ROK XLVIII l 2010

1

półrocznik

Wydawnictwo Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

Studia Theologica Varsaviensia_1-2010.indd 1

2010-07-02 14:41:14

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

REDAKCJA I ADMINISTRACJA
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Teologiczny
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
stv@uksw.edu.pl

REDAGUJĄ
ks. Ignacy Bokwa, ks. Ryszard Czekalski, ks. Jan Decyk,
Wojciech Kluj OMI (sekretarz redakcji), Józef Kulisz SJ,
Kazimierz Misiaszek SDB, Jacek Salij OP (zastępca redaktora naczelnego),
Jarosław A. Sobkowiak MIC (redaktor naczelny)
OKŁADKĘ PROJEKTOWAŁ
Stanisław Stosiek
Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej
Pozycję dofinansowano ze środków Komitetu Badań Naukowych

ISSN-0585-5594

Druk i oprawa:
OFICYNA WYDAWNICZO-POLIGRAFICZNA „ADAM”
02-729 Warszawa, ul. Rolna 191/193,
tel. 22-843-37-23, 22-843-08-79; tel./fax 22-843-20-52
e-mail: wydawnictwo@oficyna-adam.com.pl
http://www.oficyna-adam.com.pl

Studia Theologica Varsaviensia_1-2010.indd 2

2010-07-02 14:41:14

Ś.P. REKTOR UKSW
KS. PROF. DR HAB. RYSZARD RUMIANEK
(1947-2010)

Studia Theologica Varsaviensia_1-2010.indd 3

2010-07-02 14:41:15

Żył, aby dzielić się dobrem
Wspomnienie ks. prof. dr hab. Ryszarda Rumianka (1947-2010),
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Są ludzie, obok których nie przechodzi się obojętnie. Wyciskają
niezatarty ślad na życiu jednostek i całych społeczności. Takim był
św. pamięci ks. Ryszard Rumianek Rektor Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, naukowiec zajmujący się historią biblijną oraz problematyką ksiąg prorockich, zwłaszcza Księgą
Ezechiela. Zginął w sobotę 10 kwietnia br. w katastrofie lotniczej pod
Smoleńskiem wraz z gronem wybitnych Polaków.
Za kadencji ks. prof. Ryszarda Rumianka Uczelnia przeżyła znaczący rozwój, między innymi została rozbudowana baza dydaktyczna
i powstały nowe wydziały i kierunki studiów. Dzięki Jego zabiegom
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraźnie zwiększyło dotację finansową na funkcjonowanie Uniwersytetu. Podstawowym celem tych działań było zapewnienie młodzieży lepszych warunków
studiowania. Kochał ludzi, służył im jak najlepiej potrafił i umiał ich
sobie zjednywać. Ufał im i ściśle z nimi współpracował na polu naukowym i administracyjnym.
W swojej ostatniej książce pt. Księga Ezechiela. Tłumaczenie i komentarz (Warszawa 2009) ks. Ryszard Rumianek wyjaśnił, że prorok
Ezechiel „w każdym okresie, nawet w obliczu klęski narodu i związanych z tym nieszczęść, budzi w sercach ludzi nadzieję. W ten sposób
dodaje ludziom odwagi głosząc, że nie wszystko kończy się tu na ziemi. Trzeba tylko wierzyć, że Pan Bóg jest Panem dziejów i wszystko,
co się dzieje wokół, ma głęboki sens. A orędzie to jest przecież zawsze
aktualne” (s. 10). Pisząc te słowa Ksiądz Rektor nie zdawał sobie sprawy, że będą one komentarzem teologicznym do tych wydarzeń, które
miały miejsce 10 kwietnia pod Smoleńskiem, słowami otuchy i pocieszenia dla wszystkich pogrążonych w żałobie.
Czcigodny i drogi księże Ryszardzie, dziękujemy Ci za Twoje świadectwo życia i zapewniamy o modlitwie wierząc, że życie nasze zmienia się, ale się nie kończy.
Ks. Stanisław Dziekoński
Dziekan Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
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OD REDAKCJI

Działalność ludzka – a taką jest niewątpliwie twórczość naukowa
– jest świadomym zaangażowaniem człowieka w refleksję nad rzeczywistością, w której on uczestniczy a jednocześnie, którą w sposób
twórczy kształtuje. W tym przetwarzaniu niewątpliwą rolę odgrywa
świadome planowanie owych działań. Prezentowany numer pisma miał
na celu podjęcie opisu jednej z prób takiego świadomego działania
człowieka – zagospodarowanie świata kultury. W te ludzkie, redakcyjne plany wpisało się wydarzenie, którego nie sposób było przewidzieć.
Mam na myśli tragiczną i niespodziewaną śmierć Jego Magnificencji
Rektora, ks. prof. dra hab. Ryszarda Rumianka. Otwarty na człowieka
i na współczesność nie oczekiwałby z pewnością zmiany zwyczajnego biegu rzeczy. Zatem wpisując się w tę optykę, w imieniu Redakcji,
pragnę przyłączyć się do słów wdzięczności wobec zmarłego Księdza
Rektora wyrażonej w słowie Dziekana Wydziału Teologicznego,
ks. Stanisława Dziekońskiego, kontynuując w dalszej części obecnego
zeszytu ów zwyczajny bieg rzeczy.
W zestawieniu dwóch wspomnianych płaszczyzn – ludzkich planów
i tego co niespodziewane – rysuje się w sposób nieunikniony pytanie
o miejsce Opatrzności Bożej w ludzkim życiu. Pytań ważnych nie
można pozostawiać bez odpowiedzi. Podejmujemy to trudne wyzwanie i w następnym numerze pisma, dedykując je w całości zmarłemu
Księdzu Rektorowi, spróbujemy zmierzyć się z zadaniem właściwego rozumienia Opatrzności w wymiarze biblijnym, dogmatycznym,
moralnym, filozoficznym a w końcu czysto ludzkim. Będzie to wyrazem naszej wdzięczności wobec śp. Księdza Rektora, który zosta-
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wił nam jako swoisty testament jednoczenie tego co przewidywalne
z tym, co niespodziane, tego, co się czyni z tym, czego się doznaje.
Będzie to nasze podziękowanie za zachętę do kroczenia z nadzieją śladami Jezusa.
Tematem obecnego numeru jest ukazanie kultury w dialogu z teologią. Wydaje się, że zaprezentowane teksty przynajmniej w części
realizują to zadanie. Wielowątkowość podjętej problematyki pozwala wierzyć, że stanie się ona inspiracją do dalszej refleksji nad relacją teologii i kultury. Partię artykułów otwiera tekst ks. Ignacego
Bokwy rysujący relację wiary i kultury, wychodząc od ich oświeceniowego kryzysu. Chodzi zatem o zestawienie kultury chrześcijańskiej opartej na wierze w trójjedynego Boga z kulturą świecką, która
przyniosła nowy obraz człowieka i nową wizję jego celów, stawiając jednocześnie pod znakiem zapytania antropologiczną koncepcję
chrześcijaństwa. Wyzwania stawiane teologii przez kulturę nie są jednak dla Kościoła czymś nowym. Tej właśnie tezy broni i twórczo ją
argumentuje o. Witold Kawecki CSsR. Czym zatem jest teologia kultury? Jest formą wiary pytającej o Boga, gdzie pytający człowiek nie
może być zredukowany do żadnego teoretycznego schematu. O aktualności tej problematyki świadczy chociażby ożywienie debaty na
temat roli religii we współczesnym świecie. Teologia kultury rysuje
się zatem nie tylko jako przejaw inter-dyscyplinarności, ale jako swoisty impuls do tego, co można by nazwać trans-dyscyplinarnością (Jan
Stanisław Wojciechowski). Jakim typem kultury ma się jednak zająć
teologia kultury? Czy wystarczy znaleźć jej miejsce w tradycyjnym
podziale na kulturę materialną, społeczną i duchową, bądź w napięciu
pomiędzy „sacrum” i „profanum”? Wydaje się, że nawet przy próbie
definicji samej kultury materialnej można dojść do wniosku, że wszelkie podziały są swoiście sztuczne, gdyż samą kulturę materialną należy rozumieć wieloaspektowo, a wtedy jawi się ona w ścisłym związku
z kulturą duchową (Elżbieta Mazur). Nie tylko teologia poszukuje kultury. To również kultura poszukuje teologii, czego wymownym przykładem jest studium poświęcone teologii ukrytej w teatrze (Katarzyna
Flader). Ważne tylko, by nie skupić się na samym „skrywaniu się”
teologii i zachować w pamięci jasne rozróżnienie pomiędzy teologią

Studia Theologica Varsaviensia_1-2010.indd 10

2010-07-02 14:41:15

[3]

OD REDAKCJI

11

a kryptoteologią. Kultura jest sposobem bycia człowieka w świecie.
Zmienił się jednak świat. Jego rytm wyznacza często telewizja i struktura jej programu. Potrzeba zatem rozwinięcia teologicznej refleksji
nad kulturą wizualną. Zanik religii w życiu społecznym spowodował
bowiem, iż jej miejsce coraz bardziej zajmują media elektroniczne.
W tę nową formę bycia w świecie człowieka musi wpisać się bez wątpienia teologia (Bartosz Wieczorek). W świat człowiek wpisuje się
swoją cielesnością. Ta zaś coraz bardziej rozgrywa się pomiędzy afirmacją ciała wyrażoną w nauczaniu Kościoła a współczesnymi przejawami degradacji człowieka w jego cielesności, pomiędzy komunią
osób a ciałem w sferze publicznej. Domaga się to powrotu, na gruncie kultury, do fundamentalnego pytania o to kim jest człowiek, do
zdefiniowania na nowo związku, jaki zachodzi pomiędzy etyką a estetyką (Dominika Żukowska). Prowokuje to przemyślenie na nowo
niektórych aspektów kultury. Wyrazem takiej potrzeby jest podjęcie refleksji nad teorią sztuki (Dagmara Jaszewska). Z jednej bowiem
strony „uwspółcześni” to teologię, z drugiej zaś ochroni samą sztukę
przed „grzechami nowoczesności”. Kultura musi też pytać nieustannie
o swoją tożsamość, która musi być otwarta na dialog, którego nie można redukować wyłącznie do wpływów i oddziaływania innej kultury
(Norbert Mojżyn).
W grupie artykułów różnych na szczególną uwagę zasługuje tekst
ks. Józefa Grzywaczewskiego poświęcony rozumieniu tradycji w modernizmie. Z jednej bowiem strony nie można właściwie pojąć historii Kościoła i teologii bez osadzenia ich w tradycji, z drugiej zaś
nie można popełnić modernistycznego błędu nadmiernego akcentowania tradycji w formowaniu się teologii i Kościoła. W problematykę Dekalogu wprowadza tekst bpa Andrzeja F. Dziuby. Ukazuje on,
iż dzięki Chrystusowi przykazania Dekalogu powiązane z przykazaniem miłości stają się przykazaniem żywym i odniesionym do każdego
człowieka indywidualnie. Tę część tekstów zamyka artykuł Veraniki
Harbuzowej poświęcony prymatowi Biskupa Rzymskiego w dialogi
Stolicy Apostolskiej i Patriarchatu Konstantynopolskiego. Szczególnie
istotny wydaje się wątek prymatu papieża w refleksji ekumenicznej.

Studia Theologica Varsaviensia_1-2010.indd 11

2010-07-02 14:41:15

12

OD REDAKCJI

[4]

Partię recenzji otwiera omówienie rozprawy habilitacyjnej z zakresu mariologii, w której ukazuje się wagę właściwego rozumienia obrazu Boga w mariologii i kulcie maryjnym, wyrażonej w stwierdzeniu
Deus semper maior (o. Grzegorz Bartosik OFMConv). Na konieczność
twórczego wiązania liturgiki z teologią pastoralną wskazuje w swojej recenzji ks. Jan Decyk. W refleksji teologicznej znaczącą rolę odgrywa ujęcie historyczne. Przykładem tego jest ukazanie roli jednego
z moralistów w kontekście uprawiania teologii moralnej. Realizm życia domaga się bowiem od teologii wpisania jej w historię konkretnego człowieka, który nie może być oderwany od jego świata odniesień
(bp Andrzej F. Dziuba). Nietypowej recenzji przewodnika po Ziemi
Świętej, autorstwa śp. Księdza Rektora Ryszarda Rumianka, podjął się
o. Józef Kulisz SJ. W ocenie recenzenta również taka forma prezentowania teologii potrafi ukazywać piękno ziemi ukazane w fotografii
a jednocześnie głębokie przesłanie o pięknie człowieka stworzonego przez Boga. Ostatnia z omawianych pozycji zasługuje na szczególną uwagę ze względu na zakres podjętego zadania. Jest to próba
zrekonstruowania całościowej odpowiedzi na pytanie św. Tomasza
z Akwinu o człowieka. Jest to dobry przykład stworzenia tak ważnej w dzisiejszej refleksji nad człowiekiem antropologii integralnej
(o. Jacek Salij OP).
Prezentowany zeszyt zamyka Kronika Wydziału Teologicznego
(o. Wojciech Kluj OMI).
Jarosław A. Sobkowiak MIC
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Ignacy Bokwa
Wiara i kultura: oświeceniowe
korzenie kryzysu ich relacji
Pomimo wielu starań Kościoła katolickiego o właściwą relację między wiarą a kulturą, wyrażających się w wypowiedziach papieży, poczynając od Leona XIII a kończąc na Benedykcie XVI, wydaje się, że
proponowana i kultywowana przez nich otwartość na świat współczesnej kultury napotyka na jego podskórny opór i nieufność1. Stwierdzenie
to nie dezawuuje bynajmniej licznych przykładów wrażliwości szeroko pojętego systemu kultury początku XXI wieku na pierwiastki
chrześcijańskie czy ogólnie rozumiany wymiar religijny. Przesadą byłoby jednak twierdzenie, iż relacja wiary i kultury świeckiej układa
się bezproblemowo. Stąd też teza niniejszego artykułu: istotne znaczenie dla problematyzacji odniesień pomiędzy szeroko rozumianą kulturą świecką a kulturą chrześcijańską, w której dominujące znaczenie
ma wiara w trójjedynego Boga objawionego w Jezusie Chrystusie, ma
europejskie Oświecenie, które przyniosło ze sobą nowy obraz człowieka i nową wizję jego życiowych celów, stawiających pod znakiem
zapytania antropologiczną koncepcję chrześcijaństwa. Zadaniem niniejszego opracowania jest jedynie wskazanie na te elementy treściowe Oświecenia, które doprowadziły do wywierających swoje wpływy
także w dobie obecnej napięć w interesującej nas relacji kulturowej.
Z konieczności zostanie pominięta reakcja kultury chrześcijańskiej na
ideologię Oświecenia, co może sprawiać wrażenie pewnej jednostronności w ocenie zaistniałej sytuacji. Wyjaśnieniem takiego rozwiązania
1
Por. W. Kawecki, Kościół i kultura w dialogu (od Leona XIII do Jana Pawła II),
Kraków 2008.
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jest fakt zaistnienia czynników kształtujących w nowy sposób relację
wiary i kultury po stronie twórców Oświecenia. Opracowanie nie rości
sobie prawa do wyczerpania licznych i skomplikowanych zagadnień,
lecz w swoim zamiarze ma stanowić pomoc w zrozumieniu aktualnych
trudności na polu relacji wiary i kultury w ich historycznej etiologii.

1. Duchowe podłoże Oświecenia
U początków będącej duchowym matecznikiem Oświecenia nowożytności stoi bez wątpienia René Descartes (*1596). Do końca swego
życia pozostał wierzącym katolikiem. Nie przeszkadzało mu to jednak
stosować zasady Dubito, ergo sum również w odniesieniu do prawd
wiary. Zdolność stawiania podstawowych pytań, dotyczących wszystkiego, co istnieje, również Boga, potwierdza ludzką zdolność do myślenia. Dlatego druga zasada Kartezjusza brzmi: Cogito, ergo sum.
Myślenie i powątpiewanie potwierdzają ludzką wolność i godność.
Voltaire (*1694) był jednym z prominentnych pisarzy i myślicieli Oświecenia, a także orędownikiem Wielkiej Rewolucji Francuskiej.
W imię wszechwładnego i wszechobecnego rozumu odrzucał on Boga
jako wytłumaczenie świata i jego praw. Owszem, można wierzyć
w Boga, który stworzył świat. Nie jest On już jednak Bogiem biblijnym, który stworzył świat. Dla Voltaire’a Bóg jest co najwyżej zegarmistrzem, który powołał do istnienia i nakręcił mechanizm świata,
odwiecznym matematykiem, genialnym inżynierem, lecz losy tego
świata toczą się bez Niego. Taki deistyczny obraz świata oznaczał pożegnanie z wykreowanym przez Biblię ideałem Boga. Voltaire’owski
Bóg nie stoi już ponad stworzeniem, lecz obok niego, jako bierny widz.
Jego mocą jest rozum. Dlatego nie stawia On myśleniu żadnych granic, używając rozumu dla poprawienia jakości życia na ziemi2.
Joseph Ratzinger przedstawia przemiany historyczne w Europie jako
istotny faktor nowożytnego przełomu. Dla naszego kontynentu i jego
dziejów jest istotną data 1453 r., kiedy Turcy zdobyli Konstantynopol.
Por. K. Besemer, Unterwegs ins 21. Jahrhundert. Stationen auf dem Weg von
der Moderne in die Postmoderne. Historisch, literarisch und theologisch betrachtet,
Aachen 1998, s. 17-32.
2
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Chrześcijańsko-grecka kultura „europejska” Bizancjum znalazła się
tym samym w swoim stadium końcowym. Moskwa stała się nowym
centrum owej drugiej Europy, która rozszerzyła swoje granice w kierunku Wschodu. Spora część świata germańskiego oderwała się od
Rzymu i stworzyła nową postać oświeconego chrześcijaństwa, które
podzieliło „Zachód” zgodnie z linią kulturowego podziału. Od tego
momentu zaistniały na dobre dwa różne światy myślenia i postępowania. Podział ten utrzymał się do czasów obecnych.
Innym – istotnym dla przeważnie łacińskiej kultury europejskiej
– wydarzeniem kreującym klimat dla zmian w kierunku Oświecenia
było odkrycie Ameryki. Granice Starego Kontynentu otworzyły się na
nowy geograficznie i kulturowo świat z drugiej strony oceanu. Również
Ameryka staje się rodzajem poszerzonej Europy, jej „kolonią”. Wielka
Rewolucja Francuska i zaburzenia polityczno-gospodarczej równowagi w Europie umożliwiły Ameryce uzyskanie statusu podmiotowego.
Ważnym, zwłaszcza w wymiarze symbolicznym, przełomem istotnym dla duchowego kształtu Europy była Wielka Rewolucja Francuska.
Poczynając od późnego średniowiecza Sacrum Imperium ulegało dalszemu osłabieniu. Dopiero jednak teraz nastąpił rozpad także tych duchowych ram, bez którego to procesu niemożliwym byłoby powstanie
Europy w jej dzisiejszym kształcie. Wydarzenia we Francji dowiodły,
że jest możliwym odrzucenie sakralnego zakotwiczenia dziejów i egzystencji państwa: dzieje nie odbijają już w sobie formującej je Bożej
idei, a państwo daje się pojmować czysto po świecku, bazując na racjonalności i woli obywateli. Bóg i Jego wola zyskują walor mitu, stając
się rzeczą zupełnie prywatnej decyzji. W jej podjęciu pomaga rozum,
dla którego Bóg nie jest jednoznacznie poznawalny. Religia i wiara zostają przeniesione w sferę uczucia, nie mającego nic wspólnego
z rozumem. Na przełomie XVIII. i XIX. wieku dokonuje się, zdaniem
J. Ratzingera, głębokie pęknięcie wiary, którego powagę dostrzegają
w coraz większym stopniu czasy współczesne. Jest to podział na „chrześcijan” i „świeckich”, przebiegający w środowiskach protestanckich
Europy bez takiego głębokiego wstrząsu, jaki nastąpił w środowisku
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katolickim, jako że protestanci dali – przynajmniej początkowo –
o wiele więcej miejsca i posłuchu oświeconym i liberalnym ideom3.
Tzw. Wielka Rewolucja Francuska, oprócz rozwoju przemysłu i cywilizacji, była istotnym czynnikiem określającym duchowe oblicze
XIX w. w Europie. Z ogromną siłą zerwała ona całkowicie z przeszłością, niszcząc uważane za dane przez Boga instytucje, takie jak królestwo Francji czy dawne formy lenna. Wiek XIX wyciągnął z Wielkiej
Rewolucji Francuskiej wszystkie możliwe wnioski, przezwyciężając
wszelkie tendencje i próby opóźnienia tych zmian czy też przywrócenia dawnego porządku. Swoimi korzeniami rewolucja ta sięga do
myślicieli Oświecenia, którzy w XVII i XVIII wieku, nawiązując do
tradycji kartezjańskich, odważnie postawili człowieka w centrum świata i myślenia. Człowiek miał pierwszeństwo przed wszelką historią, na
pierwszy plan wysuwała się osobista biografia jego życia jako istoty
myślącej, podejmującej wyzwanie stawiane przez istnienie tu i teraz,
w aktualnych warunkach życia, bez szczególnego uwzględnienia problematyki tego, co będzie po jego śmierci. W taki sposób dokonał się
proces przeciwstawienia sobie rozumu i historii. Oznaczało to, że jedyną instancją zdolną osądzać wszystko jest rozum, i to tak, że może on
występować przeciwko wszelkim odziedziczonym tradycjom i instytucjom, stanowiąc trybunał rozstrzygający o słuszności bądź niesłuszności przedkładanych racji. Miało to kapitalne znaczenie dla rychłego
starcia, do jakiego doszło między coraz bardziej świadomym siebie
człowiekiem a światem przekazanej przez tradycję wiary, z jej instytucjami i autorytetami. Procesom tym sprzyjały specyficzne warunki
polityczne we Francji powodujące, że owe próby elementarnego uwalniania się od wszelkich więzów autorytetu i tradycji, pomimo przywołujących do rozsądku tragicznych wydarzeń w ojczyźnie rewolucji,
w różnym wprawdzie stopniu, jednak rozszerzyły się w całej Europie.
Nie chodziło tu bynajmniej o podziw wykształconych warstw dla wolnościowych idei z 1789 r. Problem polegał bowiem na tym, że od tego
pamiętnego wydarzenia nie było już niczego, czego by nie można było
3
Por. Joseph Kardinal Ratzinger, Werte in Zeiten des Umbruchs. Die
Herausforderungen der Zukunft bestehen, Freiburg-Basel-Wien 2005, s. 73-76.
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zakwestionować, co byłoby oczywiste czy bezwarunkowo obowiązujące. Polityczne trzęsienie ziemi we Francji dosięgło wszystkie trony królewskie i książęce w całej Europie, docierając aż do Ameryki
Łacińskiej. Wprawdzie monarchia mogła się w pewnym stopniu odrodzić, głównie za sprawą Napoleona, który po części wzmocnił znaczenie niektórych monarchów. Po jego upadku i ustanowieniu nowego
porządku na Kongresie Wiedeńskim (1814-15) połączyli się oni w idei
polityki restauracyjnej, mającej na celu powrót do stosunków sprzed
rewolucji. Na krótko udało się zahamować niepomyślny bieg zdarzeń.
Pozostało jednak przekonanie, że państwo jest instytucją ograniczającą
swobody obywateli. Wyzwolone przez rewolucję tendencje emancypacyjne i liberalne zaznaczyły swój wpływ w prawodawstwie dotyczącym porządku gospodarczego i społecznego. W praktyce oznaczało
to osłabienie bądź likwidację przepisów odnoszących się do cechów
i handlu, a do powstania zrzeszeń celnych, do uwolnienia chłopów
i reformy armii, do intensyfikacji wysiłków na rzecz kształcenia i wychowania. Kościół został pozbawiony monopolu na wychowanie, którym musiał się podzielić z instytucją demokratycznego państwa. Nowe
idee wykorzystywano w celu przyspieszenia procesu modernizacji, żywiąc złudną nadzieję, iż pozwoli to nie dostrzec zawartych w tychże
ideach konsekwencji politycznych. Jednocześnie zakładano i wspomagano Kościoły krajowe jako struktury podległe państwu i finansowane
przez nie – obojętnie czy protestanckie czy też katolickie. W ten sposób nowa forma państwa usiłowała sobie podporządkować widzialną
organizację Kościoła, utrzymując poddanych w ryzach i próbując legitymizować swoją władzę4.

2. Ideowe zręby europejskiego Oświecenia:
nowy obraz człowieka
Oświecenie przyniosło ze sobą idee wolności i samodzielności, będąc pierwszą formacją w historii kultury, która swoje normatywne pod4
Por. M. Weitlauff, Kirchentreue und –entfremdung. Ein Rückblick auf das 19.
Jahrhundert, w: Amery, s. 25-36.
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stawy przyniosła ze sobą, rezygnując w ustalaniu swojej tożsamości
z odwołania się do religijno-metafizycznych pewników i niepodważalnych tradycji. Niekwestionowanym celem i motywem osiągającego w XVIII wieku swój szczyt rozwoju Oświecenia jest uwolnienie
od wszelkich autorytetów, tradycji i instytucji, które nie były w stanie zmierzyć się z wymogami jedynego i najwyższego trybunału, za
jaki uznano rozum. Jeden z duchowych ojców Oświecenia, Immanuel
Kant, w swoim artykule, zamieszczonym w grudniowym wydaniu
(z 1784 roku) czasopisma „Berlinische Monatsschrift” tak oto zdefiniował motto Oświecenia: „Oświecenie jest wyjściem człowieka
z jego zawinionej przez niego samego niedorosłości. Niedorosłość jest
nieumiejętnością posługiwania się własnym rozsądkiem bez kierownictwa kogoś innego. Taka niedorosłość jest zawiniona przez zainteresowanego wtedy, kiedy przyczyna tego stanu rzeczy tkwi nie w braku
rozsądku, lecz w braku zdecydowania i odwagi posługiwania się tymże rozsądkiem bez kierownictwa kogoś innego”5. Oświecenie dawało
więc poszczególnym osobom odwagę do samodzielnego myślenia, do
przejmowania odpowiedzialności za siebie i do samourzeczywistnienia. Człowiek ma wreszcie stać się sobą. Taka postawa zaznaczyła się
szczególnie wyraziście we Francji, zwracając ostrze krytyki przeciwko religii. Probierzem prawdziwości wypowiedzi stanie się odtąd ogólnie dostępne doświadczenie. Najwyższą instancją odpowiedzialnego
stylu życia, budzącą zaufanie orientacji w stosunku do świata, stanie
się odtąd rozum. Stąd też najważniejszymi celami, godnymi człowieka oświeconego i wyzwolonego, stały się w tamtym czasie: suwerenne dysponowanie subiektywnym światem wewnętrznym, narastające
opanowanie naturalnego środowiska życia oraz zniesienie nieuzasadnionych rozumowo relacji władzy w świecie życia społecznego,
w którym powinna pozostawać przestrzeń dla indywidualnego kształtowania bytu ludzkiego. Były to obietnice rozumu, które miały się
urzeczywistnić wraz z przyznaniem mu naczelnego miejsca.

5
I. Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, cyt. za: E. Bahr (Hg.),
Was ist Aufklärung? Thesen und Definitionen, Stuttgart 1984, s. 9.
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Choć Oświecenie było krytycznie nastawione do mitów, to jednak
samo nie ustrzegło się przed stworzeniem własnych mitów. Były to
mity wolności, równości i pojednania ludzi między sobą. Nad wszystkim górował mit postępującego urzeczywistnienia powyższych celów.
Mity te były motorem napędzającym ruchy społeczne i polityczne: humanizm i liberalizm, socjalizm i marksizm. Przyczyniły się one do niwelowania różnic i konfliktów pomiędzy społeczeństwem stanowym
i feudalną kulturą a dynamicznie tworzącym się od podstaw centrum
rynku i procesu podziału pracy. Różnice te ulegały rozwodnieniu, osłabieniu i przetworzeniu we wzajemne współistnienie. Nauki społeczne
nazywają ten wielopłaszczyznowy i skomplikowany proces mianem
„modernizacji”. Składają się nań rozwój rynku, podział pracy, gospodarka pieniężna, technologia i nauka. Wzajemne oddziaływanie tych
czynników doprowadziło do powstania społeczeństwa industrialnego, które zastąpiło dotychczasową formę życia społecznego, jaką było
feudalne społeczeństwo agrarne. Modernizacja zawiera w sobie technologiczne wysiłki na rzecz racjonalizacji procesu produkcji i zbytu
towarów i usług, a także głęboko sięgające przemiany pracy i jej organizacji. W efekcie prowadziło to do przemiany społecznego charakteru ludzi i ich osobistych biografii, stylu życia i miłości, struktury
wpływów i władzy, form politycznego nacisku i uczestnictwa, sposobu postrzegania i rozumienia rzeczywistości6. Proces ten ma jednak
swoje Janusowe oblicze. Wprawdzie dzięki bezprzykładnej produkcji
i konsumpcji więcej ludzi niż kiedykolwiek w historii otrzymało realną
szansę „użycia życia”, to jednak wraz z tymi przemianami nie zostały jedynie przecięte więzy feudalnego wyzysku i ucisku, lecz zniszczone wartości religijne i kulturowe, nadające egzystencjalne poczucie
oparcia i sensu. Stosunkowo wcześnie dały znać o sobie głębokie aporie Oświecenia: emancypacja i samotność, otwarcie i utrata, wielość
i dowolność. Posługujący się na własną odpowiedzialność swoim rozumem podmiot nie tylko jest uprawniony, ale wręcz skazany na to, by
samodzielnie ustalać kierunek i nadawać sens swojemu życiu, okrePor. U. Beck, Von der Vergänglichkeit der Industriegesellschaft, w: U. Beck
u. a., Politik in der Risikogesellschaft. Essays und Analysen, Frankfurt am Main 1991,
s. 37.
6
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ślać miary swojego działania i telos kultury. Społeczne instytucje będą
odtąd trawione niepewnością i trudno definiowalną otwartością. Życie
społeczne przybierze formę ustawicznego eksperymentu, którego ryzyko stanie się przewidywalne w takim stopniu, w jakim rozum będzie
pełnił w stosunku do niego funkcję krytyczną.
Rozum staje się w okresie Oświecenia synonimem postępu, zaś sterowany rozumem postęp ma oznaczać w praktyce rozszerzenie zakresu
wiedzy o zależnościach i związkach występujących w świecie przyrody oraz wykorzystanie tychże związków dla lepszego kształtowania
świata. Postęp nie jest naturalną odmianą ewolucji, gdyż jego siłą nośną i motorem napędowym jest autonomiczny podmiot, podporządkowujący sobie naturę według własnego pomysłu. Centralnym impulsem
Oświecenia będzie próba przemiany nastawienia do czasu i dziejów.
Nowoczesna świadomość czasu nie wyczerpuje się jedynie w ramach
teologiczno-teleologicznej interpretacji tego wymiaru jako zbawienia,
lecz o wiele bardziej postrzega bieg świata jako widownię ludzkiego
samourzeczywistnienia.
Oświecenie jako pierwsze odkryło potrzebę czasu. Rozum znalazł
się w zapóźnieniu, które należy jak najszybciej nadrobić, aby rozsądek i wiedza zastąpiły wiarę i Kościół. W tym celu jest rzeczą konieczną uruchomienie wszystkich sił postępu, czyli przyspieszenie
procesu zdobywania wiedzy i jej praktycznego zastosowania. Na początku zainteresowanie czasem dotyczyło głównie nadrobienia tego,
który został utracony, lecz wkrótce przeniosło się ono na przyszłość,
jako że żadna teraźniejszość nie mogła stać się wypełnieniem rzeczy.
Rodził się optymizm pozwalający sądzić, że wszystko jest możliwe,
byle tylko człowiek dysponował wystarczającą ilością czasu. Definicja
wszelkich rzeczy i relacji musiała uwzględniać ich zmienność, czyli
zdolność przemiany, nawet tam, gdzie na czele stawała trwałość i stabilność. Nie uchroniły się przed takim sposobem traktowania ani filary
instytucji państwa, ani też instytucja małżeństwa. Nowoczesne prawo
stanowione daje możliwość nowelizacji ustaw czy uchwał, zaś małżeństwo można rozwiązać w majestacie prawa, zanim uczyni to śmierć
partnera.
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3. Społeczno-kulturowe skutki Oświecenia
Oświeceniowa nowoczesność jest nade wszystko epoką przyspieszonych zmian. Te ostatnie istniały zawsze, w każdej epoce historycznej, powodując schyłek jednych epok, a następowanie innych.
W nowoczesności wszystko podlega coraz to szybszym zmianom,
szybszym, niż można by się tego spodziewać. Okresy stają się coraz
krótsze i przybywa czynników nieprzewidywalnych, których nie sposób domyśleć się na podstawie doświadczenia. Dochodzi do definicji
takich rytmów i przebiegów czasowych, których nie da się żadną miarą
wyprowadzić z naturalnych przemian czasu czy następujących po sobie pokoleń7. Peter Sloterdijk mówi w tym kontekście nawet o „kinetycznej utopii”, której podstawowym pojęciem jest pojęcie „postępu”,
czyli o rozszerzenie i pozbawienie wszelkich granic ludzkiego ruchu,
który nie może ustać, zanim nie zostanie rozpoznane to, co lepsze od
tego, co aktualnie istniejące i zanim to, co lepsze, nie zajmie miejsca
tego, co aktualnie istniejące.
R. Münch rozważa proces funkcjonalnej dyferencjacji współczesnych systemów społecznych8. Postęp naukowo-techniczny doprowadził do niespotykanego w dziejach ludzkości rozszerzenia obszaru
wpływu człowieka na jego naturalne środowisko życia. Skutkiem tego
zjawiska jest wzrost komplikacji sterowania właściwych dla struktur
społecznych procesów. W społeczeństwie wytworzyły się wewnętrzne jednostki funkcjonalne, wyspecjalizowane w wypełnianiu określonych, życiowo doniosłych dla tej społeczności zadań, np. gospodarka,
administracja, oświata, opieka zdrowotna. Dzięki tym jednostkom staje się na nowo możliwa koordynacja i optymalizacja działań zmierzających ku utrzymaniu społecznej całości. Nowoczesne społeczeństwa są
społeczeństwami podzielonych kompetencji. Gospodarka odpowiada
Por. R. Koselleck, Fortschritt und Beschleunigung. Zur Utopie der Aufklärung,
w: Der Traum der Vernunft. Vom Elend der Aufklärung, Bd. I, Darmstadt-Neuwied
1985, s. 88.
7

Por. R. Münch, Die Struktur der Moderne. Grundmuster und differentielle
Gestaltung des institutionellen Aufbaus der modernen Gesellschaften, Frankfurt am
Main 1984.
8
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za zapewnienie fizycznej egzystencji, państwo przejmuje obowiązek
prawnego porządku życia społecznego, zaś rodzina służy zaspokojeniu
prywatnych potrzeb, w tym potrzeby międzyludzkiej bliskości i poczucia bezpieczeństwa. Następujące w ramach poszczególnych jednostek
funkcjonalnych procesy są podporządkowane odpowiednio specyficznym prawom własnym. Rozwój takiej wewnętrznej racjonalności zgadza się z „interpretacją” różnych systemów częściowych. Dzięki temu
systemy częściowe mogą się wzajemnie porozumiewać, co przy okazji
chroni przed prowadzącą do stagnacji i izolacji jednostronnością: nie
może dojść do wyłącznej ekonomizacji gospodarki, polityzacji polityki
czy prywatyzacji rodziny. Miast tego poszczególne dziedziny wzajemnie się przenikają i uzupełniają – dotyczy to przede wszystkim ekonomii, polityki i kulturowego wymiaru społeczeństwa. Z tej racji istnieją
rynek kultury i przemysł kultury, w polityce ważną rolę odgrywają niedobory finansowe, a swoją władzę zaznaczają czynniki ekonomiczne.
Kultura podlega procesom komercjalizacji, zaś ekonomia – procesom
polityzacji. Oddziałując na siebie i zazębiając strefy wpływów, poszczególne systemy częściowe prowadzą do zaistnienia subsystemów.
I tak sektor „Szkoła i oświata” jest współtworzony przez takie systemy częściowe jak rodzina, państwo i kultura, pojawiając się w miejscu
przecięcia strefy wpływów wymienionych systemów częściowych.
Skutkiem funkcjonalnego zróżnicowania społeczeństwa jest zastąpienie dotychczasowej, stanowej struktury, charakterystycznej dla społeczeństwa przednowoczesnego, strukturą funkcjonalną. Przynależność
podmiotu do danego stanu społecznego staje się najpierw członkostwem danej klasy, po czym następuje przypisanie do częściowego systemu funkcjonalnego, działającego zupełnie inaczej niż wcześniejszy
system klasowy. Nowa struktura powoduje zarzucenie dawnego podziału, sprawiając, iż system funkcjonalny np. w sektorze szkolnictwa
stawia obok siebie burżuazyjnego profesora uniwersytetu i podlegające obowiązkowi szkolnemu dziecko robotnika. Konkretna osoba nie
przynależy już ściśle do jednej tylko klasy, lecz z powodzeniem może
uczestniczyć w wielu z nich. Nowa zasada integracji społecznej mówi
o włączeniu, inkluzji wszystkich we wszystkie systemy. Prowadzi to
do zróżnicowania i wzbogacenia wzajemnych kontaktów oraz wymia-
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ny. Inkluzja ta skutkuje jednak zastąpieniem jednego, powszechnie
obowiązującego systemu wartości i norm, typowego dla kolektywnej
tożsamości przednowoczesnego społeczeństwa, wieloma systemami.
Wspomniany już R. Münch twierdzi ponadto, że nowożytny proces
racjonalizacji doprowadził do zastąpienia zamkniętego, religijno-metafizycznego obrazu świata, który stopniowo demontował, daleko posuniętą kulturą świecką9. Współczesne społeczeństwa nie dysponują
więc spójnym, wyznaczającym ich tożsamość i jedność obrazem świata. Świadomość kolektywna nie jawi się dziś jednostce jako horyzont
odniesienia i świadek tradycji, z której indywiduum mogłoby bez trudu wyprowadzić swoją tożsamość. Kolektywna tożsamość zakorzenia
się obecnie w formalnych uwarunkowaniach procesów komunikacji,
oddziaływania na wolę i podejmowania decyzji. W tym kontekście religia nie odgrywa już roli pierwszorzędnego źródła i punktu odniesienia, lecz może stanowić co najwyżej motyw zainteresowania czy
podsunąć interesujący impuls. Religii nie przysługuje już oczywista
wcześniej funkcja uwiarygodnienia czy uzasadnienia. Podstawowe
wartości i normy nowoczesnego systemu społecznego stają się coraz
bardziej formalne, otrzymując legitymację ze strony konkurujących ze
sobą grup i indywiduów, które na drodze konsensusu i racjonalnej analizy dyskursywnej ustalają poziom i zakres obowiązywania poszczególnych norm. Tym samym społeczeństwo „komunikujące” różni się
wyraźnie od wszelkich totalitarnych, harmonizujących czy integralistycznych porządków władzy, uznając coraz pełniej faktyczną heterogenność i złożoność procesów społecznych10.
Oświecenie w niekwestionowany sposób przyczyniło się do rozwoju cywilizacji, dając prymat rozumowi kierującemu podporządkowaniem otaczającego go świata człowiekowi. Oświecenie i modernizacja
nie pozostają jednak wyłącznie w harmonijnym odniesieniu, gdyż nie
brakuje w tej relacji napięć, pęknięć i niekonsekwencji. Postęp cywilizacyjny ma swoje negatywne skutki, jak choćby wykorzystanie surow9

Por. R. Münch, Die Kultur der Moderne, 2 tomy, Frankfurt am Main 1986.

10

1991.

Por. R. Münch, Dialektik der Kommunikationsgesellschaft, Frankfurt am Main
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ców nieodnawialnych, zatrucie i zniszczenie naturalnego środowiska
życia człowieka czy zanikanie kulturowych światów sensu. Nie stawia
się już pytania o „istotę” rzeczy, zjawiska czy osoby, ale o przydatność,
„funkcjonalność”. Zasadzona na racjonalności praktyka ma charakter
władzy: badania naukowe rozwijają się w celu panowania dzięki poznaniu i wiedzy oraz intensyfikacji procesu przetwarzania świata widzialnego. Człowiek powiększa swoją sferę posiadania i to kształtuje
jego styl życia, wyrażający się formułą: pracować wiele, aby na więcej móc sobie pozwolić.
Liczne opracowania socjologiczne krytycznie odnoszą się do
przyjmującego postać władzy i mającego obiektywizujący charakter dyktowanego przez rozum pryncypium panowania człowieka nad
światem, czyniąc go odpowiedzialnym za patologie nowoczesności.
M. Horkheimer i T.W. Adorno poddali krytyce zjawisko instrumentalizacji rozumu uznając, że w ostatecznym wymiarze prowadzi ono do
zniewolenia człowieka11.
Zarówno podmioty jak i systemy społeczne kierują się jednym celem, którym jest utrzymanie podporządkowanego charakteru życia
społecznego. Podobnie jak naturalne środowisko życia człowieka,
jego społeczne warunki życia zostają tak ukształtowane, by służyły reprodukcji życia indywidualnego i społecznego. Wzorzec podporządkowania natury wymogom trybunału rozumu zostaje odwzorowany
w społecznej strukturze życia. Daje się to zauważyć choćby na przykładzie zniekształcenia relacji międzyludzkich przez gospodarczy wyzysk, fuzje poszczególnych przedsiębiorstw i firm, prowadzące do
powstania coraz to większych struktur i dające przykrywkę do masowych zwolnień. Społeczeństwo zostaje poddane drastycznemu procesowi racjonalizacji w odwołaniu do imperatywu wzrostu ekonomicznego
i biurokratycznej organizacji. Dyktat rozumu powoduje, że ludzka osoba zostaje bezdusznie zaplanowana i spożytkowana dla dobra interesu posiadania i zysku, w ramach całościowego systemu społecznego.
Rozumny podmiot ludzki zostaje zgnieciony przez podyktowane bezPor. M. Horkheimer, T.W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Philosophische
Fragmente, Frankfurt am Main 1979; M. Horkheimer, Zur Kritik der instrumentellen
Vernunft, Frankfurt am Main 1985.
11
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względnym rozumem naciski natury rzeczowej. Kapitalistyczna ekonomia, państwowa biurokracja i technokratyczna ideologia wprawiły
w ruch ogromny potencjał zniszczenia, którego ofiarą padły przekazane przez tradycję kulturowe wzorce wartości i obrazy świata, ekologiczna równowaga, w końcu zaś sam podmiot12. Zapoczątkowana
przez Oświecenie modernizacja jest epokowym procesem przemian,
które w Europie zachodniej zaczęły się najpóźniej w XVI wieku i swoim zasięgiem, w różnym stopniu, objęły cały świat. W pewnym znaczeniu mamy tu do czynienia z „uzachodnieniem” i europeizacją świata.

4. Zróżnicowana interpretacja
kulturowych przemian zainicjowanych
przez Oświecenie w odniesieniu
do kultury chrześcijańskiej
N. Elias interpretuje oświeceniowo-nowoczesny proces cywilizacji
w aspekcie psycho- i socjogenetycznym i dochodzi do wniosku, że
jako długotrwale działający jest to proces samoudomowienia człowieka i jego świata13. Racjonalność określała nowoczesność przy pomocy
dwóch kryteriów: ilości i kontroli. Nie chodzi tu tyle o przestrzeganie przez podmiot jedynie logicznych reguł, lecz o wiele bardziej
o uwzględnianie społecznych uwarunkowań i oczekiwań, jak też
o opanowanie spontanicznych reakcji i naturalnych popędów.
Auguste Comte i Max Weber prezentują zgoła przeciwne interpretacje stanowiącego ideologiczną bazę nowoczesności Oświecenia z socjologicznego punktu widzenia. Comte interpretował rozwój ludzkiego
ducha jako następstwo trzech okresów: teologicznego, metafizycznego
i pozytywnego. Oświecenie zacieśniło zakres ludzkiej wyobraźni, prowadząc przez zatrudnienie wielkich rzesz ludzi do zaniku ery prowadzenia wojen. W pozytywnym okresie ludzkości socjologowie przejmą
społeczną i moralną kontrolę nad ludźmi i tak powstanie nowa odmia12
Por. H. Hesse, Vernunft und Selbstbehauptung. Kritische Theorie als Kritik der
neuzeitlichen Rationalität, Frankfurt am Main 1984.
13
Por. N. Elias, Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen, 2 tomy, Frankfurt am Main 1980.
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na kapłaństwa. Sam Comte rozumiał siebie jako arcykapłana nowej,
powszechnej religii – humanité, co można tłumaczyć zarówno jako
„ludzkość”, jak i „człowieczeństwo”14. Na miejsce dotychczasowej
wiary Comte postawił nową wiarę, którą była wiara w ludzki rozum
i jego zdolność poznawania praw rządzącym światem i wykorzystywania ich celem racjonalnego kształtowania działania, jak miało to miejsce w naukach przyrodniczych i technice. Comte nie rozróżniał przy
tym pomiędzy porządkiem moralnym a naturalnym, pojmując społeczeństwo jako rzeczywistość tworzoną przez uporządkowane związki
naturalne, które człowiek oświecony sobie uświadamia i które potrafi
wykorzystać dla swoich zamiarów.
Pozostający pod wpływem F. Nietzschego Max Weber odrzucił tę
optymistyczną perspektywę nowej religii rozumu i w postępie procesu racjonalizacji upatrywał narastającego rozdziału pomiędzy nauką
a religią. Jego zdaniem racjonalno-empiryczne poznanie i odczarowanie świata, a także przemiana tegoż świata w kauzalny mechanizm prowadzą nieuchronnie do napięcia, którego ostrze kieruje się przeciwko
roszczeniom etycznego postulatu. Postulat ten wymaga, aby świat rozumieć jako rzeczywistość uporządkowaną przez Boga, jako rozumny i obdarzony sensem kosmos. Weber podkreślał, że empiryczne
i w pełni matematyczne spojrzenie na świat prowadzi prostą drogą do
odrzucenia wszelkiego sposobu rozumienia tegoż świata jako obdarzonego sensem.
Obie te diagnozy powstały w kontekście odrzucenia chrześcijaństwa jako siły poszukującej sensu wewnątrz światowych dziejów.
Wiara chrześcijańska, niepodzielnie panująca do tej pory w Europie,
miała ustąpić miejsca nowej religii, jaką miała się stać religia rozumu.
Dostrzegając umiejscowienie dyskusji na poziomie religii, na którym
zasadniczym czynnikiem jest wiara, obaj myśliciele różnią się między
sobą co do oceny przyczyn i konsekwencji analizowanego procesu.
Dla Comte’a wiara w rozum i ludzkość jest wyrazem postulowanego
przez I. Kanta wyjścia z zawinionej przez ludzkość niedorosłości i początkiem epoki dominowanej przez proces emancypacji, nowego, sta14

Por. A. Comte, Rede über den Geist des Positivismus, Hamburg 1956, s. 6-12.
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bilnego okresu. Inaczej widzi problem Weber: dla niego Oświecenie
rozpoczyna proces pozbawiania świata przez nauki szczegółowe owego magicznego czaru, który nadały mu religia i metafizyka, upatrując w nim miejsca dziania się i realizowania sensu. Wskazywał też,
że wysiłek ten nie będzie prowadził do Comte’owskiej harmonii, lecz
że będzie to ustawiczna „walka bogów”, spowodowana niemożnością
uzgodnienia przeciwstawnych sobie koncepcji światopoglądowych15.
Choć dla wielu badaczy problemu Oświecenie jest synonimem wolności, postępu, emancypacji, uniwersalizacji praw człowieka, oświaty dzięki wiedzy, panowaniem rozumu, to nie brak jednak głosów
wskazujących na jego liczne ambiwalencje. Każda ideologia bowiem
(a taką jest ponad wszelką wątpliwość Oświecenie), jest – zdaniem
F.-X. Kaufmanna – skazana na przemijanie. Podstawowymi pojęciami
takiej orientacji terminu są: względność, otwartość na przyszłość, czasowość, pluralność jak również pole napięcia pomiędzy uniwersalnością a partykularnością16.
Oświecenie jako program jest przyjęciem heglizmu w jego różnych odmianach i odcieniach jako doktryny o urzeczywistniającym się
w świecie i dzięki światu absolutnym duchu. Jako projekt stanowi ono
całkowite uwewnętrznienie, immanentyzację i uhistorycznienie Boga
względnie Absolutu w świecie. Dzieje świata stają się nie tylko sądem
tegoż świata, lecz procesem teogonii, stawania się Boga Bogiem, jak
sformułował to Ludwig Feuerbach. Dzieje świata to stający się sobą
Absolut i absolutna miara dobra i zła. Nie istnieje już żadna różnica
pomiędzy ludzkim indywiduum a ludzkością, między nadprzyrodzonością a naturą, Bogiem a światem. Dzieje świata są w swojej istocie
o wiele bardziej radykalnie uświatowionym Bogiem. Ponieważ dzieje świata są dla tegoż świata sądem i ostateczną instancją („historia to

15
Por. F.-X. Kaufmann, Wie überlebt das Christentum?, Freiburg-Basel-Wien
2000, s. 78-80.
16
Por. F.-X. Kaufmann, Religion und Modernität. Sozialwissenschaftliche
Analysen, Tübingen 1989, s. 35-48.

Studia Theologica Varsaviensia_1-2010.indd 27

2010-07-02 14:41:16

28

KS. Ignacy Bokwa

[16]

osądzi”), ponieważ dla dziejów liczy się jedynie sukces, osiągnięcie,
prawdziwym bogiem nowoczesności jest upragniony sukces17.
Czerpiąca z idei oświeceniowych etyka jawi się jako autonomiczny
wymiar ludzkiej egzystencji, którego można doświadczyć w konkretnych postaciach historycznej realizacji i którego nie sposób odnieść do
jakiegokolwiek fundamentu. Przede wszystkim toczy się ustawiczna
walka o uwolnienie etyki nawet od podejrzenia jakichkolwiek, choćby
najdalszych, związków z religią. Intuicja etyczna, której dziś przypisuje się takie znaczenie, nie gwarantuje w najmniejszym nawet stopniu,
że wartości etyczne, które odkrywa i do których się odnosi, zostaną
przez wszystkich odczytane i przyjęte w jednakowy sposób. We współczesnych społecznościach już od dawna akceptuje się praktycznie pluralizm wartości, który zresztą na płaszczyźnie politycznej stanowi nie
lada problem. Wystarczy bowiem zapytać: w jaki sposób – w warunkach pluralizmu, przy zachowaniu respektu dla przysługujących obywatelom wolności – zapewnić minimalny konsens aksjologiczny, bez
którego życie społeczne jest niemożliwe?
Bezpośrednim skutkiem Oświecenia jest we współczesnej kulturze wewnętrzny pluralizm, wyrażający się doświadczeniem różności
kultur i ich systemów wartości, poznawanych dzięki wszechobecnym
mediom, podróżom, migracji ludności oraz wszelkiego rodzaju możliwości wymiany. Wszystko to prowadzi do żywej świadomości różnorodności. Nie sposób uniknąć tu relatywizacji czy wręcz relatywizmu,
ale trzeba się też realnie liczyć z nietolerancją. Różnice te wpisują się
jednak w ramy tego samego ruchu i świadczą o relatywnym indeterminizmie, właściwym dla etycznej dynamiki. Etyka okazuje się rzeczywistością żywą, zmienną, a jej treści odznaczają się intencjonalnością,
znajdującą swoje odbicie w stałym odniesieniu do dynamicznego horyzontu, ku któremu wyruszają one od pewnej bazy treściowej, osiągalnej w doświadczeniu życiowym. W tym kontekście należy rozumieć
słowa I. Kanta o „królestwie celów”.
Por. P. Koslowski, Vernunft und Geschichte. Die Modernität der Postmoderne, w:
J. Pfeiffer (Hg.), Das 20. Jahrhundert – Konfigurationen der Gegenwart, Regensburg
1998, s. 11-14.
17
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Oświecenie opowiedziało się za koncepcją rozumu jako ponadindywidualnej, rozstrzygającej o słuszności czy niesłuszności, o prawdzie czy fałszu. Niesprowadzalna do jedności różnorodność przekonań
i postaw etycznych wykazuje, że przyjęta koncepcja rozumu dotyczy
raczej mitu o nim niż rzeczywistości. Problem ten dostrzegał już zresztą I. Kant, który twierdził, że rozum jako taki nie urzeczywistnił się
w żadnym pojedynczym człowieku ani w żadnej grupie ludzkiej. Poza
tym twierdzenie o autonomii ludzkiego rozumu jest daleko posuniętą
utopią: postulowane przez koryfeuszy Oświecenia wyzwolenie rozumu z religijnego uzależnienia nie prowadzi prostą drogą do autonomii
jako takiej18.

5. Oświeceniowe implikacje kultury
współczesnej w jej odniesieniu do kultury
wiary chrześcijańskiej
Aktualną kondycję Oświecenia i nowoczesności należy rozpatrywać głównie przez pryzmat doświadczeń europejskich jako kontekstu
narodzin i urzeczywistnienia tego ruchu intelektualnego, kulturowego, społecznego i gospodarczego. Zasadnicza refleksja nad oświeceniową nowoczesnością, nad jej statusem i ograniczeniami, rozpoczęła
się w latach 60. ubiegłego stulecia. Dostrzeżono nie tylko niewątpliwy wkład w postęp ludzkości, ale i jej ambiwalencje. Brak przy
tym kopernikańskiego punktu oparcia dla obiektywnego postrzegania i interpretowania świata czy też jego intencjonalnego kształtowania. Wszystkie nowoczesne osiągnięcia cywilizacyjne prowadzą do
postępującej komplikacji struktur i do interdependencji, oznaczającej
stworzenie ze świata jednego społeczeństwa. Ta graniczna wielkość
wymyka się jednak wszelkim próbom jednoznacznego odczytania jej.
Wszystkie „świato-poglądy” musiały boleśnie przekonać się, że ocierają się o czystą ideologię – lub nią są. Z konieczności należy stosować
 ����������������������������������������������������������������������������
I. Kant stwierdzał krytycznie: „Die sinnliche Natur vernünftiger Wesen überhaupt ist die Existenz derselben unter empirisch bedingten Gesetzen, mithin für die
Vernunft Heteronomie“ (I. Kant, Kritik der praktischen Vernunft, w: Werke 6, 103-302,
156).
18
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schematy, upraszczające modele, bez pomocy których byłoby rzeczą
niemożliwą choćby naszkicować wielość oblicz i związanych z nimi
spostrzeżeń i komunikacji Europy. Nie można też zapominać, że proces nowoczesności trwa w dalszym ciągu i nikt nie jest w stanie stanąć nad nim.
Filozoficzna radykalizacja problemu potwierdza zasadniczą bezradność indywiduów w obliczu złożoności współczesnej kultury, zaniedbując przy tym fenomen życiowych związków człowieka ze światem,
które – pomimo ich przygodnej wielości i partykularności – umożliwiały jednostkom w miarę sensowny sposób prowadzenia życia.
Pozostaje on jednak w dialektycznej relacji względem instytucji, która
stanowiła kolejny przedmiot ataku ideologii Oświecenia. Wspomagana
przez nie ideologicznie nowoczesność stworzyła jednak – w miejsce
zakwestionowanych instytucji – nowe, własne instytucje, pozbawiając obywateli nowoczesnych państw demokratycznych wielu swobód
i narzucając im ciasne rygory. Z drugiej strony człowiek jest uwodzony
wizją wolności, którą może realizować w ramach swojego indywidualnego życia. Taki układ powoduje, że nie odczuwa on ucisku ze strony
instytucji państwowych, zadowalając się wolnością osobistą i traktując ograniczenia instytucjonalne jako konieczną cenę indywidualnego
doświadczenia wolności. Nierzadko zdarza się, że nowoczesny człowiek utrzymuje znaczny dystans do proponowanych mu instytucji: ani
się z nimi nie identyfikuje, ani ich zbytnio nie zwalcza, za to preferuje postawę indyferentną. Taki wzorzec kulturowy rozpowszechnia się
też coraz bardziej w odniesieniu do fenomenu religii. Dla coraz większej liczby ludzi staje się ona medialnie przekazywaną przestrzenią doświadczenia świętowania i toczenia sporów, papieskich pielgrzymek
i napominania niepokornych teologów, działań charytatywnych czy
politycznie interesujących wypowiedzi kościelnych hierarchów. Dla
coraz większej części społeczeństwa staje się obcą perspektywa wewnątrzkościelna, natomiast przejmuje ono – w przewadze przypadków
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bezwiednie i bez-refleksyjnie – zewnętrzny ogląd Kościoła, typowy
dla masmediów i świata polityki19.
Oświeceniowa nowoczesność nigdy nie była i nie jest tworem jednolitym, wolnym od napięć i wynikających z nich pęknięć. S. Breuer
twierdzi wręcz, że współczesność stoi pod znakiem wielkiego zanikania, jako że ludzkości nie udało się urzeczywistnić ideałów nowoczesności, tj. rozumu, postępu i wolności. W związku z tym historia
doświadcza swojego punktu końcowego albo przynajmniej zwrotnego20. Warto przy tym zauważyć, że stwierdzenie schyłkowości odnosi się do epoki, która sama głosiła pożegnanie z tradycją i konieczność
daleko idącego udoskonalenia zastanej sytuacji. Oświecenie było głęboko przekonane o tym, że gdy tylko wszystkie ciemne zakamarki
ludzkiego ducha rozświetli jasność rozumu, gdy nauka pozna wszelkie
zagadki przyrody, wtedy miejsce astrologii zajmie astronomia, alchemii – chemia, modlitwy o uzdrowienie – medycyna. Nowoczesny człowiek miał wyzwalać się z mocy reliktów nieoświeconej przeszłości.
Trzeba przyznać, że pożegnanie ze średniowieczem przyszło stosunkowo łatwo, jako że osiągnięcia nauki i techniki przyniosły nieodparte dowody na możliwość składanych przez nie obietnic postępu.
Oświecenie wymagało od swoich wyznawców patosu postępu, dotrzymywania kroku, by móc utrzymać się na poziomie aktualnych czasów.
Nowoczesność sygnalizowała nawet przez swoją nazwę niemożność
przewyższenia jej osiągnięć, jako że nie mogła ona ulec zestarzeniu,
utrzymując się ciągle na wysokości swoich ambicji. Oparta na założeniach przeszłości kultura miała odejść w niepamięć. Dwa ostatnie
stulecia zdawały się przyznawać rację tym przekonaniom. Wydawało
się bowiem, że jest jedynie kwestią czasu odejście religii do lamusa
historii. Im bardziej nowoczesną stawała się nowoczesność, tym bardziej przestarzałe zdawało się być wszystko to, co nie było nauką czy
Por. F.-X. Kaufmann, Das janusköpfige Publikum von Kirche und Theologie.
Zur kulturellen und gesellschaftlichen Physiognomie Europas, w: P. Hünermann (Hg.),
Das neue Europa. Herausforderungen für Kirche und Theologie, Freiburg-Basel-Wien
1993, s. 23-26.
19

20
Por. S. Breuer, Die Gesellschaft des Verschwindens. Von der Selbstzerstörung
der technischen Zivilisation, 2. Aufl., Hamburg 1993.

Studia Theologica Varsaviensia_1-2010.indd 31

2010-07-02 14:41:16

32

KS. Ignacy Bokwa

[20]

techniką. Nowoczesność oznaczała i oznacza konieczność odchodzenia tego, co obowiązywało do tej pory, odcięcia się od tradycji czy
też od norm, które zostały dopiero co ustalone. Nowoczesność doznaje jednak obecnie bolesnej porażki, kiedy miejsce zwalczanej religii, głównie chrześcijańskiej, zajmują dziś mit i magia, rozwijające
się na podłożu naukowo-technicznej cywilizacji bardziej niż kiedykolwiek. W ramach protestu przeciwko patriarchalnemu obrazowi Boga
Ojca kobiety zwracają się do „Wielkiej Matki”. Obok ezoteryki, jasnowidzenia, czarów, guseł, pozazmysłowej komunikacji, uzdrowicieli
ducha, okultyzmu rozwijają się ruchy, na czele których stoją charyzmatyczne postaci guru. W latach 70. XX wieku rozprzestrzeniły się
w oświeconej Europie tzw. religie młodzieżowe: Hare Kriszna, transcendentalna medytacja, Bhagwan czy Kościół Zjednoczenia. Obecnie
znajdują one wyznawców już w drugim pokoleniu. Do tego dochodzą
religijne przedsięwzięcia terapeutyczne (np. scientologia), poruszające
się na granicy czystej komercji. Całość obrazu uzupełniają koła spirytystyczne oraz lokalne odradzanie się pierwotnych religii pogańskich,
np. kultu przekazywanego przez germańskie legendy21 czy też religii
starosłowiańskiej, o której od czasu do czasu informuje tzw. prasa kolorowa. Nie można też nie wspomnieć o cieszących się niemałą popularnością pseudochrześcijańskich tzw. nowych objawieniach.
Przytoczone tu zjawiska nie są niczym innym jak porażką
Oświecenia, które nieugięcie wierzyło w wyzwalającą od religii moc
rozumu. Wydaje się jednak, że podstawę do takiego stanu rzeczy dała
sama nowoczesność. Obecnie weszła ona w fazę, w której negatywne
skutki postępu określają płaszczyznę społecznych napięć, niepokojów
i sporów. Przemysłowa produkcja dobrobytu staje się coraz bardziej
obciążona przypadłościami wynikającymi z przemysłowego paradygmatu wzrostu. Społeczna historia nowoczesności może zdawać się
wyścigiem techniczno-naukowych starań, by naturalne zagrożenia
ludzkiego życia pozbawić ich niszczycielskiej siły. Wiązało się to jednak z podejmowaniem coraz to nowego ryzyka, sprowadzanego przez
21
Por. H. Gasper u.a. (Hg.), Lexikon der Sekten, Sondergruppen und Weltan
schauungen, 5. Aufl., Freiburg-Basel-Wien 1994.
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technikę i naukę, a którego nie sposób uniknąć czy znieść przy pomocy
ich własnych możliwości. Wynika stąd niekiedy ostra krytyka rozumności zachodniego racjonalizmu22. W obliczu nieuniknionej dialektyki
postępu nowoczesność nie może już być tak pewna swojej świeckości, wyzwolonej z pęt religijnego zacofania i zabobonu. Zadufaną we
wszechmoc naukowo-technicznego postępu nowoczesność dosięga
jej własna dynamika, skoro nowożytna wiara w wiedzę ustąpiła miejsca elementarnym wątpliwościom co do jej zdolności przetrwania
w przyszłości. Jako wyraz zwątpienia w wyzwalającą moc rozumu
można odczytać coraz częstsze sięganie do zasobów archaicznych kultur, zawierających obietnicę autentycznej, gdyż pozostającej w ścisłym
związku z naturą egzystencji. W mitach przeszłości szuka się dziś tego,
czego brakuje nowożytnemu rozumowi: obejmującej całość życia, integrującej życie, myślenie i działanie „kosmicznej” orientacji, jak również zdolności prezentacji w życiu tego, co je egzystencjalnie wiąże
w jedność23. Mit jest opowiadaniem o tym, co nigdy się nie wydarzyło, a co mimo to zawsze się dzieje (Sallustius), łącząc początek z teraźniejszością, pochodzenie z celem tego wszystkiego, co istnieje.
Należy sceptycznie odnieść się do powstałej w trakcie urzeczywistniania postulatów Oświecenia potrzeby znalezienia ojczyzny w mityczno-religijnym świecie. Świat techniczno-naukowej cywilizacji
stał się dla wielu jej obywateli zbyt płaski, zubożony i niemożliwy do
przejrzenia. Z tej racji uciekają oni od świata, w którym stracili orientację i który pogrąża ich w poczuciu niemocy. Poszukiwanie sensu życia kieruje się więc w stronę tego, co ponadzmysłowe, skoro codzienne
doświadczenie oraz brak doświadczenia codzienności popchnęły lu22
Por. H.-J. Höhn, Krise der Moderne – Krise der Vernunft? Motive und Perspekti
ven der aktuellen Zivilisationskritik, ZKTh 109 (1987), s. 20-47; J. Berger, Modernität
und Modernitätskritik in der Soziologie, „Soziale Welt“ 39 (1988), s. 224-236.
23
Otwiera się tu przestrzeń do dyskusji na temat: Mit a rozum. Por.: P. Kemper
(Hg.), Macht des Mythos – Ohnmacht der Vernunft, Frankfurt 1989; H.H. Schmidt
(Hg.), Mythos und Rationalität, Gütersloh 1988; C.F. Geyer, Rationalitätskritik
und neue Mythologien, PhR 33 (1986), s. 210-231; H. Holzhey, J.-P. Leyvraz,
Rationalitätskritik und neue Mythologien, Bern-Stuttgart 1984; K.-H. Bohrer (Hg.),
Mythos und Moderne, Frankfurt 1983.
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dzi w kierunku ezoteryki i mitologii. Efektem tych prób jest powstanie
nowej religijnej subkultury, będącej collage składającym się dalekowschodnich nauk mądrościowych, teozofii, fizyki kwantowej, medytacji i tzw. ekologii głębi. Nie można jednak oprzeć się wrażeniu, że
jest to desperacka próba stawienia czoła konfliktom i kryzysom nowoczesności wyrosłej na podglebiu Oświecenia. Ideologia ta próbowała
ośmieszyć i zdyskredytować religię jako niegodną człowieka wyzwolonego. Okazuje się jednak, że ten spychany siłą na margines wymiar
ludzkiego życia powraca własną energią, plasując się przy tym w centrum społecznych zainteresowań. Religia, miast stać się zbyteczną
(gdyż szkodliwą), okazuje się jednak niezbywalna – i to tym bardziej,
im bardziej nowoczesność staje się nowoczesna.
Na przekór wszelkim przewidywaniom i oczekiwaniom nowoczesna kultura wprawdzie nie zniosła czy nie doprowadziła do rozpadu religii, lecz umożliwiła masowe odwrócenie się od niej. Nie zanikł więc
pierwiastek spirytualny, religijny w człowieku, ale dokonało się społeczne odejście od zorganizowanych struktur religijnych. Wprawdzie
nadal istnieją we współczesnej kulturze warunki sprzyjające oddziaływaniu religijnych systemów nadawania sensu, lecz byłoby poważnym
błędem stwierdzenie, że oto nadeszły czasy, w których techniczno-ekonomiczny optymizm postępu nowoczesności można by prosto zastąpić
obietnicą przyjmującego postać spirali duchowego rozwoju ludzkości.
Nowoczesność jawi się jako rzeczywistość niejednolita, ambiwalentna i trudna do jednoznacznej oceny. Ma ona podwójne oblicze, do którego należy proces sekularyzacji kultury, która okresowo doświadcza
falowych procesów ożywienia ukrytego w niej pierwiastka religijnego. Aktualna równoczesność w kulturze dwóch przeciwstawnych tendencji – zwalczania tego, co religijne i preferowanie tej problematyki
jako doniosłej – nie jest dla nowożytnej historii ducha i społeczeństwa niczym nowym czy zaskakującym. Jako nowość trzeba jednak
odnotować fakt, iż nowy trend w kierunku religii prowadzi obok chrześcijaństwa, które w wielu przypadkach, na wielu płaszczyznach doznaje niekiedy druzgocącej krytyki i odrzucenia. Teologia i Kościół
są zmuszone niejednokrotnie stwierdzić, że współczesność nosi cechy
„nowoczesności postchrześcijańskiej” (H. Waldenfels). Twierdzi on,
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że podczas gdy we wczesnej nowoczesności chrześcijaństwo, pomimo utraty normatywnego znaczenia dla prawa i polityki, było w życiu
publicznym religią dominującą, w stosunku do której autonomiczny podmiot rozumny podejmował próbę emancypacji, o tyle obecnie
nawet taka negatywna relacja ulega zatraceniu24. Nowa religijna nieprzeniknioność, będąca amalgamatem ezoteryki i mitologii, powstała
wprawdzie w niewielkiej jedynie części jako świadoma reakcja odcięcia od chrześcijaństwa, jednakże najczęściej prowadzi drogą obok niego, nie szukając przecięcia z nim czy nawet przelotnego spotkania25.
Niezależnie od głęboko sięgających procesów sekularyzacji daje się
stwierdzić renesans pierwiastka religijnego, jednakże odrodzenie to nie
dosięga instytucjonalnie ustalonych Kościołów i wyznań chrześcijańskich. Nie można jednak nie zauważyć, że treści wiary chrześcijańskiej
na stałe przeniknęły do współczesnej kultury jako jej dobro, jednakże
pierwotny sens chrześcijański tych elementów z zasady nie odgrywa
przy tym żadnej roli. „Nowa” duchowość nie ma zwyczaju wiązać się
z dogmatami czy ścisłymi treściami doktrynalnymi. Religijni eklektycy odwołują się przede wszystkim do przed- i poza chrześcijańskich
tradycji. Wzrastającą popularnością cieszą się buddyzm i hinduizm,
jak również tradycje indiańskie, staroegipskie, starogermańskie i celtyckie. Szczególnie atrakcyjne wydają się kulty archaiczne, co do których żywi się przekonanie, iż przechowały one prawdę o człowieku
i kosmosie oraz niczym nieskażoną jasność początku. Chrześcijaństwo
zaś jest ukazywane jako historycznie obciążone – wyprawy krzyżowe
i palenie czarownic na stosach odebrały mu wiarygodność.
Współczesną sytuację religijną zdaje się trafnie charakteryzować
Johannes Baptist Metz, który mówi o „przyjaznej dla religii bezboż24
Por. H. Waldenfels, Das Christentum im Pluralismus heutiger Zeit, „Stimmen
der Zeit“ 206 (1988), s. 579-590.
25
Por. E. Baker, Neue religiöse Bewegungen. Religiöser Pluralismus in der westlichen Welt, w: J. Bergmann u.a. (Hg.) Religion und Kultur, Opladen 1993, s. 231-248; D.
Pollack, Vom Tischrücken zur Psychodynamik. Formen außerkirchlicher Religiosität
in Deutschland, „Schweizerische Zeitschrift für Soziologie“ 16 (1990), s. 107-134; H.J. Höhn, Der Trend zur Religion – am Christentum vorbei?, „Theologisch-Praktische
Quartalschrift“ 135 (1987), s. 123-134.
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ności”, otwierającej się wprawdzie od czasu do czasu przyjaźnie na
problemy natury religijnej, jednakże bez trwałego łączenia się z określonym wyznaniem, specyficzną dogmatyką czy etyką26. Cechami
charakterystycznymi współczesnej kultury zdają się być równoczesność tego, co nierównoczesne, współistnienie tego, co z gruntu różne, uchwycenie tego, co niezmierzone, jak również oznaki religijności
postchrześcijańskiej. Sytuacja współczesnej kultury odznacza się istnieniem niemałych paradoksów. Nowoczesność z jednej strony przyczyniła się bowiem do erozji uznanych, liczących sobie niekiedy
tysiąclecia systemów religijnych, a jednocześnie nie zadbała o wypełnienie powstałej pustki czymś trwałym. Nowoczesność odnawia się
dzięki ustawicznym nowościom, które proponuje. Nie można jednak
nie zauważyć, że ta zdolność odnawiania się nowoczesności jest ograniczona. Wiele nostalgii i odrodzeń dawno utraconych wierzeń i wydawać by się mogło przestarzałych znaczeń i stylizacji bytu, które można
było zauważyć w ostatnich dziesięcioleciach, dowodzą jedynie narastającego skupienia się procesu modernizacji na sobie27. Ulubioną sceną procesu modernizacji zdają się być centra wielkich metropolii, które
jedynie przejściowo były pojmowane jako miejsca świeckiej nowoczesności. W międzyczasie funkcjonują one jako miejsca budowania „pracy nad mitem” (H. Blumenberg). Spacer w centrum metropolii, jaką
jest np. Frankfurt nad Menem, prowadzi do wniosku, że architektura jest zbiorem cytatów z osiągnięć przeszłości. Trudno dostrzec nowe
treści, natomiast znacząco narasta tempo wymiany zastanej stylizacji
lub nawet próby „recyclingu” tego, co tradycyjne. Rozwiązaniem dy-

Por. K. Gabriel, Wandel des Religiösen, „Forschungsjournal Neue Soziale
Bewegungen“ 6 (1993), s. 28-36.
26

27
Por. bogatą literaturę na ten temat, np. W. Zapf (Hg.), Die Modernisierung moderner Gesellschaften, Frankfurt am Main - New York 1991; P. Wehling, Die Moderne als
Sozialmythos. Zur Kritik sozialwissenschaftlicher Modernisierungstheorien, Frankfurt
am Main - New York 1992, zwł. s. 247-283; U. Beck, Die Erfindung des Politischen.
Zu einer Theorie reflexiver Modernisierung, Frankfurt am Main 1993.
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Wiara i kultura

lematów nowoczesności zdaje się być treściowe i strukturalne zerwanie z nowoczesnością28.
Glaube und Kultur: Aufklärerische Wurzeln der Krise
ihres Verhältnisses
Zusammenfassung
Trotz einer deklarierten Offenheit des christlichen Glaubens und der Kirche auf
die heutige Kultur ist es nicht zu übersehen, dass ihr Verhältnis in einer Krise steckt.
Der Beitrag mag die aufklärerischen Wurzeln dieser Spannung und Konflikte zeigen.
Die Aufklärung brachte mit sich ein Menschenbild, das ganz verschieden als das
christliche war: Der Mensch war Autor seines irdischen Glückes. Gott war ihm dazu
nicht nötig. Das bedeutete eine Verbreitung des Atheismus, in dessen Zeichen sich
die heutige Kultur stark und oft entwickelt. Der Beitrag will diejenige Elemente der
aufklärerischen Ideologie zeigen, die den Dialog mit der Kultur des Glaubens bedingen
und nicht selten schwer machen.

Ignacy Bokwa

28
Por. H.-J. Höhn, Gegen-Mythen. Religionsproduktive Tendenzen der Gegenwart,
Freiburg-Basel-Wien 1994, s. 11-18.
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Kształtowanie się kulturowej świadomości
Kościoła: rozwój relacji teologii i kultury
Wstęp
Kształtowanie się kulturowej świadomości Kościoła jest procesem,
który trwa nieprzerwanie od dwóch tysięcy lat, przybierając różnoraką
dynamikę rozwojową. Od początku swojego istnienia chrześcijaństwo
kształtując Europę, dało początek cywilizacji narodów i ich kulturom
tak, że rozwijały się one na fundamencie dziedzictwa wartości zakorzenionych w Ewangelii. Spotkanie chrześcijaństwa z kulturami, które
dokonywało się i nadal dokonuje w przestrzeni wszystkich kontynentów oznacza przenikanie orędzia zbawienia do środowisk społecznokulturalnych. Jest to spotkanie, które nie niszczy owych środowisk,
lecz pozwala im rozwijać się zgodnie z ich własnymi wartościami,
o ile dają się one pogodzić z Ewangelią. Oznacza to wzajemne ubogacanie, nie zaś rywalizację czy wręcz kolonizację kultury, choć w historii zdarzały się i negatywne przykłady w tym względzie. Pomiędzy
wartościami wiary, odnajdującymi odzwierciedlenie w teologii, i wartościami kultury istnieje więc ścisły związek, różnie kształtowany na
przestrzeni dziejów. Przez zaangażowanie się chrześcijan w życie codzienne wiara może – i powinna – stawać się kulturą. Jan Paweł II wyraził to genialnie pisząc, że: „Wiara, która nie staje się kulturą, jest
wiarą nie w pełni przyjętą, nie w całości przemyślaną, nie przeżytą
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wiernie”1. Kościół szanując każdą kulturę nie narzuca żadnej z nich
wiary w Chrystusa. Zachęca natomiast do popierania prawdziwej cywilizacji miłości, opartej na wartościach ewangelicznych, w której kultura i religia nie stawałyby w opozycji do siebie, nie zwalczałyby się,
ale tworzyłyby nierozdzielną całość2.
Aby zrozumieć ewolucję kształtowania się świadomości Kościoła
w sprawach kulturowych, należy zacząć od terminu „kultura”, który
także przechodził długą drogę ewolucji, oznaczając przede wszystkim
– począwszy od greckiej idei paideia, poprzez cycerońską koncepcję
cultura animi, rzymską humanitas, aż po cywilizację – proces formowania osobowości ludzkiej. Istotnie ważnym dla wypracowania nowożytnej koncepcji kultury był wiek XIX. W odstępie zaledwie dwóch lat
opublikowano dwa epokowe dzieła – reprezentujące odmienne szkoły
interpretacji kultury – Culture and Anarchy M. Arnolda (1869 r.) oraz
Primitive Culture E. Tylora (1871 r.). Powstanie nowożytnej koncepcji kultury datuje się jednak wcześniej na przełomie wieków XVIII
i XIX. Od tego czasu bowiem termin kultura zaczyna określać kondycję humanistyczną ludzi bądź ruch na rzecz osiągnięcia tejże kondycji.
W sposób wyraźny odchodzi się od klasyczno-humanistycznego modelu kultury, bazującego na zaangażowaniu jednostki w formowaniu
własnych zdolności ludzkich, zwłaszcza natury duchowej, „uprawy”
(zgodnie z łac. terminem colere) siebie, innych, natury, cycerońskiej
„uprawy ducha” (cultura animi). Semantycznej ewolucji pojęcia towarzyszy transformacja społeczna, polityczna, ekonomiczna, intelektualna i religijna. Stopniowo kształtuje się także nowy synonimiczny
Jan Paweł II, Powołanie do życia Papieskiej Rady ds. Kultury. List do kardynała
Sekretarza Stanu Agostino Casarolii (Rzym, 20 maja 1982 r.), w: Jan Paweł II, Wiara
i kultura, Rzym 1986, s. 161.
1

Kultury są dziś w dużej mierze zsekularyzowane i nie objawiają religijnego
punktu widzenia wszechświata, człowieka, nadprzyrodzonego sensu ludzkiego życia,
przeżywanych duchowych wartości. Następstwem tego zjawiska jest desakralizacja
ludzkiego życia, a niekiedy zupełne odcięcie się od świata religijnego, który – co
najwyżej – próbuje się zastąpić takim czy innym wytworem sztuki. Kultura i religia
przestały w wielu społecznościach tworzyć nierozdzielną całość, co papież Paweł VI
w Evangelii nuntiandi nazwał dramatem naszych czasów (nr 20).
2
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dla kultury termin – civilisation. Pojęcie to – ewidentny refleks filozoficznych nurtów oświeceniowych – jest znamienne zwłaszcza dla
geograficznej przestrzeni francuskiej i niemieckiej, w tej ostatniej rywalizuje zresztą z terminem Kultur. Civilisation (Kultur) określa tryumf i pełny rozwój rozumu nie tylko w obszarze administracyjnym,
konstytucyjnym czy politycznym, ale także moralnym, religijnym
i intelektualnym3.
Wspomniany wcześniej M. Arnold w Culture and Anarchy utrzymywał, że kultura oznacza dążenie do doskonałości intelektualnej
i duchowej, w opozycji do cywilizacji mechanistycznej i materialnej charakterystycznej dla ery przemysłowej. Ujęcie Arnolda miało
charakter tradycyjny i normatywny, z perspektywy czasowej można
powiedzieć, że w dużej mierze zaważyło na wychowaniu. Arnold wyakcentował przedmiotowy i świadomy charakter kultury wraz z jej produktami, jak sztuka czy instytucje. Z kolei wzmiankowany uprzednio
E. Tylor w Primitive Culture kulturę rozumie szeroko, jako zespół elementów wiedzy, wiary, sztuki, moralności, prawa, obyczajów i każdej
innej zdolności czy przyzwyczajeń zdobytych przez człowieka jako
członka społeczności. Powiedzieć można, że autor koncentrował się
bardziej na kulturze podmiotowej, niewidzialnej, zawierającej sposoby myślenia i odczuwania przyswojone przez ludzi wewnątrz wspólnoty4. Antropolodzy i socjologowie pierwszej połowy XX w. rozwinęli
tę koncepcję, przyznając kulturze znaczenie bardzo szerokie, do tego
stopnia, że stała się ona synonimem sposobu życia, a mniej rozumiana
była jako sposób myślenia czy sztuka jako taka. Z biegiem lat powstały
trzy główne szkoły interpretowania kultury: neutralna - uwypuklająca
zbieżność różnych elementów wewnątrz społeczności i historii ludzkiej; idealistyczna – podkreślająca znaczenie idei, symboli, wartości
oraz polityczna i moralna – warunkująca wybory i ludzkie działanie.

