazaæ jednoznacznie ¿adnej strukturalnej i le¿¹cej w konkretnym organie przyczyny nerwicy. Charakterystyczna jest tu dominanta procesów somatycznych.
Natomiast psychonerwice by³yby to zaburzenia uczuciowo-d¹¿eniowe oddzia³uj¹ce na sferê wegetatywn¹. W psychonerwicach osoba dowiadcza ambiwalencji
uczuciowej (naprzemiennej pobudliwoci i depresji), uwra¿liwienia na sprawy
innych, konfliktów wewnêtrznych. Psychonerwice powstaj¹ wskutek wewnêtrznej stagnacji, wejcia w lepy tor na drodze rozwoju osobowego. Jest to zaburzenie pewnej funkcji psychicznej, które stoi przed mo¿liwoci¹ przekszta³cenia tej
funkcji dla wy¿szej, rozwojowej formy dzia³ania. W przeciwieñstwie do nerwicy
obecna jest tu zdolnoæ osoby do hierarchizacji i refleksyjnoci. Nie jest to forma somatyczna, a raczej mentalna i konceptualna. D¹browski zaznacza wszak¿e,
¿e w przypadku psychonerwicy przyczyna cierpienia mo¿e stanowiæ zagadkê40.
W wietle myli Kazimierza D¹browskiego depresja nie musi byæ wiêc postrzegana jako zjawisko negatywne. Im wiêksze ci¹¿enie ku dezintegracji, tym
wiêksza winna pojawiæ siê si³a przeciwstawiaj¹ca siê jej, owocuj¹ca now¹ jakoci¹ ¿ycia do tego stopnia, ¿e depresja mo¿e zatraciæ swój niszczycielski i chorobliwy charakter. W³asna s³aboæ i u³omnoæ osoby cierpi¹cej na depresjê mog¹
staæ siê wind¹ wynosz¹c¹ j¹ na szczyty cz³owieczeñstwa. Jedynie egoizm
i samowystarczalnoæ s¹ tym, co zatrzymuje osobê na pewnym rejestrze rozwoju41. Zdaniem D¹browskiego, stany depresji nie s¹ wy³¹cznie wynikiem egocentryzmu, hipochondrii czy w³asnych trudnoci, ale bywaj¹ niekiedy depresjami
spo³ecznymi, które powstaj¹ na tle wspó³prze¿ywania dramatów i smutków innych ludzi42.
Kto, akceptuj¹c swoj¹ bezradnoæ, pragnie jednoczenie tego, co wydaje siê
nieosi¹galne, wzniesie siê ku temu, co wczeniej jawi³o siê jako niemo¿liwe, jeli tylko przyjmie za przewodniczkê logikê wiary. Mistycy prze¿ywali swoje cierpienie ze wiadomoci¹ w³¹czenia ich w dialektykê mierci i zmartwychwstania
Chrystusa. Podobna perspektywa otwiera siê przed cz³owiekiem pogr¹¿onym
w depresji z jej kryzysami, zahamowaniami czy te¿ smutkiem obsesji, jeli umieci swoj¹ sytuacjê egzystencjaln¹ w przestrzeni nadprzyrodzonej wiary43.

Powszechnie jednak u¿ywa siê terminu nerwica, gdy¿ ów drugi termin sugeruje bliskoæ
psychozy. Tam¿e, s. 179 (przypis 5).
40
Tam¿e, s. 179 n.
41
Tam¿e, s. 176.
42
K. D¹browski, Dezintegracja…, dz. cyt., s. 79.
43
Tam¿e.
39
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Pozytywny aspekt depresji
Niektórzy psychiatrzy stwierdzaj¹, ¿e nie jestemy w stanie z naukow¹ precyzj¹ powiedzieæ, sk¹d dok³adnie bierze siê depresja. Wród tych z nich, którzy
s¹ ludmi wierz¹cymi, wielu sk³onnych jest uznaæ za prawdziwe twierdzenie, ¿e
depresja zawiera w sobie pewien element tajemniczy i zarazem proroczy. Wed³ug
R. Guardiniego depresja siêga swym pocz¹tkiem grzechu pierworodnego, jej róde³ nale¿y doszukiwaæ siê w utracie pierwotnej wiêzi z Bogiem. Dlatego ludzie
depresyjni s¹ prorokami naszych czasów. Ich dowiadczenie mówi nam, ¿e istnieje co wiêcej ni¿ cz³owiek i otaczaj¹ca go ziemska rzeczywistoæ. W bólu,
smutku, lêku tych osób ukazuje siê wiat, o istnieniu którego nieraz zbyt szybko
siê zapomina. S¹ jakby g³osem wo³aj¹cym, ¿e ¿ycie bez Boga jest u³ud¹, ¿e bez
Boga mo¿liwa jest tylko mieræ44. Ich przes³anie niekiedy mówi bardziej o otch³ani i stracie cudzej, a nie w³asnej. Bywa, ¿e cierpienie ludzi pogr¹¿onych w depresji jest wynikiem niesienia pustki innych, czyjego, nieraz zawinionego smutku, wiêkszego ni¿ ród³o radoci45. Dlatego tym dowiadczeniem Bóg obdarza
tych, o których wie, ¿e s¹ zdolni ów ciê¿ar unieæ, wie, ¿e Mu nie odmówi¹ i ¿e
mo¿e zaufaæ ich mi³oci do Niego.
U obu autorów  zarówno u w. Jana od Krzy¿a, jak i u Kazimierza D¹browskiego – obecny jest aksjomat o koniecznoci przejcia przez czas dezintegracji,
rozbicia, okresowej nierównowagi, pod¹¿ania drog¹ rozwoju (lub uwiêcenia,
uchrystusowienia) ku idea³owi osobowemu. Aby dojæ do upragnionego celu,
nieuniknione jest przejcie przez to, co powoduje utrapienie i ból, przez co, czego cz³owiek do koñca nie rozumie46.

Synteza teologiczno-psychologiczna
W wietle tego, co dotychczas zosta³o powiedziane, spróbujemy zebraæ
i spuentowaæ powy¿sze wnioski dotycz¹ce wzajemnych powi¹zañ miêdzy noc¹
ciemn¹ a depresj¹ lub innymi zaburzeniami psychicznymi.
Symptomy depresji wykazuj¹ pewne podobieñstwa do cech nocy ciemnej
opisanej przez karmelitañskiego mistyka. Mo¿e ona objawiaæ siê: apatycznym
nastrojem, poczuciem beznadziejnoci, spowolnieniem ruchowym, rozmylaniem
o mierci, brakiem poczucia w³asnej wartoci, natrêtnym i nieproporcjonalnym
obwinianiem siebie, samopotêpieniem. Ten stan ró¿ni siê jakociowo od okresoK. Grzywocz, Ból ludzkich zranieñ dz. cyt.
Tam¿e.
46
K. D¹browski nawi¹zuje do okrelenia Karla Jaspersa pasja nocy, które jest obrazem udrêczenia, samotnoci, prze¿ywania bezsensu ¿ycia, stanów lêkowych i depresyjnych. Wed³ug niemieckiego egzystencjalisty próby ich przezwyciê¿enia s¹ szans¹ wejcia do normy dnia” (K. D¹browski, Dezintegracja…, dz. cyt., s. 84).
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wego smutku po stracie lub z³ego nastroju, gdy znana jest jego przyczyna. Ma
globalny charakter, ogarniaj¹cy ca³¹ osobê. Sk³adaj¹ siê nañ zespo³y depresyjne,
lêkowe i obsesyjne. Jest to stan o zmieniaj¹cych siê fazach  przygnêbienie,
wycofanie siê i pesymizm przeplataj¹ siê z okresami rozradowania czy wrêcz
euforii po³¹czonymi niekiedy z wysok¹ samoocen¹.
Jan od Krzy¿a tak opisuje noc ciemn¹: „jest to wp³yw Boga na duszê, oczyszczaj¹cego j¹ z niewiadomoci i niedoskona³oci habitualnych, naturalnych i duchowych. Wp³yw ten ludzie duchowi nazywaj¹ kontemplacj¹ wlan¹ albo teologi¹
mistyczn¹. W tej kontemplacji poucza Bóg duszê sposobem ukrytym i zaprawia j¹
do doskona³ej mi³oci, podczas gdy ona nic nie czyni i nie rozumie, jakim sposobem owa kontemplacja jest wlewana (NC II, 5, 1). W noc ducha nie mo¿na wejæ
moc¹ w³asnej decyzji. To Bóg jest Tym, który wprowadza i przeprowadza duszê
przez noc ku wiat³u i wolnoci. On tak¿e okrela i ustanawia czas trwania poszczególnych okresów wiat³a i ciemnoci, pocieszenia i strapienia47.
Owocem nocy ducha jest odnowiona wiara, nadzieja i mi³oæ. Wiara  dla
której ka¿de wydarzenie ¿ycia, zarówno smutne, jak i radosne, jest sakramentem
nios¹cym Boga; nadzieja  ca³a z³o¿ona jedynie w Bogu, niezmienna i stabilna
w obliczu najwiêkszych nawet przeciwnoci; wreszcie mi³oæ  potê¿niejsza ni¿
mieræ.
Ten, kogo Bóg przeprowadzi³ przez noc ciemn¹, pozna³ szerokoæ, g³êbokoæ, d³ugoæ i wysokoæ Bo¿ej mi³oci. Pomny na to, ¿e Bóg wyprowadzi³ go
niejako z krainy umar³ych, spodziewa siê od Boga wszystkiego. Podobnie jak w.
Pawe³ jest pewien, ¿e nic nie zdo³a od³¹czyæ go od mi³oci Jezusa Chrystusa. Bóg
poprzez noc ciemn¹ objawi³ mu bowiem bezmiar swojej dobroci. Dlatego wie,
¿e ani to, co wysokie, ani to, co g³êbokie, ani przesz³oæ ani przysz³oæ, ani ¿adna inna moc nie oddzieli go od Boga (por. Rz 8,38n). To, co wczeniej nios³o
w sobie zarzewie mierci, teraz eksploduje nowym ¿yciem. To samo dowiadczenie nocy ciemnej, które wczeniej  wydawa³o siê  negowa³o istnienie
Wszechmocnej Mi³oci, teraz zaowocowa³o w duszy niezachwian¹ pewnoci¹
Bo¿ej opieki, nape³niaj¹c j¹ odwag¹ i mia³oci¹.
