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OD REDAKCJI

Obecny numer pisma Studia Theologica Varsaviensia w swojej zasadniczej treści jest poświęcony problematyce z zakresu teologii fundamentalnej. Wiara bowiem, jako fenomen przeżywany w zmiennych
okolicznościach życia, aczkolwiek nacechowana dynamizmem, potrzebuje niewątpliwie usprawiedliwienia przed światem tej nadziei, która
jest w nas. Nie może mieć ona jednak dawnego, wyłącznie apologetycznego charakteru. Ważne jest to, by ukazać istotę ewangelicznego
przesłania w jego pozytywnym aspekcie. To też przyświecało Redakcji
w czasie prac nad przygotowaniem obecnego numeru pisma.
Partię artykułów otwiera tekst poruszający problematykę modernizmu, która korzeniami sięga już czasów Woltera i encyklopedystów.
Ich krytyka dotykała samej istoty religii, ukazując ją jako twór czysto ludzki a nawet szkodliwy. Szkodliwy dlatego, że zwalniający człowieka – ich zdaniem – z postawy racjonalnej. W historii późniejszej
podejmowano wiele prób oddzielenia Jezusa historii od Chrystusa wiary. Ostatecznie zdaje się to wyjaśniać książka Benedykta XVI Jezus
z Nazaretu. Z jednej bowiem strony jest to wizja nie narzucająca się,
oparta na racjonalności wiary, z drugiej zaś mocno osadzona w nauczaniu Kościoła (ks. Józef Grzywaczewski). W drugim artykule podjęto zagadnienie nowego sposobu uzasadniania wiary, który aczkolwiek
odwołuje się do Objawienia, nie jest jednak formą antyintelektualizmu czy irracjonalizmu, ani też wyrazem postawy fideistycznej czy
nacechowanej subiektywizmem. Ten wątek podjął ks. Marian Rusecki
analizując sposoby uzasadniania wiarygodności nadprzyrodzonego
charakteru chrześcijaństwa w oparciu o myśl J.H. Newmana. Trzeci
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artykuł autorstwa Józefa Kulisza SJ, ukazuje ambiwalencję postępu
(jego dobro i jednocześnie dramat). Wychodząc od idei, szczególnie
oświeceniowych, autor uzasadnia, iż dobry punkt wyjścia – idea postępu – może stać się przekleństwem człowieka, jeśli zostanie zinterpretowany w kategoriach skrajnie pojętej autonomii. Z kolei ks.
Marek Skierkowski rozwija temat zasygnalizowany we wprowadzeniu, przejścia od apologetyki do teologii fundamentalnej. Ukazując
to przejście i jego inspiracje na podstawie teologii kręgu języka niemieckiego przywołuje szczególny jej wyraz w postaci „teologii fundamentów Objawienia”. Ostatni w tej partii tekst został poświęcony
problematyce opcji pluralistycznej jako odpowiedzi czy wręcz reakcji
na inkluzywizm w teologii. Porównując żydowską opcję pluralistyczną
z chrześcijańską opcją pluralistyczną w wydaniu Johna Hicka, autor
artykułu – Zbigniew Kubacki SJ – stwierdza, iż tych dwóch pluralizmów nie da się porównać i z pewnością ten, który kwestionuje podstawy tradycyjnej wiary chrześcijańskiej jest nie do utrzymania.
W drugiej części tekstów (varia), Waldemar Linke CP ukazuje panoramę interpretacji teologicznych spisu ludności za króla Dawida.
Autor porównuje interpretacje samego spisu, a także kary za niego
i ofiary. Następnie ks. Tomasz Stępień podejmuje refleksję nad naturą aniołów w myśli św. Tomasza z Akwinu. Akwinata nie tylko przeprowadza rzeczową krytykę hylemorfizmu, ale budując koncepcję
angelologii faktyczne daje podwaliny pod nowe rozumienie metafizyki. Z kolei Anna Kazimierczak-Kucharska podejmuje problematykę
doskonałego życia w filozofii greckiej i chrześcijaństwie pierwszych
wieków. Autorka pokazuje swoiste dopełnianie się chrześcijaństwa
i filozofii klasycznej w tej tak istotnej materii. Ubolewa jednocześnie,
że w późniejszej filozofii (po Erazmie z Rotterdamu) nastąpiło rozejście tych dwóch dróg. Witold Kawecki CSsR, w ostatnim w tej części artykule, wprowadza czytelnika w zagadnienie teologii piękna,
ukazując jego fundamentalne odniesienia do prawdy, dobra i miłości.
W końcowej części artykułu stawia na gruncie estetyki ważkie pytanie
o możliwość zbudowania teologii sztuki.
Część poświęconą recenzjom otwiera krótkie omówienie książki kard. Zenona Grocholewskiego, poświęconej prawu naturalnemu
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i filozofii prawa (Jarosław A. Sobkowiak MIC). Teologii biblijnej poświęcone są dwie kolejne recenzje dotyczące chrześcijańskiej formacji i eklezjologii w kontekście ich biblijnych podstaw (ks. Roman
Bartnicki). Cenną informację na temat studiów nad Pismem Świętym
na Słowacji zawiera recenzja Józefa Kulisza SJ. Kolejna recenzja dotyczy zagadnień duchowości i mistagogii chrześcijańskiej (ks. Jan
Decyk). Omawiana pozycja nie ma co prawda charakteru naukowego, niemniej podejmuje istotne wątki poruszane we współczesnej
teologii. Ks. Krzysztof Filipowicz podejmuje recenzję książki, która przybliża liturgię a jednocześnie jest krytycznym podejściem do
jej współczesnej formy. Szczególnie newralgicznym momentem styku moralności chrześcijańskiej i współczesnego świata jest bioetyka. Omówienia dwóch ważnych w tej materii książek autorstwa ks.
Stanisława Warzeszaka dokonali ks. Ireneusz Mroczkowski oraz
Marian Graczyk SDB. Kontynuacją wątku bioetycznego jest recenzja ks. Jana Wolskiego poświęcona pracy zbiorowej z zakresu bioetyki medycznej. Dwie ostanie recenzje dotyczą zagadnień teologicznych
w sensie bardziej popularyzatorskim. Pierwsza poświęcona jest problematyce śmierci (Marcin Piwnicki SVD), druga zagadnieniu autorytetu, który dzisiaj nie wiąże się już z instytucją, lecz z osobą (Barbara
Nawrocka).
Całość wieńczy tradycyjnie Kronika Wydziału Teologicznego
(Wojciech Kluj OMI).
Jarosław A. Sobkowiak MIC
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Ks. Józef Grzywaczewski
Jezus Chrystus w ujęciu modernistycznym
Nieudana próba dialogu teologa
z naukami ścisłymi
Zjawiskiem, które wywarło wpływ na Kościół, na społeczeństwo
Francji i w pewnym stopniu Europy Zachodniej był nurt intelektualny
zwany modernizmem. Ma on długą historię. Już Wolter i encyklopedyści rozpowszechniali opinie, że religia jest tworem czysto ludzkim,
a nawet szkodliwym1. Propozycją przeciwstawną w stosunku do religii miała być wiedza, która z czasem wyjaśni wszystkie tajemnice
i uszczęśliwi człowieka. Poważniejszy konflikt pomiędzy wiarą a nauką pojawił się w XIX wieku, kiedy to przy pomocy metod naukowych podważono wiele zasad uważanych dotąd za niepodważalne.
Pojawiły się poglądy, a także działania, które miały na celu podważanie nauki Kościoła i jego pozycji w społeczeństwie. Papież Pius IX
(1846-1878) wydał ponad 30 dokumentów (listów, encyklik, alokucji) w celu ich zwalczania. We Francji wzbudziła krytykę szczególnie encyklika „Quanta cura” (1864) oraz dołączony do niej Syllabus
błędów2. Potrzebę uwzględnienia nauk szczegółowych w interpretaP. G a s t e x , P. S u r e r, G . B e c k e r, Histoire de la littérature française, Paris
1974, s. 424:������������������������������������������������������������������������������
“����������������������������������������������������������������������������
Voltaire est hostile aux discussions théologiques (...). 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. Vo l t a i r e ,
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

D e n z i n g e r, Symboles et définitions de la foi catholique, 2775-2999 (éd.
P. Hünermann, J. Hoffmann), Paris 1997.
2
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cji Biblii dostrzegał Papież Leon XIII i w encyklice Providentissumus
Deus (18.11.1893) zarysował zasady w tej dziedzinie3. Tymczasem
wśród intelektualistów dawały się zauważyć postawy liberalne i racjonalistyczne. Ich przykładem może być książka Ernesta Renana pod
tytułem Vie de Jésus (1863), w której autor eliminuje elementy nadprzyrodzone z życia i z nauki Chrystusa4.
Na stosunek do religii wywierała wpływ filozofia Kanta. Jego dzieła „Krytyka rozumu praktycznego” (1848) oraz „Krytyka czystego rozumu” (1855) cieszyły się popularnością we Francji. Działający w tym
nurcie Adolf Harnack w dziele Das Wesen des Christentums (Berlin
1900) sprowadził osobę Chrystusa i Jego naukę do poziomu naturalnego. Twierdził 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”5.
Alfred Loisy, który już wcześniej wypowiadał poglądy budzące niepokój wydał książkę L’Evangile et l’Eglise, w której podjął polemikę
z protestanckim uczonym. Data jej wydania, rok 1902, uchodzi za narodziny modernizmu. Wkrótce znalazła się ona na indeksie. Broniąc
swojej pozycji Loisy wydał kilka rozpraw, często w formie listów,
w których starał się rozwinąć kwestie zasygnalizowane we wspomnianej książce6. Podobne poglądy głosił angielski jezuita George
J . G a d i l l e , Face aux nouvelles sciences religieuses. Le modernisme, w:
Histoire du Christianisme, red. J.M. Mayeur, Ch. et L. Pietri, A. Vauchez, M. Venard,
Paris 2001, t. XI, s. 459.
3

Zob. P. C o l i n , L’audace et le soupçon, Paris 1997, s. 118-119). Również współ
cześni historycy literatury oceniają ją negatywnie, zob. P. - G . C a s t e x , P. S u r e x ,
G . B e c k e r, Histoire de la littérature française, Paris 1974, s. 727. Za tę książkę
Renan utracił katedrę w Collège de France, zob. J . G a d i l l e , L’anticléricalisme et
son apogée. Les stratégies de Léon XIII et de Pie X, w : Histoire du Christianisme, dz.
cyt., t. XI, s. 468.
4

5

A . v. H a r n a c k , L’Essence du christianisme, Paris 1907, s. 177.

Zbiór najważniejszych prac twórcy modernizmu zostały wydane 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.
6
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Tyrell7, baron niemiecki Friedrich von Hügel mieszkający w Anglii8.
Inni jak Henri Bremond9, Louis Duchesne10, Lucien Laberthonière11
skłaniali się ku nim, podkreślali konieczność dialogu ze światem nauki12, lecz unikali pozycji skrajnych.
Tym, co różni poglądy A. Loisy od nauki Kościoła jest ujęcie
Tradycji chrześcijańskiej, wizja Boga, a przede wszystkim pojmowanie Jezusa na sposób czysto ludzki.

1. Osoba i misja Jezusa
U podstaw refleksji chrystologicznych A. Loisy znajduje się rozróżnienie pomiędzy Jezusem z Nazaretu a Chrystusem wiary. Trudno
jest przedstawić ściśle jego poglądy, gdyż ulegają one ewolucji;
w głównym dziele L’Evangile et l’Eglise odbiegają one mniej od nauki
Kościoła niż w późniejszych dziełach. W pracy pod tytułem La carrière
de Jésus (które jest późniejsze) przedstawia on życie Zbawiciela
w sposób wyłącznie ludzki: „Jego ojciec był pracownikiem drzewa,
stolarzem, cieślą, kołodziejem. Jezus początkowo wykonywał ten zawód (…).Gdy rozpoczął głosić, że Królestwo niebieskie nadchodzi,
jego matka Maryja była wdową, miała kilkoro dzieci. Nie wiadomo,
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).
7

8
F. v o n H ü g e l nie został ekskomunikowany, jego główne dzieło The Mystical
Element of Religion ukazało się po wydaniu encykliki Pascendi Domini gregis
(8.09.1907), potem jej nie komentował.
9
 ����������������������������������������������������������������������������
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 . G o i c h o t , dz. cyt., s. 104).

Ur. w 1843, w 1895 został dyrektorem Ecole Française de Rome; w 1910 został
członkiem Akademii Francuskiej. Skłaniał się ku poglądom modernistów, ale unikał
konfliktu z Kościołem.
10

Dwa jego dzieła umieszczono na indeksie (1906), w 1909 został zasuspendowany, ale potem zastosował się do decyzji Kościoła (P. C o l i n , dz. cyt., s. 196).
11

12
Zob. X . d e M o n t c l o s , Brève histoire de l’Eglise de France, Paris 2002,
s. 145-150; T h . C o l l i n , Quel enseignement moral dans une société laïque, „Liberté
Politique” 24 (2003/2004) 71-81.
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czy Jezus był najstarszy, gdyż pierwsze opowiadanie o dziecięctwie,
które znajdujemy u Łukasza ma charakter legendarny, jest inspirowane przez fragment Izajasza, który później dopatrywano się proroctwa
o dziewiczym poczęciu. Nikt z rodziny Jezusa nie opowiedział się za
Ewangelią przed jego śmiercią. Rozbudzenie mesjańskie u stolarza
z Nazaretu nastąpiło prawdopodobnie pod wpływem Jana Chrzciciela.
Kryzys, w jakim znajdowała się Judea, zrodził tego proroka. Głosił on
potrzebę nawrócenia i udzielał chrztu na odpuszczenie grzechów (…).
Zdaje się, że gdy prorok królestwa (Jan) został uwięziony, Jezus postanowił go zastąpić (…). Jego nauczanie nie różniło się od Janowego
(…). Przemawiał jako władzę mający, pewność co do jego misji dawała mu siła perswazji i elokwencji (…). Tłumy zdumiewały się jego
nauką i cudami”13.
Tak oto Jezus w pojęciu A. Loisy był zwykłym człowiekiem, który pod wpływem Jana Chrzciciela14 zaczął nauczać, a potem uwierzył, że jest prorokiem zesłanym przez Boga15, a nawet może stać się
Mesjaszem. Pogląd, że Maryja była wdową, gdy Jezus rozpoczął działalność Loisy opierał na tym, iż wtedy, gdy Jezus rozpoczął publiczną
działalność nie ma o Józefie wzmianki w Ewangeliach, stąd wniosek, że zapewne już nie żył. Myśl, że Maryja miała inne dzieci jest
dosłowną interpretacją tych fragmentów Ewangelii, gdzie jest mowa
o braciach i siostrach Jezusa (Mk 6, 2). Loisy nie podjął trudu, by zrozumieć kontekst i prawdziwy sens tych wypowiedzi. Odrzucał, oczywiście, dziewicze poczęcie jako późniejszy pogląd dodany w oparciu
o fragment Izajasza (Iz 7, 14 ) na potwierdzenie wiary w Boską godność Chrystusa. Nie sięgnął do najstarszych świadectw patrystycznych
na ten temat, ani do nieprzerwanej wiary Kościoła. Wziął pod uwagę
sam zapis w Ewangeliach rozumiejąc go dosłownie. Harnack nie brał
pod uwagę tzw. Ewangelii dziecięctwa (Mt 1, 18-2, 23; Łk 1, 5 - 2, 51),
dlatego wolał wyznać: „Nie wiemy nic na temat historii Jezusa z okre13
A . L o i s y, La carrière de Jésus, ALMP, s. 367-367. W cytatach z pism A. Loisy
piszemy zaimki osobowe małą literą, tak jak jest we francuskim oryginale.
14
A . L o i s y, L’Evangile et l’Eglise, ALMP, s. 52 : „La réception du baptême de
Jean paraît avoir été un moment décisif dans la carrière de Jésus“.
15

A . L o i s y, La carrière de Jésus, ALMP, s. 376.
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su pierwszych trzydziestu lat Jego życia”16. Uczony niemiecki uważał,
że nauczanie Jezusa zawierało znacznie więcej treści niż Janowe17.
Jezus działał głownie wśród Żydów, nauczał, że Królestwo Boże
jest bliskie, że prawdziwa religijność to religia serca (religion du coeur), a wyraża się w dziełach miłosierdzia, w bezinteresowności.
Mówił o Królestwie niebieskim nie jako czymś nowym, lecz ukazywał je jako wypełnienie dawnych obietnic18. Loisy podobnie jak
Harnack twierdził, że Jezus nie miał zamiaru zakładania nowej religii ani nawet dokonania reformy dotychczasowej, chciał tylko spełnić oczekiwanie Izraela19. Jego misja ograniczała się do Żydów, co
zanotowane jest w Ewangelii Mateusza (15, 24). Loisy podkreślał; że
„ewangelizacja świata pogańskiego w przyszłości jest obca nauczaniu Jezusa”20. Nauka, którą głosił Jezus nie była ujęta w zwarty system, nie ma na przykład w Ewangelii pouczeń na temat wychowania
dzieci, niektóre polecenia są niewykonane w skali społecznej, na przykład nastawić policzek, gdy ktoś uderza, oddać tunikę, gdy ktoś zabiera płaszcz (Mt 5, 39): „Gdyby w jakimś kraju ludzie zastosowali
się do tego rodzaju maksym, to taki kraj zamiast stać się podobnym
do królestwa niebieskiego zamieniłby się w raj dla złodziei i przestępców (…). Zachowanie tego rodzaju poleceń doprowadziłoby wkrótce
społeczeństwo do ruiny”21. To kolejny przykład, jak uczony francuski
bierze dosłownie wypowiedź Ewangelii, nie wnikając w jej treść, ani
nie uwzględniając rodzaju literackiego. W tym punkcie Loisy zdecydowanie różni się od Harnacka, który przyznaje, że nauczanie Jezusa
nie zawiera doktryny socjalnej w sensie ścisłym, nie podaje kodeksu
16

A . H a r n a c k , L’Essence du christianisme, dz. cyt. , s. 44.

17

A . H a r n a c k , L’Essence du Christianisme, dz. cyt., s. 67.

18

A . L o i s y, L’Enseignement de Jésus, ALMP, s. 398.

A . v. H a r n a c k , 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“. Por. A . H a r n a c k , L’Essence du christianisme, dz. cyt., s. 187 : „Jésus n’a
pas fondé l’Eglise, au sens d’association organisée en vue d’un culte“.
19

20
A . L o i s y, L’enseignement de Jésus, ALMP, s. 403. Tamże, s. 420 : „Jésus se dit
roi des Juifs ; il ne s’est dit, il n’a pas pensé à se dire roi de l’humanité“.
21

A . L o i s y, L’enseignement de Jésus, ALMP, s. 408 i 409.
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praw, ale „Ewangelia jest to orędzie socjalne o nadzwyczajnej wartości
i zdumiewającej mocy (…) niesie ona przesłanie na temat niezwykłej
wartości duszy ludzkiej, to przesłanie jest wyrażone w formie przepowiadania Królestwa Bożego”22.
Uczniowie słuchali Jezusa nie jak nauczyciela Prawa, lecz jak wysłannika od Boga. Jego popularność rosła, zbliżał się do Jerozolimy.
Był przekonany o mocy Bożej, która jest silniejsza niż złość ludzka, a jednocześnie nie chciał zawieść pokładanych w Nim nadziei.
Po kilku latach działalności „czy mógł spokojnie wrócić do stolarni
w Nazarecie? Nie miał innego wyboru, szedł zatem za głosem swego powołania, szedł ku chwale, a możliwe, że także ku śmierci, czego
jednak nie był pewien”23. Wizja Mesjasza umierającego i powstającego
z martwych, jaką można zauważyć w Ewangeliach „pochodzi z późniejszej tradycji, nie zaś z nauczania Jezusa. Chrystus brał pod uwagę
to, że może umrzeć (…), ale taką ewentualność traktował jako ryzyko, jako niebezpieczeństwo, nie zaś jako akt zbawczy”24. W podobnej
sytuacji, przypuszcza Loisy, znalazła się Joanna d’Arc, która – nie patrząc na swój los – stanęła na czele batalii przeciw Anglikom25. Jezus
w zaufaniu do Boga Ojca poddał się biegowi wydarzeń, z godnością
zachował się podczas procesu, a potem poniósł ubiczowanie i śmierć
na krzyżu. Tak zakończyła się Jego ziemska kariera, ale tuż potem rozpoczęła się proklamacja zmartwychwstania. Na jej użytek dokonano
interpretacji wszystkich informacji z życia Jezusa, jakie posiadali apostołowie i przekazali swemu otoczeniu.
A. Loisy, komentując wypowiedzi Harnacka, podkreśla, że Zbawiciel
„dla wiary jest królem i Bogiem na wieki. O ile jednak jest nam dane
poznać ekonomię spraw tego świata, Jezus żył pośród ludzi w taki sposób i na takim poziomie, który nie może być zweryfikowany przez
kogokolwiek”26. Takie założenie wyklucza możliwość dokładnego po22
A . H a r n a c k , L’Essence du christianisme, dz. cyt., s. 128 : „L’Evangile est un
message social d’une sainte gravité, d’une émouvante puissance“.
23

A . L o i s y, La carrière de Jésus, ALMP, s. 383.

24

A . L o i s y, L’Enseignement de Jésus, ALMP, s. 422.

25

A . L o i s y, La carrière de Jésus, ALMP, s. 387.

26

A . L o i s y, L’Evangile et l’Eglise, ALMP, s. 95.
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znania Chrystusa, a wszystkie poglądy na Jego temat czyni względnymi. Dla wierzących źródłem poznania Chrystusa są Ewangelie. Według
Loisy są one „wytworem tradycji” (produit de la tradition), czyli wyrazem wiary pierwotnego chrześcijaństwa27. Z tego względu „świadectwo ewangeliczne wydaje się dość mylące (…). W wielu przypadkach
założenie apologetyczne albo wprost dydaktyczne wpłynęło na redakcję mów i opis czynów”28. Dlatego, jeśli jakiś zapis znajduje się
w Ewangeliach, to może on nawiązywać do nauki Chrystusa lub jakiegoś czynu, ale w większości przypadków jest on zredagowany na
potwierdzenie już istniejących założeń. „Chwała Pana zmartwychwstałego tryska ze wspomnień o jego ziemskiej karierze. Stąd się
bierze idealizacja i systematyzacja jego mów i czynów. Jeśli przypowieści, które były bajkami, a których wyjaśnienie dotyczyło ekonomii
Królestwa niebios, są rzekomo pełne tajemnic, to dlatego, że się w nich
widzi boską naukę”29. Owe treści jednak nie wynikają z tekstu przypowieści, a relacje o czynach Jezusa nie mają wartości historycznej. Jest
to stanowisko bardziej skrajne niż Harnacka, który także utrzymywał,
że „Ewangelie nie są dziełami historycznymi (…), są to księgi, których celem jest ewangelizacja (…). Nie należy ich jednak lekceważyć
jako źródeł historycznych”30. Loisy przyjmował, że niektóre przypadki
wypędzania złych duchów mogły rzeczywiście mieć miejsce: „Paweł
i inni apostołowie praktykowali egzorcyzmy nad chorymi. Mówi się,
że i Jezus tak czynił i niewątpliwie tak było”31. W tym punkcie Loisy
okazuje się bardziej surowy niż Harnack, który dopuszcza nadzwyczajne uzdrowienia na zasadzie duchowego oddziaływania na ciało32. Wiadomo, że w starożytności było wielu uzdrawiaczy i na pewno
w niektórych przypadkach ich działania były skuteczne. Inne wydarzenia albo są wprost zmyślone albo wyolbrzymione, jak na przykład
27

A . L o i s y, L’Evangile et l’Eglise, ALMP, s. 80.

28

A. L o i s y, L’Evangile et l’Eglise, ALMP, s. 82.

29

A . L o i s y, L’Evangile et l’Eglise, ALMP, s. 51.

30

A . H a r n a c k , L’Essence du christianisme, dz. cyt., s. 33.

31

A. L o i s y, Jésus et la Tradition évangélique, ALMP, s. 358.

32

A . H a r n a c k , L’Essence du christianisme, dz. cyt. , s. 41.

Studia Theologica Varsaviensia_2-2009.indd 19

2010-02-02 20:47:21

20

Ks. Józef Grzywaczewski

[8]

uroczysty wjazd do świątyni i wypędzenie przekupniów. Jezus nie zostałby osądzony, gdyby działał w ukryciu. Chciał zwrócić na siebie
uwagę i to Mu się udało. Został pochwycony i postawiony przed sądem. Proces u Piłata, przypuszcza Loisy, mógł tak przebiegać jak to
zostało opisane w Ewangeliach33.
Najbardziej wnikliwa analiza Ewangelii daje odpowiedź bardziej na
pytanie, w co wierzyli pierwsi chrześcijanie niż na to, kim jest (kim
był) naprawdę Jezus zwany Chrystusem. Możliwe, że Loisy prezentując taki pogląd nawiązywał do Martina Kählera, który w dziele wydanym w 1892 roku wprowadził rozróżnienie pomiędzy Jezusem historii
a Chrystusem Biblii (albo Chrystusem wiary)34. Loisy zdawał sobie
sprawę, że fundamentalne znaczenie dla omawianego zagadnienia
miałoby poznanie świadomości samego Jezusa, a potem zweryfikowanie, w jakim stopniu odpowiada ona prawdzie. Dopuszczał on, że
Jezus mógł mieć świadomość synostwa (conscience filiale), Boga nazywał Ojcem, w modlitwie mówił „Ojcze”, ale – dodaje – „to poczucie
(sentiment filial) synostwa czyniło Jezusa Synem Bożym nie w sensie
wyłączności. Wszyscy ludzie, którzy mówią „Ojcze nasz” są synami
Boga w tym samym znaczeniu”35. W sensie ścisłym – podkreśla Loisy
„ani w Jerozolimie ani w Galilei Jezus wprost nie powiedział, że jest
Synem Bożym”36. Znacznie ważniejsza jest jego zdaniem świadomość
mesjańska (conscience messianique). Ta druga jest wtórna w stosunku do pierwszej w tym sensie, że Jezus mając świadomość synostwa
Bożego, oddał się modlitwie, wzbudził w sobie zaufanie do Boga i rozwinął miłość, nawiązał łączność z Bogiem do tego stopnia, że poczuł
się Mesjaszem. Tak więc „ukoronowaniem wewnętrznej pracy była
idea powołania mesjańskiego. Jeśli zatem tytuł <Syn Boży> przysługuje Zbawicielowi w sposób wyłączny, to w tym znaczeniu, że jest on
33

A . L o i s y, Jésus et la Tradition évangélique, ALMP, s. 361.

M . K ä h l e r, Der sogenannte historische Jesus und der geschichtliche biblische Christus, München 1961 (reprint). Różnica pomiędzy wyrazami historisch i geschichtlich jest trudna do oddania w języku polskim.
34

35

A . L o i s y, L’Evangile et l’Eglise, ALMP, s. 85.

36

A . L o i s y, L’Evangile et l’Eglise, ALMP, s. 83.
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równoznaczny z tytułem <Mesjasz> (…). Jezus w takiej mierze uważa się za jedynego Syna Bożego, w jakiej mierze czuje się Mesjaszem.
Historyk wyciągnie z tego wniosek hipotetyczny, że Jezus uwierzył,
że jest Synem Bożym od czasu, gdy uwierzył, że jest Mesjaszem”37.
Chodziłoby o wiarę w szczególne synostwo Boże w odróżnieniu od
zwykłego synostwa, które mogą posiadać ci wszyscy, którzy zwracają
się do Boga jako Ojca. Tego rodzaju wiara obudziła się dość wcześnie,
bowiem „gdy Jezus opuszczał Galileę, miał już świadomość, że jest
Mesjaszem; wyznanie Piotra, w którego autentyczność nie ma podstaw by wątpić, wyjaśnia sytuację”38. Ale co znaczy być Mesjaszem?
Loisy podobnie jak Harnack przyjmuje, że głównym zadaniem Jezusa
było głoszenie Królestwa Bożego, które ma nadejść39. Jeśli Jezus
uwierzył w swe mesjańskie powołanie, to nie w tym znaczeniu, że już
jest Mesjaszem, lecz że może nim zostać, gdy owo Królestwo nadejdzie40. „Ponieważ jest to Królestwo, które ma przyjść, rola Mesjasza
jest z natury eschatologiczna (…). Posługa Jezusa ma charakter przygotowawczy w stosunku do Królestwa niebieskiego i w stosunku do
właściwej roli Mesjasza. W pewnym sensie Jezus był Mesjaszem,
a w pewnym sensie jeszcze nie był. Był jako ten, który został osobiście
wezwany do kierowania Nową Jerozolimą. Nie był jeszcze, ponieważ
Nowej Jerozolimy jeszcze nie było, a zatem nie było miejsca do wykonywania władzy mesjańskiej. Jezus zatem miał przed sobą perspektywę własnego objawienia (avènement) (…). Gdy Piotr mówi: ‘Ty jesteś
37

A . L o i s y, L’Evangile et l’Eglise, ALMP, s. 85.

38

A . L o i s y, L’Evangile et l’Eglise, ALMP, s. 83.

A . H a r n a c k , dz. cyt., s. 39: „Jesus Christus hat seine Botschaft – die Predigt
von dem nun kommenden Reiche Gottes und vom Gericht, von Gottes väterlicher Vorsehnung, von der Buße, der Heiligkeit und Liebe – ausschließlich an seine Volksgenossen, die Juden gerichtet. Durch kein Wort hat er diese vom nationalen
Boden losgelöst oder die überlieferte Religion für unwert erklärt“.
39

A . L o i s y, La carrière de Jésus, ALMP, s. 379: „En fait, il n’y avait pas de
Christ tant qu’il n’y avait pas de royaume. Le royaume était proche, et aussi, par conséquent, le royaume (...). S’il ne se déclare pas Messie, c’est qu’il na pas lieu de se déclarer tel; il ne l’est qu’en expectative, comme un roi qui n’aurait pas encore pris
possession de son trône“.
40
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Chrystus’ (Mk 7, 29) to nie oznacza, że Zbawiciel już wykonuje funkcję mesjańską, lecz że jest do niej wyznaczony”41.
Nietrudno zauważyć, że Loisy najpierw z góry założył, iż Jezus był
zwykłym człowiekiem, a potem nawet najbardziej jasne w wymowę
teksty interpretował na własny użytek: nawet jeśli Jezus uważa się za
Syna Bożego, to nie ma w tym nic nadzwyczajnego, ponieważ w pewnym stopniu wszyscy ludzie są dziećmi Boga. Nawet, że posiada świadomość mesjańską, to w tym znaczeniu, że może zostać Mesjaszem,
gdy nadejdzie Królestwo Boże.
Ponieważ tego rodzaju podejście do Ewangelii i do Osoby Chrystusa
wzbudziło oburzenie w kręgach kościelnych Francji, Loisy w późniejszych dziełach starał się trochę złagodzić swój punkt widzenia. W istocie podtrzymywał ten sam pogląd, lecz wyrażał go bardziej oględnie.
W nawiązaniu do św. Pawła, gdzie jest mowa o tym, że Bóg wskrzesił
Jezusa i uczynił Go Panem i Chrystusem (Flp 2, 6-7) stwierdzał: „Te
słowa ustanawiają różnicę dość jasną pomiędzy Jezusem z Nazaretu,
<człowiekiem>, którego Żydzi widzieli i słyszeli, o którego cudach nie
zapomnieli, a <Panem Chrystusem> uwielbionym, którego Bóg wywyższył wskrzeszając Go z martwych (…). Ponieważ Jezus nie chodził po ziemi „w aparacie bóstwa” (dans l’appareil de la divinité), nie
mogłem jako historyk mówiąc o Ewangeliach uprzedzać chwały, jaka
miała się objawić w przyszłości (…). On zmartwychwstał trzeciego
dnia po swojej śmierci i w ten sposób stał się Chrystusem i Panem
(ainsi devenu Christ et Seigneur). Dowód na jego mesjańską godność
jest w zmartwychwstaniu, a chwała jakiej zażywa objawi się przy powtórnym przyjściu”42.
Powyższe wyjaśnienie pozornie ukazuje metodę stosowaną przez
Loisy: patrzy on na Osobę Jezusa w aspekcie wyłącznie historycz41
A . L o i s y, L’Evangile et l’Eglise, ALMP, s. 84. Tamże : „Ainsi l’entend Caïphe,
et le discours que Jésus lui adresse n’est vraiment intelligible que dans cette hypothèse.
Le Sauveur avoue qu’il est le Christ, mais pour expliquer son assertion, il ajoute aussitôt : <Vous verrez le Fils de l’homme, assis à la droite de la Puissance>, c’est-à-dire
de Dieu, <et venant sur les nuées du ciel> (Mk 14, 62). Jésus déclare qu’il est le Fils
de l’homme qui doit venir“.
42

A . L o i s y, Lettre à un archevêque sur la divinité de Jésus-Christ, ALMP, s. 249.
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nym, analizuje to, co widoczne, co zewnętrzne, a nie wypowiada się
na temat tego, co nadprzyrodzone. Wspomina o mesjańskiej godności,
o zmartwychwstaniu, ale mówienie i tym być może zostawia innym
autorom. Tak więc niczemu wprost nie przeczy, a tylko pomija aspekt
nadprzyrodzony ze względów metodycznych. Jednakże zwrot appareil de la divinité, zapewne utworzony przez samego autora, ma wydźwięk raczej negatywny, sugeruje on, że Bóstwo Chrystusa (divinité)
nie jest rzeczywiste.
W trakcie dalszych rozważań stwierdza on: „Bóstwo Chrystusa jest
to dogmat, który rósł w świadomości chrześcijańskiej, a który nigdy
nie został wprost sformułowany w Ewangeliach”43. Czyli, że wiara
w Bóstwo Chrystusa rozwinęła się stopniowo w świadomości chrześcijan, natomiast Ewangelie ukazują tylko człowieka głoszącego
Królestwo Boże, który miał świadomość synostwa Bożego oraz świadomość powołania mesjańskiego44. Loisy podkreślał, że „Bóstwo
Jezusa nie jawi się jako fakt w historii ewangelicznej, który można by
badać w sposób krytyczny, jest to raczej przedmiot wiary, której historyk może śledzić początek i rozwój. Tego rodzaju wierzenie wynikałoby z nauczania Jezusa i historyk musiałby to uznać, gdyby czwarta
Ewangelia stanowiła rzeczywiście echo nauczania Zbawiciela i gdyby słowa synoptyków: <Tylko Ojciec zna Syna i tylko Syn zna Ojca>
(Mt 11, 27; Łk 10, 22) nie były wytworem tradycji. Tymczasem czwarta Ewangelia jest to księga mistyczna i słyszy się w niej głos świadomości chrześcijańskiej, nie zaś Chrystusa historii”45.
Jak widać Loisy nie tylko nie wierzy w Bóstwo Chrystusa ani
w zmartwychwstanie, ale stara się wykazać, że tego rodzaju wiara nie
ma podstaw w życiu, w nauczaniu Jezusa, ani w Ewangeliach, lecz pochodzi wyłącznie z późniejszej tradycji.
43

A . L o i s y, Lettre à un archevêque sur la divinité de Jésus-Christ, ALMP, s. 251.

Por. A . L o i s y, Lettre à un archevêque sur la divinité de Jésus-Christ, ALMP,
s. 251: “Quand Jésus, au bord du lac de Tibériade, dit à Simon et à André, à Jacques
et à Jean : <Suivez-moi>, il n’ajouta pas : <Je suis Jésus-Christ, Fils éternel de Dieu,
Verbe fait chair>. Il ne leur rien dit de sa personne“.
44

45

A . L o i s y, Lettre à un archevêque sur la divinité de Jésus-Christ, ALMP, s. 257.
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2. Zmartwychwstanie
Loisy przyznaje, że elementem istotnym w nauczaniu chrześcijańskim jest głoszenie zmartwychwstania, przy czym podchodzi do tego
zagadnienia z rezerwą. Stwierdza: „Orędzie paschalne, to znaczy odnalezienie pustego grobu i ukazywanie się Jezusa apostołom, jeśli
weźmie się te fakty jako dowody fizyczne na zmartwychwstanie, nie
są argumentem nie podlegającym dyskusji. Dla historyka nie wynika
z nich całkowita pewność, że Zbawiciel zmartwychwstał w ciele (…).
Chrystus zmartwychwstały nie należy do porządku życia obecnego,
który podlega badaniu doświadczalnemu, w konsekwencji nie jest faktem, który może być stwierdzony bezpośrednio i formalnie (…). Pusty
grób może być tylko argumentem pośrednim, ale nie decydującym,
ponieważ sama nieobecność ciała, jako fakt stwierdzony, dopuszcza
wiele możliwych interpretacji”46. Loisy nie zaprzeczał wprost zmartwychwstaniu, przynajmniej w swym głównym dziele, ale sytuował
je w sferze nie podlegającej doświadczeniu. Mówił o ukazywaniu się
Jezusa po zmartwychwstaniu, ale zaznaczał, że „ukazywanie się (les
apparitions) jest argumentem bezpośrednim, ale niepewnym gdy chodzi o znaczenie (…). Jezus zmartwychwstały ukazywał się znikał jak
duchy; w czasie gdy się zjawiał, był widzialny, dotykalny, można powiedzieć był jak zwykły człowiek (…). Historyk zachowa jednak rezerwę w tej sprawie, ponieważ rzeczywistość obiektywna ukazywania
się nie jawi się dla niego jako wystarczająco precyzyjna (…). Fakt zjawiania się (Chrystusa) wydaje się dla historyka niepodważalny, ale nie
może on określić ani jego natury ani wprost znaczenia”47.
W tak wyrażonym poglądzie można dostrzec elementy filozofii
Kanta, który koncentrował się nie tyle na istniejącej rzeczywistości, ile
46
A . L o i s y, L’Evangile et l’Eglise, ALMP, s. 98. Por. A . L o i s y, Lettre à un
apologiste catholique, ALMP, s. 277 : „La résurrection du Seigneur n’est pas proprement un fait d’ordre historique, comme a été la vie terrestre du Christ, mais un fait
d’ordre purement surnaturel, supra-historique, et qu’elle n’est pas démontrable ni démontré par un seul témoignage de l’histoire”.
47

A . L o i s y, L’Evangile et l’Eglise, ALMP, s. 98-99.
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niektórych zjawiskach czyli fenomenach48. W tym przypadku za rzeczywisty można uznać sam fenomen zjawiania się: skoro apostołowie
zapewniali, że widzieli Pana, nie ma powodu wątpić w autentyczność
ich świadectwa, jednakże za pewny można uznać fenomen widzenia,
nie zaś jego obiekt.
Czy wobec tego zmartwychwstanie rzeczywiście nastąpiło? Loisy
zdaje się je przyjmować za rzeczywiste, lecz sytuuje je w płaszczyźnie wiary, przy czym ukazuje złożony kontekst psychologiczny, w jakim ta wiara się pojawiła.
Apostołowie pod wpływem nauk i czynów Jezusa uwierzyli w rychłe
nadejście Królestwa. Jego śmierć wstrząsnęła nimi głęboko, dlatego,
że była okrutna, dlatego, że stracili Mistrza, a przede wszystkim dlatego, że – przynajmniej chwilowo – załamała się ich wiara w Królestwo
Boże, która ich ożywiała przez ostatnich kilka lat. Loisy nie przyjmuje wiadomości o tym, że ciało Jezusa zostało złożone w specjalnym
grobie, lecz uważa, że „przed wieczorem żołnierze zdjęli ciało Jezusa
z krzyża i wrzucili je do jakiejś fosy, gdzie zwykle rzucano ciała skazańców (…). Zdaje się, że niektóre wypowiedzi w Dziejach Apostolskich
są oparte na tradycji, która nie znała opowieści o odnalezieniu pustego
grobu (…) te fragmenty (Dz 2, 14-36 i 13, 16-41) były zredagowane
w jakimś środowisku, w którym nie krążyła jeszcze relacja Marka”49.
Tak więc koniec misji Jezusa był szokujący, tak dla apostołów, jak i dla
innych ludzi. Było to w czasie, gdy w całym społeczeństwie izraelskim
wyczuwało się bliżej nieokreślone napięcie i oczekiwanie.
Apostołowie powrócili do Galilei, ale „nie mogli wrócić do normalnego życia (…) niedawna przeszłość ciążyła na nich, w samotności,
w jakiej się znaleźli, rozgrzewały się ich wspomnienia (…). Stawiali
sobie pytania: może Jezus rzeczywiście był Mesjaszem? Kto wie, czy
Ojciec niebieski, który nie przyszedł z pomocą swemu Chrystusowi
za życia, nie przybył w momencie śmierci? Czyż trzeba rezygnować
z Królestwa Bożego? Jeśli ono rzeczywiście nadejdzie, to czy Jezus
P. C o l i n , 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”.
48

49

A . L o i s y, La carrière de Jésus, ALMP, s. 392.
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nie zajmie w nim właściwego dla siebie miejsca? (…). Tak więc wewnętrzna praca ich duszy mogła im zasugerować wizję tego, czego
pragnęli (…). Wydaje się, że to Piotr otrzymał jako pierwszy dowód
i pewność wiary. Któregoś dnia nad ranem łowił ryby w jeziorze koło
Tyberiady i ujrzał Jezusa. Na pewno natychmiast zebrał innych uczniów
i swoim zapałem wzbudził w nich wiarę, która się ostatnio zachwiała. Impuls został dany, wiara rosła pod wpływem potrzeby umacniania się. Potem Chrystus ukazał się Jedenastu, podobnie jak ukazał się
Piotrowi (…). Powiedział im, że jest wolą Boga, aby wzięli na siebie
dzieło Ewangelii, aby głosili, że Królestwo jest bliskie, że Chrystus nadejdzie, a jest nim Jezus, wybawiony od śmierci i żyjący na wielki”50.
Powyższy fragment można uznać za kluczowy dla całej teologii
A. Loisy. We wszystkich dziełach podkreślał on, że podstawę chrześcijaństwa stanowi nie nauczanie Jezusa, nie Jego czyny, lecz wiara
w zmartwychwstanie. W jej świetle napisano Ewangelie, dokonując
interpretacji czynów i wprowadzając wiele zdań, które nigdy nie zostały wypowiedziane51. Tym przypadku Loisy podjął trud wyjaśnienia, jak zrodziła się owa wiara, skąd pochodziła moc przekonania,
z jakim apostołowie ją głosili. Otóż podłoże ich wiary znajdowało się
w bardzo silnych nastrojach apokaliptycznych i mesjańskich w Izraelu:
oczekiwanie na coś czy na kogoś było powszechne w owym czasie52.
Gdy Jan pojawił się nad Jordanem ciągnęły do niego tłumy, gdyż mówił o tym, co nurtowało każdego (Mt 3, 1-12). Jezus, kontynuując misję Jana skoncentrował na siebie uwagę: ludzie wierzyli, że On jest
Mesjaszem, bo chcieli wierzyć. Apostołowie nie tylko uwierzyli
w mesjańską godność ich Mistrza, ale też i w swoją przyszłość u Jego
boku, gdy nastanie Królestwo. Prośba matki synów Zebedeusza wyraża ukryte pragnienie pozostałych apostołów (Mt 20, 20; Mt 18, 1).
Wydarzenia Wielkiego Piątku spowodowały u nich szok, ale potem
pojawiła się pustka oraz chęć jej wypełnienia. Wizja Królestwa me50

A . L o i s y, La carrière de Jésus, ALMP, s. 395.

51

A . L o i s y, L’enseignement de Jésus, ALMP, s. 424.

J . L e i p o l d t , W. G r u n d m a n n , Umwelt des Christentums, Berlin 1966, t. I,
s. 263-265; 282, 291.
52
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sjańskiego, w którym od dawna plasowali siebie, tak mocno utkwiła
w ich świadomości, że nie mogli się jej wyzbyć.
Wiara, że człowiek żyje po śmierci cielesnej istniała już wcześniej w tradycji żydowskiej (Mdr 2, 23-3, 9; 2 Mch 12, 43; Ez 37,
1-14; Dn 12, 2-3), chociaż nie było na ten temat bliżej sprecyzowanej
nauki53. Zdaniem Loisy „apostołowie posiadali ideę nieśmiertelności,
gdyż ukształtowała się ona wcześniej pod wpływem Platona, religii
Persów i wierzeń judaistycznych z okresu po niewoli (babilońskiej).
Nie można zatem powiedzieć, że idea życia wiecznego pojawiła się
wraz z wiarą w Chrystusa zmartwychwstałego (…). Sam Jezus znajdował u Żydów wiarę w zmartwychwstanie i stosownie do tej wiary przemawiał. Tak więc idea jego zmartwychwstania osobistego sytuuje się
w idei zmartwychwstania powszechnego”54. Wiara w zmartwychwstanie Jesusa zatem mogła opierać się na dawnych wierzeniach w nieśmiertelność człowieka. Loisy idąc za Harnackiem podkreśla wszakże,
iż „chrześcijaństwo nie jest kombinacją heterogennych wierzeń chaldejskich, egipskich, indyjskich, perskich czy greckich, lecz zrodziło
się ono z czynów i słów Jezusa, ale prawdą jest, że Jezus zebrał i ożywił to, co było najlepsze w kapitale religijnym zgromadzonym przed
nim w Izraelu. On zaś nie przekazał ten kapitał jako zwykły depozyt,
który wierzący poprzez wieki mieliby zachować, lecz jako wiarę żywą
(foi vivante), jako jeden zespól wierzeń, które istniały i rosły przed
nim, a które miały nadal żyć i rozwijać się po nim pod silnym wpływem ducha, którym ożywił te wierzenia”55. Tak więc myśl, że Jezus,
pomimo iż został ukrzyżowany żyje, wydawała się im w miarę łatwa
do przyjęcia.
Uczniowie nie wątpili, że Jezus był człowiekiem sprawiedliwym,
potem uwierzyli, że został zesłany przez Boga. Spodziewali się, że Bóg
G . M o r d i l l a t , J.Prieur, Jésus après Jésus, Paris 2004, s. 29 : „La croyance en
la résurrection existe dans les cercles pharisiens depuis le IIème avant notre ère. Ce n’est
pas une nouveauté, une innovation chrétienne. Dans la tradition juive, le scénario de la
résurrection ignore l’hypothèse d’une résurrection individuelle comme ce sera le cas
plus tard dans le christianisme. Elle ne connaît que la résurrection générale des morts
au moments du Jugement dernier”.
53

54

A . L o i s y, L’Evangile et l’Eglise, ALMP, s. 100.

55

A . L o i s y, L’Evangile et l’Eglise, ALMP, s. 101.
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przyjdzie Mu z pomocą za życia, ale skoro nie przyszedł, to może dlatego, iż zamierzał tę pomoc okazać po śmierci. „Jest rzeczą pewną, że
(…) apostołowie nie mieli idei nieśmiertelności jako czegoś oddzielnego od cielesnego zmartwychwstania”56. Tak więc z ogólnej wiary,
że zmarli żyją wynikało, że i Jezus żyje, a jeśli On żyje, to znaczy, że
zmartwychwstał.
Jeśli zatem Jezus zmartwychwstał i żyje oraz znajduje się w łączności z Bogiem Ojcem, to w każdej chwili może się objawić. I rzeczywiście objawił się nad jeziorem Tyberiadzkim. Loisy nie precyzuje bliżej
natury tego objawienia. Nie stara się dociec, czy Piotr ujrzał Jezusa
w nadzwyczajnym widzeniu, czy dostrzegł Go w tajemniczym wędrowcu, który zasiadł z apostołami do posiłku (J 21, 1-12 ) czy
w pewnym momencie pojawiło się u niego przekonanie, że Chrystus
zmartwychwstał i żyje. Ważne, że swoim zapałem wzbudził wiarę
u innych apostołów. W konkluzji Loisy stwierdza lakonicznie: potem
Chrystus ukazał się Jedenastu, podobnie jak ukazał się Piotrowi, co
zdaje się oznaczać: potem wszyscy zobaczyli to, co chcieli zobaczyć,
a co było konieczne do nadania sensu ich dalszemu życiu. To, że Jezus
polecił uczniom, aby nadal głosili nadejście Królestwa, jest już zwykłą
konsekwencją widzenia. Apostołowie pokonali kryzys i ujrzeli przed
sobą perspektywę dalszego przepowiadania.
Ożywieni wiarą udali się do Jerozolimy zapewne na święto
Pięćdziesiątnicy i rozpoczęli nauczanie. „Tak narodziło się chrześcijaństwo (…). Nikt nie wątpił, że Jezus umarł na krzyżu, ale też nikt
nie mógł wykazać, że nie zmartwychwstał. Wierzący twierdzili odważnie, że Jezus żyje, usiłowali wykazywać na podstawie Pisma, że
Chrystus musiał umrzeć, aby potem zmartwychwstać”57. Loisy wielokrotnie podkreślał, że tym, co uczyniło Jezusa z Nazaretu Chrystusem
jest zmartwychwstanie58.
56

A . L o i s y, L’Evangile et l’Eglise, ALMP, s. 99.

57

A . L o i s y, La carrière de Jésus, ALMP, s. 396.

A . L o i s y, L’Evangile et l’Eglise, ALMP, s. 96: „Ce fut la résurrection seule qui
fit le Christ et l’établit sur son trône de gloire”. Tamże, s. 50: „Jésus a été fait Christ
par la résurrection”.
58
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Nauczanie, jakie rozpoczęło się w Jerozolimie jest dalszym ciągiem
tego, co wydarzyło się w Galilei, gdzie uczniowie ujrzeli Pana i uwierzyli, że zmartwychwstał. Można się dziwić, że Loisy nie podjął trudu,
by zastanowić się nad Zesłaniem Ducha Świętego. To wydarzenie zupełnie pomija nie próbując nawet nadać mu naturalistycznej czy psychologicznej interpretacji. Nie bierze też pod uwagę relacji o pustym
grobie i o ukazywaniu się Chrystusa innym osobom: „Nie trzeba dodawać, że sama tylko wzmianka o interwencji aniołów (którzy ukazali się niewiastom przy grobie) wystarczy, aby wykazać, że mamy do
czynienia ze zwykłym wymysłem o charakterze legendarnym (invention légendaire) … To wiara w zmartwychwstanie stworzyła historię o
odnalezieniu pustego grobu”59. Jak widać Loisy uparcie trzyma się tej
samej metody: jeśli coś nie mieści się w ramach normalnego biegu wydarzeń, uważa to za późniejszy dodatek wprowadzony do Ewangelii na
potwierdzenie wiary, jaka pojawiła się później.
Rozpoczęła się tedy działalność apostolska: „To, co apostołowie zaczęli głosić nie było historią Chrystusa, nie był to skrót doktryny podanej
przez niego, ani nawet nie było to przepowiadanie Królestwa niebieskiego, tak jak to czynił sam Jezus do końca swych dni (…). Wiara,
aby się rozpowszechniać, musiała obejmować nie tylko Królestwo,
ale i samego Chrystusa (…). Zamiast wierzyć najpierw w Królestwo,
które nie nadchodziło, trzeba było raczej wierzyć w Chrystusa, który
przyszedł”60. Tak oto apostołowie wybrali drogę łatwiejszą. Nauczali,
że Jezus zmartwychwstał, czemu nikt nie może zaprzeczyć, oraz że
powtórnie przyjdzie, by ustanowić Królestwo, przy czym nikt nie zna
czasu, w którym to nastąpi (Mt 24, 1-42)61. A zatem nie było żadnego
ryzyka w ich przepowiadaniu62. Na użytek tegoż przepowiadania zreda59

A . L o i s y, La carrière de Jésus, ALMP, s. 392 i 394.

60

A . L o i s y, La tradition évangélique, ALMP, s. 436.

61

J . D a n i e l o u , Théologie du judéo-christianisme, Paris 1958, s. 342-353.

Zdaniem niektórych autorów nastawionych krytycznie do chrześcijaństwa
Chrystus głosił Królestwo Izraela w sensie politycznym, a spirytualizacja idei
Królestwa pojawiła się po zniszczeniu świątyni jerozolimskiej (70). (G. Mordillat,
J. Prieur, dz. cyt. , s. 96-97 oraz 364). Por. S . C . M i m o u n i , Les chrétiens d’origine
juive dans l’antiquité, Paris 2004, s. 16-23.
62
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gowano Ewangelie. Loisy dopuszczał, że niektóre wydarzenia i wypowiedzi Jezusa, jakie się tam znajdują, mogą być jakimś odbiciem tego,
co się rzeczywiście wydarzyło, ale ogólnie to wszystkie opowiadania,
jakie do nas dotarły nie mają wartości autentycznych świadectw. „Były
one przemieniane, poprawiane, wyolbrzymiane, mnożone według gustu ewangelistów dla zbudowania (słuchaczy), dla potrzeb apologetycznych”63. Nie można zatem tych opowieści uważać za prawdziwe,
gdyż są one wyrazem wiary oraz wytworem późniejszej tradycji. Tego
rodzaju pogląd określony został jako historicisme exégetique de Loisy.
Sprzeciwił mu się Maurice Blondel, który „wykazywał, że istnieje doskonała i żywa jedność pomiędzy Pismem a Tradycją, a jednocześnie
utrzymywał jednakowy dystans pomiędzy dogmatyzmem a historycyzmem na krótką metę”64.
Sposób, w jaki Loisy podchodził do kwestii zmartwychwstania
wydaje się bardziej radykalny i uproszczony nawet w stosunku do
Harnacka, który pisał: „Niezależnie o tego, co mogło się wydarzyć przy
grobie ani podczas zjawiania się (Chrystusa), jedna rzecz jest pewna: to właśnie z owego grobu trykała niezłomna wiara w zwycięstwo
nad śmiercią i w życie wieczne. Niech nikt nas nie odsyła do Platona,
ani do religii perskiej, ani do idei oraz pism żydowskich. To wszystko miało pójść w zapomnienie i rzeczywiście znikło, a pewność co do
zmartwychwstania i życia wiecznego, która związana jest z grobem
w ogrodzie Józefa (z Arymatei) nie zginęła (…). Apostołowie czuli,
że od ich Pana emanuje życie niezniszczalne. Jego śmierć wstrząsnęła nimi, ich ale tylko na chwilę. Siła Zbawiciela okazała się zwycięska
ponad wszystkim: Bóg nie dozwolił, by uległ skażeniu (…). On żyje
jako pierworodny pośród umarłych. To nie ze spekulacji filozoficznych, lecz z kontemplacji życia i śmierci Jezusa, z poczucia Jego łączności z Bogiem ludzkość czerpie pewność co do życia wiecznego”65.
63

A . L o i s y, La tradition évangélique, ALMP, s. 452.

X . L é o n - D u f o u r, Les Evangiles et l’histoire de Jésus, Paris 1963, s. 483,
tłum. własne. Zob. M . B l o n d e l , Histoire et dogme, w : Les premiers écrits (1956),
II, s. 177.
64

65

A . H a r n a c k , L’Essence du christianisme, dz. cyt., s. 198-199.
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Do tak zarysowanego orędzia należało dostosować sposób nauczania, bowiem metoda, jaką można się było posługiwać wśród Żydów
nie była odpowiednia w środowiskach pogańskich66.

3. Przepowiadanie Chrystusa
By orędzie chrześcijańskie było bardziej wiarygodne i łatwiejsze do przyjęcia w środowisku żydowskim zaczęto sięgać do Starego
Testamentu; usiłowano wykazać, że Chrystus, który zmartwychwstał
jest tym Mesjaszem, który miał przyjść, że to o nim mówił Dawid
i prorocy. Jednakże, „trzeba było wcześniej wierzyć w zmartwychwstanie, by je odkryć w Piśmie”67. Loisy z uporem powtarza: jak na
potwierdzenie wiary w Bóstwo Jesusa oraz w Jego zmartwychwstanie
wymyślono cały szereg wypowiedzi i czynów (lub wyolbrzymiono te,
które rzeczywiście miały miejsce), tak na potwierdzenie tej samej wiary zaczęto wyszukiwać cytaty ze Starego Testamentu.
Osoba, podobnie jak i misja Chrystusa, zakorzenione były w tradycji judaistycznej, inaczej bowiem nie mógł On przemawiać, a gdyby „słuchaczom galilejskim czy jerozolimskim przedstawiał się jako
Słowo wcielone albo jako Życie lub Światło świata, to nikt by Go nie
zrozumiał i byłby opuszczony przez wszystkich, poczynając od apostołów”68. Dlatego sam Chrystus sięgał do Starego Testamentu (Mt 4,
4-10; 5, 17-43; 9, 13; 11, 10; 15, 8; 18, 16; 19, 18-20). W kontekście izraelskim nie było innej możliwości jak występować jako prorok
natchniony przez Boga albo Mesjasz zapowiedziany przez proroków.
Tego rodzaju prezentacja zawierała ideę Synostwa Bożego, zapowiadała wywyższenie, jakie kiedyś nastąpi, a także dawała podstawę
do głoszenia, że Chrystus żyje po śmierci. Taką metodą posłużył się
Piotr w dniu Zesłania Ducha Świętego, kiedy to mówiąc o czynach,
66
J . D a n i e l o u , Message évangélique et la culture hellénistique, Paris 1961,
s. 39 : „Les apologistes font appel au témoignage de Platon et d’Homer pour fonder le
caractère raisonnable de leur doctrine (...). Enfin ils utilisent la formation scolaire des
écoles païennes dans leur études des Ecritures et du donné de la Tradition”.
67

A . L o i s y, La tradition évangélique, ALMP, s. 439.