3
G. Quaranta, La cultura pieno sviluppo dell’umano. Il concetto e la funzione della
cultura nel pensiero di B. Haring, Roma 2006, s. 31-32.
4
M.P. Gallagher, Fede e cultura. Un rapporto cruciale e conflittuale, Milano 1999,
s. 24-25.
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1. Pluralizm kulturowy znamienną cechą
przedsoborowej koncepcji kultury
Powstałe w XVIII i XIX stuleciu koncepcje kultury i cywilizacji miały niejednokrotnie charakter antykościelny. Działo się tak ze
względu na szerzący się pod wpływem Oświecenia laicyzm i oskarżenia Kościoła z jednej strony o popieranie despotyzmu królewskiego
i hermetycznego „starego porządku”, z drugiej rzekomego dogmatyzmu doktrynalnego zamkniętego na rozwój naukowy i techniczny.
W rodzących się nowych prądach ideologicznych i politycznych, zarówno materialistycznego komunizmu, jak i liberalnego kapitalizmu,
pozycję Kościoła w odniesieniu do kultury i nowej cywilizacji określano jako enigmatyczną. Wraz z pontyfikatem Leona XIII i jego encyklikami Inscrutabili Dei i Immortale Dei rozpoczyna się era obrony
Kościoła przed niesłusznymi oskarżeniami o bycie przeciwnymi prawdziwej cywilizacji. Pius X rozwinie nauczanie swego poprzednika wykazując, że w rzeczywistości Kościół jest promotorem cywilizacji,
a zwłaszcza cywilizacji chrześcijańskiej – terminu tego użyje papież
w encyklice Il fermo proposito. Pius XII natomiast wytyczy Europie
i światu podstawowe założenia nowej, prawdziwej cywilizacji.
Kultura i cywilizacja przełomu XIX i XX wieku miały treść pluralistyczną i bazowały na etnologii oraz antropologii kulturowej. Pluralizm
treściowy kultur sprawiał, że poświęcone im nauczanie Kościoła szło
w dwóch kierunkach – doktryny społecznej z jednej strony, rozważań
teologiczno-eklezjalnych z drugiej. Pius XII, papież przełomu XIX
i XX wieku rozwijał doktrynę pluralizmu kulturowego w odniesieniu
do międzynarodowej współpracy i poszanowania między narodami,
utożsamiając w pewien sposób koncepcje narodu i kultury5. W nauczaniu Piusa kultura oznacza otwarcie nawet na całkowicie inne kultury.
Dzięki temu otwarciu można mówić o formowaniu się kultury uniwersalnej6, w której poszczególne kultury mają swój wkład, współ5

Pius XII, Przemówienie radiowe z 24 grudnia 1954 r., AAS 47 (1955), s. 22-23.

Na przestrzeni minionych czterech wieków kultura Zachodu zwłaszcza za sprawą
nauki i techniki, dokonała ekspansji uniwersalnej, dominując nie tylko Amerykę, Azję,
ale także Afrykę i Oceanię. Od połowy minionego stulecia Europa przeżywa jednak
6
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pracując ze sobą i wzajemnie się ubogacając7. Niejednokrotnie papież
ten podkreślał, że we współczesnym świecie nie ma miejsca na językowe, rasowe, kulturowe czy narodowe prześladowania8. W tym samym kierunku, zwłaszcza w encyklice Pacem in terris, pójdzie Jan
XXIII. Przywołany pluralizm kulturowy widoczny jest także w doktrynie misyjnej Kościoła, co zresztą nie powinno dziwić – pole ewangelizacji jest spotkaniem Ewangelii z nowymi kulturami. Chodzi tu raczej
o problem generalny, tj. relacji „jednego” Kościoła do mnogości kultur.
Uniwersalność Kościoła nie przeszkadza w spotkaniu z każdą kulturą,
dając jej siłę i ubogacając ją9. Jedynym wymogiem, który w tym kontekście stawia kulturom Pius XII, jest ich „zdrowie” i zintegrowanie.
Z całą pewnością nauczanie papieży okresu bezpośrednio poprzedzającego Sobór Watykański II pogłębiło relacje Kościoła z różnymi
kulturami. Kościół uznał m.in. takie wartości kulturowe jak etnologia
czy antropologia. Zachowanie takie nie dziwi – Kościół „bazuje” przecież na ludziach żyjących w różnych kulturach, musi zatem akceptować wartości humanistyczne do nich przynależące, czasem je tylko
oczyszczając, podnosząc i udoskonalając. Kościół realizuje się przez
kultury, w jakiś sposób w asymilacji z nimi. W różnorodności kultur realizuje swoją jedność na płaszczyźnie ponadnaturalnej, tworząc
Mistyczne Ciało Chrystusa, w którym spotykają się wszystkie wartości

wewnętrzny kryzys i w wymiarze globalnym jej kulturowa dominacja staje się coraz
słabsza. Warto tu zaznaczyć, że każda relacja międzykulturowa ma charakter zwrotny
– cywilizacja europejska nawet w najwyższym okresie swego rozwoju nie tylko wiele
dawała, ale też i wzbogacała się obecnością i wartościami innych rodzimych kultur,
z którymi miała styczność. Wypracowała sobie przy tym nowy status, który można
nazwać cywilizacją planetarną, cywilizacją światową lub – jak często o niej ostatnio
mówimy – cywilizacją globalną.
Pius XII, Przemówienie do Międzynarodowego Komitetu ds. Jedności i Pow
szechności Kultury, OsRomPol 8 (1951), s. 1. Zob. także encyklikę Piusa XII, Summi
Pontificatus.
7

8

Pius XII, Przemówienie radiowe z 24 grudnia 1954 r., AAS 47 (1956), s. 25-26.

Pius XII, Encyklika Evangelii praecones. �����������������������������������
O misjach prowadzonych przez świeckich i uszanowaniu rodzimych kultur por. AAS 43 (1951), s. 523.
9
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ludzkie10. Uwzględniając różnorodności kulturowe, pracuje na rzecz
jedności ludzkiej11.
Przepowiadanie Ewangelii łączy się z inkulturacją. Dynamizm
misyjny potrzebuje dynamizmu kulturowego i wspólnotowego.
Stwierdzenie to jest szczególnie aktualne w odniesieniu do osób, które podejmują się działalności misyjnej, gdyż przepowiadanie konkretyzuje się w kulturze ludzkiej. W perspektywie historycznej stwierdzić
należy, że Kościół katolicki, reprezentował pewną jedność kulturową
– dzisiaj nazywaną kulturą Zachodu, która warunkowała działalność
misyjną i jej metodologię w ewangelizowaniu innych kultur. Historia
ewangelizacji ludów jest w rzeczywistości historią rozprzestrzeniania
się uniwersalnej dynamiki misyjnej, dynamiki skierowanej do osoby.
Uczciwie powiedzieć też trzeba, że kultura chrześcijańska usiłowała rozpoznawać osobliwości kultur rodzimych oraz włączać je do misyjnego dzieła ewangelizacji również z powodów pragmatycznych,
w przeciwnym razie misja ewangelizacyjna nie byłaby wystarczająco
skuteczna. Stwierdzić też należy, że Kościół prezentował się jako inspirująca siła dynamizmu kulturowego, jako posiadający umiejętność
przeszczepiania wartości cywilizacyjnych na grunt innych kultur.
W dialogu z różnymi kulturami, tworząc humanizm chrześcijański, Kościół był gwarantem podstawowych wartości ludzkich. W interpretacji Kościoła, humanizm ów bierze swój początek od osoby
Jezusa Chrystusa i w nim odnajduje sens i autentyczną swą treść.
Charakteryzuje się pokornym realizmem i historycznie przedstawia
się jako proces nieustannie otwarty. W sensie kulturowym, ale i ogólnoludzkim można powiedzieć, że humanizm chrześcijański generuje
kultury i cywilizacje, ponieważ jest zdolny wcielać się w różnorakie
sytuacje i konteksty historyczne przy zachowaniu swojej specyficznej
fizjonomii, w tym nieustannego odniesienia do Chrystusa. Humanizm
ten nie jest antynaukowy czy antykulturowy, ponieważ, posiłkując się

Pius XII, Encyklika Fidei donum i przemówienie radiowe z 24 grudnia 1954 r.,
AAS 49 (1957), s. 5-22.
10

11

Pius XII, Przemówienie radiowe z 1 września 1944 r., AAS 36 (1944), s. 250.
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wiarą, jest w stanie wzbudzać i tworzyć coraz to nowe formy kulturowe oraz akomodować się do nich.
Doceniając kulturowe aspekty nauczania Kościoła przedsoborowego, wskazać też trzeba jego słabsze punkty. Wyraźnym brakiem tego
nauczania było np. niezrozumienie potrzeby myślenia historycznego i potraktowania go jako źródła pomocniczego w rozwoju teologii.
W XVIII w. następuje oddzielenie nauk od metafizyki, przy jednoczes
nym uznaniu historii za naukę. Myślenie historyczne już w XIX w.
staje się elementem składowym wszystkich nauk szczegółowych,
a sama historia jednym z głównych przedmiotów poznania świata.
Chrześcijaństwo zamknięte dla kategorii myślenia historycznego traciło na przełomie XIX i XX w. status obiektywności i naukowości,
w konsekwencji i postępowości. Niestety, dla Kościoła tamtego czasu
postęp często był synonimem ateizmu, a zatem i nieufności do rodzących się nowych struktur cywilizacyjnych. Był to początek rozchodzenia się kultury i chrześcijaństwa. Co prawda modernizm katolicki,
był próbą podtrzymania dialogu cywilizacji z chrześcijaństwem, próbą niestety nieudaną. Dopiero pojawienie się nowej generacji myślicieli, w tym konwertytów jak: Ch. de Foucauld, Ch. Peguy, G. Marcel,
J. Maritain Ch. Dawson, R. Guardini, a spośród innych wyznań
P. Tillich, H. Niebuhr i inni, przyczyniło się do powstania dialogu na
gruncie autentycznego humanizmu. Warto zaznaczyć, że pod koniec
XIX i na początku XX w. następuje rozwój nauk antropologicznych,
nauk zajmujących się człowiekiem – jego uwarunkowaniami, procesem rozwojowym, relacyjnością do innych, jego kulturą i religijnymi
dążeniami. Powstają nowe szczegółowe dyscypliny naukowe: antropologia, psychologia, socjologia, pedagogika. Osoba ludzka staje się
przedmiotem wszechstronnych badań. Wspomniane procesy cywilizacyjne znajdują swe odbicie w nauczaniu papieży tego okresu.
W zapoczątkowany wyżej rejestr uchybień przedsoborowego nauczania Kościoła wpisać można także instrumentalne postrzeganie
kultury. Poważnym błędem Kościoła, widocznym aż do Vaticanum II,
było przyznawanie wartości kulturze nie tyle dla niej samej, ile w kontekście spełniania przez nią służebnej roli w stosunku do chrześcijaństwa. W przedsoborowym nauczaniu papieży akcentowano zatem
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tylko te przejawy kultury, które powstawały z inspiracji ewangelicznej,
wyrażały przeżycia religijne i służyły kultowi religijnemu, np. przez
sztukę sakralną. Do początku XX stulecia, właściwie aż do pontyfikatu
Piusa XII, kulturę rozumiano w znaczeniu klasycznym, a nie społeczno-historycznym. Termin kultura posiadał zatem konotację intelektualną, oznaczając światłość umysłu, literacki i artystyczny talent albo
też osoby „kulturalne”, tj. wykształcone. W takim rozumieniu kultura dotyczyła wzniosłych spraw ludzkiego życia i była tworzona przez
wybitne jednostki – naukowców, artystów, świętych. Dopiero za pontyfikatów Jana XXIII i Pawła VI mogliśmy zaobserwować ewolucję
rozumienia interesującego nas pojęcia i antropologiczne ujęcie kultury, określające świadomość zbiorową, style życia grup ludzkich, sposoby istnienia, kształtowanie społeczności, pojmowanie Boga zarówno
w odniesieniu do kultury materialnej, jak i duchowej. Jak się wydaje,
dużo mniejsze reperkusje wiążą się z nieostrym w teologii przedsoborowej rozróżnianiem orędzia ewangelicznego i kultury. Ewangelia
przecież nie jest kulturą, gdyż wydarzenia, o których opowiada, nie są
inicjatywą człowieka, lecz Boga. Orędzie ewangeliczne nie jest wytworem jakiejkolwiek kultury – swoje źródło ma ono w Objawieniu
Bożym. Styk Ewangelii z kulturą następuje w języku, którym musi się
komunikować. Można powiedzieć, że właśnie ten język jest kulturą12.

2. Doskonalenie życia ludzkiego –
soborową koncepcją kultury
Wraz z Soborem Watykańskim II powstaje w Kościele nowa koncepcja kultury. Pierwszy też raz w historii Sobór dyskutuje nad problemem kultury, a owoce tej dyskusji zawiera cały rozdział konstytucji
Gaudium et spes. Ponieważ wstępne redakcje schematów soborowych
tekstów przygotowane były przez Kurię Rzymską, dlatego pozostawały w duchu teologii dawnego czasu – neoscholastycznej, ahistorycznej i defensywnej. Konieczna zatem okazała się swoista rewolucja
myślowa, w której powrócono by do źródeł Objawienia jako podsta12

G. Cristaldi, Ewangelizacja a kultura, ComP 6 (1982), s. 93.
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wy odnowy i umiejętnego wsłuchiwania się w „znaki czasu”13. Można
powiedzieć, że Sobór stał się przede wszystkim przemianą kulturową
i mentalnościową, która swoim zasięgiem przerastała różnicę generacji, epoki artystycznej (np. renesansu i baroku), czy nawet cywilizacji
(np. Grecji i Bizancjum).
Sobór roztoczył nowe perspektywy kulturowe, rozpoczął nową epokę, oddalając się od humanizmu grecko-rzymskiego i europejskiego
(humanizmu zachodniego) leżących u podstaw epoki konstantyńskiej,
i żeby tego dokonać, musiał wyrzec się – jak zauważa ekspert soborowy J.M. Gonzalez Ruiz – trzech monopoli nałożonych na niego
przez historię14: monopolu na chrześcijaństwo, uznając niekatolików
za chrześcijan i uroczyście stwierdzając na Soborze, że inne Kościoły
chrześcijańskie posiadają także swój specyficzny wkład w historię
zbawienia15; monopolu na religię, przyznając innym religiom zdolność
dochodzenia do prawdy i dobra i zachęcając do dialogu chrześcijan
z nimi16; monopolu na to, co ludzkie, reprezentując pogląd nie zawsze
dotychczas przyjmowany, że łaska nie przychodzi, aby uzupełnić naturę, ale żeby w nią wniknąć, przynosząc jej zmysł nadprzyrodzony. Sobór chciał w ten sposób odciąć się od konstantyńskiej pokusy
ochrzczenia wszystkich wartości ludzkich, postrzegania świata jako
swojej własnej civitas, do której należało wcielić wszystko to, co nie
było chrześcijańskie, dławiąc wielokrotnie wolność wyboru do tego
stopnia, że przyjęcie chrześcijaństwa nie odbywało się na zasadzie wyboru religijnego, ale jako jedyna możliwość włączenia się w strukturę
społeczną, polityczną czy kulturalną17.
13
M. Gallagher, Fede e cultura. U rapporto cruciale e conflittuale, dz. cyt., s. 57.
Szczegółową analizę prac i znaczenia Soboru oraz polityki Stolicy Świętej w czasie
trwania soboru zawiera monografia A. Melloni, L’Altra Roma. Politica
����������������������
e S. Sede durante il Concilio Vaticano II (1959-1965), Roma 2000.
14
J. M. Gonzales Ruiz, Kościół i afirmacja człowieka, w: B. Lambert, red., Nowy
obraz Kościoła po Soborze Watykańskim II, Warszawa 1968, s. 330-332.
15

UR 3.

16

NA 2.

17

GS 36, 43, 44.
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Przedsoborowa mentalność kulturowa relację Kościoła do świata widziała jedynie w kierunku wertykalnym, od góry – w dół. Jeżeli
mamy Objawienie, sądzono, to doczesność niczego nie jest nas w stanie nauczyć. Może ona, co prawda, być historyczna, może ewoluować,
podlegać procesom rozwoju, ale tak naprawdę czynniki ziemskie mogą
dodać do podstawowej prawdy jedynie ozdoby, dodatki mające charakter pedagogiczny, kaznodziejski czy katechetyczny. Kościół – pisze H. van Lier – jako „właściciel” Objawienia mógł tylko zstępować,
adoptować się, ale nie wkorzeniać się. Skoro zatem nie ma niczego,
czego można by się nauczyć i prawdziwie poznać w perspektywie immanentnej, rodziła się pokusa, aby transcendencja ingerowała w wiele
spraw czysto ziemskich, takich jak: polityka, nauka, estetyka18.
Wraz z Soborem rozpoczyna się nowe myślenie, które nie rezygnując z wierności prawdzie Odkupionej, jednocześnie nie rości sobie pretensji do autorytatywności i nieomylności tam, gdzie ona nie
jest konieczna. Kościół rozpoczyna dialog ze współczesnym człowiekiem, świadom urzeczywistniania się Chrystusowej wspólnoty
w określonym środowisku kulturowym, przyjmując za punkt wyjścia,
iż człowiek musi się nieustannie kształtować, przy czym porządek natury i porządek kultury są w nim nierozerwalnie złączone. Charakter
dokonujących się zmian można określić jako przewagę relacyjności.
Kościół w nowej mentalności kulturowej usiłuje nie tylko akomodować się, ale wkorzeniać się w świat i zasilać go tak, jak i świat ze
swej strony na zasadzie relacyjności zasila Kościół. Soborowy Kościół
odkrywa, że świat jest mu potrzebny, bo wytwarza język – kulturę,
poprzez którą człowiek może lepiej poznać siebie i otaczającą rzeczywistość, a zatem i Boga.
W myśl tej zasady, wypowiadając się o wszechświecie, nie używa tylko Biblii jako argumentu, swoje przemyślenia opiera także na
osiągnięciach fizyki i biologii. Wypowiadając się o człowieku, bierze pod uwagę jego nadprzyrodzone powołanie, ale chętnie korzysta
też z psychoanalizy, fenomenologii czy psychologii eksperymental18
H. van Lier, Od ery konstantyńskiej do nowej epoko świata, w: B. Lambert, red.,
Nowy obraz Kościoła po Soborze Watykańskim II, dz. cyt., s. 220.
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nej. Dostrzega zatem, że istnieje ruch od dołu do góry i trudne niekiedy poszukiwanie prawdy także w przestrzeniach, gdzie się bardzo
różnimy, lecz możemy się tą różnorodnością ubogacić, np. z niewierzącymi czy przedstawicielami innych religii. W ten sposób ekumenizm staje się nie tyle dyplomacją polityczną, ile postawą niezbędną
do „wkorzenienia prawdy”19. Zasadniczym nurtem Soboru, świadczącym o epokowej zmianie mentalnościowej, był dwukierunkowy nurt
nawrócenia: nawrócenia się ku Bogu i nawrócenia się ku światu. Na
Soborze na nowo przemyślano – pozbywając się skrajności – współczesny antropocentryzm, widząc w nim „znak czasu”. Przypomnijmy,
że wcześniej papieże wielokrotnie go potępiali. Można powiedzieć, że
Kościół postanowił towarzyszyć człowiekowi w poszukiwaniu człowieczeństwa, żądając w zamian tylko jednego, aby wraz z nim szukał
ostatecznych odpowiedzi na pytania, które są istotne. Bezsprzecznie
Kościół soborowy odciął się od średniowiecznej dominującej roli jaką
sprawował – świetnie oddanej w znanej maksymie philosophie ancilla theologiae – wracając do pierwotnej idei służby i oczekiwania wobec postępu kultury ludzkiej. Zadaniem Kościoła, stwierdza Sobór, jest
budowa nowego społeczeństwa20, w którym ma on swoją misję religijną, a jednocześnie najbardziej ludzką21, nie opartą jednakże na akceptacji takich czy innych form politycznych22, ale na słusznej autonomii
i uczestnictwie23.
Najważniejszym przesłaniem Soboru w kwestii kultury była teza,
że ostatecznym jej celem jest doskonałość życia ludzkiego. Dokonuje
się to przez ewangelizację, czyli głoszenie orędzia zbawienia w określonym czasie i konkretnej przestrzeni, stąd Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym24 przypisuje kulturze ludzkiej
aspekt historyczny i społeczny. Historyczność kultury oznacza, że jest
19

Tamże, s. 224-225.

20

GS 34, 41.

21

Tamże, 11.

22

Tamże, 73, 74, 76.

23

Tamże, 75.

24

Por. tamże, 53-62.
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ona zależna od określonych warunków życia człowieka danego okresu dziejów, społeczność zaś, że człowiek działa w określonym środowisku, a jego kultura ujawnia się w zależności od tego środowiska,
w które zresztą człowiek się włącza i które go kształtuje. Ponieważ
w każdym środowisku i czasie człowiek jest w stanie odnaleźć nowe
sposoby tworzenia wartości kulturowych, można mówić o wielości
kultur25. Kultura ma zatem wymiar społeczny i historyczny, ponieważ przekazuje dziedzictwo w określonym środowisku historycznym,
w które jest włączony człowiek z każdego bez wyjątku narodu. Kościół
akceptuje i szanuje bez wyjątku wszystkie kultury26, zastrzega sobie
jednak prawo do ich krytycznej oceny.
Jak się wydaje, Kościół Soboru Watykańskiego II pojął, że tajemnica
jego obecności, wspólnoty i służby, dokonuje się w kulturze i poprzez
określoną kulturę. Zrozumiał, że era kontrreformacji nie tylko religijnej, ale także kulturowej skończyła się, a rozpoczął się okres religijnej
i kulturowej ekumenii. Odrzucając monopol na religijność, mógł odkryć siebie jako autentyczne źródło powszechności. Zrywając z epoką
konstantyńską i triumfalizmem, odkrył prawdziwe bogactwo uniwersalizmu. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej uznając, że Boża ekonomia opiera się na dwu strukturach – Stworzeniu i Odkupieniu, które się
nie wykluczają, lecz dopełniają, „Uwierzył” w człowieka, przyznając,
że odpowiedzialność za człowieka ponosi również sam człowiek.
Gaudium et spes rozważając sytuacje kultury w świecie współczesnym, chce zauważyć istnienie ważnego kulturowego fenomenu
– nowej uniwersalnej formy kultury27, która niejednokrotnie będzie
utożsamiana z nowym humanizmem. Cechami charakterystycznymi
tego humanizmu są: „zmysł krytyczny, który się rozwinął pod wpły25

F. Bednarski, Teologia kultury, Kraków 2000, s. 105.

F. Bednarski zauważa, że można jednak mówić o własnej tradycji i wartościach,
jakie niesie Kościół, a które są niespotykane w innych społecznościach. Jest to swoistego rodzaju specyfika kultury chrześcijańskiej, która dotyczy: rodzaju doskonalenia
poprzez kulturę, czyli celu; metody owego doskonalenia, czyli drogi, po której zmierza do owej doskonałości; środków urzeczywistnienia celu; a wreszcie specyficznych
cech wytworzonych wartości. Zob. tamże, s. 117.
26

27

Tamże, s. 54.
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wem nauk ścisłych”, rozwój dyscyplin historycznych, urbanizacja,
uprzemysłowienie, kultura wolnego czasu, kultura masowa, komunikacja społeczna. Warto podkreślić, iż kultura masowa nie jest poddana
a priori ocenie krytycznej. Sobór opisuje fakt jej powstania, wyrażając
nadzieję, że nowe formy kulturowe tworzyć będą bardziej uniwersalne
postaci kultury, wyrażające jedność i uwzględniające odrębności kulturowe. W odniesieniu do komunikacji społecznej należy zauważyć,
że poprzez rozwój środków audiowizualnych, zarówno w płaszczyźnie techniki, jak i życia społecznego, w XX w. dokonała się swoista
„rewolucja kopernikańska”. Sobór nie mógł zignorować tej dziedziny, dlatego w nawiązaniu do nauczania papieży minionych dziesięcioleci postanawia opublikować dekret o środkach społecznego przekazu
Inter mirifica. Przywołany dekret był jednym z pierwszych dokumentów soborowych, rodzącym się zresztą w dużych trudnościach, o czym
świadczy fakt, że otrzymał on najwięcej głosów przeciwnych (164)
spośród wszystkich dokumentów zatwierdzanych podczas sesji plenarnej w obecności papieża. Inter mirifica zajmuje się środkami masowego przekazu jako zjawiskiem cywilizacyjnym. Eksperci twierdzą, że
dokument, wydany w r. 1963, ukazał się za wcześnie (praca nad nim
trwała od 1962 r.), w okresie, gdy Sobór nie opracował jeszcze koncepcji teologii rzeczywistości ziemskiej i antropologii religijnej, których
brak w tekście jest ewidentny28. Z tego względu omawiany dekret zajmuje się zasadniczo zastosowaniem środków komunikacji społecznej,
a nie antropologiczno-teologiczną analizą zjawiska kulturowego, jakie
media stanowią29. Tym niemniej może on być postrzegany jako ważny
dokument kulturowy przyczyniający się do dialogu pomiędzy ludźmi
i w konsekwencji dialogu z Bogiem.
Optymistyczna ocena kultury jako twórczego wysiłku człowieka
w jego rozwoju nie przysłoniła twórcom Gaudium et Spes trudności,
jakie pojawiają się wraz z rozwojem kultury. Sobór nazywa je antyno-

E. Gabel, Środki społecznego przekazywania myśli, w: B. Lambert, red., Nowy
obraz Kościoła po Soborze Watykańskim II, dz. cyt., s. 300.
28

29

IM 3-22.
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mią kultury30, którą widzi choćby w narastającym konflikcie pomiędzy
humanizmem antycznym a humanizmem – nazwijmy go – progresywno-technicznym. Jest to konflikt pomiędzy myśleniem syntetycznym
a myśleniem specjalistycznym. Konflikt pomiędzy kulturą klasyczną
a kulturą antropologiczną. Do antynomii kultury zalicza także: osłabienie przywiązania do tradycji narodowych wraz z rozwojem kultury
technicznej, która nie zawsze respektuje kulturę duchową; niwelowanie poziomu kulturalnego wraz z szerokim dostępem do kultury mas
ludzkich i dostosowywaniem się kultury do ich poziomu; dążenie kultury do immanencji, tj. zaistnienia wyłącznie w sprawach ziemskich,
gdy tymczasem kultura powinna być autonomiczna, czyli zharmonizowana z religią, a tym samym otwarta na transcendencję31.
Model kultury religijnej zarysowany na Soborze, to rozwój religijności przez aktywne poszukiwanie Boga przy uwzględnieniu otaczającej
rzeczywistości i włączenia wartości ziemskich w owo poszukiwanie.
Każda sytuacja człowieka jest bowiem naznaczona znamieniem kultury religijnej – boskiej i ludzkiej, które syntetycznie tworzą, każda na
swój sposób, element konstytutywny powołania człowieka. W analizowanym dokumencie religia przedstawiona jest jako inny wymiar człowieczeństwa realizowany poprzez kulturę. Konstytucja znosi sztuczne
granice miedzy sacrum i profanum, usuwa antynomię, tak często w historii Kościoła podkreślaną, między ciałem a duchem, nie odbierając
znamion świętości samej sytuacji egzystencjalnej człowieka. Kultura
religijna wprowadza w przestrzeń religijności całość spraw człowieka, przypominając chrześcijaninowi, że zbawienie Chrystusa należy
nieść w życie, stosując prostotę języka religijnego i zrozumiałość znaków i symboli, dzięki którym chce się to czynić32. Dokument daleki
jest przy tym od naiwnego przekonania, że harmonijne łączenie kultury z nauką chrześcijańską jest oczywiste i łatwe33. Warto tu zaznaczyć,
30

GS 56.

Zob. J. Pastuszka, Człowiek a kultura w świetle Soboru Watykańskiego II,
ZNKUL 3 (1970), s. 15-26.
31

32

Tamże, 58.

33

Tamże, 62.
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że Gaudium et Spes proponuje stosowanie w duszpasterstwie nie tylko zasad teologii, ale i osiągnięć nauk świeckich, zwłaszcza psychologii i socjologii. W opinii Soboru, współpraca świata sztuki i literatury,
także tej o nowych nurtach, ze światem wiary wydaje się konieczna34.
Równie konieczna jest pamięć o roli kultury w formacji chrześcijańskiej, także formacji duchownych. We wspomnianej współpracy nie
można zapominać o wolności badań i otwarciu się na nowe aspekty
współczesnej myśli naukowej35. Takie postawienie sprawy w omawianej konstytucji jest ewidentnym zaproszeniem teologii do interdyscyplinarności badań i szukania przestrzeni spotkania z kulturą, np. przez
tworzenie teologii kultury.

3. Koncepcja teologii kultury
Próbując określić relację teologii do kultury, stwierdzić należy, iż
implikowana jest ona stosunkiem Kościoła do świata. Teologia jest
jedną z form działania Kościoła – świat uosobieniem ludzkiej historii
i kultury. Niewątpliwie też obserwowany współcześnie związek teologii z kulturą jest wynikiem otwarcia się Kościoła na świat według
usilnych wskazań Soboru Watykańskiego II. Jest to otwarcie nie tylko w relacji do filozofii czy nauk pozytywnych, ale przede wszystkim
w stosunku do ludzkiej kultury pojmowanej jako całość twórczej
aktywności ludzkiej. Nie można jednocześnie relacji tej przypisać wartości soborowego novum, gdyż także wcześniej teologia poprzez filozofię sprzężona była z kulturą danej epoki, z twórczością literacką
i religijną, a także z wydarzeniami życia społecznego i polityczne34
Poupard stwierdza w tym kontekście, że u Dostojewskiego, Bernanosa i Mauriaca
jest więcej teologii niż w np. podręczniku łaciny Tanquerey’a. W tej przenośni językowej należy upatrywać prawdy, że nie istnieje wielka literatura, która nie zawierałaby refleksji nad kondycją człowieka. Poupard pisze, że sąd ten weryfikuje się dzisiaj
w spotkaniu z kulturami. Nie można podążać do Boga, nie rozumiejąc człowieka
i nie odpowiadając na jego problemy. Zdaniem kard. Pouparda właśnie to zrozumienie
jest niezaprzeczalnym wkładem Soboru Watykańskiego II w dziedzinę kultury. Zob.
W sercu Watykanu. Od Jana XXIII do Jana Pawła II, Katowice 2005, s. 37.
35

GS 62.
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go. Zawsze też teologia była zależna od sytuacji, w jakiej znajdował
się Kościół i wszelkich jego uwarunkowań społeczno-kulturowych.
Nowością Soboru jest jednak coraz bardziej rozwijająca się świadomość
tego faktu i branie jej pod uwagę w samej refleksji teologicznej36.
Próby zrozumienia teologii jako poznawczej działalności człowieka znaleźć możemy w antropocentryzmie teologicznym K. Rahnera,
w hermeneutycznym ujęciu teologii R. Bultmana, P. Ricoeura
i E. Schillebeckxa. Wraz z pracami takich teologów jak H. de Lubac
i H.U. von Balthasar teologia przybiera nową postać, uwalniając się
z wąskiego kręgu interpretacji biblijnych i ściśle dogmatycznych. Nie
stosując już dualizmu „Kościół w opozycji do świata”, przyjmując, iż
istnieje jedna rzeczywistość zbawienia, teologia odnalazła swoje miejsce w samym centrum świata. Przypomnijmy tu, że Sobór Watykański
II dualizm wiary i życia, natury i łaski nazwał jednym z najgroźniejszych błędów naszych czasów37.
Jak się wydaje, początków soborowego myślenia szukać można
już w latach czterdziestych XX w. W r. 1946 G. Thils wydaje pracę
Teologia rzeczywistości ziemskich38, która staje się drogowskazem dla
nowej teologii. Wraz z działalnością Soboru nurt ten zaczął funkcjonować pod nazwą teologii znaków czasu zawierały się w niej historyczne i konkretne zjawiska społeczne postrzegane jako znaki realizującej
się historii zbawienia. Teologię znaków czasu nazywa się też teologią świata czy teologią kultury. Thils uświadamia, że teologia posiada
postać przemijającego świata, dzieląc z ludzką wiedzą jej ułomność,
względność, historyczność. Można ją zatem analizować z kulturowego punktu widzenia. Istnieje jednak także i odwrotność tej relacji, teologia zajmuje się ludzką kulturą i różnymi jej aspektami, dostrzegając
w niej otwartość na transcendencję, odniesienie do zbawienia, zdolność do oczyszczenia. Takie szerokie zaangażowanie teologii w zjawi-

36

A. Zuberbier, Teologia a kultura, STV 18 (1980) nr 1, s. 10.

37

GS 43.

G. Thils,Theologie des realites terrestres, I. Preludes, Paryż-Bruges 1946;
II. Theologie de l’histoire, Paryż-Bruges 1949.
38
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ska społeczno-polityczne, w kulturę sprzyjało pogłębieniu pluralizmu
teologicznego i pozwalało też lepiej go zrozumieć39.
Przedstawianą powyżej koncepcję teologii podjął Jan Paweł II, dokonując syntetycznego spojrzenia na dynamicznie rozwijający się
w okresie powojennym pluralizm teologiczny. Papież analizuje temat
kultury nie w kontekście abstrakcyjno-pojęciowym, ale jako doświadczenie Kościoła i człowieka współczesnego. Stąd w tekstach Jana
Pawła II widoczny jest akcent położony na tożsamość chrześcijanina, a nie abstrakcyjnego człowieka. Zdaniem papieża, człowiek nie
powinien uciekać ze świata, ale w nim pozostawać, aby go przemieniać. Chodzi o takie bycie bosko-ludzkie, w którym zostają uratowane
obecność i tożsamość40. Chrześcijanin, który nie rozumie własnej tożsamości, zostaje poza światem, na jego uboczu. Zauważyć należy, że
papieska wizja kultury jest sferą praktyki ludzkiej najbardziej uwikłaną
w materię współczesnego świata, decydującą o jego losach. U podstaw
Wojtyłowej teologii kultury stoi przekonanie, że istnieje chrześcijańska koncepcja kultury, gdyż – jak to uzasadnia papież – „(...) wiara
w Chrystusa nie jest czystą, zwyczajną wartością wśród innych wartości, które znajdują się w orbicie zainteresowań różnych kultur; dla
chrześcijanina jest ona ostatecznym osądem, któremu poddane są
wszystkie te wartości, przy pełnym poszanowaniu dla ich własnych
treści”41. Z tego względu kultura, wywodząc się z wiary, jest pewnego rodzaju tradycją przechowywaną i przekazywaną innym. Już w niej
samej tkwi wewnętrzny, dialogiczny związek, a zarazem obopólna potrzeba tak wiary, jak i kultury. Podstawy tak rozumianej teologii kultury
znajdują się z jednej strony w soborowej teologii znaków czasu, z drugiej w antropologii wiary i Kościoła. Słowo Boże wyraża się bowiem
nie tylko w klasycznych loci theologici – dziełach ojców Kościoła, dokumentach Magisterium, ale także w wydarzeniach uważanych za czy39

A. Zuberbier, Teologia a kultura, STV 18 (1980) nr 1, s. 13.

40

Por. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005.

Jan Paweł II, Istnieje – trzeba to stwierdzić bez lęku – chrześcijańska koncepcja kultury. Przemówienie podczas audiencji generalnej (Rzym, 8 lutego 1984 r.), w:
Wiara i Kultura, dz. cyt., s. 248.
41
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sto świeckie, dziś nazywanych „znakami czasu”. Teologia konkretnie
rozumianej kultury dotyka doświadczenia ludzkiego i chrześcijańskiego, które poddaje wstępnej analizie krytycznej, a następnie zmierza
do przedstawienia jego chrześcijańskich rozwiązań. Teologiczne zainteresowanie współczesną kulturą, w której żyje i działa Kościół, jest
nieodzowne dla zrozumienia struktury teologii praktycznej. Związki
zachodzące pomiędzy teologią a kulturą każą bowiem spoglądać na
historię i kulturę jako miejsce i znak zbawczego działania Boga. Nie
istnieje historia świecka i boska. Jest jedna historia ludzka, która jest
historią zbawienia. W toku takiego rozumowania teologia odnajduje
swe miejsce w kulturze, przezwyciężając dualizm wiary i życia, natury i łaski.
Prezentowana przez Jana Pawła II antropologia ma charakter dialogiczny, to znaczy, że nie uznaje kultury za coś odmiennego od religii (religia jako coś „z góry”, kultura zaś „z dołu”), nie dopuszcza
dialektyki, według której Ewangelia jest z Boga, kultura z człowieka,
a w konsekwencji między religią i kulturą istnieje nieustanne napięcie
(chrześcijaństwo przeciwko kulturze). Teologia kultury według Jana
Pawła II, jak zauważa A. Wójtowicz, to trojaka wypowiedź w obrębie
świadomości Objawienia, kultury i dialogu. Wypowiedź wobec świadomości Objawienia to wypowiedź teologiczna, wobec świadomości
kultury – wypowiedź konkretu o z góry określonej dyscyplinie, wobec świadomości dialogu – wypowiedź w ogóle, zgodnie ze starożytną zasadą quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur. Można
powiedzieć, że Wojtyła przechodzi od oryginalności doświadczenia
religijnego do fenomenalności kultury, wewnątrz której osoba urzeczywistnia istotę42.
Tak rozumiana teologia – którą nazwiemy teologią kultury – nie jest
pozaczasowym teoretycznym układem rozumowań opartym na pozaczasowych tekstach, lecz nabiera atrybutu historyczności (czasowości), a nawet polityczności (w sensie nadawanym temu słowu przez

42
A. Wójtowicz, Osoba i transcendencja. Karola Wojtyły antropologia wiary
i Kościoła, Wrocław 1993, s. 11.
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J.B. Metza43), przez swój udział w dziele budowania lepszego świata,
który wiąże się w tajemniczy sposób z Królestwem Bożym44. Teologię
kultury możemy postrzegać także w wewnętrznym dialogu teologii
z nauką. Obydwie dyscypliny, jeśli przestrzegają właściwych im zasad metodologicznych i zmierzają do prawdy we wszystkich jej aspektach, nie mogą osiągnąć sprzecznych rezultatów. Dla obydwu bowiem
rozum i wiara pochodzą z tego samego źródła wszelkiej prawdy. Mogą
zatem bez przeszkód rozwijać konstruktywny dialog, który umożliwi im badanie tajemnicy człowieka, jego egzystencji i transcendencji.
W równym stopniu partnerami w dialogu z wiedzą teologiczną mogą
być nauki ścisłe, ponieważ w człowieku spotykają się i kultura naukowa, i teologia45.

Podsumowanie
Generalnie rzecz ujmując, refleksja teologiczna na temat kultury
w obrębie katolicyzmu przez długi okres powielała dwa podstawowe
43
J.B. Metz we wstępie do swojej Teologii politycznej próbuje skrótowo określić,
co rozumie przez teologię polityczną: „Pierwsza odpowiedź brzmi: stosowana tu definicja ‘teologii politycznej’ nie jest w pierwszym rzędzie teorią państwa, prawa lub
społeczeństwa, lecz w pełnym tego słowa znaczeniu teologią z ‘twarzą zwróconą ku
światu’, słowem Boga głoszonym ‘w tych czasach’”. Zob. J.B. Metz, Teologia polityczna, Kraków 2000, s. 9.
44

A. Zuberbier, Teologia a kultura, STV 18 (1980) nr 1, s. 17.

Jan Paweł II, W poszukiwaniu prawdy korzystny jest dialog między nauką a teologią. Przemówienie do laureatów nagrody Nobla (Rzym, 22 grudnia 1980 r.), w:
Wiara i Kultura, dz. cyt., s.110-113. Zob. także Jan Paweł II, Odpowiedzialność nauki
i technologii. Przemówienie do naukowców i przedstawicieli Uniwersytetu Narodów
Zjednoczonych (Hiroszima, 25 lutego 1981 r.), w: Wiara i Kultura, dz. cyt., s. 115124; Jan Paweł II, W pracy naukowej, w badaniach służycie człowiekowi. Homilia dla
studentów i intelektualistów (Ibadan, 15 lutego 1982 r.), w: Wiara i Kultura, dz. cyt.,
s. 125-130; Jan Paweł II, Kościół jest solidarny z Uniwersytetami w poszukiwaniu pełnej prawdy o człowieku. Przemówienie do świata uniwersyteckiego (Bolonia, 18 kwietnia 1982 r.), w: Wiara i Kultura, s. 131-140; Jan Paweł II, Dobro kulturalne każdego
człowieka jest wartością dla innych. Przemówienie do przedstawicieli Katolickiego
Uniwersytetu Portugalskiego (Lizbona, 14 maja 1982 r.), w: Wiara i Kultura, dz. cyt.,
s. 141-149.
45
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błędy: o kulturze przez długi czas nie mówiła, a jeśli już to czyniła, obawiała się jej spotkania z religią. Kulturę uważano za bezbożną,
czyli czysto świecką z istoty - nie jest ona nastawiona ani pozytywnie,
ani negatywnie do Boga. W refleksji teologicznej spotkać można także
uznawanie kultury za bezbożną w sensie negatywnym, tj. stwierdzenia,
że kultura jest zwrócona przeciwko Bogu, a nawet że jest bałwochwalcza. Spotkać też można stanowiska ujmujące kulturę jako mocno osadzoną na przyrodzonej, racjonalnej znajomości Boga i Jego prawa.
Z ujęć tych wyrosła refleksja na temat czterech form braku kultury wiary: „anemii” religijnej, laickiej marginalizacji, duchowości pozbawionej zakotwiczenia oraz kulturowego spustoszenia. „Anemię” religijną
rozumie się jako wynik stosowanego przez Kościół niezrozumiałego
dla wierzących języka, nie biorącego pod uwagę kontekstu kulturowego przyjmującego przesłanie ewangeliczne. Laicką marginalizację
pojmuje jako skutek zeświecczonej kultury, obecnej zwłaszcza w mediach, ignorującej sprawy religijne albo zacieśniającej je do kwestii
osobistego gustu. Duchowość pozbawiona zakotwiczenia to duchowość
prowadząca do osłabienia chrześcijańskich korzeni, a w konsekwencji do różnych wypaczeń wiary typu agnostycyzmu czy odradzającego
się pelagianizmu (dechrystianizacja). Jej owocem może być także brak
zrozumienia przez Kościół prawdziwych potrzeb ludzkich, brak otwarcia się na świat, pozostawienia człowieka w jego „prywatności” prowokującej wybór bądź „nowych religii”, bądź podążanie w kierunku
rygoryzmu i fundamentalizmu religijnego. Efektem spustoszenia kulturowego jest trywialne zawładnięcie ludzkiej wyobraźni do tego stopnia, że człowiek nie jest już wolny w spotkaniu z Objawieniem, nie jest
zdolny do słuchania tego, co płynie z wiary (Rz 10, 17)46. Zarysowane
wcześniej stanowiska dają niektórym teologom podstawę do stwierdzeń, iż współcześnie mamy do czynienia nie tyle z kryzysem wiary,
ile z kryzysem kultury, który utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia drogę wiary47. Wysoka kultura wspiera bowiem religijność, a brak
M.P. Gallagher, Fede e cultura. Un rapporto cruciale e conflittuale, dz. cyt.,
s. 158-162.
46

47

B. Lonergan, Collection (red. F. E. Crowe), London 1967, s. 266.
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kultury, zwłaszcza duchowej, może skutecznie blokować rozwój religijności, jak to miało miejsce choćby w ZSRR, gdzie ateistyczna ideologia potrafiła zmarginalizować mistyczne skądinąd prawosławie.
Efektem historycznego procesu „napięcia” istniejącego pomiędzy
światem kultury i przestrzenią wiary były trzy odpowiedzi Kościoła
na kulturę. Pierwszą z nich metaforycznie można nazwać jako niepokojącą wrogość. Wrogość ta zasadzała się na przekonaniu, że kultura
jest zasadniczo „chora”. Postrzegać ją w aspekcie pozytywnym, oznacza zejść do taniego i fałszywego kompromisu. Kulturę przedstawia
się tu jako przestrzeń zlaicyzowaną i manipulującą. Dla chrześcijan
konsekwencje takiego myślenia Kościoła o kulturze są oczywiste –
chrześcijanie powinni chronić się od zepsucia kulturowego, pozostając „zdrowo” wierni Kościołowi, który reprezentuje bastion obronny
przeciwko laicko-kulturowym nurtom współczesnego świata. Można
założyć, że u fundamentów tej wrogości stoi lęk, a nie sama treść kulturowa. Strach przed nowym, innym i niezrozumiałym. Ze strony
Kościoła brakuje wysłuchania kultury i dialogu z nią.
Drugą postawę Kościoła można określić jako naiwną akceptację,
czyli niedostrzeganie niebezpieczeństw – tak teoretycznych, jak i praktycznych – wynikających z rozpoznania złożonej rzeczywistości kulturowej. Wspomniana postawa może przybrać trzy formy szczegółowe:
pasywnego poddania się, w którym nie ma żadnej próby wpływania na kulturę lub stwarzania alternatyw; nierozważnej sekularyzacji, która bezkrytycznie przyjmuje wszystko ze świata, asymiluje bez
zastrzeżeń, nie dokonując selekcji kultury antystrukturalnej, antysymbolicznej, antyduchowościowej; zaślepionej akceptacji pluralizmu –
w tym ujęciu prawdziwy pluralizm nie jest zwykłym rozpoznaniem istniejących różnorodności i praw do wolności, uznaje on prawa innych,
nawet jeśli nie współgrają one z jego wartościami, a przy tym ma odwagę oceniać kultury.
Trzecią odpowiedzią-postawą Kościoła – dodajmy postawą właściwą – jest rozwaga w tworzeniu kultury. Wzorem i źródłem tej postawy może być mowa św. Pawła na greckim areopagu (Dz 17). Przykład
Pawła uczy, że podejście Kościoła do kultury może przybrać formę pozytywną, człowiek w swoim człowieczeństwie może się realizować,
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wzrastając w harmonii pomiędzy aspiracjami humanistycznymi, nawet
jeśli są o charakterze świeckim, a myśleniem nowotestamentowym.
Wychodząc bowiem od fundamentalnego doświadczenia ludzkiego, wielu ludzi szuka „nieznanego Boga”. Pawłowe słowa – „(...) bo
w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: ‘Jesteśmy bowiem z Jego rodu’”48 (Dz 17,28)
odczytać można jako przykład wejścia w kulturę i zaproszenia skierowanego do ludzi, aby swoją wiarę oparli na wartościach dogłębnych.
Przykład przemawiającego na areopagu Pawła uwidacznia też, że kontakt z nową kulturą może co prawda prowokować drastyczne i negatywne reakcje – św. Paweł z trudnej dla siebie próby wyszedł tylko
częściowo zwycięskim, przez niektórych bowiem został wyśmiany.
Z drugiej jednak strony może być twórczym otwarciem na bogactwo
kulturowe i zaczynem dialogu religijnego prowadzącym do konkretnego wyboru – Pawłowi słuchacze w części weszli na drogę nawrócenia.
Z całą pewnością rozwaga w tworzeniu kultury jest chrześcijańskim
sposobem czytania humanizmu w nowej rzeczywistości społecznej. Jest sposobem poszukiwania Ducha w humanizmie. Kultura prowadzi bowiem do tego, co jest dogłębnie humanizujące i twórcze.
Postulowana przez Kościół rozwaga w tworzeniu kultury niewątpliwie
zależy od duchowości i od stopnia osobistego dialogu z kulturą. Jeśli
dominuje w nim izolacja, pozostaje tylko gorzka krytyka rzeczywistości. Jeśli jest w nim radość otwarcia, w każdej kulturze pośród wielu
negatywów odnajdziemy także wartości autentyczne49.
Wspomniana rozwaga w tworzeniu kultury sprawiła, że współczesna myśl chrześcijańska, traktując o kulturze, koncentruje się wokół
trzech różnych punktów widzenia: kultura postrzegana jest jako kontekst dla transcendencji ludzkiej, czyli twórczego spotkania z Bogiem;
kultura, będąc tworem ludzkim, postrzegana jest jako źródło pewnej
dwuznaczności – może być bowiem dobra i zła, np. pseudokultura, antykultura, która potrzebuje wyboru i oczyszczenia; kultura widziana jest
48
Aluzja do tekstu z hymnu Kleantesa do Zeusa oraz do poematu Aratosa z Soloi
w Cylicji.
49
Por. M.P. Gallagher, Fede e cultura. Un rapporto cruciale e conflittuale, dz. cyt.,
s. 163-172.
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jako środek mediacyjny w przekazywaniu wiary ludziom50. Tak pojmowaną kulturę, będącą bezpośrednią konsekwencją stworzoności bytu
ludzkiego, należy rozumieć szerzej niźli tylko określony sposób życia, działalność, technikę, tradycję. Jak podpowiada współczesna teologia, kultura to misterium człowieka żyjącego w świecie. Obejmuje
ona zarówno zjawiskową istotę człowieka, jego egzystencję, doznawanie, działanie i sprawczość. Jak zauważa Cz. Bartnik51, jest ona tak
treścią, jak i metodą. W aspekcie merytorycznym polega bowiem na
odpowiedniej, pożądanej i celowej tematyzacji świata osoby, w aspekcie metodologicznym natomiast jest zespołem środków prowadzących
do faktycznego osiągania najwyższych celów personalizacyjnych, polegających na nachyleniu natury ludzkiej i całej rzeczywistości do potrzeb ludzkiego ja.
Riassunto
L’articolo sta analizzando il problema della conoscienza culturale della Chiesa, cioe’
il sviluppo – attraverso la storia – delle relazioni tra cultura e teologia. Generalmente
queste relazioni si puo’ dividere su due periodi: prima e dopo il Conciglio Vaticano II.
Nel primo periodo esistente pluralismo culturale ha causato che l’insegnamento
della Chiesa si e’ indirizzato da una parte all’insegnamento sociale, d’altra parte alle
considerazioni ecclesiali e teologiche. Nel secondo periodo si vede la nuova perspettiva
culturale cioe’ l’aspetto storico e sociale. Storicita’ della cultura significa la sua
dipedenza dalle condizioni e circostanze della vita. Socializazzione invece significa
dipendenza dall’ambiente.

Zob. G. Langevin, L’inculturation selon le magistere de l’Eglise catholique romaine, „Nouveau Dialogue” 97 (1993), s. 23.
50

51

Cz. Bartnik, Teologia kultury, Lublin 1999, s. 388.
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Nakładem
Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ukazała się książka

Mirosław Mikołajczyk
BiBliografia dialogu
chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce
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Jan Stanisław Wojciechowski
Teologia kultury: chrześcijańskiej,
politycznej, wizualnej?
Bardzo dyskusyjny i wielokrotnie podważany podział kultura versus natura stał się osnową bujnej, trwającej wiele dziesięcioleci debaty,
która, w różnych odsłonach ewolucji metody nauk humanistycznych,
zbudowała gmach akademickiej wiedzy o kulturze. Status tej wiedzy
(w obrębie nauki w ogóle, a w obszarze nauk humanistycznych w szczególności), a nawet różne nazwy tej dziedziny w nazwie różnych uniwersyteckich katedr, pozostają przedmiotem dyskusji uczonych. Stały
się one treścią nie jednej książki i nie jednej konferencji. Pozostawmy
te kontrowersje swojemu dalszemu losowi, nas w tym momencie bowiem interesuje miejsce i status pewnej szczególnej odmiany tej wiedzy, która przyjęła nazwę teologia kultury i wyjaśnieniu tej kwestii
podporządkujemy, skrótowo z konieczności, dalsze rozważania prowadzone w perspektywie kulturoznawstwa. Tak bowiem, na razie, bez
wchodzenia w niuanse terminologii akademickiej odnoszącej się do
różnych odmian nauk o kulturze nazwiemy dziedzinę, która ma być,
w mojej intencji, projektowanym odniesieniem (partnerem, wspólnikiem) dla teologii, nauki skąd inąd również złożonej i wewnętrznie
podzielonej1. Trudno zresztą oprzeć się pierwszemu wrażeniu wywoła1
Instytucjonalną, akademicką pozycję w Polsce zajęła sekcja Teologii Kultury na
Wydziale Teologii UKSW w roku 2005. Treść tego pojęcia była przedmiotem zainteresowania także innych środowisk akademickich, w tym także filozofów kultury
i kulturoznawców. Prof. Piotr Jaroszyński zauważa, iż „W realistycznym nurcie kultury chrześcijańskiej, reprezentowanym przede wszystkim przez św. Tomasza z Akwinu,
pojawia się swoista teologia kultury, w której uwzględnia się z jednej strony filozofię
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nemu użyciem tej tytułowej zbitki, iż oto spotykają się dziedziny, które
na tle szerzej rozumianego gmachu współczesnej (w domyśle modernistycznej) nauki mają status dość wyjątkowy, żeby wprost nie powiedzieć kwestionowany, mimo swej mocnej pozycji uniwersyteckiej.
Zacznijmy od kulturoznawstwa (wywodzonego bądź z radykalnego politycznie Cultural Studies bądź antropologicznie zorientowanej
Kulturwissenschaften), które w świetle żywego sporu na temat tożsamości tej dziedziny jawi się jako „humanistyka zintegrowana” i „późny wnuk filozofii”, jako swoiste zwieńczenie jej rozwoju, którego
ukoronowaniem miałoby być jakoby przejęcie „korony” nauki podstawowej2. Teza radykalna, zwłaszcza, że do tej pory miano to przysługiArystotelesa z drugiej Objawienie. Chrześcijańska teologia opiera się na Objawieniu.
(…) Ponadto średniowieczna teologia kultury, będzie w czasach nowożytnych odniesieniem, jawnym lub – znacznie częściej – ukrytym, dla nieklasycznych teorii kultury,
zwłaszcza w wydaniu protestanckim, a także dla niezwykle wpływowej filozofii Jeana
Jacquesa Rousseau”. P. Jaroszyński pisze także, iż teologiczny nurt kultury wprowadza poprzez stan natury opisany w Księdze Wyjścia elementy istotnie zmieniające perspektywę patrzenia na sens ludzkiego życia: grzech pierworodny i zbawienie.
Por. P. Jaroszyński, Filozofia kultury: między metafizyką i teologią, w: Z. Rosińska
i J. Michalik (red.), Co to jest filozofia kultury, Warszawa 2006, s.144.
2
Kulturoznawstwo jako dziedzina akademicka odnoszone bywa do angielskiej tradycji Cultural Studies wywodzonych z założonego w 1964 roku Birmingham Centre
for Contemporary Culture, bądź odnoszone jest do znacznie starszej bogatszej filozoficznie tradycji antropologicznej z elementami innych nauk, zwłaszcza socjologii.
Na polskiej scenie nauk humanistycznych proces intelektualnego dojrzewania kulturoznawstwa odzwierciedlają losy „szkoły poznańskiej” kształtującej się od roku 1975
na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w toku „przepracowywania” głównych wątków
XX-wiecznego sporu o poznawcze podstawy nauki. Można w wielkim skrócie powiedzieć, iż droga intelektualna mistrza tej szkoły Jerzego Kmity wiedzie od „logiki
nauki” w wersji szkoły lwowsko-warszawskiej i Popperowskiego hipotetyzmu oraz
klasyków socjologii (zwłaszcza Floriana Znanieckiego) poprzez własne odczytanie
marksizmu oraz antypozytywistycznej humanistyki (…) do swoistego „nie-fundamentalistycznego antyfundamentalizmu” będącego wynikiem potrzeby zajęcia własnej (krytycznej) pozycji w debacie o postmodernizmie. Uczniowie „szkoły” bardziej
zdecydowanie podejmują główne wątki debaty postmodernistycznej analizując na
różne sposoby poznawczy status kulturoznawstwa bądź w duchu „intelektualistycznym” (Robin Horton, Ernest Gellner) bądź „symbolicznym” (Edmund Leach, Clifford
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wało fizyce, zintegrowanej z matematyką3. Są trzy główne wyróżniki tego co stanowi o podstawowej roli danej dziedziny w nauce: wytyczanie aktualnych horyzontów poznawczych, pełnienie kluczowej roli
w wyznaczaniu zadań ekonomicznych i innych przesądzających o zamożności ludzi i kształtowaniu się struktury społecznej, wreszcie wiodąca rola światopoglądowa czyli ważny wpływ na kształtowanie się
hierarchii „wartości ostatecznych”. Byłby to pozytywny (by nie powiedzieć pozytywistyczny) wariant miejsca i roli kulturoznawstwa we
współczesnej nauce, a tym samym przyznający jej wyróżnioną pozycję na tle form instytucjonalnym w obrębie, istniejących już zakładów,
katedr, kierunków studiów na uniwersytetach.
Jest jednak inna opinia o kulturoznawstwie jako dziedzinie wywrotowej wobec gmachu naukowej wiedzy i jego dotychczasowej architektury. Miałoby kulturoznawstwo swoje istotne źródło w bardzo
późnym etapie kształtowania się poglądu nauki o samej sobie, jakim
jest postmodernizm. Najistotniejszym jednak momentem tego zwrotu
(oprócz dawnego już w końcu przełomu antynaturalistycznego) byłoby
wniesienie do nauki „współczynnika humanistycznego” oraz późniejsze zwroty w humanistyce, które umocniły rolę czynnika „kulturowego” w procesie poznawczym do tego stopnia, iż można było zacząć
dyskusję o jego przewadze we wszelkim poznaniu, również i tym, które nosiło dumny przymiotnik science, i bynajmniej nie chciało (i dalej
nie ma zamiaru) poddać się takiemu przewartościowaniu, podejrzewając w nim próbę zamachu na naukę jako taką4.
Gertz) bądź bardziej jeszcze zdecydowanie w duchu swoistego „konstruktywizmu”,
lub jak kto woli „anarchizmu”, Richarda Rorty.
Obrony tej tezy podjął się w swoim (niepublikowanym) referacie Andrzej Szahaj
na zjeździe Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i towarzyszącej mu Konferencji
„Granice Kultury” (Katowice/Cieszyn) w październiku 2009 r.
3

Wyrazem tego szczególnego usytuowania kulturoznawstwa w porządku współczesnych nauk jest m.in. stała gotowość kulturoznawców do badań Inter-dyscyplinarnych
(trans-dyscyplinarnych), które kwestionują i próbują przemodelować strukturę
współczesnego uniwersytetu a zwłaszcza metodologię badań. Innym, przykładowym
aspektem jego nietypowego miejsca w krajobrazie modernistycznej humanistyki są
skutki, stale ponawianych, prób skonfrontowania kulturoznawstwa z filozofią. Ralf
Konersmann broni tezy o p r e g n a n c j i . czyli wielopostaciowości, płodności, ale tak4
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Osnową wiedzy od czasów św. Augustyna zwanej teologią, jest pytanie o Boga lub pytaniem o treść rozmowy prowadzonej przez Boga
z człowiekiem oraz człowieka z Bogiem5. W jakim sensie i w jakim zakresie może się ona stać także pytaniem o kulturę? Zwłaszcza, że pytanie o Boga domaga się określonej kondycji ludzkiej lub łaski jaką
jest wiara – swoisty „współczynnik teologiczny”, nasuwający się
przez pewną analogię z „współczynnikiem humanistycznym” w naukach o człowieku. Oba mają pewną wspólną cechę, fundują swoim
dziedzinom pewien swoisty, odrębny status w ramach oświeceniowego modelu nauki, dla jednych mający rolę wzmacniającą poznawcze
możliwości, dla innych dyskwalifikujący wobec „obiektywistycznego” ideału poznawczego. Ideału dla jednych utopijnego, a w gruncie rzeczy nieistniejącego, dla innych jedynego możliwego. Powiem
szczerze, to poprzeczka intelektualna w tym momencie postawiona dla
mnie za wysoko. Nasuwają mi się jednak pewne rozwiązania czyniące
zarys projektu naukowego teologii kultury możliwym do wypełnienia
określoną badawczą treścią. Możliwą do realizacji zarówno z pozycji
teologii i teologów jak i z pozycji kulturoznawstwa.
Po pierwsze zatem, jeśli pytanie o Boga w teologii jako nauce, pojawia się nie tyle jako indywidualny (egzystencjalny) pytajnik, lecz
jawi sie, po pierwsze jako Słowo Boże w zapisach Starego i Nowego
Testamentu, jako Słowo o losach i męczeństwie jego Syna Jezusa
Chrystusa, w przekazie Apostołów, a w dalszej kolejności w zapisie dziejów Kościoła i jego Ojców, wreszcie innych, uznanych przez
teologię wykładni wybitnych teologów uniwersyteckich, to jest to
dostateczna podstawa do dialogu (lub sporu) z dorobkiem wiedzy kulże doniosłości i samodzielności pojęcia kultury. Przyjęcie tej tezy prowadzić by miało do przebudowy całego paradygmatu nauki. „Preparowanie nowoczesnego pojęcia
kultury oraz coraz liczniejsze i w szybkim tempie tracące przejrzystość próby nadania
mu pregnancji dokonują zerwania z tradycyjnymi wzorami wyjaśniania i modelami
świata”. Zob. R. Konersmann, Kulturoznawstwo a filozofia kultury. Pregnancja kultury czyli co właściwie znaczy to pojecie?, (wykład inauguracyjny na I Konferencji
Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego), Katowice 15 października 2009.
5
Por . Z. Kijas, Nauka o Bogu w trudnych czasach, TPow (2009) nr 48, z dnia
29 listopada 2009, s. 6.
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turoznawczej, w swej aktualnej, metodologicznej i stosowanej, regule lub kanonicznej postaci6. Taka wersja teologii kultury wyłania się
z żywego dyskursu toczonego zwłaszcza przez teologów (zwłaszcza
przez księży i w naukach Kościoła) na temat współczesnej kultury
i różnych jej przejawów. Nie jest to projekt zmierzający do ustanowienia jakiejś wspólnej płaszczyzny poznawczej, celem jest raczej skorzystanie ze specyficznej poznawczej perspektywy teologicznej, jaką jest
„wiara pytająca o Boga”, do opisu dostarczanego przez świecki projekt
badawczy, wyposażony (i wspólny obu dziedzinom) we współczynnik,
jakim jest pytający człowiek, nieredukowalny do żadnego teoretycznego schematu. Na tej płaszczyźnie raczej (poprzez człowieka) możliwe
jest tu spotkanie obu dyscyplin, inne metodologiczne konstrukcje odwołujące się do złożonych konstrukcji współczesnej, krytycznej humanistyki, są raczej na tym etapie mało prawdopodobne. To wariant,
w którym istotnym, wiodącym, powiedzielibyśmy, czynnikiem jest
teologia w swej mniej lub bardziej kanonicznej postaci7. Czy jest też jakaś teologiczna perspektywa swoista dla kulturoznawcy? Sądzę, że tak.
Jeśli człowiek w swym egzystencjalnym doświadczeniu operuje
pewnymi „figurami” porządkującymi jego stosunek do świata i są to
figury obejmujące całość tego doświadczenia, to warto do tego „pokła-

Konstytutywnym aspektem tego dyskursu (dialogu) pozostaje rozdział teologii
i kultury jako dziedzin odrębnych, pozostających na swych odrębnych pozycjach ontologiczno/epistemologicznych. Istotny wkład w porządkowanie relacji teologii i kultury opartych na takiej autonomii ma myśl H. Richarda Niebuhra, wyodrębniającego
5 typów takiej relacji. Por. D.M. Yeager, H. Richard Niebuhr’s Christ and Culture,
w: The Oxford Handbook of Theological Ethics, Oxford 2005, s. 466-487. Por. także
Krzysztof Góźdź, Teologia człowieka. Z najnowszej antropologii niemieckiej, Lublin
2006.
6

7
W tym świetle jawi się z pewnością nauczanie Jana Pawła II, a także to wszystko,
co na ten temat napisano rozpatrując szczególne zainteresowanie papieża sprawami
kultury. Bardzo aktualną próbą scalenia wiedzy na temat stosunku szeroko pojętej teologii chrześcijańskiej i Kościoła katolickiego do kultury jest książka Witolda
Kaweckiego Kościół i kultura w dialogu (od Leona XIII do Jana Pawła II), Kraków
2008.
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du” człowieczeństwa sięgnąć, poznać go, ogarnąć rozumowo8. Takimi
prototeologicznymi „figurami” lub, może lepiej powiedzieć, słownymi bądź obrazowymi „znakami” ujmującymi status człowieczeństwa
zwłaszcza w jego wymiarze na jaki natrafia w związku z nieuchronną
śmiercią, ale obejmujący również jego relacje z innymi ludźmi, są m.in.:
wiara, objawienie, zbawienie, odkupienie, łaska, grzech. Ich „działanie” ma siłę biorąca się z „blasku wiary”, wyprzedzającą niejako porządkującą moc rozumu i kojarzoną z nim racjonalność, choć trudno
odmówić racjonalności i towarzyszącej jej sile prawdy, jako centralnej kategorii rozumowania, miejsca pośród podstawowych „znaków”
człowieczeństwa. Nie zmienia to faktu, że w takim ujęciu teologia sytuuje się niejako „przed” filozofią9. Centralne „znaki” kondycji ludzkiej mają siłę, która nie da się zredukować do racjonalności rozumowej
i jej głównego czynnika argumentacji, do prawdziwości. Nie zmienia
to też faktu, iż wiara chce prawdy, a prawda rozbłyska i nasyca się
wiarą. Kwestia ta jest jedną z centralnych w dysputach teologicznych,
gdzie rozumowanie musi się z wiarą zmierzyć i w jakiejś perspektywie
również spotkać, a problem to nie byle jaki, bo porządek rozumowy
człowieka nie jest jedynym, z którym człowieczeństwo ma do czynienia. To także jeden z centralnych problemów racjonalności europej8
 Świadomie używam słów „znaki”, „figury” mających swoje źródło w refleksji
na temat kultury artystycznej, zwłaszcza sztuki, by uniknąć scjentystycznej frazeologii w rodzaju „struktura”, „archetyp”, i aby podkreślić bardzo głębokie, być może
nawet przedracjonalne, zakorzenienie tych ludzkich wysiłków ładotwórczych, mające swoje uzasadnione odniesienia do obrazowania i figuracji w ludzkich działaniach
kulturowych.

Taki punkt widzenia prezentuje Agata Bielik–Robson w książce „Na pustyni”.
Kryptoteologie późnej nowoczesności, Kraków 2008. Leżące w samej istocie człowieczeństwa doświadczenie śmierci jest według niej źródłem traumy, która jest podtrzymywana lub niwelowana. „Te dwa źródłowe wybory określają prymarny horyzont
teologiczny każdego myślenia. Religia to, tradycyjnie rzecz biorąc, myśl, która „organizuje” pierwotnie niezorganizowany odruch negatywności, czyli spontaniczne
niedopasowanie człowieka do świata (…). Droga koncyliacji natomiast, najczęściej
wybierana przez filozofię, głębiej zakorzeniona w paradygmacie hellenistycznym,
zbliża ją do najszerzej pojętego naturalizmu, który pragnie postrzegać człowieka jako
część spójnej całości; za cel stawiając sobie dezawuację owej pierwotnej, niezorganizowanej negatywności”, s. 12-13.
9
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skiej, w której historyczna konkurencja (i czasowe sojusze) myślenia
teologicznego (z jego centralną obecnością Boga, Objawieniem i wiarą) z myśleniem filozoficznym (z jego naciskiem na prawdę) wyznaczają całe epoki kulturowe, a dziś również potężne obozy kulturowo/
polityczne. Już ten fakt kulturowo/społecznej obecności powyższego
„układu” jest dostatecznym argumentem dla kulturoznawcy, by wziąć
go na warsztat a wyniki badań ująć nazwą teologia kultury.
Ale to nie koniec możliwych, kulturoznawczych inspiracji, jakie
daje spotkanie z teologią. Skoro kulturoznawstwo tak mocno uplasowało się w pejzażu nauk humanistycznych, i skoro nawet pretenduje do miana podstawowych nauk o człowieku, to ten pokład ludzkich
„znaków”, na których bazuje teologia, nie może umykać jego uwadze.
A zatem czy teologia kultury nie może pretendować do miana zwiastuna kolejnego „przełomu” metodologicznego w ramach tej dyscypliny?
Skoro powodem takiego przełomu mogła być językowa, komunikacyjna specyfika ludzkiej kultury, później jej „teatralny” charakter,
a dziś inspirująca kulturoznawców obrazowa podstawa wszelkich
artykulacji kulturowych, nie ma powodu, aby ignorować prototeologiczne lub, mówiąc po prostu, religijne podstawy kultury. A cóż nowego w takim postawieniu sprawy, toż religioznawstwo od dawna jest
obecne w ramach antropologii kulturowej? Myślę, że pomiędzy religioznawstwem uplasowanym w kanonie modernistycznej humanistyki,
a „przełomem teologicznym” (postsekularyzmem) w dziedzinie nauk
o kulturze mamy jednak bardzo wyraźną różnicę. Tak jak przełom lingwistyczny nadwątlił wcześniejsze, bardzo mocne podziały pomiędzy
praktyką literacką a literaturoznawstwem (lub jeszcze inaczej mówiąc,
spowodował wyraźniejsze oświetlenie i opracowanie literackich wątków i chwytów w praktyce kulturowej, zmieniając zresztą przy tej okazji samą praktykę literacką); jak przełom performatywny uświadomił
kulturowy potencjał spektaklu poza teatrem, w społeczeństwie i m.in.
formach sprawowania władzy; jak przełom obrazowy uświadamia rolę
wizualizacji zwłaszcza w kulturze współczesnej, uświadamiając jego
funkcjonowanie m.in. polityczne i zmieniając zresztą funkcjonowanie
samej sztuki, tak hipotetyczny „przełom teologiczny” może uświadomić rolę „kodów religijnych” w kulturze. Wpływając zresztą zapewne
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na funkcjonowanie Kościoła (kościołów). Tutaj między innymi ujawniają się konsekwencje kulturowego zwrotu w nauce i subwersywny
poniekąd, potencjał kulturoznawstwa.
Czy mówimy o „przełomie” hipotetycznym? Nie sądzę, obserwujemy bowiem wielkie ożywienie debaty na temat roli i miejsca religii we
współczesnym społeczeństwie, zwłaszcza debaty politologów, socjologów (ci zresztą nie od dziś nie obywają się bez wsparcia antropologii
kulturowej)10. Znamienne jest zainteresowanie teologią myślicieli kojarzonych wcześniej ze środowiskami liberalnymi lub wprost lewicą.
Przywoływany jest przez nich znamienny passus z Tez o filozofii historii Waltera Benjamina, który posłużył się metaforą gry szachowej prowadzonej przez automat kierowany przy pomocy sznurków przez karła
siedzącego pod stołem. „Kukła zwana ’materializmem historycznym’
ma wygrywać za każdym razem. Zadanie to nie byłoby niewykonalne, gdyby na swe usługi nie wzięła teologię, która dzisiaj jak wiadomo, jest brzydka i trzeba trzymać ją w ukryciu”11. Powraca się w tej
debacie do pojęcia teologii politycznej, mówi się nawet wprost, tak
jak John Gray, iż Nowoczesna polityka to rozdział w dziejach religii12.
Zainteresowanie to przebiega na różnych poziomach refleksji i dotyczy głośnych
i spornych wątków publicznej debaty, takich m.in. jak globalne ocieplenie. Por. np.,
S. McFague, New Climate for theology, God, the World and Global Warming,
Minneapolis 2008. Książki sięgające do tekstów biblijnych lub wprost i z atencją
posługujące sie teologicznymi metaforami wydają intelektualiści od Kościoła raczej
odlegli, por. S. Źiźek, O wierze, Warszawa 2008; G. Agamben, Czas, który zostaje, Warszawa 2009; M. Lilla, Bezsilny Bóg. Religia, polityka i nowoczesny Zachód,
Warszawa 2009.
10

Cytuję za A. Bielik Robson, „Na pustyni”. Kryptoteologie późnej nowoczesności, Kraków 2008, s. 7. W przewrotnej, współczesnej parafrazie tej „figury historii”
Benjamina, Slawoj Żiżek zamienia ironicznie pozycje owego szachowego automatu
umieszczając kukłę „materializmu historycznego” pod stołem a „karła” teologii na
powierzchni.
11

12
J. Gray pisze dalej „Najważniejsze z rewolucyjnych wstrząsów, które ukształtowały przeważającą część historii ostatnich dwóch stuleci, to epizody z dziejów wiary
– etapy długotrwałego procesu rozpadu chrześcijaństwa i narodzin nowoczesnej religii
politycznej. Świat na początku nowego tysiąclecia pokrywają ruiny utopijnych projektów, które – choć formułowane w języku świeckim, przeczącym prawdzie religii – były
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Tym, co przyciąga uwagę polemistów, zwłaszcza politologów, jest
sposób funkcjonowania fundamentalnych pojęć wiary w dzisiejszym,
zsekularyzowanym, wydawać by się mogło, świecie. To, co miało być
porzucone, prześwituje mniej lub bardziej wyraziście w „tekstach”
współczesnych, świeckich ideologii. Z faktu tego wyciągane są bardzo różne wnioski, od postulatu radykalnego dokończenia sekularnego
zwrotu w dziejach społeczeństwa Zachodu do różnych koncepcji nowego „ułożenia” relacji tego, co świeckie i co sakralne, co kościelne
i co państwowe. Dyskusja ta nie objęła jeszcze – jak mam prawo przypuszczać jako kulturoznawca specjalizujący się w problematyce zarządzania i polityki kulturalnej – innej, podstawowej dla funkcjonowania
współczesnego państwa relacji pomiędzy kulturą symboliczną (w tym
symbolami i rytuałami religijnymi) a strukturą społeczną w jej aspekcie gospodarczym (ekonomią i przedsiębiorczością). Zarys sporu na
tle tego starego jak socjologia podziału na kulturę (także w jej teologicznym wymiarze) i cywilizacyjną strukturę społeczną (zwłaszcza
w jej materialnym wymiarze) już się wyłonił, choć na razie konflikt
przebiega jakoby pomiędzy cywilizacjami. Tymczasem przebiega on
wewnątrz cywilizacji Zachodu13.
Bardzo ważnym i aktualnym nurtem zainteresowań kulturoznawstwa, zważywszy liczbę publikacji i konferencji na ten temat jest antropologia obrazu (Visual Studies lub Visual Culture Studies). Mówi
się o zarysowujących się konturach nowej cywilizacji wizualnej, co
nawet jeśli jest przesadą, to nie ulega wątpliwości, że obecność obraw istocie nośnikami religijnych mitów”. Por. J. Gray, Czarna Masza. Apokaliptyczna
religia i śmierć utopii, Kraków 2009, s. 9.
13
Uświadamia to nam przebieg ostatniej „rewolucji kapitalistycznej” (neoliberalizm zwany także turbo kapitalizmem), gdy co najmniej od polowy lat siedemdziesiątych kultura symboliczna, zwłaszcza te jej aspekty związane z rozwojem nauki
a także olbrzymi zakres twórczości artystycznej (sprzymierzonej z zabawą i w szerokim zakresie rozrywką), stały się nowym „surowcem” gospodarczym. Por. Manuel
Castels, Społeczeństwo sieci, PWN Warszawa 2008, a także J. Ryfkin, Wiek dostępu.
Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia, Wrocław
2003. Potencjał religii widzianej jako kluczowy aspekt kultury symbolicznej staje się na naszych oczach łakomym „surowcem” do rynkowego, czyli komercyjnego
zagospodarowania.
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zów w naszym otoczeniu zagęszcza się nadzwyczajnie. Ciśnienie obrazów, ich komercyjny walor oraz sterujący zachowaniami ludzi lub
(coraz częściej) wywrotowy charakter stają się jednym z centralnych
problemów cywilizacyjnych. Jakie to ma związki z teologią? Otóż obraz ma pewne cechy, które stwarzają trudności w jego racjonalizowaniu, trudności na jakie napotyka fundamentalna dla teologii relacja
wiary i rozumu. Podstawą współpracy filozofów i teologów, przyjmując to założenie, jest zatem szczególny status obrazu, jego źródła, ale
także złożony, umykający łatwej racjonalizacji, sposób oddziaływania. Interdyscyplinarny (trans-dyscyplinarny) charakter badań współczesnej cywilizacji wizualnej w sposób szczególny uzasadnia obraz
jako przedmiot tych badań ze względu na szczególne jego aspekty,
do poznania których rości sobie prawo zarówno filozofia jak i teologia14. Otwarcie nowej perspektywy badawczej, której nazwa Teologia
Wizualna w pierwszym czytaniu brzmi obco, po namyśle jednak wydaje się głęboko uzasadnione, oczywiste, a nawet pilne.
Summary
On what plane do theology and cultural studies meet? Both of them, understood as
academic disciplines, have a peculiar status in the landscape of contemporary learning.
For theology this is the faith (grace) factor, which permeates the cognitive perspective,
and is referred to by this author as the “theological factor”; and for cultural studies
it is the “humanistic factor”, as articulated by F. Znaniecki. Both these disciplines
can meet through dialogue and reciprocal acknowledgement of the academic output
resulting from their different perspectives. There is also a deeper layer, which lies
at the foundations of Christian theology and to which the field of cultural studies, as
14
Na trans dyscyplinarny aspekt wiedzy o obrazie zwraca uwagę Anna Zeidler
Janiszewska rekonstruując aktualny stan badań oraz podkreślając znaczenie ikonicznego zwrotu w naukach o kulturze. Przywołuje ona również francuskiego historyka
sztuki Georgesa Didi-Hubermana postulującego dokładne przemyślenie „wewnętrznej
siły negatywności” obrazu, który „igra” ze światem logiki. (G. Didi-Huberman, Obraz
jako rozdarcie i śmierć wcielonego Boga, przeł. M. Loba, „Artium Questionares 2000
nr X.). Por. Anna Zeidler Janiszewska, Visual Culture Studies czy antropologicznie
zorientowana Bildwissenschaft?. O kierunkach zwrotu ikonicznego w naukach o kulturze, w: „Teksty Drugie” nr 4 (2006), s. 9-29.
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a variant of cultural anthropology, also aspires: that of man’s cognitive perspective.
This constitutes the primary forms of organization and human imagining, and all
kinds of sign symbolization and thinking in the face of human finiteness, expressing
itself through the fact of inevitable death. The author, pointing out this dimension
of collaboration of the two disciplines, notes that this peculiar exploitation of the
fundamental layer of man’s spirituality has already resulted in a number of important
publications in the social sciences, especially in researching political structures and
their accompanying forms of power, and also in another domain of knowledge – that
dealing with image and the visual.
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Podejmując tematykę przydatności historii kultury materialnej do
badań kulturoznawczych, czy szerzej rozumianej duchowości, należy
zdefiniować jak rozumie pojęcie kultury materialnej współczesna nauka. Historia, podobnie jak niemal wszystkie inne dziedziny humanistyki, przeżywała okres znakomitego rozwoju w drugiej połowie
XIX i początku XX-go wieku. Znacznie rozszerzyły się obszary zainteresowań historyków, którzy wyszli poza ścisły krąg historii politycznej, postrzeganej przez pryzmat życiorysów wielkich ludzi, bądź
spektakularnych wydarzeń politycznych i zajęli się historią społeczną, gospodarczą i historią kultury. Właśnie owo pojęcie historii kultury wzbudziło ogromną dyskusję na temat tego, co kryje się pod tym
pojęciem. Rozpoczęły ją dwie książki: H.T. Buckle’a, Historia cywilizacji Anglii i J. Burckhardta, Kultura odrodzenia we Włoszech1.
Nie było chyba drugiej takiej nauki historycznej, której usamodzielnienie się wywołałoby tyle zamieszania i nieporozumień, co właśnie
w sprawie kultury. Z tej opisywanej już po wielokroć dyskusji zrodziły się różnorodne opinie na temat zadań historii kultury. Wynikały one
przede wszystkim z tego, że historią różnych działów kultury zajmowano się od dawna, przed powstaniem odrębnej historii kultury. Mam
tu na myśli na przykład historię sztuki, literatury, muzyki, religii, prawa, itp. Część historyków uważała, że wszystkie te nauki powinny być
1
H.T. Buckle, Historia cywilizacji w Anglii, Lwów 1862-1865; J. Burckhardt,
Kultura odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1939.
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rozpatrywane jako jednorodna i niepodważalna część historii kultury.
Inni byli zdania, że historia kultury ma odrębne zadania, których nie
uwzględnia żadna z wymienionych wyżej nauk. Współcześnie, wobec
ogromu informacji i rozwoju poszczególnych dziedzin historii, pojęcie
historia kultury traci przejrzystość.
Od dawna w naukach etnologicznych stosowany jest powszechnie podział kultury ludzkości na trzy wielkie działy: kultury materialnej, kultury społecznej i kultury duchowej. W potocznym sensie
podział ten stosowany jest do dziś. Moim zadaniem, jako historyka
kultury materialnej, a jednocześnie wykładowcy w Instytucie Wiedzy
o Kulturze Wydziału Teologicznego UKSW jest wykazanie, że przedmiot materialny może być świadectwem nie tylko rozwoju technik
rzemieślniczych czy produkcyjnych, ale także wyrazem potrzeb duchowych ludzi wytwarzających te przedmioty oraz tych, do których są
one skierowane. Współcześnie wśród historyków polskich nie toczy
się właściwie dyskusja na temat tego, czym jest historia kultury materialnej. W gruncie rzeczy zajmuje się nią kilkanaście osób, pracujących w Zakładzie Historii Kultury Materialnej, Instytutu Archeologii
i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Znamienne, że Instytut ów od 1954
do 1992 roku nosił nazwę Instytutu Kultury Materialnej. Nieodmiennie
pojęcie „materia” kojarzyło się polskim naukowcom z materializmem
dialektycznym i wychodząc przed szereg zlikwidowali poprzednią nazwę, kiedy to w Europie, a szczególnie we Francji i Austrii nastąpił
właśnie renesans tej dziedziny nauki, zaś liczni czytelnicy z pasją zaczytują się historiami życia codziennego różnych warstw społecznych
w kolejnych epokach.
Światem rzeczy zajmują się dzisiaj w sensie dosłownym archeolodzy, natomiast teoretycznie przede wszystkim antropolodzy. W tym
kontekście na uwagę zasługuje praca Janusza Brańskiego Świat rzeczy. Zarys antropologiczny. We wstępie pisze on: „Niniejsza publikacja to próba przywrócenia rangi i znaczenia dziedziny kultury, która
zasługuje na więcej uwagi, niż się jej poświęca w dotychczasowej
praktyce badawczej antropologii. [Aż się prosi dopowiedzieć: i historii – E.M]. Świat rzeczy to bowiem sfera ludzkiej codzienności i nieco-
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dzienności, bez której zgoła trudno sobie wyobrazić życie zbiorowości i jednostek”2.
Autor zwraca uwagę, że ów materialny ślad dawnej prawdziwej
rzeczywistości znalazł odbicie w filozofii Platona, Arystotelesa, św.
Tomasza z Akwinu i Kartezjusza. W każdym z tych systemów filozoficznych można wskazać na stale obecny dualizm – jakąś formę aktualizacji platońskiej opozycji „idea – materia”, np. Stwórca – rzecz,
myśl – rzecz, podmiot – przedmiot.
W tradycji judeochrześcijańskiej ów dualizm wyrażają słowa: „Na
początku Bóg stworzył niebo i ziemię. A Ziemia była zupełnym pustkowiem, ciemność zalegała głębię wód, a tchnienie Boże unosiło się
nad wodami” (Rdz 1,1-2 w tłum. Biblii Poznańskiej). Według Susan
Pearce najistotniejsze dla współczesnej formy świata materialnego było
przejęcie tej tradycji przez koncepcję Kartezjusza utrwaloną przez następne pokolenia filozofów3. Dawny podział czynnego Stwórcy i biernego chaosu został przełożony na naukowy dualizm myśli i materii.
Zdaniem Susan Pearce podział ten traktuje się w nauce obecnie jako
obowiązujący. Świat rzeczy, jako „wtórny”, pozostaje nadal na marginesie zainteresowań badawczych. Podejmowane są nieśmiałe próby przyswojenia materii przez inne nauki, np. socjologię. Taką, moim
zdaniem, nieudaną próbą była praca socjologa Tima Danta, Kultura
materialna w rzeczywistości społecznej: wartości, działania, style życia, w której pominął on wszelkie kulturowe aspekty funkcjonowania
rzeczy, pozostawiając im jedynie funkcje społeczno-niezauważalnych
towarzyszy dnia codziennego4.
W przywoływanych wcześniej uwagach na temat ewolucji nauk
historycznych kultury materialnej przypisywano traktowanie rzeczy przede wszystkim ze względu na ich funkcję – narząd, czy środek przystosowania do środowiska naturalnego. Dość długo badaczom
2

J. Barański, Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Kraków 2007, s. 8.

S. Pearce, Museums, Objects and Collections. A Cultural Study, London 1998,
s. 21.
3

4
T. Dant, Kultura materialna w rzeczywistości społecznej: wartości, działania,
style życia, Kraków 2007.
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umykał fakt, iż społeczeństwo składa się i z ludzi i z rzeczy, a jedynym
polem, w którym możemy obserwować i interpretować rzeczy, są ich
związki z ludźmi. Stąd też można mówić o kulturowym wymiarze rzeczy, wszystko jedno czy będą to budynki mieszkalne, sakralne, książki, sprzęty domowe czy pamiątki rodzinne. Rzecz może wartościować
człowieka, dodając mu prestiżu, bądź odejmując znaczenie. Sytuując
go w określonej grupie społecznej, na przykład przez strój, bądź odbierając mu tożsamość grupową przez unifikację odzieży5.
Kończąc te teoretyczne rozważania zajmę się jeszcze definicjami
kultury materialnej wyrażanymi przez antropologów. Zgadzam się
z poglądami J. Barańskiego, że nie można oddzielać natury od kultury, na przykład zwykłe drzewo może być elementem kultu religijnego,
totemem, siedliskiem duchów, wcieleniem jakiejś idei, na przykład,
miasta-ogrodu, gdzie drzewo jest składnikiem koncepcji urbanistycznej. „Kultura materialna to ta część fizycznego środowiska człowieka, która w sposób zamierzony została przez niego ukształtowana,
w zgodzie z pewnym kulturowym zamysłem”6. Jest to definicja Jamesa
Deetza, zamieszczona w pracy Barańskiego. Przytacza on także najprostszą definicję kultury materialnej Julesa Dawida Prowna: „Kultura
materialna jest tym właśnie, co się stwierdza a mianowicie przejawem
kultury wyrażającej się poprzez obiekty materialne. Badanie kultury
materialnej jest, więc badaniem tego, co materialne, w celu zrozumienia kultury, odsłonięcia przekonań: wartości, idei, nastawień i motywacji określonej zbiorowości lub społeczeństwa w określonym czasie.
Przyjmuje się tutaj, iż rzeczy przez człowieka wytworzone wyrażają
– świadomie lub nieświadomie, wprost lub nie wprost – przekonania
jednostek, które je zamawiały, wyprodukowały i ich używały oraz –
w szerszym wymiarze – przekonania społeczności, do której jednostki owe należą”7. Z tej definicji, z którą zgadzam się całkowicie, jasno
wynika, że kultura materialna nie funkcjonuje wyłącznie samodzielnie. Jest ona związana integralnie z kulturą duchową i wzajemnie się
5

S. Pearce, Words and Things, London 1997, s. 2.

6

J. Barański, op. cit., s. 22.

7

Tamże, s. 23.
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z nią przenika. Prześledzimy zatem, jak dzięki badaniom nad kulturą
materialną możemy poznać sferę duchowości i religijności człowieka
w różnych epokach historycznych. W tym celu posłużę się pracami
trzech moich młodszych kolegów z Zakładu Historii Kultury Materialnej
z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN – dr Ewy Wółkiewicz, doc. dr
hab. Dariusza Główki i dr Anny Wiernickiej.
Ewa Wółkiewicz w artykule pt.: Formy dobroczynności w miastach
śląskich w średniowieczu8 przeanalizowała późnośredniowieczne legaty i na ich podstawie przedstawiła różne rodzaje dobroczynności. „W etyce chrześcijańskiej wsparcie ubogich zyskało dodatkowy
aspekt religijny, gdyż miłosierdzie wobec potrzebujących było traktowane, jako akt dobroczynny wobec samego Boga… Z tego względu
zasięg i formy działalności charytatywnej stały się przedmiotem refleksji autorów wszech chrześcijańskich, rozważających kwestie, które grupy powinny zostać podmiotem owej pomocy i kto zobowiązany
jest łożyć na ten cel fundusze”9. Teologowie średniowieczni podkreślali, że wsparcie ubogich zalecane było jako akt wstrzemięźliwości
od pożądania nadmiernej ilości dóbr. Udzielanie jałmużny, podobnie
jak inne ograniczenia, służyć miały uzyskaniu łaski i w konsekwencji
zbawieniu. Działalność charytatywna w średniowieczu miała bowiem
wymiar eschatologiczny, a ubodzy zobowiązani byli do modlitwy za
darczyńców. Także więc rozdzielanie materialnej jałmużny miało wymiar duchowy, zwiększało bowiem liczbę osób modlących się za zbawienie fundatora. Formy zapisów charytatywnych były bardzo różne.
Dotyczyły one między innymi wsparcia ubogich w gotówce, pożywieniu, kupnie zwierząt hodowlanych, ubrania, opału, itp., utworzeniu funduszu posagowego, wsparcia sierot i podrzutków i zapisów dla
ubogich duchownych. Cel, jak już wspominano wyżej, był jeden – zbawienie darczyńcy dzięki modłom obdarowanych i spełnienie chrześcijańskiego obowiązku pomocy biednym.