W doczesnym ¿yciu wszystko ma swój kres. Tak¿e noc ciemna. Gdy po przebyciu tej drogi, jak¹ jest noc, patrzy siê wstecz, dostrzega siê pewn¹ skoñczonoæ, przemijalnoæ jej etapów, stadiów i tego wszystkiego, co siê na ni¹ sk³ada³o. Ogieñ ciemnej nocy wypali³ wszystko, pozostawiaj¹c sam diament mi³oci,
który ju¿ wczeniej by³ ukryty wród nocnych ciemnoci, a teraz janieje swym
blaskiem w pe³ni. Gdy przeminê³y ju¿ udrêki nocy, w brzasku nowego dnia cz³owiek kontempluje mi³oæ  ów bezcenny dar, który z naddatkiem wynagradza
bolesne godziny minionych cierpieñ. Z poszerzonego cierpieniem ludzkiego serca wznosi siê ku Bogu dziêkczynienie za ³askê ciemnej nocy.

*
47

Tam¿e, s. 247.
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W kontekcie zaburzeñ natury psychicznej przejawem nocy jest g³êboki smutek, przez który nie mo¿e siê przebiæ promieñ s³oñca. W gêstniej¹cej mgle nikn¹
barwy, formy i kszta³ty, w jakie ujête by³o dotychczasowe ¿ycie cz³owieka. Te
psychiczne procesy maj¹ swoje ród³a w wewnêtrznej g³êbi osoby, sk¹d bior¹
pocz¹tek korzenie wszystkich jej dynamizmów48. Zarówno depresja, jak i noc
ciemna mog¹ staæ siê drog¹ z ciemnoci do wiat³a, ze mierci do ¿ycia.
Dla pytania, czy problematykê depresji nale¿y ujmowaæ w kategorii losu, czy
te¿ ³aski decyduj¹ca jest kategoria wiary. Los niesie z sob¹ pewn¹ niezrozumia³oæ, nieuchronnoæ. Tworzy siê dystans miêdzy cz³owiekiem a ca³oci¹ jego
egzystencjalnego dowiadczenia, które przedstawia siê jako z³owieszcze fatum
bawi¹ce siê cz³owiekiem. Wobec lepego losu cz³owiek pozostaje bez opieki,
pozbawiony jakiegokolwiek wp³ywu na bieg wydarzeñ, skazany na nieprzewidywalne igraszki ludzkiej doli. Wobec cierpienia cz³owiek postrzegaj¹cy swoje
¿ycie przez pryzmat losu wchodzi w sferê g³uchej rozpaczy i beznadziei49. Z kolei
dla cz³owieka obdarzonego wiar¹ ³aska przenika wszystkie obszary jego egzystencji, dostrzega we wszystkich wydarzeniach swego ¿ycia obecnoæ mi³uj¹cej
rêki Opatrznoci. A zatem wszelkie cierpienia, równie¿ te, które sk³adaj¹ siê na
noc ciemn¹, nie stanowi¹ dla niego przekleñstwa.
O tym, jak istotne novum wnosi wiara w ludzkie prze¿ywanie cierpienia i jak
jest ona znacz¹ca dla postawy przyjêtej wobec tego dowiadczenia, mówi
o. Romulo Londoño, wicedyrektor Miêdzynarodowego Centrum Terezjañsko-Sanjuanistycznego w Ávila: Bóg udziela owej ³aski [nocy ciemnej  przyp. P.H.]
w przeró¿nych okolicznociach, pos³uguj¹c siê bardzo ró¿nymi sposobami. Musimy tu jeszcze dodaæ, i¿ «nie odpoczywa ani nie pi Ten, który czuwa nad Izraelem». Dlatego te¿ wszystkie okolicznoci, sytuacje i wydarzenia s¹ podatne na
dzia³anie Boga. Mo¿na wrêcz powiedzieæ, ¿e poniewa¿ Bóg jest zawsze z nami,
¿adne wydarzenie naszego ¿ycia nie jest Mu obce. I pamiêtaæ musimy, i¿ On
nieustannie jest uwa¿ny, by udzielaæ nam tego, czego najbardziej potrzebujemy
wed³ug naszego osobistego rytmu. Wszystko zale¿y od osobistej otwartoci
i dyspozycyjnoci wobec sytuacji teologalnie trudnych, od otwartoci na to, by
prze¿ywaæ je na sposób Bo¿y50.
Ciemna noc ducha, jak równie¿ cierpienie wpisuj¹ce siê w dezintegracjê pozytywn¹, zmierzaj¹ ku temu, aby przygotowaæ i sk³oniæ cz³owieka do przyjêcia
nowej, pe³nej i prawdziwej formy ducha  zjednoczenia w mi³oci z Bogiem b¹d
te¿ osi¹gniêcia pewnego osobowego idea³u51. Czas zamêtu to¿samociowego jako
znamiê przynale¿ne zarówno nocy ducha, jak i niektórym zaburzeniom psychicznym mo¿e byæ pocz¹tkiem procesu chrystoformizacji osoby ludzkiej, kszta³toJ. Skawroñ, Noc ducha , dz. cyt., s. 249.
Tam¿e, s. 245.
50
„G³os Karmelu” 20(2008) nr 2, s. 22-24.
51
J. Skawroñ, Noc ducha , dz. cyt., s. 334.
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wania siê nowej to¿samoci  na wzór Syna Bo¿ego. Noc ciemna czy te¿ choroba mog¹ byæ czasem walki duchowej, zwieñczonej b³ogos³awieñstwem nowego
imienia (por. Rdz 32,29)52.
Doktor Karmelu pokazuje nam, ¿e nic nie jest w stanie od³¹czyæ nas od mi³oci Chrystusa, nawet to, co tylko z ludzkiego punktu widzenia wydawa³oby siê
przegran¹, nawet najciê¿sza niemoc psychiki, a wrêcz odwrotnie  owo cierpienie mo¿e staæ siê dwigni¹ wynosz¹c¹ nas ku Niemu, gdy¿ we wszystkim tym
odnosimy pe³ne zwyciêstwo, moc¹ Tego, który nas umi³owa³, poniewa¿ z tymi,
którzy Go mi³uj¹, Bóg wspó³dzia³a we wszystkim dla ich dobra (por. Rz 8,37.28).
W ka¿dym stadium duchowego rozwoju, tak¿e w czasie nocy biernej zmys³ów i ducha przep³ywa w cz³owieku strumieñ Bo¿ej mi³oci. Dusza wraz ze
wszystkimi swoimi w³adzami jest pogr¹¿ona w ciemnociach. Jednak w³anie
bêd¹c w owym stanie swego rodzaju niewiadomoci, poznaje Boga lepiej ni¿
kiedykolwiek, gdy¿ ponad, a w pewien sposób tak¿e we wszystkim tym, co prze¿ywa, przez gêste chmury przenika blask Tajemnicy.
Bóg przez misterium nocy ciemnej wprowadza cz³owieka w misterium paschalne Swego Syna, Jezusa Chrystusa. Noc zmys³ów i ducha jest bez w¹tpienia
wkroczeniem w paschaln¹ przestrzeñ szko³y cierpienia. Ju¿ samo wejcie w noc
jest mo¿liwe dziêki mocy i gor¹coci mi³oci duszy do Oblubieñca (por. NC I
Prolog, 2). Bez uczestnictwa w mêce, mierci i zmartwychwstaniu Chrystusa niemo¿liwe jest unio mistica z Bogiem, a mi³oæ by³aby tyko zafa³szowaniem mi³oci53.

***
Przy koñcu powy¿szych rozwa¿añ nale¿y wróciæ do pytañ postawionych na
pocz¹tku, dotycz¹cych relacji, w jakiej pozostaj¹ depresja i mistyczna noc ciemna. Osoba postronna, kieruj¹c siê jedynie zasadami empirii, mo¿e dostrzec
w konkretnym ludzkim dowiadczeniu tylko i wy³¹cznie ciê¿k¹ depresjê z jej
wzlotami i upadkami, fazami jedno- i dwubiegunowymi. Natomiast przyjmuj¹c
bardziej ca³ociow¹ perspektywê spojrzenia, to samo cierpienie mo¿na odczytaæ
tak¿e jako element sk³adaj¹cy siê na proces oczyszczaj¹cej i jednocz¹cej z Bogiem nocy, choæ nie jest z nim to¿samy.
Psychiatra mo¿e zakwalifikowaæ dany przypadek wy³¹cznie jako kliniczny
o patologicznej etiologii. Mistyk natomiast bêdzie t³umaczy³ ów stan tak¿e jako
próbê wiary i ³askê Boga s³u¿¹c¹ przygotowaniu ludzkiej duszy do zjednoczenia z Nim. Lekarz powie, ¿e jest to przypadek negatywny, z siln¹ dominant¹
regresji, z kolei mistyk okreli ten casus jako pozytywny, o wyj¹tkowym potencjale rozwojowym. wiêty Jan od Krzy¿a powie, ¿e niektóre dusze Bóg
52
53

Tam¿e, s. 247.
Tam¿e, s. 167.
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wprowadza tylko czasowo w tê noc kontemplacji […], okrywa je mrokiem, to
znów owieca (NCII, I, 1), podczas gdy z punktu widzenia psychiatry mo¿e
to byæ zaburzenie dwubiegunowe. Widzimy wiêc, ¿e ten sam fenomen mo¿na interpretowaæ co najmniej z dwóch stanowisk  medycznego i teologicznego. Obie
p³aszczyzny rozpatrywania tego samego zjawiska, choæ s¹ ró¿ne, jednak wcale
siê nie wykluczaj¹, ale mog¹ ze sob¹ wspó³istnieæ, tworz¹c bogatszy, pe³niejszy
wizerunek badanego zagadnienia54.
Podsumowuj¹c powy¿sze przemylenia, dochodzimy do wniosku, i¿ opis
biernej nocy ducha w drugiej ksiêdze Nocy ciemnej stanowi przes³ankê do twierdzenia, ¿e sanjuanistyczna noc, choæ nie jest to¿sama ze stanem chorobowym,
mo¿e jednak byæ miejscem rozgrywania siê zaburzeñ, które mo¿na okreliæ mianem depresji endogennej55. Obydwie te rzeczywistoci, chocia¿ s¹ ró¿ne, ³¹czy
wiele podobieñstw. Jedna i druga wi¹¿e siê z cierpieniem, poczuciem wewnêtrznego rozbicia, pewnego rodzaju dezintegracj¹, która mo¿e byæ procesem pozytywnym, zwieñczonym ukszta³towaniem siê nowej to¿samoci.

Mysticism or Depression?
The Dark Night of St. John of the Cross and the Night of the Psyche
Summary
The dark night of the soul described by St. John of the Cross and depression are two different
realities, but they can penetrate each other and occur at the same time. These two phenomena,
although different, share many similarities. One and the other involves some suffering, some kind
of disintegration.
A breakdown of internal balance which the person may experience can be the basis for unity
on a new level and the whole process can be crowned with reaching a new identity. The night of
St. John of the Cross, although not identical with a disease state, can sometimes be a state
of disorder that can be described as depression.