68

A . L o i s y, Lettre à un archevêque sur la divinité de Jésus-Christ, ALMP, s. 259.
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o śmierci i o zmartwychwstaniu Chrystusa kilkakrotnie podkreślał, że
to wszystko dokonało się „zgodnie z Pismem”(Dz 2, 16-21; 2, 25-28;
2, 45; 3, 22).
Sięganie do Starego Testamentu okazywało się skuteczne w środowisku żydowskim, gdzie argumentacja biblijna miała rzeczywiście duże
znaczenie. Nauczanie w oparciu o tę samą metodę nie miało szans na
powodzenie wśród pogan, którzy nie znali ksiąg Starego Testamentu,
a gdyby je poznali, to argument, że coś napisane jest w księgach żydowskich nie wydawał się im przekonujący. Nadmierne podkreślanie,
że Chrystus jest Mesjaszem zapowiadanym przez żydowskich proroków mogło nawet zniechęcać do słuchania Dobrej Nowiny o zbawieniu. W takiej sytuacji, „Paweł inspirowany bardziej duchem niż literą,
odnalazł w Ewangelii, w osobie Jezusa, w roli jaką odgrywał, znaczenie uniwersalne. Ponieważ Ewangelia podaje tylko warunki moralne
do wejścia do Królestwa Bożego, wielki Apostoł oświadcza, że i poganie mają dostęp do tego Królestwa i są powołani podobnie jak Żydzi.
Jezus przyszedł także dla nich, On jest Zbawicielem wszystkich ludzi,
Jego śmierć jest ekspiacją, która dokonuje pojednania całej ludzkości
z Bogiem”69.
Jest to jeden z niewielu poglądów A. Loisy, może jedyny, w którym
można się zgodzić. Istotnie, Paweł potrafił przemawiać do Greków
w sposób dla nich przystępny. W swoich listach, jak wiadomo, nie unikał cytatów ze Starego Testamentu, ani nie ukrywał żydowskiego pochodzenia Jezusa według ciała, lecz jednocześnie całe dzieło Chrystusa
ukazywał jako uniwersalne oraz podkreślał, że Ewangelia przeznaczona jest dla wszystkich ludzi niezależnie od narodowości.
By ułatwić przyjęcie tego rodzaju orędzia Paweł wprowadził dwie
idee. Jedna miała podłoże w tradycji żydowskiej, druga w helleńskiej.
Przesłanie obu jest podobne. Pierwsza idea to Adam – Chrystus. Adam
jako człowiek ziemski, który sprowadził na świat grzech, Chrystus jako
człowiek niebieski, który przyniósł zbawienie całej ludzkości70. Druga
idea to adaptacja greckiej nauki o Logosie na użytek chrześcijań69

A . L o i s y, Lettre à un archevêque sur la divinité de Jésus-Christ, ALMP, s. 253.

70

A . L o i s y, Lettre à un archevêque sur la divinité de Jésus-Christ, ALMP, s. 254.
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ski. Wizja Logosa jako pośrednika pomiędzy niewidzialnym Bogiem
a materią rozpowszechniana była szczególnie od czasów Zenona
z Kition, twórcy stoicyzmu71, samo pojęcie używane było w filozofii
od czasów Heraklita, występuje ono u Platona i Arystotelesa72. „Filon
Aleksandryjski dokonał identyfikacji Logosa pojmowanego jako najwyższy rozum i szczyt odwiecznych idei z Mądrością Bożą ze Starego
Testamentu (Syr 24, 1-22), która towarzyszyła Zbawicielowi we wszystkich jego dziełach”73. Loisy stwierdza, że „Paweł w swoich ostatnich
listach dokonał identyfikacji Chrystusa z odwieczną Mądrością, nadając Jego misji wymiar kosmiczny, a teorię o zbawieniu odnosi do całej
ludzkości. Autor Listu do Hebrajczyków czyni to samo przy pomocy
w nieco innych symboli i terminów. Tak więc ta podwójna teoria: kosmologiczna i soteriologiczna nie mogła nie wejść do tradycji ewangelicznej i rzeczywiście tam weszła. Nauka o zbawieniu daje się zauważyć
u Marka, nauka o odwiecznym Chrystusie, Mądrości Ojca, działającym we wszystkich Bożych dziełach daje się zauważyć u Mateusza
i u Łukasza, a formę definitywną znajduje w Ewangelii Jana”74.
Tak więc „przepaść (abîme) jaką widziała filozofia helleńska pomiędzy Bogiem a światem została zapełniona przez tę personifikację, na wpół abstrakcyjną i na wpół rzeczywistą, która łączy świat
z Bogiem. Paweł otwarcie plasuje w to miejsce Chrystusa odwiecznego, które jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec
wszelkiego stworzenia, przez którego i dla którego wszystko zostało
71
J . L e i p o l d t , W. G r u n d m a n n , dz. cyt., t. I, s. 355 : „Mit dem Axiom, dass
derselbe Logos, in der Welt und in allem Seienden am Werk geglaubt wurde, der
als göttlicher Urgrund erscheinen musste, den Menschen recht eigentlich erst zum
Menschen macht, war die grundsätzliche Möglichkeit gegeben, die Welt und Gott
nicht als das schlechthin andere und der menschlichen Erkenntnis Unzugängliche zu
erfahren, sondern Gott, Mensch und Welt in ihrem auf Wesensverwandtschaft beruhenden sinnvollen Zusammenhang zu erkennen und die Verantwortung des Menschen
in der Welt neu zu begründen (…). Aufgabe der Philosophie war es, dem Logos in
allen seinen Entfaltungen zu folgen“.
72

H . K u h n , Logos, LThK, t. VI, s. 1119-1122.

73

A . L o i s y, Lettre à un archevêque sur la divinité de Jésus-Christ, ALMP, s. 255.

74

A . L o i s y, L’Evangile et l’Eglise, ALMP, s. 54-55.
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uczynione, w którym wszystko istnieje (Ef 1, 1-12; 1 Kol 1,15-20; Flp
2, 5-11)”75. Tę wizję Pawła podejmują inni: „Autor czwartej Ewangelii
odkrywa w Jezusie objawienie Logosa, Słowa Boga: Jezus wcielone
Słowo objawił się ludziom jako źródło życia i światłości odwiecznej76.
W ten sposób, według A. Loisy, w nauce i w postępowaniu Jezusa
z Nazaretu były pewne elementy, które dawały podstawę do dalszych
spekulacji. W ten sposób szybko znalazły się one w tradycji wczesno-chrześcijańskiej, a stamtąd przedostały się do Ewangelii, szczególnie do Janowej. Według Harnacka prezentacja orędzia o zbawieniu
przy pomocy greckich pojęć jest wyrazem racjonalizacji prostej nauki
Jezusa77. Loisy zaznacza jednak, że to, co czytamy w Listach apostolskich oraz w Ewangeliach nie jest kompilacją idei żydowskich i greckich, nie jest wprost wymysłem Pawła czy kogoś innego, lecz jest to
interpretacja Osoby i misji Jezusa. Jest to autentyczna próba wyrażenia wiary, jaka pojawiła się po śmierci Jezusa w sposób dostępny dla
pogan. Naukę o Chrystusie jako Logosie oraz jako Mądrości Bożej78
rozwijali szczególnie teologowie jak Justyn79, Ireneusz80, Orygenes81,
75

A . L o i s y, Lettre à un archevêque sur la divinité de Jésus-Christ, ALMP, s. 255.

76

A . L o i s y, Lettre à un archevêque sur la divinité de Jésus-Christ, ALMP, s. 257.

77

A . v. H a r n a c k , Histoire des dogmes, Paris 1993, s. 70-74; 96-99.

M . S z r a m , Chrystus – Mądrość Boża według Orygenesa, Lublin 1997, s. 35:
„Koncepcja uosobionej Mądrości Bożej dojrzewa w Księdze Mądrości w aleksandryjskim środowisku zhellenizowanych Żydów. Większa część księgi (Mdr 6-19) zawiera istotne teksty (Mdr 7, 21-30), które wraz z dwoma innymi: Prz 8, 22n. i Syr 24, 3n.
stanowią podstawę do wszelkich późniejszych rozważań teologów na temat upersonifikowanej Mądrości Bożej (…). Z perspektywy chrześcijańskiej można by dopatrywać
się w nich zapowiedzi drugiej Osoby Trójcy Świętej, Syna Bożego”.
78

79
J u s t i n , Apologie, I, 5, 4 : „Ces faits ont été dénoncés à la lumière de la raison
par le Logos lui-même, revêtu d’une forme sensible, devenu homme et appelé JésusChrist” (SC 507, s. 141). Por. tamże, I, 23, 2; I, 10, 6; I, 14, 1; I, 20, 1; I, 22, 2; I, 46,
2-4; I, 64, 5; I, 66, 2; II, 7(8), 3; II, 9, 2; II, 10, 1-3; II, 13, 3.

I r é n é e d e Ly o n , Démonstration de la prédication apostolique, I, 5 : „Il est
à bon droit que le Fils est appelé Verbe (Logos), et Esprit, Sagesse de Dieu” (SC 406,
s. 91). Por. tamże, I, 9-10 ; I, 31.
80

O r i g è n e , Commentaire sur S. Jean, I, 18, 107: „Par nature, pourrait-on dire, le
principe du Christ, c’est la divinité (...). Il faut donc dire que, selon la nature des cho81
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co Loisy przypomina w swych pismach. Chrystus jako Logos to jeden
z głównych tematów w dziełach Klemensa Aleksandryjskiego82.
Loisy z uznaniem wyrażał się o przystosowaniu Ewangelii do mentalności greckiej i ze zrozumieniem przyjmował fakt, że sam Jezus
nie wychodził poza krąg pojęć żydowskich: „Pytać, czy Jezus w ciągu swego życia na ziemi miał świadomość, że jest Słowem odwiecznym, współistotnym Ojcu oznacza stawiać pytanie bezużyteczne.
Historyk nie widzi by myśl ludzka Chrystusa była zdeterminowana
przez kategorie myśli chrześcijańskiej z czasów jeszcze późniejszych
niż czwarta Ewangelia”83. Czyli Jezus miał zwykłą ludzką świadomość
i nie mógł przewidzieć, co o Nim później napiszą w Ewangelii Jana.
Według Loisy teoria o tym, że „posiadał on wiedzę nieograniczoną
nie jest faktem historycznym, ani też nie znajduje się wprost w tradycji patrystycznej, a historyk odkrywa taką tezę w historii teologii”84.
To by oznaczało, że tego rodzaju teoria jest późniejszym wytworem
tradycji. Dlatego, twierdzi dalej teolog: „Dogmat o unii hipostatycznej, o połączeniu dwóch natur, boskiej i ludzkiej, w osobie Słowa Syna
Bożego nie zmienia okoliczności świadectw historycznych dotyczących życia, działania i nauczania Jezusa. Historyk, co należy podkreślić, poznaje ten dogmat jako definicję teoretyczną wypracowaną
w ciągu pierwszych wieków chrześcijaństwa, a nie jako rzeczywistość
podlegającą weryfikacji i wyraźnie poświadczoną przez dokumenty
ses, le principe de la science, c’est le Christ, en tant que Sagesse et puissance de Dieu,
mais que, pour nous, <le Logos s’est fait chair pour demeurer parmi nous” (SC 120
bis, s. 115. Por. tamże, I, 9, 57; I, 16, 92; I, 19, 111; I, 19, 112-113; I, 20, 122-124; I,
24, 1.
82
C l é m e n t d ’ A l e x a n d r i e , Le Protreptique, I, 7, 1-2 : „Le Logos, le Christ est
cause que nous existions depuis longtemps (car il était en Dieu), et que notre existence est bonne (car il vient d’apparaître aux hommes, ce Logos lui-même, dualité une,
Dieu et homme, cause pour nous de tout bien” (SC 2, s. 60). Por. Tamże, I, 2, 3 ; I, 6,
3 ; I, 7, 3 ; I, 9, 2-3 ; I, 10, 1. Le Pédagogue, II, 6, 2 ; III, 3, 9, 2-4 ; V, 15, 3 ; V, 24,
4 ; VI, 25, 3 ; VI, 42, 1 ; VI, 43, 2-3. Les Stromates, I, 81, 1 ; VII, 7, 4 ; VII, 8, 4-5 ;
VII, 32, 4 ; VII, 35, 1.
83

A . L o i s y, Lettre à un archevêque sur la divinité de Jésus-Christ, ALMP, s. 261.

84

A . L o i s y, Lettre à un archevêque sur la divinité de Jésus-Christ, ALMP, s. 261.
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historyczne (…). Egzegeta krytyczny nie powinien naciągać (violenter) tekstów synoptycznych, aby nadać im sens taki, jaki jest u Jana
oraz w definicjach pierwszych soborów. Stwierdza on, że teoria chrystologiczna jest niczym innym jak wyjaśnieniem transcendentnym faktu historycznego”85.
Przedstawiwszy tego rodzaju wyjaśnienia i analizy Loisy dochodzi do wniosku, że Chrystus jest Bogiem, ale tylko dla wiary (pour la
foi), a sposób, w jaki się o Nim mówi nie jest dostosowany do wymagań wiedzy współczesnej (à la science moderne)86. Uczony francuski
zgadzał się z Harnackiem, że Jezus ani nie założył Kościoła, ani nie
miał takiego zamiaru87. Dlatego orzeczenia kościelne mają charakter
względny i nie powinny hamować nowych poszukiwań i sformułowań
teologicznych, jakie pojawiają się w poszczególnych okresach88.

4. Ocena poglądów modernistycznych
Za formę oceny poglądów Alfred Loisy mogą posłużyć wydarzenia
z jego życia oraz decyzje Kościoła.
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,
A . L o i s y, Lettre à un archevêque sur la divinité de Jésus-Christ, ALMP,
s. 265-266.
85

A . L o i s y, Lettre à un archevêque sur la divinité de Jésus-Christ, ALMP, s. 267.
Por. A . L o i s y, L’Evangile et l’Eglise, ALMP, s. 95 : « Pour la foi il est roi et Dieu
dans l’éternité ».
86

A . L o i s y, L’Evangile et l’Eglise, ALMP, s. 116 : „Il est certain que Jésus
n’avait pas réglé d’avance la constitution de l’Eglise (...). Jésus annonçait le royaume,
et c’est l’Eglise qui est venue”. Por. A . L o i s y, Lettre à un archevêque sur la divinité de Jésus-Christ, ALMP, s. 273 – 278.
87

A . L o i s y, Le dogme chrétien, ALMP, s. 140: „Les conceptions que l’Eglise présente comme des dogmes révélés ne sont pas des vérités tombées du ciel (...).
L’historien y voit l’interprétation du fait religieux, acquise par un laborieux effort de la
pensée théologique (...). La raison ne cesse pas de poser des questions à la foi et les formules traditionnelles sont soumises à un travail perpétuel d’interprétation”.
88
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w której papież przytoczył główne założenia modernistów i potępił je
jako „zbiór wszystkich herezji” (§ 53). Loisy nie zmienił poglądów.
Akt ekskomuniki został ogłoszony w dniu 7 marca 1908 roku89. Zmarł
bez pojednania się z Kościołem w 1940 roku.
Trudno orzec w jakim stopniu Loisy był twórcą nurtu określanego
jako modernizm90, a w jakim stopniu wyraził nastroje swojej epoki.
Na wątpliwości natury naukowej nakładały się we Francji konflikty
na tle religijnym, które doprowadziły do rozdziału Kościoła od państwa
(1905)91. Loisy przyjął stanowisko „przeciw absolutyzmowi Kościoła,
dla dobra ludzkości”92. Wpływ modernizmu musiał być znaczny, skoro papież Pius X wprowadził specjalną przysięgę antymodernistczną
(1.09.1910). Modernizm może nie był formalnym spiskiem jak sugerował papież Pius X w encyklice Pascendi (46), ale na pewno była to tendencja często spotykana u ludzi piszących na tematy religijne.
Współczesny autor, Pierre Colin, stwierdza: „Modernizm sam
w sobie jest złem (…).Wszystko byłoby stracone, gdyby nie czujność
władzy rzymskiej (…). Wszystko zostało ocalone dzięki encyklice
Pascendi Piusa X93.
W czym tkwiło zło modernizmu? Zapewne w tym, że moderniści
z A. Loisy na czele ujmowali całą rzeczywistości w kategoriach czysto naturalnych. Gdy się wykluczy nadprzyrodzoność, nie może być
mowy o Bóstwie Chrystusa ani o zmartwychwstaniu, a zatem takie
idee mogły się zrodzić później w świadomości wiernych. Była to swego rodzaju idealizacja i gloryfikacja Jezusa z Nazaretu po Jego śmierci. Poznanie Osoby Chrystusa i Jego dzieła utrudniało modernistom
opieranie się na filozofii Kanta, według której wszelkie poznanie jest
89

Zob. E . G o i c h o t , dz. cyt., s. 96.

Sam L o i s y posługiwał się tym terminem (modernisme catholique), za symboliczną datę narodzin modernizmu uważał spotkanie barona von Hügel z biskupem
Mignot we Fréjus (22.11.2893). Papież P
�����������������������������������������
i u s X �����������������������������������
używał określeń: modernizm, modernista, moderniści jako już istniejących i znanych.
90

D . R o p s , Un combat pour Dieu, Paris 1963, s. 271-286; D . H e r v i e u - L é g e r,
Catholicisme, la fin d’un monde, Paris 2003, s. 54-84.
91

92

E . G o i c h o t , dz. cyt., s. 81.

93

P. C o l i n, dz. cyt. , s. 27.
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niedoskonałe i częściowe. Człowiek ich zdaniem nie poznaje rzeczywistości, lecz fenomeny. Według Loisy można badać wiarę w Bóstwo
czy w zmartwychwstanie, przy czym prawdziwa jest tylko sama wiara
jako fenomen, nie zaś to, czego dotyczy. Pius X napiętnował ten agnostycyzm (Pascendi, 6) jako postawę wewnętrznie sprzeczną.
Loisy badał tekst Ewangelii na sposób wyłączenie historyczny,
jak sam to określał, czyli z góry usuwał wszystko, co nadprzyrodzone. Traktował on relacje ewangelistów jako koncept literacki: słowa
i czyny Jezusa, skoro są zapisane, to z czegoś się wywodzą i zawierają jakieś przesłanie. To przesłanie wyraża nastroje epoki, wiarę autorów i określonych grup94; można je uznać za mniej lub bardziej udane
lub interesujące jak w poemacie lub powieści, lecz nie ma podstaw,
by je uważać za prawdziwe. Niektórzy uczeni określili taką metodę
jako historycym. Zdziwienie budzi to, że Loisy pominął całą Tradycję
Kościoła, świadectwo najstarszych teologów, ustalenia Soborów, mistyczne doświadczenie wielu chrześcijan, jacy żyli w ciągu wieków,
a także świadectwo licznych męczenników.
Loisy jako katolik podchodził do wszystkiego, co znajduje się
Ewangeliach w sposób bardziej radykalny niż protestant Harnack,
z którym podjął polemikę. Uczony niemiecki podkreślał niezwykły
charakter dzieła Chrystusa i akcentował Jego tajemnicę. W tym kontekście wysiłek badawczy francuskiego uczonego jawi się nie tyle jako
podjęcie dialogu wiary z naukami ścisłymi ile jako próba sprowadzenia religii do poziomu czysto naturalnego.
Modernizm jako system czy jako sposób pojmowania religii prawie wygasł wraz ze śmiercią ostatnich jego przedstawicieli95, jednakże pogląd, że istnieje duża rozbieżność pomiędzy Jezusem historii
a Chrystusem wiary nie poszedł w zapomnienie, lecz był rozwijany
94
R . P a n i k k a r, Une christophanie pour notre temps, Arles 2001, s. 9-10 : „La
christologie des vingt premiers siècles de l’histoire chrétienne a été constituée par
l’épanouissement d’une croyance chrétienne dans un contexte de religion juive et de
culture grecque (...). La christologie, avec toute sa profondeur, est un produit occidental”. Por. R . R u b e n s t e i n , Le jour où Jésus devint Dieu, Paris 2001, s.264-266.

X . d e M o n t c l o s , dz. cyt., s. 150-155 ; H. Ti n c q , Dieu en France. Mort et
résurrection du catholicisme, Paris 2003, s. 21-27.
95
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przez Bultmanna i zwolenników Formgeschiche96. Podobne poglądy
pojawiły się w latach 50-60-tych XX wieku, między innymi w pismach
szwajcarskiego teologa H. Künga, który w 1979 roku został pozbawiony prawa nauczania97. W ten sposób odżyły wcześniejsze teorie. Mając
je na uwadze papież Benedykt XVI napisał dzieło Jezus z Nazaretu,
w którym przedstawił osobę naturę i misję Chrystusa zgodnie z wiarą
chrześcijańską i Tradycją Kościoła98.

Résumé
L’article présente les opinions d’Alfred Loisy sur Jésus-Christ et sur
son oeuvre. D’après cet auteur, Jésus de Nazareth était un homme ordinaire, fils du charpentier, sa mère Marie avait d’autres enfants dont
parle l’Evangile (....). Inspiré par Jean Baptiste, il a commencé à annoncer le Royaume des cieux. Au cours de sa prédication, il a cru qu’il était le Messie annoncé par les prophètes et le Fils de Dieu, mais
au sens plutôt général : tous les hommes sont les enfants de Dieu. Sa
carrière – selon l’expression de Loisy – s’est terminée par la mort sur
 ����
X . L é� o�������������������������������������������������������������������
n - D u f o u r, dz. cyt., s. 293 : „Selon Bultmann, un abîme infranchissable séparerait le Christ de la foi et le Jésus de l’histoire”. Por. R . P a n i k k a r, dz.
cyt., s. 22 : „Jésus est le Christ mais le Christ ne peut pas être exactement assimilé
à Jésus”. Jednakże zdaniem tego autora : „Le chrétien rencontre le Christ dans et à
travers Jésus” (tamże, s. 24) ; M . S k i e r k o w s k i , Jezus historii i wiary, Warszawa
2002, s. 170.
96

Za rodzaj podsumowania jego poglądów można uznać książkę : H K ü n g , Das
Christentum : Wesen und 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).
Gdy chodzi o zmartwychwstanie Chrystusa, to „Küng uważa, że dla zachowania tożsamości osobowej między Jezusem ziemskim i zmartwychwstałym ciągłość cielesna,
a więc i pusty grób, nie są konieczne, gdyż wystarczy ciągłość na poziomie duchowym” (M . S k i e r k o w s k i , dz. cyt., s. 176).
97

J o s e p h R a t z i n g e r, P a p i e ż B e n e d y k t X V I , Jezus z Nazaretu, cz. I – Od
chrztu w Jordanie do Przemienienia, Kraków 2007, s. 5.
98
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la croix. Les apôtres ont été choqués. Juste après la crucifixion, ils ont
perdu tout espoir. Ils sont retournés en Galilée, mais ils ne pouvaient
pas reprendre l’ancienne façon de vivre. Il leur était difficile de renoncer au Royaume des cieux. Ils ne doutaient pas que leur Maître était un
homme juste ; en tant que les croyants juifs, ils avaient une foi à la vie
après la mort. Sur base de leur foi et de leur expérience personnelle,
ils se sont dits : Jésus, même s’il est crucifié, est vivant. S’il est vivant,
c’est-à-dire il est ressuscité. S’il est ressuscité, il peut apparaître. En effet, il est apparu d’abord à Pierre. Ensuite Pierre a transmis sa foi et son
enthousiasme aux autres. Ensuite, tous les apôtres ont vu le Christ ressuscité. Loisy souligne que les apôtres on vu ce qu’ils désiraient voir.
Animés par la foi à la résurrection du Christ, les apôtres sont allés à
Jérusalem, peut être pour la fête de la Pentecôte. Là ils ont commencé
à proclamer leur message. Le message (la prédication de Pierre) a été
bien accueilli par les auditeurs. Encouragés par ce succès, ils se sont
mis à l’oeuvre d’enseignement. Au lieu d’annoncer le Royaume des
cieux qui ne venait pas, ils proclamaient la résurrection du Christ.
Au cours de cette prédication on a rédigé les Evangiles qui n’ont
pas pour but de présenter l’histoire de Jésus, mais plutôt la foi de ceux
qui ont cru en lui. Dans le milieu juif, pour prouver la dignité messianique de Jésus, il fallait se servir des citations de l’Ancien Testament.
Pour attitrer les païens à la foi chrétienne, on identifiait le Christ avec
le Logos connu parmi les Grecs.
Le modernisme comme doctrine a été condamné par le pape Pie X,
Loisy a été excommunié. Les idées modernistes ont perdu leur popularité après la guerre (1914-1918). Loisy n’a laissé aucun élève pour continuer sa pensée. Dans les année 50-60 du XXème siècle certaines idées,
semblables à celles de Harnack et Loisy, sont apparues, entre autres,
dans les śuvres de Hans Küng. En les prenant en considération, le pape
Benoît XVI publia son livre Jésus de Nazareth dans lequel il présenta
la personne et la mission du Christ conformément à la foi chrétienne.
Ks. Józef Grzywaczewski
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Apologetyczna myśl Newmana jest wielowątkowa, oryginalna i inspirująca. Wywarła znaczny wpływ na rozwój uzasadniania wiarygodności nadprzyrodzonego charakteru chrześcijaństwa. Jednakże jego
poglądy apologetyczne były różnorako oceniane. Wynika to głównie
z ewolucji jego myśli oraz z konwersji na katolicyzm.
Głównymi problemami, które interesowały J.H. Newmana, były:
stosunek człowieka do Boga i świata oraz relacja wiary do rozumu.
One niemal całkowicie zdominowały jego myśl teologiczną, filozoficzną i apologetyczną. Wydaje się nawet, że u podstaw jego myśli
filozoficznej znajdowały się problemy teologiczne, stąd niekiedy nazywa się go filozofem wiary.

1. Przyczyny reorientacji myśli
apologetycznej Newmana
W okresie, gdy był jeszcze anglikaninem, wyznawał wiarę chrześcijańską w rozumieniu luterańskim. Ta wiara była rodzajem ufności,
która nie potrzebowała – jak sądzono – żadnych racjonalnych podstaw. W związku z tym – zgodnie z duchem takiego rozumienia wiary
– uważał, że argumenty racjonalne i wszelkie motywy wiary nie odgrywają większej roli. Apologetyka zatem, którą wówczas budował,
miała oddziaływać nie na rozum, lecz na serce, gdyż – jak sądził – sylogizmy nikogo jeszcze do niej nie przekonały. Trzeba oddziaływać
na serce, by spowodować nawrócenie wewnętrzne, budzić w człowieku świadomość poczucia grzechu, potrzebę wyzwolenia, ufności we
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wnętrzu człowieka, że Bóg przemawia, oraz wpływać na wytworzenie
w nim odpowiednich dyspozycji moralnych dla przyjęcia Słowa
Bożego. Tego typu apologetyka występuje głównie w jego słynnych
mowach oksfordzkich (Oxford University Sermons), a także w później
wydanym dziele Grammar of Assent. W okresie anglikańskim miał
często wśród słuchaczy wielu racjonalistów i empirystów, ale paradoksalnie większy nacisk kładł na dyspozycje religijnomoralne niż na
obiektywne usprawiedliwianie wiary.
Prawdopodobnie na podstawie twórczości tego okresu niektórzy
apologetycy katoliccy posądzali Newmana o antyintelektualizm, a nawet irracjonalizm, fideizm i subiektywizm. Gdy uwzględni się późniejsze jego poglądy z okresu przejścia na katolicyzm, owe oceny jawią się
chyba jako bezpodstawne.
Po konwersji na katolicyzm i będących wynikiem tego nowych
przemyśleniach zmienił w znacznym stopniu swe poglądy na kwestię
motywów wiarygodności. Jak twierdził potem, wierzy się rozumnie
dlatego, że Bóg potwierdził swe Objawienie różnymi znakami wiarygodności. Reorientacja jego poglądów dokonywała się stopniowo,
ale systematycznie, na co złożyło się kilka przyczyn. Przede wszystkim w uprawianiu teologii nastąpił silny zwrot ku Pismu św. i teologii
patrystycznej, które znał z okresu, w którym wyznawał anglikanizm,
ale zaczął je interpretować w duchu tradycji katolickiej. Poznał dość
gruntownie Tradycję jako osobowy przekaz rzeczywistości nadprzyrodzonej; docenił historię jako kategorię teologiczną, w ramach której
istnieje i rozwija się chrześcijaństwo jako rzeczywistość żywa, konkretna i ciągła, co pokazuje historia Kościoła, którą uważał za locus
theologicus. Wreszcie Newman zainteresował się filozofią i jej znaczeniem dla uprawiania teologii. Dobrze poznał filozofię arystotelesowsko-tomistyczną oraz kierunki filozofii rozwijające się w jego czasach.
To wszystko sprawiło, że Newman wypracował cały szereg argumentów na wiarygodność chrześcijaństwa lub przyczynił się do reinterpretacji argumentów tradycyjnych.
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2. Teoria poznania i uzasadniania
Ostatecznie o jego poglądach teologiczno-filozoficznych zdecydowała w dużym stopniu jego teoria poznania i swoiste rozumienie
rzeczywistości. W epistemologii interesowało go nie tyle poznanie
ogólne, abstrakcyjne, pojęciowe, naukowe, ile poznanie konkretne.
Nie istnieją bowiem rzeczy w ogólności, istnieją tylko rzeczy konkretne. Każdy przedmiot ma indywidualne istnienie. Dotyczy to tak rzeczy, zdarzeń, jak i osób. Wprawdzie poznanie ogólne i abstrakcyjne
jest łatwiejsze dla rozumu, ale jest ono uboższe, ponieważ nie oddaje bogactwa jednostkowego istnienia, a nadto pozbawia je indywidualności. Tymczasem indywidualne istnienie jest bardzo bogate i złożone,
posiada coś tajemniczego, nieuchwytnego wprost dla rozumu. Nie znaczy to, że lekceważył poznanie rozumowe i uzasadnianie tego typu, jak
to dość często się przyjmuje. Świadczy o tym fakt, że w dochodzeniu do prawdy oraz jej znaczenia widział dwie drogi, jedną – opartą
na dowodzeniu, drugą zaś – na tzw. przeświadczeniu (assent), zależnie od tego, do jakiej dziedziny się one odnosiły. Podobnie rzecz tyczy
się i poznania empirycznego. Występował tylko przeciwko jego skrajnej formie jako jedynej drogi poznawczej całej rzeczywistości (empiryzm, pozytywizm, scjentyzm), ale nie odrzucał jednak wartości tego
typu poznania, zwłaszcza w naukach przyrodniczych, chociaż też go
i nie przeceniał.
Newman chrześcijaństwa jako religii nadprzyrodzonej i zbawczej
nie pojmował jako systemu twierdzeń doktrynalnych, które można by
przedstawiać w formie twierdzeń spekulatywnych i uzasadniać czysto
racjonalnie, ale pojmował jako konkretny przejaw życia, zasadzającego się na związku człowieka z Bogiem. Analizując głębiej misterium christianitatis jako religię życia i wiary doszedł do wniosku, że
nie mogą występować w niej dowody w ścisłym tego słowa znaczeniu,
i to z dwóch względów; z racji, że jeśli dowody spekulatywne nie obejmują całości bogactwa życia ludzkiego, a nawet wobec niego mogą
być zawodne, tym bardziej nie mogą objąć jeszcze bogatszego i bardziej złożonego fenomenu tej religii, oraz że gdyby istniały dowody,
to niszczyłyby wolny charakter wiary. Z tego też względu preferuje
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on wspomniane przeświadczenie o prawdzie religii, które jako odrębny rodzaj poznania bliskie jest intuicji i wiary, ale się z nimi nie utożsamia. Właściwie jest ono końcowym etapem różnorakich procesów
poznawczych o charakterze ściśle personalnym, w którym szczególną rolę odgrywa doświadczenie osobowe w znaczeniu podmiotowym
obejmujące całą osobę, a w znaczeniu przedmiotowym sięgające rzeczywistości przeżywanej. Przeświadczenie to implikuje różnorakie racje, w tym, oczywiście i liczne przesłanki typu rozumowego. Wiara
chrześcijańska nie może – i faktycznie nie jest pozbawiona racji – być
bezpodstawnym, dowolnym i arbitralnym zaufaniem, ale jest wyborem
oraz decyzją osoby ludzkiej w wyniku osiągniętego przeświadczenia
i udziału w tej decyzji łaski. Nie dawał więc prymatu ani subiektywizmowi, ani postawie antyintelektualistycznej. Według niego muszą
istnieć motywy wiarygodności, które zapewniają wierze rozumny wybór i charakter. Głównym problemem dla niego było to, jak zbudować
most pozwalający przejść od motywów wiarygodności do wiary.
Chcąc przejść od motywów wiarygodności do wiary, wyszedł od
władzy intuicyjnej, czy raczej zmysłu wnioskowania, który pomaga
uznać motywy i racje za wystarczająco przekonujące. Zmysł wnioskowania (illative sense) jest pewną zdolnością osobistą rozumowania konkretnego, połączonym z ogólną intuicją rzeczywistości oraz
konkretnych przedmiotów, co pozwala poznać i uchwycić prawdę. Połączenie wnioskowania według określonych reguł logicznych
z ludzką zdolnością dochodzenia do prawdy wprost (przyjmował
też istnienie zmysłu prawdy) daje człowiekowi pewność poznawczą
prawdy, chyba nawet większą od prawdopodobieństwa, chociaż niekiedy jego myśl apologetyczną nazywa się apologetyką konwergencji prawdopodobieństw (→ konwergencji argument). Illative sense ma
zdolność szybkiego rozpoznania i oceny, zwłaszcza konkretów oraz
wydarzeń złożonych. Występujący w nim zdrowy rozsądek i rozumowanie zabezpieczają pewność racjonalną poznania, tym bardziej
że racjonalność może występować explicite lub implicite. Ten zmysł
wnioskowania pozwala ocenić walor motywów i znaków wiarygodności. Nie dają one jednak oczywistości, dlatego potrzebne jest gro-
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madzenie różnych motywów oraz faktów, które zwiększają stopień
pewności wiarygodności Objawienia i bezpieczeństwo wiary.

3. Wielość argumentów
Newman przytacza następujące argumenty na wiarygodność chrześcijaństwa: z proroctw, szybkiego rozwoju religii chrześcijańskiej,
wzniosłości nauki moralnej Ewangelii oraz argument werytatywny
i z cudu, przy czym temu ostatniemu poświęca najwięcej uwagi, uważając go za najmocniejszy ze wszystkich.
Argument z proroctw jest, chronologicznie rzecz biorąc, najdawniejszy; rozwijał się na przestrzeni całej historii zbawienia. Proroctwo
składa się z dwóch elementów: zapowiedzi mesjańskich dotyczących
odkupienia ludzkości i restauracji królestwa Bożego oraz ich wypełnienia. Dopiero spełnienie się zapowiedzi Bożych daje podstawę do
sformułowania argumentu skrypturystycznego. Proroctwo rozumiał
dość szeroko; w jego zakres wchodziły nie tylko formalne wypowiedzi proroków, ale obrazy i figury biblijne oraz zdarzenia prefigurujące
przyszłe wydarzenia zbawcze. Proroctwa zawarte w ST i wypełnione
w NT mają charakter religijny i tym się różnią od tzw. proroctw świeckich, znanych w religiach ościennych Izraela, np. wróżb, przepowiedzi
przyszłości. Nadto prorocy biblijni są powołani przez Boga i prorokują
z Jego inspiracji, czego nie można powiedzieć o wróżkach, wróżbitach,
magikach. W religiach ościennych nie ma zapowiedzi dotyczących
zbawienia ani tym samym zapowiedzi ich realizacji o takim charakterze. Stąd argument biblijny w chrześcijaństwie jest oryginalny.
Apologeci wczesnochrześcijańscy, głównie św. Ignacy Antiocheński,
Atenagoras, Tertulian, św. Ireneusz, a potem św. Augustyn, z którego
poglądów w dużym stopniu korzystał Newman, sformułowali argument na wiarygodność chrześcijaństwa z faktu niezwykle szybkiego
jego rozwoju. Chrześcijaństwo wywodzące się od Jezusa Chrystusa poprzez misyjną działalność kolegium Apostołów, ich następców i pierwszych chrześcijan świeckich rozwijało się błyskawicznie na Bliskim
Wschodzie i w basenie Morza Śródziemnego, a potem stopniowo krzewiło się w Afryce Północnej, Europie Północnej i Azji. Działo się to
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mimo niesprzyjających warunków (prześladowania). Newman znający patrystykę i historię Kościoła przejął ten argument, uważając go
za zawsze ważny i dokonał jego systematyzacji i uzupełnienia o dalszy rozwój chrześcijaństwa aż do jego czasów, kiedy to religia chrześcijańska ogarnęła wszystkie kontynenty i posiada największą ilość
wyznawców. Zdaniem Newmana tego faktu nie można wytłumaczyć
w sposób naturalny. Ekspansja chrześcijaństwa nie dokonywała się
siłą (wszystkie imperia, królestwa i państwa dokonujące ekspansji siłą
w krótszym czy dłuższym czasie poniosły klęskę), nie miało ono bogatych środków do rozwoju, bogatych mecenatów, a mimo to istnieje
i rozwija się. Dlatego trzeba odnieść się do wpływu nadprzyrodzoności, który adekwatnie tłumaczyłby ten stan rzeczy. Dlatego – podobnie jak Vaticanum I – mówi o cudownym rozwoju chrześcijaństwa.
Istnieje w nim Chrystus, który mocą swej obecności i działania Ducha
Świętego skutkuje dynamiczną obecnością w dziejach. Nadto znajdują się w nim liczne wartości Chrystusowe, które najpełniej realizują
się w Kościele katolickim. Do najważniejszych z nich należy prawda i dobro.
W działalności apologijno-apologetycznej kard. Newmana można znaleźć zalążki argumentu werytatywnego. Wprost o nim nie pisze, ale w jego twórczości można znaleźć liczne przesłanki. Uważa on
prawdę za najwyższą wartość. Do jej poznania dąży wszelkie poznanie (przednaukowe, naukowe – empiryczne, filozoficzne (refleksyjne), teologiczne). Te różne typy dążenia do poznania prawdy wynikają
z jednej strony z jej bogactwa i aspektowości jej poznania (trudno ogarnąć ją w całości) oraz natury osoby ludzkiej, która chce poznać całą
rzeczywistość ją otaczającą oraz swoje miejsce w niej, a zwłaszcza
w terminach ostatecznych. Uznając walor poznania przednaukowego w postaci zdobywanej mądrości wysoką rangę przyznaje epistemii
naukowej, chociaż – jako profesor uniwersytecki – odróżnia metodologiczne kompetencje poszczególnych dziedzin naukowych w dążeniu i eksplikacji ich wyników w poznawaniu prawdy. Według niego
ich walor jest ograniczony, gdyż nie są w stanie dotrzeć do prawdy
ostatecznej. Bóg jest Prawdą Najwyższą i od Niego pochodzi wszelka
prawda o świecie, człowieku i dziejach. Kto tej prawdy nie dostrzeże
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i nie pozna, narażony jest na błądzenie, co widać w różnych ideologiach o charakterze scjentystycznym, materialistycznym, agnostycznym. W świetle takich tendencji Newman tym mocniej akcentuje, że
prawda pochodzi od Boga, która jest niezmienna i rozwiązuje wszystkie najważniejsze problemy ludzkie, czego nie mogą rozwiązać inne
dziedziny badań. To świadczy o wiarygodności chrześcijaństwa.
Z prawdy objawionej, ukazanej w Ewangeliach, Autor wyprowadza
argument o wzniosłości nauki chrześcijańskiej pod względem moralnym; ukazuje ona wzniosłe ideały, według których człowiek powinien
postępować. Nie jest to tylko system normatywny, ale realny, który zaowocował heroizmem życia niezliczonej liczby świętych dnia codziennego, męczenników, wyznawców. Realizacja tych ideałów wynika
z przykładu i nauki Jezusa Chrystusa, która sprowadza się do miłości Boga i bliźniego, z którym Chrystus się identyfikuje. Tak wznios
łej nauki, a przede wszystkim jej egzemplifikacji, jak w Chrystusie
i świętym życiu chrześcijan, nie można znaleźć w innych religiach.
Ta wzniosłość i doskonałość nauki Chrystusowej umożliwia człowiekowi różnych stanów finalny rozwój i spełnienie życia osoby ludzkiej
oraz całej społeczności chrześcijańskiej. Takich ideałów i wzniosłości
nauki nie oferują ani systemy społecznpolityczne, ani inne religie tym
bardziej, że religia Chrystusowa zapewnia Jego wyznawcom nadprzyrodzoną pomoc ku ich realizacji.

4. Argument z cudu
Newman wśród kryteriów wiarygodności najwyżej plasował cud.
Doktryna omawianego autora o cudzie stała w wyraźnej opozycji wobec dotychczasowego pojmowania go, w którym uwaga koncentrowała się na jego relacji do praw przyrody.
4.1. Cud w perspektywie Objawienia Bożego
Przy rozumieniu cudu w relacji do praw natury – zdaniem Newmana
– było bardzo trudne, a nawet niemożliwe jednoznaczne odróżnienie
nadzwyczajnych zdarzeń o charakterze naturalnym od cudownych
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w ścisłym tego słowa znaczeniu. Było to niekompletne ujęcie cudu,
a nawet błędne. Również niezadowalające było określenie go jako wyjątku od praw natury, bowiem – jego zdaniem – cud nie posiadałby
wówczas większej siły uzasadniającej niż same prawa przyrody.
Cud należy rozpatrywać w zupełnie innej płaszczyźnie – stwierdza
Newman – a mianowicie: religijnej oraz w odniesieniu do Objawienia.
Jak się wyraża, należy on do innego „systemu”, a jest nim Boże
Objawienie, które z natury swej pod pewnym względem jest cudowne. Dlatego wymaga ono niejako ze swej istoty dowodów bardziej czy
mniej cudownych, ale cudownych.
Cuda jako przynależne do systemu Objawienia muszą mieć specyficzne znamię Boskiego pochodzenia. Znamię to stanowi nazwany przez niego „system moralny”, zapoznawany przez wielu autorów,
zwłaszcza przez tych, którzy kwestionowali sensowność cudu oraz
jego możliwość, zwracający uwagę jedynie na jego stronę teoretyczną
i fizykalną. Newman wyraźnie rozróżniał dwie płaszczyzny czy strony
cudu, zwane przez niego systemami, a mianowicie – stronę fizykalną
oraz moralną, duchową, religijną, nadprzyrodzoną, czyli znaczeniową.
Mówi zatem wyraźnie o dwóch elementach, które należą do struktury znaku religijnego. Można więc stwierdzić, że występuje u niego
koncepcja cudu jako znaku Bożego, jakkolwiek formalnie rzecz biorąc
rzadko używa tej nazwy, określając cud. Istotę cudu upatruje właśnie
w jego sferze znaczeniowej.
4.2. Warunki rozpoznania cudu
Newman nie mówi o wszystkich etapach naukowego rozpoznania
cudu, o jakich traktuje się we współczesnej teologii fundamentalnej.
Właściwie omawia rozpoznanie historyczne, które częściowo zawiera
element rozpoznania od strony nauk szczegółowych oraz teologiczne,
implikujące też poznanie filozoficzne, jakkolwiek traktuje je inaczej,
niż czyni się to dziś. Wydaje się również, że nie rozróżnia wyraźnie
rozpoznania religijnego od naukowego. Rozpoznanie religijne łączy
też z poznaniem teologicznym.
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Gdy idzie o poznanie historyczne faktu cudownego stwierdza, że
w tym wypadku należy stosować ścisłe wymogi krytyki historycznej,
tak jak to się czyni w odniesieniu do wszystkich zwykłych faktów historycznych. Czyni przy tym ważną uwagę metodologiczną, że owo
poznanie historyczne w odniesieniu do faktu cudownego dotyczy jedynie jego strony faktograficznej. W procesie historycznego poznania cudu, zmierzającego do bezspornego stwierdzenia faktycznego
jego zaistnienia, kluczową rolę stanowi sprawdzenie wiarygodności
świadków, zwłaszcza ich kwalifikacji moralnych. Jeśli nie będą oni
wiarygodni, wówczas cały wysiłek, zmierzający do ustalenia realności
faktu cudownego, można postawić pod znakiem zapytania. Uważa, że
w Kościele katolickim o zagadnienie pewności historycznej faktu cudownego dba się w sposób szczególny, tak że nie można kwestionować
żadnego z cudów przezeń uznanych.
Na tej podstawie stawia ostry zarzut racjonalistom i powierzchownym historykom religii, którzy zbyt łatwo, a nawet w sposób bezkrytyczny zestawiają oraz porównują tzw. cuda innych religii (które
Newman kwestionuje), a więc bajki, legendy, mity, magię czy to z cudami biblijnymi czy chrześcijańskimi.
W zakresie teologicznego rozpoznania cudu należy wpierw zwrócić uwagę na religijno-moralne okoliczności cudu i jego związek
z Objawieniem. Jeśli okoliczności jakiegoś faktu niezwykłego są negatywne, wówczas one go dyskwalifikują jako rzeczywisty cud, lub – jak
mówi autor – jest to „cud podejrzany”. Ma on tu na uwadze tzw. cuda
na pokaz, fakty zaspokajające ciekawość, służące korzyściom osobistym, politycznym, partyjnym, frakcyjnym czy mające „naocznościowo przekonywać” bez konsekwencji dla życia religijno-moralnego. Co
więcej – nie mają one żadnego sensu, jako że nie pozostają w żadnej relacji do Objawienia i działającego Boga oraz nie chodzi w nich
o manifestację wielkości Boga. Okolicznościom pozytywnym cudu nie
poświęca zbyt wiele miejsca, jakkolwiek a contrario można je łatwo
wywnioskować. Ponadto są one związane z jego celem, naturą oraz
Objawieniem.
Obok kontekstu religijnego cudu, który od strony przedmiotowej wskazuje na cud, ważną rolę w uchwyceniu istoty cudu odgry-
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wają podmiotowe władze człowieka. Chodzi tu o wspomniany już
zmysł przeświadczenia i wnioskowania. Owe zmysły, czyli specyficzne uzdolnienia człowieka do chwytania bezpośredniego, niejako intuicyjnego istoty rzeczy, w tym wypadku cudu, pozwalają dostrzec
jego sens, stronę znaczeniową, nadprzyrodzoną, czyli że w tym konkretnym zdarzeniu działa Bóg oraz manifestuje swą moc i obecność.
Niewątpliwie dużą rolę odgrywa tu intuicja, ale chyba jeszcze większą zmysł wnioskowania, który implikuje nie tylko zdrowy rozsądek,
ale także zmysł prawdy oraz rozumowanie prowadzone według okreś
lonych reguł logicznych. On zabezpiecza przed wyprowadzeniem pochopnych czy tym bardziej błędnych wniosków.
Zdaniem Newmana uchwycenie strony religijno-moralnej cudu nie
nastręcza większej trudności, gdyż w jego opinii jest ona oczywista
oraz wynika wprost z jego natury. Nadto często na nią wskazuje sam
taumaturg, gdy mówi o celu zdziałanego cudu. Wreszcie precyzuje
się ona ostatecznie w świetle Pisma św., czyli Objawienia, do którego trzeba koniecznie odnosić cuda, by je właściwie ujmować, tym bardziej iż są one formą Objawienia.
Newman zbytnio wyakcentował ową oczywistość strony znaczeniowej cudu. Jeśliby ją za taką uznać, to jak pogodzić z nią fakt, że sam autor
uważał, iż w efekcie prowadzą one do wiarygodności Objawienia czy
jego prawdopodobieństwa, o czym mówi częściej. Zasygnalizowany
powyżej problem nie został jeszcze dostatecznie rozwiązany.
4.3. Religijne rozumienie funkcji motywacyjnej cudu
Funkcję motywacyjną cud może pełnić dopiero po jego rozpoznaniu, przy czym Newman rozumie ją niekiedy psychologicznie, niekiedy zaś logicznie. Mocno przy tym podkreśla, że ci, którzy nie uchwycą
istoty cudu, nie zrozumieją i jego funkcji motywacyjnej. Dotyczy to
tych, którzy w badaniu cudu ograniczają się wyłącznie do jego sfery
empirycznej; oni najczęściej albo negują sensowność cudu, albo przeczą jego możliwości. Stąd też funkcję motywacyjną – jego zdaniem
– należy widzieć w płaszczyźnie religijnej. W tej właśnie perspektywie widoczne jest, że cud koresponduje w pełni najpierw z atrybuta-
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mi Boga, z Jego mądrością, dobrocią, miłością, wszechmocą, a także
z Opatrznością. Tak rozumiane cuda łączą człowieka ze Stwórcą.
Ogólnie jednak Newman stwierdza, że ponieważ Bóg objawił się poprzez swoje dzieła, nie ma podstaw, by przypisywać Mu atrybuty czy
czyny, które byłyby w opozycji z tymi, jakie znamy z Jego wszechmocnego dzieła stwórczego, czy mówiąc ogólniej – z Objawienia Bożego.
Cud w sposób szczególny pełni funkcją motywacyjną Objawienia
Bożego.
Cud – zdaniem Newmana – pełni funkcję pieczęci wobec objawionego orędzia Bożego, a dla potwierdzenia niepodważalnego waloru
dowodu z cudu powołuje się na scholastyczną zasadą o niemożliwości nadużycia dowodu z cudu, gdyż na to nie pozwoliłby Bóg, który
nie chce i nie może nikogo wprowadzić w błąd. Jednakże w tym poglądzie nie jest konsekwentny. Od razu łagodzi powyższe stwierdzenie, pisząc, że owa pieczęć winna być znana ze zwykłych dzieł Boga,
których pełen jest świat.
Z dalszych jego rozważań można by wnioskować, że powyższe jego
stwierdzenie odnośnie siły dowodowej cudu znalazło się jakby przypadkowo, gdyż potem utrzymuje, iż cud budzi świadomość moralną
i uśpione codziennością życia sumienie człowieka, naturalne ukierunkowanie duszy ku Bogu, uczucie odpowiedzialności za życie i czyny,
przypomina zadania religijno-moralne, jakie ma do spełnienia, ukazuje Boga w konkretnym działaniu, zaświadcza o Jego zbawczych
planach.
4.4. Rola cudów biblijnych
Newman uważa, że cuda Starego Testamentu potwierdzały monoteistyczny charakter religii objawionej, umacniały wiarę w Stwórcę.
Jasno i autorytatywnie, jako dzieła boskie, ukazywały przymioty
Boga, nakazywały zachowywać Jego przykazania oraz respektować
zbawczą wolą. Ponadto wskazywały one na trzy decydujące – jego
zdaniem – wydarzenia historii zbawienia, którymi były: konstytuowanie się Narodu Wybranego, reforma religijna za czasów wiarołomnych
i bałwochwalczych królów oraz promulgacja Ewangelii (pełniły więc
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i funkcją prognostyczną czy profetyczną). Taumaturgami nie byli jednak ani królowie, ani kapłani, a więc nie osoby pełniące funkcje instytucjonalne w ramach wspólnoty starotestamentowej ludu Bożego, lecz
specjalnie powołane, które przemawiały w imieniu samego Boga, czego gwarancję stanowiły cuda czynione przez nie, czyli proroków na
mocy użyczonego im przez Boga charyzmatu taumaturgii.
Cuda starotestamentowe, tak zresztą jak i Nowego Testamentu,
stanowiły jedną całość z nauką objawioną, a poszczególne części
Objawienia, czyli nauka i cuda, były dla siebie wzajemnym oparciem
a także dopełnieniem. Razem urzeczywistniały odwieczny plan Boga.
Cuda więc nie tylko gwarantowały prawdziwość nauki objawionej, ale
i same w jej świetle zyskiwały właściwe znaczenie i potwierdzenie
oraz – jak to nazywa – swoją godność.
Przy porównywaniu cudów biblijnych z tzw. cudami pogańskimi
czy magicznymi, kiedy wskazywał na religijny kontekst cudów biblijnych, dostrzegł, że niektóre z nich – przynajmniej na pierwszy rzut
oka – jakby były podobne do niezwykłych zdarzeń, mających miejsce
w religiach pogańskich (np. kuszenie Ewy przez węża, cuda Eliasza,
mówiący osioł Balaama, Jonasz przebywający trzy dni we wnętrzu
ryby itp.). Co prawda – współczesna egzegeza biblijna nie zalicza tych
zdarzeń do cudów w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale Newman bronił ich historyczności, godności i znaczenia, opierając się na ścisłym
związku cudów z całym Objawieniem. Ponadto uważał, że ów brak
„godności” tych cudów jest rekompensowany przez „całość systemu, do którego należą i tworzą jego część”, innymi słowy – dopiero
w świetle wszystkich zdarzeń biblijnych i Słowa Bożego nabierają
właściwego znaczenia. Cuda tworzą wraz ze wszystkimi opowiadaniami biblijnymi jedną całość i nie mogą być odrzucone bez narażenia
Pisma św. na utratę integralności tekstu.
Cudom Nowego Testamentu Newman nie poświęcił zbyt wiele
uwagi. Poza tym że widział je łącznie z objawiającym Słowem Bożym
w Jezusie oraz w funkcji budowania Królestwa Bożego i boskiego posłannictwa Jezusa, podkreślał, iż pełnią one podobne funkcje, z tym że
jeszcze wyraźniej świadczą o rzeczywistości zaświadczanej. Wyraźniej
pokazują dobroć, miłość, miłosierdzie, mądrość i wszechmoc Boga.
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Wskazują też, że zapowiadana Ewangelia jest już rzeczywistością stale głoszoną w Kościele.
4.5. Znaczenie cudów chrześcijańskich
Newman dość dużo miejsca poświęca cudom dziejącym się w Koście
le katolickim. Zależało mu bardzo na tym, by Kościół ukazywać jako
wiarygodny, a także jako miejsce działania Boga, i to w różnoraki sposób, w tym i przez cuda. Widział on Kościół jako etap historii zbawienia, stąd musi on być nie gorzej zaświadczony niż poprzednie.
Wprawdzie chrześcijaństwo oraz Kościół mają różnorakie i liczne
podstawy, na których się opierają, to jednak cuda są najmocniejszymi
z faktów historycznych argumentami na rzecz głoszonej Ewangelii. Tak
było w Kościele pierwotnym, tak jest i w jego dziejach. Cuda, które się
w nim dokonują, kształtują jego – jak pisze – osobliwą fizjonomię.
Newman dostrzegł ciekawy związek, a nawet zależność między
cudami dokonującymi się w historii Kościoła a cudami biblijnymi.
Uważa, że te pierwsze są dowodzone przez drugie, przynajmniej od
strony ich możliwości, bowiem cuda przeszłe wskazują na możliwość
cudów przyszłych, a te w jakiś sposób uwierzytelniają i cuda przeszłe. Co prawda – cuda biblijne uważa za ważniejsze oraz pewniejsze od cudów „kościelnych”, gdyż te pierwsze obok innych racji mają
gwarancję w natchnieniu Pisma św., ale broni bardzo mocno i tych
drugich. Przykładowo, omawiając cuda wielu świętych (Grzegorza
Cudotwórcy, Antoniego, Hilarego, Marcina), broni zdecydowanie ich
historyczności i znaczenia oraz poddaje krytyce poglądy wielu racjonalistów, deistów i empirystów angielskich idących za D. Humem, którzy kwestionowali je całkowicie.
Dla uzasadnienia swego poglądu dał trzy racje. Pierwszą stanowi fakt Wcielenia, które samo jest największym cudem i gwarancją
wszystkich innych, obojętnie czy biblijnych czy pozabiblijnych. Drugą
widział w omówionym już związku cudów kościelnych z biblijnymi.
Cuda są także realizacją woli Chrystusa, który chciał, by cuda towarzyszyły przepowiadaniu chrześcijańskiemu (to trzecia racja uzasadniająca potrzebę cudów w Kościele). Trudno zaprzeczyć teologicznym
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racjom podanym przez Newmana, jednakże nie oznacza to jeszcze, by
wszystkie fakty historyczne o charakterze niezwykłym – nawet popularnie przyjmowane jako cudowne – którym brak wyraźnego celu nadprzyrodzonego i kontekstu religijnego, uznawać za cuda w ścisłym tego
słowa znaczeniu. Ostatecznie jego rozważania prowadziły do wniosku,
że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zawsze oświetlani mocą cudów
prowadzących do wiary lub w niej umacniających.
Newman dostrzegał społeczny i eklezjalny wymiar cudu. Mówił
wyraźnie o tym, iż zarówno cuda biblijne, jak i kościelne, których podstawową funkcją jest czynienie Objawienia godnym wiary, są adresowane nie tyle do indywidualnych odbiorców, ile do wszystkich ludzi,
nawet niekoniecznie znajdujących się w łonie Kościoła. W związku
z tym ostatnim stwierdzeniem dodatkowo wyjaśnia, że cuda jako znaki towarzyszące Objawieniu nie tylko dotyczą głosicieli Ewangelii, ale
całej społeczności Kościoła. W tym też stwierdzeniu widział on rodzaj
uniwersalnego dysponowania taumaturgicznego daru dla uwierzytelnienia społeczności eklezjalnej. Na potwierdzenie swego poglądu
powoływał się na opinie Ojców Kościoła, którzy uważali się za świadków tego daru.