E. Wółkiewicz, Formy dobroczynności w miastach śląskich w średniowieczu,
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 58 (2010), nr 1 (w druku).
8

9

Tamże, s. 1.
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W pracy Dariusza Główki pt. Majątek osobisty duchowieństwa katolickiego w Koronie w XVII-XIX w10 autor przedstawił, pomijany
dotychczas w naukach historycznych, „świecki” aspekt życia codziennego duchowieństwa. W Polsce, podobnie jak w Europie, badania
świata rzeczy, dotyczyły przede wszystkim mieszczaństwa, w mniejszym stopniu duchowieństwa. „Sądzę, że przyczyną takiego stanu rzeczy – pisze autor – jest skupienie się zainteresowań badaczy dziejów
religijnych nad sferą «sacrum» w Kościele, rozumianym zarówno jako
instytucja, jak i wspólnota wiernych. Dużo ważniejsze stało się poznanie struktur instytucji kościelnych bądź przejawów życia religijnego.
W takich studiach duchowny postrzegany był jako przywódca duchowy, pasterz, zatem za istotne uważano poznanie jego wykształcenia,
osobistej religijności, stopnia przestrzegania przyjętych dla tego stanu norm zachowania i odpowiedniego stylu bycia”11. Pomijano milczeniem różne aspekty materialnych warunków jego bytu i jego życia
codziennego. Podstawowym źródłem dla autora, który przewrotnie na
pierwszym miejscu postawił „profanum”, aby uzupełnić „sacrum”,
były spisy przedmiotów zawarte w pośmiertnych inwentarzach mienia i w testamentach. Przekazują one informacje dotyczące prywatnego majątku duchownych diecezjalnych. Dowiadujemy się zatem
o zainteresowaniach duchowieństwa na przykład polowaniem lub grą
w szachy, o lekturach, śledząc tytuły książek znajdujących się w podręcznych bibliotekach, o gustach, czasami wyrafinowanych, a czasem
zupełnie zwyczajnych, w ubiorze i przestrzeganiu, bądź nie, w tej kwestii zaleceń synodalnych.
Wyznaczniki luksusu, a więc odzienie jedwabne i futra, a także
biżuteria: pierścienie, sygnety, łańcuchy, tabakierki ze srebra i złota
ozdabiane szlachetnymi kamieniami, znajdujemy jedynie w pośmiertnych inwentarzach mobilów kanoników. Tylko ta grupa duchowieństwa najszybciej przyswajała nowinki cywilizacyjne, zapewniające
lepsze, bardziej komfortowe warunki życia i używanie nowo pojawia10
D. Główka, Majątek osobisty duchowieństwa katolickiego w Koronie w XVIIXIX w., Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej, red. J. Kruppé, t. LXX,
Warszawa 2004.
11

Tamże, s. 9.
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jących się przedmiotów, takich jak komody, zastępujące powoli skrzynie lub kanapy.
Trudno sobie wyobrazić pełną opowieść o życiu duchowym kleru bez umieszczenia go w świecie rzeczy, które nie tylko były obok,
ale wyraźnie ożywiały historię o przeszłości, charakteryzując ich
właścicieli.
W ostatniej przywołanej tutaj pracy na temat życia codziennego
bogatych rodzin żydowskich w Warszawie w pierwszej połowie XIX
wieku12 Anna Wiernicka, posługując się inwentarzami, czyli spisem
przedmiotów pozostawionych przez zmarłego, odtworzyła życie codzienne owych rodzin. Niezwykle interesujący dla moich rozważań
okazał się rozdział pt.: „Życie religijne i obrzędowość”. Inwentarze
dostarczały wiedzy na temat celebrowania świąt żydowskich. Życie
rodziny żydowskiej toczyło się w rytmie świąt rocznych oraz cotygodniowego szabatu, a przedmioty charakterystyczne dla religijnych
uroczystości występują we wszystkich inwentarzach. Uroczyście celebrowano dzień szabatu, o czym świadczą zamieszczone w inwentarzach wzmianki o zakładanym w tym dniu przez mężczyzn nakryciu
głowy. Jeżeli urzędnik zanotował „czapeczek aksamitnych haftowanych złotem dwie” lub „czapkę atłasową srebrem naszywaną” jasne
jest, że mamy do czynienia z nakryciem głowy obowiązującym w czasie szabatu.
W kilkudziesięciu pośmiertnych inwentarzach wzmiankowana jest
obecność Tory oraz rytualnych przedmiotów zdobiących święty zwój,
co wydaje się świadczyć o częstych spotkaniach modlitewnych w domach prywatnych.
Autorka przeanalizowała także inwentarze pośmiertne konwertytów. W domach osób przechrzczonych występują przede wszystkim
krzyże, zarówno żelazne, jak też prawdziwe dzieła sztuki jubilerskiej
oraz książeczki do nabożeństwa, Pismo Święte i różańce a również obrazy i rzeźby o tematyce religijnej, przede wszystkim wizerunek Matki
Boskiej Częstochowskiej.
A. Wierncka, Życie codzienne bogatych rodzin żydowskich w Warszawie
w pierwszej połowie XIX wieku, (praca doktorska obroniona 13 stycznia 2009 r. na
Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
12
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Odwieczny problem przeciwstawiania „sacrum” i „profanum”
w przypadku rozważań nad kulturą materialną nie zdaje egzaminu.
Szczególnie wyraźnie widoczne jest to w przestrzeni sakralnej. Od początku chrześcijaństwa, przy braku źródeł pisanych, przedmioty dawały świadectwo religijnego rozwoju ziem polskich.
Przytoczone powyżej przykłady są wyraźnym dowodem, że kultura
materialna jest organiczną częścią kultury i jest ona ściśle oraz wieloaspektowo powiązana z kulturą duchową.
Material culture in the spiritual (sacral) sphere
Summary
Material culture is a manifestation of a culture expressed by material items.
A material item evidence shows not only the advancement of craftsmanship or
production techniques, but it is also the expression of the makers’ spiritual needs and
the audience’s needs as well. Society consists of people and things, and the only sphere
in which we can observe and interpret things is the one portraying their relationship
with people. Hence we can speak of the cultural dimension of things, no matter if we
are referring to housing, sacral buildings, books, home appliances, or family mementos.
A material item may define the value of a person – adding prestige, or reducing his
or her significance. It is often a testimony and expression of a man’s aspirations and
spiritual needs. Material culture is therefore, in many ways, strongly related to the
spiritual culture.
To illustrate the mentioned theses works of three young generation authors have been
summoned: Ewa Wółkiewicz, Dariusz Główka, and Anna Wiernicka. Respectively, the
first dissertation is about medieval forms of charity, the second refers to the personal
possessions of Catholic clergy in Corona Regni Poloniae in the 17th and 18th centuries,
and the third work describes the everyday life of rich Jewish families in Warsaw, in the
first half of the 18th century.
The contradistinction of sacrum and profanum in the context of material culture
is not methodologically useful, because – as it has been proven by these examples –
everyday use items are repeatedly conveyers of spiritual content and values.
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Teologia i teatr w dialogu
Jednym z podstawowych pytań, jakie od początku swego istnienia
stawia teatr, jest pytanie o kondycję człowieka i jego miejsce w świecie. Teatr w swych dziełach scenicznych poszukuje odpowiedzi dotyczących najważniejszych, bo egzystencjalnych zagadnień: sensu życia,
celowości cierpienia, miłości. Niekiedy podejmuje problemy eschatologiczne, przedstawiając byt w świetle zagadnień ostatecznych. W tym
kontekście staje się bliski teologii. Między innymi z tego powodu
w badaniach nad sztuką sceniczną znajduje się miejsce na dialog między teatrem a teologią. Warto zatem zdefiniować pojęcie „teologia”, by
przekonać się ile teatru może pomieścić się w tej przestrzeni, a ile teologii da się wprowadzić na scenę. Etymologię wywodzącego się z greckiej starożytności słowa można tłumaczyć jako „mówienie o Bogu”.
Termin ten zdaniem Herberta Vorgrimlera oznacza hymniczną, mistyczną, filozoficzną formę mówienia o Bogu1. „Teologia jest to świadomie podjęty przez osobę wierzącą wysiłek słuchania autentycznego,
historycznie danego słowa objawienia Bożego i wysiłek poznania tego
słowa za pomocą metod naukowych i refleksyjnego rozwijania osiągniętych w ten sposób rezultatów”. Jej „przedmiotem – jak podkreśla
autor leksykonu – nie jest więc Bóg”2. Zdaniem wielu badaczy teologia
jest nie tyle nauką o Bogu, co o człowieku w relacji do Boga. Mamy
1

Teologia, w: H. Vorgrimler, Nowy leksykon teologiczny, Warszawa 2005, s. 375.

2

Tamże.
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dzisiaj do czynienia także z szerszym traktowaniem tego terminu.
W pracach niektórych teologów następuje semantyczne poszerzenie pojęcia. Teologią jest metarefleksją nad doświadczeniem religijnym, czy jak podaje Clayton Crockett, protestancki teolog, „teologią
jest wszystko to, co dotyczy naszych ostatecznych trosk, czyli porusza
podstawową kwestię naszego, być albo nie być”3. Crockett widzi teologię jako środek namysłu, stawiający pytania ostateczne. Teologię bez
żadnego ukonkretniającego przymiotnika można traktować zatem jako
refleksję nad życiem i śmiercią w kontekście eschatologicznym.
W rozważaniach nad relacjami między teatrem a teologią trzeba zapytać o teatr współczesny i jego stosunek do zagadnień wiary. Wiemy
bowiem, że w dziejach sztuki scenicznej były epoki, kiedy to teatr żył
w pewnej symbiozie z teologią (teatr starożytnej Grecji, religijny teatr
średniowiecza, religijny teatr hiszpański w złotym wieku, teatr romantyczny) i takie, kiedy to teatr oddalał się od problematyki religii i wiary (teatr oświecenia, teatr pozytywizmu, teatr ponowoczesny). Jacek
Kopciński stawia tezę, że historia teatru europejskiego jest w teologicznym sensie historią powiększającego się dystansu między Bogiem
i człowiekiem4. Relacja między teologią a teatrem ulegała bowiem powolnemu rozluźnieniu, aż z czasem doszło do rozejścia się tych dwu
przestrzeni. Być może jedną z przyczyn była i nadal pozostaje postępująca sekularyzacja, która – w dużym uproszczeniu – polega na rozdzielaniu tego co świeckie, od tego co religijne. Charles Taylor podaje
trzy typy świeckości we współczesnym świecie5. Pierwszy polega na
zeświecczeniu nowoczesnej sfery publicznej, drugi objawia się w słabnięciu ortodoksyjnych postaci wiary i dezintegruje religię jako formę
instytucjonalną, wreszcie trzeci typ świeckości mówi nie o zanikaniu wiary, lecz ustala nowe warunki posiadania przekonań religijnych.
Takie procesy muszą mieć także wpływ na sferę sztuki, wyprowaC. Crockett, Interstices of the Sublime. Theology and Psychoanalytic Theory,
New York 2007, cyt. za: A. Bielik-Robson, „Na pustyni”. Kryptoteologie późnej nowoczesności, Kraków 2008.
3

4

J. Kopciński, Teologia w działaniu, „Teatr” (2008), nr 7.

Zob. Ch. Taylor, A Secular Age, Cambridge 2007, cyt. za: A. Bielik-Robson, „Na
pustyni”. Kryptoteologie późnej nowoczesności, Kraków 2008.
5
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dzając ją z przestrzeni wzajemnych powiązań z wiarą, a umieszczając w obszarze „czystym”, pozbawionym dywagacji teologicznych.
Sekularyzacja przenosi dyskusję na tematy teologiczne ze sfery publicznej do sfery prywatnej.
Relacje między sekularyzacją a słabnącym we współczesności zaangażowaniem religijnym porusza autor książki o znamiennym tytule
Wiara zakwestionowana6. Zdaniem Heinricha Friesa należy jasno rozróżniać sekularyzację i sekularyzm. Sekularyzacja zakłada bowiem,
że świat nie ma Bożego charakteru, jest czymś stworzonym, różniącym się od Boga. To świat powierzony człowiekowi, zdesakralizowany, pozbawiony cech demonicznych i mistycznych7. Sekularyzm zaś
– zdaniem Friesa – to światopogląd. Dla sekularyzmu zsekularyzowany świat jest czymś absolutnym i ostatecznym i tu autor Wiary zakwestionowanej widzi poważne niebezpieczeństwa dla współczesnego
człowieka i jego duchowości. Z faktu, że Bóg nie występuje w zsekularyzowanym świecie, że w podstawowych gałęziach wiedzy tego świata,
a mianowicie w matematyce, naukach przyrodniczych i technice oraz
w laboratoriach nie potrzebuje się Boga i nie można Go też poznać, sekularyzm wyprowadza z całą stanowczością wniosek, wynikający z badań wiedzy: Boga „nie ma”8. Dlatego też Fries z całą stanowczością
podkreśla, że z teologicznego punktu widzenia sekularyzacja jest całkowicie akceptowalna, sekularyzm natomiast nie.
Czy hasło „Boga nie ma” przedostało się do przestrzeni teatralnej?
Czy współczesne spektakle pokazują człowieka pozbawionego duchowości? Czy w inscenizacjach teatralnych nie odnajdujemy błysków
transcendencji? Wydaje się, że taka diagnoza byłaby nazbyt upraszczająca i spłycająca dzisiejszą rzeczywistość. Można podążyć śladami ks. Jerzego Szymika, który pokazuje dwa stanowiska dotyczące

6

H. Fries, Wiara zakwestionowana, wydanie skrócone, Warszawa 1975.

Zob. H. Fries, rozdział Wyzwania rzucone wierze przez zsekularyzowany świat,
w: Tenże, Wiara zakwestionowana, dz. cyt.
7

8

Tamże, s. 177.
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problematyki religijnej w ateistycznej debacie ponowoczesnej9 i odnieść je do obszaru sztuki. Z jednej strony mamy do czynienia z „pobożnym ateizmem” opartym na cierpieniu, poszukiwaniu i czystych
intencjach, po drugiej stronie plasuje się „ateizm agresywny”, który
odrzuca Boga, charakteryzuje się gniewem i odpowiada za ponowoczesny kształt rozpaczy10. Oba punkty widzenia świata przebijają przez
sztukę sceniczną. Obok spektakli, których tematem jest poszukiwanie
Boga także przez postawę wadzenia się i buntu, których biblijne uzasadnienie można odnaleźć w słowach samego Chrystusa „Boże mój,
Boże mój czemuś mnie opuścił”, powstają inscenizacje podkreślające wyraźnie, że Stwórca nie istnieje, a próby poszukiwania Go są tylko mrzonkami dla słabych i myślących nieracjonalnie. Reprezentanci
pierwszego dyskursu – zdaniem Jerzego Szymika – mimo poczucia
nieobecności Boga, pragną zbawienia, podczas gdy drudzy chcą stanowczo odrzucić „kicz zbawienia”. Dla przykładu do drugiego dyskursu autor przywoływanego artykułu włącza między innymi dramaty
Sary Kane11. Nie twierdziłabym jednak z całą stanowczością, że przez
ciemne, pełne rozpaczy i zwątpienia utwory angielskiej dramatopisarki – przedstawicielki nowego brutalizmu – prześwieca li tylko chęć
uniezależnienia się od Boga i pycha człowieka. To temat na oddzielną rozprawę.
Bardzo ciekawe rozważania na temat kondycji człowieka późnej nowoczesności – inspirujące dla tematu tego artykułu – przedstawia też
Chantal Delsol, autorka prac z zakresu filozofii politycznej, powieściopisarka12. Jej zdaniem cechą charakterystyczną późnej nowoczesności
jest życie bez sensu i obywanie się bez nadziei. Człowiek współczesny
nie umie żyć w świecie, który przekazały nam poprzednie pokolenia,
ponieważ sam go zanegował. Nie może zaistnieć też w wymarzonym
Zob. J. Szymik, Chrystokształtność nadziei wobec ponowoczesnego kształtu rozpaczy. Humanizm Ewangelii a rozczarowania postmoderny, w: J. Mariański,
S. Zięba (red), Godność czy sukces? Kulturowe dylematy współczesności. Materiały
III Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, Lublin 2008, s. 57-79.
9

10

Tenże, s. 64.

11

Zob. Tenże, s. 65.

12

Zob. Ch. Delsol, Esej o człowieku późnej nowoczesności, Kraków 2003.
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świecie utopii, bowiem, jak łatwo się domyślić ów świat okazał się niemożliwy do spełnienia. Ale jeżeli pragniemy odtąd żyć bez projektów
przyszłości – konstatuje Delsol – powinniśmy odnaleźć wymiar duchowy, dzięki któremu egzystencja nabiera sensu i wykracza poza siebie
nawet w codzienności. Natomiast społeczeństwo samego tylko dobrobytu, bez nadziei ni oczekiwań, zamyka nas w materialności i czyni
z nas smutnych bohaterów pustki13.
Z przytoczonych głosów teologów i filozofów jasno wynika, że
współczesny człowiek próbuje ułożyć sobie świat bez tradycji, pamięci, bez wiary i teologicznej refleksji. Wybiera pustkę w świecie materialnym nad poszukiwanie sensu w przestrzeni duchowej. Nie wszyscy
jednak tak pesymistycznie oceniają otaczającą nas rzeczywistość.
W swej najnowszej książce Na pustyni Agata Bielik-Robson stawia
tezę, że nie da się uciec od religijności, którą wbrew przewidywaniom
odnaleźć można także we współczesnych czy ponowoczesnych nurtach
filozoficznych14. Autorka podkreśla, że nawet jeśli próbujemy ukryć
teologię i wyprowadzić ją z naukowych obszarów, to mimo wszystko będzie ona przez nie przeświecać. Teologia dotyka bowiem zbyt
fundamentalnych zagadnień: zagadnień życia i śmierci. Agata BielikRobson uważa, że w systemach filozoficznych nowoczesności i późnej
nowoczesności uważny analityk odnajdzie wiele przykładów kryptoteologii. Autorka rozumie pod tym pojęciem refleksję ujawniającą wymiar rzeczy ostatecznych w postawach filozoficznych z pozoru tylko
wolnych od eschatologicznych trosk15.
Pojawia się pytanie, czy kategorię kryptoteologii można przenieść
z gruntu filozoficznego na obszar sztuki, zwłaszcza teatru i dramatu.
Zabieg taki wydaje się uzasadniony, biorąc pod uwagę, że już dokonano kilku wstępnych prób ustalania miejsc wspólnych dla teatru i teologii16. Poszukiwano odpowiedniego języka opisu, metod badawczych,
13

Tamże, s. 9.

14

A. Bielik-Robson, „Na pustyni”…, dz. cyt.

15

Tamże, s. 9.

Zob. „Więź” (2007) nr 5; J. Kopciński, Teologia w działaniu, „Teatr” (2008)
nr 7; K. Flader, Metafory teologiczne w teatrze, „Studia Redemptorystowskie” 7 (2009);
16
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wzajemnych inspiracji, metafor, dzięki którym można mówić o teatrze
i teologii, ale także ukrytych motywów teologicznych w teatrze, czyli
kryptoteologii. Zaznaczyć jednak należy, że nie jest to stanowisko powszechne. Kiedy jedni widzą ukryte elementy teologiczne we współczesnych realizacjach teatralnych, drudzy podkreślają, że przeżywamy
obecnie epokę postchrześcijańską a nawet postreligijną. Oznaczałoby
to, że współczesny teatr nie jest zainteresowany sprawami wiary, transcendencji a jego poszukiwań nie można opisywać językiem teologii.
Jeśli zatrzymamy się na najwęższej definicji słowa „teologia”, to dojdziemy do przekonania, że sztuka sceniczna nie wyraża dziś zainteresowania tą problematyką. Jeśli jednak posłużymy się współczesnymi
definicjami poszerzającymi znaczeniowe pole terminu „teologia”, to
roztoczy się przed nami wystarczająca i reprezentacyjna do wysuwania
ogólnych wniosków grupa spektakli poruszających ową problematykę, nawet jeśli sprawy teologii stają się dla ponowoczesnych inscenizatorów impulsem do polemiki z otaczającą nas tradycją religijną czy
inspiracją do własnych prywatnych przemyśleń dotyczących spraw
ostatecznych.
Wypada zgodzić się z twierdzeniem Waltera Benjamina – niemieckiego filozofa i teoretyka kultury, że teologia dla współczesnych jest
brzydka i trzeba trzymać ją w ukryciu. Dla teatru oznacza to, że wielu reżyserów i inscenizatorów prowadzi w swych dziełach dysputy nad
sprawami ostatecznymi, snuje refleksję nad szeroko rozumianym doświadczeniem religijnym, nie nazywając wprost swych poszukiwań
teologicznymi. Wydaje się, że schowana teologia (kryptoteologia)
w teatrze ma się dobrze, co więcej znalazła tu przyjazne i ciepłe miejsce.
Nie wolno jednak mieszać pojęć, stosując niemal zamiennie w krytyce teatralnej słowo „teologia” i „kryptoteologia”. Oba bowiem opisują
„Miejsca wspólne. Czy istnieje teologia teatru?” Panel dyskusyjny z udziałem Mai
Komorowskiej, Anny Karoń-Ostrowskiej, Romana Kołakowskiego, Wiesława Komasy,
prowadzenie K. Flader, „Teatr” (2008) nr 3; P. Dobrowolski, Kryptoteologie współczesnego teatru, „Teatr” (2009) nr 7-8; „Obyś był zimny albo gorący!” Z Krzysztofem
Jasińskim i ks. doktorem Henrykiem Paprockim rozmawia Michał Mizera, „Teatr”
(2009) nr 7-8; S. Duda, Idolatria i atrapy boskości, „Teatr” (2009) nr 7-8.
A. Bielik-Robson, „Na pustyni”…, dz. cyt., s. 26.
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inne praktyki sceniczne. Paweł Dobrowolski w artykule Kryptoteologie
współczesnego teatru17 przekonywał, że Festiwal Gorzkie Żale odbywający się już dwukrotnie w Warszawie w czasie Wielkiego Postu jest
próbą wyciągnięcia teologii na scenę. Można zgodzić się z tym stanowiskiem, ale nie można nazywać tego artystycznego wydarzenia mianem kryptoteologii. Sama nazwa Festiwalu w jednoznaczny sposób
odsyła nas do katolicyzmu. Czas, w którym odbywają się spektakle,
jest jednym z najważniejszych okresów w katolickim kalendarzu liturgicznym. Gorzkie Żale, w moim przekonaniu, mogą być uznane za
teologię teatru, teologię na scenie, ale nie kryptoteologię – niczego,
co zostało zawoalowane, nie odkrywamy. Oczywiście, obecne są na
Festiwalu spektakle, w których teologia odważnie i bez ukrycia prezentuje się na deskach scenicznych i takie, gdzie musimy poszukać
ukrytych teologicznych tropów. Sama inicjatywy jest jednak przykładem teologii w działaniu.

Kryptoeschatony w Teatrze Śmierci
Tadeusza Kantora
Przejawów dialogu teatru i teologii znaleźć można dużo, jednak na
potrzeby naszych rozważań należy zawęzić je do wybranego zagadnienia. Istotne wydaje się poszukiwanie kryptoeschatonów, czyli często niejawnych a rozstrzygających kwestie ostateczne, dotykających
spraw życia i śmierci toposów18. Toposy te przejawiają się w najstarszej
twórczości scenicznej i prześwitują przez dzieła teatralne kolejnych
epok. Odnaleźć je można także w wielu inscenizacjach nowoczesności
i późnej nowoczesności. Człowiek nie może bowiem oderwać się całkowicie od namysłu nad sprawami ostatecznymi, jakkolwiek wypierałby śmierć ze swego myślenia, to nie sposób uciec od niej zupełnie.
Truizmem – nie zawsze w pełni uświadomionym przez współczesnego człowieka – jest fakt, że nieodzownym końcem życia jest śmierć.
P. Dobrowolski, Kryptoteologie współczesnego teatru, „Teatr” (2009) nr 7-8,
s. 36-39.
17

18

A. Bielik-Robson, „Na pustyni”…, dz. cyt., s. 26.
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Jesteśmy skazani na doświadczenie śmierci w tym samym stopniu, jak
na doświadczenie życia. Człowiek pojmując tę niezbywalną prawdę,
musi dokonać wyboru: czy – jak pisze Bielik Robson – tę negatywność
(świadomość śmierci) pogłębić czy zniwelować. Pogłębiając – inaczej
mówiąc – rozwierając szczelinę negatywności, akceptujemy stan nieprzystawalności do świata. Niwelując negatywność, domykamy szczelinę i zacieramy świadomość śmierci19. Człowiek staje zatem wobec
alternatywy: exodyczno-mesjanistycznej drogi protestu albo mistycznej drogi pojednania. Wybór którejkolwiek z nich determinuje wszystkie późniejsze wybory.
Najbardziej interesujące zdaje się być wyławianie kryptoeschatonów
z twórczości artystów, którzy przynależą do tzw. awangardy, twórców
przełamujących zastane konwencje i porządek w sztuce, dla których
– wydawałoby się – kwestie teologiczne nie stanowią istoty tworzenia, a wręcz są obce, bo nie współbrzmiące z nowatorstwem. Ile ukrytej teologii odnajdziemy w dziełach teatralnych Jerzego Grotowskiego,
Jerzego Szajny, ile w spektaklach współcześnie tworzących Krystiana
Lupy, Krzysztofa Warlikowskiego czy Mai Kleczewskiej? To pytanie
godne podjęcia, wymagające jednak pogłębionych studiów i analiz.
Odpowiedź na nie nie jest też oczywista, a rezultaty badawcze mogą
okazać się płonne lub zaskakujące. Warto jednak dokonać małej próby
i z tej perspektywy przyjrzeć się powojennej twórczości awangardzisty – Tadeusza Kantora, zwłaszcza cyklowi spektakli Teatru Śmierci,
któremu początek dała inscenizacja Umarłej klasy. Przedstawienia powstałe między 1975 a 1991 rokiem (już po śmierci artysty) dotykają
podobnej problematyki i podejmują wspólne motywy. Kantor swoją
twórczością chce nade wszystko ocalać pamięć. Wprowadza na scenę wywołane ze wspomnień postaci, obrazy, przedmioty, krajobrazy.
Jego spektakle – jak sam podkreślał – stają się kliszami pamięci, odkurzonymi fotografiami, wyciągniętymi ze strychu bibelotami. Kantor
podejmuje motyw życia i śmierci, stając się, jak mawiał Jan Kott20,
Charonem przeprowadzającym swe postaci ze świata żywych do umar19

Tamże, s. 11-12.

20

Zob. J. Kott, Kadysz. Strony o Tadeuszu Kantorze, Gdańsk 2005.
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łych, ale także z przeszłości do teraźniejszości. Pokazuje na scenie
cmentarzysko, na którym postaci walczą o odzyskiwanie przeszłego
życia. Kantor w jednym ze swych manifestów podkreślał, że kondycja
ludzka przesiąknięta jest świadomością tragiczną, a los człowieka mierzony jest nieubłaganą i ostateczną skalą śmierci21. Dotykając tej problematyki, krakowski inscenizator tym samym poruszał się w obszarze
szeroko rozumianej kryptoteologii. Badając teatr Kantora nie można
jednak ograniczyć się do teologii chrześcijańskiej. Wręcz przeciwnie,
trzeba czerpać z teologii i tradycji judaistycznej.
Analizując scenariusze spektakli i teoretyczne rozważania Kantora
poświęcone Teatrowi Śmierci, okazuje się, że odnajdujemy w nich wiele tropów teologicznych. W partyturach pojawiają się cytaty ze Starego
Testamentu, które widz może przeoczyć, czytelnik jednak zwraca na
nie baczną uwagę. Dla przykładu w Umarłej klasie Kantor odwołuje się do Pierwszej Księgi Królewskiej, Drugiej Księgi Samuela czy
Lamentacji Jeremiasza. W spektaklu występują też postaci-figury,
które można interpretować poprzez teologiczne kategorie. Pomagają
nam w tym towarzyszące im rekwizyty. Kim jest Kobieta za oknem
– jedna z postaci Umarłej klasy? Dlaczego w trakcie przedstawienia
cały czas, patrzy na widzów i partnerujących jej aktorów zza przybrudzonej szyby? Inscenizator tłumaczy w scenariuszu, że okno jest
niezwykłym przedmiotem, który dzieli nas od świata „po tamtej stronie”, od „nieznanego”… od Śmierci. Twarz za oknem – coś natarczywie chce przekazać, coś za wszelką cenę chce dojrzeć22. Może Kobieta
za Oknem jest już po drugiej stronie życia, obserwuje zdarzenia z perspektywy „nieznanego”, które dla niej jest już znane. Ciekawą postacią jest też Staruszek w W-Cecie, który większą część scenicznej akcji
spędza w szkolnej toalecie. Kantor dając opis tej postaci, podkreśla,
że wstrząsany bólem i gniewem staruszek prowadzi bliżej nieokreślone spory z Bogiem. Szalet natomiast przyrównany zostaje do biblijnej
Góry Synaj, na której Jahwe przekazał Mojżeszowi dziesięć przyka21
Zob. T. Kantor, Pisma. Teatr Śmierci, teksty z lat 1975-1984, tom 2, Kraków
2004, s. 19.
22
T. Kantor, Postacie „Umarłej klasy”, w: Tenże,
dz. cyt., s. 33.
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zań i zawarł przymierze z Izraelem23. Figurą ofiary poświęcanej za
wszystkich jest Repetent – roznosiciel klepsydr – kulawy, nieszczęśliwy uczeń, ignorowany przez wszystkich… męczony sadystycznie przez
kolegów…24 Tadeusz Kantor w Umarłej klasie sięga także po różne
formy wypowiedzi religijnych. Jego postaci często posługują się formą litanijną, jak w trakcie lekcji gramatyki, kiedy uczniowie rytmicznie odmieniają słowa „wielbłąd” i „palec”. Wypowiadają też modlitwę
błagalną za zmarłych tzw. Wypominki odprawiane najczęściej w oktawę Wszystkich Świętych. To tylko kilka spośród ogromu przykładów
teologicznych iskier i religijnych motywów w teatrze Kantora. Warto
zatem przyjrzeć się konkretnej inscenizacji i na jej podstawie dokonać analizy.

Cricotage Gdzie są niegdysiejsze śniegi?
Najczęściej spośród spektakli Kantora – być może ze względu na
niewątpliwą wartość tych dzieł – przywołuje się Umarłą klasę (czego
sama dokonałam powyżej) i Wielopole, Wielopole. Stosunkowo rzadko
w pracach i artykułach napotykamy na analizę spektaklu Gdzie są niegdysiejsze śniegi25. Nie wspomina o nim między innymi autor pierwszej monografii o Tadeuszu Kantorze – Jan Kłossowicz26. Dlatego
przedmiotem moich rozważań uczynię właśnie partyturę i realizację
tego utworu scenicznego, poszukując w nim ukrytych źródeł teologicznego poznania. Moim celem nie jest dokładna analiza dzieła, lecz
odszukanie przykładowych kryptoeschatonów.
Gdzie są niegdysiejsze śniegi przez samego Kantora zostały określone mianem cricotage’u, czyli wypowiedzią teatralną, która nie jest ani
23

Tamże, s. 34.

24

Tamże.

Premiera cricotagu odbyła się w 1979 roku w Palazzo Della Esposizioni w Rzymie.
Nagrania filmowego, na które będę się powoływać w artykule, dokonano w przeddzień pierwszej prezentacji w Polsce – 1 maja 1983 roku w Warszawie. Film zrealizował Andrzej Sapija, a autorem zdjęć jest Przemysław Skwirczyński. Nagranie znajduje
się w archiwum krakowskiej Cricoteki.
25

26

Zob. J. Kłossowicz, Tadeusz Kantor. Teatr, Warszawa 1991.
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happeningiem, ani performancem, lecz wywodzącym się z doświadczenia teatru Cricot 2 i metody aktorskiej wypracowanej przez zespół
Kantora działaniem, operującym realnością a wyzwolonym z fabuły27.
Już w programie do spektaklu autor zaznaczał, że ani postaci, ani sytuacje, ani też resztki akcji nie są w tym cricotagu symbolami, lecz
ładunkami, wywołującymi spięcia, ocierającymi się o „Niemożliwe”
i „Niewyobrażalne”. Na wstępie warto też odwołać się do tytułu widowiska, który odsyła nas do dwóch źródeł. „Gdzie są niegdysiejsze
śniegi” to powtarzający się wers z Ballady o paniach minionego czasu – jednego z fragmentów Wielkiego testamentu François Villona.
Średniowieczny poeta podejmował w nim temat przemijania, marności życia, tęsknoty za przeszłością. Ale tytuł spektaklu Kantora jak
i wers Villona nawiązują również do średniowiecznego typu wiersza,
który rozpoczynał się pytaniem ubi sunt – „gdzież są” lub powtarzał
je w swej strukturze (np. na początku czy końcu kolejnych zwrotek)28.
Głównym tematem tak skonstruowanych utworów było przemijanie
rzeczy i ludzi29. Sam tytuł cricotagu wskazuje zatem, jaki problem zostanie podjęty w spektaklu, czego dotyczyć będą „pokawałkowane”,
rozbite zdarzenia. Kantor ponownie zacznie przywoływać przeszłość
i tych, co odeszli.
Śledząc uważnie partyturę teatralnego działania, zyskuje się przewagę nad widzem nie znającym scenariusza. Możemy bowiem porównać sceniczne obrazy z dokładnymi wskazówkami danymi przez
inscenizatora. Czytając kantorowski spektakl w perspektywie teologicznej, samą przestrzeń odczytujemy już jako przykład kryptoeschatonu. Spektakl rozgrywa się bowiem w obszarze, który wyznacza
biegnący między przeciwległymi kulisami sznur. Początek i koniec tak
utworzonego toru, gubi się jednak w przyciemnionej sali i jest niezauważalny dla oczu widza. Jak tłumaczy autor, ów tor może oznaczać:
27

188.

T. Kantor, Gdzie są niegdysiejsze śniegi, w: Tenże, Pisma…, dz. cyt., s. 187-

28
Po taką formę w swej poezji sięgali między innymi święty Piotr Damiani – doktor Kościoła i Dante Alighieri.
29
Zob. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych,
Warszawa 1968, s. 786-787.
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klęski i upadki, krucjaty i marsze, pełne trudów, procesje i wędrówki,
niebezpieczne ucieczki i żałosne powroty, nadzieje, rozpacze, znój dalekich dróg, niezbadane losy, narodziny i śmierć, rzeczy małe i wielkie, wszystkie cnoty i wszystkie zbrodnie30. Kantor podkreśla, że tor
nie jest figurą geometryczną, gdyż nie zamyka się w żadnych ramach
przestrzennych. Zdaje się, iż ciągnie się od nieskończoności po wieczność. Jest raczej figurą czasu, która zaczyna się w nieznanej przeszłości i zmierza ku nieogarniętej wiecznej nieskończonej przyszłości.
Tym ubogim i żałosnym sposobem została wyznaczona droga życia,
od narodzenia do śmierci, od nicości do świata „d’au delà”, po tamtej stronie. Aby jednak uniknąć patosu – konstatuje Kantor – wolę tę
sekwencje nazwać „Ta Linia Prosta”31. Mimo zastosowania słownego
kamuflażu, plastyczny element spektaklu można odczytać jako znak
mesjanistyczno-exodycznej wędrówki, owej drogi protestu człowieka.
Linia Prosta z przedstawienia Gdzie są niegdysiejsze śniegi staje się
symboliczną drogą Abrahama, wędrującego ku nieznanemu. Chociaż
cel podróży nie jest pewny, to jednak jasno określono jej kierunek.
W pierwszej odsłonie postaci ubrane w białe papierowe kostiumy, komedianci z Budy Jarmarcznej, ciągną usilnie linę, którą z dużą mocą
szarpie ktoś po drugiej, „tamtej” stronie toru. Kantor określa tę postać mianem Niewiadomego. To on ustala, gdzie jest początek, a gdzie
koniec liny. Niewiadomy przeciąga bowiem sznur i zawiesza go na
ręce Śmierci – plastikowego kościotrupa - atrapy siedzącego na krześle
na jednym z końców toru. Tam gdzie zamieszkała Śmierć, tam będzie
kończyć się sznur życia. Wektor wędrówki skierowany jest zatem ku
„niewidzialnej”, „przyszłej” stronie. Warto zwrócić uwagę, że Kantor
pojęcie nicości łączy z początkiem liny, natomiast jej koniec umieszcza w „świecie po tamtej stronie”. Egzystencja wyłania się zatem
z niebytu i dąży do wiecznego życia.
Po symbolicznej drodze w kolejnych scenach spektaklu będą przemieszczać się różni przechodnie: Indywiduum z Brzuszkiem – początkowo zadowolony z siebie i świata, uśmiechnięty i ufny, aż do czasu,
30

Tamże, s. 190.

31

Tamże.
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gdy jakiś nieznany przedmiot utrudni mu ruch i przeszkodzi w pokonywaniu kolejnego etapu wędrówki i nie pozwoli osiągnąć poprzedniego stanu zadowolenia. Utrudniająca spacer paczka staje się znakiem
nieprzewidzianych komplikacji, niespodziewanych egzystencjalnych problemów, które stają przed człowiekiem. Na tym torze ukaże się również Indywiduum z Gazetami – mężczyzna niezadowolony
z drukowanych w prasie informacji. Tu spotkają się dwaj przechodnie
w fioletowych infułach biskupich. Torem przejdzie Panna Młoda
w welonie czy Grabarz przenoszący łopatą ziemię z jednego końca linii na drugi. Grabarz-Maniak przesypywanym uporczywie piaskiem,
będzie odmierzał życie człowieka. W tej samej przestrzeni dokonają się najtragiczniejsze wydarzenia, odwołujące jednoznacznie do
Holocaustu. Pod koniec spektaklu na środku toru zobaczymy martwe
ciało Panny Młodej. W tej przestrzeni będzie nieustannie przeplatać się
życie ze śmiercią: obok pary młodych krążyć będzie Grabarz, a przy
Wielkim Geometrze stać będzie Śmierć. Kantor odwołał się tu do jednego z najstarszych i najważniejszych w sztuce toposów – toposu drogi odczytywanego jako symbol życia człowieka. Droga-tor staje się
znakiem egzystencji, odcinkiem czasu od narodzin po śmierć. Zatem,
organizacja przestrzeni spektaklu pozwala nam wyłowić z przedstawienia Tadeusza Kantora kryptoteologiczną iskrę. Czy taka interpretacja zaprowadzi nas dalej?
Warto przyjrzeć się postaciom występującym w spektaklu krakowskiego twórcy. Na pierwszym miejscu w spisie figuruje Wielki
Geometra, który w partyturze przedstawienia określany jest również
mianem „Człowieka na przodzie” czy „Niewiadomego”. Widzowie nie
są pewni czy Wielki Geometra jest naukowym autorytetem czy cyrkowym komediantem. Chociaż początkowo z wielką precyzją i wprawą
posługuje się swoim głównym atrybutem – drewnianą miarką – odmierzając fragment po fragmencie linię prostą, to jednak w połowie
drogi jego spokój i opanowanie przeradzają się w irytację. Jego ruchy,
łączące w sobie profesorską powagę z ekwilibrystyczną sprawnością,
zamieniają się w chaotyczną bieganinę. Geometra, który początkowe
zadanie wykonuje profesjonalnie, w trakcie działania pozwala sobie
na wybuchy emocji. Widać to także w języku, którym się posługu-
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je. Z „doskonałej pronuncjacji” przechodzi do bełkotu, przekleństw,
wyzwisk. Precyzyjne obliczenia wymykają się spod jego kontroli.
Dlaczego świat nie mieści się już w obliczeniach Geometry? Czyżby
miały nastąpić nieprzewidziane wypadki, rozsadzającego matematyczne wzory Wielkiego Geometry?
Kantor odwołuje się tu do toposu stworzenia świata, gdzie Bóg
wyobrażany jest jako Zegarmistrz czy Mierniczy konstruujący świat
i wprawiający w ruch stworzony mechanizm. Kantorowski Kreator nie
opuszcza jednak swego dzieła, lecz przygląda mu się i z satysfakcją
sprawdza raz obrane wymiary. Co ma jednak czynić w momencie, gdy
świat wyłamuje się z ram, zaczyna biec w nieprzewidzianym kierunku
i zmieniać proporcje wyznaczone przez Architekta? Po irytacji przychodzi czas działania. W trzeciej scenie zatytułowanej „Niestosowne
publiczne Przebieranie” Wielki Geometra, nakładając czarny chasydzki chałat oraz jarmułkę z pejsami, przemienia się w Rabina. Trzeba
zaznaczyć, że kostium zabiera Śmierci. Z namaszczeniem i pietyzmem ściąga kolejne fragmenty ubrania, ogołacając kościotrupa na
krześle. Ruchy Rabina pełne są triumfu, a nakładanie nowego kostiumu przypomina koronację. W partyturze spektaklu Tadeusz Kantor
podkreśla, że widzowie stają się świadkami przemiany Wielkiego
Geometry w Rabina. Wraz z Żydem na scenie pojawia się dziecko –
Mały Rabinek do złudzenia przypominający mistrza. Scena ta poprzedza Wielką Zagładę – tragedię wybranego narodu. Dlaczego Geometra
staje się żydowskim mędrcem? Z jakiego powodu pojawia się na Linii
Prostej razem z dzieckiem? Czyżby przemieniał się w Anioła Zagłady,
by przynosić śmierć i zniszczenie? A może jest zupełnie odwrotnie?
Scena przemiany odpowiada na pytanie, gdzie był Bóg, kiedy masowo
ginęli Żydzi. Może Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba staje się jednym
z Żydów, jest pośród swego ludu w okrutnym czasie Zagłady? Może
zaplanowany z premedytacją Holocaust nie tylko dotykał ludu Izraela,
ale nade wszystko Boga – Jahwe. Pojawiające się na scenie dziecko
staje się znakiem niewinności, czystości. W kulturze judaistycznej po-
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zycja dziecka jest niezwykle wysoka32. W pierwszym przykazaniu Bóg
nakazał Adamowi i Ewie rozmnażanie się. Z tego też powodu dzieci stają się dla Żydów znakiem błogosławieństwa Bożego. U Kantora
dziecko zyskuje podwójne znaczenie. Antynomią małego Rabinka
w Gdzie są niegdysiejsze śniegi staje się bowiem postać określona
„Ten Pan dobrze nam znany”. Jak wynika z partytury critotagu, rolę tę
Kantor przeznaczył dla dziecka33. Pan ubrany w wysokie buty, wojskowy płaszcz i wojskową czapkę przypomina niemieckiego dyktatora.
Jego tragizm wyraża się w groteskowym, a nawet żałosnym marszu,
w za dużym papierowym kostiumie, prowokacyjnym tupaniu zbyt dużymi butami. Kantor podkreśla, że dziecko swym zachowaniem chce
wzbudzać strach, a strojem dodać sobie powagi. Staje się jednak tylko marną karykaturą, przeciwieństwem naturalności i niewinności
Małego Rabinka. Ryzykując posądzenie o mieszanie porządków i tradycji religijnych, pokusiłabym się o jeszcze jedno odczytanie postaci Rabinka. Kantor wprowadza go na scenę wraz z dorosłym Rabinem
tuż przed Wielką Zagładą, podkreślając, że jest on kopią, powtórzeniem Rabina. Czy zatem w tych postaciach nie możemy dostrzec Boga
Ojca i Syna, zrodzonego na wzór i podobieństwo, by zbawić ludzkość,
poświęconego dla ocalenia innych? A następnie: czy w tej perspektywie „Ten Pan dobrze nam znany” nie jest figurą szatana?
Rabin – przemieniony Wielki Geometra – w trakcie rozgrywania
spektaklu przyjmuje na siebie kolejną rolę. W scenie dziewiątej obsługuje Maszynę Sądu Ostatecznego wyposażoną w Trąbę Jerychońską.
Staje się więc Panem życia i śmierci, Ostatecznym Sędzią. Z wnętrza
Maszyny, która przypomina szafot lub szubienicę dobywa się muzyka
Mordechaja Gebirtiga – artysty zamordowanego przez hitlerowców.
Kantor przyrównuje w tej odsłonie Holocaust do Ostatecznego Końca,
złowrogiej Apokalipsy. Lecz nawet w tym skrajnym momencie miesza w charakterystyczny dla siebie sposób sacrum i profanum, życie
i śmierć, radość i smutek: żałobne takty żydowskiej muzyki miesza32
Szerzej na ten temat A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich,
zwłaszcza hasło „dziecko”, Warszawa 2003.
33
Zapis telewizyjny przeczy jednak tej koncepcji. W postać „dobrze znanego nam
Pana” – domniemanego Hitlera – nie wcieliło się dziecko lecz Maria Stangret Kantor.
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ją się z dźwiękami argentyńskiego tanga – tańca będącego symbolem
zmysłowości, życia, witalności; kardynałowie w purpurze tańczą obok
trupa Panny Młodej; Dyrektor Budy Jarmarcznej mija się z Panem
Młodym, który ciągnie martwe ciało narzeczonej.
Tadeusz Kantor w critotagu Gdzie są niegdysiejsze śniegi wykorzystuje znany topos Theatrum Mundi, wedle którego Bóg staje się
Autorem widowiska, świat sceną, a ludzie aktorami wypełniającymi
posłusznie swe role. U Kantora barokowy topos został jednak odkształcony, zdeformowany. Bóg-Autor przypomina początkowo bardziej
tresera zwierząt, świat – cyrkową arenę, dziecinną szopkę, a aktorzy –
jarmarcznych komediantów. Kantor degraduje świętość i sprowadza ją
do poziomu profanum. Miesza pierwiastki święte ze świeckimi, tworząc szokująca mieszankę. Zmusza nas jednak do odpowiedzi na pytanie, czy nie taka właśnie jest egzystencja człowieka.
Z perspektywy poszukiwacza kryptoeschatonów niezwykle interesująco jawi się scena jedenasta, kiedy to kantorowskie widowisko
zmierza do finału. Iskra teologiczna została ukryta już w tytule sceny I ponad śnieg bielszym się stanę. Jest to cytat z Księgi Psalmów,
dokładnie z 50 utworu. Psalm ten jest prośbą pokutnika skierowaną do Boga, by ten wymazał jego grzechy i z miłosierdziem przebaczył winy. Pokutnik błaga Boga, by obmył go i oczyścił, aby mógł
stać się bielszym ponad śnieg. Z podobnym obrazowaniem mamy też
do czynienia w Księdze Izajasza, kiedy Bóg kieruje prośbę do ludu
Izraela, by obmył się i oczyścił. Wówczas bowiem choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją34. Śnieżna biel staje się dominującą barwą jedenastej sceny spektaklu. Na torze pojawiają się
ubrani w białe papierowe kostiumy komedianci z pierwsze sceny cricotagu. Rozwijają biały materiał, przypominający welon, szarpią go
i ciągną. Wreszcie nakrywają nim martwe ciało Panny Młodej. Welon
leży na całej długość toru, który przypomina teraz pokrytą śniegiem
ścieżkę. Obraz doskonale wpisuje się w wymowę spektaklu: śnieg
jest bowiem w kulturze symbolem śmierci, odchodzenia, przemijania.
W ostatniej trzynastej scenie obok białej drogi przechodzi „Ten Pan,
34

Iz 1,18.
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którego wszyscy znamy”. Czy zatem zatriumfowało zło? Czy stukot butów i marsz wojska to ostatnie odgłosy umierającego świata? Spektakl
ten moglibyśmy odczytać jako zwycięstwo śmierci, gdyby nie fakt, że
już w pierwszej scenie dowiadujemy się, że tor prowadzi nas ku nieskończoności, że istnieje druga, tamta strona życia. Prowadzi do niej
Niewiadomy, Wielki Geometra. Ostatnie wersy Psalmu 50 otwierają
przed nami jedną z możliwości interpretacyjnych spektaklu Kantora.
Dawid pisze bowiem: Panie okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci:/ odbuduj mury Jeruzalem!/ Wtedy będą ci się podobać prawe ofiary, dary
i całopalenia/ wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu. Jak podają bibliści, te wiersze dodał Psalmista, kiedy odbudowywano mury
Jerozolimy po niewoli babilońskiej. Wydarzenie to uważano za specjalną łaskę Bożą. Śnieżnobiały welon jest zatem znakiem obmycia,
odnowienia, ocalenia. Odgłosy wojskowego marsza mogą być tylko
echem odchodzących wydarzeń, epilogiem wojny. Świat nie może jednak pozostać taki sam po tragicznych wydarzeniach. W zapisie telewizyjnym ostatnia scena różni się od scenariusza. Spektakl nie kończy się
marszem wojskowego, lecz domyka go przejście Tadeusza Kantora,
który powoli i z namysłem odczepia od Śmierci koniec liny i zwija ją
w przeciwległej kulisie. Pewien etap historii został zamknięty, zakończył się bezpowrotnie. Pozostaje jednak wierzyć, że Wielki Geometra
– Człowiek na przodzie na nowo rozwinie sznur i powoła do życia następnych aktorów, by odegrali swój spektakl już w innej, odmienionej
rzeczywistości.
Jak pokazuje dokonana próba analizy cricotagu, Tadeusz Kantor,
choć często porusza się w kręgu utartych motywów kulturowych, jest
mistrzem w stosowaniu teologicznego kamuflażu. Badając jego twórczość, wielokrotnie odnajdujemy kryptoteologiczne elementy, czy to
w organizacji i zagospodarowaniu przestrzeni, czy w sylwetkach postaci, czy też w ich porozrywanych, niepełnych czynnościach. Człowiek
Kantora wciąż staje w strachu przed śmiercią, balansuje między światem żywych i umarłych. Podejmuje jednak trud wędrówki, nie zgadza się na domknięcie szczeliny negatywności. Woli protest niż bierną
zgodę. Ma świadomość śmierci, obcuje z nią przecież nieustannie, ale
wie, że o życiu może dowiedzieć się tylko przez brak życia. Przykład

Studia Theologica Varsaviensia_1-2010.indd 99

2010-07-02 14:41:20

100

Katarzyna Flader

[18]

Kantora pokazuje także, że „nowoczesny” nie oznacza „pozbawiony
elementów transcendentnych, wyzuty z religijności”. Warto zacytować
fragment z Małego manifestu artysty, napisanego w Krakowie w 1978
roku: to nieprawda, że człowiek NOWOCZESNY to umysł, który zwyciężył lęk. Nie wierzcie! Lęk istnieje. Lek przed światem zewnętrznym,
lęk przed losem, przed śmiercią, lęk przed nieznanym, przed nicością,
przed pustką35. Człowiek współczesności, a nawet późnej nowoczesności, staje wobec tego samego niepokoju życia i śmierci, z którym
mierzyli się jego przodkowie. Strach przed nieznanym, pytanie, czy
jest coś po drugiej stronie życia, pozostają dla niego aktualne.
Sądzę, że nie będzie nadużyciem stwierdzenie, iż kantorowskie
spektakle – seanse Teatru Śmierci prowadzą dialog z szeroko rozumianą teologią, a podejmując zagadnienia ostateczne, stają się niekiedy źródłami teologicznego poznania. Tadeusz Kantor czasami jawnie
i w sposób oczywisty wprowadzał na scenę teologiczne motywy i religijne toposy (krzyż, postać księdza, ostatnia wieczerza, taniec śmierci), a czasami ukrywał je pod zakamuflowanymi słowami i obrazami.
Odsłanianie ich wydaje się zadaniem fascynującym i pożytecznym.
Theology hidden in the theatre
Summary
Theology and the theatre have always been mutually related. There were times when
these relations could be regarded as symbiotic (theatre of ancient Greece or romantic
theatre) and times of hostility and distance (theatre of the Enlightenment, postmodernist
theatre). From the perspective of theology, the history of theatre can be perceived as
a history of growing distance between God and man. As the relation between theology
and theatre has loosened slowly and gradually up to a point where the two spheres came
apart. Perhaps one of the reasons was, and still remains, progressing secularisation,
eradication of religious values, living in spiritual wilderness in the world of the matter.
However the theatre still talks about existential issues, through scenic works searches
for answers to questions about the meaning of life and death. In this respect it remains
close to theology. Although frequently scenic art does not relate directly to the issues of
faith or religion, underneath the cover of metaphor or a symbol it conceals theological
35

T. Kantor, Mały manifest, w: Tenże, Pisma …, dz. cyt., s. 23.
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values and topos (concealed theology is called cryptotheology, and motifs recurrent in
culture related to the ultimate matters are cryptoeschatons). From the perspective of
concealed theology one can perceive Tadeusz Kantor’s Theatre of Death and perceive
the locus teologicus – sources of theological cognition. One example of a piece where
we can find numerous cryptotheological sparks is the cricotage Gdzie są niegdysiejsze
śniegi (Where Are Last Year’s Snows).

Katarzyna Flader
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Teologiczno-religijny wymiar
przekazu telewizyjnego

Kultura współczesna zdominowana jest przez obrazy, które przychodzą do odbiorców głównie za pośrednictwem telewizji – najważniejsze
wydarzenia lokalne i światowe poznajemy bowiem za pośrednictwem
telewizyjnego obrazu. Obrazy te nie są tylko wizualnym pośrednikiem wydarzeń, ale przede wszystkim przekazem pewnych wartości,
sensów, stylów życia, wizji świata i człowieka, udziałem w quasi-liturgicznej wspólnocie. Z tego względu obrazy te, jako zawierające pewien naddatek sensu religijnego, mogą i powinny być rozpatrywane
z punktu widzenia teologii. Poniższy tekst będzie próbą wskazania na
pewne możliwości ujmowania treści telewizyjnych z punktu widzenia
teologii kultury.

Religia mediów
Docierające do nas za pośrednictwem telewizji obrazy nie mają
rzecz jasna charakteru jawnie religijnego, jak tradycyjne formy obrazowania używane w religii, ale trzeba mocno podkreślić, iż współcześnie sens religijny zawierają nie tylko obrazy przedstawiające sceny
biblijne czy życie świętych i ludzi Kościoła. Kluczem do nowego rozumienia obrazowania religijnego jest oczywiście samo pojęcie „religii”, które przy szerszej interpretacji pozwala na traktowanie obrazów
z pozoru świeckich jako religijnych. Szersze rozumienie religii zwraca uwagę na to, iż jest ona przede wszystkim potrzebą wspólnego
sensu (C. Geertz), „małą transcendencją”, czyli wszystkim, co wyno-
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si człowieka ponad jego biologiczną egzystencję i pozwala mu w jakikolwiek sposób uzyskać niezbędną do życia orientację w świecie
(T. Luckmann) czy wreszcie integrującą zasadą porządku (R. Niebuhr).
Podczas gdy tradycyjne instytucjonalne religie wyróżniało fundamentalne pytanie „Co mam czynić, by osiągnąć zbawienie?” to dzisiejszą formę religii definiuje bardziej pytanie „Co jest najważniejsze dla
mnie i dla innych?”, a wiara „staje się manifestacją siebie w polityce,
nauce i innych aktywnościach kulturalnych”1. W tym drugim ujęciu religia nie jest wyrazem metafizycznej wiary danego społeczeństwa, ale
w duchu bliskim myśli E. Durkheima i M. Webera „sercem” społecznego porządku, przyczyniającym się jego trwania. Celnie funkcję tę,
odnośnie społeczeństwa amerykańskiego, ujął Gregor Goethals, profesor historii sztuki, pisząc: „poprzez opery mydlane, wiadomości sportowe, reklamy telewizja wykonuje zasadniczo sakramentalną funkcję:
pośredniczy i uprawomocnia wiarę w amerykański sposób życia”2.
Samo już pojawienie się telewizora w domach zmieniło przestrzeń,
w której żyli ludzie. Telewizor w Stanach Zjednoczonych pojawiał się
stopniowo od zakończenia II wojny światowej, zastępując miejsce,
w którym z reguły stało pianino. Od lat 50-tych XX w. przy planowaniu mieszkania brano już obowiązkowo pod uwagę miejsce na telewizor, który „wchodzi” w krąg domowników3. Między 1948 a 1955
rokiem ponad dwie trzecie Amerykanów zaopatrzyło się już w odbiornik telewizyjny, co zapoczątkowało rewolucję w życiu społecznym.
Wracając do współczesnej sytuacji religii trzeba zauważyć, iż jest
ona dziś przede wszystkim elementem zbioru wartości danej zbiorowości, co oznacza, iż jak najbardziej uprawnione jest analizowanie wartości i symboli społecznych (wyrażonych w postaci obrazów)
w perspektywie religijnej i teologicznej.

1

R. Niebuhr, Radical Monotheism and Western Culture, New York 1970, s. 16.

G. Goethals, “TV Faith: Rituals of Secular Life” http://www.religion-online.org/
showarticle.asp?title=1036. Strona aktywna dnia 6 marca 2010 r.
2

3
L. Spigel, Make room for TV: television and the family ideal in postwar America,
Chicago 1992, s. 39.
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Treści religijne czy elementy doktryn teologicznych „ukryte” są
obecnie w świeckich symbolach i wyrażone za pomocą innych zupełnie
środków, ale nie oznacza to, iż są one całkiem zsekularyzowane i nie
niosą ze sobą żadnej religijnie ważnej treści. Socjologiczne spojrzenie
na religię nie neguje bowiem jej metafizycznego wymiaru (nie jest on
po prostu brany pod uwagę), ale pozwala na dogłębną analizę świadomości tzw. postteistycznych społeczeństw, głównie Europy Zachodniej.
Wynik takiego spojrzenia jest zaskakujący, okazuje się bowiem, iż codziennie „zalewani” jesteśmy obrazami religijnymi4. Powszechność
religijnych treści ukrytych w obrazach medialnych sprawia, iż zdaniem wielu teoretyków kultury, choćby badacza tego zjawiska teologa
i medioznawcy Güntera Thomasa z uniwersytetu w Heidelbergu, możemy mówić dziś o religii mediów (Medienreligion)5.

Potrzeba teologii wizualnej
Badaniem treści religijnych zawartych w obrazach, czy szerzej
wszelkich formach medialnych zajmują się różne dziedziny socjologii, antropologii, religioznawstwa i kulturoznawstwa, często współpraReligijne wątki w reklamie tropi niemiecki portal www.glauben-und-kaufen.
de. Wątki religijne zawarte w przekazach reklamowych w amerykańskiej prasie prezentuje artykuł R. Clifton, Spirituality that Sells: Religious Imagery in Magazine
Advertising, „Advertising & Society Review”, 6 (2005), nr 1. Wizję człowieka zawartą w reklamach zamieszczonych w miesięczniku „Bild” w 2002 r. zrekonstruował
teolog ewangelicki G. Buschmann w tekście Das Menschenbild (in) der Werbung.
Beobachtungen eines Theologen zu einem Kapitel Medienanthropologie opublikowanym w internetowym pismie „Magazin für Theologie und Ästhetik“, http://www.
theomag.de/26/gb2.htm. Strona aktywna dnia 6 marca 2010 r. Religijne motywy
w kinie analizuje J. Herrmann w tekście zawartym w książce: J. P. Mitchell, S. Marriage,
Mediating religion: conversations in media, religion and culture, London 2003, s. 189196. Religijny wymiar muzyki popularnej omawiają książki: J. Kaesler, Techno und
Religion. Die elektronische Musik als Religion der Generation XTC, Hamburg 1999
i G. Fermor, Ekstasis. Das religiöse Erbe in der Popmusik als Herausforderung an die
Kirche, Stuttgart 1999.
4

Najnowsze studium poświęcone religii mediów wyszło w 2007 r. spod pióra
ewangelickiego teologa Jorga Herrmanna Medienerfahrung und Religion. Eine empirisch-qualitative Studie zur Medienreligion.
5
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cując ściśle ze sobą. Dzięki tym wysiłkom możemy poznać istotny,
choć z reguły ukryty wymiar życia współczesnych społeczeństw, które jak się okazuje wcale nie pożegnały się z religią i teologią, ale nadal
odgrywa ona w nich ważną rolę – obecność we współczesnych dyskursach politycznych teologii politycznej wykazał Mark Lilla w swej
wydanej w 2008 r. książce Bezsilny Bóg6.
Naturalną sprawą wydaje się więc zainteresowane samych teologów zjawiskiem wizualności czy też teologii wizualnej, której spojrzenie może dopełnić naukowe badanie statusu obrazu we współczesnej
kulturze. Potrzeba teologicznego namysłu nad kulturą wizualną ma
też inny wymiar – wydaje się, iż bez właściwego rozpoznania zjawiska wizualności jest niemożliwe bądź bardzo utrudnione prowadzenie
przez Kościół aktywności katechetycznej i duszpasterskiej czy szerzej
ewangelizacyjnej. Jak bowiem sądził Paul Tillich „substancją kultury
jest religia a formą religii jest kultura”, a dziś ta kultura ma charakter
przede wszystkim wizualny.
Na ten wymiar badań nad kulturą współczesną zwróciła uwagę Lynn
Schofield Clark7 z uniwersytetu w Denver podczas wystąpienia zatytułowanego „Building Bridges between Theology and Media Studies”
przed członkami Catholic Theological Society of America, w którym
starała się zaprezentować płaszczyzny wspólne dla badania mediów
i teologii.
Zdaniem Lynn Schofield Clark są trzy powody, które powinny zainteresować teologów badaniem mediów. Po pierwsze, media są dziś
wiodącym miejscem, w którym wyrażają się dominujące społeczne
Autor przychyla się w swej pracy do coraz liczniejszego głosu naukowców, którzy nie uważają wcale, iż sekularyzacja jest czymś nieuchronnym i prowadzącym
do całkowitego zaniku elementów religijnych w życiu współczesnych rozwiniętych
społeczeństwach. Religia współcześnie wcale nie zanikła zdaniem Lilli, ale nadal ma
wielki wpływ na kształtowanie ludzkiego życia, a teologia polityczna, czyli doktryna
legitymizująca władzę poprzez odwołanie się do boskiego objawienia nadal może bardzo wiele wyjaśnić z mechanizmów rządzących polityką.
6

Badaczka ta interesuje się szczególnie sposobem, w jaki ludzie przejmują treści
religijne i duchowe z mediów masowych. Było to przedmiotem jej czteroletniego naukowego projektu „Symbolism, Media, and the Lifecourse”.
7
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wartości. Można powiedzieć, iż media są hegemonem w propagowaniu określonych wartości i stylów życia. Dobrze więc się stało, twierdzi badaczka, iż od dawna teologia interesuje się już kulturą, traktując
ją jako „uprzywilejowane miejsce boskiego objawienia” (R. Goizueta).
Po drugie, media dostarczają języka do wyrażenia współczesnej kultury przez obrazy, idee, symbole. Trzeba bowiem jasno sobie uprzytomnić, iż kultura popularna jest dziś nieusuwalnym kontekstem dla
chrześcijaństwa, jest językiem większości ludzi. Badania nad mediami
mogą pokazać teologom, jak dominujące treści i obrazy medialne stają
się znaczące, ważne (także w sensie religijnym) dla ludzi. Aby ukazać
sposób, w jaki media przenoszą religijne znaczenia, badaczka podała
następujący przykład ze swych badań. Dwudziestoletnia Jodie nie mogła zaakceptować wielu rzeczy ze swego protestanckiego wychowania, gdyż wielu rzeczy nie mogła pogodzić z Biblią. Kiedy zapytano ją,
co w telewizji najbardziej zbliża się do jej wiary odpowiedziała, że serial „Z archiwum X” i dodała: „Nie wątpię, że nie jesteśmy jedyną formą inteligentnego życia... Bóg jest najwyższym bytem, skąd możemy
wiedzieć, że nie jest obcym? W „Archiwum X” Mulder mówił coś podobnego, skąd możemy wiedzieć, że Bóg nie jest obcym?”. Przykład
ten ukazuje, jak tekst medialny czytany przez Jodie pomaga jej wyrazić i wzmocnić jej religijne przekonania. Po trzecie, zdaniem badaczki
media są też głównym językiem przez który religia – także w tradycyjnym sensie – jest dziś doświadczana i rozumiana. Lynn Schofield
Clark daje przykład wydarzenia, do którego doszło podczas sakramentu chrztu. Kiedy ksiądz wyjął małe dziecko z wody i podniósł je do
góry, pięcioletni brat chrzczonego dziecka krzyknął podniecony „Król
Lew!”. Chrzest stał się więc dla tego dziecka znaczącym religijnym
wydarzeniem dzięki temu, iż odniosło całe wydarzenie do znanej sobie sceny ze słynnej bajki8.
Zagadnienie relacji między telewizją a religią czy teologią nie jest
oczywiście nowe, od lat trwają badania poświęcone tej problematyce, które mogą stać się punktem odniesienia dla dalszych prac w tym
zakresie. Za jednym z największych specjalistów od religii mediów
8

http://www.iscmrc.org/english/clark2.htm. Strona aktywna dnia 6 marca 2010 r.
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Günterem Thomasem można tu wyróżnić kilka poziomów wzajemnych interakcji między telewizją a religią9: Programy religijne prowadzone przez różne wyznania (programy w telewizji bądź religijna
telewizja) oraz programy i filmy o religii będące autorstwa osób niezwiązanych z religią (filmy biblijne, seriale z duchownymi); Religijne
motywy i symbole zawarte w programach wzięte z konkretnych religii
bądź takie, które nie są odniesione do konkretnej religii (motywy winy
i kary, raju, ofiary, walki dobra ze złem, wybawienia i nowego początku, wątki związane z rytami inicjacji); Adaptacje i transformacje religijnych motywów w programach telewizyjnych, które wykorzystują
oryginalne religijne praktyki nie odwołując się do motywów i symboli religijnych (rytuał ślubu, wyznawania win w programach typu talkshow, porządkowanie dnia – wieczorne wiadomości); Religijne formy
i funkcje kulturowe – strukturalne procesy przetwarzania, konstruowania i przedstawiania „realności” przez telewizję (organizacja „transcendencji” – czasu poza czasem codziennym, społeczna kosmologia,
mityczna transformacja realności, tworzenie światowej komunii odbiorców telewizji w czasie wielkich wydarzeń, publiczna celebracja
społecznych wartości).

Telewizyjny porządek
Najpotężniejszym orężem w arsenale wspominanej religii mediów
(Medienreligion), której wyraz dał ów pięcioletni chłopczyk krzycząc „Król Lew!”, jest oczywiście telewizja. To ona zdaniem Anthony
Giddensa jest dziś formą ontologicznego bezpieczeństwa (ontological
security), którego pragnie nade wszystko człowiek10.
Nieskończony i nieprzerwany „wylew” programów telewizyjnych
Günter Thomas postrzega jako rodzaj liturgicznego porządku („telewizyjna liturgia”), który daje rozchwianemu społeczeństwu nową
możliwość identyfikacji. Równocześnie kosmologia telewizyjna (TV9
G. Thomas, The Emergence of religious Forms on Television, w: E.W. Rothen
buhler, M. Coman, Media anthropology, London 2005, s. 80.
10
A. Giddens, Modernity and self-identity. Self and society in the late modern age,
Cambridge 1991, s. 82.
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Kosmologie) rozsiewa rodzaj boskiej aury – nieskończoność 24-godzinnego programu nie pozwala na istnienie czasu alternatywnego11.
Analogia między telewizją a religią leży tu w kontynuowaniu powtórzeń modeli, które pomagają w określaniu sensu świata i legitymizacji
społecznego porządku. Programy o gotowaniu w południe, wiadomości wieczorem i przegląd sportowy w sobotę mają ścisły rytm, jaki
wcześniej miały kościelne rytuały.
Świat telewizji odznacza się swoistą strukturyzacją czasu i dokonuje uwznioślenia dnia codziennego. W przedindustrialnych czasach
przeżywanie dnia i roku zależne było od wschodu i zachodu słońca,
zmian pór roku, w chrześcijaństwie zaś związane było z przeżywaniem
różnych świąt i okresów liturgicznych. Dziś rolę tę spełnia telewizja
i struktura jej programu, która dla wielkiej rzeszy ludzi stała się jedynym punktem odniesienia, dzięki któremu mogą oni planować swój
dzień. W wielu krajach zachodnich poszczególnym dniom tygodnia
przypisane są konkretne programy typu talk-show, nadawane po powrocie ludzi z pracy. Szczególną pozycję zajmuje wieczór wypełniany
przez wielkie programy informacyjne – odwołujące się do rytuału zakończenia pracy czy modlitwy na zakończenie dnia.
Telewizja we wzorcowy sposób dokonuje też uwznioślenia życiowych przeżyć (miłość, posiadanie dzieci, doświadczenie krzywdy itp.).
Widzowie w czasie oglądania programów czują się wciągnięci z własnymi przeżyciami i doświadczeniami w ukazywany rozwój wypadków. Przez to czują się ważni, a ich życie nabiera wzniosłości i wyrazu.
Stąd biorą się różnego rodzaju programy, w których np. pary muszą
przechodzić różne próby trwałości ich związku – to świecka wersja
weryfikowania trwałości pary mająca zastąpić chrześcijański zwyczaj
zaręczyn. Brak religijnego kontekstu, który gwarantował i bronił zawierania małżeństw zrodził potrzebę zastąpienia go innymi rytuałami. Skoro rytuały religijne nie bronią już trwałości związku, człowiek
chce uciec przed poczuciem swej słabości, które może doprowadzić

11
G. Thomas, The Emergence of religious Forms on Television, w: E.W. Rothen
buhler, M. Coman, Media anthropology, London 2005, s. 86-88.
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do rozpadu związku, przez poprzedzenie go różnymi formami testowania partnera.
Innym mechanizm działa w programach typu talk-show. Ludzie występujący w talk-show na pewien czas znajdują się w wyjątkowym
miejscu – skupione są na nich miliony oczu i uszu. Skupienie takiej
widowni umożliwia im opowiedzenie w wybrany przez siebie sposób
swojej życiowej historii i uzyskanie dla niej akceptacji. W pragnieniu
bowiem pozyskiwania i zachowywania swej tożsamości ludzie muszą
dzielić swe życie z innymi, a najpełniej dokonuje się to przez opowiadanie o nim. W ten też sposób mogą uzyskać akceptację i zintegrować w oparciu o nią swą osobowość. Sądząc po wielkiej ilości osób
pragnących wystąpić w talk-show współczesne społeczeństwo nie potrafi zaspokoić ich potrzeby wypowiedzenia siebie, uzyskania potwierdzenia wartości swego życia, uzyskania „rozgrzeszenia” i odnalezienia
swej tożsamości. Angela Keppler, badaczka zajmująca się problemem
komunikacji podkreśla, że ludzie znajdują tam wspólnotę, która ma
otwarte – nawet jeżeli obojętne na konkretną osobę – uszy na ich potrzeby. Występują oni w quasi-sakralnej przestrzeni, w której celebrowana jest pojednawcza wyrozumiałość wszystkiego przez wszystkich.
Jest to rodzaj quasi-religijnej formy komunikacji, w której uczestniczą
widzowie. Zostaniecie zrozumiani i wysłuchani, każdy bierze udział
w waszym życiu, w waszych smutkach i radościach. Oto religijne przesłanie tego programu.
Także osoby pozostające po drugiej stronie ekranu uczestniczą w aktach o konotacji religijnej. Przestrzeń komunikacyjna, która wytwarza
się przez jawne opowiedzenie swego życia daje oglądającym odwagę
i nadzieję. Wszyscy więc zostają dopuszczeni do „ołtarza” telewizji
i dostępują „wyświęcenia jej obecnością” jak pisze Arno Schilson, autor pracy Medienreligion. Zur religiösen Lage der Gegenwart.
Nie można nie wspomnieć o jawnie negatywnych, mających brzemienne skutki dla religijności, skutkach nadmiernego uczestniczenia
w świecie telewizji. Psycholog Joan Wilkins w pracy Breaking the TV
Habit podkreśla, iż efektem długiego przebywania w świecie telewizji jest większe zainteresowanie wydarzeniami na ekranie niż światem rzeczywistym, szczególnie dotyczy to dzieci, które często wpadają
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przed telewizorem w rodzaj hipnotycznego transu – co niektórzy nazywają „narkotyzującym zaburzeniem” (P. Lazarfield). Dobrze oddaje to
klasyczna już wideo instalacja z lat 70. autorstwa June Paik ukazująca
medytującego Buddę przed telewizorem. Jak Budda osiągnął ostateczne wyzwolenie przez odwrócenie się od świata, tak widzowie osiągają ostateczne zobojętnienie przez ucieczkę od rzeczywistości w świat
przekazu medialnego.
Dominikański teolog Richard Woods z Loyola University of Chicago
zestawia idolatrię współczesnego świata medialnego z wymownym
fragmentem Psalmu 135, 16-18:
Mają usta, ale nie mówią,
mają oczy, ale nie widzą,
Mają uszy, ale nie słyszą;
i nie ma oddechu w ich ustach.
Podobni są do nich ci, którzy je robią,
i każdy, co w nich ufność pokłada.
Można też przypomnieć postać Gorogony z mitologii greckiej – każdy, kto na nią spojrzał zmieniał się w kamień. Podobnie, twierdzi teolog
dzieje się, gdy bezrefleksyjnie ulegamy przekazowi telewizyjnemu12.
W swej książce The TV Ritual: Worship at the Video Altar Gregor
Goethals podkreśla, iż telewizja i wideo (dziś należałoby powiedzieć
DVD i filmy na życzenie) dla grupy coraz liczniejszych odbiorców
stanowią jedyne źródło rozpoznawalnych symboli i mitów – spełniając tym samym funkcję, która tradycyjnie pełniła religia. Zanik religii
spowodował olbrzymią pustkę społeczną, którą media elektroniczne
starają się zapełnić – dziś więc one zaludniają umysły odbiorców symbolami, mitami czy nawet duchowością13 (wyrastać może ona na bazie
filmów takich jak np. „Matrix” czy „Gwiezdne wojny”). Brak odpoR. Woods OP, Religious Symbol and Spirituality in an Electronic Age, “Spiritualy
Today” 35 (1983), nr 1, s. 26-37.
12

13
Jak bowiem pisze Mike Hayes w swej wydanej w 2007 r. książce Wygooglować
Boga. Religijny krajobraz dwudziesto- i trzydziestolatków tzw. pokolenie X, urodzone
w latach 1964-1979 widziało jeszcze świat jako pluralistyczną przestrzeń eksploatacji,
ale już dzisiejsze tzw. pokolenie Y (Millennials, Net Generation), datujące się od 1980 r.
realizuje się całkowicie w świecie medialnym i wirtualnym – nie kontaktując się prak-
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wiednio silnej i widocznej obecności Kościoła, zarówno w wymiarze
praktycznym jak i teoretycznym stanowi poważny brak, który może
skutecznie uniemożliwiać Kościołowi wypełniane misji, do której został powołany.
Theological-religious dimension of television broadcasting
Summary
Images broadcasted on television are not only visual intermediaries of events
happening on screen, but primarily transmissions of values, sense, life styles, visions
of the world and of man, “shares” in a quasi-liturgical community. Due to this these
images, portraying a surplus of religious sense, can and should be examined from
the theological perspective. The following article is an attempt to indicate certain
possibilities linked with portraying television content from the perspective of theology
of culture.

tycznie ze swoimi rówieśnikami, szukając porad życiowych i wskazówek odnośnie
najdrobniejszych nawet wskazówek poprzez wyszukiwarkę Google.
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Splot etyki i estetyki w ujęciu
ciała w kulturze
Cielesności ludzka przewija się przez całą historię dziejów człowieka. Współczesne podejście do ciała wydaje się bardzo ważnym
określnikiem zmian, jakie zaszły w mentalności. Interesujące wydaje
się porównanie afirmacji ciała, jaka istnieje w Kościele katolickim, ze
współczesnymi przejawami degradacji człowieka poprzez jego cielesność. Z jednej strony będzie to zniewolenie poprzez konsumpcjonizm
i utylitaryzm, z drugiej dowartościowanie ciała poprzez ciągłe odnoszenie się do cielesności człowieka.
Nieporozumieniem jest opinia, że chrześcijaństwo negatywnie odnosi się do cielesności. Na obraz ten mogły mieć wpływ średniowieczne praktyki ascetyczne, które poprzez rygoryzm i wewnętrzną
dyscyplinę, miały służyć formacji duchowej doskonałości. Asceza, po
dziś dzień praktykowana i wysoko ceniona w chrześcijaństwie, nie wynika z pogardy i niechęci do ciała, ale z doświadczenia, że jedną z dróg
zbliżenia się do Boga jest rozwój duchowy poparty wyrzeczeniem się
doznań zmysłowych1. Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje na
kilka aspektów składających się na prawdę o ludzkiej cielesności i na
szacunek dla ciała w chrześcijaństwie: ciało uczestniczy w godności
obrazu Bożego2; Bóg sam stał się człowiekiem3; Eucharystia, jako cia-

1

Zob. Apoftegmaty Ojców Pustyni, PSP 33, z. 1, s. 292, Warszawa 1986.