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Recenzje
doi: 10.7169/pst.2015.29.17
Micha³ Heller, Jak byæ uczonym, Spo³eczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków
2009, ss. 72.
Wyjanianie prostym jêzykiem skomplikowanych praw fizyki, popularyzowanie nauk
matematyczno-przyrodniczych oraz pokonywanie barier miêdzy nauk¹ a religi¹ to od wielu
lat ¿ywio³ i pasja ksiêdza profesora Micha³a Hellera. Urodzony w 1936 roku filozof, teolog,
fizyk, odznaczony wieloma nagrodami, sta³ siê znany szerszej publicznoci w 2008 roku,
gdy jako pierwszy Polak otrzyma³ okrelan¹ mianem katolickiego Nobla Nagrodê Templetona przyznawan¹ za badania i odkrycia naukowe prowadz¹ce do poznawania rzeczywistoci duchowej. W ksi¹¿ce Jak byæ uczonym, w odró¿nieniu od pozosta³ych prac, Heller
nie prezentuje wyników naukowych badañ, hipotez czy nawet swoich nad nimi refleksji,
ale zastanawia siê nad istot¹ pracy naukowca (czy, jak wola³by autor, uczonego), nad etyk¹,
metodyk¹ i ascetyk¹ pracy naukowej, dziel¹c siê z czytelnikiem w³asnymi dowiadczeniami w prze¿ywaniu wielkiej przygody, jak¹ jest uprawianie nauki (s. 13).
Na wydan¹ w 2009 roku pozycjê sk³adaj¹ siê cztery rozdzia³y: Ciemnoæ i wiat³o
umys³u; Uwagi o etyce i metodyce naukowej; Jak byæ uczonym? Ascetyka pracy naukowej; Czy filozofia mo¿e byæ sposobem na ¿ycie?; spis ilustracji oraz nota bibliograficzna.
Za wstêp do ksi¹¿ki s³u¿y profesorowi rozwiniêcie zdania Obscurity is painful to the
mind, pochodz¹cego z jednej z rozpraw Davida Humea. Heller doprecyzowuje tu znaczenie owej obscurity, twierdz¹c, ¿e chodzi nie tylko o obskurantyzm, czyli zatwardzia³¹ g³upotê, ale tak¿e o zwyk³y brak zainteresowania wiedz¹ (s. 9). £¹czy tak¿e zdobywanie wiedzy ze zdobywaniem dobra, zaznaczaj¹c, ¿e dzia³alnoæ naukowa mo¿e staæ siê
zanurzeniem w wietle(s. 13), jednak niew³aciwie poprowadzona mo¿e tak¿e doprowadziæ do wielu krzywd, gdy¿ wed³ug ksiêdza profesora Hellera nauka, jak ka¿de inne
ludzkie dzia³anie, sprawia, ¿e cz³owiek staje siê przez ni¹ lepszy lub gorszy.
Rozdzia³ ksi¹¿ki Uwagi o etyce i metodyce pracy naukowej jest kontynuacj¹ tej myli. Heller udziela tu wielu praktycznych wskazówek dotycz¹cych warsztatu pracy uczonego, konsekwentnie odsy³aj¹c do etyki, bêd¹cej, jego zdaniem, gwarantem owocnej pracy naukowej. Uwagi o organizacji czasu pracy i wypoczynku, umiejêtnoci pracy
systematycznej i z doskoku, koniecznoci wytrwania w d³ugotrwa³ej pracy przy biurku
czy nieustannego konfrontowania obowi¹zków badacza z utrudnieniami administracyjnymi czy tzw. okolicznociami ¿yciowymi, przeplata Heller refleksjami o poszukiwaniu
w nauce prawdy, trosce o wspó³pracowników, otwartoci na pracê wspólnotow¹ czy
o cnocie pokory, potrzebnej uczonemu do poznania w³asnych mo¿liwoci i ograniczeñ,
by, jak pisze profesor, udawa³o siê je niekiedy przekraczaæ (s. 30).
Kolejny rozdzia³ ksi¹¿ki zatytu³owany Jak byæ uczonym? Ascetyka pracy naukowej
traktuje o kontemplacji wiata, prawdy, nauki, badanego przedmiotu, na któr¹ powinien
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umieæ siê zdobyæ uczony. Do innych naukowych dyscyplin autor odnosi redniowieczne
przekonanie, ¿e teologia ma doskonaliæ teologa. Wed³ug niego w³anie wspomniana kontemplacja oraz niek³amana mi³oæ do w³asnej pracy  badanego przedmiotu, jak i, trudnych nieraz, wspó³pracowników prowadz¹ do prawdziwie skutecznych i owocnych wysi³ków badawczych, chroni¹c uczonego przed utrat¹ nad nimi kontroli czy przerodzeniem
siê w nawiedzonego i naukowego maniaka (s. 52).
Ostatni rozdzia³, zatytu³owany Czy filozofia mo¿e byæ sposobem na ¿ycie?, to znów
wskazówki metodyczne (dotycz¹ce np. poszukiwania róde³ wiedzy i korzystania z nich,
sztuki rozmawiania czy konstruowania przejrzystej pisemnej i ustnej wypowiedzi), przeplataj¹ce siê z refleksj¹ filozoficzn¹. Micha³ Heller siêga tu do znaczenia terminu filozofia, czyli przyjañ m¹droci. Rozwa¿a j¹ wiêc profesor nie jako uniwersytecki kierunek
czy jedn¹ z naukowych dziedzin, ale jako typ poznania w³aciwy cz³owiekowi i zadany
mu w³anie jako poszukiwanie m¹droci, d¹¿enie do niej i umi³owanie jej, bez wzglêdu
na zg³êbian¹ przezeñ dziedzinê wiedzy.
Wymienione kilkakrotnie w streszczeniu ksi¹¿ki za³o¿enie o koniecznym zwi¹zku nauki i etyki, organizacji pracy z odpowiednim wewnêtrznym nastawieniem, warsztatu naukowego z ¿yciow¹ postaw¹ poszukiwania i kontemplowania prawdy, to tezy, na rzecz których
w Jak byæ uczonym konsekwentnie i przekonuj¹co argumentuje Heller. Choæ we wstêpie
autor zaznacza, i¿ zapiski, z których utworzono ksi¹¿kê, tworzy³ z myl¹ o wspó³pracownikach i uczniach, decyduj¹c siê na publikacjê oraz nadaj¹c jej tytu³ Jak byæ uczonym, przyznaje, ¿e mog¹ byæ one zbiorem cennych wskazówek dla wszystkich m³odych naukowców.
Wydaje siê jednak, ¿e w rzeczywistoci argumentacja Hellera z tej publikacji, obfituj¹ca
w odwo³ania do filozofii, teologii oraz fizyki, czytelna i przekonuj¹ca jest dla osób zajmuj¹cych siê uprawianiem w³anie tych dziedzin nauki. Choæ ksi¹¿ka jest zbiorem ogólnych,
metanaukowych refleksji, pod znakiem zapytania stoi jej uniwersalne przeznaczenie dla
wszystkich m³odych badaczy, poniewa¿ w toku pracy nie pojawia siê ani jedno odwo³anie
lub przyk³ad przybli¿aj¹cy jej treæ osobom zajmuj¹cym siê np. naukami humanistycznymi,
spo³ecznymi czy naukami cis³ymi innymi ni¿ fizyka. Wzbogacenie ksi¹¿ki o zaledwie kilka odwo³añ, przyk³adów czy nazwisk ze wiata nauk innych ni¿ filozofia, teologia czy fizyka zachêci³oby do tej niew¹tpliwie cennej lektury i przybli¿y³o jej treæ wielu pocz¹tkuj¹cym filologom, psychologom, socjologom, matematykom, chemikom etc.
Na uwagê zas³uguje natomiast subtelnoæ i wyrafinowanie autora w formu³owaniu
myli i definiowaniu pojêæ. Wprowadzaj¹c w ksi¹¿ce w³asne rozró¿nienia (np. na uczonego i pracownika nauki, studenta i ucznia), Heller od razu precyzyjnie je okrela i konsekwentnie przestrzega sformu³owanych definicji w toku ca³ej pracy. W³¹czaj¹c w swoj¹
metodologiczn¹ refleksjê passusy powiêcone filozoficznym zagadnieniom dotycz¹cym
prawdy czy dobra, autor przywo³uje niezbêdne dla zrozumienia tematu w¹tki z historii
filozofii i klarownie przedstawia swoje stanowisko, ca³y czas odnosz¹c je do problemu,
jaki podj¹³ w ksi¹¿ce  takiego sposobu uprawiania nauki, by by³a ona nie tylko owocna
w naukowe badania, odkrycia i stopnie w uniwersyteckiej karierze, ale s³u¿y³a tak¿e odkrywaniu prawdy (Prawdy) oraz zbli¿aniu siê ku dobru (Dobru), zarówno przez samego
uczonego, jak i przez tych, do których trafiaj¹ owoce jego naukowej pracy. Postulowana
przez ksiêdza Micha³a Hellera w ostatnich zdaniach ksi¹¿ki przejrzystoæ ¿ycia, mylenia
i formu³owania naukowych rozpraw towarzyszy autorowi podczas podejmowania odpowiedzi na ka¿de z zawartych w ksi¹¿ce pytañ.
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Na pochwa³ê zas³uguj¹ tak¿e eleganckie wydanie ksi¹¿ki i starannie dobrane ilustracje, które potraktowane tu zosta³y nie jako przerywnik w tekcie czy estetyczny dodatek,
ale jako integralna czêæ publikacji. Tak¿e one zdradzaj¹ przywi¹zanie autora Jak byæ
uczonym do klasycznej i redniowiecznej koncepcji nauki. Treæ poszczególnych rozdzia³ów jest ze sob¹ powi¹zana, a sposób prowadzenia narracji u³atwia zrozumienie skomplikowanych nieraz, filozoficznych rozwa¿añ. By jednak zachowaæ proporcje i wydobyæ treci, które gin¹ w toku d³ugiej narracji, mo¿na by pierwszy rozdzia³ ksi¹¿ki, wyranie
d³u¿szy od pozosta³ych, rozdzieliæ na dwa mniejsze.