Summary
The apologetic thought of J.H. Newman is original and inspiring
and has got many aspects. It exerted significant influence on the development of justifying the credibility of supernatural character of
christianity. The principal problems of Newman’s interests were: the
relation of a man to God and the world and the relation of faith to reason. Newman’s theory of learning and specific understanding of reality determined his theological and philosophical views. In this article
the following issues were undertaken: reasons of the reorientation of
Newman’s apologetic thought, the theory of learning and justyfying,
arguments for the credibility of christianity: from prophecies, from the
fast development of the christian religion, from loftiness of the moral
teachings of Gospel and the arguments from truth and miracle which
Newman considered to be the most important among the criteria of cre-
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dibility. The author called readers’ attention to the miracle in the view
of God’s Revelation, conditions of the recognition of the miracle, the
religious understanding of the motivational function of the miracle, the
role of biblical miracles and the importance of christian miracles.
Tłum. Dariusz Łukasik
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W historii chrześcijaństwa możemy wyróżnić trzy wielkie wyzwania – konteksty, w których przyszło mu istnieć i kształtować swą
tożsamość. Pierwsze wyzwanie – u samych początków – to myśl
i kultura helleńska, w które chrześcijaństwo wniosło nowe wartości.
Chrześcijaństwo wchodząc w świat helleński, stawało się coraz bardziej świadome swej treści, zaczęło też ów zastany świat – kontekst –
od wewnątrz powoli przemieniać.
Upadek Cesarstwa Rzymskiego stał się nowym wyzwaniem. W nowej sytuacji chrześcijaństwo zaczęło organizować życie społeczne,
kulturalne a nawet polityczne1. W długim okresie – bo do czasów nowożytnych – rodziła się nowa świadomość filozoficzno-teologiczna.
Chrześcijaństwo stało się wykładnią całego życia społecznego.
Wreszcie, trzecie, szczególnie nas interesujące, wyzwanie–kontekst – to wyzwanie czasów nowożytnych. Jego korzeni należy szukać w odrodzeniu, które święciło nowo odkrytą moc samotworzenia
się człowieka2. Na podobieństwo Boga, który go stworzył, człowiek
jest rzemieślnikiem, którego wytworem będzie on sam. By zaistniał,
musi uprawiać swoje rzemiosło, jest skazany na wolny wybór, od którego, jak mówi Bauman, nie ma odwrotu3. To właśnie tu, w renesansie, rodziła się wiara w samowystarczalność, którą trzeba było zdobyć,
1

Zob. C h . D a w s o n , Formowanie się chrześcijaństwa, Warszawa 1987.

Z . B a u m a n , K . Te s t e r, O pożytkach z wątpliwości. Rozmowy z Zygmuntem
Baumanem, Warszawa 2003, s.101.
2

3

Tamże.
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i dążenie do tej możliwej bądź niemożliwej do osiągnięcia samowystarczalności stało się esencją ludzkiego bycia w świecie4.
Czasy nowożytne to nieustająca pogoń za samowystarczalnością.
U jej podstaw znajdujemy ufność we własne siły, w sposób postępowania innych ludzi oraz w działalność, solidność, skuteczność i niezawodność instytucji. To w XVIII i XIX w. narodziła się idea, że postęp
ludzkości nie będzie miał granic, więcej, zrodziło się przekonanie, że
niemożliwe nie istnieje5.
Kantowskie Sapere aude, odrzucające religię objawioną, zrodziło
z czasem religię Ziemi, religię ludzkości, tworzącą wielki potencjał
ludzki, niosący w sobie nadzieję budowy i przemiany świata bez Boga.
Przez dwa minione wieki zdawało się, że stworzona rzeczywistość ma
dwa cele: nadprzyrodzony, głoszony przez chrześcijaństwo, i ten, który ukazywała religia Ziemi – a konkretnie cel, który pragnęła urzeczywistnić ludzkość pokładająca ufność w Sapere aude – budowaniu
przyszłości bez Boga6.
Dziś już nie trzeba nikogo przekonywać, że historia ludzkości to
dzieje powolnego postępu. Jesteśmy świadomi, czego dokonał człowiek od czasów Neandertalczyka, który zdradzał już zainteresowania
metafizyczne, grzebiąc z wielkim szacunkiem swych zmarłych, aż do
naszych dni, kiedy to montuje się w kosmosie stację orbitalną, by uczynić w niej laboratorium badawcze, służące dalszym odkryciom i zagospodarowaniu kosmosu7. Postęp, jako proces przemian wielu długich
wieków, wyraża wiarę w zdolność ludzi do ciągłej przemiany rzeczywistości i osiągania własnej doskonałości. Jest procesem powolnym,
a jego przyszłość jest warunkowana teraźniejszością. Ostateczna do4

Tamże.

5

Rozmowy z Cioranem, Warszawa 1999, s. 159-160.

Papież P a w e ł V I w Evangelii nuntiandi pisał: „... rozdział między Ewangelią
a kulturą jest niewątpliwie dramatem naszych czasów, jaki był nim także w innych
epokach”. w: J a n X X I I I , P a w e ł V I , J a n P a w e ł I I , Encykliki (tekst łacińskopolski), Warszawa 1981, s. 373, nr 20.
6

Historię odkryć i wiedzy zob. C h . Va n D o r e n , Historia wiedzy od zarania
dziejów do dziś, Warszawa 1996.
7
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skonałość, jak nas poucza codzienność, znajduje się w bardzo odległej
przyszłości.
Idea postępu rodziła się w okresie oświecenia, kiedy historia stała
się przedmiotem rozważań i dyskusji. W rozumieniu renesansu historia
była jeszcze czymś zewnętrznym, o czym człowiek mógł tylko opowiadać. Stanowiła zbiór opowieści o zdarzeniach zarówno prawdziwych
jak i zmyślonych. W niej znajdowało się również objawienie chrześcijańskie – rozumiane jako prawda o świecie i człowieku dana z nieba.
Była zbiorem przykładów dobrego i złego postępowania ludzi, widziano w niej jedynie rolę moralizującą i wychowującą człowieka. Historię
opowiadano, szukając w niej wzorców dobrego postępowania.
W XVII w. świat zaczął się stawać rzeczywistością odkrywaną
i tworzoną przez człowieka. Rozwój nauk, zwłaszcza przyrodniczych,
przyniósł nieznane dotychczas bogactwo informacji o świecie. Rodziło
się przekonanie, że człowiek żyje już w innym świecie niż opisywany w Biblii. Nowe odkrywanie rozumienia historii pozwalało widzieć
inaczej i ostrzej ludzkie konflikty powodowane przez przyrodę, społeczeństwo i samą historię. Rodziła się też nowa wizja człowieka – istoty
tworzącej historię, a nie tylko żyjącej w niej. Historia jako proces, nieustanny postęp, pozwalała spojrzeć na człowieka jako na istotę zmierzającą ku przyszłości i tworzącą ją. Los człowieka przybierał nowe
znacznie i symbolikę. „Ani Adam, wygnany z raju za przekroczenie
wyznaczonych mu granic życia – jak pisze Suchodolski – ani Hiob,
pogrążony w rozpaczy i uległy wobec klęsk, którymi był dręczony,
nie mogli już reprezentować »istoty« człowieka. Reprezentował ją
Robinson, którego klęski prowadziły do zwycięstw, którego samotność
i »wygnanie« okazały się źródłem triumfującej samodzielności”8.
Nie trzeba było długo czekać, by historia rozszerzająca granice
świata odkrywanego i tworzonego przez człowieka, postawiła mu, jak
pisze Suchodolski, zasadnicze pytanie: „Na czym ma się oprzeć człowiek, podejmując ryzyko własnego działania: czy na rozumie, chociaż
jest on zawodny, czy porządku serca, chociaż jest on sentymentaliB . S u c h o d o l s k i , Rozwój nowożytnej filozofii człowieka, Warszawa 1967,
s. 814-815.
8
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zmem, czy na woli państwa, chociaż jest ono Lewiatanem, czy na tradycji, która jest już ruiną, czy na wizji postępu, którą poręczają tylko
błędy przeszłości?”9 Doniosłość tego pytania wyrażała się w tym, że
tworzenie nowego obrazu świata, naukowego obrazu, po odrzuceniu
metafizyki religijnej, ukazywało w nowym świetle ważność wszystkich pytań, na które już odpowiedzi z przeszłości nie wystarczały10.
To właśnie w XVII i XVIII w., kiedy rodziły się czasy nowożytne,
zaczęto też opisywać, w ramach różnych systemów ontologicznych,
istotę człowieka. W opisach tych korzystano z faktów przyrodniczych,
społecznych, historycznych. Wyrażano ją w kategoriach obiektywnej
aktywności oraz egzystencjalnych przeżyć11.
Ideę postępu sformułował po raz pierwszy na przełomie XVII
i XVIII w., ks. Bernardin de Saint-Pierre (1658-1743)12. On też szukał
istoty człowieka w kategorii obiektywnej aktywności – w tworzeniu
przyszłości. Ks. Bernardin de Saint-Pierre – wychowany na filozofii Kartezjusza – zastosował jej zasady do filozofii społeczeństwa.
Był nastawiony krytycznie do metafizyki i rozważań teologicznych.
Przywiązywał wielką wagę do tego, co mogło zmienić na lepsze materialne warunki życia. Ludzkość, jego zdaniem, ma przed sobą tysiące
lat nieograniczonego postępu. Pierwszym okresem ludzkości był wiek
żelaza, następnie brązu, a wiek XVIII był wiekiem srebra. Historia
ludzkości, zdaniem Bernardin de Saint-Pierre`a, to nieustanny postęp
powszechnego rozumu. Jego hamulcem, powodującym pewne cofanie
się, były i są nadal przesądy i wojny. Nie mogą one jednak sprowadzić
człowieka z drogi postępu, który ma również okresy przyspieszenia
w czasach rozwoju gospodarczego i przyrodoznawstwa. Postęp będzie
jeszcze szybszy, gdy ogarnie politykę i moralność. Naturę człowieka13
9

Tamże, s. 828.

10

Tamże, s. 817.

11

Tamże, s. 827.

Była to koncepcja bardzo prosta i schematyczna, pragnąca jednak ukazać nieograniczony rozwój ludzkości.
12

13
W początkowym okresie oświecenia pojęcie „natura”, obok arystotelesowskotomistycznego, zaczęło przybierać wiele innych, nawet przeciwstawnych sobie znaczeń. Z czasem zaczęło ono zatracać znaczenie filozoficzne i stawać się pojęciem na
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stanowi dążenie do nieustannego rozwoju, do poznania naukowego, do
walki z ciemnotą i przesądami. Człowiek ciągle wychodzi z lat dziecięcych i buduje własną przyszłość, wybierając, jego zdaniem, słuszne
projekty. Istotą człowieka jest zdolność tworzenia przyszłości, własnej
historii, rzeczywistej treści swego życia14.
Tak oto Bernardin de Saint-Pierre na przełomie XVII i XVIII w.
przekonywał, że historia nie jest czymś zewnętrznym w stosunku do
człowieka, jedynie tematem moralizujących opowieści. Przeciwnie,
jest ona realną siłą, formującą ludzi w całej ich rzeczywistości, siłą,
wobec której człowiek musi zająć określone stanowisko. By godnie
istnieć, musi szukać właściwych dróg postępowania, co pozwoli mu
jednocześnie tworzyć prawdziwie nową rzeczywistość.
Historia, w rozumieniu Bernardina de Saint-Pierre, przestała być
jedynie opisem dokonań z przeszłości. Stała się procesem, rzeczywistością, którą najpełniej wyrażała idea postępu, opisująca tę rzeczywistość i budząca przekonanie, że świat każdego dnia, jak pisze Ch.
Dawson, „zmienia się pod każdym względem na lepsze”15.
W tym samym czasie, co Bernardin de Saint-Pierre, inny duchowny, benedyktyn, mnich z prowincji, jak o nim mówiono – Léger-Marie
Dom Deschamps (1716-1774) – pragnął rozwiązać problem człowieka
i opisać jego istotę, opierając się na kategorii całości16. Powołując się
na doświadczenie, twierdził, że w nim są nam dane byty jednostkowe.
One tworzą pewną całość, która może być tym, czym są poszczególne byty – całością partykularną, prostym zbiorem bytów. Drugi rodzaj
całości, według niego to całość powszechna. Jest ona wynikiem powiązania i zależności między bytami, wyraża stosunek między nimi.
usługach ideologii, opisującej naturę, w tym przypadku człowieka, jako wielkie pragnienie przemiany i postępu. Istnienie zaczęło uprzedzać istotę, jak opisał to później
Sartre.
14
J . B u r y, The Idea of Progress, New York 1932, s. 140-143; zob. też B . S u c h o 
d o l s k i , Rozwój nowożytnej filozofii człowieka, s. 564-566.
15

C h . D a w s o n , Postęp i religia. Studium historyczne, Warszawa 1958, s. 4.

L é g e r- M a r i e D o m D e s c h a m p s , Le vrai systéme au le mot de l`énigme
métaphysique et morale, Genève 1963. Wydanie tego dzieła przygotowali J. Thomas
i F. Venturi.
16
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Ukazuje pewną strukturę bytu, ma więc charakter relacyjny – zależny. Tej całości się nie widzi, można ją jedynie rozumieć. Jest to pojęcie metafizyczne, utworzone z bytów konkretnych, fizycznych w swej
relacji do siebie. Uczony benedyktyn wprowadza jeszcze trzecie pojęcie całości, „całości” identycznej ze swymi częściami, nazywając ją
„wszystkim”. „Wszystkość” – istnieje sama ze siebie, jest bytem jedynym, po prostu jest, a jako byt jedyny zaprzecza wszelkiemu innemu
istnieniu – innej „wszystkości”.
Te filozoficzne rozważania o „całości” Dom Deschamps zastosował do wprowadzonych przez siebie faz rozwoju ludzkości – stanu
dzikości i stanu społeczno-prawnego. Stan dzikości byłby kategorią
całości, a stan rozwoju społeczno-moralnego kategorią całości powszechnej. Najważniejszym jednak stadium rozwoju ludzkości, zdaniem Dom Deschamps, jest stadium trzecie – stan moralny. Miało być
ono przezwyciężaniem stanu „całości” i wchodzeniem w tajemniczą
„wszystkość”. Dwa pierwsze stadia były fazami koniecznymi i zarazem przejściowymi w rozwoju ludzkości. Taka jest logika postępu.
W stanie drugim nie było i nie może być szczęścia. W tej fazie człowieczeństwo było niszczone przez własność prywatną, przez panowanie
jednych nad drugimi, przez religię, która uzasadniała posłuszeństwo
boskim prawem. W tym stadium miał miejsce bunt serca i rozumu.
Dopiero w stadium trzecim – w stanie moralnej dojrzałości – dzięki szczęściu powszechnemu zaistnieje szczęście poszczególnego człowieka. Zostanie przezwyciężona izolacja jednostek, przez wzajemne
powiązania – wzajemną relację – zaistnieje „całość”, która będzie jednocześnie „wszystkością”, gdyż jednostka będzie identyczna z innymi. Wszyscy będą mieli te same potrzeby i jednakową możliwość ich
zaspokojenia. W trzecim stadium istnieć będzie jednocześnie indywidualizm i kolektywizm, społeczna organizacja i anarchia, kultura
i naturalna bezpośredniość. Ludzie będą mieli dostęp do prawdy, piękna i dobra, a na straży życia moralnego nie będzie stało żadne prawo. Człowiek stawał się będzie coraz bardziej sobą przez to, że będzie
należał do całości stającej się „wszystkością”. Ludzkość, „by stać się
»wszystkością«, by osiągnąć stan radości i spokoju, musi przejść –
zdaniem benedyktyna – poszczególne stadia rozwoju. Takie jest pra-
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wo postępu”17. Uczony postawił chyba po raz pierwszy pytania tyczące
problemu ludzkiej jednostki i ludzkości jako całości.
Niemal jednocześnie z Dom Deschampsem, ideę postępu rozwijał
Anne-Robert-Jacques Turgot (1727-1781). Wprowadził on pojęcie „rodzaju ludzkiego” Ludzkość, w rozumieniu całego rodzaju – począwszy od pierwotnych form życia przez cywilizację Chin, Egiptu, Grecji,
Rzymu – jest na drodze swego historycznego dojrzewania. Przebiega
ono, zdaniem Turgota, przez trzy wielkie okresy myślenia: myślenie
religijne, filozoficzne i wreszcie naukowe. Prawdziwy postęp dokonuje się, jego zdaniem, na płaszczyźnie poznania i rozumu, gdzie matematyka i technika stały się głównymi narzędziami badania i przemiany
świata. Wielką rolę w rozwoju przypisywał sztuce pisania, następnie
druku, organizacji życia społeczno-państwowego oraz coraz bardziej
ożywionej komunikacji między ludźmi i narodami. Chrześcijaństwo
w tym postępie było wielką siłą, sprawiającą moralne dojrzewanie
człowieka.
Historia rodzaju ludzkiego jest prawdziwym ruchem, rozwojem,
w którym pojawiają się nowe wartości. Mimo porażek, zła, dzięki rozumowi, ludzkiej namiętności i wolności, rodzaj ludzki zmierza ku
większej jedności i szczęściu, do zwycięstwa nad fałszem i przyrodą, do zwycięstwa rozumu nad namiętnością. Zło, wszelkie podziały,
wojny, błędne teorie są w jakimś sensie wpisane w rozwój; w końcu
jednak zawsze stawały się jego czynnikami. Z czasem postęp przestanie być procesem koniecznym, bo zostanie świadomie wybrany przez
większość rodzaju ludzkiego.

17
Tamże, s. 77-174; zob. B . S u c h o d o l s k i , Rozwój nowożytnej filozofii człowieka, s. 645-648. Niektórzy znawcy myśli Dom Deschampsa, np. A . R o b i n e t ,
twierdzą, że w jego systemie znajdujemy już elementy, które podejmie i rozwinie
Hegel. W myśli Dom Deschampsa jest wszystko – indywidualizm, anarchizm i hasła
kolektywizmu – w tym ostatnim wszyscy mieli być jednakowi, nawet w swym wyglądzie fizycznym. Autor wyrażał nadzieję, że skoro ludzkość, w stadium „wszystkości”,
będzie miała bezpośredni dostęp do prawdy, piękna i dobra, to nie będzie tu potrzebna
żadna nauka, kultura ani moralność.
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Dzieje ludzkie stanowią dla Turgota historię uniwersalną, w której
dojrzewa ludzki rozum, a wyrazem tego jest nauka, sztuka, technika18.
Szerzej i głębiej widział i opisywał ideę postępu Jean-AntoineNicolas Condorcet (1743-1794). Zwano go wulkanem pokrytym
śniegiem, a D`Alambert nazywał go Kondorem, porównując do największego i najsilniejszego z ptaków. Mistrzami jego byli Voltaire,
Turgot i D`Alambert. Condorcet nie tylko pisał o postępie, ale walczył też o równouprawnienie kobiet i wszystkich ludzi, o postęp nauki
i oświaty, o likwidację przesądów. W swym dziele, w którym rozwijał teorię postępu19, wyraża przeświadczenie, że postęp ludzkości jest
czymś stałym, można więc wykryć rządzące nim prawa. Jako prawo
historii, jest on procesem jednorodnym i wielorakim zarazem. Ogarnia
powoli ludzkość jako całość. „Doszliśmy do tego momentu cywilizacji – pisał Condorcet – kiedy lud korzysta z wiedzy nie tylko za pośrednictwem ludzi oświeconych, lecz sam potrafi uczynić ją własnym
dziedzictwem i korzystać z niej celem ochrony przed zbłądzeniem”20.
Minęły już czasy, „kiedy dzieje polityczne, jak również dzieje filozofii
i nauk ścisłych, były tylko dziejami niewielu ludzi...”21.
Postęp jako powolny proces historii jest, w rozumieniu Condorceta,
dojrzewaniem ludzkiegao ducha, dojrzewaniem całej ludzkości.
Szczeble rozwoju poznania i dojrzewania ludzkości to dotychczas
dziewięć epok. Ostateczna treść postępu dojrzewającej całości objawi się w przyszłej, dziesiątej epoce dziejów. „Nadzieje nasze co do
przyszłości rodzaju ludzkiego sprowadzają się – pisał Condorcet – do
trzech zasadniczych punktów: obalenie nierówności między narodami, większa równość w obrębie tego samego ludu i rzeczywiste udoA . R . J . Tu r g o t , Oeuvres, t. II, Paris 1844, s. 587-596, 629-667; zob. J . B u r y,
The Idea of Progress, s. 157. B . S u c h o d o l s k i , Rozwój nowożytnej filozofii człowieka, s.593-595. K . L ö w i t h , Historia powszechna i dzieje zbawienia. Teologiczne
przesłanki filozofii dziejów, Kęty 2002, s. 96-99.
18

19
A . N . C o n d o r c e t , Szkic obrazu postępu ludzkiego poprzez dzieje, Warszawa
1957. Zob. B . S u c h o d o l s k i , Rozwój nowożytnej filozofii człowieka, s. 600-604.
K . L ö w i t h , Historia powszechna i dzieje zbawienia, s. 88-96.
20

A . N . C o n d o r c e t , Szkic obrazu postępu ludzkiego, s. 148.

21

Tamże, s. 208.
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skonalenie się człowieka”22. W wymiarze doskonalenia się człowiek
jest istotą nieograniczoną i wszystko, co w rozwoju możliwe, zależy od niego samego. W ostatniej, dziesiątej epoce, rozwój człowieka
i ludzkości będzie przebiegać trzema drogami: przez nowe odkrycia
w dziedzinie sztuk i nauk, przez udoskonalenie się zasad postępowania
i moralności praktycznej oraz dzięki „...realnemu udoskonaleniu się
intelektualnych, moralnych i fizycznych zdolności człowieka”23. Wraz
z postępem nauk doskonalić się będą władze umysłowe człowieka,
a w miarę zwiększania się równości i odpowiedzialności społecznej ludzi, wzrastać będzie ich praktyczna moralność w duchu humanitaryzmu, dobroczynności i sprawiedliwości.
By tym procesem kierować i przyspieszyć go, należy opierać się
na dziejach już osiągniętego postępu. Korzystanie z doświadczenia
przeszłości uświadamia, iż człowiek jest stworzeniem historycznym,
dziedziczącym dorobek przeszłości, który wzbogaca i generuje dalszy
rozwój. Przyszłość – postęp umysłowy, intelektualny i moralny – jest,
w rozumieniu Condorceta, kategorią i punktem odniesienia filozofii
człowieka.
W XVIII w. postęp ludzkości – całego rodzaju ludzkiego – w duchu
oświecenia opisywał również Immanuel Kant (1724-1804)24. Filozof
z Królewca, pytając o istotę oświecenia25, stawiał problem człowieka i ludzkości. Oświecenie, w jego rozumieniu, to wyjście „człowieka
ze swej zawinionej niepełnoletności. Niepełnoletność polega na braku
22

Tamże, s. 212.

23

Tamże, s. 213.

Myśl antropologiczną Kanta możemy znaleźć w następujących jego dziełach:
Entwurfe zu dem Colleg über Anthropologie, Werke, t. XV, cz. II. Reflexionen zur
Anthropologie, tamże, s. 636; Vom radicalen Bösen in der Menschlichen Natur, 1792;
Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, 1793; Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, Königsberg 1793. Również VII, VI; Rezension von J. G. Herders
Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (1789), Werke, IV, Leipzig 1839.
Opracowanie antropologii Kanta zob. B . S u c h o d o l s k i , Rozwój nowożytnej filozofii
człowieka, s. 631-634; 753-764. Z tych opracowań korzystamy w naszej pracy.
24

I . K a n t , Was ist Aufklärung, w: Werke in zehn Bänden, t. IX, 1., Darmstadt
1975, s. 53.
25
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umiejętności posługiwania się własnym rozumem bez kierownictwa ze
strony innych. Niepełnoletność jest zawiniona, jeśli jej przyczyna nie
tkwi w braku rozumu, ale w braku decyzji i odwagi posługiwania się
nim bez kierownictwa ze strony kogoś drugiego. Sapere aude! Miej
odwagę posługiwać się swym własnym rozumem! – takie właśnie jest
hasło Oświecenia”26.
Oświecenie, podkreślając autonomię rozumu i wzywając do samodzielnego myślenia, przeciwstawiało się wszelkim formom zewnętrznego zdeterminowania, tradycji, a także religii objawionej, pragnącej
oceniać działanie rozumu. Kant określał więc oświecenie jako emancypującą się historię wolności człowieka. Jednocześnie dostrzegał
z całą ostrością konflikt wolności myślenia z rzeczywistością. Skoro
bowiem myślenie, wolne i niczym nieograniczone, ma być warunkiem wychodzenia z niepełnoletności, to człowiek jako podmiot myś
lący, jako uczony, filozof lub po prostu człowiek, ma być wolny i nie
podlegający nikomu w swym myśleniu. Z drugiej jednak strony, człowiek żyje w konkretnym społeczeństwie i właśnie ono odmawia prawa
wolnego rozumowania ludziom sprawującym określone funkcje społeczne – muszą oni dostosować się do myślenia społecznego. Oto konflikt, antagonizm: człowiek podmiot myślący i jednocześnie posłuszny
określonym warunkom istnienia. Antagonizm ten, będący podstawową
cechą istoty ludzkiej, rodził się, zdaniem Kanta, z potrzeby życia społecznego, a także z dążenia jednostki do życia izolowanego, chroniącego jej egoistyczne instynkty.
Wyjście z tego konfliktu, będące jednocześnie dojrzewaniem ludzkości, postrzegał Kant w procesie wychowania. W nim bowiem
urzeczywistnia się powołanie rodzaju ludzkiego. Wychowanie jest powolnym i długim procesem, dzięki któremu ludzkość musi odnaleźć
w sobie wszelkie dobro i w ten sposób urzeczywistnić własną wolność. Historia rodzaju ludzkiego staje się więc dla Kanta powolną realizacją ukrytego planu natury. Odkrywając go, ludzkość stworzy
w przyszłości państwo, w którym człowiek rozwinie wszystkie swoje możliwości. Ukryty plan natury, zmierzający do pełnego obywa26

Tamże, s. 53.
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telskiego zjednoczenia rodzaju ludzkiego, odkrywa filozofia i to ona
współdziała z naturą w jego realizacji. To filozofia, a nie religia i objawienie chrześcijańskie, odsłania nam, ku czemu zmierzają ludzkie
dzieje. Filozofia bowiem ustala a priori kategorie historycznego poznania, dzięki którym historia i jej wydarzenia zyskują sens, który odkryty sugeruje rozumność historii.
Czynniki instynktowne ludzkości wskazują, że nie potrafi ona jeszcze tworzyć w pełni prawdziwej historii obywateli świata. Jest to
jednak możliwe, człowiek bowiem, zdaniem Kanta, ma niezmiennie dobrą, choć ograniczoną, wolę. Filozof z Królewca zakłada, że
w człowieku istnieje przewaga dobra, że jest on zdolny do świadomego podejmowania walki ze złem. Dobro trzeba ciągle umacniać i to
właśnie jest punktem wyjścia wielkiego planu natury, rozum ludzki
ma z nim współdziałać w wielkim zadaniu wychowywania człowieka
przez dzieje. Wychowanie to odbywa się w szkole i w życiu codziennym. W nim splata się dobro i zło. Postęp to powolne przezwyciężanie
zła. Ludzkie dzieje – wielki wysiłek ludzkości – pouczają nas, zdaniem
Kanta, że zło również jest siłą napędową dobra – postępu, bowiem
wiele zła wynikło również z dobrych wynalazków. Człowieczeństwo
i społeczeństwo obywatelskie mają być dziełem samego człowieka.
Wychowanie powinno przypominać, że ludzie mają obowiązki wobec
siebie, a przede wszystkim wobec społeczeństwa.
Człowiek jest istotą, która tworzy sama siebie, jest zwierzęciem, jak
mówi Kant, wyposażonym w rozum – animal rationabile, i ma się
stać animal rationale. Dojrzewanie ludzkości to długa i żmudna droga, to ciągłe porzucanie stanu, w którym zwierzęcość była silniejsza
niż ludzkość. Rodzaj ludzki dojrzewa jako gatunek, całość, i tylko jako
całość może być twórcą swego szczęścia. Więcej, to ludzkość, cała
ludzkość a nie następujące po sobie pokolenia, realizuje w sobie swe
najlepsze cechy i zdobywa samowiedzę.
Istota człowieka w antropologii oświecenia wyrażała się w tym, ku
czemu on zmierzał, co pragnął osiągnąć. To, ku czemu zmierzał i nadal
zmierza, jest wyznaczone przez naturę – przez wolne i rozumne działanie można tworzyć samego siebie. Antropologia ta zakładała wielką wiarę w wychowanie – przez nie można przekazać i ukształtować
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ideał człowieka. Tej wiary, zdaniem Suchodolskiego, filozof z Królewca
nie podzielał do końca. Bo „jeśli wychowanie – pisze Suchodolski, komentując Kanta – ma tworzyć ludzi lepszych, niż są, trzeba już mieć
wychowawców lepszych niż obecni ludzie”27.
Ideę postępu, dojrzewania ludzkości i jej przyszłości podjęli i opisywali w XIX w. A. Comte, H. Spencer, J.B. Crozier, L. Feuerbach i pod
pewnym względem K. Marks. Wszyscy oni, wyjąwszy Marksa, uważali, zgodnie z duchem oświecenia, że jedyną rzeczywistością dojrzewającą i tworzącą wartości postępu, jest ludzkość.
Auguste. Comte twierdził, że to ludzkość, jako całość – jako gatunek – jest w ciągłym rozwoju. Przyjmował, że przechodzi ona przez
trzy stadia rozwoju – teologiczne, metafizyczne i pozytywistyczne –
w których wyraża się prawo konieczności, działanie immanentnej siły
tkwiącej w rzeczywistości, prowadzącej do coraz to większej świadomości w wymiarze społecznym. Najważniejszy okres postępu to
okres trzeci – pozytywistyczny. Ludzkość, wyrastając ze świadomości religijnej, uwalniając się od jałowych i abstrakcyjnych pojęć okresu metafizycznego, poznaje wreszcie prawa rządzące rzeczywistością,
zwłaszcza życiem społecznym. Stają się one drogą rozwoju i dojrzewania całego rodzaju ludzkiego. Religie tradycyjne, zdaniem Comte`a,
wyczerpały już swe siły rozwojowe. Nowym dogmatem ludzkości staje się ona sama. Bóg dla Comte`a to rozumność całego gatunku ludzkiego, mądrość ukryta w jego przeszłości, teraźniejszości i przyszłości,
która w pełni objawi się na drodze historycznego postępu. Ostatecznie,
Comte stworzył system religijny, w którym wszystko miało być podporządkowane duchowej sile ludzkości, z niej z kolei rodziła w powolnym postępie quasitranscendentalna Wielka Istota – Ludzkość
świadoma samej siebie, świadoma całego gatunku. Bowiem jedyną
rzeczywistością, która się tworzy, jest ludzkość, jednostka zaś to czysta abstrakcja28.
27

B . S u c h o d o l s k i , Rozwój nowożytnej filozofii człowieka, s. 763.

A . C o m t e , Cours de philosophie positive, Paris 1842; wyd. pol., Rozprawa
o duchu filozofii pozytywnej. Rozprawa o całokształcie pozytywizmu,, Warszawa 1973.
Zob. H . D e L u b a c S J , Le drame de`humanisme athée, Paris 1950, s. 135-287; wyd.
pol., Dramat humanizmu ateistycznego, Kraków 2004; K . L ö w i t h , Historia po28
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Ludwig Feuerbach, opisując rodzenie się idei Boga w ludzkim umyśle, pragnął również ukazać całą prawdę o człowieku. Historia ludzkości to dzieje dojrzewania człowieka, dojrzewania poszczególnych
jednostek. Jego istotą jest wzrost świadomości gatunku-rodzaju w jednostce. Jednostka, jako istota żyjąca, uzmysławia sobie własny rodzaj,
swą istotę, istniejącą w całym ludzkim gatunku. „A czymże jest – pyta
Feuerbach – ta uświadamiana sobie przez człowieka jego własna istota? Albo inaczej: co jest w człowieku czynnikiem rodzajowym, ogólnoludzkim? Rozum, wola i serce. O doskonałości człowieka stanowi
jego siła myślenia, siła woli, siła serca. Siła myślenia jest światłem poznania, siła woli – energią charakteru, siła serca – miłością. Rozum,
miłość i siła woli są doskonałościami, najwyższymi potęgami, absolutną istotą człowieka i celem jego istnienia. Człowiek istnieje, aby poznawać, aby kochać, aby pragnąć”29. Człowiek dla samego siebie jest
jednocześnie „Ja” i „Ty” – Ja jako on sam, „Ty” – jako rodzaj, cała
ludzkość. Wychodzenie z indywidualnej, skończonej świadomości
ku nieskończonym wartościom gatunku stanowi, według Feuerbacha,
istotę rozwoju i postępu ludzkości30.
Prawdziwie filozoficzną teorię rozwoju i postępu społecznego wypracował dopiero Herbert Spencer31. Wyraził on w sposób metodyczny
istniejącą już myśl dziewiętnastowiecznych intelektualistów. Najlepiej
streszcza ją J.B. Crozier, jeden z myślicieli tego okresu. „Postęp cywilizacji – pisał on – to jedynie jeszcze jedna ilustracja tego prawa, które
wszechna i dzieje zbawienia, s. 67-88. Comte zaproponował chrześcijańskiej Europie
adorację nowego bożka – ludzki rodzaj. Pragnął odkryć prawdziwe oblicze człowieka
i ludzkości – oblicze bez śladu i podobieństwa Boga.
29

L . F e u e r b a c h , O istocie chrześcijaństwa, Warszawa 1959, s. 41-42.

30

Tamże, s. 39-54.

W 1855 r. w Londynie ukazała się praca Spencera Principles of Psychology.
Autor przyjął teorię C. Lyella, według której formacja Ziemi nie miała charakteru skoków, kataklizmów, lecz przebiegała w sposób stopniowy, kumulatywny i długotrwały.
Tę myśl stopniowego i długotrwałego rozwoju zastosował autor jako zasadę ewolucyjną do całej rzeczywistości – a więc do przyrody, życia duchowego, kultury, rozwoju społecznego. Swój pogląd rozwinął w pracy: First Principles, London 1862, wyd.
pol.: System filozofii syntetycznej. Pierwsze zasady, Warszawa 1886.
31
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czyniło koniecznym zarówno uformowanie się systemu słonecznego
z mgławicy, gór, rzek i nizinnych łąk z pokrytej chmurami rozżarzonej kuli ziemskiej, jak i wspaniałej, nieograniczonej rozmaitości form
życia zwierzęcego i roślinnego z kilku pierwotnych prostych zalążków
– tego wielkiego prawa ewolucji, które sprawia, że wszystko, co istnieje, musi przejść od form prostych do złożonych, od luźnych do powiązanych, od nieokreślonych do określonych. Jest ilustracją tego prawa,
które określa nie tylko to, że jajko ze swym prostym jednokształtnym
układem musi stopniowo rozwinąć się w kurczę z jego złożonym, powiązanym i określonym systemem funkcji i organów, że robak »aby
stać się człowiekiem, musi wspiąć się przez wszystkie szczeble formy«, ale także że samo społeczeństwo ludzkie – rozpoczynając od takiego stanu, w którym każda rodzina błąka się oddzielnie tu i tam,
a każdy człowiek jest zarazem wojownikiem, myśliwym, rybakiem,
wytwórcą narzędzi i budowniczym – musi przejść przez stadium życia koczowniczego, w którym kilka rodzin łączy się w rodzaj jakiegoś
klanu, gdzie król jest zarazem kapłanem i sędzią, a kapłan sędzią i królem. W ostatecznym wyniku musi dać te złożone charakterystyczne
warunki nowożytnej cywilizacji, gdzie ma miejsce jak najdalej posunięty podział pracy, a dla każdej czynności znajduje się właściwy organ społeczny”32.
Idea postępu – w rozumieniu Croziera – obejmuje cały porządek natury, łącznie z człowiekiem. Tę myśl podjął Spencer i stworzył ideę
postępu zwaną biologią cywilizacji. Prawa ewolucji przyrody kierują
również, zdaniem Spencera, rozwojem życia społecznego. Zespalają
społeczeństwa, tworzą różnorodne organizacje państwowe, przemysłowe, polityczne i ekonomiczne. To samo prawo kieruje również rozwojem życia duchowego i kulturowego. Rzeczywistość społeczna,
w myśli Spencera, to wielki organizm rozwijający się od stanu homogenicznego‚ przybierający w historii coraz bardziej skomplikowane formy33.
J . B . C r o z i e r, Civilization and Progress: Being the Outlines of a New System
Political, Religious and Social Philosophy, London 1885, s. 385.
32

M . K r ó l , Historia myśli politycznej. Od Machiavellego po czasy współczesne,
Gdańsk 1998, s.151.
33
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Spencer umieścił człowieka w porządku natury, w samym środku
przyrody. Zaistniał on jak wszystko inne i cały swój rozwój zawdzięcza ślepym siłom, które rządzą światem materialnym. Człowiek więc
rozwinął się dzięki wysiłkowi dostosowania się do otoczenia – w walce o byt. To Spencer pierwszy sformułował zasadę „przetrwania silniejszych”34. W społeczności ludzkiej siła ta sprawia, że przy życiu
pozostają jedynie jednostki najbardziej dostosowane do panujących
warunków. Zastosowanie, tak do końca zasady „przetrwania silniejszych” w ludzkiej społeczności obaliłoby, jak pisze Dawson, ideały
braterstwa i życzliwości, doprowadzając silne jednostki do niewyobrażalnego egoizmu35.
Idea postępu, opisywana i wzbogacana nowymi treściami przez kolejne pokolenia myślicieli, miała mały wpływ na świadomość społeczną. Jeszcze na początku, na przełomie XIX i XX w., jak pisze
Jan Szczepański, utrzymywało się przekonanie, że normalnym stanem społeczeństwa jest stabilizacja, trwałość, ciągłość, przewidywalna zmienność cywilizacji i społeczeństwa. Wszystko było nastawione
na utrzymanie tej stabilności i poszanowania istniejących form36.
W ten stan świadomości społecznej nowe elementy wzbogacające
ideę postępu o nowe treści, jak też ukazujące jej humanistyczny charakter, wniósł Florian Znaniecki, twórca klasycznej socjologii polskiej.
Analizował on i opisywał możliwości stworzenia nowej cywilizacji.
Droga do ideałów człowieczeństwa, zdaniem polskiego socjologa,
może prowadzić tylko przez rozwój kultury duchowej. Stwarzanie warunków dla kultury duchowej i rozwoju człowieka wymaga twórczego
wysiłku. Człowiek nie może uczestniczyć w tym procesie w charakterze narzędzia czy spożywcy, ale jedynie jako twórca lub współtwórca.
Nikt nie zaprzeczy, że nasza współczesność staje się początkiem nowych form współżycia społecznego, jak pisze Znaniecki, rozwijającego się w nieprzewidzianych dotąd kierunkach. Ludzkość, także dziś,
34

Tamże, s. 151.

35

C h . D a w s o n , Postęp i religia, s. 20.

Zob. Fl. Z n a n i e c k i , Ludzie teraźniejszości a cywilizacja przyszłości, Warszawa
1974, s. VIII.
36
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stoi wobec alternatywy. „Albo powstanie – pisze autor – cywilizacja
wszechludzka, która nie tylko uratuje wszystko, co warte uratowania z cywilizacji narodowych, lecz doprowadzi ludzkość do poziomu,
przewyższającego najśmielsze marzenia utopistów; albo cywilizacje
narodowe się rozpadną, to znaczy, że choć świat kultury nie zostanie zniszczony, największe jego systemy, najbardziej wartościowe,
utracą znaczenie życiowe dla zrzeszeń ludzkich na przeciąg licznych
pokoleń”37.
Swoją wizję przyszłości – możliwość powstania nowych ludzi – autor
tworzył opierając się na dedukcjach z ogólnych, znanych już mu, prawidłowości rozwoju społecznego, na podstawie znanych praw socjologii
i psychologii społecznej, określających możliwości i prawdopodobieństwa przebiegu procesów rozwojowych w przyszłości. Wielką pomocą
w tworzeniu owych wizji przyszłości była dla niego również znajomość praw rozwoju systemów kulturalnych, opisanych przez antropologię kulturalną. Możliwość nowej cywilizacji Znaniecki dostrzegał
w tendencjach rozwojowych sobie współczesnej cywilizacji lat trzydziestych XX w.
Autor dostrzegał w ludzkich dziejach, mimo nieustannych walk,
racjonalność, która wraz z wiedzą współczesną, umożliwi jednostkom
mądrym i dobrym rozwój nowej cywilizacji.
Celem i ideałem tego wielkiego procesu rozwoju nowej cywilizacji
jest kultura duchowa człowieka. Jest ona jednak niemożliwa bez kultury materialnej i cywilizacji technicznej. O tym pouczają nas dzieje ludzkie: lud i naród i dwie odpowiadające im cywilizacje: ludowe
i narodowe38. Społeczeństwo ludowe jednoczy w sobie rody i plemiona, naród zaś to terytorialne zespolenie pewnej liczby ludów, zbliżonych do siebie kulturą. Zespolenie to dokonuje się powoli i zazwyczaj
za pomocą państwa.
Cywilizację ludową cechuje dążenie do jednorodności i niezmienności. Nie dopuszcza się tu żadnych nowinek. Cały system kulturowy opiera się na tradycji, w imię której wszyscy członkowie ludu
37

Tamże, s. 22.

38

Tamże, s. 16.
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mają przyjąć te same wzory w religii, moralności, ekonomii, sztuce
i wiedzy.
Cywilizację narodową cechuje dążenie do organicznej jedności
i ciągłości rozwojowej. W granicach terytorialnych narodu istnieje
bowiem pewna liczba ludów, a tym samym różnorodność systemów
i wzorców. W cywilizacjach narodowych – w wielości ludów – występują jednocześnie dążenia do jedności organicznej i ciągłości rozwojowej. Dzięki kontroli narodu dopełniają się one tworząc organiczną
całość. Mądrość narodu polega na tym, iż dopuszczając rozwój kulturalny poszczególnych systemów – ludów, wnosi nowe wartości i dba
o ciągłość rozwoju.
Jest faktem historycznym, że cywilizacje ludowe wchłonęły, by
nie powiedzieć zniszczyły, pierwotniejsze formy kulturalno-społecznego życia rodów i plemion. Podobnie cywilizacje narodowe wchłaniają cywilizacje ludowe. Cywilizacje narodowe to nowa jakość, to
coś odmiennego w swej strukturze i funkcjonowaniu od cywilizacji ludowych. To coś więcej niż suma cywilizacji ludowych. Powstawanie
cywilizacji ludowych i narodowych to proces wchłaniania, przenikania i przekształcania, tworzenie jakościowo nowego poziomu cywilizacyjnego 39. W procesie kształtowania się cywilizacji narodowych
zwykle nie znikają cywilizacje ludowe, ale też nie wznoszą się ponad
swój pierwotny poziom. Przeciwnie, ich składniki i wartości najbardziej płodne, zdolne do wyższych syntez, zostają włączone do cywilizacji narodowej.
Historia porównawcza kultury i cywilizacji – ludowych i narodowych – pozwala odkryć, zdaniem Znanieckiego, pewne nurty, trendy
i powtarzalności rozwojowe, z których to etnologowie i filozofowie hi39
W tworzeniu cywilizacji narodowej – pisze Znaniecki – „ludy zespalając się w
naród, biorą czynny udział. Zwykle, jak w cywilizacjach narodowych Egiptu, Grecji,
Arabii, Włoch, Niemiec, Polski, każdy większy lud wnosi ważne przyczynki; niekiedy
natomiast przeważa całkowicie rola czynna jednego ludu. W każdym razie jednak cywilizacja narodowa jest czymś nowym. Bywa, że gdy cywilizacja narodowa upadnie,
ludowe kultury i wspólnoty przeżywają ją wprawdzie, lecz trwają na niższym poziome, niż ten, który niegdyś umożliwił wyłonienie się z siebie cywilizacji narodowej...”;
tamże, s. 19.
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storii i kultury tworzą uogólnienia i opisy dalszego rozwoju40. Po mało
znanym stadium pierwotnych wspólnot i grup o ubogim i nie zespolonym dorobku kulturalnym, nastąpiło stadium cywilizacji ludowych,
a z nich wyłoniły się cywilizacje narodowe41.
Choć dziś jesteśmy świadkami wspaniałego rozwoju i przewagi cywilizacji narodowych na całym świecie, to dostrzegamy już zaczątki nowej cywilizacji. Znaniecki nazywa ją cywilizacją wszechludzką.
Nie powstanie ona z pierwiastków wspólnych wszystkim cywilizacjom narodowym. Będzie to niebywała dotąd synteza najcenniejszych
pierwiastków różnych cywilizacji narodowych, oparta, jak pisze autor, „na nieznanych w przeszłości formach współżycia społecznego
i rozwijających się w nieprzewidzianych dotąd kierunkach”42. Będzie
to cywilizacja humanistyczna – z przewagą kultury duchowej, społecznie harmonijna – wolna od konfliktów i antagonizmów, jak też płynna,
zapewniająca swobodną twórczość kulturalną jednostkom i ludzkim
grupom, nie powodującą jednocześnie kryzysów. Te trzy wymiary
cywilizacji – humanistyczny, harmonijny i płynny – zadecydują, że
w przyszłości zaistnieje cywilizacja wszechludzka43.
Zharmonizowanie społeczne ludzkości, zdaniem Znanieckiego, jest
socjologicznie możliwe. Możliwość ta nie jest historyczną koniecznością, nie może być też narzucona ludzkości przez jakiś centralny rząd.
Nasz autor nie widział też możliwości stworzenia nowej, wszechludzkiej cywilizacji na podstawie religijnej. Uważał bowiem, że żadna z istniejących religii nie może dostarczyć treści jednoczących cywilizacje
ludzkie. Bazą nowej cywilizacji było, dla Znanieckiego, poznanie najpierw historycznych prawidłowości rozwoju społecznego. Następnie,
mimo wszelkich antagonizmów społecznych i występującej irracjonalności, należy przyjąć, że w ludzkości istnieje dużo dobra i racjonalności. Poznając prawidłowości rozwoju społecznego, prawa rozwoju
systemów kulturowych oraz świadomość dobra i mądrości ludzkiego
40

Tamże, s. 20.

41

Tamże.

42

Tamże.

43

Tamże, s. 21-22.
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gatunku, dobrzy ludzie dokonają wyboru na rzecz nowej cywilizacji.
Wybór oznacza początek trudnej i długiej drogi dojrzewania ludzkości
– wychowywania nowych typów osobowości ludzkiej44.
-------Optymizm, jaki wprowadziła w dzieje ludzkie idea postępu, rodził
się z określonej postawy umysłowej – z racjonalizmu, który rozkwitał, jak pisze L. Kołakowski,45 w salonach oświeceniowych i tworzył
uproszczone, wyspekulowane modele, zastępujące w myśleniu zawiłe realności świata. Wśród tych racjonalistycznych konstrukcji – XVIII
i XIX w. – możemy odnaleźć teorie natury ludzkiej. Opisują one
człowieka jako zbiór pewnych stałych, ogólnych jakości i typów zachowań. Pomijają całkowicie wszystkie okoliczności historyczne,
wpływające na faktyczne zachowania ludzkie. Racjonalizm oświeceniowy redukował społeczeństwo do stworzonego powszechnika człowieka. To ułatwiało rozważania na temat społeczeństwa doskonałego,
budowania utopijnych fikcji przyszłości, wolnej od konfliktów, przypadkowości, sprzecznych dążeń. Racjonaliści wyobrażali sobie także,
że racjonalne motywacje rządzą wszystkimi zachowaniami. Nie dopuszczali, lub nie byli zdolni dostrzec, zawiłości psychologicznych,
wielości konfliktowych motywów współdziałających w życiu, ogromnej wagi tradycji i obyczaju, i jakże wielu okoliczności biologicznych
w rozwoju społecznym46. „Racjonalizm – jak pisze L. Kołakowski – jest
formułą myślenia ułatwionego, redukcją świata do najprostszych schematów, zaczerpniętych z rozumowań prawniczych, które w naturalny sposób sprowadzają ludzi do jednostek jurysdycznych”47. Źródłem
tych nowych postaw była doktryna Kartezjusza, która czyniła z nauki
temat konwersacji salonowych. Trzeba jednak pamiętać, że racjonalizm oświeceniowy, pozwalający „rozmawiać w salonach o nauce na

44

Tamże, s. 49-99; 101-382; zob. zw. s. 344-382.

L . K o ł a k o w s k i , Główne nurty marksizmu. Powstanie – rozwój – rozkład,
Londyn 1988, s. 484.
45

46

Tamże, s. 484.

47

Tamże, s. 484- 485.
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tej zasadzie, iż »naturalne światło« uzdalnia każdego do wyrokowania
o wszystkim”48, nie jest jednoznaczne z myśleniem naukowym49.
Historia wiedzy i ludzkich odkryć uświadamia, że przez całe wieki pokusa zdobycia władzy nad przyrodą i jej siłami nie pociągała ludzkości50. Przeciwnie, w starożytności i średniowieczu żywiono
przekonanie, że świat winien pozostać taki, jaki wyszedł z ręki Bożej
w chwili stworzenia. Dopiero na przełomie XVII i XVIII w., wraz z rewolucją przemysłową, rozpoczął się dynamiczny proces modernizacji.
W XVIII w. narodziła się idea ciągłego, nieprzerwanego postępu, rozumianego jako ulepszanie wszystkiego, co istnieje. To nie była jedynie wiara w możliwość, ale w konieczność postępu. Przygotowały ją
wieki poprzednie, odkrycia Kopernika, Brahe’a, Keplera, Galileusza,
Kartezjusza, Newtona i innych. To oni stworzyli metodę naukową,
umożliwiającą w sposób dotychczas niespotykany badanie rzeczywistości i ludzkiej społeczności oraz odkrywanie rządzących nimi praw.
Dzięki temu już w XVIII w. nauka zaczęła rodzić pierwsze owoce techniczne. Człowiek coraz skuteczniej zaczął opanowywać siły przyrody.
Dotychczas korzystał tylko z ich łaskawości – z sił wody, wiatru, ognia.
W XIX w. odkryto nowe źródła energii – ropę naftową, elektryczność.
Wynaleziono nowoczesne środki komunikacji w skali globalnej – telegraf, telefon. Kolej połączyła społeczności oddalone od siebie o tysiące kilometrów, przynosząc ze sobą nowe idee i nadzieje na dalszy
postęp. Pod koniec wieku prorokowano o wynalezieniu automobilu,
który – jak się okazało – zmienił nie tylko życie poszczególnych ludzi, ale całą cywilizację. Wiek XX odkrył i wyzwolił energię jądrową,
zbudował samoloty i statki kosmiczne, badał przestrzenie międzyplanetarne, zbliżył ludzi przez radio, telewizję i inne – jakże doskonałe techniczne środki łączności – włącznie z komputerem i internetem.
Ten wiek zajął się także genetyczną tajemnicą człowieka, otwierając

48

Tamże, s. 485.

49

Tamże.

50

C h . Va n D o r e n , Histora wiedzy od zarania dziejów do dziś, s. 308-355.
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tym samym niespotykane i niemożliwe do przewidzenia perspektywy
dla gatunku ludzkiego51.
Odkrycia naukowe dokonane w XIX w. zmieniły też wizję świata, która od starożytności była wizją statyczna, kształtowana myślą
Platona, rozwinięta przez Arystotelesa, Ptolemeusza, uczonych żydowskich i arabskich, uzupełniona danymi z Pisma Świętego oraz
nauczaniem Ojców Kościoła. W XII w. wizja ta została włączona w całość chrześcijańskiej wizji świata. Uczynili to Bonawentura
i Tomasz z Akwinu, dając niedościgłą do dziś syntezę wiary i nauki52.
Średniowieczna synteza nie wytrzymała próby w obliczu nowych odkryć, które ukazywały świat jako wielki proces stawania i dojrzewania
wszystkiego, co istnieje. Od XIX w. zaczęto odkrywać i opisywać historię Ziemi, życia, człowieka, cywilizacji. Okrycie czasu i przestrzeni jako wymiarów wszelkiego historycznego istnienia przekreśliło raz
na zawsze statyczną wizję, a chrześcijaństwo zaczęto uważać za doktrynę nie do pogodzenia z ewolucyjną wizją świata. Nowe odkrycia
naukowe, postęp wiedzy w dziedzinie techniki i gospodarki, rodziły
też nowe filozofie życiowe. Były to filozofie materialistycznego optymizmu, których wspólnym założeniem było, że rozum musi cieszyć
się pełną autonomią. W tej świadomości człowiek jawił się jako istota sama przez się autonomiczna i odpowiedzialna tylko przez sobą.
Optymizm, płynący z autonomii rozumu, osiągnął apogeum w XX w.
Sądzono bowiem, że w pełni autonomiczny rozum odnajdzie wkrótce
odpowiedzi na wszystkie pytania ludzkości.
Religia przestała być przesłanką dla porządku, prawa, jedności, pokoju. Stała się sprawą prywatną, zredukowaną do czystej subiektywności. Ludzkość zaczęła organizować życie bez Boga, Bóg zaś przestał
mieć jakikolwiek wpływ na życie i istniejącą rzeczywistość53.
51
Tamże, s. 309; zob. J . K u l i s z , Czasy nowożytne wyzwaniem dla chrześcijaństwa, Warszawa 2001, s. 22-25; B . S u c h o d o l s k i , Skąd i dokąd idziemy, Warszawa
1999, s. 13-17.
52
N . M . Wi l d i e r s , Obraz świata a teologia, od średniowiecza do dziś, Warszawa
1985, s. 7-89.
53

Zob. J. K u l i s z SJ, Czasy nowożytne wyzwaniem dla chrześcijaństwa, s. 22-25.
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Résumé
Le drame et la bonté du progrès
L’idée du progrès qui naissait au temps de la Renaissance et qui au
temps des Lumières a prise ses plaines formes, dès le départ éveillait
beaucoup d’espérances et d’oppositions à la fois. Elle suscitait des
espérances pour la construction d’un avenir meilleur. Mais en même
temps elle éveillait beaucoup d’oppositions car cette espérance d’un
avenir meilleur créait la foi en l’autosuffisance de l’homme qui devenait
l’essence de son existence dans le monde. Ainsi à côté du christianisme
naissait une nouvelle religion – religion de la Terre avec l’eschatologie
dans les limites de la terre. Les artisans de l’idée du progrès liaient
avec celle-ci l’espérance d’un lendemain meilleur. Les philosophes,
quant à eux, l’ont enrichi en pointant vers l’autosuffisance de l’homme
comme une condition par excellence de l’humanité nouvelle dans le
cadre de l’histoire nouvelle. C’étaient de philosophies caractérisées
par l’optimisme matérialiste dont le commun présupposé était que la
raison doit jouir de sa plaine autonomie. Dans ce paradigme l’homme,
complètement autonome, apparaissait comme un individu responsable
uniquement devant soi-même. Cet optimisme trouva son apogée au
XX siècle où on pensa que la raison, totalement autonome, trouvera les
réponses à toutes les questions de l’humanité.
Józef Kulisz SJ
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Nie sposób mówić dzisiaj o twórczej teologii bez dzieł pisanych
w języku niemieckim. Jak zauważył E. Piotrowski, teologowie niemieckojęzyczni „pozostają wciąż «preceptorami» chrześcijaństwa.
Otworzyli [oni] nowe horyzonty i nowe perspektywy. Zdobywali
się na kwestionowanie dróg myślenia, do których przez wieki przyzwyczaiły się Kościoły, płacąc za to czasami bardzo wysoką cenę”1.
Także w obszarze apologetyki i teologii fundamentalnej ich udział
jest niezwykle wyraźny, i to zarówno w aspekcie negatywnym, jak
i pozytywnym. Z jednej bowiem strony, niemiecka reformacja, zainicjowana przez Marcina Lutra (zm. 1546)2, a potem niemieckie
1
E . P i o t r o w s k i , Wprowadzenie do teologii niemieckiej XX stulecia, w: Wybitni
teologowie XX wieku. Krąg języka niemieckiego, red. J. Jezierski, K. Parzych, Olsztyn
2006, s. 18.
2
O. H . P e s c h , odnosząc się do początków reformacji, napisał: „Reformatorska
teologia Lutra jest [...] nową formą odczytania wiary w Ewangelię, która jednocześnie przybiera inną szatę językową. Ponieważ ta nowa faza wykładni wiary, jaką stanowi teologia Lutra, pomimo wszelkich jej związków z Tradycją, w dużym stopniu ze
względu na materiał językowy, stanowiła szczególne, epokowe wręcz novum, współcześni jej «starowiercy» potraktowali ją w kategoriach sprzeciwu wobec fundamentu
wiary, przekazanego im w chrześcijańskim przesłaniu. Jeśli wziąć pod uwagę kwestie
merytoryczne, to uczynili to w dużym stopniu niesłusznie, historycznie jednak było to
(prawie) nie do uniknięcia. W ten sposób również rozłam Kościoła był nie do uniknięcia, chociaż dzisiaj nie miałby z pewnością w ogóle miejsca [...]” (Zrozumieć Lutra,
Poznań 2008, s. 65).
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oświecenie3, związane niezwykle mocno z krytyką biblijną4, oznaczały
poważny atak na tradycyjną wizję chrześcijaństwa. Z drugiej zaś strony,
właśnie niemieccy uczeni wykrystalizowali pierwsze podręczniki apologetyczne, broniące przed tymi atakami. Spektakularnym wyrazem
„niemieckiego paradoksu” jest chyba to, że pierwsze dzieło zawierające w tytule nazwę „apologetyka”, wyszło spod pióra protestanta, mianowicie K. H. Sacka (zm. 1875), ucznia F. D. Schleiermachera (zm.
1834) – Christliche Apologetik (1829)5. Spośród pierwszych katolickich
apologetyków niemieckich należy wymienić najpierw B. Liebermanna
(zm. 1844), którego Institutiones theologiae okazały się wpływowe
w kontekście konieczności obrony Objawienia przed zarzutami deis
tów, a następnie G. Hermesa (zm. 1831), autora Einleitung in die christkatholische Theologie (t. I-II, 1819-1829), potępionego pośmiertnie
3
Termin Aufklärung ukuł Ch. Wolff (zm. 1754) – „wiek światła”. Zdaniem
I. Kanta (zm. 1804), „Oświeceniem nazywamy wyjście człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy. Niepełnoletność to niezdolność człowieka do posługiwania się swym własnym rozumem, bez obcego kierownictwa. Zawinioną jest ta
niepełnoletność, kiedy przyczyną jej jest nie brak rozumu, lecz decyzji i odwagi posługiwania się nim bez obcego kierownictwa. Sapere aude! Miej odwagę posługiwać
się swym własnym rozumem – tak oto brzmi hasło Oświecenia” (I . K a n t , Co to jest
Oświecenie?, w: tenże, Przypuszczalny początek ludzkiej historii i inne pisma historiozoficzne, Toruń 1995, s. 53).