2

KKK 364.

3

KKK 457.
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ło Chrystusa staje się znakiem zbawienia człowieka4; ciało jest świątynią Ducha Świętego, przejawem Boskiego piękna5; w myśl biblijnej przypowieści, kobieta powstała z ciała mężczyzny6;człowiek może
panować nad pożądliwościami, szczególnie przyjemnościami zmysłowymi7; człowiek ma panować nad swoimi popędami również ze
względu na godność i wolność drugiej osoby8; w tych samych ciałach
zmartwychwstaniemy9.

Cielesność w historii
Pierwsze herezje chrześcijańskie związane były z odrzucaniem cielesności człowieka, jako źródła zła. Po dziś dzień w różnych współczesnych filozofiach i światopoglądach prześwieca gnostycki duch
afirmujący wyłącznie duchowa sferę człowieka. Gnostycyzm (od gr.
gnosis – prawdziwe poznanie) był bardzo interesującą kompilacją wierzeń irańskich, perskich, egipskich, judaistycznych i w końcu chrześcijańskich. Podstawowym stwierdzeniem filozofii gnostyckiej jest
konieczność zerwania ze światem, z tym, co cielesne, ponieważ tylko
duch jest oznaką spełnienia i zbawienia. W związku z tym nieczysty
był związek kobiety i mężczyzny, a samo życie w ciele zmuszało do
wysiłku, wyzwolenia się z niego. Dusza, podobnie jak mawiał Platon
i filozofia grecka, jest elementem boskim i musi uwolnić się z więzienia ciała. Kosmologia gnostycka opierała się na stwierdzeniu, że
w świecie istnieje dualizm: dobro-zło; światłość-ciemność; Demiurg
Starego Testamentu był sprawiedliwy, ale nie miłosierny, twórca
materii, przyczyna tego, co nieczyste w świecie oraz Bóg Nowego
Testamentu, sprawca tego, co duchowe. Pisarze wczesnochrześci-

4

KKK 1333.

5

KKK 2519.

6

KKK 371.

7

KKK 2536.

8

KKK 2535.

9

KKK 990.
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jańscy, jak Ireneusz z Lionu10, czy Tertulian11, w obronie wiary musieli zmierzyć się z nauczycielami gnostycyzmu. W swych pismach,
opartych głównie o filozofię i logikę, formułowali pierwsze nauki
o dualizmie duszy i ciała w człowieku jako dwóch elementach uzupełniających się i koniecznych.
Apologetom z pomocą przyszło greckie umiłowanie sztuki. Mimo
iż wielcy antyczni filozofowie wzywali do wyzwolenia z więzów ciała, sztuka ówczesna pokazała, że piękno duszy prześwieca przez ciało. Po dziś dzień starożytna rzeźba, sposób przedstawienia postaci jest
wzorem dla artystów. Grecki podziw dla ciała, które musi dążyć do
doskonałości, aby oddać nadzwyczajność i piękno duszy, inspirowało również sztukę chrześcijańską12. Dodatkowo w swoich pismach
Ojcowie Kościoła podkreślają znaczenie stworzenia człowieka (również jako osoby cielesnej) na obraz i podobieństwo Boga (Rdz 1,26).
Ciało niedoceniane dotąd, poza granicami judaizmu, zaczęło uczestniczyć w godności obrazu Bożego.
Nie ma tu miejsca na rozważania semantyczne związane z biblijnym
rozumieniem słowa „ciało”. Wystarczy jednak przypomnieć, że już
św. Paweł wyjaśnia różnicę pomiędzy sarx ciało rozumiane jako cielesność, jako cały człowiek i soma ciało fizyczne, podlegające pożądaniu13. Już sam fakt wprowadzenia takich pojęć w judaizmie i przyjęcie
ich przez pierwszych chrześcijan pokazuje, jak mocno utożsamiano
człowieka z ciałem.
Historia afirmacji i degradacji „ciała” jest bardzo bogata i niejednokrotnie ten temat był już poruszany. Tu ograniczamy się jednak do
analizy naszej epoki. Znaczącą cechą współczesnego zainteresowania ciałem jest odejście od metafizyki. Jednym z pierwszych myślicie10

Zob Ireneusz z Lionu, Adversus Haereses, t. I – Sources Chretiennes 263 i 264.

11

Zob. Tertulian, Przeciw Marcjonowi, PSP, t. 58, Warszawa 1994.

Zob. E. Jastrzębowska, Sztuka wczesnochrześcijańska, Warszawa 1988; M.L.
Bernhard, Historia starożytnej sztuki greckiej, 4 tomy, Warszawa 1993; Z. Abramo
wiczówna, O sztuce starożytnej, Toruń 2000; H. G. Gadamer, Aktualność piękna: sztuka jako gra, symbol i święto, Warszawa 1993; P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia
piękna, Warszawa 2006.
12

13

I. Mroczkowski, Osoba i cielesność, Płock 1994, s. 45.
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li, który zradykalizował myślenie o ciele człowieka, był F. Nitzsche14.
Ogłosił śmierć Boga, ośmieszył duszę i wprowadził pojęcie narodzin
nadczłowieczeństwa. W kwestii cielesności jego poglądy są o tyle istotne, że od tego czasu publicznie mówi się o tym, że człowiek realizuje
się poprzez używanie ciała. Nitzsche rezygnuje z metafizyki, z wiary
w życie wieczne. Wyzwolenie przynosi mu natura. Znamienny to pogląd niektórych filozofów, którzy uznają, że swoją filozofią Nitzsche
zapoczątkował nurt ateistyczny oraz utylitarystyczną i konsumpcyjną
wizję człowieka. To w niej, jak mawiał Gabriel Marcel, a następnie
szeroko korzystał z tej myśli Jan Paweł II, człowiek zaczyna więcej
troszczyć się o to by „mieć” niż by „być”15.
Po dziś dzień chrześcijańska koncepcja przypomina, że ciało jest
sposobem przejawiania się człowieka, że jest konieczną racją istnienia,
choć nie racją wystarczającą. Egzystencja osoby związane jest z samodzielnie istniejącą duszą, która nie może funkcjonować inaczej jak tylko w ciele (innym tematem jest oczekiwanie na Sąd Ostateczny. Dusza
rzeczywiście istnieje tu bez ciała, ale tylko w perspektywie zmartwychwstania, natomiast ciało, jako proch ziemi (Rdz 3,19), oczekuje
na swoje powstanie do nowego życia).
Karol Wojtyła rozwijał definicję człowieka pisząc, że jest on podmiotem nie tylko przez samoświadomość i samostanowienie, ale
i przez swoje ciało, które pozwala mu działać. „Pojęcie ducha bywa
czasem nieco jednostronnie utożsamiane z zaprzeczeniem materialności. Duchowe jest to, co niematerialne, to co wewnętrznie niesprowadzalne do materii. (…) Duchowość jest otwarta dla oglądu, a także
dla wglądu. Kształt transcendencji jest konkretnym kształtem istnienia
człowieka. Człowiek, jako osoba, żyje i spełnia się w tym kształcie”16.
Jest to powtórzenie definicji duszy zaprezentowanej już w średniowieczu przez św. Tomasza z Akwinu, który, wykorzystując poglądy
Arystotelesa, przebudował jego koncepcję pod kątem chrześcijańskim,
określając duszę jako formę ciała. Na marginesie mówiąc, dusza i ciało,
14

Tamże, s. 23.

15

G. Marcel, Być i mieć, Warszawa 1962. Por. Jan Paweł II, Evangelium vitae, 98.

16

K. Wojtyła, Osoba i czyn, Lublin 1994, s. 190.
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mimo iż są to dwa oddzielne komponenty, nie mogą istnieć rozdzielne,
ponieważ obecność jednego tłumaczy drugie. Stąd m.in. śmierć stanowi dla wierzących rozdarcie, które na nowo połączyć może tylko
Chrystus Zmartwychwstały.

Współczesność
Wydaje się, że nasza współczesność to czas paradoksu. Z jednej bowiem strony jesteśmy świadkami deifikacji ciała, z drugiej zaś jego
degradacji. „Ciało” jest obecne w każdym wymiarze kultury. Stało
się kulturowym znakiem. Skuteczne diety, nowe wzory ubrań, chirurgia plastyczna, gabinety kosmetyczne i odnowy biologicznej, zdrowe jedzenie, woda z naturalnych źródeł, to wszystko ma służyć nie
człowiekowi, ale jego ciału. Ma za zadanie poprawić jego wizerunek
zewnętrzny, ponieważ ciało to „reklamówka” osoby. Ciało to osoba
na sprzedaż – agencje reklamowe, medialna twarz spikera telewizyjnego, najlepiej ubrany polityk czy bizneswomen. Piękny wygląd, jaki
lansuje się współcześnie, zadbane, koniecznie szczupłe i wysportowane ciało – to klucz do sukcesu i droga do kariery. Z ciałem się walczy,
ciału należy się przeciwstawiać. Powiększa się piersi, operuje nos, kupuje kremy, które skutecznie mają niszczyć zmarszczki. Ciało wydaje się być w tej chwili kimś obcym dla człowieka, odrębnym, czymś,
co trzeba naprawiać. Kultura zawsze tworzyła jakieś kryteria kanonów
piękna, ale dziś wspomaga ją w tym bardzo mocno telewizja i reklama,
w których – widać to wyraźnie – pozornie chodzi tylko o poprawę cielesnego bytu człowieka. Najważniejsze jest, aby człowiek oddał swoje
pieniądze, a więc część siebie, swoją ciężką pracę, swój czas. Z przestrzeni publicznej niepostrzeżenie usunięto: cierpienie, śmierć, starość,
chorobę. Powstają, co prawda hospicja czy domy opieki. Te ostatnie
jednak bardziej, jako enklawy dla staruszków, którzy zostają tam odseparowani od świata, od rodziny i odchodzą w samotności. Pojawiają
się coraz to nowe problemy ze zdrowiem, które wcześniej nie byłyby
nazwane chorobą: nadaktywizm, nadruchliwość, depresja czy problemy z tożsamością. W związku z przypadkami problemów z płciowością, współczesna psychologia wytworzyła nawet nowe pojęcia: ciało
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odczuwane jako „obcy”. W świadomości kulturowej wytworzono nawet pojęcie gender – opisujące zespół cech i zachowań, ról płciowych
i stereotypów przypisywanych kobietom i mężczyznom przez społeczeństwo i kulturę, w których nie odróżnia się płci biologicznej, a jest
opisywane jako seks.
Z kolei współczesna sztuka staje się coraz bardziej prowokacyjna. Jej najczęstszym tematem jest przełamanie tabu, a więc nagości
człowieka, która długie wieki pozostawała w ukryciu. Popkultura eksploatuje więc ciało do woli. Artyści poszukują tematów z pogranicza
seksu i sacrum. W masowości ginie wymiar sakralny, a jego miejsce
zajmuje już nie profanum, ale banał. Sztuka poszukuje nowych środków wyrazu, nowych technik i form artystycznych, ale to, do czego
dochodzi zbyt często trudno nazwać pięknem, które uskrzydla.
Chrześcijańskie przesłanie o nagości człowieka jest jednoznaczne.
„A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski” (Rdz 3,7). Już św.
Augustyn, doktor Kościoła, w komentarzu do tego fragmentu Pisma
Świętego wyjaśniał, że nagość nie była czymś haniebnym, a popęd
płciowy był przed grzechem pierworodnym kontrolowany. Nagość
była więc symbolem czystości i podobieństwa do Stwórcy, symbolem
wolności i prostoty17. Oglądanie nagości wiązało się z przekonaniem
o obdarowaniu drugiego całym sobą, o stanięciu w prawdzie przed
drugim człowiekiem, bez tajemnic. Do dziś nagość dla chrześcijan jest
symbolem stanu ludzkiej egzystencji, gdzie wszystko jest jawne, gdzie
żyje się w prawdzie. Średniowieczna duchowa zasada brzmiała: ogołocić się ze wszystkiego, czyli dążyć do stanu sprzed grzechu pierworodnego. Po upadku pierwszych rodziców nagość połączona została
z seksualnością, z nieuporządkowanym pożądaniem ciała. W związku z tym Ojcowie Kościoła mawiali, że nagość okryta została szatą chrztu i tuniką zmartwychwstania18. Surowy stosunek do nagości
nie przeczył afirmacji ciała. Wynikał jednak ze świadomości grzechu
S. Kobielus, Nagość jako symbol i wartość w kulturze średniowiecza, w:
„Communio” 1991, nr 4(64), s. 106.
17

18

Tamże, s. 108.
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i wskazywał na brak równowagi w naturze. Wydaje się, że był również
reakcją na przesadny kult ciała występujący w sztuce greckiej i rzymskiej, zwłaszcza gdy chodziło o nagie posągi bóstw. W sztuce chrześcijańskiej wizerunek nagości wiązano często z ciałem uwielbionym:
nagością zmartwychwstałego ciała Chrystusa, nagością człowieka na
Sądzie Ostatecznym czy nagością rajską.
Przekaz biblijny pokazuje, że od pierwszej chwili stworzenia człowiek poszukiwał swojej tożsamości. Jego wygląd zewnętrzny, jego
ciało wyróżniało go od świata istot żyjących. Adam zauważył również,
że to poprzez ciało uczestniczy on w widzialności świata stworzonego. Opis stworzenia (Rdz 2,1-25) wskazuje, że przy pierwszym spotkaniu kobiety i mężczyzny, to ciało odegrało kluczową rolę. Kobieta
jest kością z jego kości, ciałem z jego ciała. Można by również uznać,
że dopiero na widok kobiety mężczyzna potrafi siebie zdefiniować.
Odnajduje siebie w spotkaniu z drugim człowiekiem.
Biblijne „przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się” (Rdz
3,10) w interpretacji teologów mówi nam o radykalnej zmianie, jaka
zaszła w człowieku, po grzechu pierworodnym. Jej zrozumienie wydaje się konieczne, jeżeli chcemy wyjaśnić dzisiejszy stosunek człowieka do ciała. Według katolicyzmu poprzez ciało człowiek jest podobny
do Boga. Straciliśmy jednak pierwotną pewność obrazu Bożego wyrażoną w ciele19. Pojawia się wstyd nie tylko seksualny, ale i immanentny. Człowiek przestaje utożsamiać się ze swoim ciałem. Zamiast
być podobnym do Boga, poprzez dar dla drugiego, staje się podobny
do zwierząt. Poddany determinizmowi popędu seksualnego, nie panuje nad swoimi pragnieniami.
Dzieła kultury, a zwłaszcza dzieła sztuki, sprawiają, że wymiary
„bycia ciałem”, przeżywanie ciała, nabiera charakteru ponad materialnego. Kontakt z ciałem jako tematem twórczości, nabiera wymiarów
estetycznych. Kontakt z drugim człowiekiem zawsze powinien sprzyjać estetycznemu doświadczeniu czystości. Powinien realizować podmiotowy wymiar daru. Z punktu widzenia etyki anonimowość daru
ciała, z jakim mamy do czynienia w sztuce, jest problematyczna. Ciało
19

Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Watykan 1986, s. 115.
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ludzkie, nagie ciało, jak pisze Jan Paweł II, zawsze powinno mieć znaczenie daru, osoby dla osoby20. Artystyczne uprzedmiotowienie ciała
stanowi jakieś wyrwanie z tego układu międzyosobowego obdarowania. Sztuka rzeźbiarska, malarska, filmowa nie jest w stanie tej funkcji
daru ciała zachować. Nabiera wymiaru powszechnego.
„Przesunięcie” ciała do sfery publicznej, przekracza ideę komunii
osób, przekracza pierwotny wstyd, potrzebę intymności własnego ciała. Według papieża ta prawda powinna być odzwierciedlana w porządku artystycznym, ponieważ tylko tak unikniemy uprzedmiotowienia
człowieka21. Kultura ciała to w gruncie rzeczy przetworzenie materii,
jaką jest ciało w swej kobiecości i męskości. W swoje krytyce kultury Jan Paweł II mówi o pracowaniu nad własną wrażliwością etyczną
i moralną zarazem. Artysta musi chcieć pokazać prawdę o człowieku,
w ciele człowieka, w jego kobiecości i męskości. Następnie widz ma
za zadanie włożyć wysiłek, aby ten zamysł odczytać. Artysta musi nawiązać kontakt z odbiorcą. Tymczasem wiele z współczesnych dzieł
wydaje się być sztuką dla sztuki, bezrefleksyjnym przekazem. Trzeba
zatem tworzyć klimat sprzyjający czystości, aby każdy kontakt z ciałem odpowiadał godności człowieka. „Autentyczna i odpowiedzialna twórczość artystyczna stara się przezwyciężyć anonimowość ciała
ludzkiego, jako przedmiotu bez wyboru, szukając na drodze twórczego
trudu, takiego artystycznego wyrazu prawdy o człowieku w jego kobiecości i męskiej cielesności, która zostaje niejako zadana widzowi,
a w szerszym zakresie każdemu odbiorcy dzieła”22.
Tymczasem, wbrew idealistycznej wizji papieża, społeczeństwo
konsumpcyjne tworzy typ kultury narcystycznej, gdzie główną troską
człowieka staje się zdrowy i piękny wygląd. Ciało to towar na sprzedaż. Kobietom wmawia się, że medialnym autorytetem jest dla nich
modelka. W związku z tym kobietę – dzieło stworzenia – trzeba wciąż
naprawiać i udoskonalać. „Mówi się wprost o poprawieniu tego, co nie
20
Jan Paweł II, Etos ciała a dzieła kultury artystycznej, w: Mężczyzną i niewiastą
stworzył ich, Watykan 1986, s. 241.
21

Tamże, s. 243.

22

Tamże, s. 251.
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udało się naturze”23. Nurt narcystyczny, jak dotąd zarezerwowany dla
płci pięknej, dotyka teraz również i mężczyzn. Potwierdza to jedynie obawę Ojca Świętego, że współcześnie rolę ciała sprowadzono do
wizerunku oferującego sukces, samorealizację, a człowieka do funkcji własnego ciała. Modny wygląd lansuje się jako najważniejszą wartość w życiu. Pozbawieni tego atutu, wyłączeni zostają poza nawias
społeczeństwa24.

Zadania kultury
Zadaniem kultury jest opowiadać i ukazywać piękno człowieka, docierać do prawdy o jego człowieczeństwie. Dzieła kultury, a zwłaszcza
dzieła sztuki, sprawiają, że owe wymiary „bycia ciałem”, „przeżywania ciała” wychowują, inspirują, a nawet podpowiadają odpowiedzi na
pytanie: kim jest człowiek? Ze względu na tę zależność ciało stało się
popularnym tematem twórczości dzieł literackich, muzycznych, rzeźby czy malarstwa. Każdy kontakt z takim dziełem jest dla odbiorcy
doświadczeniem estetycznym. Dziełem sztuki staje się przecież takie
ujęcie, które w szczególny sposób daje człowiekowi refleksję nad jego
własną egzystencją. Dzieło sztuki jest zawsze jakimś zbliżeniem do
doskonałości. Dzieło sztuki o tyle jest piękne, o ile budzi w człowieku
dobro, a więc jest ono równocześnie estetyczne.
Zadanie kultur to także spotkanie z drugim człowiekiem, relacja,
oparta na twórczym dialogu. Mówienie o ciele w kulturze potrzebuje zaistnienia jedności twórcy i odbiorcy, ich wzajemnej komunikacji.
Doświadczenie estetyczne, doświadczenie piękna jest zawsze dobrem,
wynikającym z intencji poznawanego człowieka, ale również z intencji
artysty, który chce swoim dziełem przekazać jakąś wartość pozytywną
– to jest dopiero dzieło sztuki. Relacja twórcy i odbiorcy jest wzajemna, i prowadzi do ubogacenia dwóch podmiotów.

P. Tyszka, Kupuję nową twarz. O ciele idealnym, w: D. Czaja (red.), Metamorfo
zy ciała, Warszawa 1999, s. 56.
23

24

Tamże, s. 73.
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Formą szczególnego przejawiania się człowieczeństwa z pewnością
jest ciało lub twarz, wizerunek czy profil człowieka.
Ciekawą koncepcję rozpoznawania twarzy jako miejsca spotkania
zaprezentował ks. Józef Tischner. Źródła uprawianej przez niego filozofii spotkania25 czy inaczej dialogu, sięgają do pojęcia dramatu,
którego treścią jest człowiek i jego życie. Człowiek, jak określa go
Tischner, bierze udział w dramacie, dla którego sceną jest świat, w którym żyje. Kontaktując się z różnymi ludźmi bierzemy udział w różnych
przedstawieniach, w których nieustannie, choć odmiennie, przeżywamy nasze życie. Człowiek z natury jest istotą dramatyczną, a to oznacza, że naturalnie otwiera się na świat – scenę. Jednak bycie istotą
dramatyczną jest dla Tischnera zgoła czymś innym, niż bycie kobietą czy mężczyzną, dzieckiem czy starcem. Jest to świadomość, że jest
się podmiotem dla siebie i innych, że we własnych rękach dźwiga się
odpowiedzialność za „zgubę lub ocalenie”26, jak pisze. Oznacza to, że
człowiek może przyjąć swoją podmiotowość i ów dramat kończy się
ocaleniem. Może również swą podmiotowość odrzucić i sam się zatracić, doprowadzając do tragedii.
Ks. Tischner korzysta z pojęć wypracowanych przez poprzedzających go filozofów: Husserla, Heideggera czy Lévinasa. Ich poglądy interpretuje w kontekście idei dramatu. Tak dochodzi do swej tezy
o dialogicznym otwarciu na drugiego człowieka. W tym dramacie kluczowym pojęciem jest twarz jako wyraz całego człowieka. Twarz jest
tu materią spotkania i początkiem relacji z drugim człowiekiem, a równocześnie początkiem zaistnienia człowieka w kulturze.
„Inny człowiek jest we mnie obecny – lub obecny przy mnie – poprzez roszczenie, jakie we mnie budzi. (…) Inny człowiek jest obecny przy mnie poprzez to, co trzeba, abym dla niego uczynił; i ja jestem
przy nim obecny poprzez to, co trzeba, aby on uczynił dla mnie”27.
Kierunek filozofii współczesnej; krytykując europejski racjonalizm i odwołując
się do tradycji judaizmu, rozwija dialogiczną wizję filozofii człowieka; do jej twórców
zalicza się m.in. F. Rosenzweiga, M. Bubera i F. Ebnera. W Polsce filozofię dialogu
twórczo rozwijał właśnie J. Tischner tworząc filozofię dramatu.
25

26

J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 2006, s. 8.

27

Tamże, s. 12-13.
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Upublicznienie daru ciała w sztuce
Owa obecność człowieka, ów przekaz daru, jakim jest niewątpliwie ciało, dokonuje się przez upublicznienie ciała w kulturze.
Powinno mieć ono wymiar pozytywny. Ma służyć ukazaniu piękna,
z którego każdy z odbiorców zyska dla siebie coś pozytywnego. Dla
ks. Tischnera piękno jest własnością, której nie da się zawłaszczyć.
Stąd mówienie o człowieku zawsze naznaczone jest mówieniem o jego
podmiotowości. Według Tischnera spotkanie osób jest jednocześnie
doświadczeniem piękna drugiego człowieka. Chodzi tu o piękno, które
wypływa ze względu na wartość istnienia drugiego człowieka28.
Podobnie rzecz ujmuje Jan Paweł II, z tą jednak różnicą, że kieruje on swoje rozważania do spotkania osób poprzez kontakt z dziełem
sztuki, wytworem kultury. Aby mówić o ciele w kulturze konieczne jest, zdaniem papieża, uczynienie z niego tematu dzieła sztuki,
a więc zawsze będzie to jakieś „uprzedmiotowienie” ciała. Jak zauważa:
w filmie, malarstwie, fotografice czy rzeźbie ciało staje się zwykle
modelem, który ulega przetworzeniu. Stopień owego przetworzenia
zależny jest od medium, które tworzy przedstawienie. Negatywną wartością, jaką papież dostrzega w artystycznych reprodukcjach ciała, jest
konieczność jego uprzedmiotowienia. W produkcji filmowej czy akcie
fotograficznym ciało staje się czymś anonimowym. Ginie niejako bezpośredni kontakt z ciałem człowieka i jego zasadniczą funkcją, a więc
bycia „dla”. Stając się dziełem sztuki, ciało zostaje obnażone ze swej
funkcji podmiotowej świadczenia o osobie i w formie artystycznej zaczyna być nosicielem innego sensu niż pierwotny zamysł. W każdym
z wymiarów przedstawień w sztuce, ciało staje się produktem sztuki
dostępnym dla wielu odbiorców. Dlatego też Jan Paweł II stawia pytania: czy możliwe jest takie przedstawianie ciała, które zachowa jego
pierwotny sens, pierwotny przekaz obdarowywania? Czy estetyczne,
a zarazem etyczne, jest przedstawianie nagiego ciała? Czy etyczne jest
anonimowe przedstawianie ciała, jeżeli skutkiem tego jest zagrożenie

28

Tamże, s. 92.
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utracenia całej sfery znaczeń właściwej dla ciała mężczyzny i kobiety
oraz wzajemnych odniesień między nimi?
Wydaje się, że podobne pytania stawia ks. Tischner. Nie zajmuje się
on, co prawda, bezpośrednio sposobami przedstawiania ciała w kulturze. Mówi natomiast o relacji ontycznej, o poznaniu na poziomie bytowym, która zawsze leży u podstaw kultury. Analizy ks. Tischnera są
więc czymś pierwotnym w stosunku do stworzonego już wizerunku
ciała w sztuce. Sięgają zagadnień, o które, w sposób mniej lub bardziej
uświadomiony, każdy artysta i każdy twórca musi zapytać.
Analizy Jana Pawła II sięgają do rzeczywistości materialnej, rzeczywistości, w której uczestniczymy, a w której ontyczne pytania ks.
Tischnera są obecne o tyle, że wyrażają się w formie, którą nazywamy
praktyczną realizacją tej filozofii. W każdym z owych wymiarów sztuki, o jakich pisał Jan Paweł II, niezależnie od stopnia ich doskonałości
i wierności oryginałowi, ciało „traci owo najgłębiej podmiotowe znaczenia daru, a staje się przedmiotem przeznaczonym do wielorakiego
poznawania”29.
Ks. Tischner, podobnie jak Jan Paweł II, uważa, że kultura wykazuje wyraźne dążenie do odkrywania nagości człowieka. W nagości
twarzy, twarz bez maski jest szukaniem prawdy o „innym”, którego
spotykamy, ale jednocześnie jest poszukiwaniem własnej tożsamości,
samookreślenia się w świecie dzięki spotkaniu z „innym”. Podobnie,
choć w nieco innej formie, ujmuje tę problematykę papież. Dążenie do
ukazywania nagości było czymś naturalnym w kulturach pierwotnych.
Papież przypatrując się kulturze obecnej stawia tezę, że społeczności
zachowały w sobie pamięć oblubieńczego charakteru ciała. Zaznacza
się to chociażby w sytuacjach wymuszonej konieczności rozebrania
się u lekarza. Występuje wtedy naturalne dla człowieka poczucie wstydu, którego zadaniem jest ochrona owego daru. Wstyd ten przypomina, że ciało obnażone może być podarunkiem tylko dla jednej osoby.
Mimo iż Jan Paweł II mówi tu z punktu widzenia antropologii chrześcijańskiej, wydaje się przedstawiać prawdę ogólnoludzką.

29

Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą …, dz. cyt., s. 242.
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Sprzeciw, jaki środowiska chrześcijańskie wysuwają wobec pornografii i pornowizji wynikają z niczego innego, jak właśnie z walki
o zachowanie ciała, jako daru „dla”. Anonimowa nagość ciała i przeróżne techniki jej reprodukcji nastawione są na zysk i materialne czerpane
z poniżenia ciała, zredukowania go do przedmiotu. Prawidłowość daru
i obdarowanie traci tutaj swoją sensowność. Ciało w kulturze staje się publiczną własnością, przez co równocześnie traci, jak pisał Jan Paweł II,
swoją funkcję komunikacji międzyosobowej30.
Problematyka ta, choć mniej wyraźnie, zarysowuje się również
w analizach ks. Tischnera31. Piękno ludzkiego ciała, piękno twarzy ma
swój zasadniczy cel. Komunikuje ono o wartości, obdarowuje wartością. Sprawia, że człowiek odczuwa godność wynikającą z obcowania z drugim człowiekiem. W relacji spotkania, celem jest odkrywanie
własnej godności i piękna. Człowiek jest nosicielem pozytywnych
wartości, które wynikają z samej istoty jego jestestwa. Jednocześnie
wartość jego istnienia wskazuje nam na piękno tego bytu. Według ks.
Tischnera obcowanie z innym, kontakt z pięknem innego, owocuje
otwarciem. Obydwa istnienia, poznający i poznawany, nabierają właściwego im sensu.

Etyczne granice przedstawień ciała
Temat cielesności człowieka niesie ze sobą, jak widać, problematykę etyczną. Skoro kultura zajmuje się problematyką najistotniejszą dla człowieka, zasadne jest, aby zajmowała się tematem cieles
ności i najpiękniejszym komunikatem, jaki istnieje miedzy ludźmi,
a więc miłością. Czy istnieją zatem jakieś granice w mówieniu o ciele
w kulturze?
Zarówno dla ks. Tischnera, jak i dla Jana Pawła II pojęcia estetyki i etyki splatają się nieuchronnie tworząc granice wewnątrz sumienia człowieka. Ten splot etyki i estetyki związany jest poniekąd
z tematem komunikatywności. Wzajemna relacja mężczyzny i kobie30

Tamże, s. 247.

31

J. Tischner, Filozofia dramatu, …, dz. cyt., s. 90-94.
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ty – osób, które mają świadomość wzajemnego obdarowywania się,
dąży do komunii. Podobną funkcję komunii powinien spełniać artysta wobec odbiorcy. Na artyście spoczywa odpowiedzialność za własne dzieło. Podejmując temat w jakiejkolwiek dziedzinie sztuki czy
też przy pomocy różnych technik, artysta musi być świadom pełnej
prawdy przedmiotu, który przedstawia. Jeżeli zajmuje się przedstawianiem ciała, a szczególnie nagości ciała, zobowiązany jest moralnie do
takiego przedstawienia, które zachowuje intencję przedmiotu i które
zbliża się do prawdy o przedmiocie. Zadaniem artysty jest bowiem nawiązanie komunikacji z odbiorcą swojego dzieła, wytworzenie więzi.
Artysta poprzez swą twórczą ideę ma przekazywać odbiorcy swój wewnętrzny świat wartości. Widz, którego artysta zaprasza do oglądania
dzieła, obcuje z indywidualną wizją artysty, kulturowo przyjętą próbą
obiektywizacji dzieła, z którym się obcuje. Artysta, jako twórca kultury, obok swojego oryginalnego pomysłu ma równocześnie za zadanie tworzyć dzieła będące komunikatem odzwierciedlającym prawdę.
W odniesieniu do ciała, prawdziwy artysta dokonuje przetworzenia tematu nagości, które nie skłania ku pożądliwości, ale budzi w odbiorcy
pragnienie poszukiwania wartości głębszych, dochodzenia do prawdy.
Według ks. Tischnera artysta pokazuje piękno, ale, jak pisze, „piękno nie powinno potrzebować nikogo, nawet artysty”32. Ksiądz profesor daje tym samym wyraz, podobnemu do wyrażonego przez Jana
Pawła II stwierdzenia, że człowiek, artysta, poprzez swoją twórczość
odwzorowuje jedynie, mniej lub bardziej udolnie, prawdę o człowieku i pięknie stworzenia. Zadaniem artysty czy też innego kulturotwórcy jest więc służba etyce poprzez estetykę.
Są jednak takie dzieła sztuki, a raczej reprodukcje, które nie budzą
w odbiorcy pozytywnych odczuć. „Budzą sprzeciw w sferze osobowej wrażliwości człowieka – nie ze względu na swój przedmiot, ciało
ludzkie bowiem samo w sobie ma zawsze swą niezbywalną godność
– ale ze względu na jakość, czy sposób jego odtworzenia, ukazania,
przedstawienia artystycznego”33. Jeżeli odbiorca reaguje sprzeciwem,
32

J. Tischner, Filozofia dramatu, …, dz. cyt., s. 99-100.

33

Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą …, dz. cyt., s. 249.
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dezaprobatą, jeżeli gdzieś wewnętrznie czuje dysharmonię z własną
wrażliwością, wówczas prawdopodobnie mamy do czynienia z uprzedmiotowieniem człowieka. Z takim przedstawieniem ciała, które służy
czemuś innemu niż zmierzaniu ku prawdzie o przedmiocie.
Stąd Jan Paweł II tak dobitnie akcentuje odpowiedzialność artysty
za dzieło, które tworzy. Estetyka jego dzieła ma budzić wrażliwość
etyczną, ma być siłą i powodem etyki. Odpowiedzialność spoczywa tu
jednak nie tylko na twórcy, ale i odbiorcy dzieła. Artysta ma za zadanie szukać takich form przedstawień ciała, które jak najbliżej prawdzie
opowiedzą o godności, czystości i oblubieńczym charakterze ciała.
Z kolei odbiorca dzieła musi wyrażać autentyczne pragnienie zrozumienia intencji artysty. Sam również zobowiązany jest do wysiłku
kształtowania w sobie jak najprawdziwszego obrazu ciała. Od niego
zależy, czy zdobędzie się na własny wysiłek przybliżania się do prawdy, czy też, jak pyta Jan Paweł II, „pozostanie tylko powierzchownym
konsumentem wrażeń, wykorzystującym spotkanie z anonimowym
ciałem-tematem na poziomie samej zmysłowości, która sama z siebie
reaguje na swój przedmiot, właśnie «bez wyboru»”34.
Rozważania ks. Tischnera na temat relacji etyki i estetyki nie dotykają tak bezpośrednio sposobów przedstawienia ciała w kulturze.
A jednak on także, podobnie jak Jan Paweł II, mówi o konieczności takich relacji międzyosobowych, których wynikiem będzie zgłębianie
prawdy o człowieku. Stąd jego analizy twarzy i zarazem ich skutków,
jakie powodują one w spotykających się osobach. Ks. Tischner używa
pojęcia „twarz”, Jan Paweł II mówi o ciele w ogóle.
Dla obydwu wypowiadających się ciało-twarz jest wielkim dziełem
sztuki, dziełem wykonanym przez Boga. Cała nasza egzystencja tu na
ziemi jest drogą odkrywania Boga, który swój obraz zawarł w dziele
sztuki, jakim jest człowiek i jego cielesność.
Refleksja obydwu filozofów wydaje się niezwykle ważna w aktualnej dyskusji na temat roli kultury w procesie wychowania człowieka.
Społeczeństwo budzi się z oszołomienia i zaczyna stawać się odbiorcą aktywnym i wymagającym. Przykład: drażnią nas reklamy, coraz
34

Tamże, s. 251.
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częściej wybieramy kino europejskie, a nie bezrefleksyjne filmy hollywoodzkie. Modny, dotychczas naturalistyczny, model przedstawiania ciała zaczyna odpychać. Popkultura, poprzez mnogość płytkich
i nieetycznych propozycji, zdaje się pozbawiać człowieka jego własnej tożsamości i indywidualności. Stąd szukamy duchowości i zapewne znajdziemy ją w naszej własnej cielesności – w wartości ciała
w kulturze.
Ethic and aesthetics combination in representation
of body in culture
Summary
Human corporeality is present in all men’s history. Contemporary attitude towards
human body seems to be very important determiner of changes in mentality. Comparison
of body’s affirmation existing in the Catholic Church with men’s corporeality
degradation in contemporary world seems to be interesting. On one hand it would
be an enslavement provoked by consumerism and utilitarianism, on the other hand
a compensation of body through constant references to men’s body corporal aspects.
Meeting with other people, relation based on creative dialog is culture’s objective.
Reflection about human body in culture needs unity between an author and a receiver
and their mutual communication. Aesthetic and beauty experience is always a good
thing – a result of intentions and ideas of person that we meet, but also the artist’s
intentions, who wants to present some positive value by means of his artistic creation.
Relation between a creator and receiver is mutual and leads to enrichment of these two
persons.

Dominika Żukowska
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Teologiczne wątki w teorii
sztuki Johna Deweya
Przedmiotem tego artykułu jest teoria sztuki Johna Deweya, jedna
z bardzo wielu dziedzin zainteresowań amerykańskiego filozofa. Teoria
ta jest bardzo specyficzna – mocno osadzona w Deweyowskim pragmatyzmie, a jednocześnie wychodząca poza jego filozofię, przekraczająca instrumentalizm1. Celem tego artykułu jest próba ujęcia teorii
sztuki Deweya z perspektywy teologicznej.
Teologiczne ujęcie sztuki koncentruje się zazwyczaj na kategorii piękna2 – sztuka jest postrzegana jako droga do Piękna Boga.
Typowym teologicznym założeniem jest ujęcie piękna jako przymiotu Boga – sztuka powstaje poprzez mimesis, dzięki artystom obdarzonym specjalnymi darami, którzy potrafią docierać do piękna świata
(motyw pankalii) i ukazywać je innym. Tymczasem w deweyowskiej,
pragmatycznej koncepcji sztuki na pierwsze miejsce wysuwa się doświadczenie. Dewey rzadko pisze o pięknie – zgodnie z filozofią
pragmatyzmu interesuje go nie gotowy efekt, ale proces tworzenia
i odbioru dzieła sztuki. To właśnie doświadczenie estetyczne jest sztuką – sztuka to nie skończone dzieła, zamknięte w muzeach, ale doświadczenie, jakie powstaje w kontakcie z nimi – nie tylko z uznanymi
J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, Wrocław 1975. Dewey uważał się za instrumentalistę – sztuka według niego wychodzi poza instrumentalizm jedynie w tym
znaczeniu, iż „służy samemu życiu”, a nie innym celom; jednakże pozostaje instrumentalna, bo podobnie jak inne doświadczenia, jest zmaganiem się z rzeczywistością
materialną.
1

2

Zob. np. K. Klauza, Teokalia. Piękno Boga, Lublin 2008.
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arcydziełami sztuki, ale wszelkimi przedmiotami. Jeśli więc wolno
mówić o „teologii Deweya”, to najbliższa jest ona nowoczesnym doktrynom teologicznym, kładącym nacisk na doświadczenie religijne,
a nie dogmaty i ideały w sensie platońskim.
Doświadczenie odgrywa pierwszorzędną rolę w Deweyowskiej teorii sztuki, podobnie jak w innych koncepcjach filozofa. W przypadku teorii sztuki Deweya pojęcie doświadczenia, jego różnych odmian,
i ich ocena, stają się w szczególny sposób narzędziem oceny nowoczesności i jej społeczno-kulturowych praktyk. Wyraźnie widoczna
staje się, w innych dziełach ledwie zarysowana, krytyka doświadczenia nowoczesności i jej „grzechów”, upadku (podobnie jak u Waltera
Benjamina3) i występuje nieco utopijna wizja doświadczenia estetycznego przekraczającego ów stan upadku. Na kompensacyjny charakter
deweyowskiej wizji sztuki wobec nowoczesnej kultury już wskazywano4 – moim celem jest rozszerzenie namysłu nad krytyką nowoczesności zawartą w koncepcji sztuki J. Deweya o wątki teologiczne.
Dla Deweya sztuka jest drogą wzbogacenia, ale i oczyszczenia doświadczenia, drogą pozbawienia go niedoskonałości i błędów, drogą
do życia w pełni – choć nie pisze on w tym kontekście o rzeczywistości transcendentalnej, jego estetyka jawi się jako koncepcja zbawienia przez sztukę. W tym artykule skupię się jedynie na zarysowaniu
pewnych aspektów tego zbawienia, a więc przedstawieniu wyróżnianych przez Deweya typów doświadczenia w kategoriach teologicznych: grzechu (upadku), raju (stanu przed grzechem/raju odzyskanego)
i sztuki jako zbawienia, które można widzieć albo jako utopijną wizję
powrotu do rajskiego doświadczenia, albo raczej jako drogę do niego
poprzez ciężką pracę (odkupienie), jako ascetyczny wysiłek dążenia
ku dobru i pięknu. Warto zauważyć, że „zbawienie przez sztukę” rozumianą jako doświadczenie nowoczesnej jednostki i jej twórczą postawę wobec świata, przedmiotów, odnaleźć można również u innego
filozofa nowoczesności, W. Benjamina, którego postawy, np. kolekcjo3
W. Benjamin, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, wybór i oprac. H. Orłowski,
Poznań 1996.
4
K. Wilkoszewska, Sztuka jako rytm życia. Rekonstrukcja filozofii sztuki Johna
Deweya, Kraków 2003.
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nowania, jako zbawienia świata (rzeczy) przez jednostkę, były analizowane za pomocą tej właśnie kategorii5.
John Dewey nie był teistą – jego naturalizm zbliża go raczej do
panteizmu. Niniejszy szkic będzie więc raczej próbą poszukiwania
wątków kryptoteologicznych, ukrytych w filozofii, wskazując, jak judaistyczne i chrześcijańskie kategorie teologiczne grzechu i zbawienia
są żywe w filozofii dwudziestowiecznej, jak leżą u podstaw filozofii,
a zwłaszcza ich utopijnych momentów. Wielu badaczy wskazuje na silne pozostałości teizmu w filozofii Deweya6 – ku tym wnioskom również się przychylam.

1. Raj doświadczenia pierwotnego
i grzechy nowoczesności
Doświadczenie pierwotne (primary experience) to fundamentalna
kategoria deweyowskiej filozofii. Wskazywano już na utopijny chaZob. B. Frydryczak, Świat jako kolekcja. Próba analizy estetycznej natury nowoczesności, Poznań 2002.
5

Zob. S. Grean, Elements of Transcendence in Dewey’s naturalistic humanism,
“Journal of the American Academy of Religion”, 2 (1984), s. 263-288; J. Glebe-Moller,
John Dewey and his Critics: A Lesson for Theologians?, “Studia Theologica – Nordic
Journal of Theology”, 2 (2000), s. 127-143; J. P. Soneson, Pragmatism and Pluralism:
John Dewey’s Significance for Theology, Minneapolis 1993; M. Viau, L’utilité de la
«Logique» de J. Dewey pour la théologie pratique, “Studies in religion”, 3 (1991),
s. 311-332. Na kalwiński trynitarianizm jako na ramy dla myśli Dewey wskazuje
w swej pracy B. Kuklick, Churchmen and Philosophers: From Jonathan Edwards
to John Dewey, New Haven 1985. ������������������������������������������������
Z polskich badaczy problematyką teistycznych pozostałości w filozofii Deweya zajmował się P. Gutowski – dopatruje się on pozostałości światopoglądu chrześcijańskiego w deweyowskiej wizji idealnej komunikacji,
wierze w nieustanne doskonalenie się społeczeństwa. Sugeruje, że Deweyowski naturalizm oparty na darwinizmie przesiąknięty był aksjologią, przypominając teizm – zob.
P. Gutowski, Między monizmem a pluralizmem, Lublin 2002, s. 74, 201. Gutowski,
który m.in. śledził w myśli Deweya ewolucję poglądów religijnych (od deizmu do naturalizmu) uważał, że choć na początku tej drogi Dewey oceniał naturalizm jako pesymistyczny, po jego obraniu jawił mu się jako optymistyczny – zdaniem Gutowskiego
była to tendencja filozofów XIX i XX w., którzy „utraciwszy starą wiarę religijną
i filozoficzną, przeszedłszy przez czyściec panteizmu, całe swoje pozytywne emocje
przelali w nową, naturalistyczną wizję świata i człowieka” (tamże, s. 97).
6
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rakter tego pojęcia, waloryzującego naturę, wyrażającego pierwotną
jedność natury i kultury. Doświadczenie pierwotne jest nieświadome
(minimalnie świadome), nie wyodrębnia się w nim jeszcze podział na
przedmiot i podmiot7. Jest ono doświadczeniem czystym – tzn. „uwolnionym od sił, które hamują i mącą jego rozwój jako doświadczenia”,
a więc jest doświadczeniem uwolnionym od czynników, które podporządkowują doświadczenie, jakim jest ono w bezpośrednim doznaniu,
czemuś, co tkwi poza nim8. Myśląc, analizując, oddalamy się od pierwotnej jedności, obecnej w doświadczeniu pierwotnym. Pojęcie doświadczenia pierwotnego, które w dużej mierze zaczerpnął Dewey od
Jamesa, określa sytuację bardzo tajemniczą: opisywana jest ona jako
moment obudzenia się, gdy świat i jaźń się zlewa, czy doświadczenia
maleńkiego dziecka, które jeszcze nie wyodrębniło swojej jaźni9. Ten
rodzaj pierwotnej jedności jest, jak się wydaje, dla Deweya rodzajem
„raju utraconego” – takie momenty mogą występować w doświadczeniu, jednak są zbyt słabe, by zaistnieć w rzeczywistości.
W tej sytuacji status doświadczenia wtórnego (secondary /refined
experience) czy refleksyjnego, które przecież składa się na większość
ludzkiej egzystencji, jest osłabiony, a ludzkie doświadczenie wydaje
się wygnaniem z raju bezrefleksyjności, raju świata dziecka. Zwłaszcza
nauka (tak ważna dziś, leżąca u podstaw kultury), realizując nowoczesne dualizmy, przybierając instrumentalny charakter (dążenie do realizacji ludzkich celów) w tym świetle jawi się jako „zło konieczne”,
które wprawdzie przydaje się we wrogim świecie, jednak boleśnie redukuje doświadczenie i rozbija jedność życia.
Idea doświadczenia pierwotnego, osłabiająca podmiot ludzki, przypomina wschodnie idee nirwany, zbawienia poprzez rezygnację z ego,
powrotu do stanu jedności jaźni i kosmosu, rozpłynięcia jaźni i świata.
W teologii chrześcijańskiej podobne rozumienie raju nie było rozwijane. Sądzę, że bliskie jest filozofii św. Franciszka z Asyżu, proto7

J. Dewey, Experience and nature, Carbondale 1988, s. 15.

8

J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 335-336.

P. Gutowski, Między monizmem a pluralizmem. Studium genezy i podstaw filozofii Johna Deweya, Lublin 2002, s. 162-163.
9
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ekologa, który postrzegał jako główny grzech ludzki pychę, będącą
nieuzasadnionym triumfem ludzkiego ego, zapomnieniem, że człowiek jest, podobnie jak reszta przyrody, stworzeniem zależnym od
Boga10. A więc szczęście, królestwo Boże na ziemi osiągają pokorni
– maluczcy, dzieci, ubodzy – i takim też starał się być św. Franciszek.
Doświadczenie pierwotne Deweya niesie w sobie coś z tego ideału.
Możemy opisać je także jako doświadczenie szczęśliwe, niewinne, bez
grzechu. Kategoria grzechu nie występuje explicite u Deweya – jednak
na kartach Sztuki jako doświadczenia nieustannie piętnuje on pewne
postawy i działania człowieka, które okazują się złe nie tyle w aspekcie moralnym, co estetycznym (co ostatecznie łączy się w jedno). Owe
estetyczne „grzechy” wiążą się zawsze z doświadczeniem wtórnym,
choć trzeba zaznaczyć, że Dewey nie potępia go jako takiego: opisuje
jednak wypaczone, złe doświadczenie wtórne (które może być uratowane – zbawione, jeśli stanie się doświadczeniem rzeczywistym, o którym będzie mowa dalej). Zło doświadczenia wtórnego przejawia się
przede wszystkich w poniżej scharakteryzowanych cechach:

a. Pycha
Pojęcie pychy Dewey odnosi do relacji (nierównoważnej) człowiek/
świat, człowiek/przedmiot – a nie wobec Boga czy drugiego człowieka. Wynika to stąd, że pisząc o sztuce, Dewey interesuje się przede
wszystkim światem materii. Filozof ujmuje się za przedmiotami, które dla niego są nośnikami wartości, które z biegiem historii „obrastają
znaczeniem”, stają się ekspresywne. Obcując z nimi, ze światem, wrastamy w niego, staje się on naszym domem – powinniśmy być im więc
wdzięczni. Tymczasem lekceważmy je za „gorszy sposób istnienia”11.
Szkodzi to zarówno przedmiotom – bo nie mogą one istnieć bez nas,
bez doświadczenia, nie mogą w pełni zrealizować swojego potencjału
10
Jego atencję wobec przyrody, postawę głębokiej pokory można więc interpretować w kategoriach antyantropocentryzmu, wyrzeczenia się przez człowieka grzesznego ego – zob. Kwiatki św. Franciszka z Asyżu w przekładzie i ze wstępem Leopolda
Staffa, Warszawa 1993.
11

Por. K. Wilkoszewska, Sztuka jako rytm życia, Kraków 2003, s. 153.
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– jak i ludziom, ponieważ to dzięki pełnemu obcowaniu z przedmiotami, dzięki prawdziwej percepcji (a nie powierzchownemu rozpoznaniu na podstawie funkcji, po to, by użyć ich do zaplanowanych z góry
celów), rozwija się ludzka jaźń, możemy się zrealizować w pełni człowieczeństwa, a więc łącznie z wszystkimi zmysłami, możemy uniknąć apatii, tępoty, znużenia. Dzięki percepcji i ekspresji, która nie jest
wyładowaniem uczuć wielkiego ja artysty, lecz ścieraniem się jaźni
i napotkanego przedmiotu, doświadczenie staje się rzeczywiste, a więc
spełnione.
Tym, co nam na to nie pozwala, jest pycha, triumfalna i niesprawiedliwa postawa podmiotu lekceważącego to, co dane: świat natury
i przedmiotów. Pycha niweczy pierwotny stan zadomowienia w świecie, przyjaźni z nim, z rzeczami – niszczy równowagę między ludzkim ego a naturą. To nowoczesna pycha wprowadza dualizm podmiot/
przedmiot, kultura/natura, zaprzepaszcza związki człowieka z przyrodą – pobrzmiewa w kartezjańskim cogito ergo sum, w Baconowskim
widzeniu świata jako maszyny, którą człowiek podporządkowuje
swym instrumentalnym celom. W sztuce zaś odzwierciedla się w postawie wielkiego artysty, który niczym Bóg tworzy „coś z niczego”,
zamiast współpracować z materią, ze stworzeniem, zamiast być jedynie współ-twórcą12. Pycha jest dla Deweya postawą człowieka, który
uprawia sztukę (tworzy ją lub odbiera) przypisując własnemu ego kluczową rolę, pomniejszając znaczenie świata, przedmiotów. Pisze:
Czyż więc przedmioty doświadczenia mogłyby nie nabrać
ekspresji? W rzeczywistości giną one jednak pod skorupą pokrywającej je apatii i tępoty. Przyzwyczajenie sprowadza obojętność, a przesądy zaślepienie. Pycha patrzy w odwróconą lunetę i pomniejszając prawdziwą wagę przedmiotów, powiększa
własne mniemanie o sobie. Sztuka zrywa zasłony przysłaniające ekspresję doświadczanych rzeczy, nagli do wyrwania się
z lenistwa rutyny, pomaga zapomnieć o sobie w odnalezionym
Wątek ten rozwija, odnosząc się do filozofii M. Heideggera i M. Schelera
J. Krupiński w tekście Tworzyć, czyli doświadczać daru, w: K. Wilkoszewska (red.),
Estetyka i ekologia, Kraków 1992.
12
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zachwycie nad doświadczeniem świata, jaki otacza nas bogactwem różnorodnych jakości i kształtów. Przechwytuje najsłabszy nawet ślad ekspresji w przedmiotach, nadając im ład w nowym doświadczeniu życia13.
W wizji sztuki Deweya, jak zobaczymy dalej, nie ma miejsca dla
pychy, dla modernistycznego triumfu podmiotu rozbijającego związki
człowieka z naturą. „W rzeczywistości to nie sztuka jest antytezą przyrody, lecz nieuzasadniona pycha, nieokiełznana fantazja i konwencjonalne schematy”14. Wedle Deweya sztuka, choć jest częścią kultury,
lokuje się po stronie przyrody, jest ze swej istoty naturalistyczna: jest
rytmem życia, jego sublimacją i pełnym rozwinięciem15. Sztuka jest
częścią ludzkiej kultury – nie sama więc kultura ludzka sprzeciwia
się naturze, ale jej wy-naturzone formy, które z jednej strony popadają w nadmierną wolność podmiotu (nieokiełznanie), z drugiej zaś
w schematyzm, w oderwanie od doświadczenia. Nieokiełznana fantazja i konwencjonalne schematy to zaś dwie strony medalu nowoczesności, antropocentrycznej, odrzucającej związki z naturą, które
mogłyby ją poniżyć – to modernistyczna „pycha rozumu”16, który zapomniał, skąd się wziął, że jest darem.

b. Nieszczerość (brak prawdy)
Deweyowska estetyczna koncepcja prawdy jako szczerości również odnosi się do równowagi podmiot/przedmiot i również postuluje
zmniejszenie roli podmiotu, jego woli. W jakimś sensie świat, natura jest u Deweya nosicielem prawdy – brakuje jej, gdy człowiek nie
oglądając się na rzeczy, na świat, tworzy lub odbiera sztukę według
własnych upodobań, wizji, uczuć, narzucając jej gotowe cele, nie pozwalając na wykuwanie się, naturalne wyłanianie się celów i sensów
13

J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 127.

14

Tamże, s. 184.

15

Tamże, s. 183-184.

A. Zeidler-Janiszewska, Estetyka i ekologia w perspektywie postmodernistycznej, w: K. Wilkoszewska (red.), Estetyka i ekologia, Kraków 1992, s. 88.
16
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podczas doświadczenia. Widoczne jest tu nieracjonalne, niewytłumaczalne deweyowskie zaufanie naturze, o którym jeszcze będzie
mowa.
Owocem fałszu w sztuce jest brak jedności, widoczny jako rozpad
faktów i wartości – w dziele sztuki widoczne są dla wrażliwego odbiorcy pęknięcia, niespójności, sztuczności: materia sobie – a wartości sobie. Dewey podaje przykłady również z codziennego życia, które
ostatecznie wskazują na potrzebę, by każde ludzkie doświadczenie
spajała jakość estetyczna, która charakteryzuje się jednością. Na przykład czym innym jest spontaniczne i szczere powitanie, kiedy materia
(gesty, uśmiech, słowa) są spojone z wartościami, a czym innym puste gesty, sztuczny uśmiech, który ma wesprzeć przedsięwziętą z góry
ideę bycia uprzejmym17. Wrażliwa istota dostrzeże ową sztuczność.
A więc doświadczenia naukowe i całość rozwoju ludzkiej cywilizacji
może być również w tym sensie nieestetyczna – niespójna, podzielona
etc. – moralność nabiera u Deweya estetycznego sensu.

c. Nieuporządkowane uczucia
W doświadczeniu bezpośrednim podstawowe znaczenie ma uczucie do przedmiotu, otwarcie się na niego i szczery z nim kontakt, który może umożliwić „zlanie się podmiotu i przedmiotu”. Gdy brak
jest uczuć, pojawia się krytykowany przez Deweya intelektualizm:
w nauce, ale i w sztuce – w tych teoriach, w których autorzy zdają się
być niezdolni do przeżycia prawdziwego doświadczenia estetycznego, natomiast próbują wcisnąć sztukę do ram wyznawanych przez siebie filozofii18. Bywa, że uczuć jest za wiele – wówczas artysta popada
w sentymentalizm, nie wchodzi w realny kontakt z przedmiotem, lecz
buja w świecie własnych prywatnych uczuć i wyobrażeń (podobnie
rzecz się ma również z percepcją dzieł sztuki). Bywa też, że uczuć
brakuje, i że artysta próbuje użyć materii, by wyrazić z góry zaplanowane wartości, przekonania, nie pozwalając, aby starły się one z ma17

J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit. s. 79.

18

Zob. rozdział Krytyka a percepcja w: J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit.
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terią, by mogły się rozwijać w ścisłym związku z nią w rytmicznym
doświadczeniu. Dewey krytykuje np. sztukę akademicką, w której artysta jedynie naśladuje jakieś formy i style – krytykuje też usiłowanie
przemycenia w dziele sztuki jakichś wartości19 – gdy np. losy bohaterów powieści zostały rozstrzygnięte nie przez „logikę wydarzeń”
i nie przez cechy ich charakteru (te zatrzymują bowiem w każdym momencie ich tworzenia dowolność rozstrzygnięć twórcy) – zostają natomiast rozstrzygnięte przez „zamysł samego autora, który ulepił kukłę,
aby przedstawić własne ulubione poglądy”: „z tego samego powodu
wydźwięk moralny wtłaczany do literatury na siłę działa na nas odpychająco”20. Wartości tymczasem powinny wykuwać się w związku
podmiotu i przedmiotu, w starciu, którego owocem jest forma, oparta
na rytmie i kumulacji. Forma jest powrotem do jedności – w niej istnieje też jedność faktów i wartości. Dobra (piękna) forma możliwa jest
wtedy, gdy uczucia artysty lub odbiorcy sztuki są prawdziwe.
Dewey przestrzega przed fałszywym postrzeganiem sztuki jako
ucieczki przed trudami życia – potępia fetyszyzację przedmiotów
sztuki, samozadowolenie z przeżywania subiektywnych uczuć, nieograniczone, nieuporządkowane oddawanie się własnym fantazjom
i przeżyciom zarówno podczas tworzenia, jak i odbioru dzieł sztuki.
Taki sentymentalizm nie jest prawdziwą miłością, podejmowanym trudem doświadczenia, szczerym otwarciem na przedmiot, pozwoleniem,
by swobodnie i prawdziwe rozgrywała się interakcja pomiędzy nim
a podmiotem. Przypomina to teologiczną krytykę zakochania zamiast
miłości, kiedy to wielbimy własne wybujałe stany emocjonalne, czy
Buberowską krytykę pseudodialogu, w którym tak naprawdę rozmawiamy ze samym sobą21.
Skutkiem wygnania z raju jest nie tylko dualizm natura/kultura, ale
i myśl/uczucie: jedno i drugie ulega wówczas atrofii. Myśl chce przystosowywać świat do pomysłów człowieka, dopasowywać go dla jego
wygody: uczucie zaś zmienia się w pożądanie i szukanie przyjemno19

J. Dewey, Experience and nature, op. cit., s. 85.

20

Tamże, s. 86.

21

M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism teologicznych, Warszawa 1992.
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ści. Przyczyną tego rozpadu jest cywilizacja, która zniszczyła jedność
człowieka, która oddziela zmysły od poznania i działania, która ulegając pośpiechowi, zachłanności, pożądliwości, nie pozwala w pełni
zgłębiać świata w doświadczeniu:

2. Droga do odzyskania raju – sztuka jako
zbawienie
Filozofię sztuki Deweya można postrzegać jako walkę z przedstawionymi wyżej wybranymi „grzechami nowoczesności” i jako postulat swoistego „powrotu do raju” – powrotu do jedności świata. Jak
pisze Dewey, to właśnie sztuka udowadnia, że możliwe jest odzyskanie tej jedności22.
Odbywa się to poprzez omówioną już idealizację doświadczenia
pierwotnego (niekognitywnego) i postulat zachowania jego ważności,
nie tylko w sztuce23 – ale głównie w niej. W obecnej cywilizacji doświadczenie pierwotne jest właściwie obecne jedynie w doświadczeniu estetycznym: z tego względu jest ono jakimś ideałem doświadczenia, i powinno stać się wzorem dla filozofii, której celem ma być zadanie opisu świata jako „doznania całości”24. Jednakże nie jest to proste,
ponieważ niemożliwy jest już powrót do „rajskiej” jedności i nierozróżnialności podmiotu i przedmiotu – podmiotem jest artysta tworzą-

22

Tamże, s. 35.

Z drugiej strony Dewey postuluje również miejsce dla doświadczenia pierwotnego i w doświadczeniu refleksyjnym naukowym, gdy za W. Jamesem pisze „nie ma
relacji o zakresie tak szerokim, aby nie mogła być treścią bezpośredniego doświadczenia” i komentuje następująco: „W rzeczywistości jest wręcz odwrotnie. Nie potrafimy pojąć żadnej idei, żadnego narzędzia pośredniczącego, nie potrafimy posiąść
go wraz z pełnią jego mocy dopóty, dopóki nie poczujemy i nie odczujemy go tak
wyraźnie, jakby był zapachem lub barwą.” Twierdzi, że to doświadczenie jest bliskie
nawet naukowcom, którzy „dobrze wiedzą, że zakres bezpośredniego odczuwania jest
nieograniczony. Rozmaite idee różnią się ‘czuje’ mają one bezpośrednie właściwości
jakościowe (…)” – J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit. s. 145.
23

24

K. Wilkoszewska, Sztuka jako rytm życia, op. cit., ss. 89-90.
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cy dzieło sztuki lub jego odbiorca, przedmiotem – dzieło.25 Jak pisze
Gutowski:
(…) z punktu widzenia wyodrębnionego już podmiotu,
uchwycenie natury rozumianej jako pierwotne doświadczenie
nie jest łatwe. Perspektywa podmiotu niesie bowiem ze sobą wyostrzone opozycje (podmiot-przedmiot, wewnętrzne-zewnętrzne, rozum-emocje, etc.), które na poziomie czystego doświadczenia są nieobecne. Według Deweya, jeśli jakiekolwiek ludzkie
doświadczenie zasługuje na miano „czystego” (czyli łączącego
nas z ontologicznie pojętym doświadczeniem pierwotnym), to
jest nim doświadczenie estetyczne (…) W nim człowiek wtapia
się w kreatywne rytmy natury, z charakterystycznym dla niej
rytmem następujących po sobie faz nieokreśloności i określenia
czy też – na poziomie organicznym – potrzeby i zaspokojenia.
Dewey pojmuje w istocie doświadczenie estetyczne jako coś
w rodzaju panteizującego naturalnego doświadczenia mistycznego, które łączy nas z podstawą bytową poprzez eliminację poczucia odrębności. (…) sensem naszej obecności w świecie jest
włączenie się w kreatywność samej natury i wzbogacenie jej26.
Sztuka nie jest więc doświadczeniem pierwotnym, ale w niej występuje łączność z doświadczeniem pierwotnym, jakiej pragnąłby Dewey
dla każdego doświadczenia. Łączność ta wyraża się w nieinstrumentalności sztuki i jej wtopieniu w naturalne rytmy potrzeb i ich realizacji,
sytuacji problemowej, niejasnej i rozwiązanej, zakończonej spełnieniem – to sedno naturalistycznej koncepcji sztuki Deweya. Sztuka
zbawia więc dlatego, że jest ściśle złączona z naturą, wysoko przez
Deweya waloryzowaną – jest drogą do odzyskania jedności. A więc
„czystość” – jedna z cech doświadczenia pierwotnego – przysługuje
doświadczeniu estetycznemu tylko o tyle, o ile łączy nas z doświadczeniem pierwotnym. Doświadczenie estetyczne można by więc na25
Oczywiście nie jest to podział absolutny. Sztuka jest doświadczeniem i rozgrywa
się p o m i ę d z y podmiotem i przedmiotem: jednakże to rozróżnienie jest potrzebne, by
w ogóle można było o niej mówić, by możliwa była estetyka.
26

P. Gutowski, Między monizmem a pluralizmem, op. cit., s. 181-182.
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zwać „wtórnym” doświadczeniem pierwotnym – a więc bardziej (nie
do końca udaną i nigdy skończoną) próbą odzyskania raju, niż powrotem do niego.
Tak więc jedność w sztuce, choć w dużej mierze zawdzięczana mocnej pozycji w niej doświadczeń niekognitywnych, jest raczej wypracowana – podobnie jak praca filozofa, której celem ma być poszukiwanie
jedności (bardziej możliwe w filozofii niż w nauce), jest doświadczeniem wtórnym,27 tak też praca artysty jest świadomą drogą, podjętym
trudem odzyskania tej jedności. Artysta nieustannie obserwuje powstające dzieło – czy jest to niekognitywna czynność? Choć obecny
w niej moment doznania łączony jest z biernością, z byciem uwiedzionym przez przedmiot, z całkowitym oddaniem się mu i miłością do
niego, towarzyszy mu przecież praca, która jest ścieraniem się jakości przedmiotu z tym wszystkim, co jaźń niesie jako ładunek poprzednich doświadczeń: intuicje, uczucia, etc. Jaźń porządkuje przedmiot
i jest przez niego porządkowana. Ale Dewey pisze, że nawet doznanie doświadczenia jest intelektualne28 – co się wiąże z przepracowywaniem, pełnym radości, ale i cierpienia, poprzednich doświadczeń29.
Sztuka, jako połączenie wytwarzania i doznawania, jest intelektualna
i świadoma30.
Czy ów trud deweyowskiej koncepcji sztuki nie przypomina wygnania z raju z przekleństwem rzuconym przez Boga: „w bólu rodzić
będziesz dzieci, w pocie czoła pracować będziesz”? Czyż w ogrodzie
Eden twórcze życie człowieka nie było łatwiejsze? Po wygnaniu ziemia rodzi ciernie, a materia stawia artyście opór – jedność wypracowywana jest w męce tworzenia formy, w trudzie zmagania się z opornym
światem. Dewey pozostaje jednak wielkim optymistą i można powiedzieć, że wierzy w to, że ciężką pracą możemy zbliżać się, choć na
chwilę, do zatrzaśniętych bram rajskiego ogrodu. Z Benjaminem łączy
go zwrot w stronę przedmiotów, rehabilitacja ich, próba dotarcia do ich
27

Tamże, s. 162.

28

J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 56.

29

Tamże, s. 57.

30

Tamże, 78.
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znaczeń. Typowa dla niego jest zaś wiara, że sztuka naturalistyczna,
w której człowiek hamuje swoje ego, a staje się współtwórcą świata, włączając się w rytm natury, prowadzi do nietrwałych momentów
szczęścia, do spełnienia, które jest śladem dawnego rajskiego stanu,
albo też przedsmakiem raju (królestwem Bożym na ziemi).
Oparcie w naturze nie jest sielanką – jest amplitudą chwilowego
oparcia i spadku, który jest początkiem nowego wysiłku. Taka filozofia zakłada trudy życia: nie do pomyślenia jest tu hedonizm, wygodnictwo, dążenie do łatwizny i przyjemności – ta powinna być tylko
chwilową nagrodą za rytmiczne podążanie za naturą. Więcej – pełne trudów i walki życie jest też niezbędnym warunkiem istnienia
doświadczenia estetycznego, a więc piękna w życiu. Deweya nie interesują zaświaty, lecz właśnie ziemski los człowieka, w którym sztuka ma do spełnienia specjalną i wyjątkową rolę. Konsumpcyjny „raj na
ziemi” zdaje się więc zaprzeczać możliwości doświadczenia estetycznego. Dewey bowiem zgadza się na cierpienie, usprawiedliwia je:
Istnieją dwie odmiany świata, w którym nie może pojawić
się doświadczenie estetyczne. Gdyby na świecie wszystko było
płynne, to zmiany nie mogłyby się kumulować i nie zmierzałyby do jakiegoś rozstrzygnięcia. Nie byłoby trwałości i spoczynku. Prawdą jednak jest również, że świat całkowicie skończony, dokonany, pozbawiony byłby cech niepewności i kryzysu
i nie przedstawiałby żadnych możliwości rozstrzygnięć. Bo nie
ma spełnienia tam, gdzie wszystko jest gotowe. (…) Dlatego
właśnie, że świat obecny, ten, w którym żyjemy, jest kombinacją ruchu i kulminacji, rozłamów i połączeń, doświadczenia
istoty żywej mogą posiadać jakość estetyczną. (…) W świecie
całkowitego zamętu nie dałoby się nawet walczyć z istniejącymi warunkami. Świat zbudowany na modłę naszego daje chwile spełnienia, które znaczą doświadczenie rytmem radosnych
przerw31.

31

J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 22.
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Deweyowi nieobca jest asceza, nawet cierpienie – ważniejsza bowiem od braku cierpienia i ciepłego dostatku jest jakość życia, a ta
jest możliwa jedynie podczas odważnych wypraw jaźni w środowisko, w zmaganiu się ze światem, podczas gdy momentom cierpienia
towarzyszą momenty spełnienia – spełnienie jest niemożliwe, gdy
wszystko jest uładzone, łatwe, gotowe, podetknięte pod nos. Człowiek
więc powinien śmiało rzucić się w ramiona natury, odważnie działając
w świecie. Życie wymaga zaufania i odwagi – także takiej, by nie martwić się o jutro. „Dla bytu żyjącego pełnią życia przyszłość nie jest
groźbą, lecz obietnicą, która otacza teraźniejszość jakby aureolą”32.
Kluczowe dla tego jest życie pełnią w teraźniejszości, nie oddawanie
się melancholii i nie martwienie się o jutro. To carpe diem, występujące w wielu filozofiach i religiach (nie troszczcie się o jutro, dość ma
dzień swojej biedy) wskazuje jednakże na pewne ubóstwo związane
z zaufaniem naturze – w to, że ona nas wyżywi (skoro żywi też „ptaki
powietrzne”). Błędem jest więc z tego punktu widzenia dążenie do stagnacji, zabezpieczenia, np. poprzez zgromadzenie dóbr i oczekiwanie,
że nie trzeba będzie już pracować – taka postawa oznacza deweyowskie „wegetowanie”, a nie życie. W tym znaczeniu życie chwilą, które nie zaniedbuje przydarzających się natchnień i poruszeń, oznacza
zgodę na poprzestanie na małym, w zamian za jakość życia w każdym
jego momencie. Dewey potępia strach, rutynę – zachęca do zaufania
i śmiałości. Potępia też szukanie wygody i moszczenie sobie ciepłego gniazdka, jakie daje nam cywilizacja, sprowadzając pracę do bezpiecznej rutyny, a odpoczynek do bezmyślnej rozrywki albo ucieczki
dla uczuć. Sztuka, podobnie jak inne sfery życia, polega więc na podejmowaniu trudu, walce z przeciwnościami, na odwadze szczerości
– sprzeciwia się wygodnictwu (lenistwo), łatwym rozwiązaniom, tkliwym uczuciom. Sztuka nie jest ucieczką od życia (muzeum), podobnie jak wiara nią nie jest (chowanie się w zaciszu świątyni, klasztoru)
– lecz pięknym życiem, mierzeniem się z rzeczywistością daną człowiekowi, ze światem, jaki napotyka on na swojej drodze. Natura ma
pozostać niestabilna, jest przecież zarazem „nieprzewidywalna i stabil32

J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 24.
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na” (precarious and stable33), a doświadczenie ma być poszukiwaniem
równowagi w nierównowadze, odważnym podjęciem kondycji człowieka po grzechu pierworodnym.
Nie każda więc sztuka zbawia – Dewey krytykuje wielu artystów
i odbiorców sztuki. By sztuka była dobra, potrzebne są cechy przeciwstawne przedstawionym wyżej grzechom nowoczesności, a więc
przeciwne skażonej ludzkiej naturze: uczciwość, szczerość, pokora.
Sztuka wymaga postawy szczerości najpierw od artysty – twórcy, który u Deweya ma specjalną misję wobec ludzkości – jest niby kapłan
sztuki, obdarzony specjalnymi darami (wrażliwość), zdolny do odczytywania znaczeń, wartości, wydobywania ich i przenoszenia dzięki formie sztuki. Warunkiem tworzenia sztuki jest artysta, który musi
być prawdziwy, autentyczny34; jego jaźń konstruuje przedmioty bezinteresownie35 – powinien być wierny sobie, całkowicie oddany ekspresji, nie może ustalić z góry, co chce przekazać36. Dewey opisuje
w innym miejscu dynamikę natchnienia, które przywodzi na myśl opętanie przez duchy, magiczne hierofanie – artysta wprawdzie musi poczynić pewne starania, zacząć pracować, ale w pewnym momencie
„muza bierze go w posiadanie”37. Znamienne jest tu określenie, jakiego używa Dewey: „rzetelny” – powinien być taki zarazem artysta, jak
i odbiorca sztuki: „rzetelnie, czyli na podstawie własnego doświadczenia”38. Tak więc podstawą zarówno tworzenia jak i odbioru sztuki
jest autentyczność, szczerość.

*
Tropiąc teologiczne wątki w filozofii pragmatysty nie sposób nie
zauważyć, co czynili już badacze, „nieracjonalnych” elementów tej
33

Jest to tytuł książki J. Deweya Experience and nature, op.cit.

34

J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 128.

35

Tamże, s. 226.

36

Tamże, s. 167-168.

37

Tamże, s. 91.

38

Tamże, s. 132.
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filozofii, które można wytłumaczyć jedynie w kategoriach wiary.
W filozofii Deweya uderzający jest mianowicie optymizm, zaufanie
naturze, która, choć jak pisze, bywa macochą, to jednak daje podstawy
cywilizacji ludzkiej i (po chrześcijańsku) jest dobra.
Fakt, że cywilizacja trwa, a kultura utrzymuje się, a nawet
od czasu do czasu rozwija, świadczy o oparciu i podstawach,
jakie nadzieje i cele człowieka znajdują w przyrodzie. Jak rozwój i wzrost osobnika od zarodka do wieku dojrzałego wynika
ze wzajemnych oddziaływań organizmu i otoczenia, tak samo
kultura powstaje nie z wysiłków człowieka dokonywanych
w próżni lub skierowanych na niego samego, lecz z jego długotrwałych, nawarstwiających się wzajemnych oddziaływań
z otoczeniem.39
Jest w tym myślenie bliskie religijnemu: ów optymizm to przecież
silne założenie, nieweryfikowalny sąd. Dewey krytykował ateizm, który „widzi człowieka zanurzonego we wrogim mu świecie” – nie będąc
wrogiem religii, wyrokował też o istnieniu tzw. natural piety – naturalnej pobożności, która w wieku sekularyzacji, wyraża się w ufności
w możliwości natury. Optymizmowi wobec natury i podstaw, jakie ona
daje człowiekowi, towarzyszy u Deweya wielka wdzięczność dla natury, dla tego, co nie-ludzkie - pamiętanie o niej, mimo, że jest milcząca
i nie może się bronić. Dewey pisze: „To nie on [człowiek – DJ] rozwinął narządy, z których pomocą utrzymuje się przy życiu, lecz otrzymał je w darze przez trud, walkę i osiągnięcia wielu pokoleń swych
zwierzęcych przodków40. Czyż fragment ten nie przypomina biblijnego cytatu: „Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię?” (Hi 38,4). W teologii postawa taka uważana jest za odpowiedzialność motywowaną
wdzięcznością – a dokładnie, jako „dostrzeganie darów uprzedzających nasze działanie”: „najważniejsze istotne dla życia pierwiastki potrzebne wszystkim istotom żyjącym (jak światło, woda, powietrze,
ziemia, podstawowe artykuły żywnościowe) nie są dziełem człowieka,
39

J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 35.

40

Tamże, s. 17.
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lecz zostały mu przekazane, a tym samym nie są oddane bez zastrzeżeń jego możności i woli tworzenia”41. Trzeba więc podkreślić, że te
momenty są metafizyczne i niewytłumaczalne w filozofii, która chciałaby by być „tylko” instrumentalizmem42.
Sądzę, że odczytywanie filozofii Deweya i szerzej, pragmatyzmu,
w teologicznej perspektywie, jest bardzo potrzebne, wykazując, jak
ważna jest myśl teologiczna tkwiąca, często nieświadomie, u podstaw nowożytnej filozofii. Tropienie ukrytych teologicznych wątków, jak na przykład kategorii grzechu i zbawienia, ukazywanie, jak
przejawiają się i rozwijają się one w deweyowskiej filozofii, może się
okazać również płodne dla teologii. Deweyowska koncepcja sztuki
(i szerzej kultury) uwspółcześnia teologię, ujmując w języku nowoczesności kategorie upadku człowieka i jego drogi ku zbawieniu, przybliżając największe pytania człowiekowi współczesnemu, w bliskim mu
języku i bliskich kategoriach – zwłaszcza w reaktywowanej dziś kategorii doświadczenia. Wreszcie wprowadza do teologii niewystarczająco podejmowane przez nią zagadnienia sztuki, piękna, świata rzeczy
i przyrody. Ponadto dzięki podjęciu takich badań teologia mogłaby zyskać nowy punkt widzenia na tradycyjnie negatywnie przez nią spostrzegany pragmatyzm.

M. Kehl SJ, I widział Bóg, że to jest dobre. Teologia stworzenia, Poznań 2008,
s. 493.
41

Warto dodać, że Deweyowski naturalizm, plasujący człowieka w naturalnej hierarchii stworzeń i pokładający ufność w naturze, postrzegany jest przez wielu badaczy
jako postawa quasi religijna, z drugiej strony jest często odrzucany lub ignorowany
przez współczesnych interpretatorów i spadkobierców filozofa o nachyleniu postmodernistycznym, takich jak Richard Shusterman, ponieważ oznacza uwikłanie się w to,
co „dane”. Shusterman piętnuje ten „fundacjonalizm” Deweya – zob. R. Shusterman,
Praktyka filozofii, filozofia praktyki. Pragmatyzm a życie filozoficzne, Kraków 2005,
s. 216, 224.
42
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Theological insights in J.Dewey’s theory of art
Summary
The article outlines John Dewey’s theory of art, and aims at capturing it from the
theological perspective. The analysis focuses on the category of experience, significant
in pragmatism. The article thus explores Deweynian categories of art as experience
(primary experience, secondary, real and aesthetic), and attempts to unveil how these
illustrate theological categories, linked with the human condition – the fall (sin – also
in the form of “the sin of modernity”), utopian visions of before the fall (Eden) and the
road to salvation (redemption). The sense of Dewey’s salvation through art is rooted
in his concept of aesthetic experience – an analysis of related categories of perception,
expression and rhythm shows how the aesthetic experience is similar to lost paradise,
how it excludes sins of modernity – pride of reason, insincerity, and disarrayed feelings.
Due to the fact that aesthetic experience is, for Dewey, a model for other experiences
(and art should infiltrate everyday life), an original vision of a good life in the modern
culture emerges from the philosopher’s concepts, in which aesthetics becomes ethics
with – as it turns out – concealed theological foundations.
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Wschód czy Zachód, stare czy nowe
– dylematy rosyjskiej kultury religijnej
w drugiej połowie XVII stulecia

Oblicze współczesnej kultury rosyjskiej ma charakter heterogeniczny i jest wynikiem oddziaływania różnych zjawisk społecznych, politycznych, artystycznych i religijnych na przestrzeni dziejów. Z dużej
liczby czynników, które w zasadniczym stopniu wpłynęły na ukształtowanie się nowożytnej kultury rosyjskiej, znacząca część związana jest
z żywo dyskutowanymi w drugiej połowie XVII wieku zagadnieniami
natury religijnej, społecznej i cywilizacyjnej, w tym przede wszystkim
z różnorakimi problemami życia Cerkwi rosyjskiej, w tle których stały
najważniejsze problemy kultury kraju. W szerokim horyzoncie kultur
europejskich nie było to zjawisko odosobnione czy zaskakujące, zważywszy na to, że nie tylko na Wschodzie, ale i na Zachodzie Europy
średniowieczna kultura była silnie zakorzeniona w tradycji religijnej. Jak celnie zauważa W. Kawecki, Kościół w swym historycznym
rozwoju przejął, zachował i przetworzył dla swoich potrzeb kulturę
antyczną, dzięki czemu mógł na przestrzeni dziejów aspirować do odgrywania samodzielnej roli kulturotwórczej, zwłaszcza w żywotnej dla
siebie przestrzeni kerygmatycznej i liturgicznej1.
Rosja, dużo później niż Europa Zachodnia, albowiem w XVII wieku, rozpoczęła swój marsz od średniowiecza ku czasom nowożytnym,
szukając płaszczyzny porozumienia między starą tradycją bizantyńsko-ruską a nową, zachodnioeuropejską, rozpoczynając – jakbyśmy
1

W. Kawecki, Ocalić człowieka – Ocalić kulturę, Warszawa 2006, s. 93.
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dzisiaj powiedzieli – swój twórczy dialog między wiarą a kulturą
nowożytną2.