Wydaje siê, ¿e celem publikacji  nie sformu³owanym wprawdzie wprost, jednak
zasugerowanym w wielu miejscach (choæby we wstêpie, gdy autor wspomina o zapiskach,
powstaj¹cych z myl¹ o wspó³pracownikach i uczniach)  by³o wywo³anie wród osób
zajmuj¹cych siê zdobywaniem wiedzy  na ka¿dym szczeblu uniwersyteckiej drabiny 
refleksji nad powo³aniem i sposobem ¿ycia cz³owieka nauki, refleksji, która byæ mo¿e
przerwie bezwiedny akademicki ¿ywot i zorganizuje go na nowo. Na pytanie, czy cel
zosta³ zrealizowany, odpowiedzieæ mog¹ czytelnicy. Wydaje siê jednak, ¿e zawarte
w ksi¹¿ce spójne definicje i argumenty  odwo³uj¹ce siê do rozumu oraz do naukowego
i kulturowego dziedzictwa Europy  s¹ drog¹ prowadz¹c¹ do jego realizacji. Pozycja Jak
byæ uczonym jest lektur¹ wart¹ uwagi, godn¹ polecenia szczególnie studentom i pocz¹tkuj¹cym naukowcom. Tym pierwszym z pewnoci¹ pomo¿e uporz¹dkowaæ sposób mylenia o studiowaniu i funkcjonowaniu na uczelni, pokazuj¹c, ¿e nauka to nie tylko wyk³ady, zaliczenia i egzaminy, ale, jak twierdzi autor, przygoda dla odwa¿nych, prawdziwa
przyjemnoæ i zanurzenie siê w wietle (s. 13). Tym drugim, nieraz pewnie przygniecionym trudami uczelnianego ¿ycia, liczb¹ zawiadczeñ, rozliczeñ, ewaluacji i punktów,
przypomni, ¿e realizuj¹c jedn¹ z najwa¿niejszych pasji cz³owieka  pasjê d¹¿enia do
Prawdy, uczestnicz¹ w Wielkiej Przygodzie Poznawania wiata i ju¿ samo to jest przywilejem (s. 49).
KINGA BOGUSIEWICZ
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II
Lublin
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Droga do egzystencjalnego wymiaru buddyzmu
Stephen Batchelor, Wyznania buddyjskiego ateisty, t³um. Berenika Janczarska i Robert Sudó³, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2012, ss. 328.
Przez wiêkszoæ ludzi Zachodu buddyzm postrzegany jest doæ stereotypowo, jako religia pozbawiona Boga, gardz¹ca naznaczon¹ nieszczêciem egzystencj¹ i nastawiona wy³¹cznie na indywidualne wyzwolenie. Ów zawê¿ony pogl¹d nie oddaje z pewnoci¹ istoty
tej wschodniej duchowej tradycji. Przekonuje o tym miêdzy innymi Stephen Batchelor, który w ksi¹¿ce zatytu³owanej Wyznania buddyjskiego ateisty ukazuje buddyzm taki, jaki rzeczywicie jest, a wiêc nie do koñca wyzuty z transcendencji i wbrew pozorom dobrze ugruntowany w doczesnoci. Praktyka w dwóch tradycjach buddyjskich  tybetañskiej (gêlug-pa)1
i koreañskiej (son, jap. zen)  z pewnoci¹ da³a Batchelorowi szersze spojrzenie na to, jak
wspó³czenie kultywuje siê przes³anie Buddhy Gautamy. Autor na podstawie w³asnych dowiadczeñ oraz krytycznych przemyleñ podaje w w¹tpliwoæ autentycznoæ buddyjskiego
przekazu obecnych spadkobierców dharmy2. Ksi¹¿ka ta nie stanowi bynajmniej pozbawionej s¹du egzekucji buddyzmu XX wieku, ale daje za porednictwem najstarszego kanonu
palijskich pism dojæ równie¿ do g³osu samemu Mêdrcowi z rodu Úâkyów3, wskazuj¹c, na
jak wiele sposobów mo¿e byæ interpretowana jego nauka.
Stephen Batchelor urodzi³ siê w 1953 roku w Szkocji. Po zakoñczeniu edukacji
w roku 1972 wyruszy³ w podró¿ drog¹ l¹dow¹ do Indii. W Dharamsali w roku 1974 otrzyma³ ordynacjê buddyjsk¹. Po piêciu latach przeniós³ siê do Niemiec, gdzie zosta³ t³umaczem Geshego Thubtena Ngawanga. W 1981 roku odby³ podró¿ do klasztoru Songgwangsa w Korei Po³udniowej, aby praktykowaæ tam buddyzm zen pod przewodnictwem
Kusana Sunima. Cztery lata póniej wyst¹pi³ z zakonu i o¿eni³ siê z Martine Fages.
W 1990 roku przyj¹³ funkcjê g³ównego nauczyciela w orodku Gaia House w Devon,
a dwa lata póniej obj¹³ stanowisko koordynatora Sharpham Trust oraz rozpocz¹³ wspó³pracê z buddyjskim periodykiem „Tricycle”. W roku 1996 zosta³ wspó³za³o¿ycielem
Sharpham College for Buddhist Studies and Contemporary Enquiry. W ci¹gu ca³ego tego
okresu pracowa³ równie¿ jako buddyjski kapelan w wiêzieniu Channings Wood. Obecnie
jako uczony, pisarz i artysta kontynuuje pracê we Francji. Przez kilka miesiêcy w roku
podró¿uje po ca³ym wiecie, prowadz¹c odosobnienia medytacyjne i nauczaj¹c buddyzmu. Do najwa¿niejszych jego prac zaliczyæ mo¿na: The Faith to Doubt (1990), Alone
with Others (1994), Buddhism Without Beliefs (1997), Living with the Devil (2005) oraz
The Awakening of the West (2011)4.
Autor w Wyznaniach buddyjskiego ateisty prezentuje osobist¹ drogê swych duchowych poszukiwañ, która rozpoczynaj¹c siê w Anglii, skierowa³a siê najpierw ku Indiom,
Gêlug-pa  jedna z g³ównych szkó³ buddyzmu tybetañskiego (dawniej zwanego lamaizmem).
Przedstawicielem tej tradycji jest XIV Dalajlama, Dainzin Gyaco.
2
Dharma – buddyjska nauka wyzwolenia.
3
Mowa oczywicie o Buddzie Gautamie, który z tego rodu siê wywodzi³.
4
Zob. biogram autora dostêpny w internecie: <http://sasana.wikidot.com/batchelor-stephen>
[dostêp: 09.03.2015].
1
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a nastêpnie w stronê Korei. Ostatecznie jednak poprzez Niemcy, Angliê, Szwajcariê
i Francjê zawróci³a w kierunku Europy. Jest to historia m³odego duchowego rebelianta,
nawróconego buddyjskiego mnicha i owieconego religijnego agnostyka. Stephen Batchelor w swoich rozwa¿aniach skupia siê nie tyle na w³asnej biografii, ile na odmitologizowanej ludzkiej postaci Buddhy Gautamy oraz pierwotnej tradycji religijnej, któr¹ zapocz¹tkowa³ ten¿e Hindus. Pozycja ta sk³ada siê z przedmowy autora zarówno do wydania
polskiego, jak i angielskiego, dwóch czêci zawieraj¹cych ³¹cznie 18 rozdzia³ów, z których pierwsza powiêcona jest okresowi ¿ycia mnisiego Batchelora, druga za  wieckiego. Ponadto ksi¹¿ka zawiera cztery za³¹czniki, dotycz¹ce róde³ wczesnego buddyzmu,
przypisy, glosariusz, bibliografiê oraz podziêkowania.
Pierwsza czêæ Wyznañ buddyjskiego ateisty, na któr¹ sk³ada siê szeæ rozdzia³ów,
powiêcona jest okresowi fascynacji buddyzmem, jak¹ prze¿y³ autor od razu po osiedleniu siê w Dharamsali, indyjskiej siedzibie tybetañskiego rz¹du na uchodstwie. Buddyzm
sta³ siê dla niego nadziej¹ na zmianê jego m³odocianego, pozbawionego sensu hippisowskiego ¿ycia. Ordynacja buddyjska, któr¹ przyj¹³ w 1974 roku, oraz praca nad t³umaczeniem Przewodnika na cie¿ce bodhisattvy (sanskr. Bodhicaryâvatara) przyczyni³y siê do
tego, ¿e wiara Batchelora w prawdziwoæ obranej przezeñ drogi zdecydowanie wzros³a.
Jednak¿e ju¿ po trzech kolejnych miesi¹cach buddyjskie idea³y okry³ cieñ w¹tpliwoci.
Owo pêkniêcie mia³o miejsce w czasie kilkudniowej praktyki vippasany5, któr¹ odby³
z inicjatywy w³asnych prze³o¿onych. Od momentu zetkniêcia siê z ideami pierwotnej
nauki Buddhy Gautamy m³ody mnich zacz¹³ analizowaæ w³asn¹ mahâyânistycznà tradycjê przez pryzmat sceptycznego krytycyzmu. Nie potrzebowa³ wiele czasu, aby gmach
lepej wiary, który wznosi³ przez kilka lat, run¹³ w mgnieniu oka. Przyczyni³a siê do tego
miêdzy innymi, jak sam autor niejednokrotnie zaznacza³, podwójna s³aboæ doktryny reinkarnacji, która z jednej strony do swego uzasadnienia potrzebowa³a autorytetu uznanych
uprzednio przez tradycjê owieconych mistrzów, z drugiej za, przyjmuj¹c koncepcjê
wcielaj¹cego siê umys³u, przemyca³a sprzeczn¹ z pierwotn¹ nauk¹ buddyzmu, ideê Absolutu. Religia, któr¹ wybra³ Batchelor, okaza³a siê zupe³nie inna, ni¿ j¹ sobie wyobra¿a³,
mianowicie obarczona znamieniem bezkrytycznej ufnoci we wznios³e idea³y i ca³kowitym oddaniem wobec religijnych przywódców. Po swym wielkim zw¹tpieniu Batchelor
uda³ siê do buddyjskiego klasztoru w Korei, aby tam na Dalekim Wschodzie uratowaæ
resztki swej buddyjskoci, w innej ju¿ tradycji son, na Zachodzie znanej jako zen. Po
trzech latach zrzuci³ jednak mnisie szaty i powróci³ do wieckiego ¿ycia.
Pozosta³ych 12 rozdzia³ów, które stanowi¹ drug¹ czêæ ksi¹¿ki, powiêca autor swoim dalszym duchowym poszukiwaniom, wyzwolonym ju¿ spod cenzury instytucjonalnego buddyzmu. Po latach odmitologizowywania Buddhy Gautamy, którego wielowiekowa
tradycja pozbawi³a ludzkiej twarzy, Batchelor w 2009 roku wyruszy³ w podró¿ szlakiem
pó³nocnym, upamiêtniaj¹cym najwa¿niejsze wydarzenia z ¿ycia Mêdrca z rodu Úâkyów.
Wêdrówka ta pozwoli³a autorowi spojrzeæ na za³o¿yciela buddyzmu jako na konsekwentnego pragmatyka, odrzucaj¹cego wszelkie ja³owe spekulacje  zarówno te dotycz¹ce
Boga, jak i ¿ycia po mierci czy te¿ koñca wiata  mami¹ce jedynie ludzki umys³. Zdaniem autora, nauki Buddhy, których istotê stanowi¹ cztery szlachetne prawdy i zwi¹zana
5
Vippasanâ (sanskr. vipaúyanâ)  kultywowana przez theravâdæ staroýytna technika medytacyjna, której celem jest uzyskanie wglàdu w naturæ rzeczywistoúci, czyli bezpoúrednie doúwiadczenie powszechnoúci cierpienia, nietrwaùoúci zjawisk oraz ich niesubstancjalnoci.