W latach 1774-1778 G . E . L e s s i n g (zm. 1781), dość znany filozof i przez pewien czas bibliotekarz w Wolfenbüttel, wydał kilka fragmentów rękopisów, które pozostawił po sobie H e r m a n n S a m u e l R e i m a r u s (zm. 1768), profesor języków
orientalnych z Hamburga, pt. Fragmente eines Ungenannten (potem mówiono o tych
pismach Wolfenbüttel Fragmente). Sam Lessing
�������������������������������������������
zasłynął z oświeceniowego sceptycyzmu w odniesieniu do wiarygodności historycznego Objawienia. W swym dziele Über
den Beweis des Geistes und der Kraft pisał, że przypadkowe prawdy historii nie mogą
nigdy stać się dowodem koniecznych prawd rozumu; między tymi prawdami znajduje
się „okropna, szeroka czeluść”. Reimarus we fragmencie siódmym, Von dem Zwecke
Jesu und seiner Jünger, opublikowanym przez Lessinga w 1778 r., opowiedział się za
odseparowaniem prawdziwego Jezusa historycznego od zafałszowanego – jego zdaniem – Chrystusa przepowiadanego przez Kościół; chrześcijaństwo zatem opiera się
ostatecznie na oszustwie uczniów (w całości dzieło H . S . R e i m a r u s a zostało wydane dopiero w 1972 r. – Apologie oder Schutzschrift für die vernünftigen Verehrer
Gottes, t. I-II, Frankfurt 1972).
4

5

Por. A . D u l l e s , A History of Apologetics, San Francisco 2005, s. 214.
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za ujęcie zbyt racjonalistyczne6. Na Uniwersytecie w Wiedniu działał z kolei A. Günther7 (zm. 1863), autor apologii Vorschule zur spekulativen Theologie des positiven Christentums (t. I-II, 1828-1829).
Najwybitniejszym bez wątpienia apologetykiem tego czasu jest
J.S. v. Drey (zm. 1853), który włączył swoją dziedzinę w struktury
uczelniane na Uniwersytecie w Tybindze, pisząc Kurze Einleitung in
das Studium der Theologie (1819). Potem opublikował jeszcze dzieło
Die Apologetik als wissenschafliche Nachweisung der Göttlichkeit des
Christentums in seiner Erscheinung, t. I-III, 1843-47, w którym pojmował apologetykę jako „neue Disziplin”, ugruntowującą racjonalnie
fakt Objawienia Bożego i ukazującą wewnętrzne podstawy całej teologii. Erudycyjne dzieła apologetyczne napisali ponadto: F. Hettinger
(zm. 1890) – Apologie des Christentums (t. I-II, 1865-1867), P. v.
Schanz (zm. 1905) – Apologie des Christentums (t. I-III, 1887-1888)
i A.M. Weiss (zm. 1925) – Apologie des Christentums vom Standpunkt
der Sitte und Kultur (t. I-V, 1878-1889)8.
Jednakże przeracjonalizowana apologetyka popada w połowie
XX wieku w ogromny kryzys tożsamości. Wraz z Drugim Soborem
Watykańskim (1962-1965), którego dokumenty stanowią „doktrynalne arcydzieło XX wieku”9, wytwarza się nowy klimat w naukach
kościelnych. Wówczas okazało się, że apologetyka, która wyrosła
z konkretnych zapotrzebowań historycznych, w nowym kontekście religijno-kulturowym jest już niewystarczająca. Jednakże Drugi Sobór
Watykański nie wzmiankuje jeszcze ani teologii fundamentalnej, ani
także apologetyki. Po jego zakończeniu rozpoczął się zatem okres krytyki apologetyki i postulatów jej przebudowy. Z biegiem czasu pozateologiczna apologetyka przekształca się w teologię fundamentalną.
Sama nazwa teologia fundamentalna, która przyjmie się powszechnie w drugiej połowie XX wieku, występowała już dawniej, m.in.
w dziełach P. Annatusa (1700), V. Pichlera (1713), J.L. Guzmicsa (1828),
6

Por. tamże, s. 237-238.

7

Por. tamże, s. 248-249.

8

Por. tamże, s. 260-261.

9

G . O ` C o l l i n s , Retrieving Fundamental Theology, Londyn 1993, s. 2.
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F. Brennera (1837), A. Knolla (1852) i J. B. Schwetza (jego książka
o „teologii ogólnej” z 1850 zyskała w wydaniu z 1862 r. tytuł: „Teologia
fundamantalna”), a przede wszystkim Johanna Nepomuka Ehrlicha
(zm. 1864; Leitfaden für Vorlesungen über die allgemeine Einleitung
in die theologische Wissenschaft und die Theorie der Religion und
Offenbarung als erster Teil der Fundamental-Theologie, Prag 1859;
Leitfaden für Vorlesungen über die Offenbarung Gottes als Tatsache
der Geschichte, zweiter Teil der Fundamental-Theologie, 2 Hefte, Prag
1860-1862; Apologetische Ergänzungen zur Fundamental-Theologie,
2 Hefte, Prag 1863-1864)10.
W niniejszym artykule pragnę ukazać specyfikę niemieckiej teologii fundamentalnej (w ujęciu katolickim). W sposób szczególny będzie
mi chodziło o uchwycenie drogi prowadzącej do wykrystalizowania
się niemieckiego modelu teologii fundamentalnej, scharakteryzowanie, na czym polega ten model, a także zaprezentowanie, w jaki sposób jest w nim ustrukturyzowana teologia fundamentalna i jak się ona
definiuje11.

1. Okres przejściowy między apologetyką
i teologią fundamentalną
Spośród ujęć fazy przejściowej między klasyczną apologetyką i rodzącą się teologią fundamentalną na szczególną uwagę zasługują dzieła Alberta Langa (zm. 1973) i Adolfa Kolpinga (zm. 1997). Obydwaj
starali się – jeszcze przed Drugim Soborem Watykańskim i bezpośrednio po nim – zmodyfikować dawną czysto racjonalistyczną apologetykę w kierunku nauki teologicznej. Pozostawali więc oni, z jednej
Por. H . Wa l d e n f e l s , O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele – dzisiaj, Katowice
1993, s. 78.
10

Bardzo dobrym wprowadzeniem w całą problematykę są dwie publikacje:
H . Wa g n e r, Einführung in die Fundamentaltheologie, Darmstadt 1996; Fundamental
theologie – Fluchtlinien und gegenwärtige Herausforderungen, red. K. Müller und
G. Larcher, Regensburg 1998. Jeśli natomiast chodzi o teologię protestancką – którą
w tym tekście nie zajmuję się – polecam: Evangelische Fundamentaltheologie in der
Diskussion, red. M. Petzoldt, Leipzig 2004.
11
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strony, wierni tradycji swojej dyscypliny, z drugiej zaś – liczyli się już
z nowymi inspiracjami i zapotrzebowaniami.
Albert Lang, kapłan i profesor teologii fundamentalnej w Regens
burgu, Monachium i Bonn, wydał w 1954 r. w Monachium dwutomowe dzieło Fundamentaltheologie, które stanowiło niezwykle popularny
podręcznik akademicki jeszcze przez długie lata po Vaticanum II. Tom
I nosi podtytuł: Die Sendung Christi (Posłannictwo Chrystusa), tom
II zaś – Der Auftrag der Kirche (Mandat Kościoła). Niemiecki uczony określa teologię fundamentalną nauką młodą, która dopiero wypracowuje swoje cele, zadania i metody. Tradycyjna apologetyka starała
się za pomocą zewnętrznych kryteriów ugruntować racjonalnie wiarę; nowsza apologetyka koncentrowała się bardziej na ukazaniu,
w jaki sposób wiara prowadzi do spełnienia egzystencji człowieka.
A. Lang opowiada się za ujęciem integralnym: „Teologia fundamentalna powinna w sposób systematyczno-naukowy przedstawić racjonalne uzasadnienie wiary chrześcijańskiej; to jest jej pierwsze i właściwe
zadanie. Powinna ona także ukazać motywy, które mogą budzić gotowość do wierzenia; to jest jej wtórne, drugie zadanie”12. Tak pojmowana teologia fundamentalna składa się z dwóch zasadniczych części:
demonstratio christiana i demonstratio catholica (via descendens, via
ascendens). Celem tej pierwszej jest wykazanie Boskiego pochodzenia chrześcijaństwa, a mianowicie: że Chrystus jest od Boga posłanym
i wiarygodnym Pośrednikiem Objawienia, tej drugiej zaś: że Kościół
jest chcianym przez Boga szczególnym narzędziem przekazu oraz
stróżem prawdy i zbawczego dobra tego Objawienia13. Teologia fundamentalna usprawiedliwia fakt Objawienia głównie wobec rozumu;
dopiero wtórnie czyni to w odniesieniu do woli, serca czy emocji, nigdy jednak kosztem rozumu. Ugruntowuje wiarę w sposób pozytywny, a jedynie wtórnie odpiera zarzuty14.
12
A . L a n g , Fundamentaltheologie, t. I: Die Sendung Christi, München 1957 –
wyd. II, s. 16.
13

Por. tamże, s. 20-21.

Por. tamże, s. 26-29. Celem wyczucia charakteru argumentacji A. Langa wystarczy przywołać przykładowo następujący fragment jego Fundamentaltheologie: „Jezus
z Nazaretu przyszedł, aby obwieścić radosną Nowinę o miłości i łaskawości Ojca
14
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Inny przedstawiciel „okresu przejściowego”, to znaczy Adolf
Kolping, nadał spadkobierczyni dawnej apologetyki jeszcze bardziej
teologiczny wymiar. Ten kapłan niemiecki z początku zajmował się bowiem teologią dogmatyczną i historią dogmatów, a dopiero od 1949 r.
datuje się jego droga teologicznofundamentalna, najpierw w Münster,
a potem (w latach 1962-1978) we Freiburgu. W jego dość bogatym dorobku naukowym znajduje się niedokończony trzytomowy podręcznik
Fundamentaltheologie15, który z jednej strony stara się przezwyciężyć
niebieskiego oraz aby znowu zapewnić wszystkim, którzy w mroku i cieniu śmierci kroczyli, świętą drogę do Niego. Otworzył On szeroko bramy królestwa Bożego,
królestwa prawdy i pokoju oraz zjednoczenia ludzi z Bogiem i między sobą w miłości
i łasce. Czy ta Nowina, którą Jezus przyniósł, jest oślepiającym światłem, które zwiodło
ludzi, marzeniem fantasty godnego litości, roszczeniem jakiegoś poszukiwacza przygód pozbawionego skrupułów? Odpowiedź może jedynie brzmieć: Jezus przyszedł
na zlecenie i z pełnomocnictwem Boga. Bóg sam uprawomocnił Go jako Chrystusa,
umiłowanego Syna, tak że Ryszard od św. Wiktora odważyć się wypowiedzieć zdanie: «Domine, si error est, a teipso decepti sumus» (De Trinitate L. 1 c.2, PL 196, 891).
Bo Jezus był «potężny w czynie i słowie wobec Boga całego ludu» (Łk 24,19). Bóg
Go «potwierdził niezwykłymi czynami, cudami i znakami» (Dz 2,22). On Go w końcu
wskrzesił z martwych, dokonując w ten sposób na rzecz Jego uprawomocnienia wielkiego znaku Jonasza. Jezus Chrystus ma za sobą świadectwo historii, trwającej prawie dwa tysiące lat. Chrześcijaństwo przyniosło owoce, dobre, wspaniałe owoce. Ono
przebiło się przez wszelkie zewnętrzne narzędzia władzy i cały tajemny opór we wnętrzu człowieka. Ono zmieniło świat: ono stało się ostoją i obrońcą wszystkich wzniosłych i świętych wartości. Próba wytrzymałości, zaproponowana przez Gamaliela
(Dz 5,38), wypadła dla chrześcijaństwa niezwykle korzystnie. Ono jest dziełem, które nie od ludzi pochodzi, w przeciwnym razie musiałoby już dawno zawalić się i zginąć. Jezus Chrystus nie jest martwy. On żyje i działa, przemierzając wieki ze swoim
roszczeniem i swoim błogosławieństwem. On żyje ciągle w Kościele i w miłości milionów ludzi, którzy przyznają się do Niego. Nie brakuje Mu także świadectwa, które wciąż jeszcze jest najprawdziwsze, mianowicie świadectwa nienawiści wszelkich
mocy przeciwnych Bogu. «On jest kamieniem, odrzuconym przez budujących, tym,
który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia» (Dz 4,11n)” (tamże, s. 260-261).
15
T. I – Theorie der Glaubwürdigkeitserkenntnis der Offenbarung, Münster 1968;
t. II – Die konkretgeschichtliche Offenbarung Gottes, Münster 1974; t. III – Die katholische Kirche als die Sachwalterin der Offenbarung Gottes, cz. I: Die geschichtlichen
Anfänge der Kirche Christi, Münster 1981 (cz. II nie ukazała się).
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tendencje dawnej apologetyki, ale z drugiej zbyt mocno utożsamia się
ze stylem refleksji dogmatycznej.

2. Ożywcze impulsy ze strony teologii
dogmatycznej
Dotykając związków teologii fundamentalnej z teologią dogmatyczną, nie sposób jednak nie docenić ożywczych impulsów, które wyszły
ze strony kilku innych wielkich teologów systematycznych, mianowicie Karla Rahnera (zm. 1984), Hansa Ursa von Balthasara (zm. 1988),
Waltera Kaspera (ur. 1933) i Josepha Ratzingera (ur. 1927). Ich ujęcia
nie są jednolite, ale wzajemnie się uzupełniające.
Przedsięwzięcie teologiczne K. Rahnera, zwane ujęciem antropologiczno-transcendentalnym, można scharakteryzować za pomocą
wyrażenia „przewrót antropologiczny” (anthropologische Wende)16.
Biegunami tego przewrotu są dwa wielkie dzieła niemieckiego jezuity,
jedno z początkowego, a drugie z końcowego etapu jego życia: Hörer
des Wortes (1941) i Grundkurs des Glaubens. Einführung in den
Begriff des Christentums (1976). K. Rahner dokonuje „metafizycznej analityki ludzkiego bytu”, „ukazując człowieka jako potencjalnego adresata Objawienia Bożego”17. W tym pierwszym dziele zostały
sformułowane trzy zasady antropologii metafizycznej. Pierwsza brzmi
następująco: „Człowiek jest absolutną otwartością na byt w ogóle
lub, mówiąc krótko, człowiek jest duchem. Transcendencja ku bytowi
w ogóle jest podstawową konstytucją człowieka”18. Lub mówiąc inaczej: „Człowiek jest duchem, to oznacza, że wiedzie on swe życie
w nieustannym sięganiu ku Absolutowi, w otwartości na Boga. [...]
Jest on człowiekiem jedynie poprzez to, że zawsze jest on w drodze
ku Bogu, czy wie to wyraźnie, czy nie, czy tego chce, czy nie, ponie16
Zob. całą pracę: P. E i c h e r, Die antropologische Wende. ���������������������
Karl Rahners philosophischer Weg vom Wesen des Menschen zur personalem Existenz, Freiburg 1970.

Por. K . R a h n e r, Słuchacz Słowa. Ugruntowanie filozofii religii, Kęty 2008,
s. 40 (jest to przekład II wydania dzieła, przygotowanego i opracowanego w porozumieniu z Autorem przez J. B. Metza w 1963 r.).
17

18

Tamże, s. 55.

Studia Theologica Varsaviensia_2-2009.indd 85

2010-02-02 20:47:24

86

Ks. Marek Skierkowski

[8]

waż zawsze jest on nieskończoną otwartością skończonego na Boga”19.
Druga zasada antropologii metafizycznej wiąże się z wolnością człowieka, który może potwierdzić swoją przygodność i w ten sposób
nasłuchiwać Boga: „Człowiek jest tym bytującym, który w wolnej miłości stoi przed Bogiem możliwego objawienia. Człowiek jest słuchającym mowy bądź milczenia Boga w takim stopniu, w jakim otwiera
się on na orędzie mowy bądź milczenia Boga objawienia. Słyszy on
zatem to orędzie wolnego Boga, jeśli poprzez odwróconą miłość nie
zawęził absolutnego horyzontu swego otwarcia na byt w ogóle i w ten
sposób nie odebrał z góry możliwości wypowiedzenia tego, co może
tylko zechcieć powiedzieć wolny Bóg [...]”20. Trzecia wreszcie zasada
dotyczy miejsca, w którym człowiek może usłyszeć objawiającego się
Boga: „Człowiek jest tym bytującym, który w swej historii musi nasłu-

19
Tamże, s. 65. Transcendencja człowieka ku nieskończoności ujawnia także skrytość bytu: „Człowiek stoi przed Bogiem jako przynajmniej tymczasem Nieznanym.
Albowiem jest on Nieskończonym, który w swej nieskończoności przez człowieka poznawany jest tylko w negującym wskazaniu na «poza» wszelkiej skończoności, które
to wskazanie jest warunkiem przedmiotowego ogarnięcia jakiegoś skończonego bytującego. W tym sposobie poznania Boga Bóg pozostaje jednak w pozytywnej treści
swej nieskończoności zakryty. [...] Ta skrytość jest czymś więcej aniżeli jeszcze-niewiedzą samego człowieka, który jako skończony duch nie dotarł jeszcze do kresu swego duchowego ruchu. Skrytość Boga uzasadniana była do tej pory tylko z perspektywy
człowieka, a mianowicie z perspektywy w pewnym sensie tylko faktycznej struktury jego duchowej istoty, jest ona więc w tym sensie raczej ślepotą człowieka aniżeli zamknięciem się Boga w samym sobie. Jednak dopiero wówczas, gdy stwierdzone
jest takie zamknięcie Boga w samym sobie wobec wszelkiego skończonego ducha
w stopniu najwyższym (a nie tylko wobec człowieka w faktycznej strukturze jego poznania), można pojąć możliwość objawienia Boga jako jego wolnego czynu. Dopiero
wówczas, gdy nie tylko wiemy, że Bóg jest czymś więcej niż to, co w naszym ludzkim
poznaniu, w sposób, w jaki je stwierdzamy w antropologii, pojęliśmy z niego do tej
pory, lecz także, że może On mówić bądź milczeć, tylko wówczas rzeczywista boska
mowa, jeśli faktycznie ma miejsce, może zostać pojęta jako to, czym jest: nieprzewidywalny czyn Jego osobowej miłości, przed którą człowiek pada na kolanach w adoracji” (s. 75).
20

Tamże, s. 94-95.
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chiwać potencjalnie przychodzącego w ludzkim słowie historycznego
objawienia Bożego”21.
Drugie wzmiankowane dzieło K. Rahnera, Podstawowy wykład
wiary, stanowi teologiczną kontynuację Słuchacza Słowa. K. Rahner
zastanawia się przede wszystkim nad tym, „co to znaczy być chrześcijaninem i dlaczego można dzisiaj żyć po chrześcijańsku w poczuciu
intelektualnej uczciwości”22. Chodzi mu o „pierwszy poziom refleksji,
na którym wiara usprawiedliwia samą siebie”23. Niemiecki jezuita wychodzi od struktury poznania: „W poznaniu nie tylko coś jest poznawane, ale zawsze współpoznawane jest również poznanie przedmiotu.
W prostym i pierwotnym akcie poznania, który skupia się na jakimkolwiek napotkanym przedmiocie, to współpoznawane poznanie i ten
współpoznawany podmiot poznania nie są przedmiotami poznania.
Raczej owa świadomość poznania czegoś i świadomość samego siebie
podmiotu, to znaczy bycie-danym-samemu-sobie podmiotu, umieszczone są niejako na innym biegunie jednej relacji między poznającym
podmiotem a poznawanym przedmiotem. Ten drugi biegun przedstawia jak gdyby rozjaśnioną przestrzeń, wewnątrz której może się ukazać
pojedynczy przedmiot znajdujący się w centrum uwagi określonego
pierwszego aktu. Owa subiektywna świadomość poznającego pozostaje zawsze atematyczna w pierwszym poznaniu przedmiotu, który
zgłasza się z zewnątrz; jest ona czymś, co stoi niejako poza plecami
poznającego, który ma wzrok skierowany nie na siebie, lecz na swój
przedmiot”24. Jaka jest zatem struktura takiego poznania? K. Rahner
21
Tamże, s. 137. Niemiecki jezuita wyjaśnia: „Człowiek jest bytującym o receptywnej, otwartej na historię duchowości, który w wolności i jako wolność stoi przed
wolnym Bogiem możliwego objawienia, które, jeśli nadejdzie, wydarzy się w jego historii (i jako jej najwyższa aktualizacja) «w słowie». Człowiek jest wsłuchującym się
w swą historię, aby usłyszeć słowo wolnego Boga. Tylko tak jest on tym, kim musi
być. Antropologia metafizyczna dociera do swego kresu wówczas, gdy sama pojęła się
jako metafizyka potentia oboedentialis [posłuszna możność] wobec objawienia ponadświatowego Boga” (s. 137).

K . R a h n e r, Podstawowy wykład wiary. Wprowadzenie do pojęcia chrześcijaństwa, Warszawa 1987, s. 10.
22

23

Tamże, s. 15.

24

Tamże, s. 21-22.
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odpowiada: „Ów podmiot jest zasadniczo i ze swej natury czystą
otwartością na absolutnie wszystko, na byt w ogóle”25. Zaprzeczenie
tej nieograniczonej otwartości ducha pośrednio ustanawia i potwierdza taką otwartość: „W tej mierze, w jakiej podmiot doświadcza siebie
jako uwarunkowanego i ograniczonego przez doświadczenie zmysłowe – aż nazbyt takiego – już przekroczył to zmysłowe doświadczenie
i potwierdził samego siebie jako podmiot pewnego rodzaju przed-ujęcia (Vorgriff), które nie ma żadnej wewnętrznej granicy, ponieważ
nawet podejrzewanie podmiotu o taką wewnętrzną ograniczoność potwierdza już to przed-ujęcie jako stojące ponad tym podejrzeniem”26.
W ten sposób K. Rahner dochodzi do pojęcia doświadczenia transcendentalnego: „Subiektywną, atematyczną, atematyczną i obecną
w każdym duchowym akcie poznania, konieczną i nieuniknioną współświadomość poznającego podmiotu i jego otwartość na nieograniczony zakres każdej możliwej rzeczywistości nazywamy doświadczeniem
transcendentalnym. Jest to doświadczenie, ponieważ ta atematyczna, ale nieunikniona wiedza jest momentem i warunkiem możliwości każdego konkretnego doświadczenia jakiegokolwiek przedmiotu.
Mówimy, że doświadczenie to jest transcendentalne, ponieważ należy do koniecznych i nieusuwalnych struktur samego poznającego podmiotu i ponieważ polega właśnie na przekroczeniu określonej grupy
możliwych przedmiotów, na przekroczeniu kategorii”27. W horyzoncie tej nieskończonej otwartości, świętej tajemnicy, znajduje się Bóg,
który „zawsze czeka na człowieka w milczeniu – właśnie jako absolut,
jako to, co nieosiągalne”28. Wiarygodność Objawienia historycznego
w Jezusie Chrystusie, przekazywanego potem w Kościele, bazuje właś
nie na takiej antropologii.
Z kolei Hans Urs von Balthasar, teolog szwajcarski, zaproponował
ujęcie estetyczno-teologiczne naszej dyscypliny. Pełniąc funkcję dusz25

Tamże, s. 23.

26

Tamże.

27

Tamże.

Tamże, s. 24. W książce O możliwości wiary dzisiaj K . R a h n e r pisał, że człowiek „jest wrośnięty nieodwracalnie w otchłań tajemnicy” (Kraków 1965, s. 21).
28
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pasterza akademickiego w Bazylei, poznał on w 1940 r. protestancką mistyczkę i stygmatyczkę Adrienne von Speyr (1902-1967), która
stała się dzięki niemu katoliczką, a potem jej myśli inspirowały jego
teologię. W ramach jego rozlicznych dzieł na szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim wielka trylogia: Herrlichkeit (Chwała; 7
tomów: 1961-1969), Theodramatik (Teodramatyka; 5 tomów: 19731978) i Theologik (Teologika ; 3 tomy i epilog: 1985-1987), a także mała książeczka, niejako streszczająca całą trylogię, mianowicie
Glaubhaft ist nur Liebe (Wiarygodna jest tylko miłość; 1963). H.U. von
Balthasarowi chodzi o to, by zobaczyć Chwałę (teologiczna estetyka),
doświadczyć Dobra (teologiczna dramatyka) i zrozumieć Prawdę (teologiczna logika)29.
W dziele Glaubhaft ist nur Liebe (1963) H. U. von Balthasar proponuje „estetykę teologiczną”, rozumianą jako „trzecią drogę” teologii,
przewyższającą dwie redukcyjne drogi, mianowicie kosmologiczną
(wychodząca od świata) i antropologiczną (wychodzącą od człowieka).
Ta „trzecia droga” wychodzi po prostu z samego Objawienia i oznacza
„dokonujące się jedynie w wierze rozpoznanie i przyjęcie samointerpretującej się wspaniałości Boskiej miłości”30. Skoro Bóg jest Miłością
(por. 1 J 4,8), może On być rozpoznany jedynie przez miłość: „Z Boga
rozbłyska miłość i zapala w ludzkich sercach płomień miłości, który jest w stanie zobaczyć tę właśnie – absolutną – miłość. «Albowiem
Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały
Bożej na obliczu Chrystusa» (2 Kor 4,6). Z tego oblicza uśmiecha się
do nas ojcowsko-matczyny, pierwotny fundament bytu. Jeśli więc jesteśmy Jego stworzeniem, drzemie w nas zarodek miłości będący obrazem Boga (imago). Jednakże jak dziecko bez bycia ukochanym nie
obudzi się do miłości, tak ludzkie serce bez wolnego udzielenia się mu
wolnej łaski Boga – w obrazie, jakim jest Jego Syn – nie obudzi się do
rozumienia Go”31. „Znak Chrystusa – kontynuuje szwajcarski teolog –
Por. J . O ` D o n n e l l , Klucz do teologii Hansa Ursa von Balthasara, Kraków
2005, s. 28-29.
29

30

H . U . v o n B a l t h a s a r, Wiarygodna jest tylko miłość, Kraków 1997, s. 14.

31

Tamże, s. 62.
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jest tylko wówczas czytelny, kiedy Jego ludzkie, miłosne wydanie się
aż po śmierć zrozumiane będzie jako Objawienie miłości absolutnej”32.
W tej perspektywie wiara oznacza „elementarną odpowiedź na miłość
ofiarowaną za mnie”33.
Tom pierwszy Herrlichkeit, zatytułowany Kontemplacja postaci,
odnosi się do teologii fundamentalnej jako podstawy teologii dogmatycznej. Estetyka teologiczna – wyjaśnia szwajcarski teolog – obejmuje teologię fundamentalną jako „doktrynę o percepcji [...] postaci
objawiającego się Boga” i teologię dogmatyczną jako „doktrynę o zachwycie, [...] o Wcieleniu chwały Boga i o wyniesieniu człowieka do
uczestnictwa w niej”34. W pięknie bowiem rozróżniane są dwa czynniki
stanowiące jedność: postać (species) i blask (lumen): „«Spostrzegamy»
postać, ale jeśli rzeczywiście spostrzegamy ją, to nie tylko oderwaną postać, ale ukazującą się w niej głębię, którą widzimy jako blask,
jako splendor bytu. Patrząc, jesteśmy tą głębią «zachwyceni» i przez
nią «porwani», [...] by zanurzyć się [...] w samej głębi”35. Zajmując
się „doktryną o percepcji”, H.U. von Balthasar analizuje najpierw
„oczywistość subiektywną” (czyli wiarę), a następnie „oczywistość
obiektywną” (czyli Objawienie). Wiara jest „jaśniejącą w człowieku
światłością Boga”36, „udziałem w wizji, którą Bóg ma o sobie samym”37, „polega na możności widzenia tego, co Bóg chce pokazać, a co
bez wiary nie jest możliwe do oglądania; [...] podarowuje widzenie,
dostosowując oko do tego, co pokazywane”38.
Nie sposób zrozumieć powstania teologii fundamentalnej bez publikacji podejmujących zagadnienie wiary. M.in. Walter Kasper (duchowny niemiecki, od 2001 r. – kardynał; wykładowca teologii dogmatycznej
32

Tamże, s. 79.

33

Tamże, s. 80

H . U . v o n B a l t h a s a r, Chwała. Estetyka teologiczna, t. I: Kontemplacja postaci, Kraków 2008, s. 107.
34

35

Tamże, s. 101-102.

36

Tamże, s. 133.

37

Tamże, s. 137.

38

Tamże, s. 150.
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m.in. w Münster i Tübingen) opublikował książkę Einführung in den
Glauben (Mainz 1972)39, w której zajął się kompleksowo kwestią wiary. Jego zdaniem, „wierzyć to znaczy powierzyć całego siebie Bogu,
powiedzieć do Niego «amen» i ostatecznie ugruntować w Nim swoją
egzystencję. Tak rozumiana wiara nie jest ani wyłącznym aktem myśli,
ani wyłącznym aktem woli, lecz angażuje całego człowieka i wszystkie sfery jego rzeczywistości. [...] Wiara jest całością chrześcijańskiej
egzystencji i zawiera w sobie nadzieję i miłość jako dwa sposoby swego urzeczywistniania”40. W podobnym duchu wypowiedział się o wierze także Joseph Ratzinger, publikując Einführung in das Christentum
(1968), aby następnie w pracy Theolgische Prinzipienlehre. Bausteine
zur Fundamentaltheologie (1982) naszkicować najważniejsze komponenty teologii fundamentalnej. Według niego, wiara oznacza zasadniczą postawę człowieka wobec rzeczywistości, której nie można
zredukować jedynie do tego, co uchwytne zmysłami. Chcąc więc
określić wiarę, trzeba stwierdzić, że jest ona „nawróceniem” i „skokiem”. „Z natury swej – wyjaśnia J. Ratzinger – ciąży człowiek do
tego, co widzialne, co można wziąć w rękę i po co można sięgnąć, jak
po swoją własność. Człowiek musi się wewnętrznie odwrócić, aby dojrzeć, jak wiele traci z tego, co istotne, gdy idzie za swym ciążeniem
naturalnym. Musi się odwrócić, aby poznać, jak jest ślepy, gdy wierzy
tylko temu, co widzą jego oczy. Bez tego zwrotu egzystencji, bez pokonania naturalnego ciążenia nie ma wiary. Wiara właśnie jest nawróceniem, w którym człowiek odkrywa, że się łudzi, gdy idzie jedynie za
tym, co uchwytne. Jest to zarazem najgłębszy powód, dlaczego wiara
nie da się udowodnić. Jest ona zwrotem w bytowaniu i osiąga ją tylko ten, kto dokonuje tego zwrotu. [...] Wiara bowiem oznacza zawsze
[...] skok poprzez bezdenną przepaść, mianowicie z napierającego na
człowieka dotykalnego świata [...]. Nigdy wiara nie była takim nastawieniem, jakie samo przez się przypadałoby ludzkiemu istnieniu; zawsze była rozstrzygnięciem angażującym głębię ludzkiej egzystencji,

39

Tłumaczenie polskie: W. K a s p e r, Rzeczywistość wiary, Warszawa 1979.

40

Tamże, s. 70.
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domagającym się od człowieka zwrotu, jaki się osiąga jedynie poprzez
decyzję” 41.
Przedstawiając zatem komponenty teologii fundamentalnej, J. Ratzinger
zwraca szczególną uwagę na eklezjalną postać wiary chrześcijańskiej.
Kościół wprowadza człowieka „w dynamiczną wymianę miłości trynitarnej”42. We „wspominającej celebracji Kościoła obecne jest samo centrum historii zbawienia: śmierć i zmartwychwstanie Pana”43. Książka
Theolgische Prinzipienlehre. Bausteine zur Fundamentaltheologie składa się z trzech części: I. Formalne principia chrześcijaństwa – perspektywa katolicka; II. Formalne principia chrześcijaństwa w dyspucie
ekumenicznej; III. Formalne principia chrześcijaństwa i droga teologii. Część pierwsza obejmuje analizę wiary, Biblii i Tradycji; część
druga skoncentrowana jest na niektórych kwestiach ekumenicznych;
część trzecia dotyczy specyfiki teologii. Nie ulega więc wątpliwości,
że rozumienie i uzasadnianie wiary może dokonywać się jedynie na
gruncie teologicznym.

3. Pierwsze ujęcia teologii fundamentalnej
Pierwsze podręcznikowe ujęcia teologii fundamentalnej miały
w dużym stopniu właśnie charakter traktatów de fide. Wielu niemieckich teologów, krytykując dawną apologetykę, wykazywało, że wiary nie sposób uzasadnić na gruncie czystego rozumu. Kładli oni w ten
sposób podwaliny pod rodzącą się teologię fundamentalną, w której
powinno chodzić o ratio theologica.
Eugen Biser (ur. 1918; niemiecki ksiądz katolicki, wykładowca
m.in. w Passau, Würzburgu, Marburgu, Bochum i Monachium), wydając
Glaubensverständnis. Grundriss einer hermeneutischen Fundamen
taltheologie (1975), zaproponował „hermeneutyczną teologię fundamentalną”. Dzieło składa się z dwóch części: Ugruntowanie
41

J . R a t z i n g e r, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 1994, s. 43-44.

J . R a t z i n g e r, Theologische Prinzipienlehre. Bausteine zur Fundamentaltheolo
gie, Donauwörth 2005, s. 27.
42

43

Tamże.
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wiary i Odpowiedzialność wiary. Część pierwsza obejmuje rozdziały: I. Przedpole; II. Budowa; część druga zaś: I. Krąg; II. Wyjście.
E. Biser krytycznie odnosi się do tradycyjnego modelu apologetyki, wychodzącej od rozumu jako czegoś zewnętrznego w stosunku do
wiary44. Szkicując „nową koncepcję” teologii fundamentalnej, podkreśla priorytet Objawienia („blasku chwały Boga na obliczu Jezusa
Chrystusa” – 2 Kor 4,4), opowiadając się za jego „krytycznym samowyjaśnieniem” (kritische Selbstauslegung)45. Punktu wyjścia w procesie usprawiedliwiania wiary trzeba szukać w samej wierze46. Z tego
przekonania wynika pomysł „hermeneutycznego” uzasadnienia wiary. „Wiara – stwierdza E. Biser – musi być ugruntowana hermeneutycznie, czyli stosownie do zawartego w niej samej aktu rozumienia.
A to oznacza: jej właściwa pewność musi brać się z niej samej, a nie
ze znajdujących się na zewnątrz niej ugruntowujących dowodów”47.
Teologia fundamentalna zmierza do ukazania nie tyle „ugruntowania
wiary” (Glaubensbegründung), ile raczej „odpowiedzialności wiary”
(Glaubensverantwortung). W takiej koncepcji droga wiary jednostki
krzyżuje się z drogą wiary wspólnoty48, a wymiar teoretyczny przeplata się z praktyką życia49.
Peter Knauer (ur. 1935; jezuita niemiecki, wykładowca teologii
fundamentalnej m.in. na kilku uczelniach w Ameryce Południowej)
wydał dzieło Der Glaube kommt vom Hören. Ökumenische Fundamen
taltheologie (1978)50. Pojmuje w niej teologię fundamentalną jako naukę pytającą o „fundamenty chrześcijańskiej wiary” w perspektywie

44
Por. E . B i s e r, Glaubensverständnis. Grundriss einer hermeneutischen Fundamental
theologie, Freiburg – Basel – Wien 1975, s. 24-25.
45

Tamże, s. 22.

46

Por. tamże, s. 52.

47

Tamże, s. 55.

48

Por. tamże, s. 149-170.

49

Por. tamże, s. 170-191.

Wydanie VI zostało nieco zmodyfikowane z uwzględnieniem uwag krytycznych: Freiburg im Breisgau 1991.
50
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„ekumenicznej”, czyli powszechnie dostępnej51. „Wiara chrześcijańska – podkreśla niemiecki jezuita – rozumiana jest jako przynależność wierzącego do Jezusa Chrystusa i tym samym mającego udział
w Jego Duchu Świętym (por. Hbr 3,14 i 6,4)”52. Książka składa się
z trzech części: I. Treść orędzia chrześcijańskiego; II. Struktury przekazu orędzia chrześcijańskiego; III. Odpowiedzialność wiary akceptującej odpowiednią chrześcijańską proklamację. Zasadniczy wniosek
niemieckiego jezuity brzmi następująco: „Prawda właściwej proklamacji wiary staje się uchwytna tylko w samym akcie wiary i uchyla się
przed każdą inną oceną”53. P. Knauer zauważa, że ostatecznym poznawalnym założeniem wiary jest zetknięcie się człowieka z proklamowanym w Kościele orędziem („wiara pochodzi ze słuchania” – Rz 10,17);
wszystkie inne założenia dostępne są tylko w wierze, przede wszystkim zaś to założenie, że w spotkanym słowie proklamowanego orędzia
sam Bóg przemawia do nas54. Rozum pełni wobec orędzia chrześcijańskiego „funkcję filtra” (Filterfunktion)55, a mianowicie demaskuje nieporozumienia i zafałszowania w procesie proklamacji wiary56.
Natomiast „pozytywnymi” normami wiary są: Pismo Święte, Tradycja
i żywy Urząd Nauczycielski Kościoła57.

4. Niemiecki model teologii
fundamentalnej
W latach osiemdziesiątych XX wieku został ukształtowany oryginalny model niemieckiej teologii fundamentalnej. Zdaniem S. Pié-Ninot
(ur. 1941), specyfiką tego modelu jest pojmowanie naszej dyscypliny
51
Por. P. K n a u e r, Der Glaube kommt vom Hören. Ökumenische Fundamental
theologie, Graz – Wien – Köln 1978, s. 11-12.
52

Tamże, s. 11.

53

Tamże, s. 301.

54

Por. tamże, s. 313.

55

Por. tamże, s. 315.

56

Por. tamże, s. 303.

57

Por. tamże, s. 241.
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jako „teologii fundamentów Objawienia”58. Wprawdzie już wcześniej
Hans Küng (ur. 1928; szwajcarski ksiądz katolicki) dokonał pierwszej
próby stworzenia teologii fundamentalnej w sposób całościowy, ale
jego dzieło Christ sein (1974) okazało się w wielu aspektach zbyt rewizjonistyczne i nieprzekonujące59. Model niemiecki wiąże się ściśle ze
strukturą klasycznej apologetyki. Jak wiadomo, apologetyka ta składała się z trzech demonstrationes: demonstratio religiosa, demonstratio
christiana i demonstratio catholica. Taki schemat znakomicie odpowiadał trzem grupom adwersarzy, którymi byli: ateiści, deiści i protestanci.
Przeciwko ateistom trzeba było wykazać, że człowiek jest ze swej natury istotą religijną, przeciwko deistom – że Bóg objawił się naprawdę w Jezusie, przeciwko protestantom wreszcie – że jedynie Kościół
rzymskokatolicki wywodzi się od Chrystusa60. Niemieccy uczeni, tworząc własny model teologii fundamentalnej, poważnie liczą się z tym
klasycznym schematem apologetyki, dokonując jednak jego wyraźnego teologicznego przepracowania.
W 1985 r. Hans Waldenfels (ur. 1931; jezuita, profesor teologii fundamentalnej na Uniwersytecie w Bonn) opublikował dzieło Kontextuelle
Fundamentaltheologie61, w którym stworzył „ujęcie kontekstualne” tej
dyscypliny. Dzieło składa się z pięciu części: I. Teologia i jej kontekst;
II. Fundament: „Bóg mówi”; III. Droga: „Przez Jezusa Chrystusa, na58
Por. S . P i é - N i n o t , La teología fundamental. „Dar razón de la esperanza”
(1 Pe 3,15), Salamanca 2006, s. 50.
59
Autor Christ sein określił adresatów tego dzieła w sposób następujący: „Książka
ta napisana jest dla tych wszystkich, którzy po prostu z jakiegokolwiek powodu, uczciwie i szczerze, chcą wiedzieć, co chrześcijaństwo, bycie chrześcijaninem, rzeczywiście znaczy. Ona jest napisana dla tych, którzy nie wierzą, niemniej jednak poważnie
pytają; którzy wierzą, ale nie są usatysfakcjonowani swoją niewiarą; którzy wierzą, ale
czują się niepewni w swojej wierze; którzy są bezradni wobec wiary i niewiary; którzy
są sceptyczni w odniesieniu zarówno do własnych przekonań, jak i własnych wątpliwości. Jest więc ona napisana dla chrześcijan i ateistów, gnostyków i agnostyków, pietystów i pozytywistów, pilnych i żarliwych katolików, protestantów i prawosławnych”
(H . K ü n g , Christ sein, München 1977, s. 11).
60
Por. R . F i s i c h e l l a , Indroduzione alla teologia fondamentale, Casale
Monferrato 1992, s. 17-19.
61

Wydanie polskie: O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele – dzisiaj, Katowice 1993.

Studia Theologica Varsaviensia_2-2009.indd 95

2010-02-02 20:47:25

96

Ks. Marek Skierkowski

[18]

szego Pana”; IV. Miejsce: „We wspólnocie Kościoła”; V. Poznanie:
„W świetle Ewangelii”. Zdaniem H. Waldenfelsa, chrześcijańska
specyfika wyraża się w zdaniu: „Bóg objawił się nam w Jezusie
Chrystusie”62. Roszczenie to napotyka sprzeciw, niezrozumienie i niedostrzeganie. W związku z tym niemiecki jezuita szkicuje trzy podstawowe wymiary dzisiejszej teologii: ma ona być apologetyczna (wobec
sprzeciwu), hermeneutyczna (wobec niezrozumienia) i dialogiczna
(wobec niedostrzegania)63. Na tym tle proponuje on następującą definicję teologii fundamentalnej: „Teologia fundamentalna jest dziedziną
teologii uprawianą w powiązaniu i w identyczności chrześcijańsko-kościelnej, mającą ukazać podstawę chrześcijańskiej wiary i teologii jako
zbawczy i życiodajny fundament oraz principium; uczynić go przekonywającym i ważnym dla ludzi naszych czasów”64.
W 1985 r. ukazało się także dzieło Heinricha Friesa (zm. 1998, profesor teologii fundamentalnej na Uniwersytecie w Monachium), zatytułowane Fundamentaltheologie. Książka niemieckiego duchownego
składa się z trzech części: I. Wiara i nauka wiary; II. Objawienie; III.
Kościół. Zdaniem H. Friesa, teologia fundamentalna dotyczy „podstaw,
fundamentów teologii”, czyli „założeń i warunków czyniących teologię możliwą”65. Z natury rzeczy zajmuje się ona wiarą, jej korelatem
– Objawieniem oraz pośrednikiem wiary i Objawienia – Kościołem.
Teologia fundamentalna nie wyrzeka się zadania apologetycznego, ale
włącza je w ramy refleksji pozytywnej, która tym samym przybiera rys
62

Tamże, s. 30.

63

Por. tamże, s. 69-77.

Tamże, s. 84. H . Wa l d e n f e l s określa teologię fundamentalną dyscypliną
„u drzwi”. Jak sam wyjaśnia: „W pewnym sensie uprawianie teologii fundamentalnej
można porównać ze staniem na progu domu. Ten, kto stoi na progu, znajduje się zarazem wewnątrz i zewnątrz. Słyszy argumenty tych, którzy stoją na zewnątrz i tych, którzy są w domu. Zależy mu jednak na wejściu do domu. Z jednej strony przyswaja sobie
to, co ludzie na zewnątrz widzą i wiedzą – w dziedzinie filozofii, historii, nauk społecznych - co myślą o Bogu, o Jezusie z Nazaretu i Kościele, ale także o sobie samych,
o świecie, o społeczeństwie, w którym żyją. Z drugiej strony, rozporządzając wiedzą
pochodzącą z wewnątrz, zwraca się z zaproszeniem do wszystkich, którzy znajdują się
wewnątrz i na zewnątrz” (s. 83-84).
64

65

H . F r i e s , Fundamentaltheologie, Graz – Wien – Köln 1985, s. 13.
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transcendentalno-teologiczny: „namysł wierzącego rozumu nad włas
nymi podstawami i założeniami”66.
Szczytowy moment w procesie wykrystalizowania się niemieckiego modelu teologii fundamentalnej stanowi czterotomowe dzieło
zbiorowe Handbuch der Fundamentaltheologie, wydane pod redakcją Waltera Kerna, Hermanna J. Pottmeyera i Maxa Secklera w latach
1985-1988, zmodyfikowane nieco w wydaniu drugim (2000). Tom I
nosi tytuł: Traktat Religion; II – Traktat Offenbarung; III – Traktat
Kirche; IV – Traktat Theologische Erkenntnislehre mit Schlussteil
Reflexion auf Fundamentaltheologie67. Autorami poszczególnych rozdziałów są przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, nie tylko
reprezentanci teologii fundamentalnej. Na tym też polega zarówno
wielkość, jak i słabość całej publikacji: jest ona niezwykle erudycyjna,
ale jednocześnie niejednolita pod względem metodologicznym (mianowicie samej koncepcji teologii fundamentalnej).
„Traktat o religii” obejmuje dwanaście tekstów. G. Lanczkowski,
zajmując się fenomenem religii w historii ludzkości, zauważa, że nie
istnieje żadna epoka areligijna, ani terytorium pozbawione religii.
P. Antes z kolei, prezentując różne teorie religii (ewolucyjne, psychologiczne, socjologiczne), dochodzi do przekonania, że religia refleksyjnie
akceptuje ukrytą jedność rzeczywistości i nadrzędność Absolutu. Z filozoficznego punktu widzenia – jak ukazuje R. Schaeffler – religia mieści się w uchwytnej całości form wyrażających ludzką podmiotowość.
Kolejne partie książki dotyczą pytania o Boga w europejskiej historii
ducha (J. Möller) oraz kwestii ateizmu (A.K. Wucherer-Huldenfeld,
J. Figl), krytyki religii (R. Schaeffler) i możliwości myślenia o Bogu
dzisiaj (J. Splett). A. Halder przedstawia następnie religię jako fundamentalny wymiar egzystencji ludzkiej; jego zdaniem, już samo świadectwo sensu życia jawi się jako autentyczny akt religijny. M. Seckler,
poszukując teologicznej koncepcji religii, wyróżnia trzy modele: religia jako postępowanie w relacji do Boga; religia jako postępowanie
otwarte na transcendencję; religia jako postępowanie w relacji do czło66

Tamże, s. 14.

Handbuch der Fundamentaltheologie, red. W. Kern, H. J. Pottmeyer, M. Seckler,
t. I-IV, Tübingen und Basel 2000.
67
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wieka. Wreszcie W. Kern, odnosząc się do struktur antropologicznych,
umożliwiających człowiekowi przyjęcie religii, wymienia: wspólnotowość i historyczność człowieka, doświadczenie zła i pragnienie zbawienia oraz transcendentalność bytu ludzkiego68.
„Traktat o Objawieniu” składa się także z dwunastu rozdziałów
(w wydaniu I – z jedenastu). J. Schmitz definiuje chrześcijaństwo
jako religię Objawienia w kościelnym wyznaniu wiary. M. Seckler
i M. Kessler zajmują się krytyką Objawienia, najpierw na gruncie filozoficznym (poczynając od Herberta z Cherbury), a potem na gruncie teologicznym. M. Seckler, bazując na konstytucji Vaticanum II
Dei verbum, pojmuje Objawienie nie tylko jako „samo-otwarcie”
(Selbst-Erschliessung), ale także jako Bożą „samo-komunikację”
(Selbst-Mitteilung); Objawienie jest zatem komunikacją teoretycznopartycypującą. Ogólne rozważania o Objawieniu Bożym uzupełnia
tekst W. Pannenberga – Objawienie i «objawienia» w świadectwie historii. Kolejne rozdziały tomu II dotyczą chrystologii fundamentalnej.
W. Löser, traktując pojęcie universale concretum jako zasadę oeconomia revelationis, wskazuje, że w wydarzeniu Jezusa Chrystusa najpełniej konkretyzuje się powszechna wola zbawcza Boga. K. Lehmann
z kolei, spoglądając na dzieje poszukiwań Jezusa historycznego, opowiada się za syntezą między wiarą i historią w chrystologii. Dopiero
w ramach pierwotnej syntezy chrystologicznej można dokonywać
kroku wstecz – ku Jezusowi ziemskiemu. Krok ten jest konieczny
w procesie ukazania osoby Jezusa jako fundamentu wiary chrześcijańskiej, aczkolwiek jednocześnie zastosowana w nim metoda historyczno-krytyczna prowadzi zawsze w pewnym sensie do redukcji całości
Oto wykaz rozdziałów tomu I (Traktat Religion): G . L a n c z k o w s k i , Das
Phänomen Religion in der Menschheitsgeschichte, s. 1-12; P. A n t e s , Religion in
den Theorien der Religionswissenschaft, s. 13-32; R . S c h a e f f l e r, Auf dem Weg zu
einem philosophischen Begriff der Religion, s. 33-46; J . M ö l l e r, Die Gottesfrage
in der europäischen Geistesgeschichte, s. 47-65; A. K . Wu c h e r e r- H u l d e n f e l d ,
J . F i g l , Der Atheismus, s. 67-84; R . S c h a e f f l e r, Die Kritik der Religion, s. 8599; J . S p l e t t , Über die Möglichkeit, Gott heute zu denken, s. 101-116; A . H a l d e r,
Religion als Grundakt des menschlichen Daseins, s. 117-130; M . S e c k l e r, Der theologische Begriff der Religion, s. 131-148; W. K e r n , Anthropologische Strukturen im
Blick auf Offenbarung, s. 149-167.
68
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wydarzenia Chrystusowego. H. Merklein prezentuje Jezusa jako zwiastuna królestwa Bożego, które ma wymiar teraźniejszy i eschatologiczny. Jezus jest zatem ziemskim reprezentantem zrealizowanego już
w niebie królestwa Bożego. Znajduje się On w bezpośredniej i unikalnej relacji wobec Boga Abba i jednocześnie uosabia Lud Boży czasów ostatecznych. Zmartwychwstanie Chrystusa zostało opracowane
przez J. Kremera, który akcentuje unikalność tego wydarzenia zarówno na tle przekonań świata greckiego czy żydowskiego dotyczących życia po śmierci, jak i w kontekście działalności cudotwórczej
Jezusa. Także doświadczenia paschalne uczniów są unikalne, stanowiły one objawienie Boże i rodziły wiarę. Uczniowie nie potrafią „udowodnić” zmartwychwstania Chrystusa, mogą tylko o nim świadczyć.
Treść ich świadectwa paschalnego koresponduje zarówno z całością
Objawienia Bożego nastawionego na zbawczą interwencję w historii,
jak i z Boskim autorytetem samego Jezusa ujawnianym w Jego słowach i czynach. Ostatecznie jednak wiara paschalna zakorzenia się
w Bożej łasce i świadectwie Kościoła. W. Kern powraca do zagadnienia śmierci Jezusa, określając Krzyż fundamentem i centrum wiary chrześcijańskiej. E. Biser zajmuje się roszczeniem i wiarygodnością
Jezusa Chrystusa, stanowiącego punkt odniesienia dla niezwykle szerokich kręgów ludzi (z ateistami włącznie). Jezus ujawnia wyjątkową relację wobec Boga, który stanowi dla Niego największą pewność
i najgłębszą podstawę, a także wzywa ludzi do uczestnictwa w tej relacji. Jezus działa ze świadomością, że Jego orędzie usprawiedliwi się
samo przez się w sercach ludzi, których pozyska. On, który jest Synem
Bożym, wprowadza ludzi w tajemnicę Bożą, w rzeczywistość nieuwarunkowaną, która nie wymaga już dalszych usprawiedliwień. Traktat
Offenbarung kończy się ukazaniem chrześcijaństwa w sporze z innymi
religiami o prawdę (H. Waldenfels) i prezentacją wkładu chrześcijaństwa w bardziej ludzki świat (W. Kern)69.
Oto wykaz rozdziałów tomu II (Traktat Offenbarung): J . S c h m i t z , Das
Christentum als Offenbarungsreligion im kirchlichen Bekenntnis, s. 1-12; M . S e c k l e r
und M. K e s s l e r, Die Kritik der Offenbarung, s. 13-39; M . S e c k l e r, Der Begriff
der Offenbarung, s. 41-61; W. P a n n e n b e r g , Offenbarung und «Offenbarungen»
im Zeugnis der Geschichte, s. 63-82; W. L ö s e r, «Universale concretum» als
69
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„Traktat o Kościele” stanowi wykład eklezjologii fundamentalnej i obejmuje jedenaście rozdziałów. H. Fries, zajmując się współczesną świadomością eklezjologiczną, prezentuje Kościół jako znak
królestwa Bożego i wspólnotę nadziei, albowiem królestwo Boże –
mówiąc pozytywnie – jest celem, do którego zbliża się Kościół ożywiany nadzieją. Następnie V. Conzemius ukazuje krytykę Kościoła
w ciągu wieków. Kolejne dwa rozdziały dotyczą Kościoła na kartach Nowego Testamentu: G. Lohfink ukazuje mianowicie eklezjotwórczą działalność Jezusa w obrębie Izraela, a K. Kertelge – Kościół
początków. Refleksje biblijne prowadzą do rozważań bardziej teologicznych. P. Stockmeier analizuje Kościół w świetle wyzwań historii,
a P. Hünermann przedstawia antropologiczne wymiary Kościoła. Trzy
kolejne teksty odnoszą się do Kościoła jako instytucji (M. Kehl), rzeczywistości duchowej (G. Sauter) oraz Jego znamion (H. J. Pottmeyer).
Całość traktatu zamyka kwestia ekumeniczna (H. Döring) i refleksja
nad relacją Kościoła do świata (G. Ruggieri)70.
Tom IV obejmuje jakby dwie części: teologiczną teorię poznania i refleksję nad teologią fundamentalną. Ta pierwsza część prezentuje słowo Boże jako obiektywną zasadę poznania teologicznego
(O. H. Pesch), wiarę jako subiektywną zasadę poznania teologicznego
(P. Neuner), Pismo Święte (M. Limbeck), Tradycję (D. Wiederkehr),
Grundgesetz der oeconomia revelationis, s. 83-93; K . L e h m a n n , Die Frage nach
Jesus von Nazaret, s. 95-114; H . M e r k l e i n , Jesus, Künder des Reiches Gottes,
s. 115-139; J . K r e m e r, Die Auferstehung Jesu Christi, s. 141-159; W. K e r n , Das
Kreuz Jesu als Offenbarung Gottes, s. 161-182; E. B i s e r, Jesus Christus-Anspruch
und Ausweis, s. 183-197; H . Wa l d e n f e l s , Das Christentum im Streit der Religionen
um die Wahrheit, s. 199-219; W. K e r n , Der Beitrag des Christentums zu einer menschlicheren Welt, s. 221-250.
Oto wykaz rozdziałów tomu III (Traktat Kirche): H . F r i e s , Der Sinn von Kirche
im Verständnis des heutigen Christentums, s. 1-10; V. C o n z e m i u s , Die Kritik der
Kirche, s. 11-26; G . L o h f i n k , Jesus und die Kirche, s. 27-64; K . K e r t e l g e , Die
Wirklichkeit der Kirche im Neuen Testament, s. 65-84; P. S t o c k m e i e r, Kirche unter
der Herausforderungen der Geschichte, s. 85-108; P. H ü n e r m a n n , Anthropologische
Dimensionen der Kirche, s. 109-128; M . K e h l , Kirche als Institution, s. 129-145;
G . S a u t e r, Der Ursprung der Kirche aus Gottes Wort und Gottes Geist, s. 147-158;
H . J . P o t t m e y e r, Die Frage nach der wahren Kirche, s. 159-184; H . D ö r i n g , Ökumene
– Realität und Hoffnung, s. 185-198; G . R u g g i e r i , Kirche und Welt, s. 199-214.
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Studia Theologica Varsaviensia_2-2009.indd 100

2010-02-02 20:47:25

[23]

SPECYFIKA NIEMIECKIEJ TEOLOGII FUNDAMENTALNEJ

101

normy, kryteria i struktury Tradycji (H. J. Pottmeyer), Magisterium
i nieomylność (A. Dulles), teologię jako naukę wiary (M. Seckler) oraz
naukową praktykę teologii (W. Kasper). Część natomiast poświęcona
refleksji nad teologią fundamentalną obejmuje dzieje tej dyscypliny, zagadnienie znaków i kryteriów wiarygodności chrześcijaństwa, analizę
wiary oraz teorię teologii fundamentalnej71. Ten ostatni rozdział zdaje
się podsumowywać Handbuch der Fundamentaltheologie. M. Seckler
wskazuje w nim na dwa zasadnicze aspekty naszej dyscypliny. Ma ona
być „teologią fundamentalną” (fundamentale Theologie) w sensie teologii fundamentów Objawienia, a więc spojrzenia „ku wewnątrz”72, oraz
„teologią apologetyczną” (apologetische Theologie) w sensie zapośredniczenia wiary chrześcijańskiej, czyli spojrzenia „na zewnątrz”73.
Należy dodać, że późniejsze niemieckie podręczniki teologiczno
fundamentalne naśladują strukturę dzieła Handbuch der Fundamental
theologie, wykazując jedynie delikatne modyfikacje. Na przekład
Perry Schmidt-Leukel (ur. 1954), dzieląc swój podręcznik na piętnaście rozdziałów, jeden spośród nich poświęca samemu rozumieniu
teologii fundamentalnej74, siedem – religii oraz relacji między wiarą
Oto wykaz rozdziałów tomu IV (Traktat Theologische Erkenntnislehre mit
Schlussteil Reflexion auf Fundamentaltheologie): O . H . P e s c h , Das Wort Gottes als
objektives Prinzip der theologischen Erkenntnis, s. 1-21; P. N e u n e r, Der Glaube
als subjektives Prinzip der theologischen Erkenntnis, s. 23-36; M . L i m b e c k , Die
Heilige Schrift, s. 37-64; D . Wi e d e r k e h r, Das Prinzip Überlieferung, s. 65-83;
H . J . P o t t m e y e r, Normen, Kriterien und Strukturen der Überlieferung, s. 85-108;
A . D u l l e s , Lehramt und Unfehlbarkeit, s. 109-130; M . S e c k l e r, Theologie als
Glaubenswissenschaft, s. 131-184; W. K a s p e r, Die Wissenschaftspraxis der
Theologie, s. 185-214; W. G e e r l i n g s , G . L a r c h e r, J . R e i k e r s t o r f e r, Apolo
getische und fundamentaltheologische Momente und Modelle in der Geschichte,
s. 217-264; H . J . P o t t m e y e r, Zeichen und Kriterien der Glaubwürdigkeit des
Christentums, s. 265-299; E. K u n z , Glaubwürdigkeitserkenntnis und Glaube
(analysis fidei), s. 301-330; M . S e c k l e r, Fundamentaltheologie: Aufgaben und
Aufbau, Begriff und Namen, 331-402.
71

72
Por. M . S e c k l e r, Fundamentaltheologie: Aufgaben und Aufbau, Begriff und
Namen, s. 375-383.
73

Por. tamże, s. 383-398.