***
Celem niniejszego artykułu jest analiza zachodzących w kulturze Rosji XVII stulecia procesów okcydentalizacji i latynizacji przestrzeni życia religijnego, to znaczy oddziaływania kultury zachodniej
i Kościoła łacińskiego na życie społeczeństwa i funkcjonowanie
Cerkwi rosyjskiej oraz jej reakcje na te wpływy. Nie jest natomiast celem jakiekolwiek wartościowanie zachodzących procesów, a zwłaszcza szafowanie ocenami – pozytywnego bądź negatywnego charakteru
tychże procesów i zjawisk dla tożsamości rosyjskiej kultury religijnej.

Ośrodki kulturotwórcze
Otwarcie się na Zachód i wewnętrzne przemiany kulturowe w Rosji
przypadły na bardzo złożony wiek XVII, który rozpoczął się od dekompozycji państwa, określanej mianem smuty; następnie wiek ów zawarł w sobie centralizację państwa i umocnienie władzy carskiej za
panowania pierwszych Romanowów, ponowny kryzys władzy państwowej po śmierci cara Aleksego Michajłowicza (1676), liczne powstania ludowe i bunty, a skończył się wraz z pierwszymi reformami
Piotra Wielkiego. W tak złożonych warunkach polityczno-społecznych
doszło do głębokich przemian kultury rosyjskiej związanych tak z procesami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Wewnętrzne procesy kulturotwórcze to głównie ruch odnowy religijnej zapoczątkowany przez
tzw. „gorliwych obrońców pobożności” (ревнителей благочестия),
który wkrótce dał asumpt wielkim reformom patriarchy Nikona; te
z kolei przyczyniły się do powstania opozycyjnego ruchu starowierów
2
Zob. Ю. Н. Дмитриев, Теория искусства и взгляды на искусство в письменности древней Руси, ТОДРЛ (Ттруды Отдела древнерусской литературы
Института русской литературы - Пушкинский дом), t. IX, Москва 1953, s. 97116. А. Н. Робинсон, Борьба идей в русской литературе XVII векa, Москва 1974,
s. 287.
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i w dalszej perspektywie doprowadziły do podziału Cerkwi rosyjskiej
(raskołu)3. Procesy zewnętrzne to przede wszystkim coraz silniejsze
oddziaływanie zachodnioeuropejskiej kultury nowożytnej. Kultura zachodnia spotkała się w Moskwie ze zróżnicowanym odbiorem, znajdowała na ogół podatny grunt w środowiskach związanych z dworem
carskim, ale jednocześnie wzbudzała silny sprzeciw kręgów konserwatywnych (cerkiewnych), obawiających się ofensywy katolicyzmu
i nauk łacińskich; nota bene w mniejszym stopniu obawiano się protestantyzmu4. W konsekwencji oddziaływanie kultury zachodniej doprowadziło w społeczeństwie rosyjskim do ukształtowania się dwóch
orientacji: wschodniej – sceptycznej wobec kultury zachodnio-europejskiej, afirmującej prawosławną odrębność państwa i narodu oraz
zachodniej – proeuropejskiej, która uważała, że Rosja nie zdoła podtrzymać swojej pozycji jako „Trzeci Rzym”, izolując się od reszty świata i zamykając w wąskim nacjonalizmie ożywianym duchowo
i instytucjonalnie przez Cerkiew prawosławną5.
Dla narodowo-religijnych konserwatystów (starowierów) reformy nikonowskie
stanowiły „biesowską ćmę”. Zob. Материалы для истории раскола за первые
время его существования, Москва 1874-1890, t. VII, 7, s. 20.
3

Poza Rzeczpospolitą i Bałkanami naturalnym oknem Państwa Moskiewskiego
na kulturę zachodnią były ziemie nadbałtyckie (Inflanty i Estonia), gdzie dominowało
niemieckie mieszczaństwo luterańskie. Rozwinięte jeszcze w okresie hanzeatyckim
kontakty tego regionu z Nowogrodem i Pskowem sprzyjały wymianie kulturowej.
Jedną z ważnych przeszkód w zacieśnieniu tych kontaktów był model nadbałtyckiej
cywilizacji miejskiej, opartej na wzorach niemieckich oraz ikonoburstwo protestanckie. Kult obrazów w prawosławiu był dla „racjonalistycznie” nastawionych elit kupieckich krajów nadbałtyckich czymś „urągającym rozumowi i religii”. Por. S. Michalski,
Protestanci a sztuka. Spór o obrazy w Europie nowożytnej, Warszawa 1989, s. 147.
4

5
Zob. na temat tej idei m.in.: Słowo o Bogu i człowieku. Myśl religijna Słowian
Wschodnich doby staroruskiej, przekł. R. Łużny, Kraków 1995, s. 171; І. Мірчук,
Історично-ідеологічні основи теорії III Ріму, Мюнхен 1954; Н. В. Синицина,
Учреждение Патриаршества и «Третий Рим», w: IV Centenario dell’Instituzione del Patriarcato in Russia (Relazioni della Conferenza Internationale dedicata al
IV Centenario dell’Instituzione del Patriarcato in Russia, Mosca 5-6 febbraio 1989),
Roma 1990, s. 74-75; Н. Полонська-Василенко, Теорія ІІІ Риму в Росії протягом
XVIII та XIX сторіч, Мьюнхен 1952, s. 10; Макарий (Булгаков) митрополит,
Исторія Русской Церкви t. 10, Санкт-Петербург 1879, (reprint: Москва 1995), s. 482.
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Ruch reform
Ruch „gorliwych zwolenników pobożności” postawił sobie za cel
podniesienie poziomu kultury religijnej w społeczeństwie rosyjskim.
„Gorliwi zwolennicy pobożności” zamierzali dokonać ożywienia
i uzdrowienia życia religijnego i kultury, m.in. poprzez weryfikację liturgii, korektę ksiąg liturgicznych według dawnych rękopisów, a także
wykorzenienie pogańskich przeżytków z życia i świadomości społeczeństwa6. Ruch składał się przede wszystkim ze średniego szczebla duchownych pochodzących z prowincji: Awwakuma, Daniela,
Łazarza, Longina i in.; ważną rolę w tym kręgu odegrał protopop Iwan
Nieronow; spośród nich wywodził się archimandryta moskiewskiego
klasztoru nowospasskiego, Nikon, wkrótce metropolita nowogrodzki,
patriarcha moskiewski, inicjator reform cerkiewnych. Wprowadzony
na katedrę patriarszą w 1652 roku Nikon, już w 1653 roku rozpoczął
dzieło szeroko zakrojonej reformy cerkiewnej7. Wkrótce okazało się,
że patriarcha nie jest powolnym narzędziem w ręku cara, lecz realizuje swoje osobiste cele polityczne oraz cele popierającej go partii
cerkiewnej. Będąc osobowością niezwykle energiczną patriarcha rozpoczął uwalnianie Cerkwi od opieki carskiej i zaczął przeprowadzać
tyleż zręczną, co bezkompromisową politykę dominacji ołtarza nad
tronem; dzięki bierności cara bezpośrednio wpływał na politykę państwową, zagraniczną a nawet wojenną. Wygórowane ambicje Nikona
doprowadziły go w końcu do utraty zaufania i poparcia cara; patriarcha
natknął się także na silną opozycję w łonie Cerkwi. W 1658 roku został
zmuszony do opuszczenia tronu patriarszego, a po nieudanej próbie
powrotu w 1664 roku, został ostatecznie złożony z urzędu przez sobór
moskiewski (1666-67) i zesłany do klasztoru. Jednak dzieło Nikona nie
zginęło wraz z jego odejściem. Reformy nikoniańskie miały w rzeczywistości szeroki wymiar kulturowy i społeczny. Doprowadziły do głębokich procesów kulturotwórczych w łonie rosyjskiego prawosławia;
6
Zob. Макарий, История Русской Церкви, Санкт-Петербург 1868-1883, t. XII,
s. 280.
7
H. Ф. Kaптерев, Патриарх Никон и царь Aлексей Mихайлович, t. 1, Сергеев
Посад 1909, s. 152.
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ubocznym skutkiem działań Nikona był opozycyjny do reform potężny
ruch społeczny starowierów (staroobrzędowców), który w końcowym
rezultacie doprowadził do rozłamu Cerkwi (raskołu), a który wytworzył swoją specyficzną kulturę religijną8.

Rodzima kultura religijna
Znaczenie działalności starowierów jest dla procesów kulturowych
XVII wieku znaczące w tym sensie, że ucieleśniło niezadowolenie
szerokich warstw społeczeństwa (zwłaszcza niższego duchowieństwa,
chłopów i ludności podgrodzi) dyskryminowanych i uciskanych przez
struktury feudalne9. Napięcia tego rodzaju zdeterminowały życie religijne Cerkwi a zwłaszcza duchowieństwa, które – podobnie jak całe
społeczeństwo – było silnie rozwarstwione10. Ogromne latyfundia cerkiewne i zbytek prowadziły do zeświecczenia obyczajów wyższego
kleru11. Awwakum i jego towarzysze krytykowali przywary życia coZob. Ю. Н. Дмитрев, И. Е. Данилова, Семнадцатый век и его культура, w:
История русского искусства, t. 4, Москва 1959, s. 54.
8

Do wyższego duchowieństwa w końcu XVII w. należało prawie 2/3 ziem kraju
i 440 tysięcy dusz. Zob. Н. М. Никольский, История русской церкви, Москва 1930,
s. 91. Niezwykle interesujące są w tym zakresie uwagi poczynione przez angielskiego podróżnika S. Collinsa: С. Коллинз, Нынешнее состояние России, изложенное
в письме к другу, живущему в Лондоне, (przekład rosyjski) «Русский вестник»,
1841, nr 8 i 9 oraz «Чтения в Обществе истории и древностей российских при
Московском университете», Москва 1846, t. 1, cz. 1); zob. też Г. К. Котошихин,
О России в царствование Алексея Михайловича, wyd. IV, Санкт-Петербург, 1906.
9

Według danych pozostawionych przez antiocheńskiego archidiakona Pawła
z Aleppo przemierzającego obszary państwa rosyjskiego w połowie stulecia patriarcha
Nikon władał 25 tysiącami zagród chłopskich; całoroczne dochody z podległych mu
klasztorów wynosiły 20 tysięcy rubli, a same cerkwie moskiewskie wpłacały mu rocznie 20 tysięcy rubli, co na te czasy stanowiło sumy bajońskie. Zob. «Путешествие
антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его
сыном архидиаконом Павлом Алеппским», wyd. 3, Москва 1898, s. 161-162; por.
Н. Ф. Каптерев, Патриарх Никон и царь…, t. 2, Сергиев Посад, 1912, s. 165-171.
10

11
Н. Ф. Каптерев, Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов, wyd. 2, Сергиев Посад, 1913, przypisy, s. 178-179.
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dziennego duchowieństwa: deprawację, pijaństwo, łapownictwo12;
piętnowali samowolę i tyranię władzy świeckiej i apelowali do sumień
ludzi rządzących krajem13.
W tym samym czasie poziom życia niższego duchowieństwa, zarówno świeckiego, jak i zakonnego, nie różnił się w istocie od życia
chłopstwa14. Nic więc dziwnego, że spośród mnichów i niższego duchowieństwa („białego”) wywodzili się licznie przywódcy ruchów
społecznych i religijnych, które wstrząsały rosyjską sceną polityczną
i cerkiewną w drugiej połowie XVII stulecia, i które odcisnęły znaczące piętno na obliczu kultury rosyjskiej.
Zrodziwszy się jako religijna antyteza reformy cerkiewnej, masowy
ruch starowierów skupił w sobie i zaktywizował najgłębsze sprzeczności kulturowe epoki. Czołowy przedstawiciel ruchu, protopop
Awwakum, wybitny pisarz, był wyrazistym przykładem tych sprzeczności, które podzieliły społeczeństwo i kulturę rosyjską. Jego dzieła,
zakorzenione w literackiej tradycji ruskiej, posiadły wyjątkowy walor głębokiego wniknięcia w jaźń jednostki. Awwakum zdecydowanie
krytycznie oceniał modne podówczas barokowe słowiańsko-greckołacińskie krasomówstwo (красноглаголение) reprezentowane choćby
przez sławnego wychowanka kolegium kijowsko-mohylańskiego i czołowego przedstawiciela orientacji latynizującej, Symeona Połockiego
(1621-1680). Protopop pozostawał wierny bizantyńsko-ruskim wzorom piśmiennictwa pozostawionym przez Ojców Kościoła posługując
się językiem żywym, kolokwialnym bez barokowych ozdobników, jasno i dosadnie artykułując własne poglądy na kwestie kultury religijnej, w tym kultury słowa i ikonopisarstwa.

12

Н. Ф. Каптерев, Патриарх Никон и его противники..., s. 126-133.

Н. Ф. Каптерев, Патриарх Никон и его противники..., s. 114; Материалы
для истории раскола за первое время его существования (t. I-IX, Москва 18751890), t. I, 1875, s. 29.
13

14

С. М. Соловьев, История России, t. XI, Санкт-Петербург 1880, s. 208.
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Kultura zamknięta
Oprócz czynników natury wewnętrznej kultura rosyjska była wrażliwa na te zjawiska i procesy, które docierały doń z zagranicy. Cara
Aleksego Michajłowicza, patriarchę Nikona i stronnictwo reformatorów szczególnie krytykowano za podatność na wpływy kultury
zachodniej, za to, że urządzali swoje komnaty według mody „friażskiej, to znaczy niemieckiej”, czyli według wzorców zachodnioeuropejskich (zgodnie z szerokim znaczeniem słowa „niemiecki” w tym
czasie w języku rosyjskim); zwolennicy Nikona w świadomości starowierów uchodzili za „rosyjskich Niemców”. Ta wyraźna niechęć
do cudzoziemców i ich kultury sięgała jeszcze poprzedniego stulecia
i spowodowana była penetracją Państwa Moskiewskiego przez kupców i podróżników zachodnich, którzy z lekceważeniem odnosili się
do kultury rosyjskiej15. Obrona rosyjskich obyczajów i cerkiewnych
obrzędów łączyła się coraz silniej z uczuciami nacjonalistycznymi
i ksenofobicznymi.
Nie mniejszą niechęć wywoływało odwoływanie się przez reformatorów do obcych autorytetów, w tym odwoływanie się nawet do autorytetu Cerkwi greckiej; traktowano to jako zdradę i cios zadawany
pozycji Moskwy jako „Trzeciego Rzymu”, ideologii silnie zakorzenionej w kulturze rosyjskiej16. Konsekwencją funkcjonowania tej ideologii było przekonanie o prymacie i dominacji kultury moskiewskiej nad
kulturami innych krajów17. Konserwatyści moskiewscy bali się skażenia „czystej” kultury moskiewskiej „herezją łacińską”. W Moskwie pamiętano, że prawosławna Cerkiew grecka z racji unii florenckiej 1439
roku bliska była zjednoczenia z Kościołem katolickim. W takim klimacie zażarta dyskusja grekofilów z latynofilami na tematy ściśle teo-

Н. И. Костомаров (red.), Исторические монографии и исследования, vol. 8,
t. XX, Санкт-Петербург 1906, s. 244; por. s. 253, 269-270.
15

 Świadczy o tym suplika popa Łazarza (zob. Материалы
����������������������������
для истории раскола..., t. IV, 1879, s. 250-251).
16

17

Tamże, s. 252.
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logiczne nabierała dużo szerszego – pozateologicznego – wydźwięku
cywilizacyjnego.

Dwór carski
Równolegle do umacniania się orientacji grekofilskiej upowszechniała się moda na kulturę zachodnią na dworze carskim. Car
Aleksy Michajłowicz (1645-1676) uchylił drzwi Rosji na Zachód.
Car wzrastał w środowisku ludzi otwartych na naukę i kulturę płynącą z Zachodu18. Borys Iwanowicz Morozow, który był opiekunem
jeszcze młodocianego cara, mile widział na dworze carskim cudzoziemców; sam interesował się historią, filozofią, teologią i medycyną19. W jego bibliotece znajdowały się dzieła św. Augustyna, Cyryla
Aleksandryjskiego, Cycerona, Tacyta. Nowym gustom hołdował inny
zaufany cara, naczelnik Orużejnej Pałaty, bojar Bogdan Matwiejewicz
Chitrowo20. W Posolskim prikazie zostało zatrudnionych ponad pięćdziesięciu tłumaczy na język grecki, łaciński, szwedzki i tatarski21.
Język polski stał się nawet popularnym językiem elit moskiewskich.
Car Aleksy Michajłowicz korzystał z pomocy lekarzy i doradców zagranicznych; w jego otoczeniu znalazł się też m.in. wybitny ikonopis – nowator, Szymon Uszakow, oraz poeta polsko-łaciński i teolog,

18

С. В. Лобачев, Патриарх Никон, Санкт-Петербург 2003, s. 67.

Jest znaczące, że na jego temat pochlebnie wyrażał się zachodnioeuropejski
podróżnik Adam Olearius. Zob. А. Олеарий, Описание путешествия в Московию
и через Московию, в Персию и обратно, Санкт-Петербург 1906, s. 331, 351-352.
19

20
В. К. Трутовский, Богдан Матвеевич Хитрово и Московская оружейная палата, «Старые Годы» 1909 г., Июнь – сентябрь.

М. И Пыляев, Старая Москва, Москва 1990, s�����������������������������
������������������������������
. 290. Błędem
����������������������
natomiast byłoby wnosić na podstawie tych danych, że znajomość języków obcych – i co za tym idzie
cudzoziemskich kultur – w społeczeństwie rosyjskim była duża. Przeciwnie. Jak odnotował w swoim dzienniku A. Olearius: „W szkołach uczą się czytać i pisać tylko po
swojemu, a co najwyżej w języku cerkiewno-słowiańskim (...); ale ani jeden Rosjanin
– obojętnie stanu duchownego czy świeckiego, wysokiego czy niskiego – ani słowa
nie rozumie po grecku ani łacinie”. Cyt. za: С. В. Лобачев, Патриарх…, s. 34.
21
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Symeon Połocki22; car przy pomocy wykształconych na Zachodzie ludzi próbował wzmocnić i zmodernizować państwo rosyjskie23. Gusta
cara naśladowały szerokie kręgi bojarów z otoczenia władcy. Wśród
nich było coraz więcej osób prezentujących europejski model wykształcenia, m.in. wpływowy bojar Fiodor Rtiszczew24.
Bezpośrednio z życiem religijnym tego okresu należy związać także inne istotne zjawiska życia kulturalnego Rosji: krzewienie oświaty,
pierwsze kroki szkolnictwa wyższego, pojawienie się poezji sylabicznej i dramatu. W Moskwie otwarto pierwszy teatr oraz położono podwaliny pod akademię słowiańsko-grecko-łacińską25. Nowy ruch
artystyczno-estetyczny związany z dworem carskim był rezultatem
działalności kolonii mnichów kijowskich (wychowanków kolegium
kijowsko-mohylańskiego) zarażonych humanizmem zachodnim26. Już
na początku stulecia został w Moskwie przetłumaczony na język rosyjski polemiczno-teologiczny traktat zachodnioruskiego duchownego, Wasyla Suraskiego (Ostrogskiego) „O jedynej wierze”27. Przykuł
on od razu uwagę elity dworskiej w Moskwie. Dzieło Wasyla w swoim
pierwotnym zamierzeniu miało wydźwięk antyprotestancki, ale rówA. Н. Робинсон, Симеон Полоцкий и русский литературный процесс, w:
Русская старопечатная литература (XVI- первая четверть XVIII). Симеон
Полоцкий и его книгоиздательская деятельность, Москва 1982, s. 7.
22

W grę wchodziły zasadnicze cele strategiczne rosyjskiej polityki wewnętrznej
i zagranicznej: wzmocnienie państwa oraz przyłączenie doń ziem ruskich znajdujących się w granicach Rzeczypospolitej i Turcji, a także przyłączenie zależnej od
Konstantynopola Cerkwi ukraińskiej; wreszcie zdobycie dominacji nad całą prawosławną ekumeną.
23

24
Ф. М. Ртищев, Житие, «Древняя Рoссийская Вивлиофика», Москва 1973,
s. 400.
25
С. И. Смирнов, История московской славяно-греко-латинской академии,
Москва 1855, s. 80.

С. А. Кисиль, Об участии воспитанников Kиево-Mогилянской академии
в русско-украинском сотрудничестве в области образования во второй половине
ХVII – первой четверти ХVIII ст., w: Роль Киево-Могилянської академії в культурному єднанні слов’янских народів,(red.) В. М. Русанівський, Київ 1988, s. 16.
26

27
Wasyl Suraski (Ostrogski), О единой истинной православной вере, Острог
1588; wyd. РИБ („Российская историческая библиотека”), t. VII, kol. 916-938.
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nocześnie było krytyką rosyjskiego życia cerkiewnego, kulturalnego
i społecznego. Wasyl konstatował ogólny upadek pobożności, moralności i piękna cerkiewnego. Jedną z głównych przyczyn tegoż upadku
upatrywał w braku dobrych mistrzów, zamiast których pojawili się ordynarni rzemieślnicy, którzy bazgrzą bezkształtne ikonowe malowidła.
Wasyl dostrzegał z całą ostrością niedostatki i zapóźnienia kultury bizantyńsko-ruskiej w stosunku do kultury zachodnioeuropejskiej28.

Kultura artystyczna
W drugiej połowie XVII wieku do Moskwy chętnie zapraszano
rzemieślników z Europy (nieraz pod przymusem deportowano ich
z zajętych ziem wschodnich Rzeczypospolitej w wyniku wojen polsko-rosyjskich). Dzięki obecności w Moskwie wykwalifikowanych
malarzy, snycerzy itd. komnaty pałacu carskiego na zawsze opuściły
siermiężne stoły i ławy na rzecz gustownych atłasowych krzeseł, kredensów; na ścianach zawisły modne tkaniny dekoracyjne, lustra, obrazy, w tym tzw. parsuny, czyli portrety29.
Pojawienie się portretów, obcych tradycyjnej kulturze religijnej prawosławnego Wschodu, stało się jednym z kluczowych miejsc zapalnych. Z punktu widzenia ascetycznej refleksji teologicznej portrety
były przejawem duchowej pychy i marności świata. Jednak dla antropocentrycznej kultury nowożytnej były zjawiskiem nośnym i naturalnym. Siła oddziaływania portretów była na tyle wielka, że nie oparł
się pokusie ich posiadania car Aleksy Michajłowicz, a także – co nie
jest do końca zbadane – patriarcha Nikon30. Popularność portretów szła
История европейского искусствовознания от античности до конца XVIII
века, Москва 1963, s. 321.
28

Рассказы по русской истории. Общедоступная хрестоматия, Москва
1909, s. 232.
29

30
Jako czołowy przykład niekonsekwencji Nikona w jego poglądach estetycznych,
podaje się zamawianie przezeń swoich portretów. Zdaniem polskiej uczonej, B. DąbKalinowskiej, zachowane obrazy portretowe Nikona powstały już po jego depozycji.
Zob. D. Dąb-Kalinowska, Między Bizancjum a Zachodem. Ikony rosyjskie XVII-XIX
wieku, Warszawa 1990, s. 14.
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w parze z modą na lustra, które – obok obrazów malowanych według
wzorów zachodnich – ozdabiały coraz obficiej ściany mieszkań arystokracji. Nie ulega wątpliwości, że zarówno pokoje carskie, jak i patriarsze, zapełniły się modnymi wówczas lustrami sprowadzanymi
z Zachodu31. Używanie luster – podobnie jak malowanie portretów
– uznawane było za przejaw nikczemnej pychy, akcentującej piękno
w wymiarze ziemskim, cielesność, pełnię życia doczesnego i zostało
potępione na soborze moskiewskim w 1666 roku32.
W obszarze kultury artystycznej poglądy protopopa Awwakuma
były na wskroś zachowawcze. Celem protopopa stało się utrzymanie – jak się w praktyce okazało już niemożliwe w realizacji – zasad
tradycyjnej kultury, nie przyjmującej innowacji oraz żadnych innych
kryteriów wartościowania poza kryteriami religijno-duchowymi.
W niewielkim traktacie „O malowaniu ikon” (Об иконном писании),
przypomniawszy tradycję kanoniczną sztuki cerkiewnej i uchwały
słynnego soboru stogławego z 1551 roku, Awwakum potępiał nowe
tendencje w sztuce, w tym nową dla kultury artystycznej szkołę malarską Szymona Uszakowa. Protopopa Awwakuma szczególnie oburzało
odstępstwo od dawnych kanonów, tendencja malowania „według zmysłu cielesnego”, dążenie do tego, by postaci świętych malować „jakby
żywe” (будто живые писать), „po cudzoziemsku, to jest po niemiecku” (по-фряжскому, сиреч по-немецкому). Nowe malarstwo z jego
elementami świeckimi i ziemskimi było dlań nie do przyjęcia; elementy te – w opinii protopopa – były sprzeczne z typami świętych ascetów
i męczenników poddających się zbawiennym postom i umartwieniom.
Sarkastycznie wyśmiawszy techniczne innowacje nowej szkoły malarskiej zarzucał jej heretyckość i „obniżenie uduchowienia” obrazów
w stosunku do tradycyjnych ikon.

Religijna kultura plebejska
Gwałtowny sprzeciw starowierów wobec kultury zachodniej spowodowany został w dużym stopniu odgórnym sposobem jej wprowa31

И. Забелин, История горада Москвы, Москва 1990, s. 536.

32

М. В. Алпатов, Всеобщая история искусств, Москва 1971, t. III, s. 306.
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dzenia, lansowaniem jej przez znienawidzoną arystokrację i Cerkiew
hierarchiczną. Podziały stanowe, społeczne, rozwarstwienie ekonomiczne w dużej mierze determinowały charakter zachodzących procesów społecznych i kulturowych. Już powstanie moskiewskie z 1654
roku wybuchło pod hasłami obrony „starej wiary”. Ideologia konserwatywna i ksenofobiczna zaraziła nawet buntujących się przeciw
władzy centralnej Kozaków dońskich33. Szczególnie wyraźnym przykładem głębokich antynomii w kulturze było powstanie sołowieckie,
trwające osiem lat (1668-1676)34.
Działalność starowierów podyktowana była pobudkami natury religijnej, troską o czystość i trwałość dogmatów Cerkwi oraz swoisty
„pedantyzm” obrzędowy. Gwałtowne spory dotyczyły szczegółowych
kwestii obrzędowych: czy żegnać się dwoma czy trzema palcami (двоеперстие, троеперстие), pisać „Isus” czy „Iisus”, śpiewać „Alleluja”
dwu- czy trzykrotnie35. Jednak prawdziwe podłoże tych poglądów
jest dużo bardziej złożone: dotyczy zasadniczych składników kultury rosyjskiej generowanych przez warstwy plebejskie. Znamienne, że
w uchwałach soboru moskiewskiego (1666-67) potępiono Awwakuma
nie tyle z powodu przywiązania do starych obrzędów i ksiąg liturgicznych, co za zamach na całą kulturę cerkiewną36. Sobór jednoznacznie
napiętnował Awwakuma jako „buntownika” burzącego ład religijny37.
I chociaż podczas przesłuchania Awwakum na pytanie o prawowier33
Zob. Л. Е. Анкудинова, Социальный состав первых раскольников,
”Вестник Ленинградского университета. Серия истории языка и литературы”, t. 14, ser. 3, Ленинград 1956, s. 56-68; В. Г. Дружинин, Раскол на
Дону в конце XVII в., Санкт-Петербург 1889, s. 214-215; Н. М. Никольский,
История…, s. 129-133.
34
Zob. И. Я. Сырцов, Возмущение соловецких монахов-старообрядцев
в XVII в., Кострома 1889; Н. А. Барсуков, Соловецкое восстание (16681676), Петрозаводск,1954.
35
Wykaz punktów spornych między raskolnikami a oficjalną Cerkwią,
zob. „Росписи” попа Лазаря (Материалы для истории раскола..., t. IV,
1879, s. 179-206).
36
Материалы для истории раскола..., t. II, 1877, s. 122.
37
Tamże, s. 82.
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ność, czyli prawosławność obecnej Cerkwi, dyplomatycznie odpowiadał, że „Cerkiew jest prawosławna, tylko dogmaty… skażone”,
w innych wypowiedziach nie był już tak „dyplomatyczny” i nazywał
Cerkiew wprost „jaskinią rozbójników”. Wypowiedzi Awwakuma nie
były wyłącznie jego osobistymi odczuciami, ale posiadały szeroki rezonans społeczny38, tym więcej, że odzwierciedlały rzeczywisty stan
kultury rosyjskiej z punktu widzenia warstw pokrzywdzonych kulturowo, społecznie i ekonomicznie39.
Zawzięta walka Awwakuma i jego stronników z nowogrecką uczonością, „łacińską herezją” i zachodnią scholastyką doprowadziła do
odrzucania przez nich nauki i filozofii. Awwakum populistycznie
wołał: „Platon, Pitagoras i Diogenes, Hippokrates i Galen… wszyscy ci mądrzy byli i do piekła trafili”. Ideolodzy raskołu sprzeciwiali
się świeckiemu wykształceniu upraszczająco utożsamiając np. scholastykę z astrologią. Uznawano wyłącznie mądrość świętych ksiąg
i przeciwstawiano ją nauce zachodniej. Te i inne postulaty raskołu
doprowadziły do postaw skrajnego izolacjonizmu, sprzeciwiającego
się kulturowemu otwarciu i rozwojowi społeczeństwa rosyjskiego40.
Chłopskie pochodzenie i słabe wykształcenie nie zmieniło plebejskiej
natury Awwakuma – pisarza, ale dało mu narzędzia do walki intelektualnej ze swoimi wykształconymi przeciwnikami41.

Kultura teologiczna
W życiu społecznym i piśmiennictwie tego czasu znajdujemy przejawy ożywionej dyskusji teologicznej, która wybiegając poza ramy
teologicznego dyskursu dotykała zasadniczych i żywotnych zagadnień
kultury i zajmowała umysły całego bez mała społeczeństwa. Za przyМатериалы для истории раскола..., t. I, 1875, s. 31.
Материалы для истории раскола..., t. III, 1878, s. 312-313.
40
Zachodnią (w tym i kijowską) literaturę uważano w Moskwie za heretycką. Zob. С. Ф. Платонов, Москва и Запад в XVI – XVII веках, Ленинград
38
39

1925, s. 67.
41

Н. М. Никольский, История…, s. 119.
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kład może tu służyć gorąca dyskusja tocząca się wokół problemu wyższości władzy duchownej (священства) nad świecką (царства), która
znalazła szczególny wyraz za czasów pontyfikatu patriarchy Nikona.
Popularnością cieszyły się traktaty na temat tzw. „herezji chlebopokłonnej”; owa „herezja” była rezultatem oddziaływania dogmatyki
katolickiej w zakresie eucharystycznej konsekracji darów ofiarnych.
Mówiąc w skrócie, chodziło o to, czy konsekracja ma charakter chrystologiczny czy pneumatologiczny, tzn. czy chleb i wino przemieniają
się w Ciało i Krew Chrystusa – jak chcieli tego latynofilowie – podczas
słów modlitwy eucharystycznej „Bierzcie i jedzcie…”, czy – jak chcieli tego grekofilowie – podczas epiklezy (Сотвори убо хлеб сей…).
Pytanie o moment konsekracji darów ofiarnych nie było problemem
wyłącznie teologicznym, ale w nim, i za nim, krył się dużo głębszy
problem całej kultury religijnej; problem ów był w istocie przyczyną,
pretekstem i orężem w walce dwóch orientacji w kulturze rosyjskiej
XVII wieku, dwóch cywilizacji – wschodniej i zachodniej. Niestety,
jak pokazała historia, nie udało się pokojowo ułożyć relacji między
nimi, wskutek czego rozgorzała nie tylko zażarta polemika absorbująca wszystkie warstwy społeczne, ale wyniszczająca wojna42. Dyskusja
wokół momentu przemiany darów ofiarnych nie była jedynym punktem odniesienia i punktem zapalnym w dyskusji teologów Wschodu
i Zachodu. W tok dyskusji włączono nowe zagadnienia, m.in. wyższości języka greckiego nad łacińskim, krytyczną ocenę łacińskich sylogizmów, czyli filozoficznych i logicznych objaśnień dogmatów wiary i inne.
Stronnictwo grekofilów, które po śmierci Aleksego Michajłowicza
(1676) uzyskało przewagę i rozprawiło się bezwzględnie ze swoimi
oponentami, m.in. Sylwestrem Miedwiediewem i innymi zwolennikami orientacji prozachodniej w kulturze43. Zwycięstwo grekofilów
okazało się jednak pyrrusowe; wkrótce rozpoczęły się reformy Piotra
Wielkiego, które położyły kres dominacji orientacji grekofilskiej, zaś
orientacja prozachodnia przybrała już nie tylko postać latynizacji ży42

Г. А. Миркович, О времени пресуществления св. даров, Вильна 1886, s. 10-11.

43

Остень, Kазань 1685, s. 71, 75, 126, 130.
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cia cerkiewnego, ile gwałtownej i bezpardonowej okcydentalizacji całej kultury rosyjskiej na wszystkich jej polach i poziomach44.

Podsumowanie
Wiek XVII jest niezwykle ważny dla zrozumienia współczesnej kultury rosyjskiej. Był czasem powolnego asymilowania się elementów
świeckiej i religijnej cywilizacji zachodnioeuropejskiej na gruncie kultury rosyjskiej, przywiązanej do korzeni bizantyńsko-ruskich. Oprócz
procesów zewnętrznych również wewnętrzne procesy społeczne, jak
reformy nikoniańskie, czy ruch starowierów, przyczyniły się do głębokich przeobrażeń religijnej kultury rosyjskiej. W ostatecznym rezultacie te bardzo zróżnicowane procesy i antynomie, pochodzenia tak
zewnętrznego, jak wewnętrznego, doprowadziły w drugiej połowie
XVII stulecia do zwarcia i konfrontacji kultury zachodniej, reprezentowanej przez orientację latynofilską z kulturą rodzimą, reprezentowaną przez orientację grekofilską. Z tego pojedynku ta ostatnia wyszła
zwycięsko, choć wkrótce sama poległa pod naciskiem potężnych reform cara Piotra Wielkiego; reformy Piotrowe nie tylko uchyliły, ale
całkowicie otworzyły drzwi dla kultury zachodnioeuropejskiej, która
szybko zdominowała kulturę rosyjską.
Riassunto
La cultura russa contempranea possiede il carattere eterogenico e il suo presente
volto costituisce una conseguenza dell’influsso dei diversi fenomeni sociali, religiosi,
artistici ed altri che si svolgevano lungo la storia. Lo scopo dell’articolo: “Oriente
o Occidente, il vecchio o il nuovo; i problemi della cultura russa nella seconda metà del
XVII sec”. consiste nell’analisi dell’influsso della cultura occidentale e della Chiesa
latina sulla vita della società russa e sull’atteggiamento della Chiesa ortodossa. I più
importanti centri creativi della cultura si trovavano nei tempi di allora sul corte dello
tsar e su quello del patriarca. Questi centri subivano una notevole influenza degli uomini
di scienza e degli artisti che arrivano a Mosca da Kiev (territorio della I Republica
44
S. Solowjew, Die Regierung Peters des Grossen. 1682-1725, (herausgeg. von Dr
Wilh. Korner), Sonderhausen 1891, s. 10.
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Polacca) e dei commercianti che venivano dall’Europa occidentale. Un paticolare
ruolo creativo nell’ambiente della culura appartiene allo tsar Alexej Michajlovic che
si circondava degli uomini che studiavano all’Occidente ed al patriarca Nicon per il
motivo delle sue aspirazioni politiche e del mecenatismo delle arti. La cultura dei bassi
strati sociali era rappresentata da un grande movimento riunito intorno al prototop
Avvakum che era in opposizione alle riforme di Nicon. Su questo sfondo aveva luogo
nella seconda metà del XVII sec. la confrontazione tra la cultura europea occidentale
e la tradizionale cultura bizantino-russa, sottoposta al lungo isolamento. Grazie alla
situazione dinastica e politica molto complesa, la cultura orientale ha vinto questa
battaglia. Dopo breve tempo, però, a cavallo dei secoli XVII e XVIII, essa è stata
dominata dalla cultura occidentale moderna, introdotta senza compromessi dallo tsar
Pietro I.
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Ks. Józef Grzywaczewski
Modernistyczna koncepcja Tradycji
chrześcijańskiej
Od chrześcijaństwa poprzez
katolicyzm ku religii ludzkości
Zjawiskiem, które wywarło wpływ na Kościół, na społeczeństwo
Francji i w pewnym stopniu na całą Europę Zachodnią był nurt intelektualny zwany modernizmem. Ma on długą historię. Już Wolter
(+ 1778) i encyklopedyści rozpowszechniali opinie, że religia jest tworem czysto ludzkim, że prowadzi do zniewolenia, podsyca nacjonalizmy, a czasem bywa powodem wojen1. Propozycją przeciwstawną
w stosunku do wiary i religii, ich zdaniem, miała być wiedza, która
z czasem wyjaśni wszystkie tajemnice i uszczęśliwi człowieka. Takie
teorie w niewielkim stopniu docierały do ludu, wywierały natomiast
wpływ na inteligencję. Poważniejszy konflikt pomiędzy wiarą a nauką pojawił się w XIX wieku, kiedy to przy pomocy metod naukowych podważono wiele zasad uważanych dotąd za niepodważalne.
Eudoxe-Irénée Mignot, wikariusz generalny w Soissons, późniejszy
biskup Fréjus (1890), a potem Albi (1899) pisał: „Pięcioksiąg w swej
aktualnej formie nie jest dziełem Mojżesza, lecz jest tworem późniejszym. Księga Rodzaju nie opisuje w sposób naukowy początku świata.
P. Gastex, P. Surer, G. Becker, Historie de la littérature française, Paris 1974,
s. 424: «Voltaire est hostile aux discussions théologiques et combat les religions établies (...). Selon lui les religions sont néfastes : elles font naître le désordre dans l’Etat,
elles entraînent les schismes et des querelles, elles entretiennent l’ignorance et le fanatisme». Por. Voltaire, Traité sur la Tolérance, Paris 1975, s. 25: «On sait assez ce qu’il
en coûté depuis que les chrétiens disputent sur le dogme: le sang a coulé, soit sur les
échafauds, soit dans les batailles, dès le IVe siècle jusqu’à nos jours».
1
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Podział na sześć dni (dób) każda po 24 godzin nie odpowiada rzeczywistości. Nie należy brać dosłownie opisu upadku (pierwszych ludzi) ani długowieczności patriarchów. Potop nie objął całego świata.
W Biblii są nieścisłości historyczne”2. W owym czasie były to poglądy szokujące3.
W takiej sytuacji niektórzy uczeni katoliccy, jak Thomas Gousset
wystąpili w obronie dotychczasowych pozycji, w zasadzie odrzucając
twierdzenia nauk ścisłych jako tymczasowe hipotezy, inni podejmowali próbę pogodzenia wiary z wynikami badań naukowych. Tak powstała tendencja zwana konkordyzmem, jej zwolennicy jak Jean-Julien
Bellamy, Antoine Garnier, Jean Baptiste Glaire, François Lenormant,
usiłowali wykazać, że opisy biblijne zgadzają się z naukami historycznymi, np. poszczególne dni stworzenia interpretowano jako epoki
w procesie rozwoju materialnego świata4. W 1890 roku o. MarieJoseph Lagrange, dominikanin, założył w Jerozolimie szkolę, École
Pratique d’Etudes Bibliques, której celem było prowadzenie gruntownych studiów nad Biblią z uwzględnieniem odkryć archeologicznych
oraz historycznych. Taką potrzebę dostrzegał papież Leon XIII, który w encyklice Providentissimus Deus (18.11.1893) zarysował zasady interpretacji Biblii z uwzględnieniem pytań, jakie rodziły się pod
wpływem odkryć naukowych5. Tymczasem wśród intelektualistów coraz bardziej dawały się zauważyć postawy liberalne i racjonalistyczne.
2
Emile Goichot, Alfred Loisy et ses amis, Paris 2002, s. 31, tłum. wł. Zob. monografia: Louis Pierre Sardella, Un évêque français au temps du modernisme, Mgr
Eudoxe Irénée Mignot (1842-1918), Lyon 2000.

Bp Mignot pozostał wierny Kościołowi, jednakże był zwolennikiem większego
otwarcia na osiągnięcia współczesnych nauk (L.P. Sardella, Mgr Mignot (1842-1918)
«Erasme du modernisme», w: Histoire du Christianisme, Magazine 40(2007)39.
3

Pierre Colin, L’audace et le soupçon, Paris 1997, s. 125: «L’ambition de Garnier
et de l’ensemble des exégètes catholiques de l’époque est de faire concorder les textes
bibliques et les résultats certains des sciences (...). L’exemple le plus strict du concordisme, c’est la théorie des ‘jours-époques’ destinée à faire entrer dans le carde biblique
les nouvelles chronologies scientifiques».
4

5
J. Gadille, Face aux nouvelles sciences religieuses. Le modernisme, w: J.M.
Mayeur (i in., red.), Histoire du Christianisme, Paris 2001, t. XI, s. 459
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Ich przykładem może być słynna książka Ernesta Renana pod tytułem
Vie de Jésus (1863), która eliminuje elementy nadprzyrodzone z życia
i z nauki Chrystusa6.
Na stosunek do religii w kręgach akademickich wywierała wpływ
filozofia Kanta. Jego główne dzieła: „Krytyka (praktycznego) rozumu” (1848) oraz „Krytyka czystego rozumu” (1855) cieszyły się popularnością we Francji. P. L. Péchenard pisał (1899) na jej temat:
„Subiektywistyczna filozofia Kanta płynie szerokimi strumieniami
w szkołach, które nas otaczają; duch wątpliwości i negacji zatruwa
umysły”7. Filozofia ta, idealizm subiektywny, kwestionowała rzeczywistość poznania, podcinała podstawy wiary chrześcijańskiej
i Objawienia. Działający w tym nurcie Adolf Harnack w dziele „Istota
chrześcijaństwa” (Das Wesen des Christentums, Berlin 1900) sprowadził osobę Chrystusa i Jego naukę do poziomu naturalnego. Pisał
między innymi : „Zdanie ‘Ja jestem Synem Bożym’ nie zostało umieszczone w Ewangelii przez samego Jezusa, a ten, kto to zadnie wprowadził jako jedną z propozycji obok innych, dodał coś do Ewangelii”8.
W dwa lata później to dzieło zostało przetłumaczone na język francuski jako L’essence du christianisme (Paryż 1902). Alfred Loisy, który
już wcześniej wypowiadał poglądy budzące niepokój w kręgach katolickich wydał książkę L’Évangile et l’Église (Paryż 1902), w której podjął polemikę z protestanckim uczonym. Jego książka wzbudziła
oburzenie wśród czytelników. W rok później znalazła się na indeksie razem z czterema innymi pracami tegoż autora. Data jej wydania,
rok 1902, uchodzi za narodziny modernizmu. Broniąc swojej pozycji
Loisy wydał kilka rozpraw w formie listów, w których starał się rozwinąć kwestie zasygnalizowane w „małej książce”, jak określał swoje
6
Zob.: P. Collin, dz. cyt., s. 118-119. Również współcześni historycy literatury
oceniają ją negatywnie, zob. P.-G. Castex, P. Surex, G. Becker, Histoire de la littérature française, Paris 1974, s. 727. Za tę książkę Renan utracił katedrę w Collège de
France, zob. J. Gadille, L’anticléricalisme et son apogée. Les stratégies de Léon XIII
et de Pie X, w : Histoire du Christianisme, dz. cyt., t. XI, s. 468.
7

P. Colin, dz. cyt., s. 202.

A. v. Harnack, L’essence du christianisme, tłum. nieznany, Paris 1907, s. 177 (jest
to nowe tłumaczenie).
8
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główne dzieło L’Évangile et l’Église9. Podobne poglądy głosił angielski jezuita George Tyrell10, baron niemiecki Friedrich von Hügel mieszkający w Anglii11. Inni jak Henri Bremond12, Louis Duchesne13, Lucien
Laberthonière14 skłaniali się ku nim, lecz unikali pozycji skrajnych.
Tym, co różni poglądy A. Loisy od nauki Kościoła jest przede wszystkim wizja Boga, pojmowanie Jezusa na sposób czysto ludzki oraz nadmierne akcentowanie Tradycji w formowaniu się teologii i Kościoła.

1. Geneza chrześcijaństwa
W punkcie wyjścia do swoich teorii A. Loisy przytacza pogląd
Harnacka jakoby chrześcijaństwo było rodzajem żydowskiego protestantyzmu: jak Luter usunął wiele elementów z katolicyzmu, tak Jezus
usunął wiele elementów z judaizmu. W obu przypadkach chodziło nie
tyle o tworzenie nowej religii, ile o oczyszczenie dotychczasowej15.
Loisy przypomina słowa Chrystusa: „Nie przyszedłem znieść Prawa,
Zbiór najważniejszych prac twórcy modernizmu wydano w tomie: Alfred Loisy
présenté par Gérard Mordillat et Jérôme Prieur, Paris 2001. Na określenie tego zbioru będziemy się posługiwać skrótem: ALMP; cytaty podane są w tłumaczeniu autora
niniejszego artykułu.
9

10
W 1906 r. usunięto go z zakonu, w 1907 r. został ekskomunikowany, zmarł
w 1909 r. (E. Goichot, dz. cyt., s. 87-89 i 93).

F. von Hügel nie został ekskomunikowany, jego główne dzieło The Mystical
Element of Religion ukazało się po wydaniu enc. „Pascendi Domini gregis” (8.09.1907),
której nie komentował.
11

Wyznawał on poglądy zbliżone do Loisy, ale potem wycofał się z nich : „Il déclarait accepter tous les enseignements dogmatiques du Saint-Siège les yeux fermés”
(E. Goichot, dz. cyt., s. 104).
12

13
Ur. w 1843, studiował w Rzymie, wykładał w Instytucie Katolickim w Paryżu
i w École des Hautes Etudes, w 1895 został dyrektorem École Française de Rome;
w 1910 został członkiem Akademii Francuskiej. Był przyjacielem A. Loisy, skłaniał
się ku poglądom modernistów, ale unikał konfliktu z Kościołem.
14
Dwa jego dzieła umieszczono na indeksie (1906), w 1909 został zasuspendowany, ale potem zastosował się do decyzji Kościoła (P. Colin, dz. cyt., s. 196).
15
A. Loisy, L’Évangile et l’Église, ALMP, s. 36 : „Cette conclusion peut se présenter d’elle-même à l’esprit d’un théologien protestant, pour qui le mot «tradition» est
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lecz je wypełnić” (Mt 5, 17) i podkreśla, że rzeczywiście w chrześcijaństwie są ciągle elementy żydowskie, co oznacza, że nie oderwało się ono całkowicie od judaizmu. Harnack twierdził, że istotę
chrześcijaństwa stanowi głoszona przez Jezusa wiara w Boga Ojca16.
Loisy ukazywał także inne treści jak mesjańska godność Chrystusa,
idea wiecznego Królestwa, nawiązywał do innych tematów nauczania
ewangelicznego17. Jego zdaniem istota chrześcijaństwa znajduje się
w całym dziele Jezusa, które – niestety – jest znane tylko w niewielkim
stopniu. Badaniu może podlegać ruch, jaki zapoczątkował Jezus, z którego później wyłoniło chrześcijaństwo jako rodzaj nowej religii, a potem uformował się Kościół. Tak więc – podkreśla Loisy – „Chrystusa
możemy poznać tylko na podstawie tradycji, poprzez tradycję i w tradycji pierwotnego chrześcijaństwa”18.
Chrystus w pojęciu A. Loisy był zwykłym człowiekiem z Nazaretu,
który zapewne pod wpływem Jana Chrzciciela zaczął głosić nadejście
Królestwa Bożego. W miarę nauczania uwierzył, że jest Mesjaszem,
czyli wezwanym do odegrania ważnej roli w owym Królestwie, jeśli ono nastanie19. Apostołowie uwierzyli w nadzwyczajną misję ich Mistrza. Działalność Jezusa zakończyła się ukrzyżowaniem.
Uczniowie najpierw przeżyli szok, potem udali się do Galilei, ale trudno im było powrócić do zwykłych zajęć i zrezygnować z wizji nadsynonyme de «catholicisme» et d’ «erreur», qui est heureux de penser que l’Évangile
a été comme le protestantisme de la Loi».
16
A. v. Haranack, L’essence du christianisme, dz. cyt., s. 83: «Tout l’Évangile s’exprime dans cette suite d’idées: Dieu le Père, la Providence, la filialité, la valeur infinie
de l’âme.
17

A. Loisy, L’Évangile et l’Église, ALMP, s. 39.

A. Loisy, L’Évangile et l’Église, ALMP, s. 37: «Il ne reste que dans les Évangiles
qu’un écho, nécessairement affaibli et un peu mêlé, de la parole de Jésus; il reste l’impression générale qu’il a laissé à ses auditeurs (...) il reste enfin le mouvement dont
Jésus a été l’initiateur (...). On ne connaît le Christ que par la tradition, à travers la
tradition, dans la tradition chrétienne primitive».
18

A. Loisy, La carrière de Jésus, ALMP, s. 377: «Jésus aurait pu annoncé d’abord
le règne de Dieu, comme Jean-Baptiste, puis avoir été encouragé par le succès de sa
parole, par son influence sur les gents du peuple, par l’efficacité de ses exorcismes,
à croire que Dieu l’avait prédestiné à la fonction de Messie».
19
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chodzącego Królestwa. Przez jakiś czas trwali w napięciu i rozterce.
Pierwszym, który uwierzył, że Jezus żyje, był Piotr. Jego wiara udzieliła się innym. Zaczęli oni głosić, podobnie jak ich Nauczyciel do niedawna, że bliskie jest Królestwo Boże20. Później starali się wykazywać
na podstawie ksiąg Starego Testamentu, że Jezus z Nazaretu, który
powstał z martwych, jest Mesjaszem zapowiadanym przez proroków
i oczekiwanym przez Żydów. Aby pozyskać pogan dla Ewangelii dokonano identyfikacji żydowskiego Mesjasza z greckim Logosem, którego wizja była znana w środowiskach helleńskich. Do identyfikacji
Chrystusa z Logosem przyczynił się w znacznym stopniu św. Paweł,
który wprawdzie nazywał Zbawiciela Logosem, ale określał Go jako
Mądrość Boża (1 Kor 1,30; Kol 2,3). Inni teologowie, jak Justyn,
Ireneusz, Orygenes mówili o wprost Chrystusie jako o Logosie21.
W ten sposób życie i dzieła Jezusa przybrały nie tylko wymiar międzynarodowy, ale i kosmiczny.
Chrześcijaństwo w ujęciu modernistycznym nie posiadało określonej doktryny ani struktury, była to grupa ludzi, którzy wyznawali wiarę
w Zmartwychwstanie Jezusa, a przy tym stawiali sobie duże wymagania moralne. Apostołowie stanowili swego rodzaju komitet na czele
ze św. Piotrem22. Zaczęły się tworzyć pierwsze wspólnoty. W środowiskach żydowskich nie miały one początkowo zamiaru wyłączać się
z judaizmu, w środowiskach pogańskich od początku przybierały chaA. Loisy, La carrière de Jésus, ALMP, s. 394 : «Ce fut Pierre, à ce qu’il semble,
qui obtient le premier la preuve et la certitude définitive qui réclamait la foi. Un jour
à l’aube, en pêchant sur le lac de Tibériade, il vit Jésus (J 21, 1-9)».
20

A. Loisy, Le dogme chrétien, ALMP, s. 129 : «Le premier changement, le plus
décisif (...), est celui qui fit d’un mouvement juif, fondé sur l’idée du règne messianique, une religion acceptable pour le monde gréco-romain (...) ce changement a été
gradué: saint Paul, le quatrième Évangile, saint Justin, saint Irénée, Origène marquent
les étapes de cette progression (...). L’obligation de la Loi mosaïque fut a abrogée malgré les judaïsants; la théorie du Logos triompha».
21

22
A. Loisy, L’Évangile et l’Église, ALMP, s. 107: «Ce fut une communauté qui
avait pour base la foi à <la bonne nouvelle> de Jésus ressuscité, pour loi la charité,
pour but la propagation de la grande espérance, pour forme de gouvernement la distinction du collège apostolique et des simples disciples. Les Douze forment une sorte
de comité directeur qui a pour chef Simon Pierre».
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rakter autonomiczny23. Nie było, oczywiście, żadnej władzy ani administracji. Tego rodzaju luźny ruch nie mógł trwać długo, dlatego
wkrótce pojawia się organizacja i hierarchia. Do wytworzenia organizacji oraz określenia doktryny przyczyniły się w znacznym stopniu poglądy gnostyckie, przed którymi należało się bronić głównie poprzez
podawanie odpowiedniej nauki na temat Jezusa i Jego czynów.
Na użytek rozwijających się wspólnot, które coraz bardziej wiązały się ze sobą stając się Kościołem, napisano Ewangelie, które wszakże nie zawierają nic pewnego na temat Chrystusa: „Ani data śmierci
Jezusa nie jest pewna co dnia i roku, ani żadna wypowiedź Chrystusa
nie została wprost utrwalona na piśmie”24. Co więcej? W Ewangeliach
są rozbieżności, a „nawet w częściach, które są wspólne dostrzega się
sprzeczności: to samo opowiadanie przedstawia się w innych okolicznościach, ta sama sentencja otrzymuje różne znaczenie”25. Na przykład
„trudno by było przypisać Jezusowi, między innymi, oświadczenie:
«Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna tylko Syn» (Mt
11, 27; Łk 10, 22). Jest to raczej wyznanie wiary chrześcijańskiej”26,
czyli zdanie, które zostało wprowadzone do Ewangelii na potwierdzenie już istniejącej wiary27. Podobnie, jeśli w Ewangelii znajduje się
scena, w której „Jezus mówi do Piotra: «Ty jesteś Piotr czyli skała»
(Mt 16, 18), to znaczy, że taka wypowiedź została napisana na potwierdzenie dominującej roli, jaką Kościół rzymski odgrywał pod koniec I wieku”28. To samo dotyczy poszczególnych czynów: najczęściej
23
A. Loisy, L’Évangile et l’Église, ALMP, s. 107-108 : « Ce premier groupe chrétien n’eut pas encore conscience de former une société distincte du judaïsme (...). Des
communautés chrétiennes se fondent parmi les Gentils et deviennent bientôt l’Église,
tout à fait distincte et même séparée de la Synagogue ».
24

A. Loisy, Jésus et la Tradition évangélique, ALMP, s. 341.

25

A. Loisy, Jésus et la Tradition évangélique, ALMP, s. 345.

26

A. Loisy, Jésus et la Tradition évangélique, ALMP, s. 349.

A. Loisy, Jésus et la Tradition évangélique, ALMP, s. 354: «Les Évangiles ne
sont pas, en toute rigueur, des documents historiques sur la carrière de Jésus, ni des
documents historiques sur la vie d’Église primitive ».
27

28
A. Loisy, Lettre à un apologiste catholique sur la fondation et l’autorité de
l’Église, ALMP, s. 279.
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są one wyolbrzymione lub wprost zmyślone dla potwierdzenia mocy
Zbawiciela, którą już wcześniej wyznawano. Tak więc „argument biblijny jest w rzeczywistości argumentem tradycji, a argument tradycji
jest w swej istocie wyrazem wiary”29.
Teolog francuski podkreśla, że autorzy Ewangelii nie byli literatami,
ani nie przedstawili opinii osobistych: „W tym, co napisali słyszymy
grupy wiernych, tradycję tych grup (…). Autorytet synoptyków i ich
źródeł to nie mniej ni więcej tylko autorytet pierwszych pokoleń chrześcijan. To wiara tych pokoleń przemawia przez Ewangelie”30. Dlatego
należy je badać, ale nie jako dokumenty historyczne, lecz jako wytwór
wczesnochrześcijańskiej tradycji31.
Loisy podkreślał różnicę pomiędzy Ewangeliami synoptycznymi
a Ewangelią św. Jana32. „Mowy Chrystusa synoptycznego stanową
echo jego przemówień, są one wypełnione porównaniami i przypowieściami, podczas gdy mowy Chrystusa Janowego zbudowane są z alegorii, nigdy one nie zostały wygłoszone”33. Ewangelie synoptyczne,
chociaż nie są dokumentem historycznym bliższe są Jezusa historycznego. Czwarta Ewangelia ma zupełnie innych charakter. Nie ma podstaw, aby uważać ją za dzieło Jana Apostoła, który miałby przebywać
w Efezie, ani innego ucznia, który reprezentowałby tradycję apostolską.
Ewangelia, która uchodzi za janową nie zawiera żadnych danych, by ją
traktować jako uzupełnienie tradycji synoptycznej. „Ta Ewangelia jest
dziełem jakiegoś teologa mistycznego, w mniejszym lub większym
stopniu zainspirowanego przez idee Filona Aleksandryjskiego, który
dodaje interpretację teologiczną, mistyczną i alegoryczną do historyczA. Loisy, Lettre à un apologiste catholique sur la fondation et l’autorité de
l’Église, ALMP, s. 280.
29

30

A. Loisy, Jésus et la Tradition évangélique, ALMP, s. 357.

A. Loisy, L’Évangile et l’Église, ALMP, s. 50-51: «La gloire du Seigneur ressuscité rejaillit sur les souvenir de sa carrière terrestre. De là une source d’idéalisation et
de systématisation des discours et des faits».
31

32
A. Loisy, L’Évangile et l’Église, ALMP, s. 49: «Les divergences des Synoptiques
entre eux, celles de Jean à l’égard des Synoptiques ont été soigneusement relevées, et
l’on a ainsi fixé à l’autorité historiques des textes une limite».
33

A. Loisy, L’enseignement de Jésus, ALMP, s. 424.
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no-legendarnej tradycji trzech pierwszych Ewangelii”34. Ewangelia
Jana tak bardzo różni się od synoptycznych, że „koryguje je do tego
stopnia, iż niszczy całkowicie ich świadectwo”35. Jest to „dzieło symboliczne we wszystkich szczegółach (…). Ewangelia janowa jest wcieleniem, obrazową reprezentacją tajemnicy zbawienia, które się dokonało
i które jest kontynuowane w Chrystusie jako Słowie”36. Takie podejście odbierało wszelki autorytet Ewangeliom, a wiarę chrześcijańską
pozbawiało podstaw.

2. Rozwój katolicyzmu
Loisy podzielał pogląd Harnacka, że Kościół nie został wprost założony przez nikogo, ani przez Jezusa ani przez Apostołów, lecz w ciągu
wieków uformował się niejako sam, działając w określonej sytuacji historycznej, religijnej, kulturowej37. Zaznaczał, że „według tradycji apostolskiej Kościół został założony bardziej na Jezusie niż przez Jezusa
(…). Boskie pochodzenie Kościoła opiera się na Bóstwie Chrystusa,
które nie jest faktem historycznym, lecz faktem wiary”38. Następnie
twierdził, że chrześcijaństwo zrodzone z przepowiadania Ewangelii,
istniejące początkowo jako luźne wspólnoty „około roku 200 zaczęło ewoluować w kierunku katolicyzmu. Ustanowiona została wielA. Loisy, Jésus et la Tradition évangélique, ALMP, s. 349-350. Swoje opinie na
temat czwartej Ewangelii opierał Loisy na dziele J. Welhausena pt. Das Evangelium
Johannis (1908).
34

A. Loisy, Lettre à un évêque sur la critique des Évangiles et spécialement sur
l’Évangile de Saint Jean, ALMP, s. 236. Por. tamże, s. 243-244.
35

A. Loisy, Lettre à un évêque sur la critique des Évangiles et spécialement sur
l’Évangile de Saint Jean, ALMP, s. 239 -240.
36

37
Por. A. Harnack, L’essence du christianisme, dz. cyt., s. 187 : «Jésus n’a pas
fondé l’Église, au sens d’association organisée en vue d’un culte». A. v. Harnack,
Die Mission und Ausbreitung des Christentums, Leipzig 1924, t. I, s. 40: „Weder eine
Schule noch eine Sekte hat er sammeln, noch eine Kirche bauen wollen“.

A. Loisy, Lettre à un archevêque sur la divinité de Jésus-Christ, ALMP, s. 273.
Tamże, s. 278: «L’institution de l’Église par le Christ ressuscité n’est donc pas un
fait tangible pour l’historien. Ce que l’historien perçoit directement est la foi à cette
institution».
38
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ka społeczność kościelna, która odrzuciła wielką ilość sekt, które także uważały się za chrześcijańskie (…). Na Wschodzie i na Zachodzie
Kościół stał się instytucją prawną i przyjął administrację polityczną”39.
Centralna pozycja Rzymu sprawiła, że udali się tam dwaj główni apostołowie Piotr i Paweł40. Potem Rzym wywierał wpływ na wspólnoty kościelne w innych krajach, co widzimy na przykład w interwencji
w Koryncie; wysłano tam list w imieniu Kościoła rzymskiego, potem
ten list uznano za pochodzący od biskupa Klemensa41. Na pewno apostołowie nie mieli zamiaru zakładać w Rzymie stolicy chrześcijańskiej na wzór stolicy cesarstwa, natomiast de facto, Kościół rzymski
stał się matką i królową wszystkich Kościołów. Tak wyrósł prymat:
„Cesarstwo przemieniło się w Kościół, a następca Piotra zastąpił cesarza”42. „Jezus – stwierdza A. Loisy – zapowiadał Królestwo, a w rzeczywistości pojawił się Kościół”43. Stopniowo powiększała się władza
biskupów Rzymu, głównie na Zachodzie, podczas gdy na Wschodzie
ich rola była mniejsza. Szczyt potęgi osiągnęło papiestwo w XI wieku, kiedy to zdobyło władzę tak duchowną, jak i świecką44. Ta potęga
utrzymała się w znacznym stopniu do czasów nowożytnych i stała się
uciążliwa, dlatego „wyznawanie katolicyzmu przybiera formę niewoli
intelektualnej i moralnej (…), a państwa współczesne obawiają się stać
39

A. Loisy, L’Évangile et l’Église, ALMP, s. 104.

A. Loisy, L’Évangile et l’Église, ALMP, s. 110-111 : « C’est incontestablement à
son rang de capitale que Rome dut d’attirer à elle les deux personnages les plus importants de l’Église apostolique. Pierre et Paul y sont tous deux venus (...). L’importance de
ville a contribué à l’importance du siège, mais on ne peut pas dire qu’elle l’a créée ».
40

41

A. Loisy, L’Évangile et l’Église, ALMP, s. 110.

42

A. Loisy, L’Évangile et l’Église, ALMP, s. 113.

A. Loisy, L’Évangile et l’Église, ALMP, s. 116 : « Il est certain que Jésus n’avait
pas réglé d’avance la constitution de l’Église (...). Jésus annonçait le royaume, et c’est
l’Église qui est venue ».
43

44
A. Loisy, L’Évangile et l’Église, ALMP, s. 114 : « Au déclin du XI siècle, il
semble que toute autorité lui appartienne, non seulement sur les Églises, mais aussi
sur les peuples. Le pape s’est fait éducateur social, tuteur des monarchies, chef de la
confédération chrétienne, en même temps qu’il reste et devient de plus en plus le chef
de la hiérarchie ecclésiastique, l’arbitre de la foi, le gardien de la discipline, l’évêques
de toutes les Églises ».
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klientami sacerdotalizmu i sługami teokracji, która chce nad nimi dominować dla własnej korzyści”45. Zmniejszenia rzymskiej centralizacji oraz papieskiego absolutyzmu domagali się także inni, na przykład
grupa intelektualistów na czele z ks. Laberthonière46.
Jak można się spodziewać, przy wizji, jaką przyjął Loisy, nie może
być mowy o sakramentach. Przyznaje on, że „potrzeba było, aby chrześcijaństwo wytworzyło (jakiś) kult pod groźbą zaniknięcia”47, bowiem
religia, która nie miałaby kultu stałaby się teorią filozoficzną, ale wiele
obrzędów, jego zdaniem, wywodzi się z pogaństwa, „chrześcijaństwo
nie mogło stać się religią Greków, Rzymian, Germanów bez wzięcia od
nich wielu rzeczy”48. Przyznaje wszakże, że „sakramenty zrodziły się
z myśli oraz intencji Jezusa, a potem zostały zinterpretowane przez apostołów i ich następców”49. Chrzest jest kontynuacją chrztu Janowego,
a Eucharystia rozwinęła się z „uczty pierwszych chrześcijan, pojmowanej jako wspomnienie męki Chrystusa oraz antycypacja uczty mesjańskiej, w której Jezus jest obecny (…). Ponieważ śmierć Jezusa
pojmowano jako ofiarę, dlatego akt pamięci o Jego śmierci przybrał
taki sam charakter”50 (czyli ofiarny). Loisy nie wierzył w obecność
Chrystusa w Eucharystii, nie widział racji, by mogła ona mieć charakter ofiarny, nie dostrzegał związku Eucharystii z paschalną ucztą
żydowską51. W podobny sposób, czyli czysto naturalny i historyczny,
wyjaśniał Loisy pozostałe sakramenty: „Każda religia jest sakramentalA. Loisy, Lettre à un apologiste catholique sur la fondation et l’autorité de
l’Église, ALMP, s. 284. Neologizm ‘sacerdotalisme’ oznacza usługę kapłańską, która
sama w sobie nie ma wartości, różni się on znaczeniowo od terminu ‘clericalisme’.
45

E. Poulat, Histoire, dogme et critique dans la crise moderniste, Tournai1979,
s. 140.
46

47

A. Loisy, Le culte catholique, ALMP, s. 152.

48

A. Loisy, Le culte catholique, ALMP, s. 155.

49

A. Loisy, Le culte catholique, ALMP, s. 157.

50

A. Loisy, Le culte catholique, ALMP, s. 160.

A. Loisy, Le culte catholique, ALMP, s. 155: «La divinité du Christ n’est pas
un dogme conçu de l’esprit de la théologie juive, et l’eucharistie n’est pas non plus
un rite juif: dogme et rite sont spécifiquement chrétiens et procèdent de la tradition
chrétienne».
51
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na, każda jest w mniejszym lub większym stopniu przebóstwiająca (déifique), każda ofiaruje człowiekowi sposób wznoszenia się ku Bóstwu.
We wszystkich znanych religiach kult człowieka jest związany z kultem
Boga”52. Sakramenty są zatem obrzędami, które mają znaczenie symboliczne, pobudzają wiarę, pomagają w utrzymaniu tradycji chrześcijańskiej, ale – zdaniem Loisy – ich pochodzenie jest czysto ludzkie.
Głoszenie orędzia o zbawieniu w Chrystusie początkowo przebiegało w sposób spontaniczny, ale potem zostało ujęte w bardziej zwarty
system. Dokonało się to głownie pod wpływem teologów (apologetów) greckich, którzy pozostawali pod wpływem filozofii53. W ten sposób uformowała się doktryna kościelna, a jej najważniejsze punkty
zostały ujęte w dogmaty, na przykład o unii hipostatycznej, o połączeniu dwóch natur, boskiej i ludzkiej, w osobie Słowa – Syna Bożego.
Nie ma podstaw, by przywiązywać do nich zbyt dużą wagę. „Historyk,
co należy podkreślić, poznaje ten dogmat jako definicję teoretyczną
wypracowaną w pierwszych wiekach, a nie jako rzeczywistość podlegającą sprawdzeniu, poświadczoną wprost przez dokumenty historyczne”54. Żaden dogmat nie może wyrażać pełnej prawdy, bowiem
„nasza percepcja nie sięga istoty rzeczy (…) pełna prawda nie wchodzi do naszego mózgu, lecz ona się powoli tworzy i nigdy ów proces
tworzenia nie jest w pełni skończony (…) prawda jako dobro posiadane przez człowieka jest zmienna jak sam człowiek oraz wraz z nim
i w nim ewoluuje (...). To, co nazywamy objawieniem nie jest niczym
innym jak tylko świadomością człowieka wytworzoną w jego relacji
do Boga”55. Jest rzeczą zrozumiałą, że Kościół istnieje i powołuje się
na Chrystusa jako założyciela oraz głosi Jego naukę, jednakże ta nauka
podlega zmianom, podobnie jak struktury kościelne. Jest zatem ciągłość i ewolucja. Tę prawidłowość uważał Loisy za zjawisko właściwe
52

A. Loisy, Le culte catholique, ALMP, s. 170.

Por. A. Harnack, Histoire des dogmes, trad. E. Choisy, Paris 1993, s. 71: «Le
christianisme est philosophie et révélation, telle est la thèse de tous les apologètes».
Zob. Tamże, s. 134-143.
53

54

A. Loisy, Lettre à un archevêque sur la divinité de Jésus-Christ, ALMP, s. 265.

A. Loisy, Lettre à un jeune savant sur l’origine et l’autorité des dogmes, ALMP,
s. 289 i 291.
55
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i konieczne. Stwierdzał, że „Kościół obecny tak różni się od wspólnot
pierwszych uczniów jak dorosły człowiek różni się od dziecka. Tym,
co zapewnia identyczność Kościoła i człowieka nie jest niezmienność
form zewnętrznych, lecz ciągłość istnienia i świadomość istnienia,
przy ciągłych przemianach, które są warunkiem do istnienia i do manifestacji na zewnątrz”56. Czynnikiem, który zapewnia ciągłość jest wiara, a ewolucja dokonuje się dzięki adaptacji do nowych warunków.
Nic zatem dziwnego, że idea Bóstwa ulega ciągłym modyfikacjom, także w łonie chrześcijaństwa. „Credo” ustalone w Nicei (325)
już wkrótce okazało się niewystarczające, dlatego je zmodyfikowano
(w Konstantynopolu 381). Formuła ustalona w Efezie (431) potrzebowała dalszych uzupełnień57, dlatego – konkluduje teolog – „żadna formuła kościelna nie jest całkowicie prawdziwa, ponieważ nie definiuje
pełnej prawdy, jaką wyraża (…). Wszystkie formuły, dawne czy nowe,
są jakby wozem, na którym jedzie prawda (le véhicule de la vérité)”58.
Ważne jest to, by jechać, nie ważne na jakim wozie, czyli ważne jest
to, by istnieć jako wspólnota religijna i iść do przodu z duchem czasu,
a nie ważne przy pomocy jakich definicji teologicznych.

3. Ku religii ludzkości
Loisy ukazywał, że „Ewangelia w całości związana jest z określoną
koncepcją świata i historii, która to koncepcja nie odpowiada naszym
czasom”59. Dlatego, twierdził, że „adaptacja Ewangelii do zmieniających się wymagań ludzkości jawi się jako konieczna”60. Kryzys, jaki
A. Loisy, L’Évangile et l’Église, ALMP, s. 119. Por. H. Holstein, La Tradition
dans l’Église, Paris 1960, s. 38, 61, 70, 170.
56

Harnack wskazywał, że przy wszystkich modyfikacjach starano się zachować
zgodność z symbolem z Nicei (Histoire des dogmes, dz. cyt., s. 156).
57

A. Loisy, Lettre à un jeune savant sur l’origine et l’autorité des dogmes, ALMP,
s. 296.
58

59

A. Loisy, L’Évangile et l’Église, ALMP, s. 89.

A. Loisy, L’Évangile et l’Église, ALMP, s. 175. Tamże, s. 147: «L’Église n’exige
pas la foi à ses formules comme à l’expression adéquate de la vérité absolue (...) le
formulaire ecclésiastique est auxiliaire de la foi».
60
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się ostatnio pojawił (w XIX wieku), wynika z rozbieżności pomiędzy
wiarą a nauką: „Katolicyzm stanie się siłą rzeczy tym, czym nie powinien się stać, czyli jakąś reakcyjną grupą skazaną na nieuleczalne
osłabienie i na fatalną ruinę, jeśli nauczanie kościelne będzie sprawiać
wrażenie, że nakłada na umysły koncepcję świata i historii, która zupełnie nie zgadza się z wynikami badań naukowych podejmowanych
w ostatnich kilku stuleciach”61. Aby religia chrześcijańska mogła trwać
nadal, należy usunąć rozbieżności pomiędzy wiarą a nauką, bowiem
„potrzeba wierzących, którzy studiują i uczonych, którzy wierzą”62.
A. Loisy wskazywał, że należy odejść od dosłownego rozumienia wielu fragmentów Pisma świętego, od dotychczasowego rozumienia dogmatów i określeń teologicznych, od tradycyjnej nauki na temat osoby
Jezusa i zbawienia, potrzeba w większym uwzględnić współczesne
nauki, odróżnić prawdę od alegorii, a przede wszystkim potrzeba dokonać reformy papiestwa63. Nie widział bowiem powodu, by papieże
pełnili władzę jurysdykcyjną w Kościele.
Ponieważ Kościół nie był skłonny stosować się do powyższych sugestii, Loisy twierdził, że „katolicyzm skazany jest na upadek, aby
ustąpić miejsca czemuś, co będzie lepsze od katolicyzmu i od protestantyzmu. Religię przyszłości postrzegał w kolorach epoki: powolny
lecz pewny rozwój cywilizacji, zbliżenie narodów, roztaczał marzenie o ludzkości pojednanej”64. Zdaniem E. Goichot „Loisy stracił wiarę w Boga transcendentnego, w jego pojęciu Bóg jawi się jako suma
świadomości indywidualnych, jako anima mudi, która nie różni się od
materii”65. Nie wierzył on, by Bóg istniał jako Wielka Istota (Grand
Individu). Uważał, że to ludzkość na swą miarę tworzy pojęcie bóstwa;
ludzie przechodzą od bogów plemiennych do narodowych, a potem
61

A. Loisy, Autour d’un petit livre. Avant-propos, ALMP, s. 190-191.

A. Loisy, Lettre à un jeune savant sur l’origine et l’autorité des dogmes, ALMP,
s. 302.
62

63
Lista konkretnych postulatów, zob. A. Loisy, Autour d’un petit livre. Avantpropos, ALMP, s. 188.
64

E. Goichot, dz. cyt., s 118.

65

E. Goichot, dz. cyt., s. 115.
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do międzynarodowych, w miarę rozwoju formują się międzynarodowe konfraternie (do takich należy chrześcijaństwo), ale one nie tworzą
jeszcze religii w pełni uniwersalnej66. Pojawi się ona, gdy u wszystkich
ludzi zrodzi się pełna ludzka świadomość (pleine conscience d’humanité), solidarność cywilizowanych narodów, solidarność wynikająca
z przynależności do rodzaju ludzkiego.
W ten sposób Loisy pod koniec życia roztaczał, podobnie jak wcześniej filozof August Comte, wizję religii ludzkości (religion de l’humanité)67 jako ukoronowanie dotychczasowych wierzeń i religii. By
niejako ukazać metodę, jaką należy się posłużyć, dokonał parafrazy
prologu z Ewangelii Jana68 oraz opracował „nowoczesne credo”:
„Wierzę w jedną ludzkość, matkę i stworzycielkę wszystkich rzeczy: duchowych i materialnych. I w jej syna jedynego: obowiązek –
prawo, Deum de Deo, lumen de lumine. I w miłość – poświęcenie, qui
ex matre filioque procedit, przez które ludzkość uformowała się w społeczność, unam sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam. I oczekuję resurrectionem mortuorum, czyli realizacji ich ideału, et vitam
venturi saeculi, czyli, że my pracujemy nad nadejściem wieku, który
będzie bardziej szczęśliwy niż nasz”69.
Jak widać, jest to parafraza symbolu z Nicei uzupełnionego
w Konstantynopolu: Bóg jako stwórca nieba i ziemi został zastąpiony przez ludzkość jako matkę i stworzycielkę; Chrystus jako jednorodzy Syn – przez prawo-obowiązek; Duch Święty, który od Ojca i Syna
E. Goichot, dz. cyt., s. 121 : «Commence à prendre forme cette religion de l’humanité que va en développer Loisy dans les années qui viennent et que l’on considérera souvent comme une simple resucée de la philosophie d’Auguste Compte».
66

67

E. Goichot, dz. cyt. s, 121.

E. Goichot, dz. cyt. , s. 122 : «Au commencement était le devoir, et le devoir était
dans l’humanité, et le devoir était l’humanité».
68

69
E. Goichot, dz. cyt. s. 122 : «Je crois en une seule humanité, mère et créatrice de
tous les biens matériels et spirituels; et au devoir-droit, son fil unique, deum de deo,
lumen de lumine; et à l’amour dévouement, qui ex matre filioque procedit, et par lequel
l’humanité fait une société, unam sanctam, catholicam ecclesiam; et nous attendons
resurrectionem mortuorum, la réalisation de leur idéal, et vitam venturi saeculi, et nous
travaillons à l’avènement de siècles plus heureux que le nôtre».
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pochodzi – przez poświęcenie; Kościół święty, katolicki i apostolski –
przez nowoczesną społeczność; zmartwychwstanie zmarłych – przez
realizację ideałów ludzi z poprzednich pokoleń; życie wieczne – przez
pracę nad nadejściem lepszych czasów.
Tak oto chrześcijaństwo, głownie katolicyzm – zdaniem sędziwego
uczonego – ma być zastąpione przez nową religię, której istotą będzie
ciągły rozwój ludzkości, a która wytworzy coraz doskonalsze pojęcie
bóstwa i będzie wznosić się na coraz wyższy poziom moralny.

4. Ocena poglądów modernistycznych
Formę oceny poglądów Alfreda Loisy mogą stanowić wydarzenia
z jego życia, gdyż ukazują one reakcję środowiska francuskiego oraz
władz kościelnych na głoszone przez niego teorie.
Po uzyskaniu doktoratu (1890) otrzymał on stanowisko profesora
w Instytucie Katolickim w Paryżu i rozpoczął wykłady z egzegezy biblijnej, założył periodyk L’Enseignement Biblique. Zarówno wykłady, jak i pierwsze publikacje wzbudziły podejrzenie. W 1893 rektor
Instytutu Mgr Hulst, zwolnił go z wykładów z biblistyki, a powierzył
mu nauczanie języków orientalnych. Wkrótce potem ukazał się artykuł
Loisy na temat Pięcioksięgu, który wywołał oburzenie. Loisy został
zwolniony z pracy w Instytucie Katolickim i mianowany kapelanem
w pensjonacie dla dziewcząt. Na tym stanowisku opracował swoje
główne dzieło L’Évangile et l’Église (1902). Wywołało ono poruszenie
w kręgach kościelnych70. Arcybiskup Paryża kard. Richard wydał zakaz czytania go (17.01.1903). Loisy opublikował zbiór rozpraw Autour
d’un petit livre, (1903), w którym bronił wyrażonych poprzednio poglądów. Te dwie prace (i trzy inne) znalazły się na indeksie Świętego
Oficjum (16.12.1903). Mimo napiętnowania pełnił nadal funkcje kapłańskie. Gdy 1 stycznia 1906 roku skończyła się ważność jego celebretu, nie wystąpił z prośbą o jego przedłużenie.
M. Guasco, Loisy et son live rouge, in Historie du Christianisme, Magazine
40(2007)33 : «Ce livre contenait en germe toutes les problématiques que Loisy développera par la suite (...). Le succès fut énorme (...) peu de livres ont suscité un tel bruit
et une telle émotion dans le monde de la religion».
70
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W dniu 17 lipca 1907 roku ogłoszono dekret Lamentabili sane exitu. Papież Pius X potępił 65 twierdzeń bez podawania ich autorów,
ale dało się zauważyć, że większość z nich pochodzi z pism Loisy.
W dniu 8 września 1907 roku ogłoszono encyklikę Pascendi Domini
gregis, w której papież przytoczył główne założenia modernistów i potępił je jako „zbiór wszystkich herezji” (§ 53). Loisy w 1908 roku wydał
dzieło „Ewangelie synoptyczne” (ok. 2000 stron), w którym rozwinął
poprzednie teorie. W tym samym roku opublikował książkę Simples
réflexions sur le décret du Saint-Office „Lamentabili sane exitu” et
l’encyclique „Pascendi Domini gregis”, w której poddał krytyce oba
dokumenty papieskie71. W dniu 19 stycznia tegoż roku, kard. Merry
del Val, sekretarz stanu w Stolicy Apostolskiej, przysłał A. Loisy wezwanie, aby wyrzekł się błędów potępionych przez papieża. Loisy odpowiedział, że byłoby to uderzenie w jego sumienie oraz inteligencję
(conscience et intelligence). W międzyczasie arcybiskup Paryża potępił dwie ostatnie książki modernistycznego autora. W dniu 19 lutego kard. del Val przesłał mu ostatnią admonicję, zapowiadając, że jeśli
nie wyprze się głoszonych błędów, zostanie ekskomunikowany. Loisy
odpowiedział, że nie może zmienić poglądów. Akt ekskomuniki został
ogłoszony w dniu 7 marca 1908 roku72. Loisy stał się vitandus, czyli człowiekiem, którego należało unikać. W tym samym roku zaproponowano mu stanowisko profesora w Collège de France; przyjął je
i pozostał na nim do 1933 roku. Zmarł w Caffonds w 1940 roku bez pojednania się z Kościołem.
Trudno orzec w jakim stopniu Loisy był twórcą nurtu określanego
jako modernizm73, a w jakim stopniu wyraził nastroje swojej epoki.
Wiadomo, że we Francji przynajmniej od stu lat narastały tendencje ra71
 ������������������������������������������������������������������������������
Napisał między innymi : «L’Église romaine, s’appuyant sur l’idée de la révélation absolue (...) refuse toute concession à l’esprit moderne, à la science moderne et
à la société moderne, qui ne peuvent reconnaître ni le caractère absolu de cette révélation, ni l’absolutisme de l’infaillibilité et de l’autorité ecclésiastique. Le divorce est
absolu» (E. Goichot, dz. cyt., s. 95).
72

Zob. E. Goichot, dz. cyt., s. 96.