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z nimi szlachetna omioraka droga, to nic innego jak przepis na doskona³e cz³owieczeñstwo. Co wiêcej, nawet nirvân.a, stanowi¹ca zwieñczenie buddyjskiej praktyki, nie jest,
o dziwo, celem ostatecznym. Jest nim natomiast, jak podkrela by³y mnich, ¿ycie w taki
sposób, by ka¿dy wymiar cz³owieczeñstwa móg³ siê urzeczywistniæ i rozkwitn¹æ (s. 182).
Jak widaæ, stosunek autora do buddyjskiej doktryny, w sk³ad której wchodz¹ miêdzy
innymi cztery szlachetne prawdy, szlachetna omioraka droga, idea wspó³zale¿nego powstawania tudzie¿ koncepcja reinkarnacji, nie jest jednoznaczny. Zdecydowanie odrzuca
on ideê nieustannych odrodzeñ, o czym by³a ju¿ mowa wczeniej. Jeli chodzi o trzy
pozosta³e elementy, to nie wysuwa on w stosunku do nich co prawda wiêkszych obiekcji,
ale przyswaja je na swój, doæ redukcjonistyczny, sposób. O ile dla Buddhy Gautamy
problem nieszczêcia i droga do jego przezwyciê¿enia motywowane by³y osi¹gniêciem
najwy¿szego dobra, czyli nirvân.y, o tyle dla Batchelora nie maj¹ one ¿adnego soterycznego wymiaru, a jedynie czysto praktyczny  jako metoda uczynienia doczesnej egzystencji
bardziej znon¹ i ludzk¹. Wyzwolenie, a raczej nieustanne wyzwalanie, uto¿samia on
z pokonywaniem w³asnych s³aboci i radzeniem sobie z indywidualnym cierpieniem, ca³kowicie pomijaj¹c przy tym sferê przekraczaj¹c¹ doczesnoæ. W przeciwieñstwie do
swych duchowych nauczycieli, Buddhê postrzega³ autor przede wszystkim jako wysoce
rozwiniêtego moralnie i intelektualnie cz³owieka, ale nigdy jako istotê ca³kowicie przebudzon¹. Odrzuciwszy wyidealizowany obraz Gautamy jako istoty transcendentnej, która
jest w stanie towarzyszyæ adeptowi na jego buddyjskiej cie¿ce, sprowadzi³ on Buddhê
jedynie do roli swoistego terapeuty, który pozostawi³ po sobie cenne wskazówki do tego,
jak ¿yæ tu i teraz. Czy jednak owo tu i teraz na pewno oznacza³o dla Przebudzonego
przyzwoite ¿ycie w sam.sârycznym wiecie? Kwestia ta wydaje siê co najmniej w¹tpliwa.
Wyznania buddyjskiego ateisty s¹ pozycj¹ o tyle wartociow¹, ¿e nie przedstawiaj¹
buddyzmu w sposób napuszony, jako religii, która rzekomo odkry³a to, czego inne duchowe tradycje religijne nie zdo³a³y nawet ujrzeæ. Batchelor stara siê uwiadomiæ czytelnikowi, zw³aszcza temu, który z buddyzmem siê nie spotka³ albo wie o nim niewiele, ¿e
religia ta ma ró¿ne oblicza, wykreowane przez skrajnie odmienne kultury i pr¹dy filozoficzne krajów, w których przysz³o jej siê rozwijaæ. Pozycja ta, pomimo swego publicystycznego charakteru, zawiera wiele rzeczowych informacji, jak chocia¿by te zawarte
w za³¹cznikach dotycz¹cych kanonu palijskiego i zrekonstruowanej mapy Indii z okresu
¿ycia Buddhy Gautamy. Problem jednak stanowi¹ umieszczone na koñcu ksi¹¿ki przypisy, wprawdzie przyporz¹dkowane do konkretnych rozdzia³ów, ale w g³ównym tekcie
niewyró¿nione, co zdecydowanie utrudnia namierzenie tekstu ród³owego, z którego autor korzysta³. Myl¹cy jest równie¿ u¿yty w tytule termin ateista. Autor w prezentowanej przez siebie pozycji ani razu tym okreleniem siê nie pos³u¿y³, niejednokrotnie natomiast przykleja³ sobie etykietkê agnostyka. Buddyjskim ateist¹ nie jest, ale czy mo¿na
zatem powiedzieæ, ¿e jest buddyjskim agnostykiem? Wydaje siê, ¿e Batchelor w swej
ksi¹¿ce nie ma co do tego ¿adnych w¹tpliwoci. Jeli taka postawa jest mo¿liwa do przyjêcia, to z pewnoci¹ nie propaguje on ju¿ tego samego buddyzmu, który niegdy z ca³¹
stanowczoci¹ odrzuci³, ale tym bardziej nie jest to równie¿ buddyzm, którego tak usilnie
w palijskim kanonie poszukiwa³.
MICHA£ CIECHANOWSKI
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II
Lublin
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Leszek Ko³akowski, Jezus omieszony. Esej apologetyczny i sceptyczny, t³um. Dorota
Zañko, Kraków: Znak 2014, ss. 137.
Osoba Jezusa Chrystusa ma wielkie znaczenie zarówno dla chrzecijañstwa, jak i dla
ca³ej wspó³czesnej kultury. Ksi¹¿ka Jezus omieszony jest refleksj¹ nie tylko nad Jego rol¹
i przes³aniem dla niej, ale jest równie¿ pytaniem o wspó³czesnego cz³owieka, o to czy jest
mu potrzebny Jezus.
Autorem Jezusa omieszonego jest Leszek Ko³akowski, urodzony 27 padziernika
1927 roku w Radomiu polski filozof. Studiowa³ na Uniwersytecie £ódzkim oraz na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zwi¹za³ siê ze rodowiskiem komunistycznym, a po ukoñczeniu studiów podj¹³ pracê naukow¹. W roku 1963 zosta³ usuniêty z partii komunistycznej za krytykê w³adz oraz odejcie od marksizmu. W 1968 za udzia³ w protestach
marcowych zosta³ ukarany zakazem wyk³adania na uniwersytecie. Zmusi³o to go do wyjazdu z Polski. Zamieszka³ na sta³e w Oksfordzie, gdzie pracowa³ na tamtejszym uniwersytecie. By³ równie¿ zwi¹zany z orodkami naukowymi w Montrealu, Kalifornii, Berkeley,
Yale, New Haven oraz Chicago. Od 1991 roku Ko³akowski nale¿a³ do Polskiej Akademii
Nauk. Zmar³ 17 lipca 2009 roku w Oksfordzie.
Leszek Ko³akowski to przedstawiciel neomarksizmu, nurtu opozycyjnego do oficjalnego marksizmu. Neomarksizm dostrzega³ pozytywny wk³ad Jezusa i promowanych przez
Niego wartoci dla rozwoju cywilizacji. Neomarksici jednak w swych refleksjach nie
wychodz¹ poza tê rolê Chrystusa. Wed³ug nich problemy spo³eczne s¹ wa¿niejsze ni¿ np.
kwestia historycznoci Jezusa lub Jego boskiej natury. Ko³akowski w udzielanych wywiadach mówi³, ¿e docenia wp³yw chrzecijañstwa dla cywilizacji i podziela chrzecijañskie
wartoci. Jednak pytany o przynale¿noæ wyznaniow¹ okrela³ siê jako chrzecijanin niepraktykuj¹cy lub praktykuj¹cy sporadycznie.
G³ównym przedmiotem dzia³alnoci naukowej Ko³akowskiego by³y historia filozofii
oraz historia idei, ale zajmowa³ siê równie¿ filozofi¹ religii oraz filozofi¹ kultury. By³
znany z twórczoci publicystycznej i eseistycznej. Jego najbardziej znane dzie³a to: G³ówne nurty marksizmu. Powstanie  rozwój  rozk³ad, Obecnoæ mitu oraz Moje s³uszne
pogl¹dy na wszystko.
Pozycja Jezus omieszony z podtytu³em Esej apologetyczny i sceptyczny to publikacja rêkopisu odnalezionego poród notatek pozosta³ych po Leszku Ko³akowskim. Zosta³
on napisany w jêzyku francuskim pod tytu³em Jésus ridicule. Un essai apolegétique et
sceptique w po³owie lat osiemdziesi¹tych. Jak zaznacza we wstêpie Tamara Ko³akowska
 wdowa po zmar³ym profesorze  tekst nie zosta³ nigdy ukoñczony i dopracowany przez
autora.
Na opublikowan¹ przez wydawnictwo Znak pozycjê sk³ada siê wspomniany krótki
wstêp Tamary Ko³akowskiej, esej Jezus omieszony oraz pos³owie o. Jana Andrzeja K³oczowskiego OP, w którym ukazuje on znaczenie i aktualnoæ eseju na tle twórczoci Ko³akowskiego. Sam esej stanowi zwart¹ konstrukcjê, nie zosta³ podzielony na rozdzia³y.
Jedynie dziêki oddzieleniu niektórych akapitów poprzez werset odstêpu mo¿na wyró¿niæ
w nim cztery czêci: (1) krytyczne spojrzenie na europejsk¹ kulturê i jej dzieje (s. 7-54),
(2) ocenê przewrotu spowodowanego filozofi¹ Nietzschego (s. 53-56), (3) symulowany
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dialog Sceptyka i Apologetyka o demitologizacji (s. 56-73) oraz (4) próbê ukazania istoty
chrzecijañstwa w kontekcie sporu Bultmanna i Jaspersa o obecnoæ w nim mitu (s. 73-115).
T³em historycznym powstania omawianej publikacji s¹ lata osiemdziesi¹te XX wieku, kiedy to trwa³a zimna wojna, nad wiatem wisia³o widmo III wojny wiatowej, natomiast kultura zachodniej Europy wchodzi³a w fazê postmodernizmu relatywizuj¹cego
wartoci uznawane dot¹d za obiektywne. W tym kontekcie Ko³akowski zadaje pytanie
o los Europy, cywilizacji zbudowanej na chrzecijañskim fundamencie, którego istot¹ jest
Jezus. Autor abstrahuje od pytañ o Jego bóstwo i historycznoæ, zaznacza, ¿e chodzi mu
o Jego rolê dla naszej cywilizacji, która zapomnia³a o Nim i nie ¿yje tak, jak On naucza³.