Chodzi w niej „o wykazanie racjonalności chrześcijańskiej wiary w połączeniu
z wyjaśnieniem jej podstaw” (P. Schmidt-Leukel, Grundkurs Fundamentaltheologie.
Eine Einführung in die Grundfragen des christlichen Glaubens, München 1999, s. 11).
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i rozumem, cztery – Objawieniu i trzy – Kościołowi. Z kolei Markus
Knapp (ur. 1954) grupuje tematy teologicznofundamentalne następująco: I. Religia: człowiek przed Bogiem; II. Objawienie: Bóg przed człowiekiem; III. Kościół – świadek i tradent Bożej prawdy; IV. Podstawy
poznania teologicznego75.

5. Alternatywne ujęcia teologii
fundamentalnej
Jeszcze przed ukształtowaniem się charakterystycznego niemieckiego modelu teologii fundamentalnej, a także później, pojawiały inne
propozycje ujęcia naszej dyscypliny, równie twórcze i ważne. Johann
Baptist Metz (ur. 1928; w latach 1963-1993 profesor teologii fundamentalnej na Uniwersytecie w Münster) w książce Glaube in Geschichte
und Gesellschaft. Studien zu einer praktischen Fundamentaltheologie
(1977) poczynił – jak sam twierdzi – „pewnego rodzaju poprawkę,
korektę w odniesieniu do teologii wyizolowanej z konkretnych sytuacji”76. Książka ta (Wiara w historii i społeczeństwie) składa się
z trzech części: I. Projekt (Konzept); II. Tematy (Themen); III. Kategorie
(Kategorien). J. B. Metz pojmuje wszelką teologię jako „obronę nadziei”77. Oznacza to, że tym bardziej teologia fundamentalna winna charakteryzować się aspektem apologetycznym i praktycznym78.
W Biblii apologia stanowi publiczne usprawiedliwienie nadziei chrześcijańskiej, jakby podczas procesu sądowego, przebiegające w perspektywie apokaliptyczno-eschatologicznej79. Klasyczna apologetyka z kolei, która wyrosła z konkretnych historycznych zapotrzebowań
w dobie kontrowersji z reformacją i polemiki z nurtami oświecenia,
75
Por. M . K n a p p , Die Vernunft des Glaubens. Einführung in die Fundamental
theologie, Freiburg i in. 2009, s. 179-404.

J . B . M e t z , Glaube in Geschichte und Gesellschaft. Studien zu einer praktischen
Fundamentaltheologie, Mainz 1992, s. 9.
76

77

J . B . M e t z , Glaube in Geschichte und Gesellschaft, s. 19.

78

Por. tamże, s. 24-25.

79

Por. tamże, s. 25-26.
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odseparowała chrześcijaństwo od społeczności, zaciemniając wiarygodność, uniwersalność i normatywność teologii80. Oświecenie doprowadziło do prywatyzacji wiary chrześcijańskiej, a także kryzysu
tradycji, autorytetu, metafizyki i religii, wywołując tym samym potrzebę „praktycznej teologii fundamentalnej jako politycznej teologii
podmiotu”81.
J.B. Metz zaczął pisać o „teologii politycznej” już pod koniec
lat sześćdziesiątych; jego artykuły na temat zostały potem zebrane
w książce Zur Begriff der neuen Politischen Theologie: 1967-1997
(1997). Według niego, „teologia polityczna” pragnie „na nowo ująć relacje pomiędzy religią a społeczeństwem”82. Uwypukla ona w chrześcijaństwie podstawowy charakter eschatologicznego przesłania
o królestwie Bożym („zastrzeżenie eschatologiczne” każące dostrzegać prowizoryczność teraźniejszości)83. „Przyszłość panowania Boga
– wyjaśnia niemiecki teolog – widziana jest jako wewnętrzny i trwały
moment teologicznej wypowiedzi o boskiej naturze Boga [...]. Kiedy
mianowicie boskość Boga jest niejako odpowiedzią na zapowiadany
«nowy świat», to prawda o boskości Boga nie może być w pełni realizowana w warunkach współczesności, a co za tym idzie, świat w obecnym kształcie nie jest więc wystarczającą podstawą dla rozumienia
tej prawdy, a dostęp do przyszłej prawdy o boskości Boga otworzyć
może tylko «przezwyciężenie» teraźniejszości i jej sposobów rozumowania”84. J.B. Metz znajduje inspirację do tego „przezwyciężania”
w orędziu Jezusa: „Nauczana przez Jezusa świętość pozostaje w stałej relacji do świata [...]: jako krytyczno-wyzwoleńczy element świata
społecznego i jego procesów historycznych. Nie można sprywatyzować eschatologicznych treści Objawienia, przekazanych przez tradycję
biblijną – wolności, pokoju, sprawiedliwości, pojednania. Zmuszają
one ciągle na nowo do przejęcia społecznej odpowiedzialności. [...]
80

Por. tamże, s. 33.

81

Por. tamże, s. 47-59; cytat ze s. 58.

82

J . B . M e t z , Teologia polityczna, Kraków 2000, s. 18.

83

Por. tamże, s. 21.

84

Tamże, s. 44-45.
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Dlatego każda teologia eschatologiczna, siłą rzeczy, staje się również
teologią polityczną jako teologia (społeczno-) krytyczna”85.
J.B. Metz, opowiadając się w książce Glaube in Geschichte und
Gesellschaft za prymatem praxis, zauważa, że już sama chrześcijańska idea Boga ma charakter praktyczny86. W chrześcijaństwie chodzi przecież o naśladowanie Chrystusa, czyli o praktyczne poznanie.
Tego typu poznanie oznacza dialektyczną hermeneutykę, gdyż praxis
nie znajduje się na zewnątrz poznającego podmiotu. Prawda oznacza
„to, co jest znaczące dla wszystkich podmiotów – także tych nieżyjących i pokonanych”87. W tej perspektywie wiarę chrześcijańską można
zdefiniować w kategoriach „pewnej praxis w historii i społeczeństwie,
utożsamianej z solidarną nadzieją w odniesieniu do Boga Jezusa jako
Boga żywych i umarłych, który wzywa wszystkich ludzi do bycia podmiotami w Jego obecności”88. W swojej wierze chrześcijanie przechowują memoria passionis, mortis et resurrectionis Jesu Christi89.
Pamięć ta ma kształtować przyszłość, a więc musi ze swej istoty liczyć się z pewnym ryzykiem – jest więc „niebezpiecznym wspomnieniem wolności Jezusa Chrystusa” (gefährliche Erinnerung der Freiheit
Jesu Christi)90. W tej perspektywie Kościół, rzecz jasna, funkcjonuje jako „pamięć publiczna”91. Winien on zatem w swojej egzystencji
troszczyć się o duchowość wyzwalającej wolności, być krytyczny wobec życia publicznego i chronić się przed postawami izolacji92. J.B.
Metz podkreśla dynamiczną rolę cierpienia w historii, które stymuluje ludzi do jego przezwyciężania. Zapamiętana historia cierpienia
staje się „niebezpieczną tradycją”, która stawia nam żądania. Historia
cierpienia nie oznacza pre-historii wolności, lecz właśnie wewnętrz85

Tamże, s. 21-22.

86

Por. J . B . M e t z , Glaube in Geschichte und Gesellschaft, s. 63.

87

Tamże, s. 72.

88

Tamże, s. 86.

89

Por. tamże, s. 94.

90

Tamże, s. 93.

91

Tamże, s. 95.

92

Por. tamże, s. 98-102.
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ny aspekt historii wolności. W świetle memoria passionis, mortis et
resurrectionis Jesu Christi Bóg jawi się jako podmiot i znaczenie tej
historii93. Nowożytność zaproponowała jednak homo emancipator
zamiast Deus Salvator, prowadząc do kryzysu tożsamości chrześcijaństwa. Chcąc zatem przezwyciężyć ten kryzys, niemiecki uczony
szkicuje teologię bazującą na trzech kategoriach, mianowicie wspomnienia, narracji i solidarności. Wspomnienie (Erinnerung) oznacza
„postać eschatologicznej nadziei wypracowywanej w jej społecznym
i historycznym zapośredniczeniu”94. Jest ona kategorią podstawową,
ujmującą relację między rozumem i historią95 i sprawiającą, że rozum
staje się „praktyczny jako wolność”96. Pamięć ustrukturyzowana jest
narracyjnie. Narracja (Erzählung) wiąże się z doświadczeniem i stanowi zapośredniczenie historii i zbawienia. Chrześcijaństwo od samego początku było wspólnotą, która wspominała i opowiadała, przede
wszystkim mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa97. Kategoria solidarności (Solidarität) wreszcie oznacza pomoc, wsparcie i tworzenie
wspólnoty z tymi, którzy cierpią bądź są zagrożeni cierpieniem98.
Odnosząc się po piętnastu latach do swojego projektu teologii fundamentalnej, J.B. Metz podkreślił, że taka teologia „nie rezygnuje
z poszukiwania kierującej się prawdą racjonalnej odpowiedzialności
wiary [...]. Nie ucieka ona od klasycznego problemu, rodzącego się ze
stosunku wiary i rozumu. Stara się raczej uwzględnić, że problem ten
– odkąd rozpoczęły się procesy oświecenia – musi być rozważany na
innym poziomie: wiara musi się teraz chronić przed rozumem, a zarazem przekazywać swe treści poprzez rozum [...]”99. Nowa teologia
fundamentalna podkreśla „prymat rozumu zdolnego do przywoływa93

Por. tamże, s. 103-119.

94

Tamże, s. 177.

95

Por. tamże, s. 183.

96

Tamże, s. 188.

97

Por. tamże, s 205.

98

Por. tamże, s. 220.

99

J . B . M e t z , Teologia polityczna, Kraków 2000, s. 268.
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nia wspomnień, a więc rozumu anamnetycznego”100. „Logos teologii
chrześcijańskiej – kontynuuje niemiecki uczony – ukształtowany jest
nie przez bezosobowe i wyalienowane z kontekstu historycznego idee,
lecz przez wywodzące się z jego korzeni wspomnienie – nie przez przypadek główną kategorią teologii politycznej stało się «niebezpieczne
wspomnienie» - które nie dopuszcza do tego, by usunąć i zapomnieć,
czy też idealistycznie zawiesić historię cierpienia ludzkości”101.
Inne ujęcie teologii fundamentalnej zaprezentował Hansjürgen
Verweyen w dziele Gottes letztes Wort. Grundriss der Fundamental
theologie (1991; zmodyfikowane znacznie w wydaniu trzecim –
2000)102. Teolog niemiecki (ur. 1936; doktorat z teologii uzyskał na
Uniwersytecie w Tybindze pod kierunkiem J. Ratzingera: Ontologische
Voraussetzungen des Glaubensaktes; 1969; wykładał w Notre Dame
w USA, Essen i Fryburgu Badeńskim), zajmuje się „definitywnym słowem Boga” (Gottes letztes Wort), czyli Objawieniem Bożym w aspekcie
tego, co nieuwarunkowane. Część I nosi tytuł: ...vernehmbar? (słyszal100

Tamże, s. 269.

Tamże, s. 270. Swoistym rozwinięciem książki Glaube in Geschichte und
Gesellschaft jest dzieło Memoria passionis. Ein provozierendes Gedächtnis in pluralistischer Gesellschaft (2006; wydanie polskie: Teologia wobec cierpienia, Kraków
2008). Składa się ono z dwóch części: I. Memoria passionis – w spojrzeniu na świat;
II. Memoria passionis – perspektywy w metodzie uzasadnienia. Już na pierwszej stronicy J . B . M e t z podkreśla, że chrześcijaństwo nie może pominąć pytania o „zagrożenie swojej nadziei przez mrok historii ludzkiego cierpienia” (s. 11). Oznacza to, że
teologia musi umieć mówić „o Bogu w obliczu przepastnej historii cierpień świata”
(s. 12). Niemiecki teolog protestuje wobec rozpowszechniających się dzisiaj koncepcji
„cierpienia czy współcierpienia Boga”, przez którą „przebija coś jakby postmodernistyczna estetyzacja tematu cierpienia” (s. 24) i cierpienie ludzkie zostaje w ten sposób zrelatywizowane. „Patos chrześcijańskiej nadziei – wyznaje J.B. Metz – pozostaje
dla mnie zawsze osadzony w cierpieniu z powodu Boga” (s. 23). Niemiecki teolog posługuje się wręcz kategorią „mistyki cierpienia z powodu Boga” – „język tej mistyki
Boga nie jest w pierwszym rzędzie krzepiącą odpowiedzią na doświadczane cierpienie, lecz raczej pełnym pasji pytaniem z otchłani cierpienia, pytaniem skierowanym do
Boga, pełnym natężonego oczekiwania” (s. 29).
101

Korzystam z wydania czwartego: H - J . Ve r w e y e n , Gottes letztes Wort.
Grundriss der Fundamentaltheologie, Regensburg 2002.
102
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ne?); II – ...ergangen? (przekazane?); III – ...gegenwärtig? (obecne?)103.
H.-J. Verweyen, analizując kluczowy dla teologii fundamentalnej tekst
biblijny – 1 P 3,15, podkreśla, że w wypowiedzi tej chodzi o apologię
nadziei chrześcijańskiej, a więc o kwestię praxis. Apologia wskazuje jednocześnie na logos nadziei, z którego zdawać sobie mają sprawę wszyscy chrześcijanie, a nie tylko wyrafinowani teologowie104.
Zdaniem niemieckiego uczonego, teologia fundamentalna odnosi się
do „odpowiedzialności logosu chrześcijańskiej nadziei w obliczu rozumu”105. Oznacza to, że punktem wyjścia teologii fundamentalnej jest
sam logos chrześcijańskiej nadziei. Dotarcie do ostatecznego fundamentu nadziei stanowi jednocześnie poszerzenie możliwości poznawczych rozumu. Centrum wiary chrześcijańskiej znajduje się w żywej
Tradycji Kościoła, której jądrem jest Eucharystia106. Zadanie teologii
fundamentalnej polega na prezentacji tej Tradycji jako uniwersalnego
i definitywnego wydarzenia zbawczego. Dyscyplina ta zatem charakter hermeneutyczny (rozumienie Tradycji) i filozoficzny (ukazanie
ostatecznego sensu Tradycji)107.
Realizując swoje zamierzenia, H.J. Verweyen w części pierwszej
przedstawia ukierunkowanie człowieka na Boże Objawienie, czyli
Tradycję przynoszącą człowiekowi definitywny sens108. Z kolei
część II dotyczy urzeczywistnienia się Objawienia Bożego w Jezusie
Chrystusie. Teolog niemiecki uważa, że charakterystyczny dla wielu
uczonych nacisk kładziony na wydarzenia po śmierci Jezusa, oznaczające nową inicjatywę Boga w procesie Objawienia, narusza wyraźnie wiarę we Wcielenie, pomniejszając radykalnie rangę życia
i śmierci Jezusa. Ukazywania się Zmartwychwstałego nie mogą
103

Por. tamże, s. 24-27.

104

Por. tamże, s. 37-38.

Tamże, s. 50. Zob. także tenże, Einführung in die Fundamentaltheologie,
Darmstadt 2008, s. 16.
105

Por. H - J . Ve r w e y e n , Gottes letztes Wort. Grundriss der Fundamentaltheo
logie, s. 51-56.
106

107

Por. tamże, s. 61-67.

108

Por. zwłaszcza tamże, s. 201-206.
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być w konsekwencji motywem decydującym dla wiary paschalnej.
H. Verweyen rozróżnia zatem pomiędzy „wystarczającą podstawą” dla
wiary uczniów (hinreichende Evidenz) i „faktyczną genezą” tej wiary
(faktische Entstehung). Uczniowie w momencie śmierci Jezusa (szczyt
Jego proegzystencji) doświadczyli już definitywnego słowa Boga,
aczkolwiek faktycznie ich wiara zrodzi się dopiero po spotkaniach
ze Zmartwychwstałym109. Wreszcie w części III, najmniej obszernej,
teolog niemiecki zajmuje się Kościołem jako miejscem uobecniania
Objawienia Bożego110.
Jeszcze inną strukturę teologii fundamentalnej zaprezentowali Karl
Heinz Neufeld (ur. 1939) i Jürgen Werbick (ur. 1946). Ten pierwszy, jezuita, profesor teologii fundamentalnej m.in. na Uniwersytecie
w Innsbrucku, w swojej dwutomowej Fundamentaltheologie111 odnosi się najpierw do chrystologii (t. I: Jesus – Grund christlichen
Glaubens), a następnie do eklezjologii (t. II: Der Mensch – Bewusste
Nachfolge im Volk Gottes). Z kolei Jürgen Werbick (ur. 1946, profesor
teologii fundamentalnej w Münster) w pracy Den Glauben verantworten. Eine Fundamentaltheologie (2000)112 dokonał poszerzenia klasycznej struktury apologetyki, dzieląc traktat demonstratio christiana
na dwa: o Objawieniu Bożym i o soteriologii. Ponadto, zamiast mówić o demonstratio stosuje on termin Streitfall – sprawa sporna, który
przywołuje sytuację procesową, a więc mającą miejsce w sali sądowej113. Jego dzieło dzieli się zatem na cztery części („sprawy sporne”):
I. Religia; II. Objawienie; III. Soteriologia; IV. Kościół.

6. Wnioski
Nietrudno na koniec zauważyć, że niemieccy teologowie wypracowali w latach osiemdziesiątych XX wieku własny model teologii
109

Por. tamże, s. 338-362.

110

Por. tamże, s. 363-434.

111

K . - H . N e u f e l d , Fundamentaltheologie, t. I-II, Stuttgart 1992-1993.

112
Korzystam z przepracowanego wydania III: J . We r b i c k , Den Glauben verantworten. Eine Fundamentaltheologie, Freiburg – Basel – Wien 2005.
113

Por. tamże, s. XIV-XV.
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fundamentalnej, mianowicie „teologii fundamentów Objawienia”.
Model ten różni się choćby od „modelu rzymskiego” („teologia wiarygodności Objawienia”) tym, że obejmuje rozbudowany traktat o religii i traktat o Kościele. Ponadto, niemiecka teologia fundamentalna
ugruntowuje bardzo mocno Objawienie Boże w ludzkiej otwartości na
Transcendencję (aspekt filozoficzno-spekulatywny), wykazując jego
wiarygodność przez odwołanie się także do autentyczności Kościoła
jako depozytariusza tego Objawienia (aspekt teologiczno-egzystencjalny). Charakter filozoficzno-teologiczny tej dyscypliny sprawia, że
w konsekwencji w mniejszym stopniu stosuje ona metodę historycznokrytyczną w badaniach biblijnych. Oczywiście, na gruncie języka niemieckiego istnieją także ujęcia wykraczające poza stworzony model,
które szukają swoistego kompromisu z innymi modelami i zmierzają do bardziej przekonującego wyartykułowania tożsamości teologii
fundamentalnej.

Summary
The Nature of German Fundamental Theology
The article concerns German Fundamental Theology, which derived
from the classical Apologetics. In the 1980s German theologians
worked out their own model of Fundamental Theology as a theology
of fundaments of Revelation. The most prominent expression of this
model is Handbuch der Fundamentaltheologie (editors: W. Kern,
H.J. Pottmeyer, M. Seckler), which consists of four parts concerning
religion, Revelation, the Church and Theology. Apart from this model
many other concepts are being developed (by K. Rahner, H.U. von
Balthasar, J. Ratzinger, E. Biser, P. Knauer, J.B. Metz, H. Waldenfels,
J. Werbick, H-J. Verweyen). German Fundamental Theology is
existential, deeply-theological, speculative and provocative.
Ks. Marek Skierkowski
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Zbigniew Kubacki SJ
Opcje pluralistyczne w teologii religii
W chrześcijańskiej teologii religii tzw. „opcja pluralistyczna” zatacza coraz to większy krąg zwolenników zarówno wśród ludzi zajmujących się teologią profesjonalnie, czyli teologów, jak i wśród
zwyczajnych wierzących. Rzucają oni wyzwanie wciąż dominującej
w kościołach chrześcijańskich opcji inkluzywistycznej. Podawane są
przyjemniej dwa argumenty na jej korzyść. Pierwszy i zasadniczy to
ten, że jedynie przyjmując opcję pluralistyczną można prowadzić dialog z wyznawcami innych religii jak równy z równym. Jedynie bowiem przyjęcie tej opcji, argumentują jej zwolennicy, gwarantuje, że
w dialogu żadna ze stron nie rości sobie pretensji do posiadania całej
prawdy o Bogu i Jego zbawczej woli, że żadna ze stron nie ma dostępu
do pełni Bożego Objawienia. Drugi wysuwany argument to wskazanie,
że opcja ta znajduje swoich zwolenników nie tylko wśród chrześcijan,
ale także pośród wyznawców innych religii, np. Żydów. Oni również
zachęcają chrześcijan do tego, aby odeszli od opcji inkluzywistycznej
i przyjęli postawę pluralistyczną.
Tak np. znany ze swego głębokiego zaangażowania w dialog żydowsko-chrześcijański żydowski uczony Harold Kasimow stwierdza:
„Jestem Żydem pluralistą i jako taki z całym oddaniem kroczę ścieżką
judaizmu nie dlatego, że uważam ją za lepszą od innych, ale po prostu
dlatego, że jest to moja ścieżka. Ideę narodu wybranego interpretuję
następująco: Bóg wybrał Żydów i nakazał im podążać drogą Tory; jednocześnie Bóg wybrał hindusów, by żyli zgodnie z nauką Wed; buddystów – by szli drogą Dharmy; muzułmanów – by postępowali według
zasad Koranu; i wreszcie chrześcijan – by w swym życiu naśladowali
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Jezusa Chrystusa. Taki punkt widzenia wydaje mi się zgodny z poglądami mojego wielkiego nauczyciela Abrahama Joshuy Heschela, który
powiedział kiedyś: ‘Różnorodność religii jest wolą Bożą’”1. On i inny
uczeni żydowscy, jak np. rabini Byron L. Sherwin i Irving Greenberg,
reprezentują nurt pluralistyczny w żydowskiej teologii religii. W duchu wielkiego szacunku dla Jana Pawła II i dla tego wszystkiego, co
uczynił dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, wzywają oni niejako Papieża, aby przyłączył się do zwolenników tejże opcji. Profesor
H. Kasimow pisze: „Zdaniem kardynała Francisa Arinze wielu ludziom
może się wydawać, iż istnieje pewne ‘napięcie pomiędzy misyjnymi dążeniami chrześcijaństwa a wezwaniem do szacunku dla poglądów religijnych innych’. Takie napięcie zaznacza się także w postawie
Jana Pawła II wobec innych religii. Mimo iż Papież prezentuje inkluzywizm, to jednak niekiedy wygłasza opinie, w których pobrzmiewają akcenty pluralistyczne. Na przykład wielokrotnie powtarzał, że
dialog jest wolą Bożą. Ja sam nie widzę w owym napięciu prawdziwej sprzeczności”2. Wielu chrześcijańskich teologów na skutek osobistych refleksji i głosów płynących z zewnątrz przyjęło taką właśnie
pluralistyczną opcję. Czy jest ona jednak zgodną z fundamentowymi
wiary chrześcijańskiej? W powyższym artykule będę pragnął uzasadnić, że opcja pluralistyczna jest niezgodna z podstawowymi prawdami
wiary chrześcijańskiej. Będę również argumentował, że bycie pluralistą żydowskim i chrześcijańskim nie oznacza dokładnie tego samego.
Innymi słowy, myślę, że można być pluralistą żydowskim bez podważania fundamentów teologicznych judaizmu. Natomiast coś takiego
jest praktycznie niemożliwe w chrześcijaństwie. Zanim w konkluzji tego artykułu przejdę do rozwinięcia tej tezy, w dwóch pierwszych
jego częściach, na przykładzie wybranych teologów, przedstawię, jakie są zasadnicze założenia i konsekwencje opcji pluralistycznej
w chrześcijaństwie, a jakie w judaizmie. Teologiem chrześcijańskim
jest prezbiterianin John Hick, okrzyknięty ojcem chrześcijańskiej opcji
H . K a s i m o w, Jan Paweł II i dialog międzyreligijny, w: Jan Paweł II i dialog
międzyreligijny, red. B. L. Sherwin, H. Kasimow, Kraków 2001, s. 20-21.
1

J . H i c k , God Has Many Name: Britain’s New Religious Pluralism, London
1980, s. 36-37.
2
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pluralistycznej. Natomiast po stronie żydowskiej przedstawię poglądy
rabina Irvinga Greenberga.

Chrześcijańska opcja pluralistyczna
w ujęciu Johna Hicka
John Hick uważa, że prawdziwy dialog międzyreligijny jak równy
z równym możliwy jest jedynie wówczas, gdy żadna ze stron nie będzie pretendowała do posiadania pełni prawdy o Bożym Objawieniu.
Dlatego w artykule z lat 70. XX wieku, The Copernican Revolution in
Theology, jak i kolejnych tekstach i wystąpieniach wzywa on teologię chrześcijańską do przeprowadzenia swoistej „rewolucji kopernikańskiej”3. Rewolucja w teologii, jaką proponuje, to radykalna zmiana
spojrzenia na inne religie i na ich relację do chrześcijaństwa – zmiana, która zasadza się na nowej, odmitologizowanej interpretacji tożsamości Jezusa Chrystusa i tajemnicy wcielenia. W ujęciu klasycznej
teologii, stwierdza Hick, inne religie krążyły wokół chrześcijaństwa,
jak przed Kopernikiem słońce krążyło wokół ziemi. W ujęciu teologii pluralistycznej wszystkie tradycje religijne, z chrześcijaństwem
włącznie, krążą wokół Boga, który jako jedyny znajduje się w centrum. Ale to nie wszystko. Zdaniem Hicka to nie tylko chrześcijaństwo
winno zejść z centrum na orbitę, ale również Jezus Chrystus. Innymi
słowy, uważa on, że radykalna krytyka eklezjocentryzmu z jego aksjomatem Extra Ecclesiam nulla salus, nie może zatrzymać się na tezach
teologii inkluzywistycznej, lecz musi iść dalej, stawiając w centrum
Boga i uznając Jezusa Chrystusa za jedną z wielu manifestacji działania Boga ad extra oraz jednego spośród wielu pośredników zbawczej
łaski Boga. W artykule The Non-absolutnesse of Christaianty Hick pisze, że nadszedł czas, aby ostatecznie „Przekroczyć Rubikon” w teologii religii4. Zdaniem Hicka należy porzucić jakiekolwiek roszczenie
Por. Tenże, God and the Universe of Faiths, London 1977, s. 120-125. Omówienie
tego art. zob. w: G . C h r z a n o w s k i OP, Zbawienie poza Kościołem, Poznań 2005,
s. 181-186.
3

Tenże, Disputed Questions in Theology and the Philosophy of Religion, New
Haven 1993, s. 77-1-1.
4
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do wyższości lub absolutności chrześcijaństwa. „Postrzegane w pluralistycznej perspektywie chrześcijaństwo jest jednym z nurtów życia
religijnego, w którego ramach ludzie mogą wejść w relację soteriologiczną z Ostateczną Rzeczywistością, znaną chrześcijanom jako niebieski Ojciec. Ponieważ zbawienie możliwe jest w innych religiach,
jest rzeczą arbitralną i nierealistyczną utrzymywać, że ofiara paschalna
Chrystusa jest jedynym i ekskluzywnym źródłem zbawienia dla każdego człowieka”5. Konsekwencje proponowanej przez J. Hicka opcji pluralistycznej są dla tradycyjnej wiary Kościoła Chrystusowego ogromne
i to co najmniej w trzech wymiarach: chrystologicznym, teologicznym
i soteriologicznym.
Po pierwsze propozycja Hicka podważa chrystologiczną wiarę
Kościoła. Cóż bowiem Hick myśi o Jezusie? W referacie wygłoszonym w Irańskim Instytucie Filozoficznym w marcu 2005 r., stwierdził, że jego rozumienie bliższe jest temu, co o Jezusie mówi Koran,
aniżeli temu, co mówi o Nim Tradycja Kościoła, a mianowicie że jest
On Synem Bożym i drugą Osobą Trójcy Świętej. „Moje rozumienie
Jezusa jako człowieka, a nie jako Boga Wcielonego (lub jako drugiej
osoby boskiej trójcy), różni się od koranicznego rozumienia Jezusa jedynie w dwóch punktach”6. Jakie to punkty? Po pierwsze Koran uznaje dziewicze poczęcie Jezusa z Maryi, które to z kolei Hick neguje. Po
drugie Koran przeczy śmierci Jezusa na krzyżu, a Hick ją przyjmuje,
chociaż nie wierzy w rzeczywiste zmartwychwstanie Jezusa. Jego zdaniem, zmartwychwstanie, podobnie jak i bóstwo Jezusa, należy rozumieć jako metaforę wszechmocy Bożego działania. Dla Hicka pojęcie
„metafory” jest centralne w rozumieniu tożsamości Jezusa Chrystusa.
Zarówno wcielenie, jak i bóstwo Jezusa należy rozumieć w sposób metaforyczny. Taki też jest tytuł najważniejszej jego książki chrystologicznej, The Metaphor of God Incarnate [Metafora Boga Wcielonego]7.
5

G . C h r z a n o w s k i OP, Zbawienie poza Kościołem, s. 187.

J . H i c k , Islam and Christianity, http://www.johnhick.org.uk/article12.shtml
(05.08.2005).
6

J . H i c k , The Metaphor of God Incarnate. Christology in a Pluralistic Age,
Westminster, Louisville, Kentucky 1993.
7
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Metafora jest tropem, formą językową, za pomocą której mówiąc
o jednej rzeczy wskazujemy na inną. Mówimy np. o „strawie duchowej”, lub o „niebieskim Ojcu”, lub o „baranku Bożym”. W swej książce Hick przytacza wypowiedź Ewy Burrows z Armii Zbawienia, która
powiedziała: „Chcemy być wcieleniem Chrystusa w świecie”8. Jest
to oczywiście metafora, która komunikuje coś istotnego, gdy chodzi
o nasze rozumienie tożsamości członków Armii Zbawienia, którzy
chcą być wcieleniem Chrystusa w świecie. Podobnie do tego należy
rozumieć, zdaniem Hicka, rzeczywistość Bożego wcielenia w Jezusie
tzn. w kategoriach metaforycznych, a nie metafizycznych9.
Jeśli potraktujemy wcielenie metaforycznie, to będziemy, według
niego, mogli przynajmniej przedstawić trzy tezy o tym, co zostało
wcielone w osobie i życiu Jezusa. Każda z nich oddaje jakiś aspekt
prawdy o tym, że „Jezus był człowiekiem wyjątkowo otwartym na
Bożą obecność”10. Tezy te ujmuje on w formie następujących twierdzeń: „(1) Tak dalece, jak Jezus czynił Bożą wolę, Bóg działał przez
Niego na ziemi i w tym względzie był On «wcielony» w życiu Jezusa;
(2) Tak dalece, jak Jezus czynił Bożą wolę, «wcielał» ideał ludzkiego
życia, przeżytego w otwartości na Boga i odpowiedzi na Jego wezwanie; (3) Tak dalece, jak Jezus żył życiem miłości dającej samą siebie, czyli agape, «wcielał» miłość, która jest skończonym odbiciem
nieskończonej Bożej miłości”11. Przytoczony cytat pokazuje, że Hick
przeczy dosłownemu rozumieniu wcielenia Boga. Dla niego „idea
wcielenia Boga w Jezusie (...) nie jest metafizycznym roszczeniem
wobec Jezusa mającego dwie natury, lecz metaforycznym stwierdzeniem o znaczeniu życia, przez które Bóg działał na ziemi”12. W Jezusie
widzi on człowieka żyjącego na szczególnie wysokim poziomie świadomości Boga i odpowiedzi na Bożą obecność. W tej perspektywie
8

Por. tamże, s. 104.

Por. J . H i c k , Jesus and the World Religions, w: The Myth of God Incarnate,
London 1977 s. 178.
9

10

J . H i c k , The Metaphor of God Incarnate, s. 105.

11

Tamże.

12

Tamże, s. 106.

Studia Theologica Varsaviensia_2-2009.indd 115

2010-02-02 20:47:26

116

Zbigniew Kubacki SJ

[6]

różnica między Jezusem a innymi ludźmi nie jest różnicą jakościową,
ale najwyżej różnicą ilościową, tzn. że Jezus otworzył się i odpowiedział na Boże działanie lepiej i pełniej aniżeli inni ludzie. Innymi słowy, Jezusa różni od innych ludzi to, że Duch Boży był w Nim obecny
i działający w sposób doskonalszy niż w innych mężczyznach i kobietach w tym czasie w Palestynie. Nie oznacza to bynajmniej, że Jezus
był drugą Osobą Trójcy, Synem Bożym, współistotnym Ojcu. W tym
miejscu wypada dodać, iż Hick podobnie w sposób metaforyczny pojmuje Ducha Świętego. Nie mówi o Nim jako o trzeciej Osobie Trójcy
Świętej, która byłaby hipostatycznie różna od Ojca i Syna. Duch Boży
jest synonimem Bożego działania w świecie ad extra. Kiedy mówi się
zatem, że Jezus był napełniony Duchem Świętym, to, zdaniem Hicka,
należy rozumieć, iż sam Bóg napełniał ducha Jezusa w taki sposób, że
jedynie w Nim relacja ze Stwórcą, do której nota bene wezwany jest
każdy człowiek, została w pełni zrealizowana. Dlatego różnica między Jezusem a innymi ludźmi jest różnicą ilościową, a nie jakościową. W związku z tym Hick uważa, że „Jezus nie był (...) drugą Osobą
boskiej Trójcy, żyjącą życiem ludzkim i mającą ludzką i boską naturę, ale był człowiekiem, który całkowicie odpowiedział na Bożą łaskę
i całkowicie wypełniał wolę Bożą”13. Przedstawione rozumienie tożsamości i jedyności Jezusa Chrystusa w chrystologii Johna Hicka stawia
pytanie o to, dlaczego odwołuje się on o pojęcia wcielenia w stosunku
do osoby Jezusa14. Hick przeczy bowiem zarówno temu, że Jezus jest
pełnym i ostatecznym objawieniem Boga, jak i temu, że jest On jedynym i powszechnym Zbawicielem. Jak stwierdza amerykański teologi
S.T. Davvis, „Jezus Hicka jawi się bardziej jako guru, niż jako zbawiciel”15. Jego rozumienie Jezusa bliższe jest nauczaniu niektórych teologów żydowskich, jak i koncepcji koranicznej czy hinduistycznemu
13

Tamże, s. 108. Podobnie Hick pisze w: Jesus and the World Religions, s. 178-179.

Por. S . T. D a v i s , John Hick on Incarnation and Trinity, w: The Trinity. An
Interdisciplinary Symposium on the Trinity, red. S. T. Davis, D. Kendall, G. O’Collins,
Oxford 1999, s. 267.
14

15
Tamże, s. 267. „Gdyby Jezus był jedynie człowiekiem, to co najwyżej – jak
wszyscy inni – byłby równy wielkim religijnym nauczycielom lub duchowym przywódcom” (tamże, s. 267).
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rozumieniu Jezusa, aniżeli koncepcji zawartej w Nowym Testamencie
i przekazywanej w nauczaniu Kościoła. Wielu teologów żydowskich,
jak rabin Irving Greenberg, także mówią o metaforycznym rozumieniu wcielenia Boga w Jezusie. Czynią to jednak z perspektywy żydowskiej i dalej posunąć się nie mogą, chcąc pozostać Żydami, a nie stać
się już chrześcijanami.
Kolejna konsekwencja pluralistycznej opcji J. Hicka w teologii religii odnosi się do samej koncepcji Boga. Dla Johna Hicka Bóg nie jest
Tróją boskich Osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego. To jest też tylko
metafora. Ostatecznie Hick rezygnuje z mówienia o Bogu osobowym
na rzecz „Ostatecznej Rzeczywistości en sich”, czyli Rzeczywistości
w samej w sobie niepoznawalnej. W swej filozoficzno-teologicznej koncepcji Boga Hick wychodzi od rozróżnienia Imanuela Kanta noumenu
i fenomenu. Stwierdza, iż nie możemy poznać samej „Rzeczywistości
w sobie” (the Real an sich), ale jedynie różnorodne formy jej postrzegania. „W terminach Kantowskich boski noumenon, Rzeczywistość an
sich doświadczana jest przez różne ludzkie percepcje jako gama boskiego fenomenu, w którego formowaniu się istotną rolę odgrywały
różne pojęcia religijne”16. W innym miejscu Hick dodaje: „Tradycja
religijna, której część stanowimy my sami, wraz z jej jedyną historią
i etosem, wielkimi przykładami, pismami, które karmią nasze myśli
i emocje, i być może ponad wszystko z jej pobożnością oraz sakramentalną i medytacyjną praktyką, kształtuje w sposób sobie właściwy,
utworzony i zabarwiony «obiektyw», przez który w sposób konkretny świadomi jesteśmy tej Rzeczywistości jako osobowego Adonaj lub
jako Ojca niebieskiego, lub jako Allaha, Wiszny lub Sziwy (...) albo
jako nieosobowego Brahmana lub Teo, Dharmakaya lub Nicości ...”17.
Dlatego zdaniem Hicka winniśmy patrzeć na chrześcijaństwo jako na
część szerokiej i długiej historii życia religijnego na świecie. Historia
ta zawiera nieteistyczną wiarę buddyzmu, adwaistyczne spojrzenie
hinduizmu, jak i monoteistyczne wiary judaizmu, islamu i chrześcijaństwa. Powinniśmy rozróżnić nieskończoną Rzeczywistość an sich,
16

J . H i c k , Jesus and the World Religions, s. 141.

17

Tamże.
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transcendującą zdolności naszego ludzkiego rozumu, i drogi, na których owa uniwersalna obecność przyjęła konkretne postacie w ludzkim
doświadczeniu dzięki pośrednictwu różnych zbiorów naszych pojęć
religijnych i związanych z nimi praktyk duchowych. Rozróżnienie to,
zdaniem Hicka, pozwala zrozumieć, dlaczego istnieją różnice między religiami. Istnieją one, bo religia jest wypadkową podwójnego oddziaływania na człowieka: z jednej strony jest to oddziaływanie owej
ostatecznej i niewypowiedzianej bożej Rzeczywistości, z drugiej natomiast jest to oddziaływanie określonej kultury, w której dany człowiek się wychowuje i przeżywa swoją relację do tejże Rzeczywistości.
Ponieważ kategorie naszego poznania zostały uformowane w różnych
kulturach i tradycjach religijnych, w różnych kategoriach wyrażamy
doświadczenie owej ostatecznej i niewypowiedzianej Rzeczywistości
an sich. Dlatego Hick stwierdza, że choć nie wielbimy tego samego
Boga, to jednak różni bogowie, których wielbimy, są objawieniami
jednej, ostatecznej i niewypowiedzianej Rzeczywistości. Jego zdaniem
to, co obecnie wydaje się sprzeczne w oświadczeniach różnych religii na temat ostatecznej Rzeczywistości, w eschatologicznym wymiarze okaże się komplementarne. To, co możemy powiedzieć obecnie na
temat tej Rzeczywistości, nie jest typu „albo-albo”, lecz typu „jedno
i drugie”18. W końcowym rozrachunku okaże się, iż różni bogowie,
których czczą wyznawcy różnych religii, są objawieniami owej jednej
i tej samej niewypowiedzianej ostatecznej Rzeczywistości. Jezus zatem nie może być pełnym, ostatecznym i normatywnym objawieniem
Boga w sobie samym.
Takie pojmowanie Jezusa Chrystusa i Boga pociąga za sobą odpowiednie rozumienie chrześcijaństwa jako religii, która nie może
rościć sobie prawa do posiadania pełni Bożego objawienia, ani do bycia religią absolutną czy też wyjątkową oraz postrzegania Kościoła
jako powszechnego sakramentu zbawienia. Jego zdaniem istniejące
między religiami różnice i niezgodności teologiczne są jedynie wyrazem różnych sposobów przyjmowania przez ludzi żyjących w różPor. Tenże, The Autcome, s. 152-153; cyt. w: P. K n i t t e r, No Other Name?,
Maryknoll, NY 1985, s. 148-149.
18
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nych społecznościach i kulturach objawiającej się im owej ostatecznej
Rzeczywistości. To, że jawi się ona w chrześcijaństwie jako Bóg
Trójjedyny, a w hinduizmie jako Brahman, wcale nie oznacza, że jedna z religii się myli, a inna ma rację. Są one względem siebie komplementarne, gdyż ostatecznie Rzeczywistość an sich jest niepoznawalna
oraz niewypowiedziana i żadna z religii nie może pretendować do posiadania pełnego Jej objawienia.
Według Hicka we wszystkich religiach najlepiej prawdę tę rozumieją mistycy. Podkreślają oni bowiem zasadnicze rozróżnienie obrazów
Boga teologii i kultu religijnego oraz niewypowiedzianej i transcendentnej ostatecznej Rzeczywistości an sich.
Konsekwencją takiego rozumowania jest stwierdzenie, że wszystkie
wielkie religie świata stanowią różne i równoprawne drogi pojmowania i wyrażania w teologii, w kulcie i w sposobie życia doświadczenia
owej jednej ostatecznej i niewypowiedzianej Rzeczywistości. Innymi
słowy, wielkie religie świata tworzą różne drogi pojmowania i wyrażania Boga jako ostatecznej Rzeczywistości oraz różne drogi odpowiedzi
w życiu na ową odwieczną i niewypowiedzianą Rzeczywistość an sich.
Dla Hicka różne religie są równouprawnionymi drogami zbawienia
dla ich wyznawców, gdyż zbawienie nie polega na przyjęciu (na sposób explicite czy implicite) wiary w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela,
lecz na przejściu od naturalnego egocentryzmu (self-centerdness) do
radykalnie nowej orientacji, nakierowanej na Boską Rzeczywistość
(Reality-centerdness). Jeśli w świetle tej definicji zbawienia spojrzymy na postępowanie chrześcijan i porównamy je z postępowaniem
wyznawców innych religii, to – zauważa Hick – stwierdzić będziemy
musieli, iż chrześcijanie wcale nie wykazują się większą od innych miłością Boga i bliźniego. Do podobnego stwierdzenia dojdziemy, gdy
spojrzymy na wielkie religie w perspektywie historii. Wyznawcy każdej z nich realizowali dzieła heroicznej miłości, ale także okrucieństwa.
Dlatego na podstawie tego kryterium – dla Hicka jedynego – nie można
powiedzieć, że jedna z nich była i jest lepsza od innych. „Jakakolwiek
wyższość chrześcijaństwa czy innej religii nad pozostałymi musiałaby
zostać wykazana na podstawie dowodów historycznych, ukazujących
skutki soteriologicznej przemiany, a nie na podstawie apriorycznych
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dowodów wewnętrznych, jak na przykład na teorii zbawienia przez
odkupieńczą śmierć Jezusa”19. Czy zatem chrześcijaństwo jest jedyną prawdziwą religią? Tak! – odpowiada Hick. Ono jest jedyną prawdziwą religią dla chrześcijan, bo jako chrześcijanie zostaliśmy przez
nią uformowani. Ale Hick dodaje: „winniśmy również pamiętać (...),
że dokładnie to samo odnosi się do wyznawców każdej innej religii
na świecie”20. Dlatego wzywa on wszystkie religie do dialogu, którego celem byłaby z jednej strony, współpraca w humanizacji współczesnego świata, a z drugiej strony pogłębienie własnego rozumienia
Ostatecznej Rzeczywistości an sich, ale nie na zasadzanie „albo-albo”,
gdzie otwartość na drugiego nie oznacza jednocześnie zgodzenie się
z jego teologią, lecz na zasadzie „i jedno – i drugie”, gdzie otwartość
na drugiego oznacza przyjęcie jego teologii, choć wydaje sie to dla nas
sprzeczne i teologicznie błędne.
Podsumujmy: pluralistyczna opcja w ujęciu Johna Hicka prowadzi do zanegowania najbardziej tradycyjnych i fundamentalnych
prawd wiary chrześcijańskiej, jak uznanie Jezusa Chrystusa za Boga
Wcielonego i jedynego Zbawiciela wszystkich oraz rozumienia jedynego Boga jako Trójcę Osób Boskich: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Żydowska opcja pluralistyczna w ujęciu
rabina Irvinga Greenberga
Głęboko zaangażowany w dialog chrześcijańsko-żydowski rabin
Irving Greenberg jest jednocześnie adwokatem opcji pluralistycznej w żydowskiej teologii religii. Jedną z głównych myśli rozwijanej
w jego teologii religii jest teza o „pluralizmie przymierzy” i wypływającym z niego „pluralizmie religijnym”. Greenberg pisze o tym
w bardzo wielu miejscach. Definiując, czym dla niego jest opcja pluralistyczna, odróżnia ją od opcji relatywistycznej z jednej strony i opcji
fundamentalistycznej z drugiej strony. Relatywizmem nazywa postawę, gdzie wiara traci swoją moc w określaniu sensu życia i działa19

G . C h r z a n o w s k i OP, Zbawienie poza Kościołem, s. 187.

20

J . H i c k , Is Christianity the Only True Religion?, s. 11.
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nia, gdzie wszystko staje się arbitralne i akcydentalne. Nie ma prawdy
absolutnej. Także prawdy wiary oraz wartości etyczne stają się arbitralne i akcydentalne. Fundamentalizm zaś, będący przeciwstawieniem relatywizmu, kurczowo trzymania się starych koncepcji, które
wykluczają wszelką możliwość odmienności i dialogu. Między tymi
dwiema skrajnościami wpisuje się opcja pluralistyczna. „Zasadnicza
różnica między pluralizmem a relatywizmem polega na tym, że pluralizm opiera się na zasadzie, że wciąż istnieje absolutna prawda. Wciąż
istnieją wartości. Ciągle możemy i musimy powiedzieć ‘nie’ wobec
pewnych systemów i idei. (...) Pluralizm choć uznaje wartości absolutne, to jednocześnie zrozumiał, że istnieją tego granice. Absolutne
wartości nie obejmują wszystkich możliwości. Pluralizm – tłumaczy Greenberg – jest absolutyzmem, który doszedł do uznania swoich
własnych ograniczeń”21. Specyfiką tej opcji jest to, że choć uznaje, iż
prawda i wiara mają charakter absolutny, to jednocześnie przyjmuje,
że mogą być one ograniczone. Obecne tu myślenie dialektyczne stara
się utrzymać w twórczym napięciu absolutność i ograniczoność. Jako
przykład Greenberg podaje drogie mu i centralne w teologii żydowskiej pojęcie przymierza. „Przymierze jest więzią, traktatem między
Bogiem a ludźmi, które w judaizmie i w chrześcijaństwie określane
jest jako partnerstwo między Bogiem i ludzkością”22. Pojęcie przymierza nie jest zarezerwowane dla samego Izraela, czy też ewentualnie
dla Izraela i chrześcijaństwa. Greenberg pisze o „kontinuum znaczenia przymierza”, które rozciąga się wszędzie tam, gdzie „Boża interwencja jest częsta i widzialna przez cuda”23, jak i o „kontinuum ludów,
którym Bóg [się] objawia i które są wybrane by być sługami Boga”24.
Koncept kontinuum jest tu istotny. Odnosi się on do pojęcia prawdy,
21
I . G r e e n b e r g , Pluralism and Partnership, w: Tenże: For the Sake of Heaven
and Earth. The New Encounter between Judaism and Christianity, Philadelphia 2004,
s. 203.
22
 ����������������������������������������������������������������������������
Tamże, s. 203. W
�������������������������������������������������������������
tym miejscu Greenberg słusznie zauważa, iż pojęcie przymierza nie istnieje w islamie, gdzie podkreśla się relację posłuszeństwa i poddania między
Bogiem Stwórcą a człowiekiem jako Bożym stworzeniem.
23

Tamże, s. 204.

24

Tamże, s. 205.
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przymierza, Bożego wybrania. Zdaniem Greenberga, żadna z religii nie
obejmuje całości owego kontinuum. Moja prawda – pisze – może zajmować 40 lub 75 procent owego kontinuum, ale nigdy nie 100 procent.
Oznacza to, że jest miejsce dla innych. „W ten sposób wszelka prawda może absolutnie przemawiać do mnie i do innych, mimo to nie jest
ona przeznaczona do innych, którym może być przekazana przez inne
objawienia, i którzy wybrani mogą być do innego rodzaju służby. Jeśli
bierze się pod rozwagę Bożą miłość do ludzi oraz Boski szacunek dla
różnorodności geografii, języka oraz różnych form ludzkiego zakorzenienia, wówczas w sposób szczególny jest się pociągniętym ku pojęciu
absolutności, które jest operatywne nad częścią ludzkiego kontinuum,
pozostawiając miejsce dla innych doświadczeń absolutu, które są inne.
Może w niektórych szczegółach są one nawet przeciwne wobec mego
doświadczenia, niemniej pozostają autentyczne i wybrane”25.
Powyższy cytat zawiera wiele istotnych stwierdzeń dla pluralistycznej koncepcji I. Greenberga. Najistotniejsze wydają się zdanie pierwsze
i ostatnie. W zdaniu pierwszym rabin Greenberg stwierdza po pierwsze, że Boże objawienie dociera do ludzi różnymi drogami, drogami
różnych przymierzy. Po wtóre zauważa, że nie wszystkich Bóg wybiera do tej samej służby. Jak to jeszcze zobaczymy, dla niego oznacza
to, że np. inne jest powołanie Żydów, a inne chrześcijan, i że jedno nie
wyklucza drugiego, i odwrotnie. Ostatnie zdanie przytoczonego wyżej
cytatu odnosi się natomiast do kwestii odmienności doświadczeń absolutu. Co może znaczyć, że w niektórych szczegółach doświadczenia
te są nawet przeciwne wobec mego doświadczenia, niemniej pozostają autentyczne i wybrane? Pisząc to, Greenberg ma przede wszystkim
na myśli objawienie Boga w chrześcijaństwie. Jego zdaniem, Bóg był
prawdziwie obecny i działający w Jezusie jako „mesjaszu, któremu się
nie powiodło”. Wyrosłe na bazie „przymierza kalwaryjskiego” – jak
on to nazywa – chrześcijaństwo jest religią chcianą przez Boga, której
celem jest zaniesienie prawdy o jedynym Bogu Izraela ludom pogańskim. Doświadczenie to, choć w pewnych „szczegółach” – jak uznanie, że Bóg wcielił się w osobie Jezusa – przeciwne jest doświadczeniu
25

Tamże, s. 205.
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żydowskiemu, niemniej, zdaniem Greenberga, może być autentyczne i wybrane. Biblijną podstawę takiej teorii pluralizmu doświadczeń
objawiającego się Boga jest wizja Izajasza w rozdz. 25,9, gdzie jest
mowa, że wszyscy, nie tylko Izrael, ale także nawet i jego dwaj główni wrogowie, Egipt i Asyria, będą uznani jako ludy wybrane i ludy
przymierza26.
Swoją teorię pluralizmu religijnego Greenberg opiera na takim pojęciu absolutności, które jest operatywne nad częścią ludzkiego kontinuum, pozostawiając miejsce dla innych doświadczeń. Pluralizm jest,
według niego, takim „absolutyzmem, który uznaje, że absolutna prawda/wartość nie musi być absolutnie prawdziwa, by być absolutną”.
Greenberg wyjaśnia: „Mądry absolutyzm zrozumie, że to ograniczenie
(niedoskonałość lub niekompletność) nie podważa jego prawdziwego
autorytetu”27. Zrozumienie to pozostawia wolne miejsce na to, by ważne systemy religijne oraz ich prawdy wiary mogły częściowo znajdować się w konflikcie czy nawet w częściowej sprzeczności jedne wobec
drugimi. Choć brzmi to podobnie do teorii J. Hicka, który przeciwko
zasadzie niesprzeczności opartej na zdaniu „albo – albo”, przeciwstawia zasadę: „i jedno, i drugie”, to jednak pluralizm I. Greenberga – jak
to jeszcze zobaczymy – zdecydowanie różni się od koncepcji pluralizmu teologa z Anglii. W swojej koncepcji Greenberg pragnie przede
wszystkim odrzucić koncepcję ekskluzywistyczną opartą na zasadzie:
albo wszystko, albo nic. Taka była nie tylko tradycyjna chrześcijańska
teologia zastępstwa w stosunku do judaizmu (judaizm został zastąpiony przez chrześcijaństwo, zatem – nie jest już potrzebny), ale również
postawa judaizmu w stosunku do chrześcijaństwa. Ponieważ chrześcijaństwo wierzy we wcielenie Boga w Jezusie, zatem – uważano – jest
ono religią bałwochwalczą, co w konsekwencji oznacza, że nie może
być religią przymierza, religią przekazująca Bożą prawdę i Boże wartości. Dla Greenberga nie jest to takie jednoznaczne. Właśnie na przykładzie chrześcijaństwa pokazuje on, że choć koncepcja wcielenia
i Trójca znajduje się w radykalnej opozycji do żydowskiego rozumie26

Por. tamże.