Sam Loisy posługiwał się tym terminem (modernisme catholique), za symboliczną datę narodzin modernizmu uważał spotkanie barona von Hügel z biskupem
73
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cjonalistyczne, antyreligijne, antykatolickie, powiększał się rozdźwięk
pomiędzy nauką chrześcijańską a naukami nowożytnymi. Rozwinęły
się dziedziny jak archeologia, historia, krytyka teksów, przez to niektóre wypowiedzi Pisma zdawały się stać w sprzeczności z wynikami różnych nauk. Drażliwą kwestię stanowiło autorstwo Pięcioksięgu74, opis
stworzenia świata, genealogie biblijne. Podważenie wiarygodności nawet jednego zdania w Piśmie świętym rodziło pytania co do wartości
innych fragmentów. Trzeba przyznać, że intelektualiści znajdowali się
w dość kłopotliwej sytuacji. Filozofia Kanta bardzo modna w owym
czasie niosła liberalizm w zakresie postaw oraz relatywizm w dziedzinie poznania. Pogląd, że istnieje obiektywna Prawda, którą można poznać, wydawał się przestarzały. Przy takim nastawieniu nie było
miejsca na dogmaty.
Na wątpliwości natury naukowej nakładały się konflikty pomiędzy Kościołem a władzami państwowymi: był to okres walki o szkolnictwo, tak średnie jak i wyższe, teologię usuwano z uniwersytetów.
Tak powstał Instytut Katolicki w Paryżu (1875) oraz katedra Histoire
comparée des religions w ramach École Pratique des Hautes Etudes
(1886), gdzie podejmowano badania nad religią na sposób czysto
świecki. Było to niedługo po upadku Państwa Kościelnego (1870).
Niepokoje na tle religijnym doprowadziły do zerwania konkordatu ze
Stolicą Apostolską oraz do rozdziału Kościoła od państwa (1905)75.
Loisy zajął stanowisko „przeciw absolutyzmowi Kościoła, dla dobra
ludzkości”76. Można zrozumieć, że w takich okolicznościach opinie
teologa, który uważał się za nowoczesnego (modern) padały na podatny grunt, zarówno we Francji, jak i poza jej granicami. Wpływ modernizmu musiał być znaczny, skoro papież Pius X wprowadził specjalną
Mignot we Fréjus (22.11.1893). Papież Pius X używał określeń: modernizm, modernista, moderniści zakładając, że są one powszechnie znane.
P. Colin przytacza zdanie F. Laplanche: «Si Moïse n’est pas le rédacteur du
Pentateuque, les autres livres de l’Ancien Testament qui le regardent comme l’auteur
de la loi sont-ils fautifs, les paroles du Christ et des apôtres consacrants l’expression
<Loi de Moïse> (...) sont erronée?» (dz. cyt., s. 144).
74

75

D. Rops, Un combat pour Dieu, Paris 1963, s. 271-286.

76

E. Goichot, dz. cyt., s. 81.
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przysięgę antymodernistczną (1.09.1910). Według papieża „modernizm nie polega na luźnych teoriach nie złączonych ze sobą, lecz stanowi jedną niepodzielną całość tak, iż jeśli jedno przyjmiesz, reszta
konsekwentnie musi nastąpić” (Pascendi, § 53). Dlatego modernizm
to „zbiór wszystkich herezji” (Pascendi, § 53), które tworzą „spisek”
wyrażający się w „ścisłej łączności historyków i krytyków modernistycznych bez względu na różnice narodowościowe i wyznaniowe”
(Pascendi, § 46). Nie wydaje się, by autorzy modernistyczni przynależeli wprost do jakiegoś tajnego stowarzyszenia, ale na pewno przejawiali wspólną tendencję do naturalistycznego traktowania religii, co
w konsekwencji prowadziło do jej niszczenia. Przed tym właśnie przestrzegał papież: „Nie tylko religii katolickiej grożą ruiną, lecz – jak to
już zaznaczyliśmy – grożą ruiną wszelkiej religii. Racjonaliści sypią
im oklaski” (Pascendi, § 53). Lektura pism A. Loisy w pełni potwierdza tę obserwację.
Współczesny autor, Pierre Colin, stwierdza: „Modernizm sam
w sobie jest złem. Wystawiał on Kościół katolicki na śmiertelne ryzyko. Wprowadzał na plac nieprzyjaciela, podważał stabilność budowli. Wszystko byłoby stracone, gdyby nie czujność władzy rzymskiej,
która musiała zareagować szybko i uderzyć mocno. Wszystko zostało ocalone dzięki encyklice Pascendi i środkom dyscyplinarnym, które na nią poszły”77.
W czym tkwiło zło modernizmu? Wydaje się, że błędy, jakie zarzucał papież Pius X modernistom miały podłoże w trzech zasadniczych
założeniach.
Pierwsze to ujmowanie całej rzeczywistości w kategoriach czysto
naturalnych. Loisy dostrzega w Piśmie świętym tylko motywy literackie i różnego rodzaju wpływy, jest to zatem w jego ujęciu księga ukazująca elementy historii, a przede wszystkim wierzenia ludzi
w określonym czasie. Chrystusa postrzega wyłącznie w kategoriach
ludzkich; był to, jego zdaniem, po prostu człowiek z Nazaretu, który w kontekście napięcia politycznego i oczekiwania na Mesjasza zaczął głosić nadejście Królestwa niebieskiego. Loisy z góry zakładał, że
77

P. Colin, dz. cyt. , s. 27.
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Jezus nie mógł uczynić niczego nadzwyczajnego z wyjątkiem egzorcyzmów, które czasem mogły przynosić uzdrowienie fizyczne, nie mógł
powiedzieć niczego, co wychodziłoby poza możliwości człowieka niewykształconego, który żył w środowisku żydowskim i posiadał ogólną
znajomość Pisma Starego Testamentu. Jeśli zatem w Ewangelii znajduje się opis jakiegoś czynu lub jakieś zdanie wypowiedziane przez
Jezusa, które wykracza poza tak nakreślone ramy, to na pewno pochodzi ono z późniejszej tradycji. Loisy wielokrotnie podkreślał, że to,
co znajduje się w Ewangeliach, nawet synoptycznych, zostało napisane na potwierdzenie już istniejącej wiary. Chrystus, jego zdaniem,
nawet nie pomyślał o tym, by się uważać za Syna Bożego w sensie ścisłym. Tak więc cały Nowy Testament traktowany jako „zbiór doświadczeń religijnych” nie posiada żadnej wartości historycznej, ukazuje
bowiem Chrystusa wiary, a nie Jezusa z Nazaretu. Gdy się wykluczy
nadprzyrodzoność, nie może być mowy o powstaniu z martwych. Idea,
że Jezus żyje zrodziła się po Jego śmierci, a dopiero później przerodziła się w naukę o zmartwychwstaniu; na jej potwierdzenie skomponowano opowiadania o ukazywaniu się Chrystusa, które – jak pokazuje
Loisy – mają charakter legendarny i w dodatku są sprzeczne ze sobą.
Jest to, jak widać, zupełne zaprzeczenie wiary w Bóstwo Chrystusa,
w dzieło zbawienia, jest to odrzucenie autorytetu Pisma Świętego.
Chrystus, według Loisy, ani nie założył Kościoła, ani nie miał
takiego zamiaru. Zapewne dobrze oddaje myśl modernistów papież
Pius X, gdy mówi, że w ich pojęciu „Kościół jest produktem kolektywnej świadomości” (Pascendi, § 27). Dlatego wszystko, czym dysponuje Kościół ma charakter czysto ludzki (kapłaństwo, władza duchowa,
sakramenty) i może być zmienione stosownie do potrzeb wierzących
w danej epoce. Według Loisy wierzenia religijne są potrzebne, ale nie
ma wprost znaczenia to, czego dotyczą. Jest rzeczą oczywistą, że takie podejście musiało szokować czytelników oraz wzbudzić reakcję ze
strony władz kościelnych (Pascendi, § 16).
Drugie założenie modernistów polegało na tym, iż idąc za filozofią Kanta, utrzymywali, że pełne i obiektywne poznanie jest niedostępne dla ludzkiego umysłu, a zatem wszelkie poznanie jest niedoskonałe
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i częściowe78. Pomimo to domagali się, by Kościół uwzględniał wyniki badań nauk szczegółowych. Pius X napiętnował ten agnostycyzm
(Pascendi, § 6) jako postawę wewnętrznie sprzeczną: odrzucali oni
dogmaty wykazując, iż niemożliwe, aby wyrażały prawdę, a nawoływali do przyjęcia twierdzeń naukowych zakładając, że nie opisują rzeczywistości, bowiem umysł ludzki może tylko analizować fenomeny79.
Inaczej mówiąc: podważali doktrynę chrześcijańską nie mogąc zapewnić, że to, co sami głoszą jest zupełnie prawdziwe.
Niebezpieczeństwo modernizmu polegało na tym, że zwolennicy tego nurtu nie zwalczali wprost nauki chrześcijańskiej, czasem
nawet podkreślali, że jest bardzo piękna jako koncept literacki lub filozoficzny80, a tylko wykazywali, że nie ma podstaw, by uznać ją za
prawdziwą.
Trzecim założeniem modernistów była wiara w postęp ludzkości. Loisy, szczególnie na początku swej kariery, wierzył w ewolucję
w dziedzinie kultury, różnych nauk, religii, moralności. Motorem tej
ewolucji jest rozum ludzki, który ciągle rozwija swe możliwości poznawcze i prowadzi do doskonalszych, bardziej humanitarnych i altruistycznych zachowań.
Pierwsza wojna światowa zburzyła jego marzenia o ludzkości wznoszącej się ku coraz większej doskonałości, w społeczeństwie francuKantyzm został potępiony przez Leona XIII w encyklice Depuis le jour (1899)
jako doktryna, która prowadzi do sceptycyzmu i do zaprzeczenia wszelkiej religii
(zob. P. Colin, dz. cyt., s. 201).
78

P. Colin, dz. cyt. , s. 218: „La seule interprétation valable de l’argumentation
kantienne, c’est l’interprétation phénoméniste: il y a bien quelque chose qui apparaît,
mais c’est justement le phénomène. Au-delà, il n’y a rien»�����������������������
. Agnostycyzm Kanta wykluczał możliwość poznania Boga i rzeczywistości duchowej. Loisy podkreślał, że
bada tylko zjawisko religijności: wierzenia, formy kultu.
79

80
A. Loisy, Lettre à un archevêque sur la divinité de Jésus-Christ, ALMP, s. 255:
«...en même temps que la plus vivantes des religions, la plus efficace des doctrines
morales, le christianisme est la plus belle des philosophies». Ta «piękna filozofia»
z pierwszych wieków została później zniekształcona: «Le protestantisme vulgaire et le
catholicisme romain, en tant que tendances contradictoires et exclusives, sont deux hérésies dangereuses et condamnables l’une que l’autre» (E. Goichot, dz. cyt., s. 169).
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skim wzbudziła nieufność do teorii relatywistycznych81, zniechęciła
wielu intelektualistów do filozofii Kanta jako zagranicznego produktu
złej jakości82 oraz spowodowała, że publikacje A. Loisy przestały budzić zainteresowanie83. Z uznaniem przyjmowali je dawni przyjaciele:
baron von Hügel oraz Henri Bremond, chociaż i oni nie w pełni podzielali jego poglądy.
Po I wojnie złagodniały we Francji napięcia między Kościołem
a państwem, a życie religijne zaczęło się dynamicznie rozwijać. W kręgach teologicznych rzadko wracano do przestarzałych idei modernistycznych. Loisy, pomimo iż całe życie pisał i wykładał nie wykształcił
ani jednego ucznia, który by kontynuował jego dzieło.
Wydaje się, że modernizm jako system czy jako sposób pojmowania religii wygasł wraz ze śmiercią ostatnich jego przedstawicieli.
Jednakże poglądy podobne do tych, które głosił A. Loisy, szczególnie na temat początków chrześcijaństwa i prymatu papieskiego pojawiły się w latach 70-tych XX wieku w pismach szwajcarskiego teologa
H. Künga, który w 1979 roku został pozbawiony prawa nauczania. On
również ukazywał Kościół, jego naukę i struktury, jako zjawisko, które ukształtowało się na bazie tradycji żydowskiej, w tym na nauczaniu
P. Colin przytacza pogląd Paul’a Valery: «De quoi était fait ce désordre de notre
époque mentale? De la libre coexistence dans tous les esprits cultivés des idées les
plus dissemblables, des principes de vie et de connaissance les plus opposés» (dz. cyt.,
s. 498, jest to wypowiedź z 1914 roku).
81

82
Wyrazem nastrojów powojennych może być przemówienie biskupa Izart
(Bourges) wygłoszone w Instytucie Katolickim w Paryżu w 1915 roku : «La France
victorieuse sort du champs de bataille résolue à briser l’idole qui a fait son malheur.
Cette idole c’est la kantisme (...). Le philosophe de Koenigsberg avait conquit toutes les chaires de nos universités officielles; il y enseignait en souverain (...) sous le
couvert du laïcisme, c’est le maître allemand qui empoisonnait l’âme française. Sans
doute, sa doctrine nuageuse était en opposition complète avec les qualités natives de
l’esprit français, fait de clarté et de franchise» (P. Colin, dz. cyt., s. 235).
83
G. Mordillat, J. Prieur, ALMP, Introduction, s. 21: «Loisy a perdu puisque ses
livres ont été peu à peu condamnés au silence. Insidieusement, l’excommunication qui
l’a frappé a rendu son oeuvre anathème pour les croyants mais aussi, par contagion,
pour les laïcs (...). Loisy est devenu le plus vieux prisonnier d’opinion de l’édition
française. Un auteur maudit, un auteur de livres épuisés».
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Jezusa84, potem przejęło niektóre elementy z kultury greckiej i rzymskiej, a z czasem wykształciło własną tradycję.
Résumé
L’article présente la conception de la Tradition chrétienne d’après A. Loisy et les
modernistes. Selon ce courant d’esprit, le christianisme s’est formé spontanément
à partir de l’enseignement de Jésus de Nazareth qui n’était que prophète qui annonçait
le Royaume de Dieu. C’est après sa mort qu’il a été divinisé par la prédication des apôtres.
Puisque Pierre et Paul sont allés à Rome ou ils subirent la mort de martyr, l’Église de
Rome se voyait responsable des communautés chrétiennes dans tout l’empire romain;
ainsi la primauté des papes s’est formée. Loisy examinait la doctrine chrétienne non
pas comme une vérité révélée mais comme un système de croyances. Aucun dogme
d’après lui ne peut exprimer la vérité au sens stricte, parce que la vérité absolue n’est
pas accessible à l’intellect humain ; toute connaissance de l’homme n’est que partielle.
Les sacrements ce sont des gestes purement humains qui aident à garder la religion.
Loisy constatait que la vision du monde présentée par les Évangiles ne correspondait
pas à celle de son époque, c’est pourquoi il demandait que l’enseignement catholique
fût adapté aux sciences modernes. Progressivement, il a perdu la foi en Dieu comme
un Etre Suprême (ou un Grand Individu), il parlait plutôt d’un dieu compris comme
une expression de l’expérience spirituelle de l’humanité. D’après lui, les hommes
passent au fil des temps des dieux tribaux aux divinités internationales pour monter
vers une vision d’un dieu universel. A la fin de sa vie, Loisy proposait d’abandonner le
christianisme (ainsi le catholicisme que le protestantisme) pour créer une religion de
l’humanité. Loisy croyait au progrès perpétuel des hommes et du monde.
Le modernisme a été condamné par le pape Pie X dans la Lettre encyclique
Pascendi comme la somme de toute hérésie (§ 53). A. Loisy a été excommunié. Après
la guerre (1914-1918) l’idée du progrès perpétuel a perdu sa popularité en France
84
Za podsumowanie jego poglądów można uznać książkę: H Küng, Das Christen
tum: Wesen un Geschichte, München 1994, wydano ją we Francji pod tytułem: «Le
christianisme. Ce qu’il est et ce qu’il est devenu dans l’histoire, Paris 1999. Autor
twierdzi, że Jezus głosił nadejście Królestwa Bożego, natomiast nie wiadomo, w jakim stopniu uważał się za Syna Bożego (tamże, s. 121), że nie miał zamiaru zakładać
organizacji religijnej (tamże, s. 132). Zdanie: „Piotrze, ty jesteś opoką i na tej opoce
zbuduję mój Kościół” (Mt 16,18) jest późniejszym dodatkiem (tamże, s. 140). Küng,
podobnie jaki Loisy, twierdzi, że Biskup Rzymu nie ma podstaw do wykonywana władzy w Kościele (tamże, s. 431-450; 460-371; 482-490; 502-538. Obecnie „papiestwo
stanowi problem numer jeden w dialogu ekumenicznym” (tamże, s. 704).
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ainsi que la philosophie de Kant sur laquelle s’appuyait le modernisme. Parmi les
théologiens, les idées de Loisy ont été presque oubliées. Il n’a laissé aucun élève pour
continuer sa pensée. Dans les années 60 et 70 du XXème siècle, c’est H. Küng qui
a repris certaines opinions de Loisy, surtout en ce qui concerne la personne de Jésus
Christ, le développement du christianisme et la position de l’évêque de Rome dans
l’Église catholique.
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Miłość Boga i bliźniego – streszczenie
i dopełnienie Dekalogu
Nie ulega wątpliwości, że kiedy słyszymy termin: przykazanie, to
uświadamiamy sobie, że chodzi o coś, co jest jakimś żądaniem, jakimś rozkazem wyrażonym na piśmie, w jakimś geście, a być może
czasem w spojrzeniu, czy wreszcie w zwyczajnie powiedzianym słowie. Musimy zatem pamiętać, że termin ten jest niezwykle żywo i często obecny na kartach Pisma świętego. Oczywiście przewodzi Stary
Testament. Nowy jest łagodniejszy dla nas, choć też nam wiele rzeczy poleca, ale używając innej terminologii, bardziej już wysublimowanej, bardziej przystającej do nas ludzi, którzy niechętnie słuchamy
rozkazów.

1. Normatywność powołania człowieka
Nie ulega wątpliwości, że uświadomienie sobie, kim jest człowiek
oraz jakie niesie w sobie powołanie musi automatycznie stawiać pytania, jak to wszystko wypełnić i zrealizować. Co trzeba i jak trzeba czynić, aby swoją istotę, to kim się jest i jakie powołanie się otrzymało,
spełnić. W tym kontekście nie ulega wątpliwości, że jednym z takich
narzędzi jest prawo Boże. Oczywiście, że ludzie wierzący, zwłaszcza sięgający do nauczania Ojca świętego Jana Pawła II z encykliki
Veritatis splendor uświadamiają sobie, że to prawo Boże jest na pewno jakimś wyrazem woli Bożej wobec człowieka. Ta wola Boża, którą
człowiek odczytuje, uświadamia, że Bóg jest jej twórcą, a nie ludzkość. Następnie uświadamia sobie, że poprzez rozum można w roze-
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znaniu woli Bożej uczestniczyć. Wreszcie, zdaje sobie sprawę, że to,
czego Bóg pragnie, wyrażając to między innymi w swoim prawie, to
jest coś, co ustanowił On sam, a nie ludzie1.
Zwykło się tradycyjnie formułować, że te wymagania prawne, wobec których staje konkretny człowiek można zorganizować jakby
w czterech zawężających się płaszczyznach zakresu i odpowiedzialności. Tradycyjnie mówi się o prawie wiecznym – lex aeterna oraz
prawie naturalnym – lex naturalia. Z kolei mówi się o bliższym człowiekowi stanowionym prawie Bożym. W końcu, schodząc jeszcze niżej i głębiej, w realia życia człowieka można mówić o stanowionym
prawie ludzkim, czy to przez instytucje świeckie, czy przez instytucje
religijne, np. Kościół katolicki2.

2. Dekalog – przykazanie Starego Przymierza
Sobór Watykański II w konstytucji Lumen gentium zauważa, że
Bóg, który stworzył człowieka jako indywidualną osobę zapragnął
„uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej między nimi więzi, lecz uczynić z nich lud, który by
Go poznawał w prawdzie i zbożnie Mu służył”3. Natomiast Katechizm
Kościoła Katolickiego przypomina, że tym narodem wybranym przez
Boga, poprzez który zapragnął zbawienia był naród izraelski. „Objawił
mu swoje Prawo, przygotowując w ten sposób przyjście Chrystusa”4.
Oczywiście, kiedy mówi się o prawie, które Bóg dał i objawił narodowi wybranemu, ma się na myśli prawo ceremonialne – liturgiczne – kultyczne (por. Wj 34,17-27), prawo sądownicze – cywilne (por.
Wj 21,18-22) i wreszcie prawo moralne - przykazania etycznomoralne.
Z tej ostatniej grupy podstawowym jest Dekalog, ten w obu wersjach
Por. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor (dalej cytowana jako VSpl) 40,
41; F. Bockle, I concetti fondamentali della morale, Brescia 1991, s. 59-61; D. Mieth,
Norma, w: Concetti fondamentali dell’etica Cristiana, Brescia 1994, s. 326.
1

2
Por. VSpl 36, 40; KKK 1952; S. Olejnik, Dar – Wezwanie – Odpowiedź, t. 3:
Wartościowanie moralne. Prawo – Sumienie – Dobro – Zło, Warszawa 1988, s. 5.
3

KK 9.

4

KKK 1961.
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zapisany w Księdze Wyjścia (por. 20,2-17) i w Księdze Powtórzonego
Prawa (por. 5,6-21)5.
Dekalog, te dziesięć słynnych słów (por. Wj 34,28; Pwt 4,13; 10,4)
objawionych na Świętej Górze zostało, jak powie Stary Testament,
napisanych przez Boga Jego własnym palcem (por. Wj 31,18; Pwt
5,22). Jakże wspaniałe określenie. To jest jedyne prawo, o którym powie Biblia, że Bóg pisał je własnoręcznie. Jest to forma wyakcentowania niezwykłego znaczenia Dekalogu, który lud izraelski otrzymał
od Boga w szczególnych okolicznościach. Zatem właściwym Twórcą
i Dawcą Dekalogu był sam Bóg (por. Pwt 4,13)6. W tym kontekście
inne prawa są zupełnie innej rangi, mają zupełnie inny podtekst, inny
wydźwięk zobowiązujący. To prawo dziesięciu słów, wspaniale ujęte w dwóch tablicach, streszcza w sobie całe starotestamentalne prawo moralne7.
Przykazania zakazują tego, co sprzeciwia się miłości Boga i bliźniego, a jednocześnie nakazują to, co tej miłości nie neguje. Zatem dziesięć słów to światło dane sumieniu każdego człowieka. Dzięki temu
światłu może człowiek w swym sumieniu rozeznać Boże objawienie,
Boże drogi. Wreszcie, jak powie Katechizm Kościoła Katolickiego
„Dekalog jest światłem (...) człowieka (...) by, (...) chronić go przed
złem”8.
Formułowane w Dekalogu prawo, jakby sam ukazujący się tam Bóg,
jest nie tyle Bogiem wymagający, ale chyba bardziej Bogiem wybaPor. J. L’Hour, La morale de l’Alliance, Paris 1966, s. 16-19; J. G. Trapiello, El
„Prologo historio” como fundamento de las „Estipulaciones” en la Alianza del Sinai,
w: La Etica Biblica. XXIX Semana Biblica Espanola 1969, Madrid 1971, s. 57-73;
E. Hamel, Les dix paroles. Perspectives bibliques, Bruxelles – Paris – Montreal 1969,
s. 14-17.
5

6
Por. P. Buis, La notion d’alliance dans l’Ancien Testament, Paris 1976, s. 16-18;
A. Jankowski, Biblijna teologia przymierza, Katowice 1985, s. 15-18; R. A. Harrisville,
The Concept of Newness in the New Testament, Minneapolis 1960, s. 44-52; T. Jelonek,
„Dotykalne” i „Góra Syjon”. Właściwa treść przeciwstawień w Hbr 12,18-24, ACr 9
(1977), s. 139-154.
7

Por. KKK 2056.

8

KKK 1962.
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wiający, który nie jest obojętny wobec niedoli człowieka, który nie jest
w stanie przejść obok niego z obojętnością. W tym kontekście niezwykle ważnym, wręcz symbolem Boga wybawiającego, Boga Dekalogu
jest uprzedzające ten akt największe wybawienie, największe wyzwolenie Starego Testamentu. To wyzwolenie z niewoli egipskiej. To historyczny, niepowtarzalny fakt, a jednocześnie przede wszystkim
zbawczy fakt wpisany odtąd w historię zbawienia. Dekalog w kontekście wyjścia, w kontekście wyzwolenia pojętego tak pozytywnie jak
i negatywnie jest w centrum Starego Przymierza. Formułuje swe wyzwoleńcze polecenia także pozytywnie i negatywnie, np. nie zabijaj,
nie kradnij, ale czcij ojca twego i matkę twoją9.
Dekalog wpisany w prawdę wyjścia, a jednocześnie w prawdę Góry
Przymierza jest prawem, które wskazuje, iż z góry trzeba zejść i iść na
drogę ku Ziemi Obiecanej. To teologiczne wskazanie na warunki indywidualnego życia wyzwolonego z niewoli grzechu. Zatem Dekalog
jest drogą życia ku upodobaniu w Bogu. „Ja dziś nakazuję ci miłować
Pana Boga twego i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się” (Pwt 30,16)10.
Nieodzownym jest, kiedy mówi się o Dekalogu, aby widzieć go
w kontekście wyzwolenia i Góry Synaj. Niezbędnym jest akcentowanie i widzenie w nim prawdy Starego Przymierza i historii Izraela.
Prawda Przymierza to jest jednocześnie prawda poznawania dobra
i zła, prawda wyboru i chodzenia drogą ku życiu, a nie ku śmierci.
To jest prawda ciągłego rozeznawania woli Bożej właśnie w prawdzie
Prawa Synaju. Bóg daje poznać swoją wolę całemu ludowi wybranemu, a zarazem każdemu z osobna. Jest to Przymierze z Izraelem, ale
9
Por. KKK 2057, 2063; Ch. Dohmen, „W imię naszej wolności”. Geneza i cel
etyki biblijnej w „głównym przykazaniu” Dekalogu, ComP 1(1993), nr 3, s. 41.

Por. KKK 2057; C. Wiener, Recherches sur l’amour pour Dieu dans l’Ancient
Testament, Paris 1957, s. 39-44; N. Lohfink, Das Hauptgebot. Eine
����������������������
Untersuchung literarischer Einleitungsfragen zu Dt 5-11, Roma 1963, s. 64-72; L. Derousseaux, La
crainte de Dieu dans l’Ancien Testament, Paris 1970, s. 218-222; D.J. McCarthy, Notes
on the Love of God in Deuteronomy and the Father-Son Relationship between Jahwe
and Israel, CBQ 27 (1965), s. 144-147. W
����������������������������������������������
Biblii Jerozolimskiej na początku tego wiersza dodano: „Jeśli będziesz słuchał przykazań Jahwe, twego Boga”.
10
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jednocześnie „wyrażone w pierwszej osobie („Ja jestem Pan...”) i skierowane do pojedynczej osoby („ty”)”11.
Wielkie zaufanie Boga – Jahwe, Boga Przymierza, zostało wystawione na próbę; niestety z czasem napotkało legalistyczną interpretację Dekalogu, a później całego prawa Starego Przymierza. Dlatego
na kartach wielu ksiąg Starego Testamentu wielokrotnie wybrzmiewa
zatroskanie Boga o chodzenie Jego drogami, o właściwe rozumienie
Dekalogu (por. Jr 31,33; Ez 36,26; Iz 2,3). To oczekiwanie odnowy
symbolicznie stanowi oczekiwanie przemiany serca: „Umieszczę swe
prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem,
oni zaś będą moim narodem” (Jr 31,33). Nowe Prawo tego przymierza nie będzie czymś narzuconym z zewnątrz i nakazanym, lecz spontanicznym dążeniem ich serca12.
Nowość przymierza polega na trzech sprawach: 1. na Bożej inicjatywie przebaczenia grzechów (por. Jr 31,34; Ez 36,25-29; Ps 51,3-4.9);
2. na odpowiedzialności i odpłacie osobistej (por. Jr 31,29; Ez 14,12);
3. na „uwewnętrznieniu” religii: prawo przestaje być tylko zewnętrznym kodeksem, by stać się natchnieniem dotykającym „serce” człowieka (por. Jr 31,33; 24,7; 32,29) pod wpływem Ducha Bożego, który
daje człowiekowi serce nowe (por. Ez 36,26-27; 4,4; Ps 51,12), zdolne
poznać Boga (por. Oz 2,22)13. To przymierze nowe i wieczne (por. Ez
36,25-28; Iz 55,3; 59,21; 61,8; Ps 51) zostanie zainaugurowane ofiarą
11

KKK 2063.

Por. L. Stachowiak, Księga Jeremiasza. Wstęp – Przekład z oryginału – Komen
tarz, Poznań 1967, s. 339-342; J. K. Nagórny, Teologiczna interpretacja moralności
Nowego Przymierza, Lublin 1989, s. 126-127; L. Krinetzki, L’Alliance de Dieu avec les
hommes, Paris 1970, s. 71-77; H. Langkammer, Etyka Nowego Testamentu, Wrocław
1985, s. 85-87; J. K. Nagórny, Nawrócenie w ujęciu proroków, RTK 28 (1981), z. 3,
s. 5-18.
12

13
Por. J. Chmiel, Relacja miłości Boga do miłości bliźniego w tradycji biblijnej
(próba syntezy), ACr 1 (1969), s. 106-119; J. Hamerski, Dar Ducha Bożego w nauczaniu proroków, w: L. Stachowiak, R. Rubinkiewicz (red.), Duch Święty – Duch
Boży. Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki, t. 7, Lublin 1985, s. 14-17;
A. Jankowski, Biblijna teologia przymierza, s. 67-68; G. Helawa, Il mistero dell’alleanza divina. Teologia e spiritualita biblica, Roma 1970, s. 84-86.
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Chrystusa (por. Mt 26,28), a apostołowie będą głosić jego wypełnienie
(por. 2 Kor 3,6; Rz 11,27; Hbr 8,6-13; 9,15-16; 1 J 5,20)14.
Zatem pilną jest potrzeba nowego wyzwolenia, jakby powrót do
pierwotnego żywego serca, aby dzięki temu Bóg mógł nadal upodobać
sobie w sercu człowieka. Dekalog powinien być prawem wewnętrznym a nie tylko zewnętrznym i literalnym15.
Prawo Starego Przymierza winno być zatem rozeznawane jako
pierwszy etap na drodze do Królestwa Bożego. Ono jest tylko etapem na drodze ku Jezusowi Chrystusowi, w którym Królestwo Boże
znajdzie swoją pełnię. Dekalog bowiem uzdalniał naród wybrany,
a dziś uzdalnia także każdego chrześcijanina do nawrócenia i do wiary
w Boga Zbawiciela16.
Św. Paweł powie fantastyczne zdanie, w którym zwróci uwagę, że Dekalog pełni funkcję wychowawcy, pedagoga ku Jezusowi
Chrystusowi (paidagogos eis Christon). Pełni ono pozytywną i twórczą
funkcję bowiem „tym sposobem Prawo stało się dla nas wychowawcą,
który miał prowadzić ku Chrystusowi, abyśmy z wiarą uzyskali usprawiedliwienie” (Ga 3,24). Z chwilą, gdy pedagog doprowadził dziecko „ku” nauczycielowi, jego zadanie się kończyło. Prawo miało rolę
przygotowawczą, zasadniczo czasową – ono już się wypełniło przez
wiarę w Chrystusa i przez łaskę (por. Rz 6,14-15; Mt 5,17). Zatem
Dekalog jest bezpośrednim „przygotowaniem do Ewangelii – preparatio evangelica”17.
Por. M.-E. Boismard, “Je ferai avec vous une alliance nouvelle” (Introduction
a la premiere epitre de saint Jean), LeV (1953), nr 8, s. 106-109; L. Krinetzki,
L’Alliance de Dieu avec les homes, dz. cyt., s. 79-81; A. Jankowski, Biblijna teologia przymierza, dz. cyt., s. 69-72; H. Cazelles, Bund, w: K. Rahner, A. Darlap (red.),
Sacramentum mundi. Theologisches Lexikon fur die Praxis, t. 1, Freiburg – Basel –
Wien 1967, kol. 644-648.
14

15

Por. R. G. De Haro, La vita cristiana, Milano 1995, s. 369.

16

Por. KKK 1963.

KKK 1964. Por. F. Amiot, L’enseignement de Saint Paul, Paris-Tournai 1968,
s. 80-86; J. A. Fitzmyer, Saint Paul and the Law, Washington 1967, s. 33-36;
H. Hubner, Das Gesetz bei Paulus. Ein Beitrag zum Werden der paulinischen Theologie,
Gottingen 1982, s. 16-43; G. A. F. Knight, Law and Grace. Must a Christian Keep
17
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3. Miłość – przykazanie Nowego Przymierza
„Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?” (Mt 19,16), pyta młodzieniec. Chrystus, w odpowiedzi, najpierw
tłumaczy mu, kto jest dobry i jednocześnie wskazuje, że jedynie Bóg
jest dobry oraz jest źródłem wszelkiego dobra (por. Mt 19,17). A następnie padają niezwykle słowa: „Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania” (Mt 19,17). I dalej Jezus Chrystus wylicza „Oto te:
nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij
ojca i matkę” (Mt 19,18-19). I w końcu dodaje, streszczając wszystko: „Miłuj swego bliźniego jak siebie samego” (Mt 19,19). W pouczeniach, których Jezus udziela młodzieńcowi, jest wyraźnie dostrzegalna
pewna dwustopniowość: minimum konieczne do osiągnięcia zbawienia polega na zachowaniu przykazań Bożych, pełna doskonałość
osiąga się jednak przez wyrzeczenie się wszystkich dóbr tego świata
i przez pójście za Jezusem. Zatem zachowuj przykazania, ale pamiętaj o miłości18.
W stosunku do tego początku dialogu o wiele ważniejszym jest to,
co padło później: „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź
i chodź za Mną” (Mt 19,21). Zestaw dwóch członów jednej wypowiedzi Jezusa Chrystusa uświadamia, że pójście za Nim oznacza pełną akceptację oraz funkcję zbawczą Dekalogu. Jezus nie tworzy jakiejś klasy
„doskonałych”, którzy przewyższaliby zwykłych chrześcijan. Chodzi
tutaj o „doskonałość” nowego porządku zbawczego, która przewyż-

the Law of Moses?, London 1962, s. 115-116; J. Lambrecht, Gesetzesverstandnis bei
Paulus, w: K. Kertelge (red.), Das Gesetz im Neuen Testament, Freiburg-Basel-Wien
1986, s. 108-126.
18
Por. KKK 2052; W. Trilling, Christusverkundigung in den synoptischen
Evangelien, Leipzig 1968, s. 108-122, 123-145; E. M. Nieto, Se pueden salvar los
ricos?, CBib 11 (1954), s. 25-29; P. Fiedler, Der Sohn Gottes uber unserem Weg in die
Gottesherrachaft, w: P. Fiedler, D. Zeller (red.), Gegenwart und kommendes Reich.
Schulergabe fur A. Vogtle, Stuttgart 1975, s. 91-100; A. Sacchi, Se vuoi esser perfetto
(Mt 19,21): Perfezione e vita Cristiana, RiBl 17 (1969), s. 313-325.
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sza starą ekonomię porządku zbawczego, a ta jako już dopełniona traci swoja aktualność (por. Mt 5,17)19.
Do tej nowej doskonałości są powołani wszyscy w jednakowy sposób (por. Mt 5,48), jednak, aby założyć królestwo Boże Jezus potrzebuje
chętnych, oddanych sprawie współpracowników i to od nich wymaga
radykalnego uwolnienia się od trosk rodzinnych (por. Mt 18,12) oraz
od bogactwa (por. Mt 8,19-20). Co więcej, zachęty do doskonałości,
widocznie szczególnie w Kazaniu na górze (por. Mt 5,1-7,29), zawierały również wezwanie do przebaczenia (por. Mt 18,21-35)20.
Zatem „Prawo nie zostaje zniesione, lecz człowiek zostaje zaproszony do odnalezienia go w Osobie swojego Nauczyciela, który jest
doskonałym jego wypełnieniem”21. To jest wizja nowotestamentalnej
relacji prawdy Dekalogu i prawdy przykazania miłości Boga i bliźniego. Wyrazem autentycznego i wolnego pójścia za Jezusem Chrystusem
jest zawsze postawa ucznia.
Dziesięć przykazań, w obrazie Jezusa Chrystusa, to już nie litera, ale
moc działania Ducha Świętego. Dzięki temu mogą one stać się „sprawiedliwością... większą niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów” (Mt
5,20). Może ona także, w żywotności serca, przybierać znaki ewangelizacyjne wobec pogan22. Świętość i pobożność uczniów Jezusa musi
Por. M.-E. Boismard, La Loi et l’Esprit, LeV (1955), nr 21, s. 67-71; R. Nixon,
The Universality of the Concept of Law, w: B. Kaye, G. Wenham (red.), Law, Morality
and the Bible. A Symposium, Dovners Grave 1978, s. 114-121; J. Szlaga, Główne
tematy w Ewangelii Jezusa Chrystusa, RBL 32 (1979), s. 95-98; J.-F. Collange, De
Jesus a Paul: L’éthique du Nouveau Testament, Genève 1980, s. 240-244; A. van
Dolmen, Teologie des Gesetzes bei Paulus, Stuttgart 1968, s. 130-133.
19

Por. F. Gryglewicz, Świętość wiernych w Nowym Testamencie, w: W. Słomka
(red.), Drogi świętości, Lublin 1980, s. 8-27; C. Larcher, L’actualite chretienne de
l’Ancien Testament d’après le Nouveau Testament, Paris 1962, s. 29-33; M. Garcia
Cordero, Teologia de la Biblia, t. 2-3: Nuevo Testamento, Madrid 1972, s. 192-197;
J. Kudasiewicz, Historia i eschaton w idei królestwa Boga głoszonego przez Jezusa,
w: L. Stachowiak, R. Rubinkiewicz (red.), Biblia o przyszłości. Materiały pomocnicze
do wykładów z biblistyki, t. 8, Lublin 1987, s. 71-73; W. Marchel, Abba, Pater! Die
Vaterbotschaft des Neuen Testament, Dusseldorf 1963, s. 57-67.
20

21

KKK 2053.

22

Por. KKK 2054.
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przewyższać świętość i pobożność nauczycieli Pisma i faryzeuszów,
których wszystkie wysiłki zmierzały do czysto zewnętrznego podporządkowania się Prawu. Świętość wyznawców Jezusa ma przewyższać faryzejską przez wewnętrzne podporządkowanie się Prawu, przy
równoczesnym zewnętrznym przestrzeganiu jego wymagań. Chodzi
o zharmonizowanie wyznawanych zasad moralnych i postaw wewnętrznych z zewnętrznym postępowaniem, aby gorliwość zewnętrzna była wyrazem gorliwości wewnętrznej. Taka harmonia wprowadza
do królestwa Bożego, a raczej wskazuje na rzeczywiste królowanie
Boga w człowieku.
Jezus Chrystus, mają na względzie cały rytualny faryzeizm formułuje przykazania Dekalogu w nowy, bardziej radykalny sposób:
„Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam: każdy, kto się
gniewa na swego brata podlega sądowi” (Mt 5,21-22). Jezus intensyfikuje przykazania, tj. poszerza ich zakres i aktualizuje w duchu miłości bliźniego. To Jezusowe ujęcie koncepcji sprawiedliwości i miłości
bliźniego. Oto wskazanie na wyższość świętości ewangelicznej23.
Kiedy wobec Jezusa Chrystusa pada pytanie: „Które przykazanie
w Prawie jest największe?” (Mt 22,36) odpowiedź mogła być tylko
jedna: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą
swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest pierwsze przykazanie.
Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak
siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo
i Prorocy” (Mt 22,37-40). Zatem ta odpowiedź przybiera charakter
trójczłonowy. To jest już nowa i bardziej twórcza jakość nowotestamentalnego prawa miłości24.
23
Por. U. Luz, Die Erfullung des Gesetzes bei Matthaus (Mt 5,17-20), ZThK 75
(1978), s. 398-435; A. Vanhoye, La personie Humanie et ses relations dans le Nouveau
Testament, SMis 19 (1970), s. 315-319; G. Klein, Der Mensch als Thema neutestamentlicher Theologie, ZThK 75 (1978), s. 340-343; L. Di Pinto, L’uomo visto da Gesu di
Nazareth, w: G. De Gennaro (red.), L’antropologia biblica, Napoli 1981, s. 684-690;
H. Langkammer, Etyka Nowego Testamentu, Wrocław 1985, s. 104-112.
24
Por. KKK 2055; B. Gerhardsson, The Hermeneutic Program in Matthew 22,3740, w: News Greek an Christians Essay in Honor of W. D. Davies, Leiden 1976, s. 129-
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Pierwszym obowiązkiem każdego stworzenia, a zwłaszcza człowieka, jest miłość Boga (por. Pwt 6,5; Kpł 19,18). Nie jest to miłość byle
jaka. Musi w nią być zaangażowane całe serce, będące dla Izraelity siedliskiem m.in. inteligencji, cała dusza, którą Izraelita uważa za źródło
wszystkich myśli i pragnień. Natomiast miarą miłości bliźniego jest
miłość samego siebie. Praktyka tej miłości jest szczególnie oczekiwana przez każdego człowieka. Kochać zaś bliźniego jak siebie samego
– to znaczy uważać innych za dzieci Boże i traktować ich jak dzieci
Boże. Miłość Boga – to wspólnota ludzkich i Bożych pragnień. Miłość
ludzi – to troska o ich sprawy. Można nawet powiedzieć, że istota woli
Bożej zawartej w księgach Pisma św. wyraża się w owych dwóch przykazaniach (por. Mt 5,17; 7,12). One są nie tylko jej najlepszym wyrazem, który nadaje sens wszystkim innym przykazaniom (por. Mt 9,13;
12,7; 19,17-19), ale równocześnie najlepszą formą jej realizacji25.
Zatem zdaniem św. Pawła to jedno, a zarazem trójmianowe przykazanie jest wypełnieniem Prawa: „Przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne – streszczają się w tym
nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego! Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa” (Rz 13,9-10). Największym zobowiązaniem chrześcijanina wobec
wszystkich – tak wobec społeczności jak wobec jednostki – jest świadczenie miłości. W ten sposób wypełnia on całe Prawo (por. Wj 20,1317; Pwt 5,17-21; Kpł 19,18). Paweł powtarza więc jedynie to, czego
nauczał Jezusa Chrystus (por. Mt 22,37-40). Przecież „wiemy też, że

150; G. Barth, Das Gesetzesverstandnis des Evangelisten Matthaus, w: G. Bornkamm,
G. Barth, H.J. Held, Uberlieferung und Auslegung im Matthausevangelium, NeukirchenVluyn 1965, s. 82-86; P. Stuhlmacher, Versohnung, Gesetz und Gerechtigkeit. Aufsatze
zur biblischen Theologie, Gottingen 1981, s. 43-65.
25
Por. J. Łach, Logion Jezusa o przestrzeganiu starotestamentalnego Prawa (Mt
5,17), STV 16 (1978), nr 1, s. 3-17; B. M. Metzger, The Designation „The Golden
Rule”, ExT 69 (1958), s. 301-304; J. Kudasiewicz, „Miłosierdzia chcę a nie ofiary”
(Oz 6,6; Mt 9,13; 12,7), w: L. Balter (red.), Powołanie człowieka, t. 4: Powołanie do
apostolatu, Poznań 1975, s. 123-143.
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Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8,28)26.
Zatem z przyjściem Jezusa Chrystusa, który jest „kresem prawa dla
usprawiedliwienia każdego, kto wierzy” (Rz 10,4)27. Stare Prawo nadal obowiązuje, ale już w zmienionej interpretacji28. Zostało ono przez
Chrystusa i w Nim gruntownie zreinterpretowane i przybrało bardziej
radykalny, a więc czysty wyraz29. Obecnie najważniejsza jest wiara w
Jezusa Chrystusa. Nie liczą się już uczynki Prawa, a usprawiedliwienie dokonuje się właśnie dzięki wierze, który w darze wcielenia i paschalnym misterium stał się Zbawicielem.
Chrystus zdecydowanie wystąpił przeciwko postawom faryzejskim przesadnie akcentującym pierwsze trzy przykazania (np. kult),
przy jednoczesnym pomniejszeniu znaczenia pozostałych (np. miłosierdzie) (por. Mt 12,10-14; Łk 13,10-17; Mk 2,23-25)30. Miłość
bliźniego wyrażająca się w udzielaniu pomocy człowiekowi znajdującemu się w potrzebie stoi przed tymi wymogami, jakie stawia wyrazowo rozumiane przykazanie zachowania szabatu (por. Mt 12,10-14).
Por. H. Schurmann, Haben die paulinischen Wertungen und Weisungen Modell
charakter? Beobachtungen und Anmerkungen zur Frage nach ihrer formalin Eigenart
und inhaltlichen Verbindlichkeit, Gr 56 (1975), s. 245-247; K. Romaniuk, Motywacje
napomnień moralnych w listach św. Pawła, Poznań-Warszawa-Lublin 1971, s. 87-89;
H.-D. Wendland, Etica del Nuovo Testamento, Brescia 1975, s. 102-106; T.J. Deidun,
New Covenant Morality in Paul, Rome 1981, s. 146-150; J.-F. Collange, De Jesus
a Paul: L’etique du Nouveau Testament, Genève 1980, s. 51-53; J. Stępień, Teologia
św. Pawła. Człowiek i Kościół w zbawczym planie Boga, Warszawa 1979, s. 100-104.
26

27
Por. H. Muszyński, „Kresem prawa jest Chrystus” (Rz 10,4). Aktualność norm
religijnomoralnych Starego Testamentu, STV 28 (1990), nr 2, s. 26-37.
28

Por. F. Bockle, I concetti fondamentali della morale, Brescia 1991, s. 74.

Por. J. Ratzinger, Relacje między judaizmem a chrześcijaństwem, WAG 49
(1994), nr 9, s. 449.
29

30
Por. J. Kudasiewicz, Dekalog, w: A. Zuberbier (red.), Słownik Teologiczny, t. 1,
Katowice 1985 s. 124; A. J. Hultgren, The Formation of the Sabbath Pericope in Mark
2,23-28, JBL 91 (1972), s. 38-43; M. Zerwick, La mujer encorrada, RiBl 24 (1962),
s. 103-105; R. Nixon, Fulfilling the Law: The Gospels and Acts, w: Law, Morality and
the Bible, s. 58-65; P. Remy, Foi chretienne et morale, Paris 1973, s. 49-61.
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Tutaj wybrzmiewa także miłosierdzie Jezusa, jako jeden z przymiotów
Zbawiciela (por. Łk 13,10-17).
Sam Jezus wypełnia Prawo, ale jednocześnie otwiera je, poszerza
oraz przekształca (por. Ga 3,13; Hbr 9,15)31. „Przekleństwem” jest
Chrystus, na zasadzie dobrowolnego zadośćuczynienia, przez przyjęcie na siebie – przez śmierć na krzyżu – solidarności z grzeszną, a więc
przeklętą ludzkością (por. Pwt 21,23). Tak więc zbawienie, czyli udział
w błogosławieństwie Abrahama, mają wszyscy ludzie – dzięki wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa. Błogosławieństwo Abrahama uwidacznia się tutaj poprzez otrzymanie Ducha Świętego (por. Rz 8,1-4;
Ga 3,14).
Przymierze, które jest dziedzictwem obiecanym patriarchom (por. Ga
3,15-18); nabrało wartości dziedzictwa przez śmierć Jezusa Chrystusa
(por. Ga 4,1-7; Rz 8,17). Nowe Przymierze we krwi Chrystusa zawarte jest jednocześnie testamentem Chrystusa. On oddał siebie ludziom
i ustanowił ich dziedzicami wszystkich dóbr Ojca. Przez Jego śmierć
wszystkie długi zostały umorzone, a Jego powrót na łono Ojca daje
ludziom gwarancję posiadania dóbr. które maja być udziałem ludzi
w przyszłości (por. Hbr 9,15-17)32.
Wreszcie przyniósł prawo ewangeliczne wraz z Kazaniem na Górze
– Dekalogiem Nowego Przymierza (por. Mt 5-7; Rz 12-15; 1 Kor 1213; Ef 4-5)33. Nie ulega wątpliwości, że Kazanie na Górze uchodzi
Por. KKK 578, 580; J. Ratzinger, Relacje między judaizmem a chrześcijaństwem,
s. 449; A. Vanhoye, La nuova alleanza nel Nuovo Testamento, Roma 1984, s. 44-47;
B. Cooke, Synoptic Presentation of the Eucharist as Covenant Sacrifice, ThS 21
(1960), s. 30-33; J. Lecuyer, La sacrifice de la Nouvelle Alliance, Lyon 1962, s. 97131; A. Jankowski, Biblijna teologia przymierza, s. 93-101; J. Kudasiewicz, Historia
i teologia przymierza, w: S. Łach, M. Filipiak (red.), Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki, t. 1, Lublin 1975, s. 155-158; G. Helewa, Alleanza nuova nel Cisto
Gesu, RVS 29 (1975), s. 131-134.
31

Por. T. Rakoczy, Rzeczywistość eschatologiczna w Liście do Hebrajczyków, ACr
1 (1969), s. 150-176; T. Jelonek, „Dotykalne” i „Góra Synaj”. Właściwa treść przeciwstawień w Hbr 12,18-24, s. 129-154; C. Spicq, La theologie des deus Alliances
dans l’Epitre aux Hebreux, RSPT 33 (1949), s. 17-26.
32

33
Por. J. Nagórny, Kazanie na górze (Mt 5-7) jako moralne orędzie Nowego
Przymierza, RTK 32 (1985), z. 3 s. 5-21; H.J. Muszyński, Dekalog. Próba medytacyj-
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za kodeks moralności chrześcijańskiej. „Nowa” moralność polega na
wypełnieniu duchem miłości dawnej litery Prawa (por. Mt 5,17). To
ukazuje najbardziej podstawowe elementy przesłania moralnego wynikającego z przynależności do Chrystusa. Przynależność do Kościoła
nakłada życie zgodne z powołaniem. Ważnym jest zachowanie jedności. Etos chrześcijański cechuje całkowita nowość życia, która pozostaje w zasadniczym i bezkompromisowym kontekście względem
dotychczasowego, pogańskiego stylu życia, nacechowanego nieznajomością Boga i grzesznym życiem. Jako dzieci światłości, mają chrześcijanie świecić prawdą nowego życia34.
W Chrystusie zarówno Dekalog, jak i przykazania miłości Boga
i bliźniego oraz siebie samego stały się razem prawem Nowego
Przymierza. Stały się nowym byciem w Chrystusie (esse in Christo).
To jest „prawo Ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie” (Rz 8,2).
Stąd „Nowe Prawo jest łaską Ducha Świętego daną wiernym przez
wiarę w Chrystusa”35. Ta nowość istnienia przez wiarę jest jednocześnie normą i imperatywne moralności nadprzyrodzonej w Jezusie
Chrystusie36. Zjednoczenie z Chrystusem napełnia chrześcijanina potęgą Ducha Św.(por. Rz 3,27). Potęga ta uwalnia od tyranii grzechu
i śmierci. Tak więc dzięki Duchowi Św. ustaje zewnętrzna, legalistycznego odczytania podczas rekolekcji Księży Biskupów na Jasnej Górze, Gniezno 1995,
s. 7-25; J.St. Synowiec, Dekalog. Dziesięć ważnych przykazań Wj 20,2-17; Pwt 5,6-20,
Kraków 2004, s.11-78; G. Ravasi, Przykazania w Piśmie Świętym i w sztuce, Kielce
2003, s. 5-39; A. Chouraqui, Dziesięć przykazań dzisiaj, Warszawa 2002, s. 13-45.
34
Por. A. Feuillet, Loi ancienne et morale chretienne d’apres l’Epitre aux Romains,
NRTh 92 (1979), s. 786-790; G. Bornkamm, Wandlungen im alt- und neutestamentlichen Gesetzverstandnis, w: Geschichte und Glaube. Gesammelte Aufsatze, t. 4,
Munchen 1971, s. 105-111; J. Łach, Logion Jezusa o przestrzeganiu starotestamentalnego Prawa (Mt 5,17), s. 3-17; J. A. Diaz, El nomismo como agente corruptor de
la etica biblica, w: La Etica Biblica, s. 189-192; F. Hahn, Das Gesetzesverstandnis im
Romer- und Galaterbrief, ZNW 67 (1976), s. 36-41.
35

KKK 1966.

Por. KKK 1968; A. Kokoszka, Teologia moralna fundamentalna. Odpowiedź
na powołanie chrześcijańskie, t. 3, Tarnów 1992, s. 74; J. Fuchs, Teologia moralna,
Warszawa 1974 s. 88.
36
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na forma Prawa. Staje się ono odtąd zinterioryzowane (por. Jr 31,3134; Ez 36,25-27; Ps 51,12-14)37.
Sednem prawnym Nowego Przymierza jest nowe przykazanie Jezusa
(por. J 13,14), a więc ta miłość, która „rozlana jest w sercach naszych
przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5)38. Chodzi
o wzajemne świadczenie sobie posługi miłości pokornej. Jednak właściwe wymiary tej miłości Jezusa Chrystusa, a zarazem właściwą jej
miarę pokaże śmierć na krzyżu. Ta najwyższa zbawcza posługa, połączona z całkowitym poniżeniem (por. Flp 2,7-8), to cały program miłości chrześcijańskiej nie znającej granic (por. 1 J 3,11-18.23). Nadzieja
usprawiedliwionego na osiągnięcie ostatecznego skutku odkupienia,
czyli zbawienia wiecznego, opiera się nie na ludzkich wysiłkach, lecz
na zbawczej woli Boga, dowiedzionej wydaniem Chrystusa na śmierć,
Jego zmartwychwstaniem i zesłaniem przez Niego Ducha Świętego39.
Prawo Ducha Świętego jest jednocześnie Prawem Miłości, Łaski
i Wolności. Chrystus zapewnia: „nie jesteś już więcej niewolnikiem,
Por. S. Zedda, L’escatologia biblica, t. 1, Brescia 1972, s. 23-25; J. Homerski,
Perspektywy przyszłości ludu Bożego w ujęciu proroków okresu niewoli i po niewoli
babilońskiej, w: Biblia o przyszłości. Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki,
t. 8, s. 28-31; E. Hamel, Les dix paroles. Perspectives bibliques, s. 144-148; B. Chiesa,
La „nova Alleanza” (Ger 31,31-34), BibOr 15 (1973), s. 173-177; N. Fuglister, La
nouvelle Alliance Jr 31,31-34, „Assemblees du Seigneur” 58 (1970), s. 28-35.
37

Por. N. Lazure, Les valeurs morale de la teologie johannique, s. 154-158;
R. Schnackenburg, Nauka moralna Nowego Testamentu, Warszawa 1983 s. 283-287;
H. Wattiaux, Engagement de Dieu et fidelite du chretien. Perspectives pour une teologie morale fondamentale, Louvain-la-Neuve 1979 s. 189-194; H. Langkammer, Etyka
Nowego Testamentu, s. 219-222; J.-F. Collage, De Jesus a Paul: L’etique du Nouveau
Testament, s. 193-196; A. Grail, De la morale du Nouveau Testament, LeV (1955), nr
21, s. 7-9.
38

Por. R. Schnackenburg, L’esistenza cristiana secondo il Nuovo Testamento,
Modena 1971 s. 166-170; J. Stępień, Teologia św. Pawła. Człowiek i Kościół
w zbawczym planie Boga, s. 111-115; A. Hiebert, The Foundations of Paul’s Ethics, w:
J. Gaffney (red.), Essays in Morality and Ethics. The Annual Publication of the College
Theology Society, New York 1980, s. 53-55; T. Hermann, Elementy konstytutywne
chrześcijańskiego życia w ujęciu św, Jana, HD 46 (1977), s. 175-178; J. M. Casabo
Suque, La teologia moral en San Juan, s. 83-106, 133-159; G. Segalla, L’esperienza
cristiana in Giovanni, „Studia Pataviana” 18 (1971), s. 334-338.
39
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lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej” (Ga 4,7; por.
Rz 8,15)40. Fakt synostwa Bożego chrześcijan wyłącza możliwość uważania się za podlegających jeszcze niewoli Prawa. Usprawiedliwienie przyniosło synostwo Boże (por. J 1,12-13), którego głównym czynnikiem jest
Duch święty, kierującym życiem ochrzczonych (por. Ga 4,4-7). Zatem
„ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi” (Rz 8,14)41.
Nowe przykazanie miłości Boga i bliźniego posiada także konkretne zewnętrzne znamiona. „Chrystus Pan, (...) polecił Apostołom, by
Ewangelię przyobiecaną przedtem przez Proroków, którą sam wypełnił i ustami swymi obwieścił, głosili wszystkim jako źródło wszelkiej
prawdy zbawiennej i normy moralnej”42, „a co Apostołów zostało przekazane, obejmuje wszystko to, co przyczynia się do prowadzenia świętego życia przez Lud Boży i pomnożenia w nim wiary”43.
Postawę Chrystusa ukazaną w Nowym Testamencie można określić jako miłość służebną, ofiarę dla ludzkości, preegzystencję, która
objawiła się definitywnie i eschatologicznie, czy wreszcie jako najdoskonalsze oddanie się Boga człowiekowi (por. J 3,16)44. Ostatecznym
motywem zbawczego działania Bożego w Chrystusie jest jednak Jego
miłość do świata. Bóg objawia swą miłość w sposób szczególny w posłaniu Jednorodzonego Syna, który umarł na krzyżu, aby przebłagać
Boga za nasze grzechy. Oddanie własnego Syna za ludzi to największe
dzieło miłości Boga. Nie myśmy dali początek miłości, lecz Bóg, który
w Chrystusie dał samego siebie w darze (por. 1 J 4,9). Miłość wcielona w osobie Jezusa Chrystusa jest samą dobrocią (por. Tt 3,4) i mi40

Por. KKK 1972.

Por. M. E. Boismard, La revelation de l’Esprit Saint, RThom 63 (1955), s. 1619; E. Kasemann, Geist und Geistesgaben im Neuen Testamment, w: Die Religion in
Geschichte und Gegenwart, t. 2, Tubingen 1957, kol. 1273; I. Hermann, Kyrios und
Neuma. Studien zur Chrystologie der paulinischen Hauptbriefe, München 1961, s. 3858; J.S. Vos, Traditionsgeschtliche Untersuchungen zur paulinischen Pneumatologie,
Assen 1973, s. 79-85.
41

42

KO 7.

43

KO 8.

Por. H. Schurmann, Prospettive di morale cristiana, w: J. Ratzinger, H. Schur
mann, H.U. von Balthasar, Prospettive di morale cristiana, Roma 1986, s. 9-35.
44
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łosierdziem. Przyjęcie w wierze obdarowania tą pełną miłością Boga
i jej naśladowanie w Chrystusie oraz z Chrystusem jest podstawą moralnego życia ludzi chrztu świętego. Chrystus sam życiem, a zwłaszcza przelaniem Krwi Przymierza (por. J 11,51-52; 17,17.20; 1 J 1,7.9;
2,1-2; 4,10) oraz nauczaniem w pełni wyjaśnia i nadaje sens takiej postawie miłości45.
W Chrystusowej ekonomii Nowego Przymierza ludzkość nie jest
już pod władzą prawa, lecz łaski, ponieważ „prawo Ducha, które daje
życie w Chrystusie Jezusie wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci” (Rz 8,2). Wobec tego porządku grzechu i śmierci staje nowy porządek Ducha (por. Rz 3,27). Z tego Prawa opartego na Duchu wywodzi
się zadanie do podjęcia zaofiarowanych darów. Ponieważ Chrystus
umarł i zmartwychwstał dla ludzi stąd powinni oni żyć dla Niego, a nie
tylko dla siebie samych (por. 2 Kor 5,15)46. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, w które włącza chrzest, oznacza zerwanie z egoizmem
i grzeszną przeszłością, a zaczyna nowy rodzaj egzystencji (por. Rz
14,7-9; Ga 2,20). Cechą zasadniczą miłości Chrystusa jest jej zbawczy charakter. Wskutek miłości pochodzącej z góry człowiek jest niejako własnością Boga. Miłość kazała Chrystusowi oddać się za ludzi
bez reszty, miłość nasza do Chrystusa domaga się z kolei tego, abyśmy
się Jemu całkowicie oddali47.
45
Por. VSpl 11; RHm 18; RMat 7; E. Malatesta, Interiority and Covenant. A Study
of “einai en” and “menein en”. In the First Letter of Saint John, Rome 1978, s. 305308; C. Spicq, La theologie des deux Alliances dans l’Epitre aux Hebreaux, s. 1821; W. Hryniewicz, Wcielenie a misterium paschalne, RTK 26 (1979), z. 2, s. 53-65;
J. Giblet, L’Alleanza di Dio con gli uomini, w: J. Giblet (red.), Grandi temi biblici,
Alba 1968, s. 27-43; T. Goffi, Carita, esperienza di Spirito, Roma 1978, s. 55-57.
46
Por. S. Bastianel, L. Di Pinto, Biblijne podstawy etyki, Kraków 1994, s. 93-95;
W. Barclay, Flesh and Spirit, London 1962, s. 63-76; B. Haring, Liberi e fedeli in
Cristo. Teologia morale per preti e laici, t. 1, Roma 1980, s. 159-161; W. Słomka,
Znaczenie prawa – przykazań w życiu moralnym, w: Powołanie człowieka, t. 6
(B. Bejze red., W służbie ludowi Bożemu), Poznań 1983, s. 201-207; A. Valsecchi,
Legge nuova, w: L. Rossi, A. Valsecchi (red.) Dizionario enciclopedico di teologia
morale, Roma 1976, s. 534-544.
47
Por. R. Schnackenburg, Das Heilsgeschehen bei der Taufe nach dem Apostel
Paulus, Munchen 1950, s. 110-118; S. Lyonnet, Liberte chretienne et loi de l’Esprit se-
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Podsumowanie
Jezus Chrystus wskazuje: „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity,
ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5). Jest to wyraźne wskazanie na owoce, które winny wyrażać się w świętości opartej
na zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem. Jeśli zjednoczenie jest trwałe,
wzrasta świętość. Kiedy słabnie, zanika możność zasługiwania na życie wieczne. Kiedy ustaje całkowicie, następuje atrofia i niemożność
spełnienia dzieł miłych Bogu.
Głęboka wiara, jedność z Nim zawsze widzie ku przestrzeganiu
przykazań. Przecież „sam Zbawiciel przychodzi, by miłować w nas
swojego Ojca i swoich braci, naszego Ojca i naszych braci”48. To właśnie dzięki Duchowi Świętemu osoba Jezusa Chrystusa staje się dla
ludzi żywą i wewnętrzną normą ich myślenia, a zwłaszcza postępowania. Wówczas bardziej zrozumiałe staje się wskazanie: „To jest moje
przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15,12). Nie ma miłości do Jezusa bez miłości do bliźnich.
Jezus, który żąda miłości dla siebie, żąda także miłości dla bliźniego.
Miarą tej miłości jest miłość Jezusa do uczniów. Moralność chrześcijańska nie realizuje abstrakcyjnego wzoru, nie polega na podporządkowaniu się bezosobowemu prawu, lecz na miłości do osoby, która
przejawia się w myślach, uczuciach i działaniu.
Prawo miłości, Prawo Nowego Przymierza, tylko w Jezusie Chrystu
sie stanowi centrum zbawienia nie tylko Nowego Testamentu, ale całej ekonomii zbawienia. Bowiem w Chrystusie sumują się zapowiedzi
i jednocześnie ich wypełnienie. On jest żywą i wieczną więzią między
Starym i Nowym Przymierzem, Przymierzem litery i ducha. Dzięki
lon S. Paul, Rome 1954, s. 187-192; J. Nagórny, Miejsce Prawa w Nowym Przymierzu
w paranezie św. Pawła, RTK 30 (1983), z. 3, s. 41-47; W. Thussing, Per Christum in
Deum. Studien zum Verhaltnis von Christozentrik and Theozentrik in den paulinischen
Hauptbriefen, Munster 1965, s. 61-114; T.J. Deidun, New Covenant Morality in Paul,
s. 106-116; V. P. Furnish, The Love Command in the New Testament, London 1972,
s. 95-111.
48

KKK 2074.
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Chrystusowi przykazania Dekalogu i przykazanie miłości Boga i bliźniego staje się Prawem żywym i odniesionym do każdego człowieka
indywidualnie.
Jezus Chrystus, posłany Mesjasz, jest dla człowieka wiary Prawem
żywym i osobowym, „które wzywa do naśladowania Go, daje poprzez
Ducha Świętego łaskę udziału w Jego własnym życiu i miłości oraz
obdarza człowieka mocą, by mógł świadczyć o Nim swoimi decyzjami i czynami”49. Zatem Dekalog i przykazanie miłości Boga i bliźniego streszczają się, dopełniają i stanowią jedno przesłanie w Jezusie
Chrystusie50.
Riassunto
Amore per Dio e per il prossimo come la
sintesi e il compimento del Decalogo
Nel contesto del Antico e del Nuovo Testamento rimane aperta la domanda sul senso
e sul significato del Decalogo. Per prima bisogna domandare sul carattere normativo
della chiamata dell’uomo. Questo è il riferimento alla legge nella sua eternità,
naturalità, nella costituzione della legge di Dio e della legge dell’uomo. In questo
contesto Decalogo appare come il comandamento dell’Antica Alleanza. Comprede in
sè la legge rituale, giudiziaria e morale. Questa è la via verso il Regno di Dio che
in Cristo trova la sua pienezza. In questo contesto l’amore si mostra come un segno
del comandamento della Nuova Alleanza. Dunque, qui è la domanda sul radicalismo
della Legge e sulla sua apertura verso la Legge evangelica. Cristo stesso si è fatto la
Legge della Nuova Alleanza. Questa è la domanda sull’essere in Cristo. Il contenuto di
questa legge è la Legge dell’Amore, della Grazia e della Libertà. Questa è la domanda
sull’amore che assume l’atteggiamento di servizio, capace di farsi un sacrificio, che
libera un dono per seguire lo stesso amore in Cristo. Infine la Legge dell’amore
della Nuova Alleanza si trova al centro dell’economia della salvezza. Bisogna però
ricordare che Gesù ha dimostrato con la sua vita e la sua predicazione l’eterno valore
del Decalogo. Questo codice mantiene sempre il suo valore salvifico.

Bp Andrzej F. Dziuba
49

VSpl 15, por. KKK 2075-2077.

50

Por. D. Mieth, Norma, s. 328.
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PRYMAT BISKUPA RZYMSKIEGO
W DIALOGU STOLICY APOSTOLSKIEJ
I PATRIARCHATU KONSTANTYNOPOLSKIEGO
PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II
Kwestia prymatu biskupa rzymskiego w Kościele jest jednym z najtrudniejszych zagadnień dialogu ekumenicznego. Po dziś dzień dzieli ona chrześcijan i stanowi przeszkodę na drodze do zjednoczenia.
Problem nabiera szczególnej wagi w relacjach pomiędzy Kościołem
Zachodnim a Kościołem Wschodnim, które po Soborze Watykańskim
I i ogłoszeniu na nim dogmatów o nieomylności i powszechnej jurysdykcji papieża weszły na drogę wzmożonych polemik i wzajemnych
oskarżeń o odejście od wiary ortodoksyjnej.
Na skutek schizmy 1054 roku kontakty pomiędzy Rzymem a Kon
stantynopolem zostały zerwane, jeśli pominąć unijny Sobór Florencki
(1439–1445) oraz paternalistyczne ze strony Rzymu i raczej obraźliwe ze strony patriarchów prawosławnych dokumenty z roku 1848 oraz
1895. Sporo złej krwi spowodowały w świecie prawosławnym nawoływania ze strony papieży, ażeby „córka” wróciła do swojej „matki”. Prawosławie wyklucza wszelką myśl o „powrocie” do Kościoła
rzymskokatolickiego, a eklezjologia Wschodu nie uznaje możliwości posiadania przez jeden Kościół lokalny jurysdykcji nad innymi
Kościołami1.
Por. W. Hryniewicz, Ku teologii Kościołów siostrzanych, w: W. Hryniewicz,
J.S. Gajek, S. J. Koza (red.), Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu,
Lublin 1996, s. 83.
1
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Z kolei encyklika patriarchów wschodnich, zgromadzonych wraz
z ich synodami w 1848 roku, a także patriarchalna i synodalna encyk
lika konstantynopolitańska z 1895 roku stwierdzały, że „papizm jako
dążenie do dominacji jest herezją” i „jedynie Kościół jako całość jest
nieomylny”2. Choć po Soborze Watykańskim II, dzięki któremu nastąpił rozwój dialogu ekumenicznego, zagadnienie prymatu w relacjach
pomiędzy Kościołami jest rozpatrywane w klimacie większej życzliwości i otwartości, sytuację nadal komplikuje inny sposób uprawiania
teologii na Wschodzie i na Zachodzie, w związku z czym dojście do
porozumienia nie jest sprawą łatwą. Sytuacja wciąż jest daleka od tego,
aby prawosławni zaakceptowali dogmaty Soboru Watykańskiego I.
Warto zwrócić uwagę na niektóre dokumenty i wypowiedzi hierarchów
Kościoła, żeby postarać się zrozumieć, na czym polega problem.

NOWY DUCH W RELACJACH MIĘDZY STOLICĄ
APOSTOLSKĄ I PATRIARCHATEM EKUMENICZNYM
Dopiero papież Jan XXIII i patriarcha ekumeniczny Atenagoras I
przełamali barierę wrogości i nieufności między Kościołami, a Sobór
Watykański II otworzył drogę do wzajemnego zbliżenia. Następnie
spotkanie papieża Pawła VI z Atenagorasem I w Jerozolimie umocniły ducha przyjaźni i wzajemnego zrozumienia. Także unieważnienie
ekskomunik z 1054 roku jednocześnie w Rzymie i Konstantynopolu
7 grudnia 1965 roku przyczyniło się do ocieplenia wzajemnych relacji
i stworzyło przyjazną atmosferę dla dyskusji. Co prawda, akt odwołania ekskomunik nie przywrócił pełnej wspólnoty między Kościołami,
ponieważ nie wniósł żadnej zmiany do istniejącego w każdym
z Kościołów nauczania dogmatycznego3, był jednak wejściem na
drogę oczyszczenia pamięci i pojednania. Akt ten wskazał przede
wszystkim na potrzebę zapomnienia o wszystkich wydarzeniach
2

Cyt. za: O. Clément, Rzym inaczej, Warszawa 1999, s. 60.

Por. Meliton z Helioupolis, Przemówienie na rozpoczęcie prac komisji mieszanej
do spraw zniesienia ekskomunik z 1054 roku, 22 XI 1965, w: A. Polkowski (red.), Jan
Paweł II w dialogu miłości z Kościołem Wschodnim, Warszawa 1984, s. 326.
3
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i gestach, obrażających drugą stronę, dokonanych w przeszłości4. Jak
zauważył Paweł VI, ciągłe powracanie do minionych dziejów oznaczałoby pogrążenie się w labiryncie historii i ponowne otwieranie zadanych sobie nawzajem ran: „Okazujemy przebaczenie i równocześnie
o nie prosimy”, powiedział5. Wzajemne zdjęcie anatemy z 1054 roku
umożliwiło otwarcie na „dialog miłości”, w którym objawiła się „skuteczna wola osiągnięcia wspólnego zrozumienia wiary apostolskiej
i jej wymagań”6.
W dniach 25-26 lipca 1967 roku Paweł VI udał się do Istambułu.
Jego modlitwa w świątyni Hagia Sophia w miejscu, gdzie w 1054
roku w imieniu stolicy rzymskiej został obłożony ekskomuniką patriarcha ekumeniczny, została odebrana jako znak zadośćuczynienia7.
Przy okazji spotkania papieża z patriarchą ważne znaczenie miało brewe Pawła VI Anno ineunte z 25 lipca, wręczone przez papieża patriarsze Atenagorasowi I. W tym dokumencie papież uznaje eklezjalny
charakter Kościołów prawosławnych i ważność władzy biskupiej
w tych Kościołach8. Gdy 26 października 1967 roku Atenagoras I przybył do Rzymu, stwierdził, że biskup Rzymu jest następcą wielu ludzi
świętych i światłych, „którzy uczynili sławną tę stolicę, pierwszą pod
względem godności i porządku, [...] i której świętość, mądrość i walka
o jedność wiary niepodzielonego Kościoła są stałą zdobyczą i skarbem
całego chrześcijańskiego świata”9.
4
Por. W. Hryniewicz, Wschód i Zachód chrześcijański: od schizmy do dialogu, w:
A. Polkowski (red.), Jan Paweł II…, s. 42.

Por. Paweł VI, Przemówienie do obserwatorów – delegatów innych wyznań chrześcijańskich podczas II sesji Soboru Watykańskiego II, 17 X 1963, w: A. Polkowski
(red.), Jan Paweł II…, s. 310.
5

6

Por. O. Clément, Rzym inaczej, s. 70-71.

7

Por. O. Clément, Rzym inaczej, s. 70.

Por. Konferencja prasowa metropolity Damaskinosa z Tranoupolis i o. Pierre
Duprey, przewodniczących mieszanej komisji redakcyjnej Tomos Agapis, 25 I 1972,
w: A. Polkowski (red.) Jan Paweł II…, s. 364; Zob. także: J. Bujak, Jedność na nowo
odkrywana. Dialog katolicko-prawosławny w latach 1958-2000, Poznań 2001, s. 21.
8

9

Cyt. za: O. Clément, Rzym inaczej, s.70.
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Gdy 14 grudnia 1975 roku w Watykanie odbywały się uroczystości
związane z dziesiątą rocznicą zniesienia ekskomunik między Rzymem
i Konstantynopolem, w których brała udział delegacja Patriarchatu
Ekumenicznego, na zakończenie Mszy św. miało miejsce wydarzenie,
które wielu wprowadziło w zdumienie. Papież przyklęknął i ucałował stopy metropolity Melitona10. Następca patriarchy Atenagorasa I,
Dimitrios I, skomentował ten gest w następujący sposób: „Nie ma takiego człowieka [...], kto by nie docenił gestu Jego Świątobliwości
papieża rzymskiego Pawła VI, który [...] ucałował stopy naszego
przedstawiciela Melitona, metropolity Chalcedonu, reprezentującego
w tym momencie całe prawosławie. Uważamy ten wielki akt za kontynuację tradycji biskupów Ojców niepodzielonego Kościoła, którzy
dzięki takiej pokorze budowali wzniosłe rzeczy. Czyniąc tak papież
Paweł VI przewyższył siebie i pokazał Kościołowi i światu, czym jest
i może być biskup, a przede wszystkim pierwszy biskup chrześcijaństwa: czynnikiem pojednania i zjednoczenia Kościoła jak i świata”11.
Papież Paweł VI dwukrotnie spotkał się z patriarchą Atenagorasem I.
Dzięki tym spotkaniom dokonał się przełom w relacjach między
Kościołem Wschodnim i Zachodnim. Symbolem tego przełomu był
wymieniony między obydwoma zwierzchnikami Kościołów pocałunek pokoju i miłości12.

NAPIĘCIA TOWARZYSZĄCE DIALOGOWI
Dzięki dialogowi miłości usunięto wiele przeszkód, ale dopiero
w 1975 roku prawosławie pokonało trudności wynikające z zasady autokefalii i powołało Międzyprawosławną Komisję Teologiczną, która
miała za zadanie przygotować dialog teologiczny z Kościołem rzym10
Por. Uroczystości dziesiątej rocznicy zniesienia ekskomunik z 1054 roku między
Kościołem Rzymu i Kościołem Konstantynopola, 14 XII 1975, w: A. Polkowski (red.),
Jan Paweł II…, s. 370.
11
Dimitrios I, Oświadczenie w związku z gestem papieża Pawła VI w kaplicy
Sykstyńskiej, 17 XII 1975, w: Tamże, s. 379-380.
12

s. 22.

Por. W. Miziołek, Wprowadzenie do zagadnień ekumenicznych, Warszawa 1986,
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skokatolickim. Kościoły prawosławne upoważniły Konstantynopol do
ogłoszenia tego faktu. Dzięki wspólnej pracy przygotowawczej 30 listopada 1979 roku Jan Paweł II oraz patriarcha Dimitrios I zapowiedzieli ustanowienie katolicko-prawosławnej Komisji mieszanej do
dialogu Teologicznego13. Jednym z głównych tematów przyszłego dialogu miało być zagadnienie prymatu biskupa rzymskiego i jego miejsce w Kościele.
Można zauważyć, że od początku towarzyszyły dialogowi pewne
niepokoje i przeszkody. Tuż po wizycie Jana Pawła II do Turcji mnisi
dwudziestu klasztorów z góry Atos 22 kwietnia 1980 roku wydali oficjalny dokument, w którym odrzucili wspólną deklarację Jana Pawła II
i patriarchy Dimitriosa, podpisaną w Fanarze na zakończenie spotkania. Poddali między innymi krytyce tezę o „oczyszczeniu wspólnej
pamięci” Kościołów, gdyż, ich zdaniem, prawosławie przechowało autentyczną naukę Chrystusa, a oczyszczeniu powinien się poddać jedynie Kościół katolicki. Domagali się między innymi zmiany stanowiska
Kościoła katolickiego w kwestiach nieomylności, prymatu i uniatyzmu, ponieważ, w ich przekonaniu, jeżeli nie nastąpi zmiana, dialog
teologiczny byłby równoznaczny z duchowym samobójstwem prawosławia. Stwierdzono ponadto, że dopóki istnieją rozbieżności doktrynalne, nie może być mowy o wspólnej modlitwie14.
W dniach 13-17 marca 1980 roku w Odessie odbyły się rozmowy doktrynalne między Kościołem rzymskokatolickim a rosyjskim
Kościołem prawosławnym na temat zasadniczego problemu eklezjalnego: Stosunki między Kościołem lokalnym a Kościołem powszechnym. Aspekty teologiczne i praktyczne, w których Kościół rosyjski
reprezentował całe prawosławie15. Analizowano między innymi treść
34 kanonu apostolskiego. Kanon ów ma dla Kościoła prawosławnego
ważne znaczenie jako norma regulująca stosunki pomiędzy biskupaPor. W. Hryniewicz, Wschód i Zachód chrześcijański: od schizmy do dialogu,
w: A. Polkowski (red.), Jan Paweł II w dialogu miłości z Kościołem Wschodnim,
Warszawa 1984, s. 35; Zob. także: E. Przekop, Rzym – Konstantynopol na drogach
podziału i pojednania, Olsztyn 1986, s. 120-121.
13

14

Por. E. Przekop, dz. cyt., s. 128.