Jednym z centralnych tematów nauczania Jezusa by³o królestwo Boga. Dowiadczenie okupacji rzymskiej oraz liczne roszczenia mesjañskie, które wysuwa³o wielu przywódców ówczesnych powstañ antyokupacyjnych, to klimat dzia³alnoci Jezusa. W klimacie
owych apokaliptycznych oczekiwañ judaizmu zapowiada³ On bliskoæ królestwa oraz
wskazywa³ na sw¹ cudotwórcz¹ dzia³alnoæ jako jego urzeczywistnianie. Wyznawcy Chrystusa jednak, jak zaznacza Ko³akowski, wobec trwaj¹cych zbyt d³ugo oczekiwañ na eschaton stanêli wobec dramatycznego pytania: Czy to mo¿liwe, ¿eby Jezus siê pomyli³?
(s. 15). Autor, ukazuj¹c ró¿ne próby odpowiedzi na to pytanie [m.in. powsta³a nawet hipoteza eschatologicznej genezy Kocio³a (J. Weiss, A. Loisy i inni), wed³ug której jest on projekcj¹ oczekiwañ eschatologicznych na Jezusa i wspólnotê aposto³ów], zwraca uwagê, ¿e
idea apokalipsy nie obumar³a, lecz powraca w ró¿nych epokach historii. Tej idei apokalipsy
nie mo¿na jednak uto¿samiaæ z eschatycznym oczekiwaniem pierwotnego Kocio³a. Pierwsi chrzecijanie oczekiwali rych³ej interwencji Boga, a wspó³czeni boj¹ siê kataklizmu, który jest skutkiem ich w³asnej dzia³alnoci. Wed³ug Ko³akowskiego nie mo¿emy ³¹czyæ tych
dwóch postaw, lecz powinnimy odkryæ przes³anie Jezusa, w którym apokaliptyczna perspektywa pozwala nam stwierdziæ, ¿e wszystkie doczesne dobra maj¹ drugorzêdn¹ wartoæ.
Spojrzenie na dobra ziemskie w takiej perspektywie to warunek, aby rasa ludzka mog³a
prze¿yæ i unikn¹æ apokalipsy samozag³ady (s. 20).
W perspektywie reakcji wspó³czesnych Europejczyków na nauczanie i przykazania
Jezusa mo¿emy odkryæ znaczenie tytu³u eseju, który na pierwszy rzut oka mo¿e wydawaæ siê prowokuj¹cy. Jezus omieszony to Jezus, na którego naukê wspó³czeni reaguj¹ miechem. Jego nauczanie nie jest dla nich nieprawdziwe, lecz jest po prostu mieszne.
Oferowana przez Niego moralnoæ jest dla nich nieop³acalna, a jej przyjêcie staje siê powodem do wstydu. Wed³ug Leszka Ko³akowskiego jest to efekt Owiecenia, którego wiat³a gasn¹ wszêdzie, ale nie w Kocio³ach i u teologów (s. 25). Recept¹ na tê sytuacjê
jest jedynie metanoia, której podstawowym warunkiem jest uznanie w³asnej winy. Zdolnoæ do poczucia winy, do uznania grzechu to warunek cz³owieczeñstwa. Z kolei kategoryzacja grzechu jako psychiczne urojenie to znak wspó³czesnego kryzysu cz³owieczeñstwa (s. 26).
Zastanawiaj¹c siê nad przyczyn¹ obecnej sytuacji Kocio³a w Europie, Ko³akowski
rozwa¿a dialektykê sacrum i profanum. Ich wspó³istnienie to warunek zdrowego podejcia do wiata i s³usznej autonomii Kocio³a i pañstwa. Usuniêcie profanum doprowadzi³oby do teokracji  tyranii sacrum, a negacja sacrum doprowadzi³aby do uznania wszystkiego za sacrum. Sekularyzacja jest potrzebna, ale ma granice. Jedn¹ z nich jest prawo
naturalne, którego odrzucenie doprowadzi³oby do upadku cywilizacji (s. 36-52). Wed³ug
Ko³akowskiego taki krok ju¿ nast¹pi³, by³ nim postulat mierci Boga autorstwa Nie-
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tzschego. Doprowadzi³o to do zakwestionowania prawa naturalnego i po³o¿enia fundamentu pod now¹ cywilizacjê, cywilizacjê bez fundamentów, opart¹ na otch³ani (s. 54-55).
Kolejnym krokiem przyczyniaj¹cym siê do os³abienia si³y chrzecijañstwa by³o dziecko Owiecenia: postulat demitologizacji, czyli naturalizacja wiary i jej depozytu. Profesor
Oksfordu ukazuje pogl¹dy zwolenników demitologizacji na przyk³adzie dialogu Sceptyka  naturalisty  z Apologetykiem  wierz¹cym, uznaj¹cym cuda i mo¿liwoæ ingerencji
Boga w dzieje wiata (s. 56-73). Konkluzj¹ myli Ko³akowskiego na temat demitologizacji jest krótkie, ale treciwe stwierdzenie: nie ma chrzecijañstwa «zdemitologizowanego» (s. 73).
Chocia¿ Ko³akowski jest filozofem, to mo¿emy zauwa¿yæ u niego dobr¹ znajomoæ
aktualnych problemów teologicznych. Przyk³adem tego jest przytaczany spór Bultmanna
i Jaspersa o rolê mitu i potrzebê jego wyjaniania dla wspó³czesnych. Bultmann twierdzi,
¿e mit odgrywa rolê przekaziciela prawdy, której twórca mitu nie potrafi³ przekazaæ
w sposób dos³owny. On chce wyt³umaczyæ mit, aby sta³ siê zrozumia³y dla ludzi o wspó³czesnej mentalnoci, którzy tak jak on nie wierz¹ w zjawiska nadprzyrodzone i oczyszczaj¹c wiarê z treci intelektualnych, redukuj¹ j¹ do sfery egzystencji.
Dla Jaspersa mit pe³ni wa¿n¹ funkcjê w kulturze i nie ma lepszego sposobu na wyra¿enie przekazywanych przezeñ prawd, dlatego nie mo¿na t³umaczyæ mitów, nale¿y je
pozostawiæ w obecnej formie. Wed³ug niego jednak mit nie ma ¿adnego empirycznego
znaczenia. Wydarzenia przekazywane przez mity nie mog¹ byæ realne, s¹ tylko kodami
do zrozumienia transcendencji. Jaspers wyklucza objawienie i zmartwychwstanie, co
w konsekwencji prowadzi do deizmu i panteizmu.
Zestawiaj¹c powy¿sze teorie, Ko³akowski ukazuje ich s³aboæ i b³êdne za³o¿enia.
Nauka Bultmanna oddzieli³a wiarê od historii, nast¹pi³a przepaæ miêdzy Jezusem historii
a Chrystusem wiary. Z kolei Jaspers utworzy³ dwa typy religijnoci: dla owieconych
i dla mas. Ich koncepcje opieraj¹ siê na b³êdnych za³o¿eniach filozoficznych, a w³aciwie
na próbie zast¹pienia religii filozofi¹. W konkluzji autor Jezusa omieszonego na przyk³adzie dowodzenia niemiertelnoci ukazuje logiczn¹ s³aboæ tych teorii. Jeli nie potrafimy
empirycznie dowieæ niemiertelnoci, to nie ma powodu uwa¿aæ, ¿e ta doktryna jest
logicznie nie do pogodzenia z nasz¹ wiedz¹ (s. 99).
Leszek Ko³akowski pokazuje równie¿ zwi¹zek mitu (który jest treci¹ wiary) z teologi¹. Stwierdza, ¿e wiara mo¿e istnieæ bez teologii, ¿e jest zrozumia³a sama dla siebie, teologia jednak jest jej potrzebna, ona jest sposobem, w jaki mit broni siê przed wrogami
(s. 103), którymi s¹ owieceniowa negacja oraz inne mity.
Pod koniec omawianego eseju autor ukazuje istotê chrzecijañstwa, która odgrywa
rolê wartoci integruj¹cej wszelkie inne wartoci bêd¹cych fundamentami Europy. T¹
wartoci¹ jest Jezus Chrystus, a w wymiarze moralnym jest ni¹ oferowana i zalecana przez
Niego mi³oæ. Bycie chrzecijaninem polega na ¿yciu wed³ug zasady sformu³owanej przez
w. Augustyna: kochaj i czyñ, co chcesz (cyt. za s. 111).
W zakoñczeniu mo¿emy znaleæ pytania o Koció³, na które byæ mo¿e autor nie zd¹¿y³ albo nie chcia³ udzieliæ odpowiedzi, zmuszaj¹c potencjalnych czytelników do mylenia. Jedno z pytañ brzmi¹ce: jaki by³by los ludzkoci, gdyby uczniowie nie oddzielili siê
od Synagogi? (s. 114), mo¿e stanowiæ przedmiot refleksji dla teologów, lecz drugie pytanie: jeli Koció³ [ ] nie jest zdolny przestrzegaæ zasad, które sam g³osi [ ], to gdzie
jest dzie³o Jezusa? (s. 109) zmusza do mylenia wszystkich wierz¹cych.
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Mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e pozycja wydana po oko³o 30 latach od jej napisania jest nadal
aktualna, a poruszane przez profesora Ko³akowskiego problemy maj¹ wp³yw na kulturê
oraz znajduj¹ swe odbicie w teologii.
Mo¿na jedynie ubolewaæ, ¿e autor nie ukoñczy³ i nie zredagowa³ Jezusa omieszonego. Z pewnoci¹ u³atwi³oby to czytelnikom odbiór dzie³a, którego zrozumienie utrudnia
wieloæ w¹tków oraz czêste przeskoki mylowe, które najprawdopodobniej by³yby w pe³ni zrozumia³e tylko dla autora. Ulegaj¹c pokusie spekulacji, mo¿emy pójæ dalej i stwierdziæ, ¿e gdyby esej zosta³ napisany po polsku, to by³by ³atwiejszy w odbiorze dla polskich czytelników, poniewa¿ podejmowana w dziele analiza ówczesnego stanu kultury
dotyczy Europy Zachodniej, której niektóre problemy nie by³y wtedy znane Polsce.
Warto poleciæ lekturê Jezusa omieszonego, poniewa¿ ksi¹¿ka przedstawia myl jednego z bardziej wp³ywowych wspó³czesnych polskich filozofów, który oceniaj¹c z perspektywy historycznej pogl¹dy filozoficzne, ukazuje nie tylko ich ró¿nice czy logiczne
sprzecznoci, lecz pokazuje znacznie wiêcej  ich wp³yw na kulturê oraz konsekwencje
dla losów cywilizacji.
DANIEL KOPER
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II
Lublin
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Bernhard Körner, Orte des Glaubens  loci theologici. Studien zur theologischen Erkenntnislehre, Würzburg: Echter Verlag GmbH 2014, s. 265, ISBN 978-3-429-03752-9.