27

Tamże.
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nia tajemnicy jedynego Boga, wcale to jeszcze nie oznacza, że pomimo tego istotnego teologicznego błędu chrześcijaństwo nie może być
religią chcianą przez Boga. Prawdą bowiem jest, że chrześcijaństwo,
pomimo tego błędu, uznaje biblijną koncepcję Boga jedynego jako
Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, jak i to że prawdę o Bogu Izraela
przekazało miliardom osób na całym świecie właśnie przez pośrednictwo chrześcijanstwa.
Pryncypialny pluralizm Greenberga nie porzuca absolutnych roszczeń do prawdy i błędu. Stwierdza jedynie, że muszą być one rozumiane we właściwych granicach i nie powinny mieć charakteru
ekskluzywistycznego polegającego na zasadzie wyrzucenia dziecka
z kąpielą. „W pryncypialnym pluralizmie wyznawcy absolutnych wiar
nie porzucają ich obowiązku do krytyki, tego co jest błędem (lub co im
wydaje się być błędem), lub co prowadzi do niepełnego realizowania
prawdy, jakie znajdują się w innych wiarach. Krytyka jest jednak uczyniona wewnątrz szerszego paradygmatu wspólnie podzielanej prawdy i nie przeczy prawu do istnienia innej wiary”28. Oczywiście istnieją
pewne granice dla tak rozumianego pluralizmu. Greenberg ilustruje
to na przykładzie nazizmu lub religii, która uczyłaby składania ofiar
z dzieci, czy też gloryfikowałaby zabijanie, niemoralność i niesprawiedliwość. Religia taka nie tylko tkwiłaby w błędzie teologicznym,
lecz po prostu nie miałaby prawda bytu, gdyż byłaby z gruntu fałszywą i nielegalną.
Jak zostało to już kilkakrotnie wspomniane, podstawą opcji pluralistycznej w teologii religii jest dla Greenebrga biblijna koncepcja stworzenia i wynikające z niej koncepcje przymierza i zbawienia29. Biblijna
teologia stworzenia uczy, że świat rozwija się od chaosu ku porządkowi, od braku życia ku życiu i w końcu od mniej życia ku pełni życia,
stając się – w formie ludzkiej – obrazem Boga (imagio Dei). Pojawienie
się człowieka jest punktem zwrotnym w historii stworzenia30. Biblijna
28

Tamże, s. 207-208.

Por. I . G r e e n b e r g , Covenantal Pluralism, w: Tenże: For the Sake of Heaven
and Earth. The New Encounter between Judaism and Christianity, s. 185.
29

30

Por. tamże. s. 186.
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teologia stworzenia człowieka uczy bowiem, że człowiek został stworzony na obraz Boga, oraz że Bożym pragnieniem jest, aby cały świat
został ukształtowany zgodnie takim obrazem człowieka. Innymi słowy,
celem Boga nie było stworzenie człowieka jako posłusznego sługi/niewolnika, ale – jak uczy Talmud – jako wolne stworzenie o nieskończonej wartości, równości i jedyności, który wejdzie w relację partnerstwa
z Bogiem, swoim Stwórcą31. Dotyczy to każdego człowieka. Każdy
człowiek został stworzony na obraz Boga, swego Stwórcy. Dlatego też
„zadaniem każdej religii jest podtrzymanie świętości tego obrazu Boga
oraz pielęgnowanie jego dalszego wzrostu w każdej osobie ludzkiej”32.
Zgodnie bowiem z żydowską tradycją wszyscy ludzie są członkami
jednej rodziny, wszyscy są dziećmi Adama i Ewy33.
W perspektywie teologii stworzenia pojawia się u Greenberga obecna w kabalistycznej tradycji żydowskiej idea samoograniczenia Boga.
Bóg nałożył sobie samemu ograniczenia i pozwolił ludziom na realizowanie ich wolności, nawet za cenę grzechu. Bóg szanuje ludzką wolność i pozwala ludziom grzeszyć. By ludzie, pomimo tych grzesznych
tendencji i decyzji, mogli w swoich wyborach i działaniach stawać
po stronie życia i wartości, Bóg wchodzi w przymierze. „Wchodząc
w przymierze, Bóg akceptuje, że zatrzymanie zła i zakończenie cierpienia nie dokona się tak szybko, jak On sam by tego pragnął, ale jedynie wówczas, kiedy ludzie będą gotowi do zmiany i do wzrostu ku
pełnej akceptacji prawdy i stałego dobrego zachowania. Ustępstwo to
rozciąga Boże cierpienie do granic nieskończoności, niemniej Bóg tak
kocha ludzi, że akceptuje to opóźnienie”34. Przymierze jest Jego we31

Por. tamże, s. 187.

Por. I . G r e e n b e r g , The Respective Roles of the Two Faiths in the Strategy
of Redemption, w: Tenże: For the Sake of Heaven and Earth. The New Encounter
between Judaism and Christianity, s. 162.
32

33
I . G r e e n b e r g , Covenantal Partners in a Postmodern World, w: Tenże: For
the Sake of Heaven and Earth. The New Encounter between Judaism and Christianity,
s. 96
34
I . G r e e n b e r g , Pluralism and Partnership, s. 209. Na marginesie odnotujmy,
że pojawia się tu idea cierpienia Boga jako wypadkowa idei Boga przymierza i Boga
miłości.
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zwaniem ludzkości do aktywnego partnerstwa. Jako jednostki i jako
zbiorowość ludzie wezwani są do używania swoich zdolności płynących z bycia stworzonymi na podobieństwo Boga (imagio Dei) celem naprawy i doskonalenia świata, zadanie określane po hebrajsku
jako tikun olam35. Istnieje bowiem konflikt między światem idealnym, czyli światem zbawionym i historią wypełnioną, a światem realnym, czyli stworzeniem i historią w stanie obecnym. Celem zniesienia
tego konfliktu Bóg wchodzi z ludzkością w przymierze i „obiecuje być
z ludźmi i pracować z nimi przez całą drogę, nie odrzucając ich, ani nie
zniewalając – aż się wszystko wypełni”36. Na pytanie: Jak Bóg może
prowadzić świat ku doskonałości a jednocześnie pozwolić, by ludzie
byli wolni? – Greenberg daje wspaniałą odpowiedź opartą na tradycji
żydowskiej odwołującej się do przymierza noachickeigo, którą warto zacytować w dłuższym passusie. „Bóg może to uczynić łącząc się
z ludzkością taką, jaka jest (...) w partnerstwie wspólnoty nad odkupieniem. Bóg łączy się w ten sposób z ludzkością ustanawiając przymierze noachickie – przymierze z ludzkością, które poprzedza przymierze
z Izraelem. Jego celem jest napełnienie ziemi życiem, życiem na obraz
Boga (Rdz 9,1-2.7)”37.
Przymierze noachickie jest zatem pierwszym i najbardziej fundamentalnym Bożym przymierzem z całym stworzeniem, które – jak zauważa
Greengerg – jest rewolucyjnym odkryciem religii żydowskiej. Jest ono
przymierzem trwałym, nigdy nie zniesionym38. Oznacza to, że mimo
kolejnych partykularnych przymierzy Boga z Abrahamem, z Izraelem
na Synaju i wieloma innymi – m.in. z chrześcijaństwem – przymierze
noachickie ma swoją nieprzemijającą wartość. Ma ono „dawać ludziom
poczucie stabilności i godności, jak także ma dać im odczuć, że Bóg
jest równie głęboko zaangażowany. Jednocześnie przymierze uczy, że

Por. I . G r e e n b e r g , Covenants of Redemption, w: Tenże: For the Sake of
Heaven and Earth. The New Encounter between Judaism and Christianity, s. 213.
35
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Tamże, s. 213.
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Tamże, s. 214.
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Por. I . G r e e n b e r g , Covenantal Pluralism, s. 187.
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ludzie nie powinni absolutyzować swej pozycji”39. Kontynuując swoje rozważania na temat przymierza noachickiego Greenberg zauważa,
że przymierze to potrzebuje innych przymierzy – przymierzy partykularnych, ponieważ pojawienie się przymierza uniwersalnego niesie
ze sobą ryzyko totalitaryzmu. Natomiast „partykularyzacja przymierza noachickiego i podział zadań w przymierzu pomiędzy mniejszymi
(narodowymi) grupami przywraca ludzką skalę ruchu ku doskonałości stworzenia (tikun olam: naprawa świata). Przymierza małych grup
otwierają także możliwość eksperymentalnych, zróżnicowanych dróg
ku doskonałości. Lokalne sukcesy mogą być rozpowszechnione; błędy czy niebezpieczne tendencje można zatrzymać w granicach wspólnoty”40. Tak więc przymierze noachickie jest jakby podstawą, na bazie
której możliwe są przymierza partykularne.
Zdaniem Greenberga, partykularne przymierza – zwłaszcza to
z Abrahamem i z Izraelem, ale jak zobaczymy, również i przymierze z chrześcijaństwem – mają służyć jako przykład dla innych grup.
Te partykularne przymierza mają być swego rodzaju awangardą, która poprowadzi całą ludzkość. Awangarda ma pełnić rolę przewodnika
uczestnictwa całej ludzkości w przymierzu z Bogiem. Tę swoją koncepcję Greenberg opiera na nauczeniu Biblii. Stwierdza, że „w Biblii
widoczna jest praca nad małą wspólnotą: rodzina Abrahama zostaje
wybrana, by nadać krok ludzkości”. Zauważa następnie, że „przymierze rodzinne nie anuluje ani nie zastępuje przymierza uniwersalnego.
(...) Kiedy na bazie przymierza uniwersalnego rozwija się przymierze partykularne, partnerstwo z Bogiem staje się bardziej intensywne.
Człowiek jako partner w przymierzu otrzymuje większe możliwości,
o czym świadczy Abrahamowa interwencja w sprawie Sodomy (Rodz
18) w odróżnieniu od biernej akceptacji przez Noego Bożej decyzji
o zniszczeniu wszelkiego życia na ziemi (Rodz 6,13-22)”41.
Jaka jest zatem specyfika przymierza Abrahamowego? Greenberg
zaczyna od stwierdzenia, że w wyborze Abrahama i Sary wybrana zo39

I . G r e e n b e r g , Covenants of Redemption, s. 214.
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Tamże, s. 215.
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staje rodzina. Przez to wybranie stali się oni „błogosławieństwem dla
wszystkich innych rodzin na ziemi”. Wynika to z faktu, że celem wyboru Abrahama i Sary jest „pluralizowanie dróg zbawienia”42. Greenberg
chce przez to powiedzieć, iż w przymierzu Abrahama zawarte są inne
partykularne przymierza, które z niego wyrosły. Z tego przymierza
wyrosło przymierze synajskie z Izraelem. Przymierze chrześcijańskie jako gałąź ludu Izraela również ma swoje korzenie w przymierzu
z Abrahamem. Także przymierze z potomkami Izmaela. Greenberg
pisze, że Izaak i Izmael są dwoma synami Abrahama, którzy założyli swoje dwie rodziny i poszli swoimi drogami. Niemniej, ponieważ
czczą tego samego ojca, są braćmi i członkami tej samej rodziny43.
W tym sensie rabin z Nowego Yorku w przymierzu z Abrahamem widzi zawarty niejako w zarodku pluralizm innych partykularnych przymierzy. Pisząc dalej na temat przymierza z Abrahamem, Greenberg
zauważa, że zawężona i w tym sensie błędna jest zarówno interpretacja św. Pawła, który podkreśla, że potomkami Abrahama jest się
przez samą wiarę, a prawdziwe obrzezanie jest obrzezaniem serca, jak
i błędna jest interpretacja tych Żydów, którzy w opozycji do Pawła akcentowali jedynie biologię, cielesność i prawo. Za stronnicze i uproszczone uważa on interpretowanie przymierza z Abrahamem na zasadzie
opozycji: albo Abraham jako ikona czystej wiary, albo Abraham jako
adresat specyficznych nakazów, i który w odpowiedzi poddaje się obrzezaniu; albo Abraham jako ojciec wielu narodów, albo Abraham
jako ojciec jednej odrębnej rodziny. Zdaniem Greenberga „powołanie
Abrahama mieści w sobie wszystkie wymienione aspekty. Instrukcja
przymierza rozciąga się w kontinuum znaczeń”44. Natomiast pisząc
na temat obrzezania, Greenberg podkreśla, że „obrzezanie ukazuje jasno, iż Izraelem jest się z ciała, tak jak z ducha; (...) podkreślona jest
tu waga wcielenia w konkret. Ciało Izraelity przekazuje sobą wiadomość, że Bóg-jest-pośród-nas, wcielony”45. Odnotujmy, że idea wcie42

Tamże, s. 216.
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Por. I . G r e e n b e r g , Covenantal Partners in a Postmodern World, s. 94-95.
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lenia Boga wcale nie jest obca teologii żydowskiej. Wpisuje się ona
w perspektywę przymierza i wyraża jego najgłębszy sens. Oczywiście
w judaizmie rozumiana jest ona inaczej niż w chrześcijaństwie, bo jedynie metaforycznie46.
Kolejne przymierze, przymierze na Synaju, jest partykularyzacją przymierza z Abrahamem, które teraz jest odnowione, pogłębione i rozciągnięte na cały lud. „Do ludu – zauważa Greenberg – należą
ludzie spoza najbliższej rodziny. Na Synaju lud Izraela, obejmujący
wchłonięte i przemieszane grupy ludzkie, został wybrany, aby być ludem Boga”47. Przymierze synajskie jest ściśle związane z wydarzeniem Wyjścia, które uważana się za akt wybrania ludu Izraela przez
Boga. „Przez koncentrację na Wyjściu przymierze synajskie pogłębia przywiązanie Izraela do doskonalenia czasu (historia), a nie tylko
przestrzeni (stworzenie), czy ducha (ludzie). Potężne zbawcze czyny Boga dokonują się w historii, a nie w jakiejś sferze mistycznej”48.
Przez przymierze na Synaju lud Izraela otrzymuje Boże błogosławieństwo oraz misję bycia świadkiem. Jego sposób życia ma świadczyć
o jedynym Bogu, Bogu Stwórcy tego świata. „Aby być błogosławieństwem dla narodów, Izrael musi spełniać trzy role: winien być nauczycielem, wzorem i współpracownikiem”49. Jako nauczyciel Izrael
ma uczyć i przekazywać następnym pokoleniom wartości związane
z przymierzem. Jako nauczyciel ludzkości Izrael ma też być świadkiem
zgodnie se słowami proroka Izajasza: „Wy jesteście moimi świadkami – wyrocznia Pana – i moimi sługami, których wybrałem, abyście
mogli poznać i uwierzyć Mi, oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję. Boga
utworzonego przede Mną nie było, ani po Mnie nie będzie” (Iz 43,10).
„Jako model dla ludzkości Izrael ma być wspólnotą, w której wartości przymierza przeżywane są w maksymalnym stopniu, przynajmniej
Na ten temat zob. E . R . Wo l f s o n , Judaism and Incarnation: The Imaginal
Body of God, w: Christianity in Jewish Terms, red. T. Frymer-Kensky, D. Novak,
P. Ochs, D. Fox Sandmel, M.A. Signer, Boulder, CO 2000, s. 239-253.
46
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w stopniu możliwym do zrealizowania, w świecie niedoskonałym”.
Prorok Izajasz mówi, że Izrael ma być „światłością dla narodów”
(Iz 42,6). „Wreszcie, Izrael ma być współpracownikiem w dokupieniu”. Chodzi nie tylko o współpracę z Bogiem, ale również o współpracę z innymi narodami. Greenberg uzasadnia to tym, że w całej Biblii
„rozbrzmiewają echa prawdziwego objawienia się Boga innym ludom
i widać ślad potężnych aktów odkupienia darowanych innym narodom
(Rdz 14,18; Lb 22-24; Iz 19-21,23; Jer 1,4-10)”50. Kiedy, na końcu czasów, cały świat będzie odkupiony, to będzie w tym także wkład innych
narodów. Powołaniem Izraela, wypływającym z przymierza na Synaju,
jest zatem bycie świętym miejscem-ludem-czasem, gdzie Boża obecność jest bardziej widoczna. Jest bycie ludem kapłanów, który na mocy
przykładu będzie wyzwaniem dla innych narodów. Ale jednocześnie
Izrael ma współpracować z innymi w dziele odkupienia świata, gdyż
cały świat jest przepełniony Bożą obecnością, bowiem również z innymi narodami Bóg zawarł partykularne przymierza.
W swojej twórczości Greenberg szczególne miejsce przypisuje nowemu przymierzu, jakim jest chrześcijaństwo. Jego przekonanie jest
następujące: „Osobiście uważam, że religie świata takie jak islam czy
religie, dla których podstawą nie jest przymierze, takie jak buddyzm
i formy hinduizmu, powinno się uważać za ruchy prawomocnie dążące do zrealizowania uniwersalnego przymierza Boga z ludzkością.
Jednakże tylko chrześcijanie (choć możliwe, że również muzułmanie)
mogą być uważani za członków ludu Izraela, nawet jeśli praktykują
religię inną niż Żydzi”51. Stwierdzenie to wypływa z przekonania, że
chrześcijaństwo jako przymierze (i być może, jak wyżej było zauważone, podobnie islam) jest partykularyzacją przymierza z Abrahamem.
Dlaczego? Odpowiedź Greenberga jest następująca: „Bóg zawsze
miał w planie przekazanie wizji odkupienia wraz z drogą przymierza
większej części ludzkości. (...) Bóg miał swój cel, aby odrośl z pnia
Abrahama została zaszczepiona na korzeniu narodów. W ten sposób
nie-Żydzi mogli sobie uświadomić, że oni także mieli swoje korze50
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nie w Bogu, i wówczas mogli wydać owoc odkupienia na swoim drzewie życia. Doprowadzenie o wiele więcej ludzi do relacji przymierza
z Bogiem miało być ważnym (choć nie zupełnym) spełnieniem obietnicy mówiącej, że lud Abrahama będzie błogosławieństwem dla narodów na ziemi”. Argumentując następnie, że grupa ludzi – czyli Jezus
i apostołowie – która miała zanieść to przesłanie ludom w świecie
helleńskim miała wyrosnąć z pnia Izraela i z przymierza synajskiego, Greenberg oświadcza: „pojawienie się tej grupy było wyrazem
Boskiego pluralizmu, ponieważ Bóg zmierza do pomnożenia dróg
przymierza dla ludzkości bez zamykania żadnej z nich”52. Innymi słowy, pojawienie się chrześcijaństwa jako religii przymierza jest wyrazem woli Bożej. W teologii rabina z Nowego Yorku chrześcijaństwo
jest religią de iure. „Chrześcijaństwo – pisze – musiało narodzić się
w obrębie judaizmu, ale musiało przejść w swym rozwoju w istnienie autonomiczne, by zachować szczególny charakter oryginalnej drogi przymierza i umożliwić głębszą eksplorację biegunów dialektyki
przymierza”53.
Przedstawioną tu koncepcję można nazwać „pluralizmem inkluzywnym”. Kiedy bowiem Greenberg stwierdza, że „chrześcijanie
(choć możliwe, że również muzułmanie) mogą być uważani za członków ludu Izraela, nawet jeśli praktykują religię inną niż Żydzi”, to
jest to myślenie inkluzywistyczne, w którym centralne miejsce zajmuje biblijne pojęcie „ludu Izraela”. Kiedy natomiast zauważa, że pojawienie się chrześcijaństwa było „wyrazem Boskiego pluralizmu,
ponieważ Bóg zmierza do pomnożenia dróg przymierza dla ludzkości bez zamykania żadnej z nich”, to jest to myślenie pluralistyczne.
U Greenberga jest dialektyczna artykulacja między jednym i drugim,
stąd proponowana przez ze mnie nazwa na określenie jego podejścia
do innych religii jako „pluralizm inkluzywny”. Chrześcijanie zatem
mogą być uważani za członków „ludu Izraela”. Niemniej, chrześcijaństwo jako religia przymierza nie jest religią dla Żydów, i to „nie z powodu [ich] duchowej głupoty, czy aroganckiej zatwardziałości serca,
52
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ale ponieważ sygnał [Boży] nie był przeznaczony dla nich. Większość
Żydów miała wkrótce być powołana do odnowy swego przymierza, do
jego rabinicznego rozkwitu”54.
Owym Bożym sygnałem do rozwoju nowej religii przymierza wewnątrz judaizmu i przeznaczonej dla nie-Żydów było życie i nauczanie
Jezusa z Nazaretu. W punkcie tym Greenberg odchodzi od klasycznego rabinicznego spojrzenia na Jezusa jako „fałszywego mesjasza”,
by zaliczyć go do kategorii tzw. „mesjaszy, którym się nie powiodło”.
Uważa, że rabini, którzy uznali Jezusa za fałszywego mesjasza, po prostu pomylili się, gdyż fałszywy mesjasz kieruje się antywartościami,
a Jezus nimi się nie kierował. On kierował się prawdziwymi wartościami, dlatego w oparciu o tradycję żydowską można powiedzieć o Nim,
że był prawdziwym mesjaszem, choć „mesjaszem, któremu się nie powiodło”, czyli że kierował się prawdziwymi wartościami Przymierza,
ale nie osiągnął ostatecznego celu. Greenberg uznaje nawet, że Bóg
mógł wziąć Jezusa do siebie z ciałem (pusty grób). Niemnie pojęcie
wcielenia jest dla niego jedynie biblijną metaforą, wskazującą na działanie Boga wyrażające Bożą potrzebę zbawienia rozumianą jako dążenie do zniesienia luki pomiędzy tym, co Boskie, a tym, co ludzkie55.
W „modelu Wcielenia” rabin Greenberg widzi żydowską ideę mówiącą
o bliskości Boga wobec człowieka. Jest to jednak język metaforyczny,
który nie przeczy biblijnemu monoteizmowi. Natomiast za teologicznie błędne uważa on chrześcijańskie dosłowne rozumienie wcielenia
Boga i w konsekwencji uznanie Jezusa za Boga i mówienie o jedynym Bogu jako o Trójcy Osób Boskich. Jest to poważny błąd teologiczny. „Jednak – stwierdza Greenberg – pojedynczy błąd, nawet jeśli
w podstawowej materii, nie przekreśla generalnej prawomocności drogi chrześcijańskiego przymierza”. W kolejnym zdaniu, z punktu widzenia swojej pluralistycznej perspektywy, Greenberg wyjaśnia, że takie
stwierdzenie jest uzasadnione, bowiem „pluralizm uznaje implicite, że
moja prawda posiada granice, które pozostawiają miejsce dla innych.
54
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Do granic tych należy uznanie, że błędne doktryny nie delegalizują wiary, która jej przyjmuje”56. Dlatego w przeciwieństwie do tradycyjnego
inkluzywistycznego podejścia teologii żydowskiej do możliwości zbawienia nie-Żydów, gdzie zbawienie jest możliwe dla poszczególnych
jednostek na zasadzie przymierza noachickiego, Greenberg czyni krok
dalej, uznając, że nie tylko chrześcijanie jako jednostki mogą być zbawieni na zasadzie wierności przymierzu noachickiemu, ale że chrześcijaństwo jako religia jest drogą zbawienia dla jego wyznawców, gdyż
chrześcijaństwo jest z inspiracji Bożej. „Zamiarem Boga było, aby zarówno judaizm, jak i chrześcijaństwo pracowały razem nad udoskonaleniem świata (czyli królestwem Bożym). Wspólnie obie religie oddają
większą sprawiedliwość napięciom dialektycznym przymierza, aniżeli
którakolwiek z nich może to uczynić sama”57.
Jako Żyd wierny swojej tradycji wiary rabin I. Greenberg nie może
powiedzieć nic innego. Gdyby uznał Jezusa za Boga Wcielonego, przestałby być Żydem wyznającym judaizm, a stałby się chrześcijaninem.
Jego koncepcja pluralizmu przymierzy, i oparta na niej koncepcja pluralizmu religijnego, jest bardzo otwarta na chrześcijaństwo. Jest w niej
obecna idea paralelizmu religijnego przymierzy: przymierze chrześcijańskie przeznaczone jest dla narodów, a przymierze z Izraelem dla
Żydów58. O otwartości rabina na chrześcijaństwo świadczą chociażby
jego słowa komentarza do oświadczenia Dabru Emet. „W takich dokumentach jak ‘Dabru Emet’ – pisze Greenberg – żydowscy teologowie
potwierdzają, że wiara w Trójcę nie jest idolatrią. Jezus prowadzi ludzi
do Ojca, czyli do Stworzyciela – Boga Izraela. Żydzi rozpoznają, że
chrześcijaństwo nie jest niezrozumieniem judaizmu, ale niezależnym
od niego wyjściem do pogan. Chrześcijaństwo przyniosło słowo Boga
Izraela miliardom ludzi, do których judaizm nigdy by nie dotarł. Żydzi

56

I . G r e e n b e r g , Covenants of Redemption, s. 232.

57

Tamże, s. 225-226.

Zob. Tenże, Dialog żydowsko-chrześcijański – jak długo jeszcze w cieniu
Zagłady?, „Więź” (2001) nr 8, s. 19.
58
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uznają, że w swoim najgłębszym nauczaniu chrześcijaństwo jest ewangelią miłości i odkupieniem dla całej ludzkości”59.
Zdaniem Greenberga przymierze synajskie i przymierze chrześcijańskie się dopełniają, prowadząc w ten sposób większą ilość ludzi do wspólnoty z jedynym Bogiem Stwórcą, Bogiem Izraela.
Greenberg może coś takiego powiedzieć, bo jedynym i powszechnym Zbawicielem jest sam Bóg, bez żadnego Pośrednika, który zbawczo działa poprzez liczne przymierza, od przymierza noachickiego
począwszy. Szczególna rola w zbawieniu świata przypisana jest religiom, które są partykularyzacją przymierza Abrahamowego. Tymi
religiami, zdaniem Greenberga, są z pewnością judaizm i chrześcijaństwo. Możliwe, że jest nią także islam. Wielu teologów żydowskich
nie przyjmuje pluralistycznej opcji rabina Greenberga. Uważają, że
prowadzi to do podważenia absolutu judaizmu. „Moją odpowiedzią
– stwierdza rabin – jest Imitatio Dei. W sercu przymierza, centralnego dla judaizmu i chrześcijaństwa, jest Nieskończony Absolut – Bóg,
który ogranicza samego siebie, aby stać się dostępny ludzkości. Czy
mówimy tutaj w kategoriach chrześcijańskiego wcielenia, czy też żydowskiego przymierza – model jest ten sam. Bóg absolutny, którego
obecność i rola są tak powszechne, samoogranicza się, aby umożliwić obecność skończonego. Bóg ogranicza swą widzialną obecność,
aby zrobić miejsce ludzkiej godności i umożliwić człowiekowi współuczestnictwo w procesie udoskonalania i zbawiania świata. Jeśli będziemy postępować tak jak Bóg, możemy zrobić miejsce dla godności
innych bez poświęcania absolutnej wartości i wewnętrznej spójności
naszej własnej religii”60. Oto jak rabin Greenberg rozumie pluralizm
religijny wypływający z koncepcji Boga Stworzyciela troszczącego się
o zbawienia świata i związanego z tym pluralizmu przymierzy. Według
niego, zarówno judaizm, jak i chrześcijaństwo jako dwa modele partykularyzacji przymierza, są potrzebne i uzupełniające się. Oba przymierza są wyrazem bogactwa Bożej miłości, a zarazem bogactwa ludzkich
ról w przymierzu. Greenberg potwierdza prawomocność zarówno ludu
żydowskiego przymierza, jak i chrześcijańskiej wspólnoty wiary jako
59

Tamże, s. 19-20.

60

Tamże, s. 21.
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wspólnoty przymierza kalwaryjskiego. Celem obu wspólnot przymierza jest praca i współpraca na rzecz naprawy świata i budowania królestwa Bożego.

Podsumowanie
We wstępie postawiłem tezę, że jak można być pluralistą żydowskim bez istotnego podważania fundamentów teologicznych judaizmu,
tak coś takiego jest praktycznie niemożliwe w chrześcijaństwie. Jako
przykład przeanalizowałem poglądy chrześcijańskiego zwolennika
teologi pluralizmu religijnego Johna Hicka oraz żydowskiego zwolennika podobnie brzmiącej opcji, rabina Irwinga Greenberga.
Konkluzja tych analiz jest taka, że żydowscy uczeni, zwolennicy opcji pluralistycznej w teologii religii, nie wydają się kwestionować najbardziej fundamentalnych prawd ich wiary. Przede wszystkim
nie kwestionują biblijnej i judaistycznej koncepcji Boga. Tradycyjne
żydowskie nauczanie o Bogu nie jest przez nich zakwestionowane
w tym, co stanowi jego najważniejszą treść: jedność Boga, koncepcja
Boga jako osobowego Boga Stwórcę i Boga Przymierza. Owszem, to
tradycyjne nauczanie o Bogu jest pogłębiane, dyskutowane, ale nigdy
nie jest poddane w wątpliwość w swoich fundamentalnych prawdach.
John Hick natomiast, jako teologi chrześcijański, odrzuca zarówno dogmat o Wcieleniu, jak i trynitarne rozumienie Boga jedynego.
Podobnie gdy chodzi o stosunek do innych religii, zwłaszcza do
chrześcijaństwa i do samego Jezusa. W ujęciu teologów żydowskich
opcji pluralistycznej chrześcijaństwo i sam Jezus rozumiane są w paradygmacie wiary żydowskiej i nigdy inaczej. Doskonale wyraził to
B.L. Scherwin, który podobnie jak I. Greenberg uznaje Jezusa za
„mesjasza, któremu się nie powiodło”. Pisze: „... teologia żydowska
nie może przyznać Jezusowi statusu większego, aniżeli innym jemu
współczesnym. Judaizm nie może uznać go za będącego większym niż
na przykład Mojżesz lub prorocy Izraela”61.
61
R . L . S h e r w i n , „What do You Say That I Am?” (Mark 8:29). A New Jewish
View of Jesus, w: Jesus Through Jewish Eyes. Rabbis and Scholars Engage an Ancient
Brother in a New Conversation, red. B. Bruteau, s. 36.
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Tak samo gdy chodzi o status innych religii. Przez zwolenników
opcji pluralistycznej są one rozumiane jako ustanowione z woli Bożej,
czyli jako istniejące de iure. Ponieważ w judaizmie nie ma idei jedynego i powszechnego Pośrednika Bożego zbawienia, dlatego łatwiej
jest im zaakceptować, że Bóg prowadzi do zbawienia wyznawców
innych religii drogami tychże religii w duchu przymierza noachickiego, jak i przymierza kalwaryjskiego. Gdy chodzi natomiast o pluralistów chrześcijańskich, to nie wszystkich poglądy są tak radykalne
jak poglądy Johna Hicka. Większość z nich przyjmuje biblijną koncepcję Boga jako Boga osobowego, Boga historii i Boga Przymierza.
Wszyscy jednak kwestionują prawdę o Jezusie Chrystusie jako jedynym i powszechnym Pośredniku Bożego zbawienia. Jedni, jak J. Hick,
kwestionują bóstwo Jezusa Chrystusa. Inni radykalnie oddzielają kosmicznego Chrystusa-Logosa od historycznego Jezusa. Zarówno jedna, jak i druga hipoteza przeciwna jest nauczaniu Nowego Testamentu
i Tradycji Kościoła, oraz nauczaniu Magisterium Kościoła i pozycji
większości współczesnych teologów.
Teologia pluralizmu I. Greenberga różni się zasadniczo od teologii pluralizmu J. Hicka. W swojej koncepcji pluralizmu religijnego
J. Hick rezygnuje z podstawowej prawdy chrześcijaństwa o Jezusie
jako Bogu Wcielonym. Dla niego jest to jedynie metafora. Dla niego Bóg jest ostateczną Rzeczywistością, która ma charakter osobowy
i nieosobowy jednocześnie. Słowem, w swojej teologii pluralizmu religijnego J. Hick odrzuca zasadnicze prawdy tradycyjnie wyznawanej
wiary chrześcijańskiej. Tak nie jest w przypadku rabina I. Greenberga.
Dla niego Bóg nie jest niezdefiniowaną i zamkniętą w sobie ostateczną Rzeczywistością, lecz jest jedynym i prawdziwym Bogiem Stwórcą
i Bogiem Izraela. Nie jest kimś, kto ma charakter osobowy i nieosobowy jednocześnie, lecz jest osobowym Bogiem Przymierza.
Choć rabin I. Greenberg otwarty jest na chrześcijaństwo i uznaje je jako religię Przymierza chcianą przez Boga, jako część ludu
Izraela, niemniej nie godzi się na wiarę w Jezusa jako Boga wcielonego. Uważa to za błąd doktrynalny chrześcijaństwa, sprzeciwiający
się biblijnemu monoteizmowi. Stwierdza jednak, że jeden błąd nawet
w kwestii zasadniczej, bo odnoszącej się do koncepcji Boga, nie prze-
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kreśla chrześcijaństwa jako religii przymierza, ani nie przeczy temu,
że chrześcijanie prawdziwie wierzą w jedynego Boga Stwórcę, Boga
Izraela. W pluralizmie J. Hicka nie ma miejsca na żadne błędy teologiczne, bo w miejsce zasady niesprzeczności „albo-albo” przyjmuje
on relatywistyczną koncepcję: „i jedno – i drugie”. Jako chrześcijański
pluralista nie tyle krytykuje on inne koncepcje religijne, np. ich rozumienie Boga, ile krytykuje tradycyjne rozumienie wiary chrześcijańskiej. Z punktu widzenia tradycyjnej wiary Kościoła poglądy J. Hicka
podważają najważniejsze dogmaty tej wiary. Tego nie można powiedzieć o poglądach I. Greenberga. Krytykujący go inni teologowie żydowscy nie zarzucają mu tego, że odszedł on od podstawowych prawd
wiary żydowskiej, zwłaszcza biblijnej i judaistycznej koncepcji Boga.
Oni krytykują jego otwartość na inne religie i miejsce, jakie im czyni
w Bożym planie zbawienia, zwłaszcza chrześcijaństwu.
W pewnym sensie opcja pluralistów żydowskich – rabina Irvinga
Greenberga oraz innych – bliższa jest opcji inkluzywistów chrześcijańskich, zwłaszcza tych, którzy utrzymują, że religie pozachrześcijańskie
nie istnieją jedynie de facto, ale de iure tzn. z woli Bożej. Cóż bowiem
mają wspólnego obie pozycje? Wspólne mają to, że uznaję, iż Bóg
zbawczo działa w innych religiach, i że są one z Bożego ustanowienia
i z Bożej woli, a z drugiej strony, ani pluraliści żydowscy nie kwestionują podstaw tradycyjnej wiary judaizmu, ani inkluzywiści chrześcijańscy nie kwestionują podstaw tradycyjnej wiary chrześcijaństwa, jak
to czynią pluraliści chrześcijańscy. Pluralizm jednych nie równa się
pluralizmowi drugich.

Résumé
Les options pluralistes dans la théologie des religions
Dans la théologie chrétienne des religions l’option dite « pluraliste »
gagne de plus en plus d’adhérents. Ainsi elle se présente comme le
plus grand défit lancé à l’option dite « inclusiviste » enseignée pas le
Magistère de l’Eglise catholique et la majorité de théologies chrétiens.
Les pluralistes disent que, premièrement, c’est uniquement dans le

Studia Theologica Varsaviensia_2-2009.indd 137

2010-02-02 20:47:27

138

Zbigniew Kubacki SJ

cadre de cette option on peut réellement conduire un vrai dialogue où
l’un est égal à l’autre; et que, deuxièmement, cette option trouve de
plus en plus de partisans aussi dans les autres religions, par exemple
dans le judaïsme contemporain. Il est vrai que certains parmi les plus
engagés des théologies juifs dans le dialogue avec le christianisme se
disent pluralistes. C’est le cas des rabbins comme Harold Kasimov,
Byron L. Sherwin, Irving Greenberg.
L’article est divisé en trois parties. D’abord, on présente les thèses de
l’option pluraliste chrétienne dans la pensée de John Hick. Ensuite, dans
une sorte de parallèle, on présente les thèses de l’option pluraliste juive
dans la pensée de rabbin Irving Greenberg. Enfin, dans la conclusion,
l’auteur compare les deux systèmes de pensée et en tire quelques
conclusions. Selon lui, il est possible d’être un pluraliste juif sans
saper les fondements du judaïsme. Cela est impossible dans le cadre
du christianisme. On ne peut pas, d’après lui, être pluralise chrétien
sans mettre en cause l’affirmation fondamentale de la foi chrétienne
concernant l’unicité et l’universalité salvifique de Jésus Christ.
Zbigniew Kubacki SJ
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Spis ludności za Dawida w różnych
interpretacjach teologicznych

Podręcznikowa teza głosi, iż „redaktorzy Dzieła Kronikarskiego
(…) byli zainteresowani nie tylko i nie tyle idealnym odtworzeniem
chronologii wydarzeń, ile przede wszystkim ich znaczenia”1. Kierunek
tej interpretacji dziejów wiąże się czasem z apologią Dawida, którego
chce się wyidealizować jako doskonałego władcę, ale też jako inicjatora fundamentalnych instytucji życia religijnego wspólnoty Izraela2. Ta
ogólna teza może zyskać na sile przekonywania, lub stracić, w zależności od tego, czy konkretne przykłady weryfikują ją pozytywnie, czy też
negatywnie. Księgi wchodzące w skład Dzieła Deuteronomistycznego
i Dzieła Kronikarskiego prezentują liczne punkty zbieżne, jeśli chodzi o wydarzenia relacjonowane w obydwu dziełach. Przez to dają
one możliwość synoptycznego zestawienia opowiadań o tych samych faktach. Śledzenie takich paralelnych narracji pozwala wydobyć
tendencję obydwu narracji i ich ideologiczne bądź teologiczne cele.
Naturalną wydaje się sytuacja, w której idee autora deuteronomistycznego stają się punktem wyjścia dla kronikarza, który ubogaca bądź
przetwarza myśl poprzednika. Jednak w ramach takiej pracy można
znaleźć elementy, które dają podstawę do wnioskowania, iż w konkretnych sytuacjach Dzieło Kronikarskie mogło być źródłem idei teo1

J . Wa r z e c h a , Historia dawnego Izraela, Warszawa 2005, s. 387.

E . N i c o l e , Un cas de relecture: II Sam. 24 et I Chronique 21, „Hokma” 26 (1984)
s. 47-55; R . D i l l a r d , The Chronicler’s Jehoshaphat, „Trinity Journal” 7 (1986) nr 1,
s. 17-22, zwł. s. 21.
2
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logicznych, które przeniknęły do uformowanego już w zasadzie Dzieła
Deuteronomistycznego. Ta paradoksalna sytuacja jest spowodowana
długim procesem kształtowania się tekstu 1-2 Sm i 1-2 Krl, których
Tekst Masorecki jest dość późną wersją, z którą autor historii kronikarskiej nie miał raczej kontaktu3. Jako ilustrację takiego postępowania
przytoczmy relację o wydarzeniu bardzo istotnym dla obydwu redaktorów ze względu na swe następstwa: o spisie ludności za Dawida
i o jego konsekwencjach. Wydarzenie to jest opowiedziane w 2 Sm
24,1-25 i w 1 Krn 21,1-304.
Już na początku warto zaznaczyć, że epizodowi temu obydwa dzieła historiograficzne wyznaczają bardzo różne miejsca w kompozycji
tych dwóch całości. W 2 Sm opowiadanie o spisie ludności zajmuje
bardzo szczególne miejsce. W 2 Sm 23,1-7 Redaktor przytacza wypowiedź, którą określa jako „ostatnie słowa Dawida”5. Dalej następuje lista funkcjonariuszy wojskowych Dawida (ww. 8-39), która ma formę
typową dla redakcyjnego apendyksu. Natomiast opowiadanie z następnego rozdziału znajduje się poza kontekstem6. Stanowi to podstawę
do przypuszczenia, iż mamy do czynienia z materiałem pochodzącym
z zupełnie niezależnej tradycji7. Zgoła inaczej rzecz się ma z 1 Krn
W. L e m k e , The Synoptic Problem in the Chronicler’s History, HTR 58 (1965)
s. 349-363.
3

4
Synoptyczna analiza tych dwóch tekstów, poza komentarzami do obydwu ksiąg,
rzadko była przedmiotem osobnych studiów. Warto tu właściwie wymienić tylko
R . D i l l a r d , David’s Census: Perspectives on 2 Samuel 24 and 1 Chronicles 21, w:
Through Christ’s Word, red. R. Godfrey, J. Boyd; Phillipsburg 1985, s. 94-107.

P. A . H . B o e r, Texte et traduction des paroles attribuée à David en 2S 23,1-7,
VTSup 4 (1957) s. 47-56; T. N . D . M e t t i n g e r, The Last Words of David, „Svensk
ExArspok” 41-42 (1976-1977) s. 147-156; R . Tu r n a y, Les deernières paroles de
David, II Samuel XXIII, 1-7, RB 88 (1981) s. 481-504.
5

6
J . Ł a c h pisze o nim jako o „oderwanym od kontekstu, ale znaczącym dla teologicznej treści Ksiąg Samuela” (zob. tenże, „Powstanie monarchii [Księgi Samuela]”.
w: Księgi historyczne Starego Testamentu. Dziejopisarstwo izraelskie [WMWKB 2],
Warszawa 2006, s. 121-162, zwł. s. 153).
7
Łączy się to z przekonaniem, że 1-2 Krl są kontynuacją 2 Sm 20, por. W.
B r u e g g u r m a n n , I i II Samuele (Strumenti 22), Torino 2005, s. 343. Rozdziałom
21-24 kończącym 2Sm przypisuje się budowę koncentryczną, w której 2 Sm 24,1-25
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21,1-30. Jest to epizod wpisany w schemat narracyjny, bowiem stanowi wstęp do ważnego opowiadania dotyczącego Dawidowych planów
budowy świątyni YHWH w Jerozolimie.
Opowiadania te zasadniczo opierają się na bardzo podobnym schemacie narracyjnym: Dawid zarządził spis ludności całego państwa.
Pomimo oporów Joaba, spis został przeprowadzony, ale jego konsekwencją stał się gniew Boga. Za pośrednictwem proroka Gada znaleziony został sposób zaradczy przeciw karze Boga. Było nią złożenie
ofiary na klepisku będącym własnością cudzoziemca. Ziemię tę Dawid
nabył i złożył na niej ofiarę, która uśmierzyła gniew Boga. Jednak podobieństwa narracji wiążą się z daleko idącymi różnicami w prezentacji poszczególnych etapów opowiadania.

Deuteronomistyczna wersja opowiadania
o spisie
W 2 Sm epizod ten zamyka blok 1-2 Sm. Znakomicie nadawał się
on na podsumowanie pełnego przeciwstawnych rysów panowania
Dawida. Zwraca się uwagę, że ma on budowę podobną do Sm 21,1-14.
Wylicza się następujące elementy: niewyjaśnione, co do swej natury,
przestępstwo przeciw Bogu, kara Boża i działanie króla celem odwrócenia tej kary8. Tak rozumiane podobieństwa między opowiadaniami
są jednak wynikiem bardzo powierzchownej lektury 2 Sm 21,1-14, dokonanej pod kątem porównania z 24,1-25. W opowiadaniu o zemście
na potomkach Saula za ludobójstwo Gibeonitów9 jest przedstawiona
konkretna i logiczna przyczyna klęski głodu, czyli złego stanu rzeczy
związanego z jakimś wcześniejszym wydarzeniem. Dawid nie jest tu
winowajcą, musi raczej naprawić to, czego dokonał jego poprzednik
i czyni to w sposób bardzo taktowny, zachowując swe zobowiązania
wobec Jonatana (2 Sm 21,7). Trudno więc uznać te dwa opowiadastanowiłby element krańcowy (P. K . M c C a r t e r, II Samuel (AB 9), New York i in.
1984, s. 16-19).
8

Tamże, s. 361.

T. L . M c C e l l a n , Gibeon, w: Encyklopedia biblijna, red. P.J. Achtemeier,
Warszawa3 2004, s. 346.
9
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nia za dwie realizacje tego samego schematu narracyjnego. Widoczna
jest także chęć rozwiązania problemów 2 Sm 24,1-25 kosztem pozbawionej założeń wstępnych (czy wręcz opartej na przyjętych a priori
wnioskach) interpretacji 2 Sm 21,1-14. Należy raczej przyjąć, że 2 Sm
24,1-25 to tekst, który nie ma bliskich powiązań z żadnym innym tekstem. Sugestie, że pierwotnie 2 Sm 24 był usytuowany po 2 Sm 910, lub
po 2 Sm 21,1411, to tylko niedające się udowodnić hipotezy.
Ta samodzielna narracja ma za bohaterów osoby znane z wcześniejszych części 2 Sm. Dotyczy to z całą pewnością Dawida i Joaba,
a w mniejszym stopniu proroka dworskiego Gada. Ten ostatni pojawił
się w 1 Sm 22,5, natomiast 1 Krn 29,29 cytuje go jako autora źródła
historycznego dotyczącego czasów panowania Dawida12. Wyliczając
uczestników akcji w analizowanym opowiadaniu nie można zapomnieć
o Bogu. Pojawia się On bowiem jako wykonawca czynności, która dziwi, gdy jest Jemu przypisana: zwodzi bowiem Dawida. W 1 Krl 21,25
mówi się o żonie Achaba, Jezebel, która zwiodła władcę, skłaniając
go do bałwochwalstwa. Z Bogiem jako wykonawcą czynność ta nie
pojawia się poza 2 Sm 24,1 w Biblii. Osoba YHWH jest w 1-2 Sm
protagonistą różnych wydarzeń. W 1 Sm 3,4nn wzywa On Samuela,
by przemówić do niego (ww. 11-14). W tej samej księdze YWHW
przemawia do Samuela, odpowiadając mu na wątpliwości związane
z żądaniami ustanowienia monarchy (8,7nn). Są to tylko przykłady
występowania YHWH jako protagonisty w deuteronomistycznych tekstach narracyjnych, które można by mnożyć. Jedynym uczestnikiem
10

O . E i s s f e l d , The Old Testament. An Introduction, Oxford 1965, s. 278.

Interpretację taką zaproponował J . We l l h a u s e n i po nim cieszyła się dużym
powodzeniem (por. P. K . M c C a r t e r, II Samuel…, s. 59). Podobną opinię wyrażają J . Ł a c h , Księgi Samuela. Wstęp-przekład z oryginału- komentarz-ekskursy (PŚST
4/1), Poznań-Warszawa 1973, s. 500; H . W. H e r t z b e r g , I Libri di Samuele (AnT
10), Brescia 2003, s. 526-528 czy A . A . A n d e r s o n , 2 Samuel (WBC), Dallas 1998,
David’s Census and the Plague/Form/Structure/Setting (wers. elektr.).
11

12
Pogląd, że chodzi o dwie różne postacie (zob. np. G . N . K n o p p e r s , Gad,
w: Słownik wiedzy biblijnej, red. B.M. Metzger, M.D. Coogan, Warszawa 1996,
s. 189) należy raczej uznać za błędny lub przynajmniej pozbawiony podstaw, por. G . J .
P e t t e r, Gad (person). 2, ABD t. 2, s. 865-866.
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wydarzeń związanych ze spisem ludności, który nie pojawia się poza
tym epizodem, jest Arauna, zamieszkujący w Jerozolimie Jebuzyta. To
nie postacie stanowią o wyizolowanym charakterze tego tekstu w kontekście księgi. Decyduje o tym raczej brak związków przyczynowoskutkowych z innymi wydarzeniami opowiedzianymi w 2 Sm.
Związków takich każe się natomiast doszukiwać otwierający opowiadanie czasownik @s,YOw:, który sugeruje kontynuację jakiejś sytuacji
relacjonowanej wcześniej. Skutkiem tej nieciągłości na poziomie stylu jest to, że w analizowanym przez nas opowiadaniu gniew Boga nie
ma przyczyny. Gniew ten zaś jest motorem wydarzeń (2 Sm 24,1) i powoduje szkodliwe działania Dawida. Jest opisany formułą zawierającą
element czasownikowy (hrx, „płonąć”, „rozgrzać się”) oraz rzeczownikowy (@a;, „nozdrza”, przen. „gniew”). Frazeologia ta jest bardzo
rozbudowana13. Biorąc pod uwagę kanoniczny układ tekstu, wcześniej została ona użyta w odniesieniu do epizodu z przeniesieniem na
rozkaz Dawida Arki Przymierza (2 Sm 6,7)14. Dotknąwszy jej Uzza
ściągnął na siebie gniew Boga, którego skutkiem była jego śmierć.
Wydarzenia to miało miejsce na klepisku Nakona (w. 6). Przeniesienie
Arki Przymierza do Jerozolimy było przygotowaniem do utworzenia
w tym mieście ośrodka kultu15. Następnym etapem tego procesu było
określenie miejsca, w którym na terenie związanym z miastem powstało miejsce kultu znajdujące się w posiadaniu i pod patronatem rodziny
królewskiej16. Kolejnym krokiem była lokalizacja świątyni w miejscu,
13
E . J o h n s o n , anaf, TWAT t. 1, s. 377-389; B . T. D a h l b e r g , Anger, IDB,
t. 1, 135-137; B . S t r z a ł k o w s k a , Terminologia ‘gniewu Bożego’ w Biblii Hebrajskiej,
CTO 3 (2003) z. 1, s. 47-65, zwł. s. 50-52.54-55; R . M i g g e l b r i n k , Gniew Boży.
Znaczenie pewnej gorszącej tradycji biblijnej (MT 49) Kraków 2005, s. 9, 26.

O związku tego tekstu z 2 Sm 24 zob. G . v o n R a d , Teologia Starego Testamentu,
Warszawa 1986, s. 48; R . d e Va u x , Instytucje Starego Testamentu, Poznań 2004,
s. 348-349; A . L . L a f f f e y, A Theological Construction of Israel’s Temple, TBT 26
(1988) s. 209-214.
14

G . v o n R a d , Teologia Starego Testamentu…, s. 46; A . M o z g o l , Teologia
Arki Przymierza a Psalmach i w tradycji prorockiej (Ps 132; Jr 3,14-18; 2 Mch 2,1-8)
(SMWTUŚ 9), Katowice 2003, s. 37.
15

16

J . Ł a c h , Księgi Samuela…, s. 501.
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które zostało określone i usankcjonowane przez interwencję czynnika boskiego. Nie ma jednak żadnej wzmianki w deuteronomistycznej
historii, która pozwalałaby się domyślać, że między opowiedzianym
na zakończenie 2 Sm epizodem a 1 Krl 6 istnieje jakiś związek, bowiem budowa świątyni jest przedstawiona jako wydarzenie niepowiązane z poprzednimi.
O ile zwraca się pilną uwagę na moment rozpoczęcia budowy (1 Krl
6,1) wymiary i układ przybytku (1 Krl 6,2-10), elementy jego wystroju
(1 Krl 6,14-36) oraz określa się ramy czasowe realizacji tej inwestycji
(1 Krl 6,37-38), to nie jest wzmiankowane miejsce, w którym powstała. Nie jest to dziwne, jeśli wziąć pod uwagę pewną jednorodność stylistyczną tej relacji i sprawozdań z innych budowlanych osiągnięć
Salomona (1 Krl 7,1-12). Pozostaje jednak w zawieszeniu kwestia tak
istotna dla miejsca kultu, jak jego lokalizacja. Przypomnieć tu warto
bardzo odległe tradycje etiologiczne dotyczące lokalizacji przybytków
w Betel, Sychem itd.17 Budowa świątyni przedstawiona jest jako kontynuacja idei Dawida, której odroczenie wielki król Izraela uzgodnił
bez mała z Bogiem (1 Krl 5,19; 6,11-13)18. Jej lokalizacja jednak nie
może być przypadkowa. Dlatego autor deuteronomistyczny dostarcza
elementów, które czytelnik ma sobie złożyć w opowieść, jaka powiąże różne momenty panowania Dawida, gdy występuje on jako organizator kultu, w jeden spójny ciąg wydarzeń uzasadniających stan dla
jego wizji życia religijnego Izraela fundamentalny. Traktowanie całego opowiadania, jakby było to „wyjaśnienie, dlaczego świątynia jero-

17
Opracowują te etiologie, choć w bardzo różny sposób B . W. M a t y s i a k ,
Izraelskie sanktuaria okresu przedkrólewskiego (BWT 16), Olsztyn 2003; Ł . N i e 
s i o ł o w s k i - S p a n ò , Mityczne początki miejsc świętych w Starym Testamencie,
Warszawa 2003.

W 1 Krn 22,8 powód niezbudowania świątyni przez Dawida przedstawiony
jest w znacznie mniej korzystny dla tej postaci sposób, por. J . B . Ł a c h , Księgi 1-2
Królów. Wstęp-przekład z oryginału- komentarz-ekskursy (PŚST 4/2), Poznań 2007,
s. 181. Jest to wyraźny dowód na to, że kronikarz nie ma już wśród swoich założeń
teologicznych apologii Dawida, która dla deuteronomisty jest tematem ważnym, niemalże priorytetowym.
18
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zolimska została zbudowana akurat na wzgórzu Moria”19 zawiera cały
szereg milczących założeń. Jednak byłoby błędem czytanie tego opowiadania w całkowitym oderwaniu od wizji Dawida jako organizatora
prawomocnego kultu YHWH w Jerozolimie.
Pewną wskazówkę stanowi właśnie wzmianka o gniewie Boga, który ma w tym opowiadaniu ścisły związek ze świętością, jaka związana jest z Arką Przymierza i innymi przedmiotami kultu, a prowadzi
ostatecznie do świętości samego Boga, któremu przedmioty te służą.
W przypadku opowiadania 2 Sm 24,1-25 wyjaśnienie tego gniewu
usytuowane jest nie tyle w naturze czynu Dawida, ile raczej w celu,
jakiemu służy to opowiadanie: zwróceniu uwagi na świętość miejsca
kultu20.
Nie można też na podstawie samego tylko opowiadania określić,
na czym polegał grzech Dawida, który został ukarany21. O ile np. w 2
Krl 8,19 osoba Dawida („przez wzgląd na Dawida”) mityguje gniew
Boga, tu nie widać, żeby pierwszy z panujących w Jerozolimie władców Judy cieszył się szczególnymi względami. Także ujęcie gniewu
Boga nie jest tu typowe dla Dzieła Deuteronomistycznego. „W deuteronomistycznym ujęciu nacisk przesuwa się (…) ku psychologii rozgniewanego. Zainteresowanie dotyczy przyczyny gniewu Boga”22.
Analizowane przez nas opowiadanie nie zawiera jednak zupełnie tego
elementu. Faktem pozostaje rola, jaką ma do spełnienia Dawid „zwie19

J . Ł a c h , Księgi Samuela…, s. 500.