15

Por. E. Przekop, dz. cyt., s. 126.
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mi Kościoła krajowego a biskupem pierwszym wśród nich. W wyniku rozmów dostrzeżono spore rozbieżności i zwrócono uwagę na to, że
w przyszłości trzeba będzie przede wszystkim rozstrzygnąć kwestię,
czy pierwszeństwo jednego z biskupów, o którym jest mowa w kanonie, ma uzasadnienie kościelno-historyczne oparte na stosunkach politycznych, czy też zostało ustanowione dla Kościoła przez Chrystusa
jako urząd Piotrowy dla wszystkich Kościołów. Jak wiadomo, ten drugi sposób rozumienia prymatu w Kościele został potwierdzony na
Soborze Watykańskim I.
Jednak napięcia i oskarżenia o katolicki prozelityzm ze strony prawosławnego Kościoła rosyjskiego w latach 90-tych doprowadziły do
załamania się dialogu katolicko-prawosławnego na płaszczyźnie międzynarodowej. W dniach 12-13 lutego 1991 roku na Ukrainie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona tematowi: Katolicyzm
rzymski a świat prawosławny. Podczas konferencji oskarżono Kościół
katolicki między innymi o agresję, prześladowanie prawosławnych
i odmówiono mu cech prawdziwego Kościoła Chrystusowego.
Jak już zostało wspomniane, od czasów Soboru Watykańskiego I
nasilają się reakcje sprzeciwu wobec prymatu biskupa Rzymu. W odpowiedzi na encyklikę Leona XIII, w której, zachowując wizję prymatu zdefiniowanego na tym soborze, papież zaprasza Kościół Wschodni
do zjednoczenia z Rzymem, patriarcha ekumeniczny Konstantynopola
Antimos I (1895-1896) razem z synodem patriarchalnym w imieniu całego Kościoła prawosławnego wydał w sierpniu 1896 roku encyklikę,
w której na temat prymatu papieża napisał między innymi: „Wracając
do Ojców i soborów ekumenicznych Kościoła pierwszych dziewięciu wieków widzimy, że biskup Rzymu nigdy nie był uważany za najwyższą i nieomylną głowę Kościoła. Jak każdy biskup, jest on głową
i przewodniczącym swojego Kościoła partykularnego i jest poddany
rozkazom i postanowieniom synodów całego Kościoła, który jako jedyny jest nieomylny. Biskup Rzymu nie stanowi wyjątku od tej zasady.
Jak pokazuje historia Kościoła, wiecznie trwającą i nieomylną głową
Kościoła jest jedynie Chrystus […]. Święci Ojcowie, czcząc biskupa
Rzymu jedynie jako biskupa stolicy państwa, przyznawali mu prymat
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honorowego przewodnictwa, uznając go jako biskupa pierwszego według porządku, to znaczy primus inter pares”16.
Także patriarcha Konstantynopola Dimitrios I w przemówieniu do
delegacji watykańskiej w katedrze patriarszej 30 listopada 1973 roku
stwierdza jednoznacznie: „Uważamy za stosowne powtórzyć i podkreślić, że żaden chrześcijański biskup nie ma boskiego ani ludzkiego
powszechnego uprawnienia nad jednym, świętym, katolickim i apostolskim Kościołem Chrystusa, ale że my wszyscy, czy to w Rzymie,
czy w tym mieście tutaj [w Fanarze], czy w jakimkolwiek innym mieście, niezależnie od stanowiska w hierarchii kościelnej czy pozycji
politycznej, jesteśmy po prostu i tylko kolegialnie pasterzami pod jednym, najwyższym Arcypasterzem, Głową Kościoła, Panem naszym
Jezusem Chrystusem, zgodnie z ustalonym od początku kościelnym
porządkiem hierarchicznym”17.
Następca Dimitriosa I, patriarcha Bartłomiej I, też niejednokrotnie rozmawiał z Janem Pawłem II, nazywając go „starszym bratem”
i „biskupem pierwszego Rzymu”, ale również często zwracał przy
tym uwagę na to, że nakaz, skierowany przez Chrystusa do Szymona
Piotra, dotyczy każdego biskupa i choć założony przez apostołów
Piotra i Pawła Kościół rzymski na pewno otrzymał nakaz „przewodniczenia w miłości” wśród Kościołów lokalnych, nie oznacza to wcale, iż ma władzę sprawowania rządów nad tymi Kościołami. Rzym
był przed schizmą primus inter pares, pozostając w stosunkach pełnej
wzajemnej zależności z innymi biskupami, którzy kolegialnie są następcami apostołów18.
W czerwcu 1996 roku, w wywiadzie udzielonym dla polskiego
„Tygodnika Powszechnego”, Bartłomiej I powiedział, że rozwiąza16
Cyt. za: L. Varnalidis, Il primato del Papa dal punto di vista Ortodosso. Punti
storici, situazione recente e prospettive, in: In cammino verso l’unita’ dei cristiani. Bilancio ecumenico a 40 anni dall „Unitatis redintegratio” di cura di Donato
Valentini, Roma 2005, p. 92-93.

Dimitrios I, Przemówienie w katedrze patriarszej, 30 XI 1973, w: A. Polkowski
(red.), Jan Paweł II…, s. 367
17

18

Por. O. Clément, Prawda was wyzwoli, s. 191-192.
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nie problemu widzi w powrocie do Pentarchii19 pierwszego tysiąclecia,
w której biskup Rzymu miałby urząd koordynatora, starszego przywódcy oraz patriarchy Kościoła wśród „innych prastarych stolic apostolskich świata, bez skrajności i teologicznie błędnych roszczeń do
prymatu światowego w sensie jurysdykcji, lub, co gorsza, do osobistej
nieomylności poza całym Kościołem czy też niezależnie od niego”20.
Waga zagadnienia urzędu biskupa rzymskiego została podkreślona
przez Bartłomieja I także w 1999 roku przy okazji spotkania z kardynałem F. George z Chicago. Zostało stwierdzone między innymi, że
„jedyną kwestią, która pozostaje istotnym problemem w relacjach między katolikami a prawosławnymi, jest posługa Piotrowa”21.

ODMIENNA WIZJA PRYMATU W TEOLOGII
PRAWOSŁAWNEJ
Jak się okazuje, trudność leży w tym, że w Kościele Wschodnim jest
inna wizja prymatu. Stanowisko Kościoła prawosławnego dobrze widać na przykładzie pism takich teologów jak N. Nissotis, P. Evdokimov
i O. Clément. Zwracają oni uwagę na to, że eklezjologia Kościoła
Wschodniego różni się od eklezjologii Kościoła Zachodniego, dlatego także sprawa autorytetu hierarchii kościelnej jest interpretowana
i stosowana przez obie strony w bardzo różny sposób. Wśród wielu praBartłomiej I nawiązuje do (historycznie dość wątpliwej) tradycji z pierwszego tysiąclecia chrześcijaństwa, według której rządy w Kościele sprawuje pięciu patriarchów: Rzymu, Konstantynopola, Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy, a jedność
Kościoła ma się wyrażać w komunii tej „Pentarchii”. Związek ten wskazuje, że się
jest równorzędnym członkiem prawosławnej wspólnoty, zgodnie ze wskazaniami 34
kanonu apostolskiego. Troska stolic pentarchicznych obejmuje Kościół powszechny.
Zwierzchnictwo przysługuje pierwszemu biskupowi, za którego w Kościele niepodzielonym uważany był biskup Rzymu. Prymatowi przysługuje prawo apelacji i potwierdzania święceń biskupich, a także przywilej inicjatywy i przewodniczenia (Por.
P. Evdokimov, Prawosławie, Warszawa 2003, s. 140; Zob. także: O. Clément, Rzym
inaczej, s. 10).
19

Bartłomiej I, Wypowiedź na temat prymatu biskupa Rzymu, TPow z dnia 17 VI
1996, nr 26, s. 12.
20

21

L. Varnalidis, Il primato del Papa…, p. 77.

Studia Theologica Varsaviensia_1-2010.indd 212

2010-07-02 14:41:25

[9]

PRYMAT BISKUPA RZYMSKIEGO W DIALOGU

213

wosławnych do dziś panuje przekonanie, że początkiem schizmy było
pragnienie Rzymu panowania nad Wschodem, a nieomylność i prymat
jurysdykcji były jedynie późniejszym uzasadnieniem owej pierwotnej
postawy. Ich zdaniem, również obecnie rzymskokatolicka teologia tożsamości z osobą Piotra prowadzi do osobistej nieomylności22 papieża,
zamiast prowadzić do nieomylności wspólnotowej, „której przybytkiem jest sumienie całego Kościoła”23. Aby papiestwo mogło się stać
charyzmatyczną siłą jedności Kościoła, ma ono być oczyszczone od
swego „ekskluzywizmu” i sprowadzone do swojego właściwego wyJak wynika z pism wymienionych teologów, w Kościele Wschodnim ani biskupi,
ani żaden z patriarchów nie są uznawani za nieomylnych, aczkolwiek pojęcie nieomylności jest obecne w prawosławiu. Chodzi o nieomylność Kościoła jako całości,
co znajduje swój wyraz także w odniesieniu do pentarchii pierwszego tysiąclecia. Tak
wobec przygotowania i ogłoszenia dogmatu Soboru Watykańskiego I o papieskiej
nieomylności, encyklika patriarchów wschodnich z 1848 roku, a także patriarchalna i synodalna encyklika konstantynopolitańska z 1895 roku stwierdzają, że prawda
jest chroniona przez całe ciało Kościoła i jedynie Kościół jako całość jest nieomylny: „Obrońca religii zawiera się w całym ciele Kościoła, to znaczy w ludzie, który
chce zachować swoją wiarę nienaruszoną. Biskupi są jej sędziami, a świeccy są jej
tarczą” (Cyt. za: O. Clément, Rzym inaczej, s. 60; Zob. także: O. Clément, Prawda
was wyzwoli, s. 26). F. Dvornik podaje, że w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa
zasada pentarchii wyrażała ideę nieomylności Kościoła w sprawach doktrynalnych,
„a dogmat ten Kościół Wschodni uznaje z całą mocą do dziś” (F. Dvornik, Bizancjum
a prymat Rzymu, Warszawa 1985, s. 75). Przytacza on słowa patrycjusza Baanesa,
przedstawiciela cesarza Bazylego I na Soborze Konstantynopolitańskim z 869-870
roku, którymi określił on ideę pentarchii: „Bóg oparł swój Kościół na pięciu patriarchach i zapewnił w swoich ewangeliach, że nigdy nie mogą oni zupełnie zbłądzić,
ponieważ są zwierzchnikami Kościoła. Powiedziano, bowiem, „a bramy piekielne go
nie przemogą” (Mt 16, 18), co znaczy, że gdyby dwóch z nich zbłądziło, zwrócą się do
trzech pozostałych, gdyby trzech zbłądziło, zwrócą się do dwóch, a gdyby przypadkiem czterech zbłądziło, to ten jeden, dlatego, że wytrwa w Bogu naszym Chrystusie,
zwierzchniku wszystkich, ponownie odzyska pozostałą część Kościoła” (F. Dvornik,
Bizancjum a prymat Rzymu, Warszawa 1985, s. 74-75).
22

23
Por. N. Nissotis, Co nas dzieli od rzymskiego Kościoła katolickiego?, Conc
(1970), nr 1-5, s. 240-241. Nie sposób tu nie przypomnieć, że Sobór Watykański II
wyraźnie naucza, iż „ogół wiernych, mający namaszczenie od Świętego, nie może
zbłądzić w wierze” (KK 12), zaś dogmat Soboru Watykańskiego I orzeka, że Biskup
Rzymu, kiedy naucza ex cathedra, „posiada tę nieomylność, jaką Boski Zbawiciel
chciał wyposażyć swój Kościół” (BF II 61).
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miaru prymatu miłości24. Tradycja „nie znała nigdy powszechnej jurysdykcji”25, wszyscy biskupi są sobie równi z punktu widzenia łaski
episkopalnej, co wyklucza jakieś pojęcie „nadbiskupa”26. Jedyna różnica między biskupami sprowadza się do różnicy zaszczytu pierwszeństwa. „Pierwszy” to liczba porządkowa, będąca poza wszelką różnicą
jakościową. Rzym w ciągu tysiąca lat, dopóki nie odłączył się od wspólnoty prawosławnej, był primus inter pares27. Pada nawet pytanie, czy
papież nie odszedł od wiary Piotra przez chęć narzucenia Wschodowi
Filioque i „zmianę w sposób istotny” swej roli w Kościele. W związku
z tym Wschód wzywa Piotra do pokuty i łez skruchy, dzięki którym będzie mógł odnaleźć swoje prawdziwe miejsce w Kościele28.
24

Por. N. Nissotis, Tamże, s. 245.

25

P. Evdokimov, Prawosławie, Warszawa 2003, s. 142.

N. Nissotis używa także określenia „superbiskupa” w stosunku do biskupa
Rzymu. Nawiązuje do Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, gdzie
jest mowa o tym, że kolegium biskupie posiada władzę autorytatywną jedynie wtedy,
gdy się je bierze łącznie z biskupem rzymskim, ponieważ z racji swego urzędu ma
on pełną, najwyższą i powszechną władzę nad Kościołem i władzę tę zawsze ma prawo wykonywać w sposób nieskrępowany (Lumen gentium, nr 22). W związku z tym
N. Nissotis stwierdza: „Prawosławni nigdy nie negowali prawdziwego prymatu biskupa Rzymu, lecz w prawdziwym wymiarze, jako prymatu miłości i czci, który przypada
papieżowi jako biskupowi Rzymu, a nie jako uniwersalnemu superbiskupowi, przyobleczonemu w najwyższą władzę prawną następcy Piotra i wikariusza Chrystusa.
Prymat miłości jest czymś dużo głębszym, bardziej duchowym i charyzmatycznym […]. Tym więc, co dzieli ludzi Wschodu od Rzymu w oczach prawosławnych
i w świetle historii Kościoła, tak jak oni ją interpretują, jest przede wszystkim postawa Rzymu, która administracji monarchicznej daje pierwszeństwo nad Ludem Bożym
i w ten sposób wznosi geograficzny i eklezjologiczny ośrodek ponad Kościołami
lokalnymi, przydając episkopatowi lokalnemu superbiskupa” (N. Nissotis, Co nas
dzieli od rzymskiego Kościoła katolickiego?, Conc (1970), nr 1-5, s. 241-242). Jest
to typowy i niemal powszechny pogląd prawosławnych na kwestię prymatu biskupa
rzymskiego, przez co staje się zrozumiałe, iż żeby dojść do porozumienia i znaleźć
„wspólną podstawę” – jak to określił metropolita Meliton z Chalcedonu w wypowiedzi dla dziennika Ekklesiastiki Alithia z dnia 16 XII 1979 roku – potrzebny jest czas,
cierpliwość i sporo wysiłków.
26

27

Por. P. Evdokimov, Prawosławie, Warszawa 2003, s. 140-141, 168-169.

28

O. Clément, Rzym inaczej, s. 57.
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W XX wieku nastąpiła odnowa eklezjologii prawosławnej. Obecnie
prymat w Kościele interpretuje się przede wszystkim jako posługę komunii Kościołów. W Kościele prawosławnym przypada on Kościołowi
Konstantynopola z uwagi na jego dyspozycje kanoniczne i długie doświadczenie historyczne. Używając deklaracji patriarchów Atenagorasa I,
Dimitriosa I, Bartłomieja I oraz zbioru pod tytułem Kościół lokalny i Kościół powszechny opublikowanego przez ośrodek Patriarchatu
Ekumenicznego w Chambésy, można spróbować ukazać, w jaki sposób prymat Konstantynopola określa się w naszych czasach.
Prymat ten nie jest jedynie honorowym zaszczytem, nie jest również „papiestwem wschodnim”. Patriarcha ekumeniczny nie uważa się
za „biskupa powszechnego” ani „nie przypisuje sobie żadnej nieomylności dogmatycznej, żadnej bezpośredniej jurysdykcji w odniesieniu
do wszystkich wiernych”. Prymat ten ma służyć obronie wiary i jedności wszystkich. Nie jest władzą, lecz „jakby służebnym darem ofiarnym w naśladowaniu Tego, który przyszedł po to, by służyć, a nie po
to, by Jemu usługiwano”. Prymat wynika ze struktur Kościoła i jest
nieodzowny dla zapewnienia jedności oraz powszechności prawosławia, nie ma jednak prawa ingerować w sprawy wewnętrzne innych
Kościołów. Stwarzając więź między Kościołami siostrzanymi przypomina o współodpowiedzialności, doprowadza do współpracy i dawania wspólnego świadectwa; jest instancją odwoławczą dla wspólnot,
znajdujących się w niebezpiecznej sytuacji.
Poza tym prymat „po skonsultowaniu się z Kościołami siostrzanymi
i uzyskaniu ich zgody, może stać się ich rzecznikiem”. Jako pierwszy
tę koncepcję prymatu zastosował patriarcha Atenagoras I, dla którego
jednoczenie prawosławia było sprawą niezwykłej wagi29. Niekiedy się
mówi, że w przypadku przywrócenia jedności między Kościołami prymat ten ma ponownie przypaść w udziale Kościołowi Rzymu „z pierwszego tysiąclecia”. Oznacza to, że biorąc pod uwagę liczne świadectwa
wschodnie z pierwszego tysiąclecia, Kościół prawosławny jest skłonny uznać posługę Piotrową w Kościele powszechnym, ale pod warunkiem współzależności pierwszego i wszystkich biskupów oraz uznania
29

Por. O. Clément, Prawda was wyzwoli, s. 43-44.
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znaczenia sensus Ecclesiae Ludu Bożego, który Evdokimov nazwał
„Janowym” wymiarem Kościoła30.

PRYMAT PAPIEŻA W REFLEKSJI EKUMENICZNEJ
JANA PAWŁA II
Jan Paweł II często poruszał kwestię prymatu biskupa rzymskiego
i, mimo otwartości na nowe interpretacje sprawowania tego urzędu,
w swoich licznych wypowiedziach i dokumentach stanowczo owego prymatu bronił. Warto przypomnieć, że na początku pontyfikatu,
kilka miesięcy przed swoją podróżą do Turcji, papież, wspominając
o niektórych problemach ruchu ekumenicznego, zaliczył do nich także
rolę biskupa Rzymu w Kościele: „Wiem, że jednym z głównych problemów ruchu ekumenicznego jest […] rola, jaką ma spełniać biskup
Rzymu w planie Bożym, w posłudze tej wspólnoty wiary i życia duchowego, które żywi się sakramentami i wyraża w braterskiej miłości.
Dokonany został duży postęp w pogłębianiu naszego sposobu pojmowania tej sprawy. Wiele pozostaje jeszcze do zrobienia”31.
Na szczególną uwagę zasługują słowa wypowiedziane przez Jana
Pawła II podczas Mszy w bazylice św. Piotra, odprawionej w obecności patriarchy Dimitriosa I. Wracając do pierwszych wieków dziejów
Kościoła, papież przypomina o istniejącej wtedy wspólnocie wiary
i życia sakramentalnego i o tym, że w tamtych czasach Stolica Rzymska
cieszyła się nie tylko honorowym prymatem, ale także rzeczywistą odpowiedzialnością przewodzenia w miłości oraz podtrzymywania komunii pomiędzy wszystkimi Kościołami. „Jestem świadom tego, że
z różnorakich przyczyn i wbrew woli jednych i drugich to, co miało
być posługą, mogło niekiedy przybierać dość odmienną postać. Jednak
[…] pragnienie bezwzględnego posłuszeństwa woli Chrystusa każe mi,
jako biskupowi Rzymu, sprawować ten urząd. Dlatego […] pamiętając o perspektywie doskonałej komunii, którą pragniemy przywrócić,
30

Por. O. Clément, Prawda was wyzwoli, s. 41-42.

Jan Paweł II, Przemówienie do delegacji prawosławnego Kościoła koptyjskiego,
(z dnia 22 VI 1979), w: A. Polkowski (red.), Jan Paweł II…, s. 79.
31
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modlę się gorąco do Ducha Świętego, by obdarzył nas swoim światłem
i oświecił wszystkich pasterzy oraz teologów naszych Kościołów, abyśmy wspólnie poszukiwali takich form sprawowania owego urzędu,
w których możliwe będzie realizowanie uznawanej przez jednych
i drugich posługi miłości”32.
Temat prymatu, podjęty przez papieża podczas tego spotkania, powraca kilka lat później w encyklice Ut unum sint, w której Jan Paweł II
tymi samymi słowami zwraca się do wszystkich pasterzy i teologów, prosząc o wspólną refleksję nad tym zagadnieniem. W 1996
roku do encykliki nawiązała Kongregacja Nauki Wiary w dokumencie Prymat następcy Piotra w tajemnicy Kościoła, w którym stwierdza, iż „na obecnym etapie życia Kościoła kwestia prymatu Piotra
i jego następców ma szczególne znaczenie, także ekumeniczne”33. Jan
Paweł II w encyklice mówi przede wszystkim o konieczności przeprowadzenia rachunku sumienia: „Kościół katolicki powinien podjąć
proces, który można by określić jako „dialog nawrócenia” i który kładzie wewnętrzny fundament dialogu ekumenicznego. W dialogu tym
[…] każdy winien zastanowić się nad własnymi błędami, wyznać swoje winy”34. Nawiązując do określenia Grzegorza Wielkiego i pamiętając o słowach Chrystusa: „Ja jestem pośród was jak ten, kto służy” (Łk
22, 27), Jan Paweł II zaznacza, że pełni swoją posługę jako servus servorum Dei. Określenie to chroni przed błędem oderwania władzy od
posługi35. Biskup Rzymu, który jest jak Piotr, trzykrotnie wyznający
miłość do Chrystusa po trzykrotnej zdradzie, musi być znakiem miłosierdzia, ponieważ pełni posługę miłosierdzia, zrodzoną z aktu miłosierdzia Chrystusa. „Całą tę lekcję Ewangelii trzeba odczytywać wciąż
Jan Paweł II, „Chcemy wypełnić to, czego Bóg pragnie dla swego Kościoła”.
Homilia papieża podczas mszy św. odprawionej w obecności patriarchy Dimitriosa I,
(z dnia 6 XII 1987), OsRomPol 8 (1987), nr 11-12, s. 16.
32

Kongregacja Nauki Wiary, Prymat następcy Piotra w tajemnicy Kościoła, nr 1,
w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1995-2000, Tarnów
2002, s. 57.
33

34

Jan Paweł II, Ut unum sint, nr 81.

35

Tamże, nr 88.
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na nowo, aby sprawowanie posługi Piotrowej nie utraciło nic ze swojej autentyczności i przejrzystości”36.
Papież wyraża przekonanie, że posługa prymatu obejmuje przede
wszystkim to, co dotyczy pełnej i widzialnej komunii chrześcijan.
Odpowiedzialność ta polega na „dostrzeganiu ekumenicznych dążeń
większości chrześcijańskich wspólnot i na wsłuchiwaniu się w kierowaną do mnie prośbę, abym znalazł taką formę sprawowania prymatu,
która nie odrzucając bynajmniej istotnych elementów tej misji, byłaby otwarta na nową sytuację”37. Jan Paweł II przypomina tu również
o przekonaniu Kościoła katolickiego, że „komunia Kościołów partykularnych z Kościołem Rzymu oraz ich biskupów z biskupem Rzymu
jest w Bożym zamyśle podstawowym warunkiem pełnej i widzialnej
komunii”38. Aby Kościół był w świecie widzialną komunią wszystkich
uczniów Chrystusa, w Kościele musi trwać funkcja Piotra. „Czyż wielu spośród tych, którzy działają dziś na niwie ekumenizmu, nie wskazuje dziś na potrzebę takiej właśnie posługi?” – pyta papież39.

WYMIAR MARTYROLOGICZNY PRYMATU PAPIEŻA
Teologia prawosławna akcentuje to, że w odniesieniu do odkupionej ludzkości wszelki prymat, łącznie z prymatem pierwszego z biskupów – biskupa Rzymu, jest tylko niedoskonałym i wymagającym
oczyszczenia obrazem prymatu Zbawiciela. Jest to prymat służebny,
jeśli trzeba, aż do świadectwa krwi i śmierci40. Chrześcijanie pierwszych wieków czcili Kościół Rzymu jako Kościół apostołów męczenników Piotra i Pawła, a następnie biskupów męczenników. Prawdziwą
rolą tego Kościoła także dziś może być „tylko martyria w podwójnym
i jedynym znaczeniu świadectwa i męczeństwa”41. W świetle tego
36

Tamże, nr 93.

37

Tamże, nr 95.

38

Tamże, nr 97.

39

Tamże, nr 97.

40

O. Clément, Rzym inaczej, s. 76.

41

Tamże, s. 77.
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twierdzenia, wysoko się ocenia inicjatywę pielgrzymki Jana Pawła II
w 1979 roku do Konstantynopola, mimo gróźb wypowiedzianych
przez środowiska ekstremistyczne. W zamachu na papieża w 1981 roku
O. Clément widzi cenę za tę właśnie wizytę. Była to ofiara, „która
nadała tej wizycie wymiar mistyczny o znaczeniu stopniowo się objawiającym, ponieważ krew niezaprzeczalnie uczyniła z Pontifex maximus – Servus servorum Dei”42.
Na ten aspekt prymatu zwracał uwagę również Jan Paweł II, który,
nawiązując do słów św. Pawła, powiedział: „Droga prawdy i wierności
zawsze będzie naznaczona Krzyżem, bo przez wiele ucisków trzeba
nam wejść do królestwa Bożego” (Dz 14,22)43. Urząd biskupa Rzymu,
będący posługą jedności, zostaje powierzony jednemu z tych, którzy
otrzymali od Ducha zadanie nie polegające na sprawowaniu władzy
nad ludem, ale na prowadzeniu go ku spokojnym pastwiskom. Takie
zadanie, zgodnie ze słowami Ewangelii: „Ja jestem dobrym pasterzem.
Dobry pasterz daje życie swoje za owce” (J 10,11), może wymagać
ofiary z własnego życia44. Biskup Rzymu jest biskupem Kościoła, który nosi znamię męczeństwa Piotra i Pawła.
W nauczaniu Jana Pawła II „dawanie życia za owce” jest konsekwencją polecenia Chrystusa: „Paś baranki moje” (J 21,17) i kluczem do interpretacji wielu wydarzeń w dziejach pontyfikatu następców Piotra,
bowiem w tych dziejach rozbrzmiewa zapowiedź Jezusa: „Gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz” (J 21,18). Ta zapowiedź mówi, że posługa pasterska
Piotra będzie potwierdzona śmiercią męczeńską. Krzyż Chrystusa, który odkupił Piotra, pozwolił mu wypełnić do samego końca swe zadanie
„Sługi sług Bożych”45. Jak Jezus wypełniał swój urząd nauczycielski
pośród walki między ciemnością i światłem, tak również dzisiaj wszyscy biskupi, a zwłaszcza biskup Rzymu, w ramach swej misji chronią
42

Tamże, s. 81.

Jan Paweł II, Przemówienie do delegatów komisji ekumenicznych krajowych
konferencji episkopatów, (23 XI 1979), w: A. Polkowski (red.), Jan Paweł II w dialogu
miłości z Kościołem Wschodnim, Warszawa 1984, s. 94.
43

44

Por. Jan Paweł II, Ut unum sint, nr 94.

Jan Paweł II, „Misja pasterska Piotra”. Audiencja generalna (9 XII 1993),
OsRomPol 14 (1993), nr 2, s. 54.
45
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lud chrześcijański przed błędami i strzegą depozytu wiary. Jan Paweł II
zaznacza, że byłoby rzeczą niewybaczalną, gdyby biskup Rzymu uląkł
się krytyk i niezrozumienia, ponieważ jego głównym zadaniem jest
składanie świadectwa o Chrystusie46.
W czerwcu 1981 roku, czyli tuż po zamachu na jego życie, Jan
Paweł II napisał w liście do patriarchy Dimitriosa I: „Co do mnie, jestem
szczęśliwy, że mogę ofiarować swoje cierpienia za ciało Chrystusa,
którym jest Kościół, tak, by przyśpieszyć moment, w którym spełni się
modlitwa Pana ut omnes unum sint”47. W 1999 roku w Liście do ludzi
w podeszłym wieku Jan Paweł II napisał, że przytoczone wyżej słowa
Jezusa z Ewangelii św. Jana skierowane do Piotra (J 21,18), „dotykają mnie bezpośrednio, jako następcę Piotra i sprawiają, że tym goręcej pragnę wyciągnąć ręce do Chrystusa, posłuszny Jego wezwaniu:
„Pójdź za mną!”” (J 21,19)48.

DWA ROZRÓŻNIENIA: PRIMATUS-PAPATUS
ORAZ PAPIESTWO-PAPIZM
Podsumowując można stwierdzić, że znaczenie spotkań, wspólnych
działań i inicjatyw Stolicy Apostolskiej i Patriarchatu Ekumenicznego
niejednokrotnie było podkreślane przez zwierzchników tych dwóch
Kościołów. Według patriarchy Bartłomieja I, to wszystko ma znaczenie nie tylko praktyczne, lecz również symboliczne, ukazuje, bowiem,
że „Kościoły pragną […] budować pokój na całym świecie i jednać
wszystkich”49.
Jednak przyglądając się dokumentom i wypowiedziom przedstawicieli Kościołów katolickiego z jednej i prawosławnego z drugiej stroPor. Jan Paweł II, „Misja nauczania następcy Piotra”. Audiencja generalna
(10 III 1993), OsRomPol 14 (1993), nr 5-6, s. 48.
46

Jan Paweł II, List do Dimitriosa I na 1600 lat I soboru Konstantynopolitańskiego,
Rzym 1981.
47

48
Jan Paweł II, List Do moich braci i sióstr – ludzi w podeszłym wieku, Rzym
1999, nr 7.
49
Bartłomiej I, Przemówienie do Jana Pawła II podczas sympozjum poświęconemu „Religii, nauce, środowisku”, (10 VI 2002), OsRomPol 23 (2002), nr 10-11, s. 4.
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ny, niekiedy ma się wrażenie, że istnieje niewielka szansa dojścia do
porozumienia w tym, co dotyczy prymatu biskupa rzymskiego, jego
miejsca i uprawnień w Kościele powszechnym. I choć Jan Paweł II
już w 1987 roku, przy okazji wizyty w Rzymie patriarchy ekumenicznego Dimitriosa I, nawoływał wszystkich pasterzy i teologów obu
Kościołów, aby wspólnie poszukać takich form sprawowania owego
urzędu, jakie będą możliwe do przyjęcia przez obie strony, Kościół katolicki nadal stanowczo broni wyjątkowości i wyższości urzędu biskupa Stolicy Rzymskiej w zakresie nauczania, pasterzowania i rządzenia,
podczas gdy strona prawosławna, nawiązując do historycznej tradycji
pierwszego wieku chrześcijaństwa i prawie powszechnie przyznając
biskupowi rzymskiemu pierwszeństwo wśród innych biskupów, podkreśla, że jest on pierwszy pośród równych sobie.
Jeżeli mówić o poszukiwaniach ekumenicznych, warto zwrócić
uwagę na to, że w odniesieniu do biskupa Rzymu niekiedy się mówi
o konieczności rozróżnienia w jego posłudze primatus: tego, co jest
kwestią dogmatu, czyli pasterskiego i nauczycielskiego pierwszeństwa
w Kościele, i papatus: kanonicznych form sprawowania urzędu podlegających zmianom.
Jeszcze w XIX wieku, przy okazji dyskusji dogmatycznych, prowadzonych na łamach różnych rosyjskich i francuskich czasopism, pisał
o tym rozróżnieniu Włodzimierz Sołowjow. Słowem „papizm” określa on „skażenia i nadużycia praktyczne papiestwa”, które ujawniły się
w jego dziejach i dowodzi, że był czas, kiedy papiestwo w jego prawdziwej istocie i powołaniu religijnym było widziane przez najwybitniejszych przedstawicieli Kościoła Wschodniego jako oparcie ortodoksji,
a papizm w powyższym rozumieniu nie istniał. Zdaniem Sołowjowa,
problem polega na ciągłym mieszaniu papiestwa z nadużyciami papizmu. Należy odrzucić nadużycia dziejowe, które „nie mają żadnej
sankcji wyższej”, a wówczas „zachodni papieżocezaryzm” redukuje
się do „prawdziwej i bardzo ważnej idei najwyższego arcykapłana”50.

50
Por. W. Sołowjow, Zaślubiny Wschodu z Zachodem, Warszawa 2007, s. 106-107,
117-120.
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Summary
The question of primacy of the Roman bishop in the Church is one of the most
difficult issues of the ecumenical dialogue. Until nowadays, this issue has been
dividing Christians and has been an obstacle on the way towards unity. The issue is
becoming especially important in the relations between the Occidental and the Oriental
Christianity, which - after the First Vatican Council and proclaiming the dogmas of
papal infallibility and of the Universal Jurisdiction of the Papacy - entered the way
of intensified polemics and mutual allegations of deviating from the orthodox faith.
According to the encyclical of the oriental patriarchs, gathered along with theirs synods
in 1848 as well as the patriarchal and synodal Constantinopolitan encyclical of 1895,
“papism as a drive towards domination is a heresy” and “the sole Church as a whole is
infallible”. It was only the pope John XXIII and the ecumenical patriarch Athenagoras I
who overcame the barrier of hostility between the churches and the Vatican Council II
opened the way to mutual rapprochement. Then, thanks to the dialogue of love initiated
by Paul VI, many obstacles were removed, but only in 1975 the Orthodox Church
overcame the difficulties resulting from the principle of the autocephaly and brought
into existence the Inter-Orthodox Theological Commission, which aimed to prepare
the theological dialogue with the Roman Catholic Church.
During the ecumenical questioning the attention was paid to the fact that within
the bishop’s service it was necessary to distinguish primatus which is a matter of the
dogma, in other words pastoral and preaching primacy in church, from papatus, that
is canonical forms of exerting the office, which are subject to change. Moreover, the
ecumenical dialogue demonstrated several important ecclesiological discrepancies.
The most difficult issue was the fact that the Eastern Christianity follows a completely
different vision of primacy.
The patriarch Dimitrios I talked many times to John Paul II calling him „the
elder brother” and „the Bishop of the first Rome”, but equally often emphasized that
the injunction, addressed by Jesus Christ to Simon Peter referred to every bishop
and although the Roman Church, established by the apostles Peter and Paul was
undoubtedly ordered to „be at the head of love” among the local churches, it did not
mean that it had the power to reign over those churches. Before the schism Rome
was primus inter pares, remaining mutually dependent on other bishops, who are
collectively the successors of the Apostles. As a result, many kinds of pressure and
allegation of catholic proselytism from the Orthodox Church of Russia resulted in the
1990s in the collapse of catholic-orthodox dialogue at the international level. However,
the importance of meetings, common actions and initiatives of the Holy See and the
Ecumenical Patriarchate has often been emphasized by the heads of both churches.
According to the patriarch Bartholomew I all those issues have not only practical, but
also symbolic meaning as it shows that „the Churches wish [...] to construct together
the peace all over the world and conciliate everyone”.
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Kazimierz Pek MIC, Deus semper maior. Teologiczny obraz Boga
w mariologii polskiej XX wieku (Rozprawa habilitacyjna), Lublin,
Wydawnictwo KUL 2009, ss. 385.
Czas Soboru Watykańskiego II oraz okres po nim przyniósł dość
znaczną korektę w sposobie uprawiania mariologii oraz w sposobie
ukazywania roli Najświętszej Maryi Panny w tajemnicy Chrystusa
i Kościoła. Miejsce „mariologii przywilejów” zajęła „mariologia historiozbawcza”. Sama mariologia jako traktat teologiczny powróciła „na
łono teologii”. Kościół przypomniał, że wykład o Najświętszej Maryi
Pannie musi uwzględniać całą wizję historii Zbawienia, a mariologia
jako traktat musi być ściśle powiązana z innymi dziedzinami teologii, zwłaszcza z trynitologią, chrystologią, pneumatologią i antropologią. Zasady te przypomniał opublikowany w roku 2000 dokument
Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej zatytułowany Matka
Pana. Pamięć – obecność – Nadzieja. Niektóre aktualne zagadnienia
dotyczące postaci i misji Najświętszej Maryi Panny, Watykan 2000, nr
5-7; 13-19.
Choć sam VIII rozdział soborowej Konstytucji Lumen gentium jest
najpełniejszym i najbardziej dojrzałym wykładem Nauczycielskiego
Urzędu Kościoła o Najświętszej Maryi Pannie w całej historii Kościoła,
to jednak jego niewłaściwa interpretacja spowodowała początkowo
spory kryzys w mariologii i kulcie maryjnym. W imię źle rozumianego
chrystocentryzmu teologowie zaczęli pomniejszać rolę Najświętszej
Maryi Panny w życiu Kościoła, czego skutkiem była likwidacja wielu tradycyjnych nabożeństw maryjnych (np. w wielu krajach Ameryki
Łacińskiej), czy ciągły lęk, aby zbytni kult Maryi nie ujął chwały Panu
Bogu.
Dwoma tematami, które w tym kontekście zaczęły być szeroko dyskutowane były pytania: „Czy Maryja w pobożności katolickiej nie zajęła miejsca Ducha Świętego?” (zarzut protestantów i prawosławnych
postawiony już w czasie Soboru Watykańskiego II) oraz drugie pyta-
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nie: „Czy Maryja nie jest przedstawiana jako Pośredniczka bardziej
skuteczna i miłosierna niż Chrystus (albo czy my jako katolicy zbytnio nie przeciwstawiamy Jej miłosierdzia sprawiedliwości Ojca)?”.
Z jednej strony pytania te podzieliły wybitnych teologów nie tylko na
Zachodzie, ale także w Polsce; z drugiej zaś strony stały się zaczynem
do twórczych poszukiwań dotyczących sposobu jak najwłaściwszego ukazania misji Najświętszej Maryi Panny w tajemnicy Zbawienia
(zwłaszcza w tajemnicy Kościoła).
W Polsce szczególnie uwrażliwionym na niewłaściwy obraz Boga
w mariologii i kulcie maryjnym był i jest o. prof. Stanisław Celestyn
Napiórkowski OFMConv, który wielokrotnie w swoich publikacjach
wyrażał przekonanie, że w pobożności (a często i w teologii) katolickiej – zwłaszcza polskiej, Najświętsza Maryja Panna zajmuje miejsce Ducha Świętego (np. Służebnica Pana (problemy – poszukiwania
– perspektywy), Lublin 2004, s. 234), a Jej dobroć i pośrednictwo są
niewłaściwie przeciwstawiane surowości Boga Ojca i Chrystusa (np.
Matka mojego Pana, Opole 1988, s. 176-180). Widząc w tym poważny problem teologiczny, lubelski teolog uwrażliwiał pracowników
i studentów lubelskiej Katedry Mariologii na tę kwestię, inspirując prowadzenie stosownych badań oraz zlecając pisanie prac dyplomowych
o tej tematyce (przyp. nr 61, s. 18).
Część polskich teologów nie akceptuje jednak poglądów Ojca
Napiórkowskiego w tej materii, stwierdzając, że problem jest wyolbrzymiony i tak naprawdę pozorny. Najbardziej zdecydowany sprzeciw wobec tego typu zarzutów w stosunku do polskiej pobożności
maryjnej wyraził o. prof. Jacek Salij, stwierdzając, że obraz człowieka (a więc i Maryi) proszącego rozgniewanego Boga o miłosierdzie dla swoich bliźnich jest obrazem na wskroś biblijnym (przykład
Abrahama, Mojżesza, Samuela, Jeremiasza), i nie ma tu mowy o jakiejś „konkurencyjności Maryi w stosunku do Boga”. Stawianie takiego zarzutu, zdaniem dominikańskiego teologa, wynika z niedocenienia
ważności modlitwy wstawienniczej (Matka Boża, aniołowie, święci,
Poznań 2004, s. 58).
W podobnym duchu wypowiada się inny wybitny polski teolog ks.
Czesław Bartnik, który stwierdza, że nowa mariologia, czasami grze-
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szy „pelagianizmem mariologicznym”, sprowadzając Matkę Boga
jedynie do roli zwykłej chrześcijanki (choć oczywiście bardzo szlachetnej). A jest to błąd teologiczny (por. Cz. Bartnik, Matka Boża,
Lublin 2003, s. 335).
Z kolei inny wybitny polski dogmatyk ks. Lucjan Balter zauważa,
że w pobożności katolickiej nie ma obawy, by Maryja zastąpiła Ducha
Świętego. Jego zdaniem przypisywanie Maryi tytułów, które w pierwszym rzędzie przynależą Duchowi Świętemu jest tylko pozorną antynomią. W katolickiej świadomości bowiem Maryja nie zajęła miejsca
Ducha Świętego. Spór dotyczy jedynie płaszczyzny językowej i wynika
z niezbyt precyzyjnego naszego języka (por. L. Balter, Pneumahagijny
charakter kultu maryjnego, w: Człowiek we wspólnocie Kościoła, red.
L. Balter, Warszawa 1979, s. 436-448). Na potwierdzenie, tej tezy przytacza argument, że Papież Paweł VI nie dostrzegł herezji w określaniu Maryi podobnymi słowami jak Ducha Świętego, natomiast zachęcił
teologów do prowadzenia badań nad związkiem Dziewicy z Nazaretu
z Osobą Ducha Świętego (Marialis Cultus, nr 27).
W tym kontekście temat rozprawy habilitacyjnej, jaki podjął ks.
dr Kazimierz Pek wydaje się jak najbardziej aktualny. Badając obraz
Boga w XX-wiecznym mariologicznym nauczaniu Kościoła i teologów
w Polsce pragnie on bowiem zweryfikować tezę, którą postawił niegdyś
S.C. Napiórkowski, a która przez lata była przedmiotem badań katedry
mariologii KUL, że w polskiej mariologii XX wieku spotykamy nieraz
niezbyt poprawny obraz Boga. Wydaje się więc, że w tym kontekście
rozprawa habilitacyjna jest jakby podsumowaniem ponad dwudziestoletnich badań lubelskiej katedry mariologii w tej dziedzinie.
Wynik badań może być ważną wskazówką dla Pasterzy Kościoła
w Polsce i dla polskich teologów, choć nie oznacza to wcale, że automatycznie przyczyni się do zmiany poglądów wszystkich teologów,
bowiem możliwość różnorodności interpretacji w tej dziadzinie pozostaje bardzo duża.
Już na samym początku należy stwierdzić, że choć Autor jednoznacznie kontynuuję linię badań i interpretacji swego mistrza S.C.
Napiórkowskiego (co potwierdza cała rozprawa), to jednak dostrzega
także poglądy przeciwników tej tezy, co rzetelnie i uczciwie zaznacza
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we wstępie swojej książki (s. 19-21). To dobrze świadczy o metodologii ks. dr Peka i jego naukowej uczciwości w poszukiwaniu prawdy.
Praca składa się z wykazu skrótów, wstępu, siedmiu rozdziałów, podzielonych na dwie części, zakończenia, streszczeń rozprawy w języku rosyjskim i angielskim oraz wykazu bibliografii.
Pracę rozpoczyna obszerny wstęp (s. 7-30), który został napisany
w sposób bardzo poprawny. Autor wprowadza w nim w tematykę zagadnienia, uzasadniając ważność i aktualność przyjętego tematu, czyli
pytania o obraz Boga we współczesnej teologii, mariologii i pobożności maryjnej. Następnie ks. Pek przedstawia aktualny stan badań nad
tym zagadnieniem, opisuje źródła, precyzuje pojęcia, opisuje metodę
badawczą i przedstawia strukturę pracy. Pewien niedosyt daje się odczuć jeżeli chodzi o zaprezentowanie struktury pracy. Jest ona przedstawiona w sposób zbyt lakoniczny (tylko scharakteryzowano podział
na dwie części, bez opisu treści rozdziałów, s. 29). Ta charakterystyka poszczególnych rozdziałów nie pojawia się także później we wstępach do poszczególnych części. Za drugi mankament wstępu uważam
niezbyt precyzyjne opisanie klucza, jakim się posługiwał autor, dokonując wyboru źródeł (zwłaszcza, jeżeli chodzi o nauczanie teologów,
s. 27, 29-30). Określenie „najbardziej reprezentatywne dla polskiej mariologii – opracowania podręcznikowe i monografie zbiorowe” uważam za zbyt lakoniczne.
Rozprawa składa się dwóch części zatytułowanych: Obraz Boga
w mariologicznym nauczaniu Kościoła w Polsce (s. 33-140) oraz Obraz
Boga w mariologicznym nauczaniu teologów polskich (s. 141-284).
W części I Autor przedstawia obraz Boga, jaki rysuje się w mariologicznych wypowiedziach Nauczycielskiego Urzędu Kościoła w Polsce
w XX wieku.
W rozdziale I (s. 39-61) został omówiony obraz Boga, jaki wyłania się z mariologicznych dokumentów dwóch synodów plenarnych
(1936 i 1991-1999) oraz trzech synodów diecezjalnych, które poświęciły miejsce refleksji mariologicznej. Są to następujące synody: Trzeci Synod Archidiecezji Warszawskiej (1975), Duszpasterski
Synod Archidiecezji Krakowskiej (1972-1979) oraz II Synod Diecezji
Częstochowskiej (1975-1986). Autor analizując teksty mariologicz-

Studia Theologica Varsaviensia_1-2010.indd 226

2010-07-02 14:41:26

[5]

Grzegorz Bartosik OFMConv

227

ne stara się odpowiedzieć na pytanie: jaki obraz Boga można znaleźć
w tych dokumentach?
W rozdziale II (s. 63-97) można odnaleźć obraz Boga, który wyłania się z listów pasterskich Episkopatu Polski, pisanych z racji ogólnonarodowych uroczystości maryjnych, Wielkiej Nowenny i obchodów
Tysiąclecia Chrztu Polski, oraz z racji peregrynacji kopii obrazu jasnogórskiego i statuy fatimskiej.
Wreszcie w rozdziale III (s. 99-140) został ukazany obraz Boga, jaki
wyłania się z nauczania zawartego w listach pasterskich prymasów
Polski: Edmunda Dalbora, Augusta Hlonda, Stefana Wyszyńskiego
i Józefa Glempa.
Część II jest przedstawieniem obrazu Boga, jaki rysuje się mariologicznym nauczaniu polskich teologów.
Rozdział I (s. 149-172) przybliża obraz Boga obecny w opracowaniach lwowskiego Kongresu Mariologicznego z roku 1904.
Rozdział II (s. 173-187) jest przybliżeniem obrazu Boga jaki został ukazany przez ks. prof. Witolda Pietkuna w pierwszym polskim
podręczniku mariologii, zatytułowanym Maryja Matka Chrystusa.
Dogmat maryjny, Warszawa 1954.
Trzeci rozdział (s. 189-229) ukazuje obraz Boga wyłaniający się
z podręcznika Gratia plena. Studia teologiczne o Bogurodzicy, red.
B. Przybylski, Poznań 1965, będącego głównym podręcznikiem mariologicznym soborowego przełomu.
Wreszcie rozdział IV (s. 231-284) jest w praktyce omówieniem publikacji Nauczycielka i Matka. Adhortacja Pawła VI „Marialis cultus”
na temat rozwoju należycie pojętego kultu maryjnego. Tekst i komentarze, red. S.C. Napiórkowski, Lublin 1991.
Rozprawę wieńczy zakończenie (s. 285-309), w którym w sposób
uporządkowany Autor zebrał wszystkie wnioski, do jakich doszedł
w toku przeprowadzonych badań.
Rangę przedstawionej publikacji podnoszą streszczenia w rozprawy
w języku rosyjskim i angielskim. Pracę kończy wykaz bibliografii.
Przedstawiona rozprawa habilitacyjna jest oryginalnym opracowaniem dotyczącym kwestii obrazu Boga w polskiej mariologii XX
wieku. Nawiązując do badań prowadzonych przez katedrę mariolo-
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gii KUL w ostatnim ćwierćwieczu, Autor niejako podsumowuje te badania poddając wnikliwej analizie najbardziej reprezentatywne teksty
mariologiczne nauczycielskiego Urzędu Kościoła w Polsce, oraz kilka
najbardziej charakterystycznych pozycji teologiczno-mariologicznych
XX wieku (okres początku wieku, okres przedsoborowy, okres soborowego przełomu oraz okres posoborowej odnowy). Rozprawa ma charakter badań nie tylko typowo historycznych, ale przede wszystkim
uwrażliwia czytelnika na poprawność w przedstawianiu relacji między
Trójcą Świętą a Najświętszą Maryją Panną, będąc cenną wskazówką
dla Pasterzy Kościoła i teologów na przyszłość.
Należy pochwalić Autora za rzetelne usystematyzowanie omawianych treści. Sposób prezentacji zagadnienia jest uzasadniony i pokazuje, że ks. Doktor Kazimierz Pek dobrze zapoznał się z omawianym
materiałem i potrafił stworzyć udaną syntezę. Wyrażane przez Autora
sądy i próba oceny są rzetelnie uzasadnione, choć jak już wspomniałem
wielu współczesnych teologów interpretuje inaczej niektóre z omawianych tekstów, nie dostrzegając w nich teologicznej niepoprawności.
Cenną cechą omawianej rozprawy habilitacyjnej jest to, iż Autor
referując wyniki swoich badań uzupełnia je dość istotnymi dopowiedziami metodologiczno-doktrynalnymi, dotyczącymi np. hierarchii
prawd oraz natury wypowiedzi Nauczycielskiego Urzędu Kościoła
partykularnego, z uwzględnieniem np. podziału tego nauczania na:
Magisterium lokalne, Magisterium uniwersalne, Magisterium doktrynalne i Magisterium pastoralne (wstęp do I części, s. 33-34). Walorem
rozprawy jest również to, że Ksiądz Pek omawiając źródła, charakteryzuje szeroko kontekst ich powstania
Jednak za najważniejsze osiągnięcie rozprawy uważam następujące
wnioski, do których doszedł doktorant.
Wykazanie, że obraz Boga w polskiej mariologii XX wieku był ściśle związany z obrazem Boga jaki istniał w polskiej teologii. Ponieważ
trynitologia koncentrowała się głównie na relacjach wewnątrztrynitarnych, często brakowało w teologii obrazu Boga jako Trójcy, czyli
obrazu Ojca pełnego miłosierdzia, Chrystusa, który jest prawdziwym
Bogiem i prawdziwym człowiekiem oraz Ducha Świętego i jego misji
w dziele Zbawienia. W konsekwencji ten niepełny obraz Boga funk-
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cjonował także w mariologii, powodując nierzadko niezbyt właściwe przedstawianie relacji między poszczególnymi Osobami Boskimi
a Najświętszą Maryją Panną oraz relacji między Maryją a ludźmi.
Dostrzeżenie, że bardzo duży wpływ na pozytywne przedstawianie
Obrazu Boga i roli Najświętszej Maryi Panny miało dla polskiej teologii i mariologii nauczanie papieża Jana Pawła II (choć ten aspekt mógłby być jeszcze bardziej uwypuklony).
Uwrażliwienie Pasterzy Kościoła w Polsce i teologów do ukazywania Boga jako Trójcy Świętej, z uwzględnieniem misji które poszczególne Osoby Boskie spełniają w stosunku do Kościoła i poszczególnego
chrześcijanina. Taka poprawna wizja Boga ułatwi właściwe ukazywanie misji Maryi w ekonomii Zbawienia.
Zachęta do prowadzenia dalszych badań nad kwestią pośrednictwa
maryjnego, zwłaszcza do ukazywania tego pośrednictwa w kategoriach
uczestnictwa Błogosławionej Dziewicy w pośrednictwie Chrystusa
i pośrednictwie Ducha Świętego.
Potwierdzenie tezy o konieczności uprawiania mariologii w kontekście całej teologii oraz w kontekście konkretnej sytuacji współczesnego świata.
Prezentowana rozprawa jest ze wszech miar nowatorska. Nie było
bowiem dotychczas opracowania, które tak szeroko, wszechstronnie
i całościowo omawiałoby poruszone przez Księdza Peka zagadnienie.
Autor nie ustrzegł się pewnych błędów, wszakże o małym znaczeniu. Np. w przyp. 13 na str. 175, przytaczając życiorys ks. prof.
Witolda Pietkuna zaznacza: „Po II wojnie światowej, oprócz zajęć
w USB [Uniwersytecie Stefana Batorego, przyp. moje - GB], miał
wykłady w seminarium duchownym w Białymstoku”. Stwierdzenie
to jest nieprawdziwe, gdyż ks. prof. Witold Pietkun opuścił Wilno
w marcu 1945 roku i na stałe osiadł w Polsce. Po drugie, po II wojnie
światowej Uniwersytet Stefana Batorego już nie istniał, gdyż został
zamknięty, a w jego miejsce został powołany prowincjonalny uniwersytet z językiem wykładowym rosyjskim i litewskim bez Wydziału
Teologicznego.
Także pod względem formalnym rozprawa zasługuje na wysoką
ocenę. Struktura pracy jest logiczna i przejrzysta. Rozprawa jest napi-
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sana językiem jasnym i komunikatywnym. Autor w sposób umiejętny
wprowadza cytaty. Czyni to z dużym wyczuciem a przytoczone cytaty dobrze wzbogacają i uzasadniają treść wykładu. Przypisy są zrobione z dużą starannością.
Jak każde ludzkie dzieło również zaprezentowana rozprawa nie
jest wolna od pewnych drobnych usterek (np. brak pełnej prezentacji
– zapisu bibliograficznego książki W. Pietkuna na początku rozdziału
w którym jest ona omawiana, s. 175; czy zestawienie w zapisie bibliograficznym kilku tytułów dzieł zbiorowych, bez wyszczególniania autorów i artykułów, z których autor korzystał).
Jednakże główna uwaga dotyczy doboru źródeł. Autor omawiając polską literaturę mariologiczną całego XX wieku musiał dokonać pewnego doboru źródeł. O ile w I części klucz wyboru jest jak
najbardziej uzasadniony, o tyle w drugiej części, choć klucz wyboru jest logiczny, to jednak zestaw źródeł jest chyba zbyt ubogi, gdyż
sprowadza się w praktyce do czterech pozycji (Materiały z lwowskiego kongresu mariologicznego, podręcznik księdza Pietkuna, podręcznik Gratia Plena oraz książka Nauczycielka i Matka, pod red. S.C.
Napiórkowskiego). Wybór trzech pierwszych pozycji jest uzasadniony (piszą tam najwybitniejsi teologowie i mariologowie tamtej epoki, a poza tym nie ma w tym czasie - chodzi o drugą i trzecią książkę
- wielu innych pozycji mariologicznych, co wynikało z restrykcji drukarskich, jaki ciążyły nad Kościołem w Polsce w czasach PRL-u).
Jednakże ograniczenie tzw. posoborowej mariologii odnowionej jedynie do jednej książki (nawet jeśli jest to podsumowanie prac badawczych prowadzonych przez katedrę mariologii KUL) wydaje się
zbytnim uproszczeniem i zubożeniem źródeł (jest to w praktyce ograniczenie źródeł jedynie do nurtu mariologii eklezjotypicznej). W tym
czasie przecież (1984-2000) ukazuje się wiele publikacji mariologicznych oraz organizowane są sympozja mariologiczne w różnych ośrodkach naukowych Polski (zwłaszcza w ostatniej dekadzie XX wieku),
co Autor podkreśla (s. 232-234). Wyraźnie więc brak jest w rozprawie analizy tych publikacji. Brak jest także szerszych odniesień do publikacji będących komentarzem do nauczania mariologicznego Jana
Pawła II. Szkoda, że nie zostały przeanalizowane np. pierwsze publi-
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kacje Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, które w zdecydowanie poprawny sposób ukazywały Obraz Ducha Świętego (Duch Święty
a Maryja, Częstochowa 1999) oraz poszczególnych Osób Boskich
(Trójca Święta a Maryja, Częstochowa 2000, której współredaktorem był ks. Pek) w mariologii. Np. ograniczenie relacji Duch Święty –
Maryja jedynie do artykułu o. Maurycego Wszołka jest według mnie
poważnym niedociągnięciem. W tym kontekście powstaje pytanie, czy
nie bardziej uzasadnione byłoby ograniczenie ram czasowych badanych źródeł, tak, by rzeczywiście zostały przebadane wszystkie źródła
w danym okresie? Powstaje też drugie pytanie, mianowicie, czy czasami Autor nie skoncentrował się zbytnio na poszukiwaniu negatywnych przykładów obrazu Boga w mariologii, pomijając niektóre teksty,
w których ten obraz był poprawny?
Przedstawione uwagi jednak w żadnym stopniu nie pomniejszają wartości zaprezentowanej rozprawy habilitacyjnej. Publikacja ta
bowiem uwrażliwia zarówno teologów (nie tylko mariologów) jak
i duszpasterzy na problem właściwego przedstawiania roli Najświętszej
Maryi Panny w ekonomii zbawienia.
Grzegorz Bartosik OFMConv
Jacek Nowak SAC, Maryja w liturgii i pobożności Kościoła, Poznań,
Pallottinum 2009, ss. 363.
Ks. Jacek Nowak, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, pallotyn, jest znanym w środowisku liturgistów badaczem i dydaktykiem, który zajmuje się liturgiką w powiązaniu z teologią pastoralną. Tym miedzy innymi dziedzinom została
poświęcona jego rozprawa habilitacyjna, zatytułowana – Apostolski
wymiar liturgii. Studium teologiczno-liturgiczne w świetle konstytucji „Sacrosanctum Concilium” (Poznań 1999). Jego naukowe zainteresowania dotyczą także problematyki prawodawstwa liturgicznego
oraz struktury nabożeństw, co stanowi przedmiot kolejnej z książek –
Prawo w służbie wydarzeń zbawczych. Zarys prawodawstwa liturgicznego (Poznań 2004).
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Najnowszą pozycją, opublikowaną przez ks. Nowaka, jest książka
– Maryja w liturgii i pobożności Kościoła, przedłożona jako książka
profesorska, którą miałem okazję prezentować jako recenzent wniosku
o nadanie ks. Nowakowi tytułu profesora.
Omawiana pozycja składa się z sześciu rozdziałów, z których dwa
pierwsze poświęcone są historii kultu Matki Bożej, przy czym drugi dotyczy teologii kultu w Polsce. Dzieje kultu maryjnego, przedstawione w książce doprowadzone są do czasów współczesnych, a nawet
ukazują perspektywy rozwoju tego kultu, między innymi rozpoczętego
jubileuszu stulecia objawień fatimskich (s. 137-138).
W rozdziale trzecim autor omawia teologiczne podstawy kultu maryjnego. Analizując klasyczny termin cultus hyperduliae – w oparciu
o KK 63 i 66 oraz KKK1069 – podkreśla, że nie można mówić o liturgii maryjnej w ścisłym sensie, ponieważ Maryja była człowiekiem,
a „liturgia chrześcijańska kryje w sobie kult składany tylko Bogu”
(s. 144). Dlatego określenie „liturgia maryjna – pisze autor – wskazuje na treść celebracji, jednak istota liturgii pozostaje zawsze ta sama”
(s. 144). Następnie ukazuje panoramę argumentacji biblijnej (s. 144148) i teologicznej (s. 149-152), stanowiącej podstawę kultu maryjnego.
Nawiązuje do niej Konstytucja o liturgii świętej, która podkreśla (por.
KL 103) znaczenie udziału Maryi w misterium paschalnym Chrystusa,
kultu wskazującego – co podkreśla autor – na związek Maryi z tajemnicą Kościoła (s. 153).
Ks. Nowak przypomina o – występującym w liturgii od początku – podwójnym ukierunkowaniu kultu maryjnego (s. 165-174): „Do
Jezusa przez Maryję” oraz „Do Maryi przez Jezusa”. Odwołując się do
KL 10, dodaje, że „liturgia ku czci Bożej Rodzicielki jest prawdziwym
źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego” (s. 174).
Kolejne trzy rozdziały omawianej książki profesorskiej są poświęcone konkretnym formom liturgicznym i pobożności ludowej, ukazanym w kontekście liturgii czasu (s. 176-222) i przestrzeni (s. 223-269).
W ostatniej części książki, omawiając modlitwę Pozdrowienie
Anielskie, autor podejmuje próbę nowego przekładu biblijnej warstwy
tekstu. Można mieć co prawda odmienne niż on zdanie w kwestii tekstu modlitwy Zdrowaś Maryjo, to jednak na uznanie zasługuje troska
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autora o to, by również język używany w pobożności ludowej był zrozumiały i uwzględniał współczesne przekłady Pisma Świętego.
Książka ks. Nowaka jest publikacją cenną, ponieważ nie ogranicza
się do historycznego opisu konkretnego kultu, ale ponadto odwołuje
się do skarbca biblijnego, patrystycznego i euchologijnego Kościoła,
co świadczy o dobrym warsztacie naukowym autora. W swojej monografii posługuje się on kilkoma metodami – historyczną, analitycznosyntetyczną oraz strukturalno-celebratywną, sytuując zagadnienie – co
szczególnie ważne – w kontekście pastoralnym. Dzięki temu, w publikacji odnaleźć można wiele odniesień duszpasterskich, dotyczących na
przykład sposobu obchodzenia świąt maryjnych, kultywowania zwyczajów związanych z różnymi błogosławieństwami – ziół i kwiatów
w uroczystość Wniebowzięcia, czy ziarna siewnego i nasion w święto
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (s. 210-220).
Recenzowana książka profesorska ks. Nowaka stanowi integralne
studium mariologiczno-liturgiczne, które ukazuje kult maryjny i rozwój jego tajemnicy, dzięki przywoływaniu historycznego kontekstu
poszczególnych obchodów. Wypełnia ona lukę w polskiej bibliografii liturgicznej, w której brakowało dotychczas niemal encyklopedycznego opracowania kultu maryjnego, ze szczególnym uwzględnieniem
jego rozwoju na terenie Polski. Książka ks. Nowaka odsłania mało dotychczas znane wątki, jak chociażby genezę Apelu Jasnogórskiego
(s. 128-129).
Publikacja kończy się cenną konkluzją: „Kościół stał zawsze na
straży poprawności kultu maryjnego. Sytuacja w Polsce, wydaje się,
nie odbiega w swych generalnych przejawach od zasadniczego nurtu
Kościoła. Polska czerpie z tradycji Kościoła Zachodniego i Wschod
niego. Formy kultu były i są dostosowane do potrzeby polskiego katolicyzmu, który rzeczywiście jest w pewnym stopniu zmarializowany,
ale w pozytywnym znaczeniu. Ten rys pomaga wiernym na trwaniu
przy Chrystusie na wzór Jego Matki” (s. 335).
Recenzowana pozycja chociaż porusza zagadnienia z dziedziny teologii dogmatycznej oraz teologii duchowości, jest jednak dziełem odnoszącym się do historii i teologii liturgii. Jego lektura może się okazać
przydatna mariologom, wykładowcom teologii i studentom, wszyst-
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kim, których interesuje kult maryjny. Nie tylko naukowcom, ale także
duszpasterzom, zwłaszcza kustoszom sanktuariów maryjnych, którzy
odnajdą w niej bogatą wiedzę na temat dziejów, a także inspiracje do
rozwijania kultu dzisiaj. Dodatkowym, praktycznym walorem książki jest bogata bibliografia, która może być pomocą do dalszych badań
w tej dziedzinie. Podobną funkcję może spełnić aneks zawierający
przepisy prawno-liturgiczne dotyczące kultu maryjnego oraz wykaz
odpustów zyskiwanych w ramach obchodów świąt maryjnych oraz
form kultu.
Książka zatem zasługuje ze wszech miar na zauważenie i rekomendację. Jest bowiem owocem przemyśleń dobrze wykształconego teologa – liturgisty, badającego i opisującego różne nurty dawnej
i współczesnej teologii, która znajduje wyraz w kultycznej posłudze
Kościoła.
Mając na uwadze ciągły rozwój kultu i pogłębianie naukowych
badań, można mieć nadzieję, że w kolejnym wydaniu książki autor
rozszerzy niektóre zagadnienia o nowe treści, jak chociażby wymiar
ekumeniczny kultu (s.151), czy też zaproponuje nowe formy pobożności ludowej, wzbogacone o nabożeństwa biblijne.
ks. Jan Decyk
Cyprian Jan Wichrowicz OP, Samuel Szymon Wierzchoński OP (ok.
1589-1642) jako teolog moralista, Kraków, Wydawnictwo Naukowe
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2008, ss. 185.
Problematyka historii jest ważnym elementem ogólnej kultury ludzkiej, a jednocześnie odpowiedzialnym spoglądaniem, ku przyszłości.
Pełniejsze rozeznanie tego co było to także próba wychylenia ku temu
co nadchodzi. Pochylanie się nad przeszłością jest wręcz naturalnym
pragnieniem i rozeznaniem każdego człowieka.
Podobne rozeznanie odnosi się także do teologii, a więc nauki
o Bogu. Także ta dyscyplina jest umieszczona w czasie, który tutaj
ma wymiar zbawczy. Chodzi bowiem zawsze o historię zbawienia.
Rozeznawanie czasów minionych jest znakomitą lekcją ku przyszło-
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ści. Umiejętność poprawnego metodologicznie badania historii staje
się wręcz zadaniem chwili i jednocześnie oczekiwaniem wielu nauk,
nie tylko teologicznych.
Krakowski dominikanin o. Cyprian Jan Wichrowicz podejmuje badania nad swoim współbratem o. Samuelem Szymonem Wierzchońskim.
Badacz jest znany w swych zainteresowań w zakresie historii teologii moralnej. Pisał bowiem m.in. na takie tematy: „Zagadnienie nędzy
materialnej w moralnej nauce św. Tomasza z Akwinu” (magisterium)
czy „Układ cnót i wad grupy sprawiedliwości w ujęciu tomistycznym” (doktorat). Przez wiele lat był także wykładowcom teologii moralnej w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów oraz
w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, dziś Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II. Jest bardzo czynnym w Polskim Towarzystwie
Teologicznym. Autor był także zaangażowany w liczne procesy beatyfikacyjne, m.in. bł. Marii Angeli Truszkowskiej i św. Urszuli
Ledóchowskiej.
Całość rozprawy otwiera schematyczny wykaz skrótów (s. 5) oraz
bibliografia (s. 7-17). Została ona podzielona na: 1. Źródła; 2. Litera
tura. Te pierwsze zaś na dzieła Samuela Wierzchońskiego i źródła
pomocnicze.
Natomiast elementy treściowe otwiera wstęp (s. 19-57) i chronologia życia Samuela Sz. Wierzchońskiego (s. 58). Z kolei studium zostało
podzielone na cztery rozdziały. Następnie te szerokie bloki tematyczne
podzielone zostały na swoiste podtytuły.
Pierwszy rozdział opatrzono tytułem: „Środowisko naukowej działalności S. Wierzchońskiego” (s. 59-76). Wskazano kolejno na środowisko lubelskie i krakowskie, a więc miejsca jego zamieszkania
i pracy. Wreszcie ukazano schematycznie stan polskiej i ogólnoeuropejskiej teologii moralnej.
„Tematyka moralna uwzględniona przez S. Wierzchońskiego”
(s. 77-145) to tytuł kolejnego rozdziału. Autor wskazał na treści z zakresu teologii moralnej spekulatywnej. Zapewne dla uszczegółowienia
analizy podano konkretne przypadki sumienia.
Kolejny rozdział opatrzono tytułem: „Zależność doktrynalna
S. Wierzchońskiego” (s. 147-159). Najpierw podjęto próbę wskaza-
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nia na zależności od autorów obcych. To swoista próba wpisania go w
ogólnokościelne analizy teologii moralnej. Oczywistym jest ukazanie
także zależności od autorów polskich. To z kolei to próba osadzenia go
w lokalnym środowisku.
„Ocena moralnej nauki S. Wierzchońskiego” (s. 161-170) to tytuł
ostatniego bloku badawczego prezentowanego studium. Wskazano tutaj na wkład S.Sz. Wierzchońskiego w teologie moralną. Dobrze, że
ukazano jeszcze kazuistykę tego Dominikanina a obecny stan teologii moralnej.
Treściowo książkę zamyka zakończenie (s. 171-175). Autor dodał
jeszcze wykaz tematów uwzględnionych w Summula casuum (s. 177179). Od strony formalnej dodano także indeks osobowy (s. 180-183)
i spis treści (s. 185)
W coraz szerszych badaniach nad dziejami polskiej teologii moralnej pojawiło się stosunkowo obszerne opracowanie poświęcone dominikaninowi Samuelowi Szymonowi Wierzchońskiemu. To jakby
kolejna cegiełka do ostatecznie ukazania obraz tej dyscypliny w szczególnie interesującym okresie.
Autor odpowiedzialnie ukazał tematykę pracy (s. 21, 57). Jedno
cześnie przypomniał, że „dla niniejszej pracy zasadniczym dziełem
jest Summula casuum” (s. 55).
Dość szerokie ukazanie tła epoki wskazuje na złożoność wielu zjawisk i procesów jakie przeżywała nie tylko ówczesna teologia moralna ale i inne szczegółowe kierunki w ramach tej dyscypliny. W tym
kontekście słusznym jest stwierdzenie: „Jest też Samuel synem swojej epoki w niektórym błędnym pojmowaniu zagadnień moralnych”
(s. 49).
Zaprezentowana rozprawa jest dojrzałym pochyleniem się nad znanym teologiem moralistą. Z drugiej jednak strony, jak stwierdza autora
„trzeba koniecznie gruntowniejszego studium, by się przekonać, jaki
faktycznie dorobek pozostał po tym autorze i jakie miało on znaczenie
dla potomnych” (s. 21). Ta uwagi odnosi się także do badań nad innymi postaciami przeszłości.
Autor prezentuje liczne własne opinie odnoszące się do spuścizny
naukowej S. Sz. Wierzchońskiego. Przy tej okazuje dokonuje nega-
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tywnych ocen dotychczasowych opinii. Wydaje się, że jest do tego
uprawnionym, ale pytanie czy zawsze podaje stosowne argumenty
badawcze.
Indeks osobowy jest ważną pomocą w pracy o charakterze historycznym. Dzięki temu w gąszczu nazwisk można się łatwiej poruszać. Jednak w zestawie tym występują nieścisłości czy braki. Nie
podano, że Franciszek Ksawery jest także świętym (s. 180). Mając na
względzie generalny klucz chyba nie jest poprawnym wskazanie przy
S. Wyszyńskim kard. (s. 183).
Poważne wątpliwości budzi wykaz skrótów. Podano tam wiele, które
mają zupełnie inne formy w przypisach. Zatem pytanie o sensowność
tej propozycji oraz konsekwencję przyjętych zasad. Zestaw literatury
budzi wiele wątpliwości i pytań. Wskazuje na niekonsekwencje i braki. Jest to swoista konsekwencja braku wierności m.in. przyjętym skrótom. Chyba zabrakło tutaj odpowiedniej korekty redakcyjnej. Szkoda,
że autor nie sięgnął do ważnego opracowania wskazującego na autonomizację teologii moralnej tego okresu: J. Theiner, Die Entwicklung
der Moraltheologie zur eigenstandigen Disziplin (Regensburg 1970).
Co prawda autor przywołuje swoiste streszczenie tej książki w artykule: F. Greniuk, Autonomizacja teologii moralnej w XVII wieku (RTK 22
(1972), z. 3 s. 29-52). Z kolei wśród prac F. Greniuka brak zbioru artykułów Teologia moralna w swej przeszłości (Sandomierz 2006).
W wykazie bibliograficznym zabrakło wiele pozycji przywoływanych w przypisach (s. 19-21). Często w przypisach występują braki wskazania przywoływanych stron i innych elementów opisu
bibliograficznego.
Trzeba przyznać, że dość schematyczny spis treści jest dobrym
wprowadzeniem w problematykę prezentowanej książki. Można tam
odnaleźć główne wskazania tematyczne oraz problemowe. Jednak
ostateczne bogactwo wybrzmiewa dopiero w szczegółowych analizach badawczych.
Interesującym jest studium C.J. Wichrowicza, które podejmuje
kompleksowa analizę badawczą skoncentrowaną wokół posługi
na niwie teologii moralnej. To opracowanie jest ważnym wkładem
w kształtowanie coraz pełniejszego obrazu tego okresu. Są tutaj
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bowiem opracowania poświęcone m.in. Adamowi z Opatowa. Miko
łajowi z Mościsk, Tomaszowi Młodzianowskiemu, Szymonowi Stanis
ławowi Makowskiemu, Piotrowi z Poznania, Ferdynandowi Ohm
Januszewskiemu.
Dobrze, że autor z dużą odwagą sięga do tekstów łacińskich. Dorobek
prezentowanego teologa wymaga znajomości tego języka. Tutaj jednocześnie ukazuje się pozytywnie stara szkoła dominikańska, która obficie odwoływała się zwłaszcza do Doktora Anielskiego. Oczywiście,
koniecznym jest wskazanie, iż jest to język łaciny kościelnej, która
już wówczas była wyjątkowo daleka od łaciny klasycznej (tzw. łacina wulgarna). Mimo wszystko posługiwanie się ówczesną łaciną było
pewna sztuką, a co nie jest łatwe zwłaszcza dzisiaj. Dobrze jednak,
że zwłaszcza w przypisach autor przywołuje odniesienia do tekstów
źródłowych, szczególnie S. Sz. Wierzchońskiego. Twórcze obcowanie
z łaciną tego okresu może być ubogacające w refleksji nad historią teologii moralnej.
Badania nad dziejami teologii w Polsce, a w tym teologii moralnej stanowią interesujące pole rozeznawania miejsca tej dyscypliny
w krajobrazie nauki polskiej. Teologa moralna ma także liczne odniesienia do wielu innych nauk. Realizm życia nie może być wyobcowany z jego faktycznych odniesień, a w te zawsze wpisany jest konkretny
człowiek.
Niniejsze studium ukazuje wybitnego dominikanina XVII wieku
w jego posłudze teologicznej, która daleko przekraczała ramy czysto
zakonne. Wiele myśli zaczerpniętych od św. Tomasza z Akwinu nadal posiada swoja aktualność. Ostatecznie niejednokrotnie odniesienie
do Doktora Anielskiego zdaje się być najbardziej twórczą propozycją
teologiczną.
Słusznym jest opinia autora: „Od tych wypowiedzi upłynęło już
dużo lat, w których powyższe postulaty w znacznym stopniu spełniono. Można także żywić nadzieję, że także niniejsza praca w jakimś małym stopniu przyczyniła się do tego. Ukazała bowiem postać
Polaka, teologa moralistę, zmniejszając tym samym wspomniana białą plamę” (s. 171). Nie mniej jednak nadal pozostaje wiele pół do prac
badawczych.
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Faktycznie, jak sugeruje tytuł opracowania, wybrzmiewa w książce
dość wyraźnie Samuel Sz. Wierzchoński jako teolog moralista. Wydaje
się, ze zdecydowanie ta płaszczyzna jego zainteresowań naukowych
okazała się priorytetem. Obok innych prac, te z zakresu teologii moralnej okazały się najbardziej znaczące i wpływowe. Zwłaszcza Summula
casuum przeszła do historii jako swoiste opus vitae krakowskiego dominikanina. Autor studium charakteryzuje go jako człowieka kulturalnego i skromnego, głęboko religijnego, wiernego syna Kościoła
katolickiego, dobrego Polaka, odznaczającego się wielką erudycją, kochającego swój Zakon Dominikański, mającego wielki szacunek do
św. Tomasza z Akwinu (s. 39-48).
Bp Andrzej F. Dziuba
Ks. Ryszard Rumianek, Śladami Jezusa, Warszawa, Oficyna
Wydawniczo Poligraficzna ADAM 2009, ss. 264.
Autor recenzowanej książki-przewodnika po Ziemi Świętej ks.
Ryszard Rumianek, znany biblista, jest rektorem Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest to już drugi
przewodnik jego autorstwa (pierwszy przewodnik nosi tytuł: Brama
do nieba, Warszawa, Stampa 2008). Znajdujemy w nim rozszerzoną dokumentację fotograficzną jak też nowe teksty wyjaśniające opisujące i wprowadzające w daleką historię, nawiązujące zawsze do
współczesności.
Najpierw dokumentacja fotograficzna (fotografie: Dorota Kielak
i Sławomir Cichocki). Piękno i sposoby ujęcia fotografii oraz ich dobór i wybór z miejsc świętej tradycji świadczy o dobrym rozeznaniu
i poczuciu piękna, które zostało zamknięte w oryginalnych fotografiach. Nie brakuje zauroczenia pięknem Ziemi Świętej, ukazanego
choćby w kolorach kwiatów, jak też wielkiego majestatu ciszy gór
i gorącej pustyni oraz życia jej mieszkańców uchwyconych w obrazach fotografii (9-26). A w dodatku, ileż subtelnego humoru kryje
się w fotografii ukazującej „mieszkańca” okolic Wieczernika – kota
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(s. 29), albo odpoczywającego wielbłąda, spoglądającego przed siebie,
a może z nadzieją w przyszłość (s. 19).
Osobnym tematem fotografii są obrazy miejsc związanych z życiem i działalnością Jezusa Chrystusa. Oczywiście, nie sposób pokazać wszystkiego, ich wybór jednak jest godny uwagi, świadczy on nie
tylko o dobrej znajomości topografii miejsc świętych, ale wskazuje
również na treść – to słowa wyjaśniające dane miejsca i wiążące je
z tajemnicami zbawczymi Jezusa Chrystusa, dyktowały chyba taki,
a nie inny wybór fotografii. Wspaniałe wnętrza bazylik, kościołów
i świątyń, grobów i grobowców postaci biblijnych oraz budzących zadumę miejsc Starej Jerozolimy, czy wreszcie piękne krajobrazy z Galilei,
z okolic Jerycha i Pustyni Judzkiej, z okolic Jerozolimy, jak też długiej
doliny wyznaczanej nurtem Jordanu – to wszystko potwierdza słuszność słów E. Renana, że Ziemia Święta, jej tajemnicze piękno, stanowi piątą Ewangelię.
I wreszcie na wielu fotografiach uchwycone jest „życie na gorąco”,
życie Żydów, muzułmanów i chrześcijan. Ich sklepiki i miejsca spotkań – świątynie i bazary, to życie, które wymaga od nich wszystkich,
mimo bolesnych podziałów, bycia dla siebie – służby.
Piękno ziemi ukazane w fotografii pozwala zrozumieć Jezusowy obraz świata, a jest to obraz wiejski, galilejskich glinianek, obraz nasycony zapachem kwiatów i uprawianej ziemi oraz rybaków z nad Jeziora
Tyberiadzkiego (Galilejskiego, lub Genezaret – s. 184-185). W takim
to kontekście Jezus, w głoszonej przez siebie mądrości, roztaczał przed
słuchaczami wizję przyszłości, za którą oddał swe życie w Jerozolimie,
a w której pozostały miejsca i ślady Jego obecności.
Dokumentacja zawarta w fotografiach jest opisana i objaśniona tekstem ks. prof. Ryszarda Rumianka. Można powiedzieć inaczej – do
tekstu objaśniającego miejsca święte – Ziemi Świętej dobrane są fotografie. Tekst pomyślany jest w dobrej hermeneutyce. Autor, ks. prof.
Ryszard Rumianek – biblista, nawiązuje najpierw do kontekstu historycznego, starożytnego danego miejsca. Umieszcza w nim działalność
historyczną Jezusa Chrystusa, a następnie ukazuje, jakie koleje losu
przeżywało ono w historii chrześcijaństwa i w historii ogólnej. Tak
opowiedziana historia staje się nosicielką tradycji prowadzącej nas
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do Sitz im leben Jezusa – nawet z małymi szczegółami, jak na przykład, że w roku 1986 znaleziono na dnie Jeziora Tyberiadzkiego łódź
być może z czasów Jezusa. Jest ona obecnie przechowywana w kibucu
Ginnosar. Miejsc związanych z życiem Jezusa i Jego czasami, utrwalonych na fotografiach i objaśnionych tekstem, jest aż trzydzieści trzy,
oprócz tego jeszcze trzy małe rozdziały: Roślinność i zwierzęta, Ludzie
oraz Polonika – Polacy w Ziemi Świętej. Ten ostatni rozdział – Polacy
w Ziemi Świętej – uzmysławia czytelnikowi, że kroniki historyczne notują obecność Polaków już od wieku XII. Był tu Henryk Sandomierski,
syn Bolesława Krzywoustego, kronikarz Jan Długosz, Mikołaj
Krzysztof Radziwiłł, Juliusz Słowacki. Do osiedlonych tu od 1263 r.
franciszkanów dołączyli również polscy synowie św. Franciszka,
którzy w XIX wieku zapoczątkowali opiekę nad pielgrzymami polskimi. Okres II Wojny Światowej zaznaczył się wielkim napływem
tysięcy Polaków, głównie z uwagi na Armię Polską formującą się na
Bliskim Wschodzie pod dowództwem gen. Andersa. Budowano tu
domy polskie, z których jeszcze dziś korzystają pielgrzymi polscy.
Autor Przewodnika przypomina w Polonicach postać ks. Andrzeja
Strusa (1938-2005) – salezjanina, biblistę, profesora, między innymi,
Salezjańskiego Instytutu Biblijnego w Jerozolimie, którego pasją była
archeologia, a w niej poszukiwanie grobu św. Szczepana, pierwszego
męczennika oraz innych postaci biblijnych.
Ks. prof. Ryszard Rumianek w swym tekście daje się poznać jako
profesor – biblista o szerokiej wiedzy biblijno-egzegetycznej, dobrze
osadzonej w kontekście historyczno-kulturowym.
Wreszcie, przydatność tej książki, przewodnika w studium teologii
– choćby ukazywania historycznej egzystencji Jezusa Chrystusa. Do
źródeł chrześcijańskich, mówiących o historyczności Jezusa, dodaje
Ksiądz Profesor ważny element z dziedziny archeologii. Mamy tu na
myśli Piłata – prefekta rzymskiego (26-36 r. jako prefekt), który wydał wyrok śmierci na Jezusa. Poza Ewangeliami mówią o nim: Filon,
J. Flawiusz i Tacyt. W Ewangelii św. Jana czytamy, że Piłat wyprowadził Jezusa na Lithostrotos – Gabbata (J 19, 13, na wyłożony kamieniami dziedziniec twierdzy Antonia, która była prawdopodobnie jego
urzędową siedzibą w czasie Paschy. Archeologia odkryła to miejsce
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i potwierdza istnienie tego dziedzińca, a w książce Ks. Profesora
Śladami Jezusa mamy fotografię z kaplicy osądzenia z fragmentem
wyrytych gier żołnierskich, jak też fotografię z samego dziedzińca
–Lithostrotos – znajdującego się dziś w podziemiach klasztoru Córek
Syjońskich (s. 67-68). Potwierdzenie słów Jana dokumentem z historii czyni wydarzenie wiarygodne i ożywia przekaz ewangeliczny,
prowadząc do samego Jezusa – tam na Lithostrotos. Ten sposób przekazywania treści historycznych przez Księdza Profesora wzmacnia argumentację za historycznością Jezusa i wpisuje się w wielką tradycją
rozpoczętą w tej materii – analiza tekstu biblijnego – przez wielkiego
egzegetę niemieckiego (NRD) W. Trillinga1.
Książka księdza Rektora UKSW, ks. profesora Ryszarda Rumianka
– Śladami Jezusa – ukazująca piękno Ziemi Świętej w fotografiach
i w mądrym opisie, może być nazwana przygodą spotkania z Chrystu
sem. Pozwala ona rzeczywiście przeżyć przygodę nowego spotkania z Nim, przygodę, która pogłębia i umacnia wiarę, pozwala lepiej
zrozumień teksty Pisma Świętego, zwłaszcza Ewangelii, dzięki czemu czytelnikowi może być dane przeżycie atmosfery tamtych lat, lat
w których żył Chrystus.
Józef Kulisz SJ
Henryk Majkrzak, Antropologia integralna w „Sumie teologicznej”
św. Tomasza z Akwinu, Kraków, Wydawnictwo „SPES” 2006, ss. 415.
Tytuł tej rozprawy spontanicznie kojarzy się z dziełem J. Maritaina
Humanizm integralny. Jednak problematyka obu tych książek jest
gruntownie odrębna. Celem książki Maritaina jest obrona chrześcijańskiego projektu cywilizacyjnego, zagrożonego w XX wieku przez
humanizm ateistyczny. Natomiast Henryk Majkrzak ma ambicje zrekonstruować całościową odpowiedź św. Tomasza z Akwinu na pytanie, kim jest człowiek.