Wspó³czenie w rodowiskach tradycyjnie katolickich wyznanie wierzê nie wzbudza ju¿ wiêkszych emocji. Rzadko kto stawia pytanie o pocz¹tek swojej wiary. Tymczasem okazuje siê, ¿e odkrycie jej róde³ i uwarunkowañ mo¿e pomóc w g³êbszym jej rozumieniu, prze¿ywaniu i rozwijaniu. Zdarza siê jednak, ¿e cz³owiek wierz¹cy staje przed
koniecznoci¹ wyt³umaczenia nadziei, która jest w nim. Poszukuje wówczas pewnych
róde³ argumentacji. Od osobistego dowiadczenia przechodzi wiêc do swoistej epistemologii wiary. W swoich badaniach dochodzi do miejsc fundamentalnych dla wiary chrzecijañskiej i rozumowej refleksji nad ni¹. Miejsca te, zwane loci theologici, mog¹ staæ siê
ród³ami teologicznej argumentacji, poniewa¿ ciesz¹ siê autorytetem jako przestrzenie
zachowywania i przekazywania wiary.
W kontekcie powy¿szego rodzi siê pytanie o stosunek miejsc osobistego subiektywnego dowiadczenia Boga, wzglêdnie wiary, do miejsc przekazuj¹cych utrwalone i zachowane obiektywne dowiadczenie chrzecijañskie. Problem ten sta³ siê tytu³ow¹ kwesti¹
ksi¹¿ki Bernharda Körnera, zatytu³owanej Orte des Glaubens  loci theologici. Studien
zur theologischen Erkenntnislehre, wydanej w Niemczech w 2014 roku.
Bernhard Körner jest austriackim ksiêdzem i teologiem. Urodzi³ siê 6 lipca 1949 roku
w Klagenfurcie w po³udniowej Austrii. W latach 1969-1975 studiowa³ teologiê i filologiê
angielsk¹ na Uniwersytecie Karola Franciszka w Grazu. Po otrzymaniu wiêceñ kap³añskich w 1976 roku pracowa³ w Grazu jako duszpasterz i nauczyciel w Akademischen
Gymnasium. W 1979 roku otrzyma³ promocjê na doktora teologii. W 1991 habilitowa³
siê na Uniwersytecie Eberharda Karola w Tybindze. Od 1993 roku jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie w Grazu. Obecnie pe³ni funkcjê kierownika Instytutu Dogmatyki. Ponadto jest konsultorem Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, cz³onkiem korespondencyjnym Papieskiej Akademii Teologicznej, przewodnicz¹cym Komisji Ekumenicznej
diecezji Graz-Seckau, a tak¿e cz³onkiem kapitu³y katedralnej w Grazu. Odznaczony orderem za zas³ugi Pro Merito Melitensi.
G³ówne obszary badañ Bernharda Körnera to epistemologia teologiczna, pytania podstawowe teologii oraz teologia Hansa Ursa von Balthasara. Dotychczasowy dorobek naukowy austriackiego teologa tworzy trzynacie samodzielnych publikacji ksi¹¿kowych,
m.in.: Melchior Cano. De locis theologicis (1994), Gottes Gegenwart (2005), Glauben
leben  Theologie studieren (2008), Die Bibel als Wort Gottes auslegen (2011), Gute
Gründe für ein Leben in der Kirche (2012); osiem wydañ zbiorowych, np.: Bischofsbestellung  Mitwirkung der Ortskirche? Mit einer kommentierten Bibliographie zum Thema. Demokratie in der Kirche von P. Inhoffen und M. Hölzl (2000), Über die Möglichkeit
des Glaubens heute  vierzig Jahre nach Karl Rahner (2007), Zerbrechlich und kraftvoll.
Christliche Existenz 50 Jahre nach dem zweiten Vatikanum (2014); a tak¿e kilkadziesi¹t
artyku³ów naukowych i referatów. Ponadto liczne artyku³y popularnonaukowe, wyk³ady
otwarte na ¿ywo i za porednictwem mediów.
Recenzowana ksi¹¿ka jest owocem wieloletnich badañ Bernharda Körnera, prowadzonych w zakresie epistemologii teologicznej. Pobrzmiewaj¹ w niej tematy, które wcze-
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niej by³y przedmiotem odrêbnych publikacji autora. Körner pisa³ ju¿ kilkakrotnie o Melchiorze Cano i jego systemie loci theologici. W swojej refleksji naukowej podejmowa³
tak¿e kwestiê wiary. W omawianym studium spotykaj¹ siê oba te zagadnienia.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z wprowadzenia, piêciu rozdzia³ów i zakoñczenia. We wprowadzeniu (s. 11-20), którego tytu³ jest zapo¿yczonym wyra¿eniem Gott einen Ort sichern
autor pyta prowokacyjnie: Czy Bóg potrzebuje, by wierz¹cy znalaz³ dla Niego miejsce
w swoim ¿yciu, skoro jest obecny zawsze i wszêdzie? Odpowiadaj¹c, ukazuje zawarty
w pytaniu postulat wynikaj¹cy z charakteru wiary, która jest wspominaniem Boga wchodz¹cego w historyczn¹ rzeczywistoæ ludzi, Boga, który przyszed³ w ¿yciu i dzia³alnoci,
mierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, daj¹c siê ograniczyæ ramami miejsca i czasu. Dlatego te¿, zauwa¿a Körner, chrzecijañstwo jest wspólnot¹ wiary w Boga daj¹cego
siê poznaæ w konkretnej ludzkiej rzeczywistoci. Wydarzenia, teksty, symbole, przekazywane z pokolenia na pokolenie, staj¹ siê miejscami pamiêci (Gedächtnisorte). Jako takie
s¹ czym wiêcej ni¿ tylko ród³ami wiedzy (Quellen des Wissens)  w nich kszta³tuje siê
to, co tworzy religiê. U progu nowo¿ytnoci otrzyma³y nazwê loci theologici.
Rozdzia³ pierwszy (s. 21-62) zatytu³owany Wiara chrzecijañska a znaczenie lokalnoci stanowi swoiste status questionis ksi¹¿ki. Körner przedstawia w nim istotne teologiczne i kulturoznawcze badania w kwestiach podstawowych dla problematyki podejmowanej w dalszych rozdzia³ach. Punktem wyjcia jest przekonanie, ¿e ca³y wiat pe³en jest
wiêtych miejsc (heilige Orte), które podtrzymuj¹ religijn¹ pamiêæ i umo¿liwiaj¹ dowiadczenie. Dla ilustracji autor przywo³uje dowiadczenie religijne ludu Izraela, któremu Bóg
da³ siê poznaæ przez konkretne wydarzenia. Szczytem tego ukazywania siê Boga jest
przyjcie Jezusa Chrystusa. W tym sensie konkretne okolicznoci miejsca i czasu, w których ¿yje cz³owiek i w których Bóg daje mu siê poznaæ, staj¹ siê miejscami wiary (Orte
des Glaubens). Wed³ug Körnera miejsce (der Ort) nale¿y rozumieæ jako miejsce w przestrzeni (Stelle in einem Raum). S¹ to przestrzenie ró¿nego rodzaju: literackie, muzyczne,
historyczne i biograficzne, duchowe, religijne i teologiczne. One pomagaj¹ zrozumieæ
wiarê chrzecijañsk¹, choæ nigdy do koñca. W tych przestrzeniach sytuuj¹ siê miejsca
religijne (religiöse Orte), takie jak sanktuaria i katedry, osoby wiêtych, ceremonie liturgiczne, wypowiedzi Magisterium. Körner zauwa¿a, ¿e zale¿noci pozwalaj¹ce na identyfikacjê miejsca mog¹ byæ dane pierwotnie (ursprünglich)  definiuj¹ce  lub jako efekt
refleksji (durch Reflexion)  niedefiniuj¹ce. Rozwa¿ania prowadz¹ autora do stwierdzenia, ¿e ludzie ¿yj¹ i dzia³aj¹ zawsze w jakich miejscach, ich mylenie i dzia³anie jest
przez nie naznaczone. Co siê za tyczy samego poznania, to autor rozró¿nia tu miejsca,
które same w sobie przekazuj¹ konkretn¹ wiedzê oraz miejsca, które dostarczaj¹ poznania, jako okolicznoci tworz¹ce kontekst.
Rozdzia³ drugi (s. 63-91) nosz¹cy tytu³ Wielorakie miejsca poznania wiary ukazuje
bogat¹ panoramê róde³ wiary i ich znaczenie w ogólnoci, szczególnie za dla poznania
wiary i epistemologii teologii, i jako taki obfituje w cenn¹ treæ. Bernhard Körner wskazuje, ¿e miejsca dowiadczenia wiary i poznawania wiary, choæ rozró¿nialne, s¹ jednak
nierozdzielne. Jest wiele miejsc, które na swój sposób mówi¹ o Bogu, wzglêdnie daj¹
dowiadczyæ Boga, wewnêtrznych lub zewnêtrznych wobec chrzecijañskiej Tradycji
i wobec Kocio³a. Autor stawia pytanie o to, jak rozpoznaæ miejsca godne zaufania,
w których nie tylko mo¿na wiary dowiadczaæ, lecz tak¿e w autentyczny sposób wiarê
znajdowaæ i zachowywaæ. To jest problem, który stoi za nauk¹ loci theologici Melchiora
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Cano. Ich rola ró¿ni siê wyranie od funkcji miejsc dowiadczenia wiary. Dalej Körner
przywo³uje myl luterañskiego teologa i filozofa religii C.H. Ratschowa. Ten ostatni napisa³, ¿e wiara ma swój w³asny projekt zrozumienia. Rozum jest miejscem, w którym
wiara szuka lepszego zrozumienia siebie samej i zachowania w obliczu zastrze¿eñ. Wierz¹cy stoj¹ zawsze przed zadaniem zrozumienia tego, w co wierz¹. Przy tym musz¹ siê
oni poruszaæ w miejscu, jakim jest rozum (Ort der Vernunft), w którym wiara powinna
byæ stale zachowywana jako opcja. Körner kontynuuje temat rozumienia wiary, zaznaczaj¹c, ¿e swój wp³yw nañ ma tak¿e inkulturacja wiary. W tym procesie wiara staje wobec praktycznych wyzwañ, które z kolei mog¹ daæ g³êbsze jej zrozumienie: jak muzykowanie zapewnia rozumiej¹cy wgl¹d w muzykê, tak prze¿ywana wiara przynosi g³êbsze
jej zrozumienie.