D . D z i a d o s z , Gli ora coli dinisi in 1 Sam 8 – 2 Re 25. Redazione e teologia
nella storia deuteronomistica dei Re, Romae 2002, s. 131-132.
20

21
Pogląd, że Dawid „w przypływie pychy i próżności przystąpił do spisu ludności,
co było wyraźnym naruszeniem panującego zwyczaju, że ludu Bożego nikt spisywać
nie może i nie może zliczać” (J . Ł a c h , Księgi Samuela…, s. 501) jest może sugestywny. Nie można jednak udokumentować istnienia takiego zwyczaju. Józef Flawiusz
próbuje tę kwestię wyjaśnić powołując się na argument, który miał pochodzić z „nakazów Mojżesza” (Ant., 7,13.1[327]): Dawid nie zapłacił związanego ze spisem podatku
pogłównego „Bogu” (tamże). Chodzi tu o Wj 30,13. Jednak jest to interpretacja, która nagina tekst z Wj do potrzeb tekstu Józefa. Według Wj do zapłacenia podatku zobowiązane są osoby podlegające spisowi, natomiast narracja w 2 Sm 24 nie mówi nic
o tym obowiązku, nie wspomina też więc, że go nie dopełniono.
22

R . M i g g e l b r i n k , Gniew Boży…, s. 27.
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dziony” czy „nastawiony” przez YHWH. Reakcja Dawida na wyniki
spisu jest zaskakująca: jego serce uderza go (wyrażenie hebrajskie jest
dość zaskakujące: Atao dwID-blee %Y:Üw:), zob. w. 10. Uznaje on swój grzech,
choć trudno powiedzieć, dlaczego ten czyn miałby być wykroczeniem
przeciw Bogu. Wykonanie nakazu (użycie trybu rozkazującego w czasownikach „idź” i „policz”) pochodzącego od Boga jest uznane za
popełnienie wielkiego grzechu przeciw Bogu (daom. ytiajx hwhy>-la,), obrazę przeciw Bogu (!wO[]) czy wielką głupotę (daom. yTil.K;s.nI) przez samego Dawida (2 Sm 24,10). Najłatwiejsze do zrozumienia jest to ostatnie
stwierdzenie, choć i jemu daleko do oczywistości. Dlaczego jednak
Dawid uznał to, co uczynił, za wykroczenie o charakterze religijnym?
Właściwa treść Bożego nakazu skierowanego do Dawida w 2 Sm
24,1 zawiera się w czasowniku policzyć (hnm). Czasownik „iść” jest
użyty pleonastycznie, nie bierzemy go więc pod uwagę w analizie toku
narracji. Natomiast czynność liczenia stanowi zasadniczą treść tego, co
z polecenia Boga ma uczynić król. Wybrany tu czasownik jest rzadziej
używany niż synonim rps, który oznacza „policzyć”, ale także „opowiedzieć o czymś”, „opisać coś”. Tymczasem wyraz użyty w 2 Sm
24,1 jest związany raczej z dzieleniem tego, co liczone, na jednostki,
celem usprawnienia tej czynności. Obydwa pojawiają się w kontekście
wyrażeń mówiących o niepoliczalności, zwłaszcza wtedy, gdy dotyczy to potomstwa Abrahama. Czasownik rps występuje w tym kontekście Rdz w 15,5; 16,10; 32,13 (użycie w Rdz 41,49 i Ps 139,18
zdaje się być bardzo zależne literacko, w Ps 87,6 mowa o spisie narodów), natomiast hnm pojawia się w wyrażeniach tej treści w Rdz 13,16;
Lb 23,10; 1 Krn 27,24. W 1 Krl 3,8 obydwa czasowniki występują
razem23. Różnica między nimi nie była znacząca, skoro dla urozmaicenia słownictwa w 2 Sm 24,10 znajdujemy rps na określenie czynności dokonanej przez Dawida. W każdym razie opowiadanie posługuje
się terminologią, jaka została użyta w Księdze Rodzaju w formułach
obietnicy Bożej skierowanej do Patriarchów. Policzenie czy spisanie

Obydwa czasowniki pojawiają się obok siebie także w 1 Krl 8,5; 2 Krn 5,8, lecz
nie chodzi o liczebność Ludu Bożego.
23
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ludu będącego potomstwem Patriarchy jest niemożliwe ze względu na
liczebność zapewnioną przez Boga – dawcę obietnicy.
Jeśli przyjąć za podstawę pracę M. Notha o historii tradycji
Pięcioksięgu24, która ciągle jeszcze stanowi punkt odniesienia w badaniach nad historią redakcji Pięcioksięgu25, za należące do J uważać należy Rdz 32,13b26, za związane ze źródłem E – Rdz 15,5 i Lb
23,13, pochodzenie Rdz 16,10 jest wtórne i niezbyt jasne27, natomiast
Rdz 13,16 to element redakcyjny wprowadzony przez D. Należy on do
opowiadania o obietnicy danej przez Boga Abrahamowi (Rdz 13,1417), które wyraźnie znajduje się poza własnym kontekstem literackim.
Jest ono wstawką do J, która rozwija w sposób bardziej szczegółowy
obietnicę Bożą z Rdz 12,728. Jednak warto zauważyć, że dotyczy to
ziemi jako daru dla potomstwa Abrahama29. Nie mówi się natomiast
nic o liczebności potomstwa. Pod tym względem o podobieństwie mó24

M . N o t h , A History of Pentateuchal Traditions, Englewood Cliffs 1972.

A . F. C a m p b e l l , M . A . O ’ B r i e n , Sources of the Pentateuch. Texts,
Introductions, Annotations, Mineapolis 1993. Jak się wydaje, głównym problemem
jest dziś pytanie o charakter ostatecznej redakcji Pięcioksięgu: kapłański lub deuteronomiczny, zob. J . B l e n k i n s o p p , Il Pentateuco. Introduzione ai primi cinque libri
della Bibbia, Brescia2 2002, s. 38.
25

26
Rdz 32,4-14a uważa się dość zgodnie za tekst związany z J (zob. B . W. M a 
t y s i a k , Motyw obietnicy Bożej w cyklu o Jakubie i jego paralele w Starym Testamencie
(BWTUWM 18), Olsztyn 2003, s. 29 i bibliografia z przyp. 66; A . F. C a m p b e l l ,
M . A . O ’ B r i e n , Sources of the Pentateuch …, s. 117 (publikacja ta posługuje się
jednak inną numeracją wersetów).
27

Wg M . N o t h , A History of Pentateuchal Traditions…, s. 28, przyp. 86.

G . J . We n h a m , Genesis 1-15, Abram and Lot Separate (13,1-18)/Comment,
(wers. elelktr.); A . F. C a m p b e l l , M . A . O ’ B r i e n , Sources of the Pentateuch …,
s. 100. G . v o n R a d sprzeciwiał się takiemu podejściu, zob. tenże, Genesis.
A Commentary, London9 1991, s. 172-173. Natomiast niektórzy (R . R e n d t o r f f ,
Dos überlieferungsgeschichtliche Problem des Pentateuch (BZAW 147), Berlin 1976,
s. 122-123; T. D . A l e x a n d e r, A Literary Analysis of the Abraham Narrative in
Genesis, mps. University of Belfast 1982, s. 219-220) łączą ten tekst z P.
28

29
Na temat teologicznego znaczenia ziemi w historiografii deuteronomistycznej
zob. E . C o r t e s e , Da Mosè a Esdra. I libri storici dell’Antico Israele, Bologna 1985,
260-261.
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wić można tylko w odniesieniu do 12,2. Wielki naród (lAdG yAg), jakim
ma stać się potomstwo Patriarchy, tworzy podstawę obrazu niepoliczalnego pyłu. W Rdz 15,5 obrazem takim są gwiazdy na niebie.
W obydwu przypadkach (Rdz 13,16; 15,5) tym, co ilustrują obrazy jest
„twoje nasienie” czy „twoje potomstwo” (^[]r>z:). Można więc mówić,
że jeden z tych tekstów jest zbędny, bowiem jego wprowadzenie doprowadziło do zdwojenia treści, nie wnosząc niczego nowego. Gdyby
szukać przyczyny wprowadzenia Rdz 13,16, należałoby odwołać się
właśnie do tego niepasującego kontekstu, o którym była mowa wcześniej. Ważnym dla narratora faktem jest rozstanie się Abrahama i Lota
(Rdz 13,14a). W tym momencie całą ziemię Kanaan można przedstawić jako pustą i gotową do przyjęcia potomstwa Abrahama. W. 16, mówiąc o tym mnóstwie ludzi, którzy zajmą obszerną przestrzeń życiową,
nie pasuje do reszty Rdz 13,14-17, gdzie mowa wyłącznie o ziemi. Nie
należy jednak dostrzegać w tej dwutorowości wyniku złożonej historii redakcji, a jedynie włączenia do Rdz 13,14-15.17, czyli rozwinięcia
Rdz 12,7, wersetu 13,16 (rozwinięcie 12,2). W ten sposób Rdz 13,16
stał się centralnym elementem inkluzji, co podkreśla jego znaczenie.
Rozmnożenie ludu staje się więc możliwe dopiero w kontekście oddzielenia. Czystość grupy czcicieli Jedynego Boga staje się warunkiem
koniecznym jej istnienia. Dość dobrze odpowiada to założeniom teologii deuteronomistycznej, która wielką wagę przykładała do judejskiej
tożsamości wspólnoty religijnej30. Nie było to natomiast widoczne we
wcześniejszych źródłach.
Rdz 13,16 stanowi punkt odniesienia dla deuteronomistycznej narracji o spisie ludności. Werset ten wydaje się być inspirowany mniej
przez Rdz 32,13 (J) czy przez Rdz 15,5 (E) gdzie występuje wyłącznie rps. Bliższy mu jest Lb 23,10 (E), gdzie występują obydwa terminy oznaczające liczenie. Jest to tekst bardzo specyficzny, związany
z tradycją o Balaamie. Mówi się w nim nie o potomstwie Abrahama,
ale o mnóstwie potomków Jakuba (bqo[]y: rp:[]) i czwartej części Izraela
(laerf.yI [b;ro-ta,)31. Natura tego tekstu jest przedmiotem dyskusji, bowiem
30

J . A . S o g g i n , Introduzione all’Antico Testamento, t. 1, s. 157-158.

Na podstawie samarytańskiej wersji Pięcioksięgu niektórzy poprawiają pierwszy rzeczownik na „obóz”. Septuaginta omija problem interpretacyjny odwołując się
do znanego z Aten podziału ludności polis na demy.
31
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szukano w jego interpretacji nawet odniesień do formuły przysięgi32,
czy do akadyjskich obyczajów wojennych33. Studia te potwierdzają raczej zakłopotanie egzegetów wobec tego tekstu, niż stanowią przekonującą propozycję rozwiązania. Z całą pewnością stawia on kwestię
niepoliczalności Jakuba-Izraela jako potwierdzenie, że jest to lud błogosławiony przez Boga. Warto dostrzec też związek w. 10 z poprzedzającym go (w. 9b), w którym podkreśla się separację przestrzenną Ludu.
Związek tego tekstu z Rdz 13,16 jest więc wieloaspektowy i pokazuje,
jak związek odosobnienia z niepoliczalnością Izraela kształtował się,
by znaleźć swe miejsce w teologii deuteronomistycznej. Separacja ta
ma na celu zapewnienie czystości ludu, a więc warunku błogosławieństwa, którego liczebność jest przejawem.
W Rdz 13,16b mówi się o tym, że nikt nie jest w stanie policzyć prochu ziemi, jak nie będzie policzone potomstwo Abrahama. Pierwsza
część tej frazy akcentuje przekonanie, że nikt nie jest zdolny do wykonania czynności liczenia. W drugiej części podkreśla się niepoliczalność potomstwa Abrahama. W obydwu członach tej wypowiedzi użyty
jest czasownik hnm, który pojawia się w 2 Sm 24,1. Błąd Dawida, sprowokowany przez Boga, polegał więc na podjęciu się zadania przekraczającego ludzkie siły i kompetencje.
Jest to ważna teologicznie kwestia, bowiem grzech, który jest efektem posłuszeństwa wobec nakazu Bożego, jest w perspektywie teologicznej deuteronomistycznej historiografii czymś, co trudno uznać za
ujęcie typowe. Jest to bowiem teologia stawiająca w centrum religii
posłuszeństwo wobec słowa Bożego34. Jednakże sprawa zdaje się dużo
bardziej zrozumiała, jeśli usytuuje się ją na tle komunikacji między
Bogiem a Dawidem w kwestii ustanowienia miejsca, w którym sprawowany będzie skuteczny kult ofiarniczy. Nie natura grzechu staje się
bowiem centralną kwestią opowiadania, ale fakt, że Bóg poprzez pro-

32

W. F. A l b r i g h t , The Oracles of Balaam, JBL 63 (1944) s. 207–253.

33

S . G e v i r t z , Patterns in the Early Poetry of Israel, Chicago 1963, s. 64.

Z. M a ł e c k i , Wybranie Izraela w teologii deuteronomistycznej, ŚSHT 38 (2005)
s. 315-322.
34
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roka wskazał miejsce, które stało się zaczątkiem Dawidowego centrum
kultycznego w Jerozolimie.
Powyższe rozważania skłaniają nas do zastanowienia się, jakie znaczenie ma w 2 Sm 24,1-25 wątek oddzielenia Izraela. Pytanie to musi
pozostać otwarte aż do momentu, w którym zajmiemy się wyjściem
z katastrofalnej sytuacji, w jakiej z powodu grzechu Dawida znalazł
się cały naród.
Rozwiązanie to nie następuje w sposób przypadkowy, ani podyktowany wewnętrzną logiką wydarzeń, lecz jest wynikiem arbitralnej decyzji Boga. Interwencja Joaba oraz innych dowódców nie była
w stanie zmienić biegu wydarzeń wyznaczonych „słowem króla” (w. 4).
Podobnie jak Bóg zainicjował wydarzenia związane z powstaniem problemu, tak też Jemu przypisana jest inicjatywa rozwiązania. Bowiem
to Bóg posyła do króla proroka Gada (w. 11). Postać ta występuje tylko w dwóch epizodach: przy powrocie Dawida do Judy (1 Sm 22,5)
i w sprawie spisu (2 Sm 24,11-14.18-19). W obydwu przypadkach pojawia się ex abrupto, by zniknąć bez śladu po przekazaniu orędzia.
Ważne jest to, że słowa przekazywane przez tego proroka są odzwierciedleniem woli Boga, który kieruje charyzmatycznym monarchą
judzkim. W deuteronomistycznym opowiadaniu o policzeniu ludności
„widzący” Gad pojawił się, by pośredniczyć w wyborze konsekwencji przez Dawida, a następnie po to, by wskazać rozwiązanie. Nie towarzyszył jednak królowi w realizacji Bożego planu. Po zapoznaniu
się ze sposobem rozwiązania dramatycznej sytuacji Dawid działa sam.
Postać Gada nie jest więc potraktowana jako odrębny podmiot działający. Jest on tylko eksponentem woli Boga. Bez interwencji proroka
akcja nie mogłaby się rozwijać, jednak nie jego osoba jest tu istotna.
Spis zarządzony przez Dawida miał charakter wojskowy35. Świadczy
o tym najpierw powierzenie jego wykonania Joabowi, dowódcy wojskowemu (lyIx:h;-rf;, 2 Sm 24,2). Zaangażowani w jego wykonanie byli
także inni wyżsi wojskowi (w. 4). Trasa, jaką przebył Joab (ww. 5-8)

G. v o n R a d , Der Heilige Krieg im alten Israel, Zürich 1951, s. 37-38. Zob.
F. M . F a l e s , „Census. Ancient Near East“, ABD t. 1, s. 882-883.
35
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obejmuje tylko terytoria włączone do państwa Dawidowego36, a nie ziemie podbite, których mieszkańcy nie mogli być traktowani jako lojalni
żołnierze. Ponadto wynikiem spisu była liczba poborowych (mężczyzn
zdolnych do posługiwania się bronią, por. w. 9). Tym spis ten różni się
od działań związanych z kwestiami skarbowymi. Można więc przyjąć,
że celem działania Dawida było oszacowanie potencjału militarnego
państwa, którym władał. Ostatecznie jednak Dawid musiał uznać, że
zdany jest na wielkie miłosierdzie Boga (w. 14), a nie był w stanie zabezpieczyć się przed głodem, czy niepowodzeniem wojennym.
Do krytycznej oceny spisu nie doprowadził Dawida żaden czynnik zewnętrzny. To jego serce było źródłem świadomości, iż popełnił grzech. Wyrażenie „zadrżało serce Dawida” (dwID-ble %Y:w:, dosłowne
znaczenie wyrażenia podaliśmy wyżej) występuje jeszcze w 1 Sm
24,6. Czasownik hkn z rzeczownikiem ble jako dopełnieniem występuje tylko w tych dwóch wydarzeniach stanowiących epizody związane
z Dawidem.
Rola anioła w opowiadaniu z narracyjnego punktu widzenia nie jest
konieczna. Anioł – posłaniec Pana (hwhy> %a:l.m;) pojawia się w toku akcji w sposób niesygnalizowany. Występuje jedynie w ww. 16-17, za to
pojawia się aż 3 razy. Jego działania nakładają się na działania samego Boga, co zgodne jest z ukazywaniem anioła YHWH w Pięcioksięgu
i deuteronomistycznym dziele historycznym37. Anioł jest wykonawcą kary (w. 16), choć w w. 15 mowa jest o tym, że to „YHWH zesłał
zarazę w Izraelu”, co czyni pojawienie się anioła zupełnie zbędnym
z narracyjnego punktu widzenia. Z reakcji Dawida na widok anioła
także nic nie wynika (w. 17): ostatecznie Dawid zwraca się do Boga,
ponieważ głęboko wierzy w Jego miłosierdzie (Amx]r; ~yBir;-yKi, zob.
w. 14). Także bez anioła jako elementu, któremu można przypisać
zmienność, zrozumiała jest przyczyna zdania się Dawida na Boga
w rozwiązaniu dramatycznej sytuacji: miłosierdzie to znajduje swój
Y. A h a r o n i , The Land of the bible. A Historical Geography, Philadelphia 1979,
s. 297-298. Jeśli jednak chodzi o cel i charakter spisu, to autor ten gotów był przyjąć
podatkową przyczynę ogłoszenia spisu (zob. Y. A h a r o n i , M . Av i - Yo n a h , Atlante
della Bibbia, Casale Monferrato 1987, s. 73).
36

37

H . - J . F a b r y, malāk, TWAT t. 4, kol. 887-905, zwł. kol. 902-903.
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wyraz w krótkim czasie kary, jaką wymierza sam Bóg (3 dni w porównaniu z 3 latami głodu i 3 miesiącami niepowodzeń militarnych).
Jednak w w. 15 stwierdza się, że kara trwała „do ustalonego czasu”
(d[eAm t[e-d[;) i objęła całe terytorium, na którym odbył się spis („od Dan
do Beer Szeby”). Tymczasem w. 16 sugeruje, że geograficzną granicą zasięgu kary była Jerozolima, a przyczyną jej zaniechania – Boże
wzruszenie (hwhy> ~x,NYI). Wzmianka Jerozolimy nie jest tu potrzebna i jej
wyłączenie z toku pierwotnego opowiadania nie zmienia charakteru
tekstu. Warto tu zauważyć, że jest to jedyne miejsce w całej perykopie,
gdzie występuje nazwa miasta Dawidowego. Jeżeli na niej budowano
relację między analizowaną perykopą a lokalizacją świątyni jerozolimskiej (nazwano ten tekst hieros logos jerozolimskiego sanktuarium)38,
to podstawa ta nie wytrzymuje dokładnej analizy. Jednak trudno zanegować związek istniejący w tym opowiadaniu między miejscem
a kultem.
Na ciągłość opowiadania o końcu kary należy spojrzeć krytycznie
także z tego powodu, że rozbieżne są informacje o powodzie wyboru
miejsca na złożenie ofiary. W 2 Sm 24,17 Dawid ujrzał anioła w chwili, gdy znajdował się on przy posiadłości Arauny określonego jako
Jebusyta. Natomiast 2 Sm 24,18 wiąże ten wybór miejsca ze słowem
proroka Gada, który jest przedstawiony jako autor rozwiązania39. Nie
mówi się o jakimkolwiek nadprzyrodzonym źródle jego wiedzy, co do
skutecznego zażegnania katastrofy rujnującej kraj. Wykonanie polecenia proroka, które wypełnia dalszą część tekstu (ww. 19-25) nie wymaga uwzględnienia roli anioła.
Obydwa warianty opowiadania o zakończeniu kary (z udziałem anioła
i z udziałem proroka) prowadzą do postaci Arauny. Wielość form imienia tej postaci (Auranah w w. 16, Aranyah w w. 18, Araunah w w. 20)
38
K . B u d d e , Die Bücher Samuel, Tübingen 1902, s. 326; G. von Rad, Teologia
Starego Testamentu…, s. 48; H . W. H e r t z b e r g , I Libri di Samuele…, s. 521. P.K.
McCarter widzi tu opowiadanie etiologiczne uzasadniające obecność ołtarza całopalnego w świątyni Salomona (tenże II Samuel…, s. 517-518).
39
D . D z i a d o s z , zwraca uwagę, że o ile pierwsza wypowiedź Gada w tym epizodzie (ww. 12-13) ma formę prorockiego orędzia, to w. 18 nie ma tych cech (tenże,
Gli oracoli divini…, s. 130).
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nie stanowi dla nas kwestii istotnej. Ważniejszą rzeczą jest natomiast
jego jebusyckie pochodzenie. Przekonanie, że „Jebuzyci to jeden z ludów zamieszkujących pradawną Jerozolimę”40 nie upoważnia do utożsamienia Jerozolimy z Jebus41. Jednakże podkreśla się w ten sposób,
że na terenie miejskim żyje i posiada swą własność przedstawiciel
przedizraelskiej populacji. Imię to ma charakter hurycki, ale można
doszukać się podobnych imion w tekstach ugaryckich42. Jego występowanie w przedizraelskim społeczeństwie Kanaanu nie może więc
dziwić43. Poddawano jednak w wątpliwość historyczność tego imienia, uważając je za fikcyjne, wymyślone przez narratora44. W każdym
razie związek tej postaci z jakąś konkretną grupą etniczną nie wydaje się ideą przewodnią opowiadania. Arauna występuje tu raczej jako
przykładowy autochton, którego własność stała się własnością Boga.
Posiadłość Arauny miała swe przeznaczenie, które nie było związane
z kultem45. Przyszła świątynia będzie więc miejscem kultu zbudowane
od podstaw46. Jej fundacja opiera się na akcie wykupu własności na terenie Jerozolimy z rąk obcoplemieńca. Gesty dobrej woli, jakie okazał
Encyklopedia archeologiczna Ziemi Świętej, red. A. Negev, Warszawa 2002,
s. 210. Podobne stanowisko A . Ts c h i r s c h n i t z , Dzieje ludów biblijnych, Warszawa
1994, s. 163.
40

Zob. J . M . M i l l e r, Jebus and Jerusalem: A Case of Mista Identity, ZDPV
90 (1974) s. 115-127; N . Wy a t t , ’Araunah the Jebusite’ and the Throne of David,
STheol 39 (1985) s. 39-53; S . B . R e i d , Jebus, w: Encyklopedia biblijna, Warszawa3
2004, s. 451-452; R . D . N e l s o n , Araunah (person), ABD t. 1, s. 353; S . A . R e e d ,
Jebus (Place), ABD t. 3, s. 652-653.
41

42
F. G r ö n d h a l , Die Personennamen der Texte aus Ugarit, Rome 1967, s. 224225. 272.
43

M . P o p k o , Huryci, Warszawa 1992, s. 118.120-121.

W. F u s s , II Samuel 24, ZAW 74 (1962) s. 145-164. Nie brak jednak obrońców
historyczności tego imienia, por. P. K . M c C a r t e r, II Samuel…, s. 512.
44

45
H . W. H e r t z b e r g , I Libri di Samuele…, s. 525. Użyty
������������������������
termin jest wieloznaczny, ale nie wkracza w pole semantyczne związane z kultem, zob. hasło !r<gO w:
L. Koehleer, W. Baumgartner, J.J. Stamm, Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, t. 1, Warszawa 2008, s. 192-193 czy C . D o h m e n ,
mizbēă, TWAT, t. 4, s. 788-801, zwł. 795.
46

J . Ł a c h , Księgi Samuela…, s. 507.
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Arauna w negocjacjach z Dawidem, były wręcz wspaniałe, ale zostały
odrzucone. Przywoływana czasem analogia z Rdz 23,3-1647 podkreśla,
że kwestią kluczową jest nabycie prawa własności do tego gruntu przez
Dawida. Jest to więc w sensie podstawowym scena ekspropriacji nieIzraelity, która jest konieczna do wykonania tego, co może powstrzymać klęskę niszczącą populację izraelską. Podkreśla to jeszcze fakt, że
to nie złożenie ofiary a budowa ołtarza jest momentem przełomowym.
O ofierze bowiem zaczął mówić dopiero Arauna, który zaproponował
Dawidowi zwierzęta na ofiarę całopalną (hl[ol, 2 Sm 24,22, por. ww.
24n). Potem (w. 25) mówi się o różnych typach ofiar złożonych przez
Dawida: całopalnych i wprowadzających pokój48 (~ymilv.W tAl[o). Te dwa
typy ofiar jako ryt przebłagalny występują w Sdz 20,26; 21,4 i wiążą się z obecnością Arki Przymierza. W 2 Sm 6,17 (par. 1 Krn 16,1)
opowiada się o złożeniu takich ofiar przez Dawida po instalacji Arki
w Jerozolimie. Salomon zaś składał je w trzy razy do roku (1 Krl
9,25) już w zbudowanej przez siebie świątyni. Nie można więc mówić
w tym przypadku o zainicjowaniu nowego rytu i to nie nowa forma
kultu jest badaną przez nas narracją uzasadniana, lecz miejsce, a konkretnie nabycie prawa własności do tego miejsca przez Dawida.
Ten ryt ofiarniczy natomiast okazał się skuteczny: spowodował on
bowiem, że Bóg wysłuchał ziemię i ustała plaga w Izraelu (w. 25b).
Pierwsze z tych wyrażeń oparte jest na formie Nifal czasownika rt
z przyimkiem l. Bożą reakcję na modlitwę zwrot ten opisuje w Rdz
25,21; 1 Krn 5,20; 2 Krn 33,13.19; Ezdr 8,23; w 2 Sm 21,14 Bóg wysłuchał Dawida po dokonaniu aktu ekspiacji za mord na Gibeonitach;
w Iz 19,22 jest to efekt nawrócenia Ludu. Można więc powiedzieć, że
ten niezbyt częsty w Biblii Hebrajskiej czasownik może odnosić się do
P. K . M c C a r t e r, II Samuel…, s. 512; H . W. H e r t z b e r g , I Libri di Samuele…,
s. 526.
47

48
Nazwa tego typu ofiar (~ymil’v. xb;z)< jest trudna do przetłumaczenia, por. R . d e
Va u x , Instytucje Starego Testamentu…, s. 430; R.A. Sikora, Rytuał składania ofiar
w Starym Testamencie, w: Życie religijne w Biblii, red. G. Witaszek, Lublin 1999,
s. 193-203, zwł. s. 196-198; E . Z a w i s z e w s k i , Instytucje biblijne, Pelplin 2001,
s. 113-114; M . R o s i k , Judaizm u początków ery chrześcijańskiej (PWTWroc RN
46), Wrocław 2003, s. 68-70: D . K . B a r t o s z e w i c z , Instytucje biblijne (PWTW św.
JCh PN 1), Warszawa 2003, s. 39-42.
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Bożej reakcji na różne formy aktów religijnych, tylko tu zaś odnosi się
do ofiary. Tylko tu i w 2 Sm 21,14 bezpośrednim adresatem działania
Bożego jest „ziemia”, tyle że w 2 Sm 24,25 formuła jest dwuczłonowa
i w drugim jej elemencie w pozycji paralelnej do tego rzeczownika jest
nazwa własna Izrael. Nie kultowy akt jest tu najważniejszy, ale właściwe miejsce założenia sanktuarium.
Oprócz paralelizmu członów warto zwrócić jeszcze uwagę na inne
zjawisko literackie w 2 Sm 24,25b: na asonację form czasownikowych
rtE[YEw: i rc:[tew:. Półwerset ten wydaje się dobrze przemyślaną, zrealizowaną z wdziękiem pointą opowiadania. O ile jednak druga jego część
nawiązuje do 2 Sm 24,21 i stanowi zamknięcie wątku przebłagania
za błąd, jaki popełnił Dawid, to pierwsza wydaje się materiałem literackim, który nawet jeśli inspirował się zakończeniem opowiadania w 2 Sm 21,14, nie może być dowodem na wtórność opowiadania
w 2 Sm 24. Ustaniem plagi kończą się epizody związane z przekroczeniem kompetencji lub niewiernością wobec woli Bożej (por. Lb 17,13;
25,8; Ps 106[105],30), co jest dowodem, że Bóg uznał za dostateczny gest podjęty przez Dawida dla naprawienia grzechu wobec Niego.
To zakończenie każe nam uznać perykopę 2 Sm 24,1-25 za opowiadanie o zażegnaniu plagi, w którym akcent położony jest nie na charakter ukaranego wykroczenia, ile na naturę środka zaradczego, jakim jest
inauguracja nowego miejsca kultu, położonego na terenie związanym
z królewskim ośrodkiem administracyjnym w Jerozolimie.

Kronikarska interpretacja spisu,
kary i ofiary
Opowiadanie kronikarskie poświęcone wyborowi miejsca pod świątynię (1 Krn 21,1-30) na pierwszy rzut oka wydaje się tylko rozszerzoną wersją relacji deuteronomistycznej (2 Sm 24,1-25). Jednak to
powierzchowne wrażenie nie da się utrzymać, gdy przyjrzymy się
umiejscowieniu tego motywu w całości dzieła kronikarskiego, bowiem nie jest to (jak w wersji starszej) oderwany od kontekstu epizod, lecz element starannie konstruowanej teologii lokalizacji świątyni
Jerozolimskiej. Już w 1 Krn 22,1 określa się miejsce kultu powsta-
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łe przy okazji spisu i wydarzeń, które po nim nastąpiły, jako „dom
YHWH” (hwhy> tyBe), którego centrum jest ołtarz do ofiar całopalnych.
W 2 Krn 3,1, jakby mimochodem, podaje się wyjaśnienie, że wybór
tego miejsca na budowę świątyni był osadzony w historii zbawienia
już od czasów Abrahama. Bowiem to w tym samym miejscu, na górze Moria, Abraham złożył Bogu doskonała ofiarę ze swego posłuszeństwa (Rdz 22,1-19). Właściwym budowniczym świątyni w ujęciu
dzieła kronikarskiego jest Dawid. Zgromadził on bowiem materiały budowlane (1 Krn 22,3-4.14), a nawet rozpoczął prace budowlane (w. 2). Przekazał on tę budowę swemu synowi jako dziedzictwo
(w. 11), co wiąże się z odnowieniem przymierza między Bogiem a domem Dawida (w. 10). Powodem, dla którego Dawid nie może sam zrealizować tego przedsięwzięcia, jest przelana przez niego krew (w. 8).
Jego kontynuacją jest gra słów między imieniem Salomona a słowem
„pokój” (w. 9). Mamy więc w 1-2 Krn dobrze przemyślany i sprawnie zrealizowany wykład narracyjnej teologii świątyni, który czerpie
z idei teologicznych dzieła deuteronomicznego (przymierze z domem Dawida), ale skupia się na problemach charakterystycznych dla
epoki drugiej świątyni (konieczność i wyłączność kultu świątynnego
w Jerozolimie)49.
Ta odmienna teologia wymagała bardzo daleko idącego przeformułowania opowiadania. Już punkt wyjścia jest odmienny: w 1 Krn 21 na
początku opowiadania nie pojawia się YHWH. To nie on jest autorem
zgubnego dla Izraela planu spisania mężczyzn w państwie. Na scenie
pojawia się postać nieznana w dziele deuteronomicznym: przeciwnik
(!j”f)’ 50. Wskazuje się na wcześniejsze użycie tego terminu w Lb 22,2235; Hi 1-2; Zach 3,1-2, w tekstach, które pochodzą z VI w. przed Chr.51.
G . B o c c a c c i n i , I giudaismi del Secondo Tempio. Da Ezechiele a Daniele
(ANT 1), Brescia 2008, s. 74.
49

50
Słowo to występuje w 1 Sm 29,4; 2 Sm 19,23; 1 Krl 5,18; 11,14.23.25. Zawsze
jednak oznacza przeciwnika w sensie militarnym, postacie o ludzkim charakterze, zob.
V.P. Hamilton, Satan, ABD t. 5, s. 985-989, zwł. s. 986.
51
J . M . M y e r s , I Chronicles (AB 12), New York i in. 1965, s. 147; G . N .
K n o p p e r s , I Chronicles 10-29 (AB 12A), New York i in. 2004, s. 751-752; C .
B r e y e n b a c h , P. L . D a y, Satan, DDD, s. 726-732, zwł. s. 727-729.
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Trudno byłoby zebrać to, co wymienione teksty mówią o tak nazywanej postaci, w jedną wspólną wizję teologiczną. Mogła to być postać
tożsama z Bogiem (Lb 22,22nn), należąca do Bożego dworu (Hi 1n) aż
po przeciwnika Bożego (Zach 3,1n). Przedstawienie szatana w 1 Krn
21,1 jest najbliższe temu ostatniemu tekstowi. To szatan wpłynął na
Dawida (1 Krn 21,1), co określone jest czasownikiem „zwieść” (tws).
Jest to ten sam czasownik, który został użyty w 2 Sm 24,1, tyle że tam
podmiotem jest Bóg. Szatan jako podmiot czynności zwodzenia pojawia się jeszcze w Hi 2,3, gdzie Bóg jest zwiedzionym.
Bóg reaguje dopiero wtedy, gdy zło już się dokonało (w. 7). W ten
sposób opór Joaba to już nie tyle tragiczna walka z przeznaczeniem
skazana na niepowodzenie, ile raczej apel do wolnej, niezdeterminowanej woli Dawida, który może jeszcze zmienić decyzję. Joab, choć
powtórzony w 1 Krn 21, 4 zwrot identyczny jak w 2 Sm 24,4 może
sugerować jego bezwolność, ma jednak, we wizji Kronikarza, szansę na zajęcie osobistego stanowiska wobec zarządzenia (1 Krn 21,6).
Kronikarz sygnalizuje konflikt między Joabem a Dawidem, w którym stroną winną zdaje się być według niego król. W 1 Krl 21,6 jest
dość trudny do interpretacji. Zwrot baAy-ta, %l,M,h;-rb;D> b[;t.nI-yKi można bowiem tłumaczyć bardzo różnie, w zależności od tego, jakie znaczenie nadamy czasownikowi b[t: „być obrzydliwym” czy też „uznać coś
za przykre”52. W zależności od tego otrzymamy stwierdzenie: „ponieważ słowo króla było obrzydliwe w opinii Joaba” lub „ponieważ Joab
uznał słowo króla za przykre [dla siebie]”. W każdym razie Joab na
skutek tej sytuacji nie wypełnił rozkazu władcy, bowiem nie policzył
pokoleń Lewiego i Beniamina. Następne zdanie zaczyna się od słów:
„a złe było w oczach Boga to słowo” (hZ<h; rbDh;-l[; ~yhil{a/h ynEy[eB. [r:YEw).
Potępienie słowa Dawida ze strony Joaba zostało więc usankcjonowane przez Boga. Słowo, o którym może tu być mowa, to jedynie nakaz
dokonania spisu (w. 2). Jest to zaskakujące w kontekście charakterystycznej dla teologii kronikarskiej apologii Dawida. Dochodzi ona do
głosu w 1 Krn 27,23-24, gdzie mamy do czynienia z próbą reinterL . K o e h l e r, W. B a u m g a r t n e r, J . J . S t a m m , Wielki słownik hebrajskopolski aramejsko-polski Starego Testamentu, t. 2, Warszawa 2008, s. 686.
52
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pretacji wydarzenia opowiedzianego wcześniej. Osobą odpowiedzialną za spis jest tu Joab. Dawid natomiast jest przedstawiony jako ktoś,
kto „polegał na obietnicy Pana, że rozmnoży Izraelitów jak gwiazdy
na niebie” (w. 23). Trudno byłoby tę sytuację sprzeczności zrozumieć,
bowiem nic nie usprawiedliwia takiej rozbieżności ocen jednego faktu
w ramach dość spójnego teologicznie dzieła, jakim jest 1-2 Krn. Trzeba
ten fakt widzieć łącznie z opuszczeniem w spisie pokolenia Lewiego,
co jest zachowaniem wyraźnego zakazu w Lb 1,49. Pokolenie to, któremu teologia Drugiej Świątyni wyznaczyła szczególna rolę w kulcie53,
zostało uszanowane, co podkreśliło jego szczególny status. Osobny
problem stanowi pokolenie Beniamina54. Należy odnotować zainteresowanie tym pokoleniem w literaturze okresu powygnaniowego. Stale
podkreśla się w Ezd zaangażowanie Beniaminitów u boku Judy w odbudowę Jerozolimy (1,555; 4,1; 10,9; 11,4). Także 1 Ezd rozwija ten wątek (2,5; 5,63; 9,5). Kluczowy natomiast wydaje się tekst Neh 11,36.
Daleki jest on od gramatycznej jednoznaczności. Wydaje się jednak,
że mowa w nim o migracji grup lewickiego personelu świątynnego
z Judy do Beniamina. Trzeba więc widzieć w zrównaniu Beniamina
z pokoleniem Lewiego efekt przekształcania się obszarów tradycyjnie
kojarzonych z plemieniem Beniamina w siedzibę pokolenia Lewiego,
co wiązało się z faktem pozostawania tradycyjnych siedzib Lewickich
poza granicami prowincji perskiej Jehud56. W redaktorskiej modyfikacji kronikarskiej chodzi więc ostatecznie o obronę statusu lewickie53
J . B l e n k i n s o p p , Sapiente, sacerdote, profeta. La leadership religiosa e intelettuale nell’Israele antico, Brescia 2005, s. 143-144; G . B o c c a c c i n i , I giudaismi
del Secondo Tempio…, s. 84-89.
54

G . N . K n o p p e r s , I Chronicles 10-29…, s. 753.

Odwołujemy się do brzmienia tego wersetu wg wyd. A. Rahlfsa, (tenże,
Septuaginta. Id estVetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes, t. 1, Stuttgart
1935, s. 877) które zgadza się z Ezdr 1,5. R . H a n h a r t (tenże, Esdrae liber I, w:
Septuaginta: Vetus Testamentum Graecum, t. 8, cz. 1, Göttingen 21991, s. 2) ma inne
brzmienie tego wersetu, por. M . Wo j c i e c h o w s k i , Apokryfy z Biblii Greckiej (RSB 8),
Warszawa 2001, s. 233-234.
55

H . L a n g k a m m e r, Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza, Lublin 2000, s. 228;
L . A l l e n , T. L a n i a k , Ezra, Nehemia, Ester (NIBC), Peabody 2003, s. 148 i 152.
56
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go personelu świątynnego, który nie został sprofanowany aktem spisu.
Zgodność z tekstem wyjściowym wymagała wprowadzenia inicjatywy Joaba, nawet kosztem obrazu Dawida i kosztem spójności opowiadania, gdy chęć idealizacji królewskiego fundatora jerozolimskiego
ośrodka kultu doszła wreszcie do głosu.
Elementem charakterystycznym dla kronikarskiej relacji o spisie
ludności i jego konsekwencjach jest motyw miecza YHWH. Kara, jaka
spadła na Izraela, w 2 Sm 24,13 jest określona prozaicznie jako zaraza. Kronikarz w 1 Krn 21,12 wprowadził element, do którego powraca
jeszcze niejednokrotnie (ww. 16.27.30). Miecz YHWH jest atrybutem
posłańca (anioła) YHWH (2 Krn 32,21; Lb 22,23; Dn 13,59, por. Rdz
3,24 – cherubin; Joz 5,13-15 – anioł opisany terminami: „mąż”, w.
13, „wódz zastępów Pana”, w. 15). Bez związku z aniołem występuje
w Ps 17(16),13 i Iz 66,16; Jer 12,12; 29(47),757; Ez 21,8.9.10. Widać wyraźnie, że motyw anioła wyposażonego w broń sieczną był szczególnie
popularny w epoce powygnaniowej, z którą należy wiązać większość
miejsc w Biblii, w których występuje. Postulowano związek anioła
z mieczem w 1 Krn 21,12nn z Joz 5,13nn ze względu na wspólny kontekst kultyczny58. Joz 5,13-15 jest też związane blisko z Wj 359, zwłaszcza przez bardzo czytelną aluzję w Joz 5,15 do Wj 3,5. Tytuł „wódz
zastępów Pana” w Joz 5,15 zbliża go jednak do Dn 8,1160. Tytuł ten,
stosowany do aniołów, wydaje się charakterystyczny dla teologii juW LXX Jer 46,10 (TM Jer 26,10) pojawia się jeszcze wyrażenie ma,caira kuri,ou,
którego drugi człon nie ma odpowiednika w TM. Niepewna jest też interpretacja Jer
25(32), 27, gdzie może chodzić o wojnę rozumianą jako karę Bożą albo o obraz miecza Bożego.
57

58
R . M o s i s , Untersuchungen zur Theologie des Chronistischen Geschichtswerkes
(FTS 29), Frieburg 1973, s. 115-116; R . B r a u n , 1 Chronicles (WBC 14), Dallas
1986, David’s Census (21:1-22:1), Form/Structure/Setting, wers. elektr.
59
T. C . B u t l e r, Joshua (WBC 7), Dallas 1984, Possessing the Promise (Joshua
1-12)/Cultically Correct for Conquest (5:2-15)/Comment, (wers. elektr.).
60
W postaci tej widzi się często samego Boga (zob. M . P a r c h e m , Księga Daniela
[NKB 26], Częstochowa 2008, s. 531. Autor ten nie uwzględnia jednak Joz 5,15, dlatego traktuje ten tytuł w Dn 8,11 jako hapax legomenon Biblii Hebrajskiej). Jest to jeden
z tych tekstów, w których postać anielska występuje jako alter ego Boga.
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daizmu Drugiej Świątyni61. Postać anioła w 1 Krn 21,12nn jest więc
ściśle związana z angelologią tego okresu, a jej wprowadzenie jest częścią programu pokazania Boga jako zarazem uczestniczącego w wydarzeniach historycznych i transcendentnego.
W odróżnieniu od relacji deuteronomistycznego historiografa opowiadanie kronikarskie wprowadza posłańca YHWH jako postać, bez
której relacja ta traci spoistość. Po zapowiedzi wykonania kary Bożej
przez posłańca YHWH (1 Krn 21,12) następuje realizacja tej kary (w.
15) dotycząca Jerozolimy. Pozwala to na przedstawienie zmiany decyzji o zagładzie miasta jako czegoś, co zachodzi między dwoma podmiotami. To anioł, a nie Gad przekazuje rozwiązanie krytycznej sytuacji
(w. 17)62, co osłabia rolę proroka. Nie Gad jest już Bożym posłańcem,
bowiem tę rolę przejęła istota nadludzka. Warto zauważyć, że tak rolę
proroka ujmuje nawet tekst prorocki: Zach 1,7-1763. Takie nadwątlenie autorytetu urzędu prorockiego można wytłumaczyć konfliktem,
jaki daje się zauważyć między sadokickim środowiskiem przywódców
religijno-politycznych a opozycją prorocką64. Analogiczna jest ocena
czcigodnych instytucji przeszłości: monarchii i proroctwa, które są respektowane, ale przy założeniu rezygnacji z aspiracji do roli przywódczej, która przypaść miała jedynie sadokickiemu kapłaństwu65.
Wzmianka o złożeniu ofiar przez Dawida (1 Krn 21,28) jest powtórzeniem 2 Sm 24,25. Jest to o tyle warte podkreślenia, że motyw ten
nie zostało ocenzurowany przez Kronikarza, choć jego wyraźnie zaznaczającą się tendencją teologiczną jest marginalizowanie roli kultowej władcy i teologicznego znaczenia monarchii66. Jest to ilustracja
ogromnego szacunku, jakim Kronikarz darzył pierwotną tradycję,
z której korzystał w tym opowiadaniu bardzo ważnym dla kluczowej
61

J . J . C o l l i n s , Prince rf, DDD, s. 662-664.

G . P a n t e g h i n i , Aniołowie i demony. Powrót tego co niewidzialne, Kraków
2001, s. 79, przyp. 83.
62

63

J. B l e n k i n s o p p , Storia della profezia in Israele (BB 22), Brescia 1997, s. 249.

64

G . B o c c a c c i n i , I giudaismi del Secondo Tempio…, s. 106-107.

65

Tamże, s. 107.

66

Tamże, s. 76-77.
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dla niego kwestii kultu. Z tym większą uwagą należy więc zająć się
relacją, jaką tworzy kapłański teolog okresu powygnaniowego między sanktuarium („wyżyną”) w Gibeonie a zainicjowanym przez siebie ośrodkiem kultu w Jerozolimie. Na związek ten trzeba spojrzeć
w perspektywie relacji o przeniesieniu przez Dawida Arki z Gibeonu
do Jerozolimy (1 Krn 16). W relacji deuteronomistycznej (2 Sm 6,116) brak wzmianki o Gibeonie, znajduje się tam natomiast wzmianka
o Baali w Judzie (w. 2) czyli Kiriat-Jearim. Ślad tej tradycji obecny jest w 1 Krn 13,1-14, zwł. w. 6. Trudno znaleźć natomiast deuteronomistyczną tradycję dla tradycji związanej z przechowywaniem
Namiotu Spotkania w Gibeonie67. Jest to wzmianka bardzo zaskakująca w zestawieniu z amorycką przeszłością Gibeonu i całej ligi gibeońskiej. Mówiliśmy o sugerowanych związkach deuteronomicznej
relacji o spisie ludności z karą za zbrodnię popełnioną na gibeonitach
w czasach Saula. Jednak w tradycji kronikarskiej nie ma nawiązania do
owego krwawego epizodu. Wzmianka o Gibeonie wiąże się wyłącznie
z osobą Kapłana Sadoka68, którego posługa zapewniła ciągłość przestrzegania prawa ofiarniczego w tym miejscu (1 Krn 16,40). Znaczenie
tego miejsca usankcjonowane mieczem YHWH Dawid w relacji kronikarskiej uszanował (1 Krn 16,30), więc uznał, że to pochodzący od
Sadoka kapłani mają właściwą kompetencję w dziedzinie kultu, jego
zaś akt miał charakter nadzwyczajny i mógł być potraktowany jako
uzurpacja naruszająca prerogatywy sadokickiego kapłaństwa. W ten
sposób więc przywrócono właściwą teologii kronikarskiej relację między monarchią a sadokickim kapłaństwem, którą materiał tradycji deutronomistycznej zdawał się naruszać. Logicznym rozwinięciem tego
opowiadania jest 1 Krn 22,2 gdzie znajdujemy relację o Dawidowych
usiłowaniach rozpoczęcia budowy świątyni. Jest on w następnych rozdziałach przedstawiony jako prawodawca przybytku i jego właściwy
założyciel69. Tak więc relacja kronikarska okazuje się konsekwentnie
67

G . N . K n o p p e r s , I Chronicles 10-29…, s. 651-652.

68

J . M . M y e r s , I Chronicles…, s. 122.

W. R i l e y, The King and Cultus in Chronicles: Worship and the Reinterpretation
of History (JSOT 160), Sheffeld 1993, s. 155; G. B o c c a c c i n i , I giudaismi del
Secondo Tempio…, s. 74-75.
69
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realizowanym dziełem mistrzowskiej reinterpretacji historii, w której z szacunkiem dla wcześniejszych dokumentów promuje się jednak
z przekonaniem te wątki narracyjne i idee teologiczne, które pokazują
rzeczywistość Drugiej Świątyni projektowaną na czasy Dawida.
Opowiadanie z 1 Krn jest apologią nie tylko Dawida, kapłańskich
kręgów rządzących Jerozolimą Drugiej Świątyni, ale i Boga. O wiele więcej miejsca zajmuje w nim ludzki aspekt wydarzeń: psychologia
postaci. Angelologia i demonologia, jakie pojawiają się w tym opowiadaniu, służą przedstawieniu Boga jako istoty transcendentnej, nie angażującej się w bieg wydarzeń bezpośrednio. Zarówno antropologia, jak
i teologia opowiadania kronikarskiego wydają się lepiej przemyślane,
głębsze, oparte na lepiej dopracowanych podstawach filozoficznych.
Także literacko wykorzystanie tego opowiadania jest lepsze, ponieważ
łączy się ono z bliższym i dalszym kontekstem. Wizja Kronikarza jest
więc teologicznie i literacko dojrzalsza. Operuje bardziej abstrakcyjnymi pojęciami, niż historycznymi (tradycyjnymi) przekazami faktograficznymi. Łączy ze sobą odległe wątki, nie waha się posiłkować
takimi elementami, jakimi wcześniej nie posługiwała się teologia jahwizmu (dualizm w sferze istot nadnaturalnych). O miejscu wzniesienia przybytku zdecydował Bóg poprzez swe narzędzia. Świątynia jest
więc Jego doskonałym dziełem, na którym nie ma skazy ludzkich błędów i słabości. Także jej personel wolny jest od historycznych zaszłości i defektów.

Znaczenie uzupełnienia do
deueronomistycznej narracji o spisie
Analiza deuteronomistycznej wersji opowiadania wykazała, że
w narracji tej Posłaniec Pana (hwhy> %a:l.m;) w chwili zwrotu akcji jest
w miejscu dość przypadkowym: obok klepiska należącego do przedstawiciela przedizraelskiej ludności Jerozolimy. W ten sposób wybór
miejsca na złożenie ofiary wydaje się mniej przypadkowy, związany
z działaniem Boga i Jego posłańca. Jednak powoduje to zmianę wy-
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mowy narracji, która bez udziału anioła rozwija się logicznie, ale w innym kierunku70.
Wskazaliśmy wyżej, że 2 Sm 24,16-17 to materiał, który zaburza
ciągłość narracji opowiadania o spisie ludności i wydarzeniach z nim
związanych. Główną postacią tego wtrętu jest anioł, którego pojawienie się jest najprawdopodobniej chęcią zsynchronizowania tej relacji
z wersją, jaka pojawiła się w 1 Krn 21,1-30. Możemy scenę angelofanii uznać za późniejszy dodatek, którego celem było rozjaśnienie
kwestii, która stała się bardzo ważna: wyboru miejsca na złożenie skutecznej ofiary przebłagalnej.
Warto zwrócić uwagę na sposób przedstawienia anioła, który jest
przedmiotem wizji Dawida. W Rdz 32,2-3; Wj 3,2; Sdz 6,12; 13,3,
por. Rdz 18,2; Joz 5,13 mówi się o aniołach, jako istotach widzialnych, jednak na ich określenie używa się rzeczowników „człowiek”
czy „mężczyzna” (vyai), a tylko kontekst wskazuje na to, że chodzi
o istotę nadludzką. Inaczej rzecz się ma w 2 Sm 24,16: anioł – posłaniec Pana – jest tu rozumiany w sposób bardzo mało dopracowany
teologicznie. Nie przypisuje mu się duchowej kondycji, jest istotą materialną, która w imieniu Boga działa w świecie, wykonuje konkretne zadania. Jeśli chodzi o zadania, jakie teologia deuteronomistyczna
wyznacza aniołom, to najczęściej jest im powierzony przekaz informacji, natomiast w 2 Sm 24,17 działanie to polega na eksterminacji
ludzi. Takie przedstawienie posłańca Pana nie licuje z dość wypracowanym deuteronomistycznym obrazem anioła, jaki widać w porównaniach: „dobry jak anioł Elohim” (1 Sm 29,9); „jak anioł Elohim (…)
żeby wysłuchać dobra i zła” (2 Sm 14,17); „bardzo mądry jak anioł
Elohim, żeby wiedzieć wszystko, co dzieje się na ziemi” (2 Sm 14,20);
„jak anioł Elohim” (2 Sm 19,28). W porównaniach tych anioł ukazany jest jako istota obdarzona nadzwyczajnymi zdolnościami poznawczymi i dobrocią. Jak się wydaje, nie dostrzeżono jeszcze specyfiki
tej grupy tekstów, które różnią się dość wyraźnie od często studiowa-

Pewną analogię stanowi wprowadzenie anioła do sceny modlitwy Jezusa
w Ogrójcu w Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 22,43-44).
70
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nego motywu „anioła YHWH”71. Zdaje się, że porównania te są owocem teologii późniejszej i lepiej rozwiniętej, próbującej rozwiązać nie
tylko problem transcendencji Boga, ale także natury bytów ze świata
nadprzyrodzonego72.
Można uznać 2 Sm 24,16-17a za próbę przyswojenia Dziełu
Deuteronomistycznemu innowacji narracyjnych Kronikarza, jednak
próbę tę trzeba uznać za dość niezręczną teologicznie. Ma ona wyjaśnić sprzeczności w działaniu Boga oraz znieść Jego odpowiedzialność za bezpośrednie wykonanie kary. Można tu się odwołać do roli,
jaką anioł pełni w opowiadaniu o „związaniu” Izaaka (Rdz 22)73.
Anioł pojawia się w Rdz 22,1-19 tylko dwa razy (22,11.15). Pojawia
się w obydwu przypadkach jako hwhy> %a:l.m; czyli posłaniec Jahwe. Nie
wszystkim wydaje się być konieczny aktorem elohistycznego74 opowiadania w Rdz 22,1-13.1975. Jak się wydaje, tradycyjna krytyka źródeł uznawała tę postać za nieobecną w opowiadaniu pierwotnym,
natomiast związaną z postelohistyczną elaboracją opowiadania. Bóg
opowiadania elohistycznego stawia Abrahama w trudnej sytuacji próby (~hrb.a;-ta, hSnI ~yhil{a/hw>, Rdz 22,1). Próba ta prowadzi do momentu
szczytowego napięcia w Rdz 22,11-1276. Do tego momentu cała uwaga w opowiadaniu jest skoncentrowana na tym, czy Abraham wykona
S . A . M e i e r, Angel of YAHWEH, w: Dictionary of Deities and Demons in the
Bible, red. K. von Toorn, B. Becking, P.W. van der Horst, Leiden i in.2 1999, s. 53-59
(z bibliografią).
71

72

R . D i l l a r d , David’s Census…, s. 95.

P. S . A l e x a n d e r, Akedah, w: Słownik hermeneutyki biblijnej, red. R.J. Coggins,
J.L. Houlden, Warszawa 2005, s. 6-9.
73

74

H . C a z e l l e s , J . P. B o u h o t , Il Pentateuco (BSB 4), Brescia 1968, s. 250.

J . C h a i n e , Le Livre de la Genèse (LD 3), Paris 1951, s. 270; R . K i l i a n , Il
sacrificio di Isaaco. Storia della tradizione di Gen 22 (StB 36), Brescia 1976, s. 62.
W interpretacji egzegetycznej Rdz 22,11-12 postać anioła nie jest brana pod uwagę
(por. tamże, s. 69-70). W końcu stwierdza, że przynależności terminu „anioł” do warstwy elohistycznej nie da się jednoznacznie określić (tamże, s. 109) Także jego pojawienie się w Rdz 22,15 uznaje on za nie należące do opowiadania elohistycznego
(tamże, s. 34).
75

76

R . K i l i a n , Il sacrificio di Isaaco …, s. 69-70.
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niezrozumiały i niedający się zaakceptować nakaz Boga polegający na
złożeniu ofiary ze swego syna.
Do przełomu prowadzi pochodzący z nadnaturalnych źródeł głos.
Pierwotna wersja przypisywałaby go Elowi77. Wymaga to dość głębokiej zmiany w tekście kanonicznym78. Anioł dwa razy zabiera głos w sprawie, która zasadniczo toczy się między Bogiem Jahwe
a Abrahamem. Nie jest to postać, której działanie można postrzegać jako samodzielne. Zawsze pozostaje ono związanie z działaniem
Jahwe. Jego wprowadzenie służy osłabieniu sprzeczności w działaniu
Boga, który zdaje się być odpowiedzialny za żądanie ofiary ludzkiej.
Wskazaliśmy już wcześniej, że opowiadanie o „związaniu” Izaaka
leży u podstaw kronikarskiej teologii lokalizacji świątyni jerozolimskiej. Nic więc dziwnego, że miało ono wpływ na redaktorskie interwencje kronikarskie w 2 Sm 24,16-17. Wstawka do opowiadania
deuteronomistycznego nie zawiera niczego, co zmieniałoby sens tekstu
pierwotnego, nosi natomiast wyraźne ślady stylizacji na dawne, związane z Księgą Rodzaju opowiadanie. W ten sposób także relacja deuteronomistyczna została upodobniona do prawzoru doskonałej ofiary
– gotowości Abrahama, by oddać Bogu życie swego syna, która była
prawzorem kultu świątynnego w okresie Drugiej Świątyni.

SUMMARY
The study on two narratives about the place of cult in Jerusalem
(2 Sam 24,1-25; 1 Chr 21,1-30) is an example of why similar plot can
to express different theologies. Deutheronomistic narrative is out of
literary context of 2 Sam and empathizes importance of supreme God’s
rule, separation from the nations and gift of the land as the criteria
of the purity of the cult. In this narrative very important is also the
prophet’s ministry.
77

R . K i l i a n , Il sacrificio di Isaaco …, s. 112.