1

W. Trilling, Fragen zur geschichtlichkeit Jesu, Leipzig 1969.
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Trafna wydaje się decyzja Autora, ażeby podstawowym źródłem dla
swoich badań uczynić najważniejsze dzieło Akwinaty, Sumę teologiczną. Zarazem – zgodnie z założeniem, że najlepszym interpretatorem
Tomasza jest on sam – w książce właściwie nieustannie przywołuje się
teksty pochodzące z innych dzieł tego Doktora. Trzeba zaś Autorowi
to oddać, że w spuściźnie Akwinaty jest on zorientowany znakomicie
i jest naprawdę kompetentnym znawcą jego myśli.
Wypada w pełni zgodzić się z Autorem, ażeby nie rozdzielać sztucznie w myśli Tomasza antropologii naturalnej, poznawanej drogą samego tylko naturalnego rozumu, oraz antropologii poznawanej na drodze
wiary. U Tomasza bowiem obie te drogi się przenikają. Słusznie więc
rozpoczyna ks. Majkrzak rekonstrukcję Tomaszowej wizji człowieka
od przedstawienia jego stworzoności oraz jego usytuowania w stworzonym przez Boga świecie – aby przejść do rozdziałów, w których
systematycznie opisuje ontyczną strukturę człowieka.
Nie uzasadnił jednak nasz Autor, dlaczego w układzie części drugiej
swojej książki, poświęconej ludzkim działaniom, całkowicie zmienił
– starannie przecież przez Tomasza przemyślaną – kolejność omawianych problemów. Przypomnijmy, że problematykę tę Tomasz rozpoczyna traktatem De beatitudine na temat celu ostatecznego człowieka
(w książce rozdział dopiero 8), logicznie następny jest traktat De actibus humanis (w książce ta ważna problematyka jest niemal pominięta),
następnie De habitibus et virtutibus (rozdział 6), po czym traktat De
lege o społecznej naturze człowieka (rozdział 7) oraz traktat De gratia
o naszym nadprzyrodzonym powołaniu (w książce rozdział 9). Moim
zdaniem, wskutek takiego odejścia od autentycznie Tomaszowego porządku książka straciła na przejrzystości.
Ponieważ w recenzji zamierzam umieścić sporo stosunkowo drobnych uwag krytycznych, pragnę najpierw bardzo zdecydowanie podkreślić wyjątkowość, trafność oraz rzetelność tej książki. W ogóle
dotąd nie mieliśmy całościowego opracowania antropologii Akwinaty.
Znakomite studium śp. Ojca Krąpca pt. Ja – człowiek, choć inspirowane myślą Tomasza, przedstawia określoną filozoficzną wizję człowieka, a nie poglądy Tomasza na temat człowieka.
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Przednaukowa wiedza współczesnych teologów na temat antropologii Tomasza sprowadza się do dwóch twierdzeń – że Tomasz jest kontynuatorem opartej na teorii hylemorfizmu antropologii Arystotelesa,
którą jednak uzupełnia postulowaną przez wiarę chrześcijańską ideą
anima separata. Owszem, są to twierdzenia zgodne z prawdą, należy
jednak – słusznie przypomina Majkrzak – dodać do nich co najmniej
trzy twierdzenia następne: 1) antropologię Tomasza istotnie kształtuje
praktycznie nieznana Arystotelesowi prawda, że człowiek jest bytem
stworzonym; 2) istotne konsekwencje dla prawdy o człowieku płyną
z faktu, że znajdujemy się w różnorodnych relacjach z innymi bytami
stworzonymi; 3) teoria hylemorfizmu domaga się uznania wyższości
duszy nad ciałem, jest ona bowiem formą ciała, a zatem zasadą życia.
Ta ostatnia prawda wyjaśnia nam, dlaczego Akwinata, mimo że tak
istotnie dowartościował naszą cielesność, jednak w nauce o człowieku
zajmuje się przede wszystkim duszą.
Wypada natomiast zdecydowanie zaprotestować przeciwko twierdzeniu Autora, jakoby „Akwinata był przekonany, że człowiek ze swej
natury jest zdolny do ukształtowania sobie pojęcia Boga” (s. 85). Być
może chciał on powiedzieć, że człowiek może poznać Boga (jako początek i cel wszystkich bytów) nawet za pomocą samych tylko naturalnych władz poznawczych. Tak charakterystyczna dla Akwinaty nauka
o analogiczności naszego poznania Boga głosi przecież, że jesteśmy
zdolni utworzyć jedynie pojęcia o Bogu. Natomiast pojęcie Boga
(w sensie: pojęcie zawierające w sobie treść proporcjonalną do tego,
kim Bóg jest rzeczywiście) jest gruntownie niemożliwe – jaka bowiem
treść mogłaby być proporcjonalna do tego co nieskończone? Wyraźnie
pisze o tym Tomasz m.in. w rozdziałach 24 i 25 swojego Streszczenia
teologii.
Uwagi na temat mikrokosmiczności człowieka (s.75-78) zastrzeżeń
nie budzą. Szkoda jednak, że Autor pisząc swoją książkę, nie mógł się
jeszcze zapoznać z opublikowanym mniej więcej w tym samym czasie znakomitym studium Janusza Pydy, Antropologia mikrokosmiczna
w ujęciu św. Tomasza z Akwinu (STV 44 (2006), nr 1, s. 159-190), bo
z pewnością pomogłoby mu ono temat ten pogłębić.
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W rozdziale poświęconym ciału człowieka, kontrowersyjna teza, jakoby „św. Tomasz nie wypracował żadnej filozofii lub teologii pracy” (s. 108), stałaby się bardziej wiarogodna, gdyby Autor wykazał się
znajomością rozprawy śp. prof. W. Jachera, Zagadnienie pracy u świętego Tomasza z Akwinu (Katowice, Wydawnictwo Gnome 2003). Bo
manichejskie zdanie: „Człowiek jest między zwierzęciem a aniołem,
i to jest jego tragedią” (s. 74) w książce znalazło się na pewno przez
pomyłkę i wielkiego zarzutu z niego bym nie czynił.
Pogłębienia domagałoby się twierdzenie, że również o naszym ciele mówimy ja, „natomiast o poszczególnych częściach ciała nie mówimy ja, ale stwierdzamy, że należą one do naszego ciała” (s. 116).
Przypomina się tu spostrzeżenie J. Maritaina, że chociaż w odniesieniu do poszczególnych członków naszego ciała odnosimy czasownik
„mieć”, to jednak nie wyraża on stosunku własności, czego dowodem
jest nieprzekładalność zdań typu „mam rękę” na stronę bierną (tak jak
mające analogiczną strukturę zdanie „mam koszulę” możemy przełożyć na zdanie „koszula jest posiadana przeze mnie”).
Razi gołosłowność twierdzenia, że „Tomasz był urzeczony budową
ludzkiego ciała i wiele dodał nowego do jego opisu dokonanego przez
Arystotelesa, Galena i Cycerona” (s. 121). Zapewne jest to twierdzenie prawdziwe, jednak o jego prawdziwości Autor nie próbuje czytelnika przekonać.
Przedstawiając naukę Akwinaty na temat płciowego zróżnicowania
człowieka (s.140-141), szkoda, że nie zapoznał się ksiądz Majkrzak
z najważniejszymi pracami, broniącymi Akwinatę przed zarzutem antyfeminizmu. Mam na myśli zwłaszcza trzy studia: C. Capelle, Thomas
d´Aquin féministe? (Bibliothèque thomiste 43), Paris 1982; J. Pinto de
Oliveira, Homme et femme dans l´anthropologie de Thomas d´Aquin,
w: Humain a l´image de Dieu, Genève 1989, s.165-190 oraz wyróżnioną nagrodą papieską książkę: Pia Francesca de Solenni, A Hermeneutic
of Aquinas’ Mens through a Sexually Differentiated Epistemology.
Towards an Understanding of Woman as Imago Dei, Roma, Edizioni
Università della Santa Croce 2000.
W rozdziale na temat duszy człowieka wyróżniają się dobrze przemyślane stronice poświęcone problemowi animacji (s. 157-162).
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Majkrzak nie ulega atmosferze naszej epoki, która w trakcie sporów
o aborcję problemem centralnym uczyniła tu pytanie o moment, w którym embrion otrzymuje ludzką duszę, ale spokojnie przedstawia wykład św. Tomasza, że duszy Bóg nie stwarza ani przed ciałem, ani poza
ciałem, ani z ciała, ale wyprowadza ją z nicości wewnątrz tych procesów biologicznych, jakie mają miejsce na początku rozwoju embrionalnego. I rzecz jasna, dusza nie jest objęta ciałem, ale je obejmuje.
Wydaje się jednak, że wykład tej problematyki byłby jeszcze bardziej
cenny, gdyby Autor znał książkę Krzysztofa A. Wojcieszka, Stworzony
i zrodzony... Metafizyczne wyjaśnienia biologicznego konstytuowania
się człowieka w poglądach świętego Tomasza z Akwinu – próba aktualizacji (Warszawa, Wydawnictwo Navo 2000).
Wypsnęło się ks. Majkrzakowi spod pióra, jakoby przed grzechem
pierworodnym „człowiek był wieczny dzięki darowi łaski i znów takim się stanie” (s. 142). Niewątpliwie, człowiek ani nigdy nie był, ani
nie będzie wieczny. Jeden tylko Bóg jest wieczny, ale w swojej miłości
chce dać nam udział w swojej wieczności. Jeśli zaś idzie o termin „nieśmiertelność (immortalitas) duszy” (s. 216-223), warto przypomnieć
świetną wydaną również po polsku, książkę Josepha Piepera, Tod und
Unsterblichkeit (Münich, Kösel-Verlag, 1968), w której wykazano, że
chociaż Akwinata tego terminu nie unikał, to zdecydowanie częściej
używał terminu „niezniszczalność (incorruptibilitas) duszy”. Pierwszy
termin wskazuje bowiem na Boga jako na nienależne ludzkiej naturze
źródło życia, drugi – na ontyczną właściwość duchowego pierwiastka
w człowieku.
Jako szczęśliwą oceniam decyzję Autora, ażeby po napisaniu kolejnych rozdziałów, poświęconych ciału oraz duszy, w odrębnym rozdziale przedstawić Tomaszową wizję ich obu, tzn. ludzkiej osoby. Trzy
warunki muszą być, zdaniem Akwinaty, spełnione, aby można było
mówić o osobie: jest to byt jednostkowy, samoistny oraz rozumny.
Warunek pierwszy wyjaśnia, dlaczego w religiach i kulturach panteistycznych lub panteizmem skażonych nie zdołano sobie uświadomić,
że człowiek jest bytem osobowym – panteizm bierze się bowiem
z niezrozumienia, że to co jednostkowe jest wcześniejsze od tego co
powszechne.
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Kwestionowanie warunku drugiego przez wielu myślicieli nowożytnych i współczesnych – żeby przypomnieć chociażby tezę Hume’a,
jakoby dusza była tylko strumieniem świadomości – jest ważną przyczyną powstania zarówno XX-wiecznych totalitaryzmów, jak współczesnego lekceważenia dla życia poczętego, nieuleczalnie chorego
oraz znajdującego się w fazie terminalnej. Szkoda, że Autor ograniczył się tu jedynie do wyliczenia nazwisk myślicieli, i to ustawiając
w jednym szeregu myślicieli bardzo różniących się od siebie (s. 237).
Zarazem z satysfakcją pragnę zwrócić uwagę na znakomity podrozdział, poświęcony godności osoby (s. 239-248).
Trzeci wymiar warunkujący bycie osobą, rozumność, jest dziś przedmiotem szczególnie pozytywnych pogłębień. Dzięki takim kierunkom,
jak personalizm czy filozofia dialogu, coraz więcej rozumiemy, że rozumność wręcz z swej natury domaga się dopełnienia w miłości – tak
że kard. Wojtyła, z właściwym sobie talentem ujmowania w niewielu
słowach tego co istotne, napisał kiedyś, że „osoba jest takim dobrem,
że właściwe i pełnowartościowe odniesienie do niej stanowi tylko miłość: (s. 246).
Przedstawiając etykę Akwinaty, H. Majkrzak powtarza błąd większości współczesnych tomistów i twierdzi, jakoby skupił się on przede
wszystkim na etyce indywidualnej, natomiast „nie napisał osobnego dzieła na temat doktryny społecznej, ale wiele jego myśli na ten
temat znajdziemy w Sumie teologicznej i w innych jego dziełach”
(s. 326). Zatem przypomnijmy pokrótce podstawową strukturę etyki
tomistycznej.
Jak wiadomo, w ślad za Arystotelesem święty Tomasz wyróżnia
chyba aż ponad sto różnych cnót, różnorodnie ze sobą powiązanych,
każda zaś z nich zmierza ku którejś z czterech cnót kardynalnych, porządkujących cztery wymiary naszego człowieczeństwa (roztropność
porządkuje moralnie sferę intelektualną, sprawiedliwość – sferę wolitywną, męstwo – porządkuje te nasze dynamizmy, które są źródłem
lęków i agresji, umiarkowanie wprowadza porządek we władzach
pożądawczych). W książce cały ten gąszcz cnót jest przedstawiony
(w gruncie rzeczy niepotrzebnie, bo część 2-2 Sumy teologicznej jest
przecież łatwo dostępna) na stronach 269-313.
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Jednak ani Arystoteles ani święty Tomasz nie rozróżniają cnót indywidualnych i społecznych. Wszystkie cnoty (jeżeli są naprawdę cnotami) i każdy nasz czyn dobry lub zły (jeżeli są aktami ludzkimi) mają
znaczenie również społeczne. Teoretycznie wypowiedziane to jest za
pomocą tezy, że wszystkie cztery cnoty kardynalne poddane są cnocie tzw. sprawiedliwości ogólnej (niekiedy Tomasz nazywa ją legalną), której przedmiotem jest dobro wspólne (por. 1-2 q. 60 a. 3; 2-2 q.
58 a. 5 i 6, itd.).
Jak się wydaje, dopiero nowożytne rozróżnienie etyki indywidualnej
i społecznej otworzyło teoretyczną przestrzeń dla idei Macchavelliego,
jakoby przy realizowaniu celów społecznych liczyło się nie to, żeby
„być dobrym”, ale żeby „działać dobrze”, słowem, żeby politykę
i działalność społeczną traktować jako sztukę. Była to zmiana rewolucyjna. W etyce chodzi o to, ażeby nasze działania były wewnętrznie dobre, natomiast w sztuce chodzi o dobro naszego wytworu. Jako
część etyki, polityka była rozumiana jako realizowanie wewnętrznie
dobrych działań na rzecz dobra wspólnego. Natomiast w sztuce chodzi o to, ażeby właściwe jej działania były zewnętrznie dobre, tzn. aby
wytwór lub inny wynik tych działań był dobry. Dla sztuki jest czymś
drugorzędnym, czy artysta albo lekarz są ludźmi dobrymi, najważniejsze, ażeby wytwory malarza czy rzeźbiarza były rzeczywiście dziełami sztuki i ażeby stosowana przez lekarza terapia przynosiła dobre
wyniki. Pisał o tym o. Krąpiec w swojej książce O ludzką politykę!
(Katowice 1993, s. 12-17).
Naukę Akwinaty na temat możliwości współpracy władzy politycznej z kościelną Henryk Majkrzak przedstawił poprawnie (s. 331).
Osobiście jednak nie rezygnowałbym z podanej w dziełku O władzy
(lib. 2 cap. 3) metafory współpracy konserwatora okrętu ze sternikiem,
gdyż znakomicie objaśnia ona postulat uznania autonomii obu tych
władz. Otóż i konserwator i sternik pracują na tym samym okręcie,
ale w istotnie innym wymiarze: zadaniem konserwatora jest wzmacniać stabilność okrętu i łatać dziury, do sternika zaś należy bezpieczne
przywiezienie do portu ludzi znajdujących się na statku. Rzecz jasna,
konserwatorowi, w zakresie obowiązujących go zadań, należy się au-
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tonomia w stosunku do sternika, ale z kolei i on niech porzuci ambicje
wyręczania lub zastępowania sternika w jego obowiązkach.
Na koniec argument podstawowy, jak bardzo wartościowym dziełem obdarzył nas ks. Henryk Majkrzak. Wytknąłem trochę przeoczeń
i niedoróbek, niekiedy ważnych; w dziełach tak całościowych jest to
poniekąd nieuniknione. Jednak zauważmy: Autorowi ani razu nie zdarzyło się, ażeby istotnie zniekształcił albo przeinaczył myśl świętego
Tomasza. Tylko tomistom o najwyższych kompetencjach to się udaje.
Jacek Salij OP
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I. WYDARZENIA Z WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO
1. W dniach 12 oraz 24 października 2009 r. w Łomiankach odbyła się
sesja naukowa „Troska Kościoła o rodzinę w Polsce i Europie” zorganizowana przez Instytut Studiów nad Rodziną. W cz. I wygłoszono następujące referaty: Nowe formy wsparcia rodziny – ks. prof. UKSW Tadeusz B ą k ;
Matrymoniologia – nauka i nadzieja dla 21. stulecia – ks. prof. Marian
M r a z ; Rodzina jako pierwotna ojczyzna życia człowieka – ks. prof. dr
hab. Tadeusz G u z ; Służyć Prawdzie o małżeństwie i rodzinie. Dokument
Konferencji Episkopatu Polski – bp dr Stanisław S t e f a n e k . W cz. II zostały wygłoszone referaty: Rodzina a wychowanie do cywilizacji – prof. Piotr
J a r o s z y ń s k i ; Troska Kościoła o rodzinę w okresie Wielkiej Nowenny –
ks. prof. UKSW dr hab. Adam S k r e c z k o ; Nierozerwalność małżeństwa
a Europa – dr Marek C z a c h o r o w s k i ; Formy komunikacji w rodzinie
– dr Monika P o d k o w i ń s k a ; Rodzina: nadzieje i obawy. Model rodziny
chrześcijańskiej we współczesnym społeczeństwie polskim – mgr Małgorzata
Such.
2. Dnia 16 października 2009 r. miała miejsce Międzynarodowa Konferencja
Naukowa „Wkład bł. Jana Dunsa Szkota (1265-1308) w wyjaśnienie prawdy o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny” zorganizowana przez Katedrę Mariologii WT UKSW, Instytut Studiów Mariologicznych
„Kolbianum”, Klasztor OO. Franciszkanów w Niepokalanowie oraz
Stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej w Polsce. Wygłoszone zostały następujące referaty: Słowo powitania i wprowadzenia w tematykę konferencji
– o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz B a r t o s i k OFMConv (WT UKSW i dyrektor „Kolbianum”); Osoba i dzieło bł. Jana Dunsa Szkota (1265-1308) –
o. prof. dr hab. Edward Iwo Z i e l i ń s k i OFMConv (WF KUL); Pan Jezus
jako pierwszy chciany we wszechświecie według bł. Jana Dunsa Szkota
– o. dr hab. Benedykt H u c u l a k OFM (WSD Bernardynów w Kalwarii
Zebrzydowskiej); Cechy charakterystyczne mariologii średniowiecznej –
o. prof. dr hab. Stanisław Celestyn N a p i ó r k o w s k i OFMConv (WT KUL);
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Uzasadnienie Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny według bł.
Jana Dunsa Szkota – o. prof. Stefano C e c c h i n OFM (Antonianum, Rzym);
Św. Maksymilian Maria Kolbe jako kontynuator bł. Jana Dunsa Szkota
w propagowaniu nauki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
i aktualność tej nauki dzisiaj – o. prof. dr hab. Jacek B o l e w s k i SJ (PWT
Warszawa). Dyskusji panelowej z udziałem prelegentów: Aktualność myśli
bł. Jana Dunsa Szkota i św. Maksymiliana Kolbego na temat Niepokalanego
Poczęcia we współczesnej duchowości i apostolstwie przewodniczył ks. prof.
dr hab. Lucjan B a l t e r SAC (WT UMK).
3. Dnia 21 października 2009 r. miała miejsce konferencja naukowa
„Mistyka Polska” zorganizowana przez Sekcję Teologii Duchowości WT
UKSW. Wygłoszone zostały następujące referaty: Polska mistyka przeżyciowa – ks. prof. dr hab. Stanisław U r b a ń s k i ; Mistyka ks. Piotra Semenenki
– ks. dr Damian K o r c z ; Zjednoczenie mistyczne według o. Anzelma Gądka –
ks. dr Włodzimierz G a ł ą z k a ; Noce ciemności w życiu duchowym bł. Anieli
Salawy – Agnieszka S t r o j e c k a ; Doświadczenie Boga w życiu duchowym
ks. Franciszka Blachnickiego – ks. dr Jarosław B ł a ż e j a k ; Mistyczne doświadczenie Boga u św. Faustyny – mgr Andrzej Z i e l o n k a .
4. Dnia 27 października 2009 r. odbyło się sympozjum naukowe „Achille
Ratti – Pius XI na tle epoki w 90 rocznicę sakry biskupiej w Warszawie”
zorganizowane przez Wydział Teologiczny i Sekcję Misjologii. Wygłoszone
zostały następujące referaty: Przyjaciele: Achille Ratti – Józef Piłsudski –
Aleksander Kakowski na tle epoki – mgr Józef S z a n i a w s k i ; Model relacji
Państwo – Kościół za pontyfikatu Piusa XI na przykładzie konkordatu polskiego z 1925 r. – dr Paweł S o b c z y k (WPK); Pius XI papież doktryny wychowawczej Kościoła – ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław D z i e k o ń s k i ;
Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Piusa XI – ks. prof. UKSW Mieczysław
O z o r o w s k i ; Pius XI jako papież misji XX w. – o. dr Wojciech K l u j OMI.
5. Dnia 28 października 2009 r. odbyła się konferencja naukowa na temat
„Polityka informacyjna Kościoła” zorganizowana prze IEMiD WT UKSW,
Polskie Stowarzyszenie Edukacji Medialnej i Dziennikarskiej im. Jana Pawła
II (PSEMiD), oraz Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski. Obradom
przewodniczyli pracownicy naukowo-dydaktyczni IEMiD ks. prof. dr hab.
Antoni L e w e k , ks. dr Krzysztof M a r c y ń s k i i dr Monika P r z y b y s z .
Wygłoszone zostały następujące referaty: Relacje biskupa z mediami – ks. abp
dr Kazimierz N y c z (Wielki Kanclerz UKSW, członek Rady Episkopatu ds.
Środków Społecznego Przekazu); Pojęcie informacji w dokumentach Kościoła
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o mediach i dziennikarstwie – ks. prof. dr hab. Antoni L e w e k (IEMiD –
PSEMiD); Zasady relacji Katolickiej Agencji Informacyjnej z mediami – mgr
Marcin P r z e c i s z e w s k i (red. naczelny KAI); Kościół na informacyjnej
„autostradzie” – ks. dr Krzysztof M a r c y ń s k i (IEMiD – PSEMiD); Obieg
informacji w Kościele – dr Monika P r z y b y s z (IEMiD); Rzecznik prasowy w instytucji kościelnej. Zadania i wyzwania – dr Elżbieta G r z y b o w s k a
(rzecznik diec. płockiej); Z kompetencją w kierunku mediów – ks. dr Robert
N ę c e k (rzecznik archdiec. krakowskiej); Czy Kościół w Polsce ma dobrą
prasę? – ks. dr Andrzej A d a m s k i (IEMiD); Kościół w eterze – dr Grzegorz
Ł ę c i c k i (IEMiD – PSEMiD); Mikropolityka informacyjna Kościoła w Sieci
– dr Marek R o b a k (IEMiD); Informacje prasowe o finansach Kościoła –
ks. dr Józef K l o c h (rzecznik Konferencji Episkopatu Polski – PSEMiD).
W ramach konferencji odbył się także panel dyskusyjny Jak usprawnić komunikację Kościoła i mediów w Polsce?. Uczestniczyli w nim dr Monika
P r z y b y s z , red. Ewa C z a c z k o w s k a („Rzeczpospolita”), red. Katarzyna
W i ś n i e w s k a („Gazeta Wyborcza”), red. Alina P e t r o w a (KAI), ks. dr
Józef K l o c h , ks. dr Robert N ę c e k .
6. Dnia 9 listopada 2009 r. odbyło się sympozjum naukowe „Duchowe
bogactwo cierpienia” zorganizowane przez Sekcję Teologii Duchowości WT
UKSW. Wygłoszone zostały następujące referaty: Cierpienie według Jana
Pawła II – ks. prof. dr hab. Stanisław U r b a ń s k i ; Cierpienie w życiu duchowym chrześcijanina – ks. prof. Stanisław U r b a ń s k i ; Duchowy wymiar
cierpienia na podstawie pism ojca Anzelma Gontka – ks. dr Włodzimierz
G a ł ą z k a ; Cierpienie według bł. Honorata Koźmińskiego – ks. dr Krzysztof
C z y ż y k ; Cierpienie w ujęciu ks. Piotra Semenenki – ks. dr Damian
Korcz.
7. Dnia 25 listopada 2009 r. odbyła się dyskusja panelowa „Jestem tylko
wędrowcem… W poszukiwaniu duchowości pokolenia JP II” zorganizowana
przez Sekcję Teologii Duchowości WT UKSW oraz Fundację AMF „Nasza
Droga”. W dyskusji udział wzięli ks. abp dr Mieczysław M o k r z y c k i ,
ks. prof. dr hab. Jan kanty P y t e l , ks. dr Kazimierz B e d n a r s k i , prof.
dr hab. Krystyna C z u b a , prof. dr hab. Krzysztof D y b c i a k . Panel prowadziła dr Ewa K r a w i e c k a .
8. Dnia 26 listopada 2009 r. odbyło się sympozjum misjologiczne „Jan
Paweł II Boliwii” zorganizowane przez Naukowe Koło Misjologów, Sekcję
Misjologii WT UKSW oraz Instytut Papieża Jana Pawła II. W pierwszej części wygłoszone zostały następujące komunikaty: Ogólna charakterystyka
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Boliwii – Jerema Ł o p a c i ń s k i (NKM); Kultury okresu prehiszpańskiego –
Marcin Ż y w i o ł e k (NKM); Konkwista i ewangelizacja Collasuyo. Rozwój
społeczeństwa kolonialnego – Agata B u c z k o w s k a (NKM); Tworzenie się
struktur kościelnych w Boliwii – Katarzyna J a s z c z u k (NKM); Architektura
sakralna z redukcji w Chiquitani – Karolina S e r a f i n (NKM); Najważniejsze
fakty z historii współczesnej Boliwii – Piotr Paweł G a w r y s z e w s k i (NKM);
Posługa misyjno-ewangelizacyjna polskich misjonarzy w Boliwii – Karolina
D z i e w u l s k a (NKM); Przegląd polskich filmów o pracy misyjnej w Boliwii
– Paweł Wa l i g ó r a (NKM); Kalendarium wizyty papieskiej w Boliwii –
Martyna Z i e l i ń s k a (NKM). Podczas przerwy, uczestnicy sympozjum
mieli okazję zapoznać się i spróbować potraw typowych dla boliwijskiego
Altiplano, czyli chuño i tunta. W drugiej części sympozjum zostały wygłoszone cztery referaty przez pracowników naukowych: Tematyka nauczania
Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Boliwii – ks. dr Zdzisław S t r u z i k
(WT UKSW, IPJPII); Przyczyny i konsekwencje konfliktów społeczno-politycznych w Boliwii na przestrzeni ostatnich dekad – prof. dr hab. Magdalena
Ś n i a d e c k a -K o t a r s k a (CESLA, UW); Tradycje kultu maryjnego
w sanktuariach boliwijskich – dr Dominika Ż u k o w s k a (WT UKSW, IPJPII);
Różnorodność kulturowo-etniczna Boliwii, jako wyzwania dla ewangelizacji
inkulturacyjnej w nauczaniu Jana Pawła II – o. dr Tomasz S z y s z k a (WT
UKSW). Na zakończenie sympozjum, jego uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w prapremierze filmu Cesar w reżyserii Bogdana L ę c z n a r a i Doroty
Petrus.
9. Dnia 9 grudnia 2009 r. w Łomiankach miała miejsce sesja naukowa
„Wychowanie duchowe dziecka w rodzinie wobec relatywizmu etycznego”
zorganizowana przez ISnaR. Wygłoszono następujące referaty: Znaczenie katechezy w wychowaniu duchowym dziecka – ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław
D z i e k o ń s k i ; Wychowanie dziecka w świetle Biblii – ks. prof. UKSW dr
hab. Jerzy K u ł a c z k o w s k i ; Współczesne zafałszowanie moralności – ks.
prof. dr hab. Ireneusz M r o c z k o w s k i ; Wskazania Ojców Kościoła inspiracją do rozwiązywania współczesnych problemów wychowawczych – ks.
prof. dr hab. Tadeusz C z a p i k a ; Wychowywać człowieka czy „przystawkę do
komputera”. Rodzice – dziecko – media – red. Ewa P o l a k -P a ł k i e w i c z ;
Panorama zagrożeń duchowych we współczesnej kulturze – red. Robert
Te k i e l i ; Problemy małżonków i rodziców w praktyce kapłana egzorcysty –
ks. dr Wiesław J a n k o w s k i ; Wychowanie do wolności dziecka w rodzinie –
dr Andrzej M a z a n .
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II. STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE
1. Habilitacje

Ks. dr Janusz K r ę c i d ł o MS, Nowe życie uczniów Jezusa. J 21 jako owoc
eklezjologicznej relektury J 1 – 20 we wspólnocie Umiłowanego Ucznia
Recenzenci: ks. prof. dr hab. Roman B a r t n i c k i , UKSW
			
ks. dr hab. Mirosław S. W r ó b e l , prof. KUL
			
ks. prof. dr hab. Roman P i n d e l , Uniwersytet Papieski
			
Jana Pawła II
			
prof. dr hab. Michał Jerzy Wo j c i e c h o w s k i , UWM
Data kolokwium habilitacyjnego: 21 grudnia 2009 r.
Przedmiotem monografii jest 21 rozdział Ewangelii Jana jako klucz hermeneutyczny do zrozumienia przesłania całego utworu. Autor czwartej
Ewangelii, pisząc rozdział 21, przewidywał, że czytelnicy jego dzieła właściwie odczytają intencje, które mu przyświecały. Posłużył się techniką literacką, bazującą, między innymi, na braku koherencji oraz na różnicach
w stylu i słownictwie, by osiągnąć zamierzony przez siebie efekt nadania treści rozdziałów 1 – 20 nowej perspektywy hermeneutycznej. Wskazał w ten
sposób odbiorcom czwartej Ewangelii, w jakiej perspektywie należy czytać
i interpretować narrację o „Słowie, które stało się ciałem i zamieszkało wśród
nas” (J 1,14). Wydarzenia z życia Jezusa na ziemi, opowiedziane w Ewangelii
– Jego cuda, dialogi, monologi, wreszcie męka, śmierć i zmartwychwstanie –
otrzymują swój pełny sens dopiero w perspektywie popaschalnej, którą ukazuje rozdział 21. Autor J 21 wyjaśnia wspólnocie wierzących w Jezusa, jakie
powinny być konstytutywne elementy nowego życia wiarą. Nakreślona przez
niego perspektywa życia wspólnoty popaschalnej jest ciągle aktualna i jest
wezwaniem także dla uczniów Jezusa żyjących w XXI wieku.
2. Doktoraty

o. mgr lic. Tadeusz R y d z y k CSsR
Apostolski wymiar Radia Maryja w świetle założeń ideowych i programowych. Studium z zakresu Teologii Apostolstwa
Promotor:
ks. prof. dr hab. Paweł G ó r a l c z y k
Recenzenci: ks. prof. dr hab. Jacek S a l i j , UKSW
			
ks. prof. dr hab. Paweł B o r t k i e w i c z , UAM
Obrona pracy doktorskiej: 8 października 2009 r.
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Praca podejmuje problem realizacji apostolskiej misji Radia Maryja. Autor
stawia tezę, że „Powołanie do świętości jest równoznaczne z powołaniem do
apostolstwa. Nie jest możliwe dążenie do świętości bez apostołowania w swoim środowisku życia”. Autor podjął problem realizacji apostolskiej misji radia Maryja, która wyrasta z istoty chrześcijaństwa, wyrażającej się w trosce
o świętość każdego człowieka (rozdz. 1). Po nakreśleniu fundamentu antropologicznego i duchowego autor przeszedł do obszarów realizacji tego apostolstwa. Pierwszym z nich jest „rodzina polska Bogiem silna” (rozdz. 2).
Kolejnym, po rodzinie obszarem apostolstwa świeckich jest państwo i naród (rozdz. 3 – Zaangażowanie chrześcijan w życie polityczne i społeczne).
Ostatni rozdział podejmuje zagadnienie miejsca narodu w życiu Kościoła
w kontekście zjednoczonej Europy.
mgr lic. Elżbieta L u d w i c z a k
Bierzmowanie sakramentem Ducha Świętego w ujęciu polskich teologów
posoborowych
Promotor:
ks. prof. UKSW dr hab. Marian K o w a l c z y k
Recenzenci: ks. prof. dr hab. Jerzy L e w a n d o w s k i , UKSW
			
ks. prof. dr hab. Mirosław K o w a l c z y k , KUL
Obrona pracy doktorskiej: 9 października 2009 r
Celem dysertacji było ukazanie bierzmowania jako sakramentu Ducha
Świętego w świetle analizy dorobku naukowego polskich teologów posoborowych. W licznych współczesnych publikacjach teologicznych, zauważyć
już można pewne dokonujące się zmiany, oparte na wdrażaniu postanowień
posoborowych. Posoborowa pneumatologia współczesna, rozwijająca się
w różnych kierunkach: trynitarnym, chrystologicznym bądź chrystologicznopnematologicznym, mariologicznym, kosmologicznym, harmatiologicznym,
eklezjologicznym, kultycznym, liturgicznym czy sakramentalnym, a także
w kierunku misyjno-ewangelizacyjnym obejmuje swoim zasięgiem wiele
nauk teologicznych. Praca zamierzała stworzenie jednorodnej, całościowej
wizji sposobów działania Ducha Świętego w sakramencie inicjacji chrześcijańskiej ukazywanego w różnych dyscyplinach teologicznych, zwłaszcza
w biblistyce, dogmatyce i liturgice.
ks. mgr lic. Serguei P e k a t c h e v
Postawy religijno-moralne i społeczne młodzieży w Mińsku Białoruskim na
podstawie badań. Studium teologicznopastoralne.
Promotor:
ks. prof. dr hab. Bronisław M i e r z w i ń s k i
Recenzenci: ks. dr hab. Edmund R o b e k , prof. UKSW
			
ks. prof. dr hab. Jan Wa l , PWT
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Obrona pracy doktorskiej: 12 października 2009 r.
Rozprawa składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział „Młodzież na
tle współczesnych przemian na Białorusi” zawiera opis powojenne sytuacji
stanu religijności Białorusinów, współczesną sytuację religijną, związane z nią
akty prawne, ze szczególnym uwzględnieniem okresu niepodległości a także
fenomen odrodzenia wiary opisany na podstawie badań przeprowadzonych
w 1999 r. wśród uczniów szkół średnich w Mińsku Białoruskim. Rozdział
drugi nosi tytuł „Prezentacja badań własnych”. Autor przedstawił trzy aspekty postaw młodzieży białoruskiej: religijny, moralny i społeczny. Autor wziął
pod uwagę samoocenę religijności, stosunek do prawd wiary, praktyki religijne
i doświadczenie religijne. Ostatni rozdział zawiera wnioski i postulaty z przeprowadzonych badań.
mgr lic. Wiesław G ó r s k i
Kult świętego Stanisława Kostki w diecezji płockiej w latach 1926 – 2007
Promotor:
ks. prof. dr hab. Jan D e c y k
Recenzenci: ks. dr hab. Jacek N o w a k , prof. UKSW
ks. prof. dr hab. Tadeusz S y c z e w s k i , KUL
Obrona pracy doktorskiej: 13 października 2009 r.
Praca doktorska składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich dotyczy
życia i początków kultu św. Stanisława Kostki. W rozdziale drugim omówiona została troska biskupów płockich o rozwój kultu św. Stanisława Kostki na
terenie diecezji oraz ich starania o zorganizowanie i przebieg najważniejszych
uroczystości dotyczących Świętego w omawianym czasie. Rozwojowi kultu
Świętego na terenie diecezji płockiej jest poświęcony kolejny trzeci rozdział
pracy. W nim zostały przedstawione miejsca, w których kult najbardziej jest
krzewiony. Pośród nich, szczegółowo omówiona została rodzinna miejscowość Świętego – Rostkowo, do której co roku pielgrzymują dzieci i młodzież
z terenu diecezji płockiej. Opisane zostały także parafie pod wezwaniem św.
Stanisława Kostki znajdujące się na terenie diecezji oraz szkoły noszące jego
imię. Rozdział czwarty pracy doktorskiej dotyczy pasterskiego przesłania biskupów i prezbiterów skierowanego do dzieci i młodzieży podczas uroczystości ku czci Świętego.
o. mgr lic. Mirosław J a n u s z
Specyfika duchowości kalwaryjskiej inspirowanej przez sanktuarium pasyjno-maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej
Promotor:
Ks. prof. dr hab. Paweł G ó r a l c z y k , UKSW
Recenzenci: Ks. dr hab. Marian K o w a l c z y k , prof. UKSW
			
Ks. dr hab. Stanisław Z a r z y c k i , KUL
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Obrona pracy doktorskiej: 5 listopada 2009 r.
Dysertacja składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcony został misterium loci, czyli specyfice miejsca. Sanktuarium w Kalwarii
Zebrzydowskiej zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury
i Natury UNESCO jako: krajobraz wielkiej wartości duchowej. Drugi rozdział
w całości traktuje o pasyjnym charakterze sanktuarium. Stanowią o tym Dróżki
Pana Jezusa oraz Misterium Męki Pańskiej. Trzeci rozdział pracy został poświęcona inspiracji maryjnej, która wraz z pasyjną tworzą dwa główne filary
duchowości kalwaryjskiej. Rozdział IV omawia inne inspiracje duchowości
kalwaryjskiej. W śród nich należy wymienić: pracę świeckich przewodników
kalwaryjskich; próby życia pustelniczego; wpływ franciszkańskiej duchowości na kształt sanktuarium; wreszcie inspiracje papieskie. Sanktuarium zostało nazwane „łaską zewnętrzną”. „Naczyniem”, którym tę łaskę można czerpać
jest przede wszystkim modlitwa przed ikoną Pani Kalwaryjskiej, na Dróżkach
Pana Jezusa i Matki Bożej oraz udział w Misterium Męki Pańskiej, które ma
charakter liturgiczny.
s. mgr lic. Gabriela W i s t u b a
Koncepcja duszpasterstwa w ujęciu O. Jacka Woronieckiego. Studium
historyczno-pastoralne
Promotor:
ks. dr hab. Jan P r z y b y ł o w s k i , prof. UKSW
Recenzenci: ks. prof. dr hab. Bronisław M i e r z w i ń s k i , UKSW
			
ks. prof. dr hab. Ryszard K a m i ń s k i , KUL
Obrona pracy doktorskiej: 9 listopada 2009 r.
W dysertacji została podjęta próba przeanalizowania i syntetycznego
przedstawienia koncepcji duszpasterstwa o. Jacka Woronieckiego OP, teologa, który przyczynił sie do jej odnowienia i rozwoju w odradzającej się Polsce
w pierwszej połowie XX w. Treść dysertacji została ujęta w pięciu rozdziałach. W pierwszym przedstawiono zagadnienia celu człowieka i jego duchowo-cielesnej natury, dzieła zbawienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa
oraz misji Kościoła. Kolejne rozdziały zostały poświęcone poszczególnym
funkcjom pośrednictwa zbawczego. Najpierw przeanalizowane zostało zadanie uświęcania. Następnie przeanalizowano funkcję prorocką, która w ujęciu
o. Woronieckiego wiąże się z postawą wobec prawdy. Najszerzej potraktowane zostały zadania wynikające z funkcji pasterskiej. Polegają one na kierowaniu życiem moralnym. W rozdziale piątym podjęto próbę ukazania aktualności
przedstawionej koncepcji duszpasterstwa.
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ks. mgr lic. Eugeniusz Ł a b i s z
Sytuacja ludzi starszych w Kościele i w świecie. Studium teologicznopastoralne w świetle nauczania Jana Pawła II
Promotor:
ks. dr hab. Edmund R o b e k , prof. UKSW
Recenzenci: ks. dr hab. Jan P r z y b y ł o w s k i , prof. UKSW
ks. prof. dr hab. Bogdan B i e l a , PAT Katowice
Obrona pracy doktorskiej: 10 listopada 2009 r.
W pierwszym rozdziale autor zajął się problemami starości postrzeganymi we współczesnej cywilizacji. Podjął takie tematy jak społeczno-kulturowy wymiar problemów starości, sytuacja egzystencjalna ludzi starszych i ich
sytuacja psychospołeczna. W drugim rozdziale ukazał teologiczne wymiary
życia starszych ludzi, takie jak afirmacja godności osób w podeszłym wieku,
misja ludzi starszych w Kościele i świecie, misterium mortis oraz eschatologiczny wymiar starości. Trzeci rozdział „stary człowiek w rodzinie” porusza takie zagadnienia jak rola starszych ludzi wobec dzieci i wnuków, dialog
międzypokoleniowy i wychowanie do starości. Czwarty rozdział porusza zagadnienie starego człowieka w Kościele, duszpasterstwa ludzi starszych, ich
życie sakramentalne, ich pobożność, a także posługi „Caritas” i służby wolontariuszy na rzecz ludzi w podeszłym wieku oraz posługi Kościoła wobec
człowieka cierpiącego i umierającego. Piąty rozdział rozwija kwestię starego
człowieka w społeczeństwie, osób starszych jako strażników pamięci zbiorowej, starości jak zadania oraz organizacje i stowarzyszenia ludzi starszych.
mgr lic. Katarzyna Te m p c z y k
Teologia Kościoła Katolickiego Mariawitów w perspektywie ekumenicznej
Promotor:
ks. dr hab. Wojciech H a n c , prof. UKSW
Recenzenci: ks. prof. dr hab. Jerzy L e w a n d o w s k i , UKSW
			
ks. prof. dr hab. Zygfryd G l a e s e r , UO
Obrona pracy doktorskiej: 10 listopada 2009 r.
Praca poświęcona została systematycznemu opracowaniu i prezentacji
teologii mniejszego z istniejących obecnie nurtów mariawickich, zwanego
popularnie mariawityzmem felicjanowskim. W pierwszym rozdziale omówione zostały podstawy teologii Kościoła Katolickiego Mariawitów, kolejno:
1) Pismo Święte – jego kanon, rola w kształtowaniu się teologii felicjanowskiej oraz specyfika interpretacji; 2) tradycja Kościoła powszechnego;
3) objawienia Marii Franciszki Kozłowskiej – ich kanon i rola we współczesnej teologii; 4) tradycja mariawicka – jej historia i specyfika. Kolejne rozdziały poświęcone zostały prezentacji głównych działów teologii Kościoła
Katolickiego Mariawitów: nauki trynitarnej (rozdz. 2), eklezjologii (rozdz. 3),
sakramentologii (rozdz. 4) oraz eschatologii (rozdz. 5). W ostatnim, pod-
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sumowującym rozdziale, zamieszczona została refleksja na temat opisanej
w poprzednich rozdziałach teologii, skupiona w szczególności wokół pytania,
czy – w kontekście przedstawionej doktryny – Kościół Katolicki Mariawitów
powinien być traktowany jako wyznanie chrześcijańskie czy też raczej jako
quasi-chrześcijański nowy ruch religijny.
ks. mgr lic. Sławomir O l a k
Formacja eucharystyczna młodzieży do czynnego udziału we Mszy św.
w świetle wypowiedzi maturzystów Radomia
Promotor:
ks. dr hab. Szczepan J a b ł o ń s k i , prof. UKSW
Recenzenci: Ks. dr hab. Jan P r z y b y ł o w s k i , prof. UKSW
			
Ks. prof. dr hab. Zbigniew W i t , KUL
Obrona pracy doktorskiej: 17 listopada 2009 r.
Sondaż do dysertacji przeprowadzono w marcu i kwietniu 2005 r. wśród
młodzieży maturalnej Radomia. Badana grupa była jednolita pod względem
wiekowym. Przeprowadzone na 488 osobach sondaże dostarczyły wielu danych, które następnie poddano szczegółowej analizie. Praca składa się z sześciu rozdziałów; w pierwszym ma miejsce opis metody i przebiegu badań
wśród radomskich maturzystów. W drugim rozdziale ukazany został stosunek
młodzieży do obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Trzeci rozdział
prezentuje świadomość młodych na temat Mszy św. Czwarty zestaw zagadnień koncentruje się wokół form aktywizujących młodych w liturgii mszalnej.
Kolejny, piąty rozdział, podejmuje formację postaw wewnętrznego uczestnictwa w liturgii eucharystycznej. Chodzi tu o kształtowanie postawy nawrócenia i poczucia braterstwa z innymi. Ostatni rozdział przedstawia charakter
ewangelizacyjny i formacyjny Mszy św.
ks. mgr lic. Marcin I d z i k o w s k i
Wybrane polskie katolickie strony internetowe narzędziem katechezy i nowej ewangelizacji
Promotor:
ks. dr hab. Piotr To m a s i k , prof. UKSW
Recenzenci: ks. dr hab. Ryszard C z e k a l s k i , prof. UKSW
			
ks. prof. dr hab. Jerzy B a g r o w i c z , UMK
Obrona pracy doktorskiej: 17 listopada 2009 r.
W ostatnich latach komunikacja interpersonalna, która dokonuje się z bezpośrednim udziałem osób, przekazujących treść odbiorcy, ustępuje miejsca
komunikacji masowej, pośredniej, opartej na różnego rodzaju mediach, w tym
przede wszystkim Internecie. Stał się on nie tylko doskonałym środkiem komunikowania się, ale także narzędziem szybkiego przekazywania ludziom
informacji w krótkim czasie, w sposób bezpośredni, mając jednocześnie świa-
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towy zasięg. O ile początkowo Kościół z dużą ostrożnością i krytycyzmem
odnosił się do wszelkiego rodzaju mediów, o tyle w przypadku Internetu właściwie od razu zaakceptował to zjawisko współczesnej techniki komputerowej. Celem niniejszego studium, jest zbadanie, czy i w jaki sposób, wybrane
polskie, katolickie strony WWW mogą stanowić dziś dla Kościoła narzędzie
katechezy i nowej ewangelizacji, realizując w konsekwencji misję głoszenia
orędzia zbawczego oraz założenia teoretyczne wynikające z nauki Kościoła.
ks. mgr lic. Adam D y n a k
Kopać nie jestem w stanie, żebrać się wstydzę – dylemat zarządcy w przypowieści Łk 16,1-13. Analiza egzegetyczno-teologiczna
Promotor:
ks. prof. dr hab. Jan Z a ł ę s k i , UKSW
Recenzenci: ks. prof. dr hab. Roman B a r t n i c k i , UKSW
			
ks. prof. dr hab. Jan T u r k i e l , Akademia Pomorska
Obrona pracy doktorskiej: 18 listopada 2009 r.
We wstępie został ukazany stan badań nad perykopą Łk 16,1-13, jak również szereg pytań wynikających z lektury analizowanej przypowieści. Główne
z nich brzmi: dlaczego nieuczciwe uczynki zarządcy zostały pochwalone,
a sam zarządca ukazany został jako wzór postępowania dla uczniów Jezusa?
Rozdział pierwszy stanowi krytykę literacką tekstu. Rozdział drugi pracy dotyczy egzegezy omawianej perykopy. Teologii przypowieści Łk 16,1-13 zostały poświęcone dwa kolejne rozdziały. W pierwszym z nich zatytułowanym
„Znaczenie dóbr materialnych dla Królestwa Bożego”, przypowieść została
przedstawiona jako nauka na temat dóbr materialnych. Ostatni rozdział pracy
(Przesłanie eschatologiczne przypowieści o nieprawym zarządcy) skupia się
na innej, wynikającej z przesłania przypowieści prawdzie: zaangażowanie się
chrześcijan w sprawy Królestwa Bożego i tym samym troska o własne zbawienie. Bohater przypowieści ukazany jest jako przykład człowieka przedsiębiorczego i zaangażowanego w sprawę własnego ocalenia w obliczu sytuacji
kryzysowej, jaka pojawiła się w jego życiu.
mgr lic. Michał S z c z e p a n i a k
Elias redivivus. Koncepcja przychodzącego powtórnie Eliasza w wybranych tekstach biblijnych i pismach qumrańskich
Promotor:
ks. dr hab. Krzysztof B a r d s k i , prof. UKSW
Recenzenci: ks. prof. dr hab. Jan Z a ł ę s k i , UKSW
ks. prof. dr hab. Antoni T r o n i n a , KUL
Obrona pracy doktorskiej: 30 listopada 2009 r.
Rozprawa składa się z trzech części. W pierwszej omówiono zagadnienia
związane z cyklem Eliasza (1 Krl 17-19.21 – 2 Krl 1-2), a następnie przeana-
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lizowano dwa loci classici koncepcji Eliae redivivi, tj. Ml 3,23n i Syr 48,10n.
W drugiej części przebadano te rękopisy qumrańskie, w których znajdują
się reminiscencje biblijnej idei. Szczegółowej analizie poddano fragmenty
z Mesjańskiej Apokalipsy, Dokumentu Damasceńskiego, Reguły Zrzeszenia,
Florilegium, Testimonia, Apokryfu Lewiego jak również nieopublikowany
w języku polskim manuskrypt 4Q558. W ostatniej części zajęto się omawianą koncepcją w Nowym Testamencie. Wyróżniono tutaj w pierwszym rzędzie teksty z Ewangelii synoptycznych (Mt 11,10-14; 17,10-13 oraz Łk 1,17),
w których przyjęto, że przychodzącym powtórnie Eliaszem był Jan Chrzciciel,
następnie te, w których znalazło odzwierciedlenie przekonanie, że powracającym Eliaszem był Jezus (Mk 6,14-16; 8,27-30; 9,11-13). Badanie pozostałych tekstów NT pozwoliło ukazać koncepcję w nieco innym świetle. Eliasz
jawi się tutaj jako typ wierzącego, cierpiącego Kościoła czy po prostu każdego chrześcijanina. Taka optyka została potem przyjęta w alegorycznej interpretacji Ojców Kościoła (św. Grzegorz Wielki i Klaudiusz z Turynu), krótko
zreferowanej w ramach doktoratu.
mgr lic. Christoforos K a l a g a s i d i s
Chrystologia i jej kontekst historyczno-kulturowy w twórczości Czesława
Stanisława Bartnika
Promotor:
ks. prof. dr hab. Józef K u l i s z , UKSW
Recenzenci: ks. prof. dr hab. Jerzy L e w a n d o w s k i , UKSW
ks. dr hab. Zbigniew K u b a c k i , prof. PWTW
Obrona pracy doktorskiej: 2 grudnia 2009 r.
Rozprawa doktorska składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy poświęcony
został historii jako dyscyplinie naukowej, drugi osobie Jezusa Chrystusa, trzeci obejmuje zagadnienia z eklezjologii – tak w zakresie teologii fundamentalnej jak i dogmatycznej. Pytania dotyczące historii towarzyszą ludziom od
początku. Przez refleksję na gruncie wiary i teologii – zwłaszcza teologii historii, teologii historii zbawienia i samej historii zbawienia – człowiek pragnie
dotrzeć do Stwórcy i Pana historii. Wiara chrześcijańska czyni to przez Osobę
Syna Bożego, który wszedł w historię ludzką. Dla wierzących Chrystus jest
sensem wszystkich sensów i źródłem życia. Ks. prof. Czesław Bartnik podkreśla, że Jezus Chrystus jest zasadą wszelkich dziejów. Wejście Boga w ludzką historię wpisane było w plan stwórczy i zbawczy. Teza, że Jezus Chrystus
jest jedynym sensem i kamieniem węgielnym wszystkich dziejów, ma dwa
elementy – samego Syna Bożego i natchnioną teologię biblijną. W pracy posłużono się metodą analityczno-opisową. Starano się przedstawić całościowo
chrystologię opracowaną przez Czesława Stanisława Bartnika. Przy tworzeniu dysertacji posłużono się bogatą literaturą jego autorstwa.
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mgr lic. Andrzej L a n g
Pismo Święte w przekładach Eugeniusza Dąbrowskiego. Komparatywne
studium z translatoryki biblijnej
Promotor:
ks. dr hab. Krzysztof B a r d s k i , prof. UKSW
Recenzenci: ks. prof. dr hab. Waldemar C h r o s t o w s k i , UKSW
prof. dr hab. Michał Wo j c i e c h o w s k i , UWM
Obrona pracy doktorskiej: 2 grudnia 2009 r.
Ksiądz Eugeniusz Dąbrowski (1901-1970) był pierwszym Polakiem (i do
1956 jedynym), który zdobył tytuł doktora nauk biblijnych (doctor in re biblica) w Papieskim Instytucie Biblijnym (Pontificium Institutum Biblicum)
w Rzymie. Dzięki starannemu wykształceniu filologicznemu (biegłość w językach nowożytnych: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i rosyjskim oraz umiejętność posługiwania się językami starożytnymi: hebrajskim,
aramejskim, syryjskim, koptyjskim, greckim i łacińskim) w czasie II wojny światowej mógł przygotować własny przekład Nowego Testamentu
z Wulgaty. Po wojnie opublikował przekład Nowego Testamentu z Wulgaty
oraz z języka greckiego, a także przygotował lekcjonarz do użytku liturgicznego. Do wydania Biblii Tysiąclecia jego przekłady były najpopularniejsze
w Polsce. Przekłady te są ważnym świadectwem tamtych czasów. Zbadanie
teoretycznych i praktycznych zasad, na których opierał się tłumacz umożliwiło ustalenie jego stosunku do ówczesnych i wcześniejszych teorii przekładu, do Wulgaty i tekstów oryginalnych oraz do tradycji polskiego języka
biblijnego.
ks. mgr lic. Adam J a c z e w s k i
Religijność a duszpasterstwo w aglomeracji wielkomiejskiej na przykładzie
parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie. Studium socjologicznopastoralne
Promotor:
ks. dr hab. Jan P r z y b y ł o w s k i , prof. UKSW
Recenzenci: ks. dr hab. Edmund R o b e k , prof. UKSW
ks. prof. dr hab. Waldemar I r e k , PWT Wrocław
Obrona pracy doktorskiej: 9 grudnia 2009 r.
We wstępie pracy określono główny problem badawczy dotyczący relacji między religijnością a duszpasterstwem. W rozdziale pierwszym zajęto się
duszpasterstwem zwyczajnym w parafii, które jest fundamentem pracy duszpasterskiej. Omówiono funkcje: prorocką, kapłańską i królewską. W rozdziale drugim skupiono się na duszpasterstwie nadzwyczajnym parafii św. Józefa.
Trzeci rozdział pracy dotyczy parafii św. Józefa jako terenu badań religijności. W rozdziale czwartym dokonano oceny postaw parafian św. Józefa wobec
wiary. Rozdział piąty dotyczy zachowań religijno-moralnych. Szósty rozdział
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zawiera ocenę Kościoła i parafii w świadomości badanych. W siódmym, końcowym rozdziale zamieszczono wzorce odnowy duszpasterstwa w parafii św.
Józefa. W zakończeniu pracy zawarto najważniejsze wnioski przeprowadzonych analiz. Ponadto wskazano na możliwe sposoby odnowy duszpasterstwa
parafialnego w aglomeracji wielkomiejskiej. Całość pracy zamyka bibliografia i aneks.
mgr lic. Grażyna M a t e j k o
Chrystocentryzm kontemplacji Reformatorki Karmelu, świętej Teresy
z Avila w perspektywie nowej ewangelizacji
Promotor:
ks. prof. dr hab. Paweł O g ó r e k , UKSW
Recenzenci: ks. prof. dr hab. Stanisław U r b a ń s k i , UKSW
o. prof. dr hab. Jerzy G o g o l a , UPJPII
Obrona pracy doktorskiej: 10 grudnia 2009 r.
Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy stanowi refleksję o życiu
i działalności św. Teresy z Avila w epoce duchowej odnowy Kościoła po
Soborze Trydenckim. Drugi rozdział omawia życie modlitwy stanowiące funkcję całości życia duchowego, modlitwę jako wyraz wewnętrznej
prawdy człowieka oraz prawdę i miłość w nauce św. Teresy o modlitwie.
Wprowadza również w kontemplacyjne wymiary i horyzonty modlitwy terezjańskiej. Trzeci rozdział dysertacji podejmuje problem chrystocentryzmu
modlitwy kontemplacyjnej. Analiza tego rozdziału koncentruje się wokół najbardziej istotnych zagadnień dotyczących Chrystusa w modlitwie terezjańskiej. Omawia rolę Chrystusa jako Boskiego Nauczyciela i najdoskonalszego
wzoru modlitwy, Jego synowskiej postawy wobec woli Boga Ojca. Rozważa
Chrystusa jako Boga i Człowieka oraz kontemplację tajemnic Chrystusa.
Czwarty rozdział jest usytuowaniem całości centralnej i szczegółowej problematyki w perspektywie nowej ewangelizacji.
3. magisteria

Wrzesień 2009 (uzupełnienie)
Katarzyna J a k u b i a k , Rola uczuć w kształtowaniu hierarchii wartości
według Dietricha von Hildebranda; Marta K o w a l i k , Problemy moralne
w rodzinie polskiej i próby ich rozwiązania w nauce Jana Pawła II; Monika
S z a f r a ń s k a , Potrzeba etyki w medycynie. Studium teologiczno – moralne; Kinga Wa r d a k , Ocena etyczna działań public relations na przykładzie
Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.
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Październik 2009
Katarzyna A n i s z e w s k a , Prześladowania chrześcijan w Krajach Islam
skich w latach 2005- 2008; Dagmara S t e f a ń s k a , Problemy moralne w różnych zaburzeniach odżywiania i próby ich przezwyciężenia; Piotr B i a d u n ,
Miejsce moralności w polityce w świetle Katolickiej Nauki Społecznej;
Rafał B a b r a j , Motywy anielskie w polskiej literaturze fantastycznej; Karol
B r e j n a k , Działalność medialna świętego Maksymiliana Marii Kolbego
i jej kontynuacja na przykładzie Radia Niepokalanów w świetle dokumentów Kościoła o mass-mediach; Bogumiła F i g a t , Eucharystyczny wymiar
duchowości ignacjańskiej; Piotr F o j c i k , Odpowiedzialność chrześcijanina za Kościół w świetle nauczania Josepha Ratzingera; Michał G u z e k ,
Moralne wyzwania Europy w nauczaniu kardynała Josepha Ratzingera; Anna
K u c h a r s k a , Życie kontemplacyjne a świat mediów na podstawie życia
i twórczości Tomasza Mertona; Henryk L i n a r c i k , Ks. Tadeusz Puder (19081945). Świadectwo życia kapłana katolickiego pochodzenia żydowskiego;
Krzysztof M a j d a n , Współczesna technika medialna szansą i zagrożeniem.
Studium teologiczno-moralne; Remigiusz M a z u r e k , Opatrzność Boża
a wolność człowieka w świetle katechez „Bóg Ojciec” Jana Pawła II; Barbara
N a w r o c k a , Teologiczne znaczenie pracy na podstawie wybranych publikacji ks. prof. Czesława Stanisława Bartnika; Mariusz P a w e l e c , Życie liturgiczne w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu
w latach 1963-2008; Marta P i w e k , Sytuacje chrześcijan w komunistycznych
Chinach w latach 2005-2008; Marian R o m a n i e n k o , Problem eutanazji
we współczesnej polskiej myśli etyczno-teologicznej; Piotr S t e f a n k o w s k i ,
Wspólnototwórcza rola kultury medialnej. Studium teologiczno moralne;
Joanna To m a s z e w s k a , Jana Pawła II moralne przesłanie do wiernych
w Roku Jubileuszowym 2000; Anna P r u s i n o w s k a , Rodzina jako środowisko wychowania do patriotyzmu w świetle Listów Pasterskich Prymasa Polski
Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Barbara D a s z u t a , Ewangelizacja według
Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym; Agnieszka K a ł u ż a , Znaczenie komunikacji niewerbalnej prezenterów telewizyjnych w wybranych programach informacyjnych; Łukasz K a ł u ż a , Imitacja rzeczywistości w grze Second Life.
Próba oceny; Elżbieta S u l e w s k a , Rzeka Jordan w deuteronomistycznej retrospekcji dziejów Izraela; Przemysław W i ś n i e w s k i , Światopoglądowe
aspekty zapłodnienia in vitro a stanowisko Kościoła; Michał C z u b a , Relacje
katolików i protestantów w Afryce na początku XX w. na podstawie listów
misjonarzy publikowanych w Echu z Afryki w latach 1900-1914; Francesco
K a p u , Koncepcja współistnienia religijnego w Indonezji na podstawie
Pancasila; Anna K i s i e l , „Misjonarze Kombonianie” Dwumiesięcznik.
Studium historyczno-bibliograficzno-misjologiczne; Anna M o w i ń s k a , Rola
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misji katolickich w szkolnictwie afrykańskim; Joanna P a w e l e c , Działalność
polskich misjonarzy Salezjanów w świetle czasopisma „Misje Salezjańskie”
w latach 1988 – 2007; Joanna S k o w r o ń s k a , Główne problemy misyjne
na Madagaskarze oczami misjonarzy; Albertyna S z o c i ń s k a , Ludy autochtoniczne obu Ameryk w przemówieniach i homiliach Jana Pawła II wygłoszonych podczas podróży apostolskich; Zofia Ya n g , Tradycyjny obraz
kobiety chińskiej w społeczeństwie i rodzinie, wobec współczesnej sytuacji,
w świetle wybranej literatury polskojęzycznej; Szymon C h a l i m o n i u k ,
Współczesna dyskusja na temat kary śmierci w społeczeństwie amerykańskim;
Łukasz C z e c h y r a , Fenomen literacki Johna Ronalda Reuela Tolkiena
w ujęciu moralno-chrześcijańskim; Rafał H o ł u b c z u k , Prezentacje cierpienia i śmierci Jana Pawła II w TVN; Kamila K w a s i k , Duchowy obraz
Boga Ojca według Ignacego Loyoli; Karol Wa s i l e w s k i , Rola mass mediów w kształtowaniu postawy moralnej człowieka; Jakub W r ó b l e w s k i ,
Wychowanie do przeżywania tajemnic roku liturgicznego przez dzieci z klas
4-6 szkoły podstawowej w podręcznikach do nauczania religii, oraz zeszytach ministranckich używanych w diecezji Warszawsko-Praskiej; Liliana
G r u p i ń s k a , Przystanek Jezus jako próba pastoralnej odpowiedzi na potrzeby młodych ludzi; Agnieszka S i e m i ą t k o w s k a , Misjologia na ATK/UKSW
w latach 1995 – 2006; Marta K a n i e w s k a , Triada inkulturacyjna – zasadnicze aspekty inkulturacji w katechezie; Marcin B o r z ę c k i , Współczesne
procesy sekularyzacyjne jako wyzwanie dla nowej ewangelizacji; ks. Igor
G u m e n , Inicjacja do udziału w kulcie w świetle Pwt 1-11 oraz Nowego
Testamentu; Paulina K o s a c k a , Krytyka teatralna w czasopismach katolickich na przykładzie „Tygodnika Powszechnego” i „Naszego Dziennika’ w latach 2004 – 2008; Olga K a l i n o w s k a , Małżeństwo sakramentalne jako znak
jedności Chrystusa z Kościołem w świetle adhortacji apostolskiej Familiaris
Consortio; Konrad Ś m i e c h , Sens i wartość cierpienia według Dzienniczka
świętej siostry Faustyny; Marcin U r b a n i a k , Ewangeliczna rada ubóstwa
w ujęciu świętego Bonawentury; Dagmara G ó r s k a , Analiza polskiej prasy emigracyjnej wydawanej w Wielkiej Brytanii na podstawie tytułów „Polish
Express” i „Goniec Polski”( w roku 2007); Łukasz N a g r o d z k i , Wartości
moralne wschodnich sztuk walki w świetle literatury przedmiotu. Próba oceny teologiczno moralnej.
Listopad 2009
Marta P a w ł o w s k a , Zasady życia społeczności Amiszów w Stanach
Zjednoczonych wobec zjawiska przemocy; Magdalena W i e r z c h o w s k a ,
Prawna i obyczajowa wolność kobiety w krajach arabskich; Bożena O ż ó g ,
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Edukacyjne, medialne i etyczne aspekty kampanii społecznej „Pij mleko!
Będziesz wielki“.
Grudzień 2009
Agnieszka Janina B a ł a b u c h , Podstępne wprowadzenie w błąd jako
wada zgody małżeńskiej w świetle KPK z 1983 r.
III. Referaty i wykłady pracowników
naukowych Wydziału Teologicznego UKSW.
Udział w sympozjach i zjazdach.
Ks. prof. dr hab. Waldemar C h r o s t o w s k i : 12 października 2009 r.
– Warszawa. Parafia Zwiastowania Pańskiego, Konferencje biblijne:
„Biblijne obrazy powołania” (1): „Wyjdź ty z twojej ziemi...” (Rdz 12,1) –
Abraham; 14 października 2009 r. – Bielsko Biała. Instytut Teologiczny im
Św. Jana Kantego, Wykład inauguracyjny na początek roku akademickiego
2009/2010 Ziemskie życie Jezusa oczami św. Pawła; 20 października 2009 r.
– Warszawa. Centralna Biblioteka Rolnicza, Wykłady otwarte „Ewangelia
Jezusa Chrystusa” (I): Od Ewangelii Jezusa do czterech Ewangelii kanonicznych; 21 października 2009 r. – Warszawa. Parafia Opatrzności Bożej,
Spotkanie autorskie Bóg, Biblia Mesjasz oraz Kościół, Żydzi, Polska; 24 października 2009 r. – Łódź. Wyższe Seminarium Duchowne, III Ogólnopolska
Konferencja „Granice kompromisu” zorganizowana przez Oddział Łódzki
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, wykład: Dialog religijny a polityka kompromisu; 30 października 2009 r. – Warszawa. Dom Prowincjalny
Sióstr Nazaretanek, konferencja „Przechowujemy ten skarb w naczyniach
glinianych” (2 Kor 4,7) – istota powołania chrześcijańskiego; 3 listopada 2009 r. – Warszawa. Centralna Biblioteka Rolnicza, Wykłady otwarte
„Ewangelia Jezusa Chrystusa” (II), wykład: Ewangelia według św. Marka;
4 listopada 2009 r. – Łowicz. Kuria Diecezjalna, Jesienna Sesja Katedralnej
Kapituły Łowickiej, referat Słowo Boże a tożsamość kapłana – refleksje
w Roku Kapłańskim; 9 listopada 2009 r. – Warszawa. Parafia Zwiastowania
Pańskiego, Konferencje biblijne „Biblijne obrazy powołania (2)”: „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz...” (Rdz 22,2) – Abraham; 14-15 listopada 2009 r. – Gościkowo-Paradyż. Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe
Seminarium Duchowne, Dzień Skupienia „Braterstwo w Biblii”, konferencje: (1) Kain i Abel (Rdz 4,1-10) – braterstwo zniszczone, (2) „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną” (Łk 15,31) – wezwanie do odnowy braterstwa,
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(3) „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20,35) – budowanie braterstwa; 17 listopada 2009 r. – Warszawa. Centralna Biblioteka
Rolnicza, Wykłady otwarte „Ewangelia Jezusa Chrystusa” (III), wykład:
Ewangelia według św. Mateusza; 28 listopada 2009 r. – Kielce. Wyższe
Seminarium Duchowne, Sympozjum o Kapłaństwie „Duchowny, czyli duchowy”, referat: Pasterz we wspólnocie i dla wspólnoty – perspektywa biblijna; 1 grudnia 2009 r. – Warszawa. Centralna Biblioteka Rolnicza, Wykłady
otwarte „Ewangelia Jezusa Chrystusa” (IV), wykład: Ewangelia według św.
Łukasza; 7 grudnia 2009 r. – Warszawa. Parafia Zwiastowania Pańskiego,
Konferencje biblijne „Biblijne obrazy powołania (3)”: „Idź przeto teraz, oto
posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu” (Wj 3,10)
– Mojżesz; 15 grudnia 2009 r. – Warszawa. Centralna Biblioteka Rolnicza,
Wykłady otwarte „Ewangelia Jezusa Chrystusa” (V), wykład Ewangelia według św. Jana; 16 grudnia 2009 r. – Warszawa. Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Śródmieście, Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku, wykład Boże
Narodzenie – chrześcijanin czyta Biblię i co w niej znajduje?
Dr Piotr D r z e w i e c k i : 18 listopada 2009 r. – Warszawa, VI Forum
Edukacji Medialnej w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, referat: Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej?; 15 grudnia 2009 r. – Warszawa,
hotel InterContinental, współorganizacja (z ramienia IEMiD) wraz z biurem Media Desk Polska i Fundacją Nowe Media szkolenia dla nauczycieli
„Dlaczego edukacja medialna? Kształcenie kompetencji medialnych w szkole według nowej podstawy programowej MEN”.
Ks. dr hab. prof. UKSW Stanisław D z i e k o ń s k i : 4 października 2009 r.
– Gdynia. Gdańskie Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne w Gdyni,
Inauguracja roku akademickiego, wykład: Ideał nauczyciela wychowawcy
w nauczaniu Jana Pawła II; 27 października 2009 r. – Warszawa. Sympozjum
naukowe „Achille Ratti – Pius XI na tle epoki w 90 rocznicę sakry biskupiej w Warszawie” zorganizowane przez Wydział Teologiczny, organizator,
przewodniczenie obradom i referat: Pius XI papież doktryny wychowawczej Kościoła; 28 października 2009 r. – Warszawa. Konferencja naukowa
„Polityka informacyjne Kościoła” zorganizowane przez IEMiD WT, referat:
Media w posłannictwie współczesnego Kościoła; 31 października 2009 r. –
Siedlce. Ośrodek „Caritas”, Konferencja dla księży w ramach formatio permanens, referat: Kapłan jako nauczyciel i wychowawca w perspektywie XX
lat nauczania religii w szkole i wyzwań współczesności; 9 grudnia 2009 r. –
Warszawa. Sympozjum naukowe „Wychowanie duchowe dziecka w rodzi-
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nie wobec relatywizmu etycznego” zorganizowane przez ISnaR WT, referat:
Znaczenie katechezy w wychowaniu duchowym dziecka.
Ks. prof. dr hab. Marian G r a c z y k : (uzupełnienie) 18-19 lutego
2009 r. – Kazimierz Biskupi. IX Sympozjum Pastoralne „Rodzina szkołą
wartości” organizowane przez WT UAM, referat: Rodzina szkołą cnót; 14-16
czerwca 2009 r. – Licheń. Doroczny Zjazd Stowarzyszenia Polskich
Teologów Moralistów na temat cnót teologalnych, referat: Nadzieja a wolność chrześcijańska.
Ks. dr hab. prof. UKSW Wojciech H a n c : (uzupełnienie) 27 września
– 4 października 2009 r. – Kalisz. Międzynarodowy Kongres Józefologiczny
„Święty Józef – patron na nasze czasy”, współorganizator odpowiedzialny za
wymiar naukowy, referat: Ekumeniczny wymiar czci św. Józefa w świetle międzywyznaniowych dialogów doktrynalnych.
Ks. dr hab. prof. UKSW Szczepan Z. J a b ł o ń s k i : (uzupełnienie)
11-12 września 2009 r. – Skarżysko-Kamienna, Ogólnopolskie Sympozjum
Mariologiczno-Maryjne „Mariologia na drogach piękna” zorganizowane przez
Polskie Towarzystwo Teologiczne i Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia
w Skarżysku Kamiennej, referat: Maryjny plakat pielgrzymkowy; 25-26
września 2009 r. – Jasna Góra. Sympozjum czytelnicze z okazji 25-lecia
Miesięcznika „Jasna Góra” „Z Maryją do człowieka”, referat: Przesłanie ideowe i zadania «Jasnej Góry» – przekrój.
Ks. dr hab. Marek J a g o d z i ń s k i : 24 listopada 2009 r. – Kraków,
Zebranie zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego, referat: Kultura demokratyczna a współczesny Kościół.
Ks. dr Wojciech K l u j OMI: 27 października 2009 r. – Warszawa.
Sympozjum naukowe „Achille Ratti – Pius XI na tle epoki w 90 rocznicę
sakry biskupiej w Warszawie” zorganizowane przez Wydział Teologiczny
i Sekcję Misjologii, referat: Pius XI jako papież misji XX w.; 30-31 października 2009 r. – Obra. Sesja interdyscyplinarna „Konflikty perspektyw w historii i praktyce misyjnej” zorganizowana przez WSD Misjonarzy Oblatów M.N.
i Wydział Teologiczny UAM, referat: Obraz mieszkańców Madagaskaru
w perspektywie najdawniejszych religijnych tekstów w języku francuskim.
Ks. prof. dr hab. Antoni L e w e k : 13 października 2009 r. – Kraków.
Wydział Politologii i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Konferencja naukowa „Media i polityka w XXI wieku. Bilans pierwszej dekady”, referat: Mediokracja jako pro-
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blem polityczny; 28 października 2009 r. – Warszawa. IEMiD WT UKSW,
Polskie Stowarzyszenie Edukacji Medialnej i Dziennikarskiej im. Jana Pawła
II oraz Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski, Konferencja naukowa „Polityka informacyjna Kościoła”, przewodniczenie obradom oraz referat:
Pojęcie informacji w dokumentach Kościoła o mediach i dziennikarstwie.
Ks. dr hab. Leon N i e ś c i o r OMI: 30-31 października 2009 r. – Obra.
Sesja interdyscyplinarna „Konflikty perspektyw w historii i praktyce misyjnej” zorganizowana przez WSD Misjonarzy Oblatów M.N. i Wydział
Teologiczny UAM, referat: Chrystianizacja starożytnej Nubii w tekście
Dominique Arnauld’a.
Ks. dr Mirosław N o w o s i e l s k i : 21 listopada 2009 r. – Płock. Sympozjum
naukowe „Kryzys ojcostwa” zorganizowane przez Akcję Katolicką Diecezji
Płockiej, referat: Czy można mówić dzisiaj o kryzysie ojcostwa.
Ks. dr hab. prof. UKSW Mieczysław O z o r o w s k i : 27 października
2009 r. – Warszawa. Sympozjum naukowe „Achille Ratti – Pius XI na tle epoki w 90 rocznicę sakry biskupiej w Warszawie” zorganizowane przez Wydział
Teologiczny i Sekcję Misjologii, referat: Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Piusa XI; 12 listopada 2009 r. – Lublin. KUL, II Zjazd Stowarzyszenia
Familiologów pt.: „Promocja nauk o rodzinie”, referat: Dyscyplina nauk
o rodzinie; 20 listopada 2009 r. – Trnawa. Konferencja Międzynarodowa pt.:
„Formy spirituality katolíkov, čo žijú v nesviatostnom manželstve”, zorganizowana przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Trnawie, referat: Stosunek
Kościoła do związków niesakramentalnych.
Dr Monika P r z y b y s z : 28 października 2009 r. – Warszawa. UKSW,
Konferencja „Polityka informacyjna w Kościele” zorganizowana przez
IEMiD, referat: Obieg informacji w Kościele; 23-25 listopada 2009 r. – Turno
koło Radomia. Konferencja Rzeczników „Dobrze o Kościele”, współorganizacja konferencji oraz referaty: (1) Jak dobrze opakować i sprzedać Kościół?
i (2) Ciąg dalszy nastąpił: scenariusze kryzysowe.
Ks. dr Jan R u s i e c k i SDB: 16 października 2009 r. – Ląd n. Wartą.
WSD Towarzystwa Salezjańskiego, XXV Sympozjum liturgiczne „Kapłan
– tożsamość, zadanie, duchowość”, organizator i referat: Kapłan – pan czy
sługa?
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Ks. dr hab. prof. UKSW Jarosław R ó ż a ń s k i OMI: 30-31 października 2009 r. – Obra. Sesja interdyscyplinarna „Konflikty perspektyw w historii i praktyce misyjnej” zorganizowana przez WSD Misjonarzy Oblatów
M.N. i Wydział Teologiczny UAM, referat: Postrzeganie swojej misji oraz religii ludów ewangelizowanych. Misjonarze w Afryce na przełomie XIX/XX w.
oraz XX/XXI w.
Ks. prof. dr hab. Jacek S a l i j OP: 10 października 2009 r. – Poznań.
Sesja Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich nt. „Bądźmy świadkami miłości,
referat: Bóg jest Miłością; 11 października 2009 r. – Radom. II Ogólnopolska
Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego, referat: Bezinteresowność Boga
i bezinteresowność człowieka; 16 listopada 2009 r. – Warszawa. Wydział
Nauk Humanistycznych UKSW, międzynarodowa konferencja „Hiob biblijny
– Hiob obecny w kulturze”, referat: Papież Grzegorz Wielki jako komentator
Księgi Hioba; 17 listopada 2009 r. – Opole. Uniwersytet Opolski, międzynarodowa konferencja „Tożsamość teologii”, referat: Czy możliwa jest teologia
chrześcijańska poza Kościołem?; 21 listopada 2009 r. – Warszawa. WMSD
oraz Papieski Wydział Teologiczny, sympozjum „Oddać siebie, dawać Boga.
Kapłaństwo”, referat: Eucharystyczny kształt posługi kapłańskiej; 1 grudnia
2009 r. – Warszawa. Galeria Porczyńskich, II Międzynarodowa Konferencja
„Prawda, Pamięć, Tożsamość Katynia i Golgoty Wschodu”, referat: Próba
zrozumienia obecności ks. Zdzisława Peszkowskiego podczas ekshumacji
Grobów Katyńskich; 16 grudnia 2009 r. – Warszawa. Katedra Metodologii
Matematycznej Fizyki UW, referat: Polskie tradycje miłości nieprzyjaciół.
Ks. dr Teofil S i u d y : 21 listopada 2009 r. – Częstochowa. Sympozjum
„Mojemu Kościołowi wszystko” z okazji 25-lecia sakry biskupiej i posługi
pasterskiej ks. abpa Stanisława Nowaka, metropolity częstochowskiego, referat: Pasterska troska o maryjność Kościoła Częstochowskiego.
Ks. dr Jarosław A. S o b k o w i a k MIC: 15-16 października 2009 r. –
Sulejówek. Konferencja naukowa zorganizowana przez Komisję ds. Formacji
„Pro Christo et Ecclesia semper reformanda”, organizacja i referat: Biblia
a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego – refleksja na
kanwie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej.
Ks. dr Tomasz S z y s z k a SVD: 30-31 października 2009 r. – Obra. Sesja
interdyscyplinarna „Konflikty perspektyw w historii i praktyce misyjnej” zorganizowana przez WSD Misjonarzy Oblatów M.N. i Wydział Teologiczny
UAM, referat: Meandry inkulturacji w Chinach (w XVII i XVIII wieku); 26 li-
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stopada 2009 r. – Warszawa, UKSW. Sympozjum „Jan Paweł II w Boliwii”
zorganizowane przez Sekcję Misjologii WT UKSW oraz Instytut Papieża Jana
Pawła II, organizator i referat: Różnorodność kulturowo – etniczna Boliwii,
jako wyzwanie dla ewangelizacji inkulturacyjnej w nauczaniu Jana Pawła II.
Ks. prof. dr hab. Stanisław U r b a ń s k i : 21 października 2009 r. –
Warszawa. Konferencja naukowa „Mistyka Polska”, organizator i referat:
Polska mistyka przeżyciowa; 9 listopada 2009 r. – Warszawa. Konferencja
naukowa – „Cierpienie chrześcijanina”, organizator i referat: Cierpienie fizyczno-moralne w życiu duchowym chrześcijanina; 25 listopada 2009 r.
– Warszawa. UKSW, Ogólnopolska konferencja naukowa „Jestem tylko wędrowcem... W poszukiwaniu duchowości pokolenia JP2”, organizator i referat: Duchowość młodzieży w świetle nauczania Jana Pawła II.
Ks. dr Krzysztof W o l s k i : 6 listopada 2009 r. – Bratysława. Między
narodowa konferencja naukowa pt.: „List papieża Jana Pawła II do Rodzin”
z okazji 10-lecia założenia Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku oraz
5-lecia założenia Instytutu Rodziny w Bratysławie, referat: Czwarte Przyka
zanie: czcij ojca swego i matkę swoją.

Oprac. Wojciech K l u j OMI
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