Bernhard Körner w drugim rozdziale stawia jeszcze pytanie o to, czym jest dowiadczenie religijne (religiöse Erfahrung). Nasuwa siê odpowied: dowiadczeniem Boga (die
Gotteserfahrung). Lecz ono jest trudne do wyra¿enia i identyfikacji, wzglêdnie obiektywizacji. Autor sugeruje wiêc, by mówiæ raczej o dowiadczeniu wiary (die Glaubenserfahrung), przez które mo¿na rozumieæ ka¿de dowiadczenie, o ile daje siê ono zrozumieæ
i wykazaæ jego istotnoæ dla wiary. Podczas gdy samo dowiadczenie mo¿e byæ przyt³aczaj¹ce i jêzykowo prawie niewyra¿alne, poznanie w nim zdobyte przewy¿sza je jako
artyku³owalne. Metodologiczna refleksja za pokazuje, ¿e poznanie ma ró¿n¹ wagê, zale¿n¹ od mo¿liwoci pozyskania i uzasadnienia. Gdy za chodzi o czytanie formu³owanych deklaracji wiary i argumentów teologicznych, Körner pisze, ¿e trzeba uwzglêdniaæ
ich wieloraki kontekst. Pierwszym kontekstem s¹ miejsca same dla siebie. Ka¿da wypowied przychodzi z pewnym kontekstem i w pewnym kontekcie oddzia³uje. Dlatego
w nim przede wszystkim zawiera siê sens wypowiedzi (miejsca).
Rozdzia³ trzeci (s. 93-127) pod znacz¹cym tytu³em Kiedy miejsca staj¹ siê argumentami przedstawia wyk³ad z nauki o loci theologici. Körner rozpoczyna omówieniem filozoficznego przygotowania kategorii loci, komentuj¹c myl Arystotelesa, Cycerona, Boecjusza, Tomasza z Akwinu, Piotra Hiszpana i Rudolfa Agricoli. W dalszej czêci
rozdzia³u autor skupia siê ju¿ na analizie nauki Melchiora Cano. Pokazuje, ¿e budowana
na osi¹gniêciach poprzedników myl dojrzewa³a, staj¹c siê podstaw¹ do refleksji nad loci
theologici w nastêpnych stuleciach. Intersuj¹cy wydaje siê punkt powiêcony myli Tomasza z Akwinu w teorii Melchiora Cano. G³êbsza analiza dialektyki Cano pokazuje, ¿e
choæ zaczerpn¹³ on wiele od Tomasza, to jednak ró¿nie rozumie nawet te same pojêcia.
Körner podaje przyk³ad pary pojêciowej. Podczas gdy dla Tomasza inventio (odkrycie)
jest wewnêtrzn¹ argumentacj¹ starania, dla Cano jest wydobyciem argumentów, które
opieraj¹ siê na poznaniu instancji, wzglêdnie jej wypowiedzi. Podobnie iudicium (opinia,
orzeczenie, s¹d) dla Tomasza oznacza wewnêtrzn¹ weryfikacjê nowych wypowiedzi przez
wykazanie, ¿e pochodz¹ one od innych, ju¿ naukowo zabezpieczonych wypowiedzi. Dla
Cano za  okrela formalne potwierdzenie wypowiedzi przez wykazanie, ¿e jest ona
powiadczona przez jak¹ kocieln¹ instancjê lub autorytet. To zestawienie dowodzi pewnej zmiany w roz³o¿eniu akcentów w dialektyce Cano. Charakterystyka pojêcia auctoritas u Cano nie dotyczy wypowiedzi, lecz instancji i jej autorytetu.
Bernhard Körner, kontynuuj¹c refleksjê, podaje, ¿e z koñcem teologii neoscholastycznej nauka o loci theologici odesz³a w zapomnienie. Od XX wieku jednak prze¿ywa swój
renesans, zw³aszcza w literaturze niemieckojêzycznej. Wród teologów reprezentuj¹cych
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tê grupê autor ksi¹¿ki wspomina równie¿ w³asn¹ osobê. Rozdzia³ koñczy stwierdzeniem,
¿e w ca³ej teorii loci theologici nie chodzi przede wszystkim o sam¹ topikê, o naukê dla
niej samej, ale o naukê argumentacji. W tym kontekcie Melchior Cano, pisz¹c o autorytecie Pisma wiêtego, okrela je mianem najwy¿szego autorytetu nie tylko dla docenienia
jego wa¿noci, ale tak¿e by podkreliæ, ¿e autorytet Pisma wiêtego powinien zostaæ przyjêty jako istotny punkt widzenia (relevante Gesichtspunkt) dla teologicznej argumentacji.
Czwarty rozdzia³ (s. 129-178) podejmuje odpowied na pytanie o znaczenie róde³
wiary, wzglêdnie loci theologici, w przysz³oci teologicznej epistemologii. Tytu³ rozdzia³u Pod znakiem historycznoci wyznacza jego podstawowe za³o¿enie: to, co przed, mo¿na budowaæ jedynie na wiadomoci tego, co ju¿ za. Körner zachêca wiêc, by w drogê
ku przysz³oci zabraæ najpierw znak historii, czyli to wszystko, co cenne w dotychczasowej myli, m.in.: systematyzacjê autorytetu loci, wzglêdnie wypowiedzi czy instancji, jak
równie¿ docenienie jako miejsc teologicznych rozumu, nauk i historii.
W ten sposób autor przechodzi do charakterystyki wspó³czesnej nauki o loci theologici, wskazuj¹c na cztery zasadnicze wymiary: topikê, pragmatykê, kryteriologiê (krytykê
poznania) oraz hermeneutykê. [ ] Jako wskazówkê na przysz³oæ, wynikaj¹c¹ z powy¿szych punktów, Körner podaje potrzebê rozszerzenia i zró¿nicowania zespo³u miejsc wiary i powiadczania wiary. Rozdzia³ wieñczy sformu³owaniem czterech kroków s³u¿¹cych
zdobyciu poznania z miejsc wiary. Krok pierwszy polega na badaniu owych miejsc wiary,
krok drugi  na zestawieniu ich ze sob¹ i ujêciu we wzajemnych odniesieniach, krok trzeci  na reflektowaniu ich, w celu interpretacji i zrozumienia treci poznania (sensu miejsc),
krok czwarty  na okreleniu wa¿noci wypowiedzi ka¿dego miejsca.
Rozdzia³ pi¹ty (s. 179-248) zatytu³owany Interakcja miejsc wiary, wieñcz¹cy ca³oæ
ksi¹¿ki, podejmuje kwestiê wzajemnego odniesienia do siebie miejsc wiary, by wskazaæ
na trudnoci, niebezpieczeñstwa, ale nade wszystko na szanse ich rozwoju. Odnosi siê
wiêc kolejno do kwestii tradycji, eklezjologii Kocio³a-communio, problemu stwierdzania autorytetu i rangi wypowiedzi, prze³o¿enia treci wiary na praktykê, w koñcu tak¿e
do pytania o relatywizm w wierze i teologii. [ ]
W zakoñczeniu (s. 249-254) opatrzonym znamiennym tytu³em Dla skromnej i nie
egocentrycznej teologii Bernhard Körner opiera siê na myli Hansa Ursa von Balthasara,
korzystaj¹c przy tym z komentarza autorstwa Aloisa Haasa. Körner przywo³uje refleksjê
Balthasara, ¿e wejcie Boga w czas i miejsce jest wyzwaniem stoj¹cym przed teologi¹
i prowokuj¹cym mylenie. Oczywicie, zauwa¿a autor ksi¹¿ki, szwajcarski teolog ma przy
tym wiadomoæ skoñczonoci ludzkiego mylenia i poznania. Dalej Körner zwraca uwagê na metodê Balthasara, który w swojej refleksji teologicznej zapewnia wa¿ne miejsce
dla kontekstu kulturowego. Rozstrzygaj¹cy krok polega na tym, ¿e kulturowe miejsca
pamiêci czyta w wietle wydarzenia objawienia: w wietle Jezusa Chrystusa, Jego ¿ycia
i s³ów, Jego mierci i zmartwychwstania. Dlatego nale¿y, jak za Szwajcarem zachêca Austriak, w kulturze i myli ukazywaæ przede wszystkim oblicze Chrystusa.
Tak pokrótce zarysowuje siê treæ recenzowanej publikacji. Ksi¹¿ka porusza szeroki
wachlarz zagadnieñ i problemów zwi¹zanych z dowiadczeniem i poznaniem wiary oraz
epistemologi¹ i topik¹ teologiczn¹, które nie sposób tu wyczerpuj¹co przedstawiæ. Czytelnika zainteresowanego pe³niejsz¹ wyk³adni¹ zawartoci dzie³a Bernharda Körnera niech
bêdzie wolno odes³aæ do samego ród³a.
Trzeba przyznaæ, ¿e temat studium jest ciekawy i doæ oryginalny. Wyjaniaj¹c zwi¹zek i wzajemne odniesienie trzech rodzajów miejsc: dowiadczenia wiary, powiadczenia
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wiary oraz zrozumienia i udowodnienia wiary, autor opiera siê nie tylko na teorii poznania teologicznego, ale tak¿e na badaniach z zakresu kulturoznawstwa, historii i ogólnej
metodologii nauk. Publikacja jest cenna tak¿e z tego wzglêdu, ¿e w polskiej literaturze,
poza kilkoma wyj¹tkami (J. Szymik, C. Bartnik) temat miejsc (róde³) wiary jako róde³
teologicznej argumentacji nie jest podejmowany. W pierwszych dwóch rozdzia³ach autor
wielokrotnie pisze o dowiadczeniu wiary (rozumianym synonimicznie do dowiadczenia
Boga) jako o czym, co pozwala odkryæ prawdziwe miejsca wiary. Dlatego te¿ opracowanie Körnera mo¿e stanowiæ wartociow¹ lekturê dla tych, którzy interesuj¹ siê wspó³czesn¹ dyskusj¹ nad mo¿liwoci¹ dowiadczenia Boga.
Struktura ksi¹¿ki jest przejrzysta, a jêzyk zrozumia³y, co u³atwia refleksjê nad treci¹
podczas czytania. Publikacja wydana zosta³a w bardzo prostej szacie graficznej. W zaznajomieniu, przynajmniej pobie¿nym, z zakresem tematów podejmowanych w opracowaniu,
mo¿e pomóc niezwykle szczegó³owy spis treci, zamieszony zaraz za stron¹ tytu³ow¹.
Studium opatrzone jest tak¿e wspó³czesn¹ bibliografi¹, w przewa¿aj¹cej czêci niemieckojêzyczn¹.
Recenzowana ksi¹¿ka nie jest podrêcznikiem akademickim. Z pewnoci¹ jednak oka¿e siê w³aciw¹ pozycj¹ dla studentów teologii, którzy pragn¹ we w³asnym zakresie uzupe³niæ uniwersytecki wyk³ad metodologii, jak równie¿ dla ka¿dego, kto chce pog³êbiæ
swoj¹ znajomoæ problemu róde³ wiary i teologii.
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