Nie odważył się tak bardzo zmienić tekst H . R e w e n t l o w, por. tenże, Opfere
deinen Sohn. Eine Auslegug von Genesis 22 (BiS 53), Neukirchen-Vluyn 1968, s. 5253.
78
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The version of Chronicles is very more dexterous in joining the
narrative with the large context. This story starts with the Aqedah (Gn
22,1-19). In this version are present the elements of theology of the
Second Temple: the purity of cult’s staff, the dualism of supernatural
beings (angel – satan), ideal image of David as temple’s founder.
2 Sam 24,16-17 seems to be an interpolation to deuteronomistic
narrative finalized to make similar this story to the 1 Chronicle
version.
Waldemar Linke CP
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Ku metafizycznej angelologii
Wiek XIII w dziejach myśli chrześcijańskiej zaowocował najbardziej złożonymi systemami teologicznymi. Docierające do łacińskiej
europy, nieznane wcześniej dzieła Arystotelesa, spowodowały większe zainteresowanie poznawaniem rzeczywistości na gruncie czysto
naturalnym. Natura zyskiwała stopniowo coraz większą autonomię
i przestawała być rozważana jedynie w kontekście przejawiania się
w niej łaski Bożej. Wiązało się to także z przemianami społecznymi
i ekonomicznymi, które stopniowo sprawiały, że nauka dzięki rozwojowi uniwersytetów oddalała się od monastycznego sposobu rozumienia świata. Wraz z tymi przemianami następowały także zmiany
w angelologii. Nauka o istotach duchowych także odrywała się od
swych monastycznych korzeni i zyskiwała swoje coraz większe oparcie
w filozofii bytu1. Przemiany te są na tyle głębokie, że możemy mówić
o nowym, bardziej naukowym rozumieniu angelologii w XIII w., która stała się studium metodycznym i uporządkowanym.
Bez wątpienia dwoma autorami, którzy wnieśli największy wkład
w rozwój tak pojętej angelologii byli św. Bonawentura i św. Tomasz
z Akwinu. Jednak ich rozważania na temat substancji duchowych za1
Przejście od monastycznej do metafizycznej angelologii świetnie pokazuje
D . K e c k , w swojej pracy Angels and Angelology in the Middle Ages, Oxford 1998,
por. s.75-87.
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sadniczo się różnią z powodu przyjęcia innych podstaw metafizycznych. Metafizyczne zasady teologii św. Bonawentury w zasadzie nie
różniły się w fundamentalnych kwestiach od poglądów innych autorów XIII w., których cechował powszechny hylemorfizm2. W przypadku św. Tomasza z Akwinu mamy do czynienia z zupełnie nowym
ujęciem struktury bytu, w którym pojawia się odróżnienie aktu istnienia (ipsum esse) od istoty (essentia). Zatem w systemie Akwinaty angelologia zyskała zupełnie nowe metafizyczne podstawy. W istocie,
pisma Akwinaty ukazują angelologię, która szczególnie mocno jest
oparta na metafizyce. Jest tak nie tylko dlatego, że jedynie ogólna teoria bytu może dostarczyć narzędzi umożliwiających opis rzeczywistości, która sama nie podlega w żadnej mierze poznaniu zmysłowemu.
Św. Tomasz z Akwinu także wielokrotnie pokazuje, że o tym, jaka jest
natura aniołów możemy wnioskować znając naturę ludzką i, na ile to
możliwe, naturę Boga3. Aniołowie jako substancje oddzielone od materii są jednocześnie pierwszymi i najdoskonalszymi stworzeniami
i jako takie, z racji swej niematerialnej natury, są o wiele doskonalsi
od ludzi. Ten pośredni status aniołów sprawia, że tomaszowa analiza
rzeczywistości niematerialnych duchów zawsze zawiera odwołania do
jego poglądów z zakresu antropologii filozoficznej i filozofii Boga.
Oparcie angelologii na metafizyce jest także widoczne w metodologii jaką przyjmuje św. Tomasz z Akwinu. Możemy to najlepiej za2
Wśród badaczy nie ma zgodności odnośnie do tego, jak należy oceniać różnice pomiędzy systemami św. Bonawentury i św. Tomasza z Akwinu. Z jednej strony E . G i l s o n (por. Historia filozofii chrześcijańskiej wieków średnich, Warszawa
1987, s. 306) podkreśla zależność Bonawentury od św. Augustyna, z drugiej, F. v a n
S t e e n b e r g h e n uważa, że był on arystotelikiem w niemniejszym stopniu niż doktorzy dominikańscy (por. Filozofia w wieku XIII, Lublin 2005, s.194-214). Jednak można z całą pewnością stwierdzić różnice w rozumieniu struktury bytu dwóch autorów,
które sprawiają, że metafizyka i zbudowana na niej teologia Akwinaty znacząco się
różnią od myśli św. Bonawentury.

Pośredni status aniołów i wypływające z niego wnioski pokazują najlepiej argumenty za istnieniem aniołów, które przytacza A k w i n a t a , por. Con. gen. II, 91; ST I,
q.50, a.1, rsp. W zasadzie każdy z argumentów prowadzi do ukazania, że pomiędzy
Bogiem i człowiekiem muszą jeszcze istnieć jakieś duchowe stworzenia mniej doskonałe od Boga i doskonalsze od człowieka.
3

Studia Theologica Varsaviensia_2-2009.indd 168

2010-02-02 20:47:28

[3]

Nowe ujęcie natury aniołów

169

obserwować w traktacie o aniołach z Sumy teologii, w którym Doktor
anielski bardzo konsekwentnie posługuje się metodologią obecną we
wszystkich częściach całego dzieła. Podstawą jest zawsze metafizyczne ujęcie istoty bytu, które z kolei rzutuje na to, jak postrzegamy jego
władze, a następnie działania tych władz. W końcu w przypadku bytów
stworzonych znajomość istoty pozwala zająć się problemem powstania danego bytu. Taka kolejność zagadnień jest obecna w przypadku części Sumy teologii traktujących o Bogu, o człowieku i właśnie
o aniołach, oczywiście z uwzględnieniem problemów specyficznych
dla przedmiotów, którymi dane części się zajmują4. Oznacza to, że
wszelkie twierdzenia dotyczące poznania aniołów także będą formułowane w odniesieniu do analizy ich bytowej struktury, ta zaś będzie
określana w odniesieniu do teorii bytu w ogóle.

Neoplatońskie źródła poglądów Salomona
ibn Gabirola
W tak rozumianej, metafizycznej angelologii podstawowym problemem staje się ustalenie, jaka jest struktura bytowa aniołów. Jak wyżej
zauważyliśmy, w I połowie XIII w. powszechnym stanowiskiem był
Widać to najlepiej już w samych wstępach do owych traktatów. Za każdym razem Akwinata odwołuje się do podziału na substancję (substantia), władze (potentiae) i działania (operationes), o którym mówi szczegółowo we wstępie do traktatu
o człowieku (por. ST I, q.75, pr.). Co prawda sam św. Tomasz powołuje się tutaj na
P s e u d o - D i o n i z e g o A r e o p a g i t ę (por. Hierarchia niebiańska, 11), jednak podział ten ma swoje źródło jeszcze w tekstach A r y s t o t e l e s a (por. O duszy, 430a).
Oczywiście w przypadku traktatu o Bogu układ ten jest najmniej widoczny (por. ST I,
q.2, pr.), ale i tutaj najpierw jest mowa przymiotach odnoszących się wprost do istoty
Boga (essentia), a w dopiero w dalszej kolejności odnoszących się do Boskiego poznania i woli. W przypadku stworzeń rozumnych do powyższego rozróżnienia dodane jest
jeszcze zagadnienie stworzenia tych bytów. To jak istnieją, czyli jaka jest ich substancja (gdzie następuje wykrycie jej niesamoistności) daje możliwość rozważenia, co jest
potrzebne do tego, aby zaczęły istnieć. We wstępie do traktatu o aniołach Akwinata
także zapowiada taką właśnie kolejność zagadnień: Circa vero Angelos, considerandum est primo de his quae pertinent ad eorum substantiam; secundo, de his quae pertinent ad eorum intellectum; tertio, de his quae pertinent ad eorum voluntatem; quarto,
de his quae pertinent ad eorum creationem. (ST I, q.50, pr.).
4
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przyjmowany w zasadzie przez wszystkich autorów pogląd, że aniołowie są złożeni z materii i formy. Twierdzenie to wiązało się z poglądami Salomona ibn Gabirola, które bardzo mocno oddziaływały
w XIII w. zwłaszcza na przedstawicieli szkoły franciszkańskiej5. Filozof
ten, zwany przez łacinników Awicebronem, był myślicielem bardzo
oryginalnym, który niewątpliwie korzystał z neoplatońskiej tradycji.
Przypisując aniołom złożenie z materii i formy nie miał jednak na myśli materii zmysłowej, lecz jakąś postać materii intelektualnej. Jak konkluduje J.M. Dillon, jego rozwiązanie problemu duchowej materii jest
w istocie bardzo podobne do wniosków wyciąganych wcześniej przez
Plotyna i Proklosa. Mimo iż jakikolwiek bezpośredni wpływ nie może
zostać wystarczająco udokumentowany, to jednak podobieństwo, które
tu zachodzi nie może być przypadkowe. Wskazuje więc ono na mniejsze lub większe korzystanie z neoplatońskiej tradycji, a także na to, że
te same metafizyczne problemy bardzo często uzyskują podobne rozwiązania6. Co jednak bardzo istotne problem złożenia aniołów z materii i formy ma także pewne odniesienia do tekstów Arystotelesa. Sam
Stagiryta definiuje materię intelektualną (hyle noete) jako coś, co występuje w definicjach matematycznych, a zatem ma status nie realny,
tylko myślny7. Jednak mimo to także twierdzi, że „...nawet rzeczy niepostrzegalne zmysłowo muszą mieć materię; wszak w ogóle istnieje jakaś
materia we wszystkim, co nie jest istotą i czystą formą, lecz czymś określo-

5

Por. E . G i l s o n , dz.cyt., s. 207.

J . M . D i l l o n , Solomon Ibn Gabirol’s Doctrine of Intelligible Matter, w:
Neoplatonism and Jewish Thought, red. L.E. Goodman, New York 1992, s. 56: The
role Ibn Gabirol gives to matter in his universe and the arguments with which he supports his theory bear a notable resemblance to those of Plotinus; and the development
of the nuances of the theory in a distinctive way follows the tenor of the Plotinian tradition as it unfolded. But there is no need, I think, to postulate a direct dependence on
Plotinus, or to seek an immediate source to be copied by Ibn Gabirol, rather than to
provide a hint or stimulus to his own problem solving. Better to see here a case of great
minds thinking alike.
6

Por. Metafizyka, Z (VII) 10, 1036a, 9-12; H (VIII) 6, 1045a, 33-37; I (X) 8, 1058a,
23-24.
7
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nym (tode ti)”8. Takie zaś stwierdzenie może stanowić dla późniejszych

filozofów podstawę sformułowania poglądu, że także w świecie intelektualnym musi istnieć realnie jakiś rodzaj materii. Mimo to faktem
jest, że rozważania neoplatoników, które wpłynęły znacząco na poglądy Awicebrona, bardzo odbiegały od tego, co wyłania się z tekstów
Stagiryty. Podstawowa różnica polega na tym, że sam Arystoteles zdaje się traktować intelektualną materię jako coś, co jest czysto myślne,
natomiast w poglądach neoplatoników zyskała ona status rzeczywistego elementu struktury duchowego bytu. Takie zaś stanowisko wskazuje na głęboko platońskie źródło tej doktryny, ponieważ już sam
Platon przypisywał bytom matematycznym realne istnienie w świecie ponadzmysłowym, co oczywiście było także powszechne u neoplatoników. Jest to o tyle ważne, że, jak to zobaczymy w dalszej części
naszych rozważań, stanowisko św. Tomasza w tej kwestii może być rozumiane jako dystansowanie kolejnego aspektu neoplatońskiego rozumienia Arystotelesa.

Argument ze sposobu poznania
intelektualnego
Jak zatem widzimy problem złożenia aniołów z materii i formy stanowi centralne zagadnienie rozważań nad istotą substancji oddzielonych. Św. Tomasz omawiając to zagadnienie polemicznie odwołuje
się do poglądów Awicebrona zawartych w jego dialogu Źródło życia.
Najbardziej znaczące teksty pochodzą z De ente et essentia, De substantiis separatis i Summa theologiae. W tekstach tych mamy do czynienia z dwoma rodzajami argumentacji. W De ente et essentia i Summa
theologiae Akwinata przytacza swój własny argument, który opiera się
na analizie samego poznania intelektualnego. W De substantiis separatis podejmuje on bardzo rozbudowaną polemikę z Awicebronem,
w której najpierw przedstawia podstawowe argumenty swojego adwersarza, aby następnie je podważyć.

8

Tamże, Z (VII) 11, 1037a 1-5.
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Zajmijmy się najpierw pierwszym argumentem. Św. Tomasz stawiając problem stwierdza, że choć niezłożoność Pierwszej Przyczyny jest
powszechnie przyjmowana, to jednak niektórzy twierdzą, że zarówno dusza jak i substancja oddzielona składają się materii i formy. Co
ciekawe twierdzi, że pogląd ten jest powszechnie odrzucany przez filozofów, którzy nazywają substancje intelektualne „oddzielonymi”,
dowodząc, że są one całkowicie pozbawione jakiejkolwiek materii9.
Ponieważ twierdzenia Awicebrona dotyczyły zarówno duszy jak i substancji oddzielonych, argument Akwinaty odnosi się zarówno tego, jak
poznaje intelektualnie dusza ludzka jako złączona z ciałem, a także
tego, jak poznają substancje oddzielone. Najważniejszą przesłanką jest
tu twierdzenie, że materia przeszkadza w ujęciu treści intelektualnych.
W przypadku poznania duszy ludzkiej treści poznania intelektualnego,
czyli formy poznawcze, mogą być poznane przez ludzki intelekt dopiero wtedy, kiedy są „oderwane od materii i jej uwarunkowań” (separatur a materia et conditionibus eius)10. Oznacza to, że ludzka dusza,
a ściśle mówiąc jej władza – intelekt czynny, musi mieć moc oderwania treści intelektualnych od zmysłowej materii i to właśnie (abstrakcja) czyni je poznawalnymi. Z tego wynika, jak wnioskuje Akwinata,
że aby dusza mogła abstrahować formy poznania intelektualnego z materii, sama nie może w jakimkolwiek stopniu być materialna, ponieważ
wtedy takie oddzielenie formy byłoby niemożliwe. Następnie Doktor
anielski rozszerza swój argument przechodząc do poznania intelektualnego w ogóle. Precyzuje on, że przeszkoda, jaką materia stanowi dla takiego rodzaju poznania, nie dotyczy tylko materii zmysłowej,
ale materii pojmowanej w jakikolwiek sposób (qualibet materia). Jeśli
bowiem istniałaby różnica pomiędzy materią intelektualną (materia
intellectualis) a materią cielesną (materia corporalis), to taka różni9
De ente et essentia 3: Quamvis autem simplicitatem causae primae omnes concedant, tamen compositionem formae et materiae quidam nituntur inducere in intelligentias et in animam, cuius positionis auctor videtur fuisse Avicebron, auctor libri fontis
vitae. Hoc autem dictis philosophorum communiter repugnat, qui eas substantias a materia separatas nominant et absque omni materia esse probant.

Tamże. Jak dokładnie wyraża się św. Tomasz, tylko formy poznawcze oderwane
od materii są aktualnie intelektualnie poznawalne (esse intelligibiles in actu).
10
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ca mogłaby zachodzić tylko dzięki temu, że istnieje forma duchowości
i forma cielesności. Warto zaznaczyć, że dokładnie takie były poglądy
Awicebrona, który uważał, że odróżnienie materii intelektualnej i cielesnej jest możliwe, ponieważ mają one inne formy11. Jak słusznie zauważa Akwinata przyjęcie poglądu Awicebrona oznacza, że materia
cielesna posiada cechę uniemożliwiania ujęcia intelektualnego dzięki
formie cielesności, która sama, oderwana od materii cielesnej byłaby
z kolei, tak jak każda inna forma, poznawalna intelektualnie. Zatem
powstaje tutaj sprzeczność, gdyż forma cielesności jednocześnie jest
intelektualnie poznawalna i poznanie intelektualne uniemożliwia12.
Argument ten przytacza św. Tomasz nieco inaczej w Sumie teologii, gdzie po prostu stwierdza, że działanie każdej rzeczy odbywa się
według sposobu istnienia jej substancji13. Jeżeli więc poznanie intelektualne może zachodzić tylko dzięki całkowitemu oderwaniu treści intelektualnych od materii, to substancje intelektualne tym bardziej muszą
być jej pozbawione.

Różnica realna i różnica myślna
W pozostałej części artykułu, jak i w całym omawianym fragmencie De substantiis separatis Akwinata podejmuje polemikę bardziej
gruntowną, odpowiadając na poszczególne argumenty znajdujące się
w dziele Awicebrona. Nie jest moim celem dokładne przedstawienie w tym miejscu poszczególnych argumentów i odpowiedzi na nie.
Chciałbym natomiast ukazać miejsca polemiczne, pokazujące podstawowe punkty odniesienia, z których wychodzi polemika św. Tomasza
oraz, że jest ona możliwa dzięki perspektywie nowej metafizyki.
11

Por. E . G i l s o n , dz. cyt., s. 207.

De ente et essentia 3: Si enim hoc esset ratione materiae corporalis tantum, cum
materia non dicatur corporalis nisi secundum quod stat sub forma corporali, tunc oporteret quod hoc haberet materia, scilicet impedire intelligibilitatem, a forma corporali.
Et hoc non potest esse, quia ipsa etiam forma corporalis actu intelligibilis est, sicut et
aliae formae, secundum quod a materia abstrahitur.
12

 ��������������������������������������������������������������������������������
Por. ST I, q.50, a.2, rsp.: Operatio enim cuiuslibet rei est secundum modum substantiae eius.
13
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Niezmiernie istotna dla naszych rozważań jest analiza podstawowego założenia, jakie czyni Awicebron, która jest punktem wspólnym obu
tekstów. Św. Tomasz twierdzi, że błędnym założeniem, które przyjął
jego adwersarz jest twierdzenie, że różnica myślna musi być jednocześnie różnicą realną. W Sumie teologii zaczyna odpowiedź omawianego
artykułu od stwierdzenia: „Zakłada bowiem [Awicebron], że cokolwiek
jest odrębne według intelektu, jest także odrębne w rzeczach”14. W De
substantiis separatis wyjaśnia swoje stanowisko nieco dokładniej.
Awicebron „...sądził, że zgodnie ze złożeniem poznawalnym intelektualnie, które znajdujemy w rodzajach rzeczy, a mianowicie z rodzaju
i różnicy, konstytuujących gatunek, miałoby istnieć także poznawalne w samych rzeczach realne złożenie, tak więc dla każdej rzeczy istniejącej w rodzaju, rodzaj byłby materią, a różnica formą”15. Założenie
to uzupełnia Akiwnata drugim błędnym punktem wyjścia adwersarza:
„...sądził, że „być w możności” i „być podmiotem” i „być przyjmującym” można w taki sam sposób orzekać we wszystkich przypadkach”16. W istocie oba te założenia łączą się ze sobą, ponieważ obydwa
dotyczą tego, jak należy rozumieć złożenie w bycie w ogóle. Gatunek
jest orzekany dzięki temu, że można w poznaniu odzwierciedlić istotę rzeczy, na podstawie materii orzeka się rodzaj, a na podstawie formy różnicę gatunkową, które dodane do siebie stanowią gatunek, czyli
określenie w naszym poznaniu istoty poznawanej rzeczy. Zatem o tym,
jaki jest gatunek możemy wnioskować dzięki formie, która jest aktem
określającym materię jako możność. Problem jednak polega na tym,
że w metafizyce istoty każda możność jest materią, a każdy akt formą. Co za tym idzie każda rzecz, która jest w możności, jest jednocześnie traktowana jak materia, będąca tym, co przyjmuje formę. Taki
ST I, q.50, a.2, rsp.: Supponit enim quod quaecumque distinguuntur secundum
intellectum, sint etiam in rebus distincta.
14

15
De sub. sep. 5: Primo quidem, quia aestimavit quod secundum intelligibilem
compositionem, quae in rerum generibus invenitur, prout scilicet ex genere et differentia constituitur species, esset etiam in rebus ipsis compositio realis intelligenda: ut scilicet uniuscuiusque rei in genere exsistentis genus sit materia, differentia vero forma.

Tamże: Secundo, quia aestimavit quod esse in potentia et esse subiectum et esse
recipiens secundum unam rationem in omnibus diceretur.
16

Studia Theologica Varsaviensia_2-2009.indd 174

2010-02-02 20:47:28

[9]

Nowe ujęcie natury aniołów

175

sposób ujęcia bytu jest wystarczający, kiedy rozważamy byty zmysłowe, ponieważ zawsze posiadają one materię. Jednak nieprzekraczalne
sprzeczności rodzą się w momencie kiedy zaczynamy mówić o bytach ponadzmysłowych, które nie są aktami czystymi, a więc czystymi
formami. Zauważmy, także, że problem właściwego zidentyfikowania takiego rodzaju substancji, mógł być zupełnie niewidoczny dla
greckich filozofów. Zarówno dla Platona, jak i dla Arystotelesa takie
byty były częścią odwiecznie istniejącego świata. Dlatego nie istnieje tutaj konieczność metafizycznego oddzielenia bytów ponadzmysłowych od bytu najwyższego i najdoskonalszego, który jest czystą
formą, czystym aktem. Z tej racji orzekanie o substancjach oddzielonych, jako nie posiadających materii, nie wiązało się z jakimiś znaczącymi trudnościami. Najwyższy byt mógł być zawsze uważany za
najdoskonalszą substancję niematerialną, równie odwieczną i będącą
tak samo częścią naturalnego porządku kosmosu jak inne byty intelektualne. Jak zauważa Stagiryta, jedyna różnica pomiędzy niższymi substancjami oddzielonymi polega na tym, że są one w pewnym stopniu
w możności, a mianowicie mają możność poruszania się. Możność ta
jest oczywiście nazywana przez niego materią, ale ponieważ nie jest
to „materia do powstawania, lecz do ruchu z miejsca na miejsce”, nie
musi być ona rozumiana jako element ich struktury bytowej17. Dlatego
św. Tomasz nie myli się twierdząc, że zarówno Platon jak i Arystoteles
mówili o niematerialności substancji oddzielonych, twierdząc zarazem, że muszą one posiadać jakąś możność18. Jak wyżej zauważyliśmy problem intelektualnej materii jako czegoś realnie istniejącego,
pojawił się dopiero w rozważaniach neoplatoników, z których czerpał Awicebron. Problem staje się wyraźnie widoczny w momencie,
kiedy filozoficzne rozumienie kosmosu zostanie ubogacone o prawdę
o stworzeniu świata, która jest obecna zarówno w filozofii chrześcijańskiej, jak i żydowskiej filozofii Awicebrona. Wtedy właśnie okazuje
się, że substancje oddzielone, choć nie podlegają zniszczeniu, to jedPor. Metafizyka, XII, 2, 1069 B: ...wszystko, co się zmienia, ma jakąś materię,
ale różną. I te wśród rzeczy wiecznych, które nie powstały, posiadają materię – ale nie
materię do powstawania, lecz do ruchu z miejsca na miejsce. (tł. K. Leśniak).
17

18

Por. De sub. sep., 3.
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nak jako stworzone nie są odwieczne. A zatem muszą się one realnie
różnić od swojego Stwórcy, który staje się jedynym bytem nie posiadającym jakiejkolwiek możności. Zatem muszą one także posiadać materię, która jest elementem ich bytowej struktury. Ponieważ jednak nie
mogą one być postrzegane zmysłowo, występuje tu konieczność uznania, że istnieje materia intelektualna czy duchowa. Wynika z tego, że
problem nie może być zadowalająco rozwiązany w obrębie metafizyki istoty. Albowiem pojawia się tutaj albo twierdzenie o braku realnej
różnicy pomiędzy Stwórcą i stworzeniami duchowymi, albo konieczność twierdzenia, że substancje oddzielone są jednak w jakimś stopniu
materialne. Oczywiście autorzy chrześcijańscy XIII w., będą zawsze
starali się uniknąć tego pierwszego zagrożenia, co z kolei powoduje, że
rozwiązanie Awicebrona staje się jedynym możliwym wyjściem.
Wydaje się, że sam św. Tomasz ma świadomość, że kluczowe, dla
przezwyciężenia argumentów Awicebrona jest wprowadzenie nowej metafizyki i, co za tym idzie, nowego rozumienia możności. We
wszystkich omawianych tekstach polemicznych pojawia się oddzielenie istoty od istnienia19. W Sumie teologii Akwinata, odpowiada na zarzut, że gdyby aniołowie nie byli złożeni z formy i materii, to byliby
czystymi aktami, a przecież jest to właściwe tylko Bogu20. Św. Tomasz
powołuje się tutaj na znane odróżnienie na „że jest”(quo est) i „to, co
jest” (id quod est), którego historia sięga pism Stagiryty21 pokazując,
że złożenie z formy i materii nie jest jedynym złożeniem z możności
i aktu. Natura bytu materialnego, w ten sposób złożona, nie jest swoim
19

Por. De ente et essentia, 3; ST I, q.50, a.2, ad 3; De sub. sep. 8.

 ������������������������������������������������������������������������������������
ST I, q.50, a.2, 3: ... , forma est actus. Quod ergo est forma tantum, est actus purus. Sed Angelus non est actus purus, hoc enim solius Dei est. �����������������������
Ergo non est forma tantum, sed habet formam in materia.
20

21
W wersji Boecjusza, którą także przytacza tutaj św. Tomasz, odróżnienie to ma
postać: esse i id quod est. Na temat historii tego rozróżnienia i jego przekształceń por.
J.Gułkowski, Zagadnienie interpretacji rozróżnienia między „esse” i „id quod est”
w „De hebdomadibus” Boecjusza a geneza egzystencjalnej teorii bytu, w: Opera
philosophorum medii aevi, t.1, Warszawa 1976, s.211-371, wraz z moim komentarzem
poprawiającym wnioski z tej pracy: Jednia i egzystencja. Filozoficzne aspekty egzystencjalne w „Traktatach teologicznych o Trójcy Świętej” M a r i u s z a Wi k t o r y n a ,
Warszawa 1998, s.100.
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istnieniem, ale w relacji do swojego istnienia jest możnością22. Z takim
właśnie złożeniem z istoty i istnienia mamy do czynienia w przypadku
aniołów. W De substantiis separatis problem istnienia jest przywołany
w innym kontekście, zgodnym z cytowaną wyżej, przedstawioną początku polemiki „diagnozą” problemu. Akwinata wyjaśnia, że właśnie
ze względu na różnicę pomiędzy istotą a istnieniem, forma, która jest
niematerialna także może być uważana za pryncypium przyjmujące
i w pewnym sensie będące podmiotem. Choć nie można odnosić ani
materii ani formy do istnienia w sposób bezpośredni, ponieważ stanowiąc istotę są one we wspólnej relacji do istnienia, to jednak materia
może istnieć w danym bycie dzięki formie, która ją określa. Zatem możemy powiedzieć, że istota rzeczy materialnej posiada istnienie właśnie
poprzez formę23. Z tego zaś wynika, że także w przypadku formy samoistniejącej, może ona przyjmować istnienie tak, jak forma materialna jest przyjmowana przez podmiot (materię)24. Św. Tomasz wyjaśnia,
że choć w przypadku bytu zmysłowego forma nie jest przyjmująca
i nie jest podmiotem, ponieważ raczej przypisujemy to materii, to jednak w przypadku substancji oddzielonej analogiczne cechy możemy przypisać formie w odniesieniu do istnienia. Innymi słowy te trzy
własności, które św. Tomasz wymieniał na początku polemiki, jako
źle rozumiane przez Awicebrona, a mianowicie: „być w możności”
i „być podmiotem” i „być przyjmującym”, należy odnosić do złożenia
22
ST I, q.50, a.2, ad3: Natura autem sic composita non est suum esse, sed esse est
actus eius. Unde ipsa natura comparatur ad suum esse sicut potentia ad actum.

De sub. sep. 8: Non enim est esse rei neque forma eius neque materia ipsius,
sed aliquid adveniens rei per formam. Sic igitur in rebus ex materia et forma compositis, materia quidem secundum se considerata, secundum modum suae essentiae habet esse in potentia, et hoc ipsum est ei ex aliqua participatione primi entis; caret vero,
secundum se considerata, forma, per quam participat esse in actu secundum proprium
modum. Ipsa vero res composita in sui essentia considerata, iam habet formam, sed
participat esse proprium sibi per formam suam.
23

Tamże: Quia igitur materia recipit esse determinatum actuale per formam, et
non e converso, nihil prohibet esse aliquam formam quae recipiat esse in se ipsa, non
in aliquo subiecto: non enim causa dependet ab effectu, sed potius e converso. Ipsa
igitur forma sic per se subsistens, esse participat in se ipsa, sicut forma materialis in
subiecto.
24
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z aktu i możności w ogóle, a nie tylko do złożenia z materii i formy. To
zaś możemy uczynić, kiedy uzasadnimy, że istnienie bytu jest aktem
w stosunku do jego istoty, czy natury.
Dopiero w tym świetle możemy lepiej zobaczyć w jaki sposób św.
Tomasz uzasadnia pierwszą część swojej „diagnozy” źródła błędów
w poglądach Awicebrona. Z jego wywodów zawartych w dziele Źródło
życia wynikało, że jeżeli możemy wyróżnić myślnie złożenie z formy
i materii, to musi ono istnieć realnie. Problem ten łączy się z dzieleniem
bytów na rodzaje i gatunki, w którym to pryncypia istoty poznawanego
bytu są podstawą określenia rodzaju i różnicy, co pozwala zaliczyć byt
do danego gatunku. W Summa theologiae problem ten jest zwięźle ujęty w pierwszym zarzucie omawianego artykułu25. Substancje oddzielone stanowią pewien rodzaj, w którym w jakiś sposób trzeba wyróżnić
poszczególne gatunki. Aniołowie po prostu muszą posiadać złożenie
z materii i formy, ponieważ jeżeli tak by nie było, to każdego anioła trzeba by uważać za odrębny rodzaj. Zarówno Awicebron jak i św. Tomasz
znali dobrze Izagoge Porfiriusza, czyli wprowadzenie do Kategorii
Arystotelesa, które zazwyczaj zamieszczano w kodeksach na początku
Organonu. Porfiriusz zaś charakteryzując rodzaj pisze, że nie możemy
powiedzieć, że coś jest rodzajem, jeżeli nie da się podzielić na gatunki26. Wynika z tego, że jeżeli aniołowie nie są złożeni z materii i formy,
to każdy z nich jest rodzajem jednocześnie nie mogąc być rodzajem.
Zatem, jak prosto ujmuje to św. Tomasz, argumenty Awicebrona zdają
się prowadzić do wniosku, że wśród aniołów nie złożonych z materii
i formy nie możliwa jest jakakolwiek różnorodność27.
Pokonanie tej sprzeczności jest możliwe dzięki wprowadzeniu odróżnienia istoty i istnienia. Odpowiadając na tę trudność w Summa the25
 ������������������������������������������������������������������������������
ST I, q.50, a. 2, 1: Omne enim quod continetur sub aliquo genere, est compositum ex genere et differentia, quae, adveniens generi, constituit speciem. Sed genus sumitur ex materia, differentia vero ex forma, ut patet in VIII Metaphys. Ergo omne quod
est in genere, est compositum ex materia et forma. ����������������������������������
Sed Angelus est in genere substantiae. Ergo est compositus ex materia et forma.

P o r f i r i u s z , Izagoge, 1b: rodzaj, przeciwnie, nie jest orzekany o jednym tylko
gatunku, lecz o wielu różniących się między sobą. (tł. K.Leśniak).
26

De sub. sep. 8: ...videbatur quod non posset esse diversitas in spiritualibus substantiis, si non essent ex materia et forma compositae.
27
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ologiae Akwinata stwierdza, że w przypadku aniołów inaczej należy
określać rodzaj i różnicę gatunkową. Choć w bytach materialnych dokonuje się to na podstawie materii i formy, to w przypadku bytów duchowych rodzaj i różnicę określa się na podstawie samej tylko formy.
Jeżeli jest ona ujmowana jako nieokreślona, to stanowi podstawę rodzaju, a jeżeli zaś jako określona, stanowi podstawę różnicy gatunkowej28. Rodzi się jednak tutaj pytanie, co to znaczy ujmować formę jako
coś określonego i nieokreślonego. Wątpliwość tę wyjaśnia fragment
z De substantiis separatis, w którym właśnie okazuje się jak istotną
rolę spełnia tutaj problem istnienia. Św. Tomasz zauważa, że byty materialne należące do jednego gatunku różnią się jedynie liczbą. Znaczy
to, że nie da się wskazać żadnej różnicy pomiędzy nimi, ponieważ,
w naszym ujęciu intelektualnym, istoty dwóch bytów należących do
danego gatunku nie mogą się różnić, albo, jak mówi św. Tomasz: „rozważana sama w sobie natura gatunku jest jedna”29. Możemy jednak zawsze powiedzieć, że dwa, trzy, albo każda inna ilość bytów należy do
danego gatunku. Dlatego właśnie jedyna różnica, jaka tu istnieje, to
różnica liczby.
Co jednak pozwala nam odróżnić liczbowo byty należące do tego
samego gatunku? Otóż tym czymś jest właśnie ich istnienie. Akwinata
wprowadza tutaj odróżnienie porządku poznania (secundum considerationem) i porządku realnego istnienia (secundum esse). Jeżeli więc
natura jest jedna w porządku myślenia, tak samo, o ile istnieje sama
przez się, istnieje także jako jedna w rzeczywistości30. Następnie
 �������������������������������������������������������������������������������
Por. ST I, q.50, a.2, ad 1: Sed in rebus immaterialibus non est aliud determinans et determinatum, sed unaquaeque earum secundum seipsam tenet determinatum
gradum in entibus. Et ideo genus et differentia in eis non accipitur secundum aliud et
aliud, sed secundum unum et idem. Quod tamen differt secundum considerationem
nostram, inquantum enim intellectus noster considerat illam rem ut indeterminate, accipitur in eis ratio generis; inquantum vero considerat ut determinate, accipitur ratio
differentiae.
28

De sub. sep. 8: Inde est enim quod ea quae sunt diversa numero, sunt unum specie, quia natura speciei secundum se considerata est una.
29

Tamże: Sicut igitur est una secundum considerationem, dum per se consideratur,
ita esset una secundum esse, si per se existeret.
30
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Akwinata zauważa, że to rozumowanie możemy zastosować także odnosząc rodzaje do gatunków, aż w końcu dochodzimy do Boga, który
jest samoistnym istnieniem. Nie sposób nie zauważyć, że w przypadku Boga, sam fakt, iż jest Samoistnym Istnieniem odróżnia go
od wszystkich bytów stworzonych31. Widzimy zatem dokładniej, co
chce powiedzieć św. Tomasz. To nie jedynie forma jako akt stanowi różnicę gatunkową w odniesieniu do materii, ale akt w ogóle jest
elementem określającym. Jeżeli chodzi o substancje oddzielone, to
w naszym poznaniu wspólna jest im wszystkim forma, która w tym
przypadku wyznacza rodzaj. Natomiast wyróżnia je akt istnienia, który
w tym przypadku wyznacza różnicę gatunkową. Wracając, do określeń
z Summa theologiae, jeżeli ujmujemy formę jako nieokreśloną, to stanowi ona podstawę rodzaju, natomiast jeżeli ujmujemy ją jako określoną przez akt istnienia, to stanowi ona podstawę różnicy gatunkowej.
Powyższe rozważania pokazują, że właściwe rozumienie istnienia,
jako aktu istoty bytu sprawia, że możemy także właściwie rozumieć
podział aniołów na gatunki. Oczywiście rozumowanie to także pokazuje, że skoro w przypadku aniołów odróżnia je od siebie istnienie, to
każda substancja oddzielona musi być odrębnym, samoistniejącym gatunkiem. Zauważmy też, że odróżnienie gatunków i rodzajów bytów
materialnych jest możliwe wtedy, kiedy byty zmysłowe sprowadzimy
do ich intelektualnego ujęcia. W takim ujęciu właśnie tym, co wyróżnia jednostki w gatunku jest ich istnienie. Zatem widzimy wyraźnie,
że to, co w przypadku bytów materialnych jest jedynie myślne, staje się realne wtedy, kiedy mówimy o substancjach ponadzmysłowych,
tyle, że tym razem następuje już wyróżnienie gatunków w rodzaju. Na
czym więc ostatecznie polegał błąd Awicebrona? Krytyka św. Tomasza
pokazuje, że żydowski filozof traktował porządek istnienia jako wtórny wobec porządku poznania. Innymi słowy ekstrapolował on porząTamże: Eademque ratio est de genere per comparationem ad species, quousque
perveniatur ad ipsum esse quod est communissimum. Ipsum igitur esse per se subsistens est unum tantum. Impossibile est igitur quod praeter ipsum sit aliquid subsistens
quod sit esse tantum. Omne autem quod est, esse habet. Est igitur in quocumque, praeter primum, et ipsum esse, tanquam actus; et substantia rei habens esse, tanquam potentia receptiva huius actus quod est esse
31
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dek ludzkiego myślenia na porządek istnienia substancji oddzielonych
w obrębie metafizyki istoty. Natomiast św. Tomasz przez cały czas
podkreśla, że najpierw należy ustalić, jaka jest natura danego bytu, a
dopiero później można zapytać, jak taki byt można klasyfikować w
naszym myśleniu i w jaki sposób odnosić do niego określenia gatunku, rodzaju i różnicy, które przecież są kategoriami naszego poznania intelektualnego, czerpiącego zawsze z treści zmysłowych. Jednak
właściwa identyfikacja struktury bytowej substancji oddzielonej mogła być poczyniona tylko po przejściu z metafizyki istoty do metafizyki istnienia.

Podsumowanie
Podsumowując nasze rozważania należałoby zauważyć, że krytyka
hylemorfizmu, którą spotykamy w tekstach św. Tomasza z Akwinu, to
nie tylko świadectwo niezwykłej wnikliwości myśli Akwinaty. Można
także powiedzieć, że jest to swoista szkoła nowej metafizyki, która
wykracza daleko poza ramy angelologii. Właśnie na polu angelologii
najlepiej widać, jak wielkie perspektywy otwiera wykrycie aktu istnienia, jako pryncypium jednostkowego bytu. Dzięki temu odkryciu,
nie tylko można właściwie ująć naturę aniołów, ale także precyzyjnie
odróżnić porządek realny od porządku poznania intelektualnego, co
z kolei pozwala na zdystansowanie idealistycznych elementów neoplatońskich. Jest to zatem swoista obrona realizmu metafizycznego.
Warto zauważyć, że myśl idealistyczna ma zawsze tendencje to przypisywania realnego istnienia temu, co jest czysto myślne. Jest to o tyle
uzasadnione, że intelekt poznaje przede wszystkim treść bytu i jeżeli byt realny zredukujemy tylko do treści, to bardzo trudno jest odróżnić teść istniejącą realnie od treści nie posiadającej realności, a także
złożenie realne od złożenia myślnego. Zatem krytyka hylemorfizmu
nie tyle przywróciła intelektualnej materii Arystotelesa jej pierwotny
– myślny status, ale w ogóle usunęła konieczność używania takiego
terminu. Św. Tomasz także kilkakrotnie mówi, że w przypadku naszego poznania substancji oddzielonych forma może być traktowana jako
materia, jeżeli odnosimy ją do aktu istnienia i w tym znaczeniu ducho-
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wa materia się tu pojawia32. Jednak okazuje się, że w metafizyce istnienia wystarczy rozszerzone i nowo ujęte rozumienie możności, która
przestała być jednoznacznie utożsamiana z materią. Zatem św. Tomasz
z Akwinu nie tylko oczyszcza realistyczną myśl Stagiryty z późniejszych neoplatońskich ujęć, ale przekształca ją i udoskonala, uwalniając
od sprzeczności wynikających z ograniczeń metafizyki istoty.

Summary
New approach to the nature of Angels in metaphysical
angelology of St. Thomas Aquinas
In 13th century earlier unknown works of Aristotle appeared in Latin
Europe. Under their influence theology at the universities becomes
more systematic and more based on metaphysics. This process also can
be seen in angelology. In such studied angelology the main problem
was the nature of intellectual beings. Scholars influenced by Salomon
ibn Gabirol commonly claimed that angels are composed of form
and intellectual mater. This opinion, called hylomorphism helped to
distinguish angels from God who is one and only pure act while all
created beings are composed of form and mater. St. Thomas Aquinas
argued with this approach, demonstrating that angels are immaterial.
It was possible thanks to his new metaphysics. He claimed that in
individual being there is a composition not only of form and matter
but also of act of being (ipsum esse) and essence (essentia). In his
metaphysics only God was self subsisting act of being (ipsum esse
subsistent), and angels as created beings were composed of form which
was essence and act of being. Angelology of St. Thomas Aquinas shows
also his new approach on potency. In earlier metaphysic all potency
was identified with matter now also essence can be called potency in
relation to act of being.
Ks. Tomasz Stępień
32

Por. De sub. sep. 8.
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ASPEKTY PROCESU DĄŻENIA DO
DOSKONAŁEGO ŻYCIA W FILOZOFII GRECKIEJ
I W CHRZEŚCIJAŃSTWIE PIERWSZYCH WIEKÓW
Chrześcijaństwo pierwszych wieków wiele czerpało z filozofii pogańskiej. Można wspomnieć chociażby o koncepcji Logosu, koncepcji Opatrzności, czy o koncepcji pochodzenia Osób Boskich, dla której
najbardziej znaczące okazały się koncepcje Plotyna. Jednak niezwykle ciekawe wydają się być praktyki duchowe pierwszych chrześcijan,
w których można doszukać się wielu analogii do ćwiczeń duchowych
uprawianych w szkołach filozoficznych w starożytności. Warto zatrzymać się przez chwilę nad tym zagadnieniem i zastanowić się, na ile
chrześcijaństwo w swoich praktykach duchowych jest autonomiczne,
a na ile czerpało z filozofii starożytnej oraz jak wyglądałoby chrześcijaństwo nie tylko starożytne, ale również dzisiejsze, gdyby nie odwołało się do filozoficznego sposobu życia Sokratesa, Platona i wielu
innych postaci starożytnego świata. Jednocześnie należy pamiętać, że
ćwiczenia duchowe to nie tylko wykonywanie poszczególnych czynności czy obrzędów, ale cała postawa życiowa człowieka, która mówi
o tym, kim jesteśmy i jakie wartości cenimy w życiu najbardziej.

1. Sposób życia filozoficznego jako wyraz
dążenia do cnoty w filozofii greckiej
Pomimo tego, że dążenie do doskonałego życia zwykle kojarzy nam
się z postacią Sokratesa, który ten element w filozofii bardzo uwypuklił, to filozoficzny sposób życia pojawił się znacznie wcześniej.
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Można tu mówić już o pitagorejczykach, którzy nie tylko jako pierwsi
nazwali świat kosmosem, ale również wprowadzili praktyczny aspekt
do filozofii, czyli filozoficzny sposób życia. Nie należy jednak odmawiać tutaj ogromnej roli Sokratesowi, którego ćwiczenia duchowe miały ogromny wpływ na ćwiczenia praktykowane w Akademii
Platona, a także we wspólnotach chrześcijańskich. Dojrzała postać filozofii starożytnej pojawia się – po stosunkowo niejasnych początkach
pitagorejczyków – w klarownej i bardzo precyzyjnej postaci dopiero
u Sokratesa i Platona1.
Przy omawianiu tego zagadnienia niezwykle istotne jest zwrócenie
uwagi na fakt, że Sokrates nie chciał stworzyć żadnego systematycznego wykładu. Cała filozofia Sokratesa to ćwiczenie duchowe, pewien
zupełnie nowy sposób życia, a przede wszystkim aktywna świadomość. Jednak świadomość Sokratesa jest w pewien sposób podzielona,
rozdarta przez postać Mędrca. On ma świadomość, że nie jest mędrcem, lecz tym, który mądrości pragnie z tej tylko jednej bardzo prostej przyczyny – ponieważ mu jej brakuje2. Jak określił to Alcybiades,
Sokratesa nie można porównać z żadnym człowiekiem, jedynie z sylenami i satyrami3.
Można tu mówić o zagadnieniu pośrednika między bogami a ludźmi. Sokrates, podobnie jak Eros, nie jest ani bogiem, ani człowiekiem,
nie jest brzydki ani piękny, nie jest też dobry ani zły4. Sokrates jest praPor. J . D o m a ń s k i , Czym jest filozofia starożytna?, Warszawa 2000, Przedmowa
do wydania polskiego, s. 9.
1

2

Por. P. H a d o t , Filozofia jako ćwiczenie duchowe, Warszawa 1992, s. 89-91.

„Można by na pochwałę Sokratesa powiedzieć wiele jeszcze innych, niebywałych rzeczy. Ale jeżeli chodzi o te lub inne czyny, łatwo by można podobne znaleźć
i u innego człowieka, a u niego to jest najdziwniejsze, że on nie jest podobny do nikogo
z ludzi, ani dawnych, ani dzisiejszych. Bo tak jak Achilles, mógłby ktoś powiedzieć,
był i Brazidas, i inni, a Perykles znowu był jak Nestor i Antenor, a są i inni także; każdego można by do kogoś przyrównać. Ale takiego oryginała, jak ten człowiek i jego
mowy ze światłem nikt nie znajdzie ani pośród współczesnych, ani dawnych postaci,
chyba że go kto zechce porównać tak jak ja: do nikogo z ludzi, tylko do sylenów i satyrów; jego i jego słowa tak samo.” P l a t o n , Uczta, 221 C-D.
3

4

Por. tamże, 203-204.
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gnieniem, ponieważ ma świadomość, że brakuje mu piękna i mądrości. Dlatego właśnie dąży do osiągnięcia boskiej doskonałości zatem
jest filozofem, czyli zakochanym w mądrości. Wszyscy w Sokratesie
kochają właśnie owo pragnienie, ową miłość do piękna oraz dążenie
do doskonałości. Dlatego właśnie Sokrates może stanowić pewien
wzór do naśladowania w swoich ćwiczeniach duchowych, ponieważ
w nim można odnaleźć drogę do własnej doskonałości. Należy jednak pamiętać, że to nie były poszczególne ćwiczenia, gdyż całe życie
Sokratesa miało charakter życia filozoficznego w najbardziej krystalicznym znaczeniu5.
Można oczywiście podjąć próbę wyszczególnienia różnorodnych
ćwiczeń duchowych w życiu i działalności Sokratesa, jednak wówczas
należałoby wymienić wszystkie elementy, jakie składały się na całość
jego życia. Sama metoda dialektyczna stanowi u niego pewne ćwiczenie duchowe, a przecież była ona esencją jego życia6. Ćwiczenie
świadczące o intensywnym życiu Sokratesa to również bardzo głębokie pogrążenie się w myślach. Mógł on wówczas stać tak bez ruchu nawet przez całą dobę aż ukończył rozpoczęte rozważania. W ten sposób
prawdopodobnie zdobywał cichą wiedzę etyczną7.
Postać Sokratesa wywarła znaczny wpływ na nauczanie Platona.
W szkole platońskiej również najistotniejsze było wewnętrzne przekształcenie człowieka. Wiadomo, że dla Platona niezwykle ważne było
zagadnienie polityki, jednak nie tylko w tej dziedzinie chciał kształcić
ludzi; Platon chciał kształcić ludzi w ogóle8.
Najważniejsze ćwiczenia w Akademii, jakie Platon przejął od swojego mistrza były ćwiczenia dialektyczne. Kształcenie w tej dziedzinie
5

Por. P. H a d o t , Filozofia jako..., dz. cyt., s. 96-97.

Bardzo precyzyjnie opisał tę metodę wraz z odniesieniem do praktycznych ćwiczeń we współczesnych szkołach T. F e m i a k , O sztuce uświadomionego mówienia
– czyli jakiej filozofii uczniowie potrzebują (rzecz o wychowawczych i rozwojowych
aspektach filozofii w praktyce), w: Edukacja Filozoficzna, nr 32, Warszawa 2001,
s. 147-160.
6

7
Por. A . K r o k i e w i c z , Sokrates, w: Sokrates. Etyka Demokryta i hedonizm
Arystypa, Warszawa 2000, s. 71.
8

Por. P. H a d o t , Czym jest filozofia starożytna?, Warszawa 2000, s. 89.
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było wówczas bardzo istotne. Uczniowie Platona żyli w cywilizacji,
w której dyskurs polityczny odgrywał niezwykle dużą rolę. Wynikało
to z faktu, że mieli oni wykonać określoną rolę w swoim mieście. Jednak Platon widział ogromne zagrożenie ze strony tej sztuki.
Wiedział, że ta metoda może wpoić jego uczniom, iż każdą tezę – jak
to było w przypadku sofistów – można obronić lub uczynić ją fałszywą w zależności od tego, co w danych okolicznościach było bardziej
sprzyjające. Dlatego właśnie dialektyka Platona wzorowała się na dialektyce Sokratesa. Nie było to ćwiczenie czysto logiczne, lecz miało
na celu przede wszystkim wymaganie od rozmówców pewnej dyscypliny. Nie chodziło o samą rywalizację, o wygranie danej dyskusji,
lecz raczej o wspólny wysiłek dwóch rozmówców. W etyce dialogu
u Platona chodziło zatem o wybór pewnego sposobu życia. Tu liczyła się sama praktyka dialogowania oraz wewnętrzna przemiana człowieka, jaką ów dialog umożliwia. Ważniejszy był podjęty wcześniej
wysiłek. Dla Platona, podobnie jak wcześniej dla Sokratesa samo nauczanie jest cnotą9.

2. Ćwiczenia duchowe praktykowane we
wspólnocie chrześcijańskiej
W początkach chrześcijaństwa nic nie wskazywało na to, że sto lat
po śmierci Jezusa Chrystusa niektórzy będą przedstawiali chrześcijaństwo nie tylko jako pewne zjawisko kultury hellenistycznej, czyli pewien nurt filozoficzny, lecz nawet jako filozofię wieczną10.
Należy jednak pamiętać, że chrześcijaństwo w epoce apologetów
nie występuje obok filozofii jako konkurencyjna prawda, lecz jako
konkurencyjny sposób życia. Filozofia jest pewnym wysiłkiem, który prowadzi do przeobrażenia siebie. Najlepiej to pokazuje niezwykle
szeroka definicja filozofa. W starożytności filozofowie to nie tylko ci,
którzy do danej szkoły wnieśli jakieś nowe teorie, lecz przede wszystkim ci, którzy podejmowali trud dążenia do doskonałości, w którym
9

Por. tamże, s. 93-97.

10

Por. tamże, s. 297.
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największym autorytetem był mistrz11. Chrześcijaństwo mogło swoją
religię przedstawić jako filozofię głównie z tego powodu, że była ona
pewnym stylem życia i sposobem bycia12.
Owo filozoficzne rozumienie postępu duchowego dało podstawę kształceniu i nauczaniu chrześcijańskiemu. Wraz z tym wpływem
w chrześcijaństwie pojawi się nowa praktyka, która wcześniej była
przywilejem jedynie świeckiej filozofii. Chodzi mianowicie o ćwiczenia duchowe13. Zatem wydaje się nie być niczym zaskakującym fakt,
że chrześcijanie na oznaczenie doskonałości życia, jaką jest monastycyzm przejęli greckie słowo philosophia, ponieważ ono właśnie wyraża
sposób życia. To spowodowało włączenie w chrześcijaństwo różnych
postaw i praktyk, które pierwotnie istniały tylko w filozofii pogańskiej.
Nie powinno wydawać się to dziwne, ponieważ życie filozoficzne oraz
życie monastyczne wykazywało wiele analogii. Podstawową różnicą
jest fakt, że filozof nie oddala się na pustynię, lecz żyje w świecie, czasami nawet spełniając jakieś funkcje polityczne. Według epikurejczyków medytacji i ascezy nie da się uprawiać w samotności. To właśnie
przyjaźń jest najdoskonalszą drogą do przekształcenia siebie samego14.
Zaś podstawową analogią jest to, że filozof musiał wybrać pewien
określony sposób życia, musiał dążyć do doskonałości na drodze pewnego oddzielenia się od tego świata. Filozof deklarując swoją postawę wkraczał w pewną wspólnotę kierowaną przez mistrza duchowego,
gdzie musiał praktykować pewne ćwiczenia duchowe. Te właśnie ćwiczenia duchowe zostały zapożyczone przez chrześcijaństwo z filozofii
starożytnej i świetnie wtopiły się w całość praktyk ściśle religijnych15.
Niewątpliwie założycielem pierwszej chrześcijańskiej szkoły filozoficznej, zatem również patronem pierwszej formacji jest św. Justyn
Męczennik. W II w. po Chrystusie złożył on deklarację, jaką w ówczesnym czasie mogli złożyć uczniowie wszystkich szkół filozoficznych.
11

Por. D. K a r ł o w i c z , Arcyparadoks śmierci..., dz. cyt., s. 83.

12

Por. P. H a d o t , Czym jest..., dz. cyt., s. 301.

13

Tamże, s. 301.

14

Tamże, s. 165-166.

15

Tamże, s. 309-310.
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Deklaracja Justyna wyrażała się w przekonaniu, że funkcja i dobro filozofii polega na tym, że prowadzi ludzi do Boga, zaś ci, którzy poważnie zajęli się tą dziedziną to ludzie bez wątpienia święci16. Niezwykle
przypomina to definicję filozofii, jaką Platon zawarł w Teajtecie, gdzie
filozofia to ucieczka w górę. Owa ucieczka jest „upodobnieniem się do
boga, według możności. Upodobnić się do niego, to stać się sprawiedliwym i pobożnym, przy zachowaniu rozsądku”17. Według Justyna
chrześcijaństwo to jedyna filozofia pewna i pożyteczna18. Warto pamiętać, że Justyn odnalazł swoje miejsce w chrześcijaństwie po niezwykle
silnym związku z platonizmem. „Dialog z Żydem Tryfonem” doskonale pokazuje, że chrześcijaństwo świetnie realizowało to, co zostało
zapoczątkowane przez filozofię pogańską. Nawrócenie Justyna miało miejsce pod wpływem dowodu, jaki dawali świadkowie Chrystusa
idąc na męczeńską śmierć19. Należy tutaj wziąć pod uwagę fakt, że
postawa jaką Justyn dostrzegł u tych prostych ludzi, którzy uwierzyli
w Chrystusa zawierała w sobie cechy mędrca, jaki był przedstawiany
we wszystkich szkołach filozoficznych starożytności. Warto również
dodać, iż owy ideał mędrca wydawał się być nieosiągalny w szkołach,
zatem Justyn tym większy szacunek miał dla chrześcijan, którzy ginęli śmiercią męczeńską20.
Można zaryzykować stwierdzenie, że filozoficzne doświadczenia św. Justyna Męczennika warunkowały jego nawrócenie. Jego męczeńska śmierć doskonale oddaje charakter zarówno filozofii greckiej,
jak i chrześcijaństwa z Ewangelią na czele. Należy tutaj przypomnieć,
że Justyn nawet po swoim nawróceniu pozostał filozofem i do końca
16

Por. Ś w. J u s t y n , Dialog z Żydem Tryfonem, 2, 1.

17

P l a t o n , Teajtet, 176 B.

18

Por. tamże, 8, 1.

„Otóż ja sam byłem zwolennikiem Platona i słyszałem oszczerstwa miotane na
chrześcijan. Lecz gdy widziałem, jak oni bez trwogi szli na śmierć i na to wszystko, co
się strasznym zowie, zrozumiałem, że to rzecz niemożliwa, by ich życie płynęło w niegodziwości i umiłowaniu rozkoszy.” Ś w. J u s t y n , Apologia druga, II, 12, 1-3.
19

Por. D . K a r ł o w i c z , Sokrates i inni święci. O postawie starożytnych chrześcijan wobec rozumu i filozofii, Warszawa 2005, s. 97-99.
20
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swojego życia nosił płaszcz filozofa. Ta opinia po nawróceniu Justyna
jest nadal aktualna w jego życiu.
Istotne podobieństwo tkwi również w dążeniu człowieka do Rozumu,
a co za tym idzie – uszczęśliwiające poznanie prawdy. Jest to niezwykle ważne ćwiczenie duchowe, które ma swoje źródło już w nauczaniu
Sokratesa. „Ten tylko Boga ogląda, który żyje uczciwie, oczyszczony
sprawiedliwością i wszystkimi innymi cnotami”21. Zatem dążenie do
doskonałości jest według Justyna warunkiem oglądania Boga.
Jednak nadal otwartym pozostaje dla nas pytanie, jak wytrwać w doskonałym życiu? Przecież samo dążenie do doskonałości to za mało,
aby realizować ideał filozoficznego sposobu życia. Tutaj warto przytoczyć myśl Klemensa Aleksandryjskiego, dla którego niewątpliwie
jednym z najistotniejszych zagadnień było pytanie, czy filozofia stała się już zupełnie bezwartościowa i czy można się bez niej obyć skoro
cała prawda została nam już dana w Jezusie Chrystusie? Dla Klemensa
było czymś naturalnym, że nauka Zbawiciela jest „samowystarczalna
i żadnego dopełnienia nie potrzebuje”22. Jednak istotnym jest zagadnienie, czy człowiek jest w stanie wytrwać przy wierze bez żadnego
wsparcia. Dlatego tak ważne jest uporządkowanie swojego życia, opanowanie namiętności oraz nawyków w taki sposób, aby ten stan miał
charakter stały i niezmienny. W tym właśnie miejscu w obszarze wiary znajduje się miejsce dla filozofii, wszelkich jej umiejętności oraz
ćwiczeń23. „Filozofia, mistrzyni moralnego i intelektualnego treningu,
okazuje się pomocna, by łaskę wiary chronić, umacniać i rozwijać”24.
Klemens Aleksandryjski nie traktował filozofii jako pewnego jednego
wybranego nurtu. Dla niego filozofię stanowiły wszystkie dobre myśli, jakie pojawiły się w różnych szkołach25.
21

Tamże, 4, 2-4.

22

K l e m e n s A l e k s a n d r y j s k i , Kobierce, I, XX, 100, 1.

23

Por. D . K a r ł o w i c z , Sokrates..., dz. cyt., s. 109-111.

24

Tamże, s. 111.

25
„Przez filozofię nie rozumiem ani szkoły stoickiej, ani platońskiej ani epikurejskiej, ani arystotelesowskiej, ale wszystkie dobre myśli, wypowiedziane w każdej ze
szkół, a pouczające nas o sprawiedliwości wraz z wiedzą pełną czci dla bóstwa – cały
ten wybór nazywam filozofią.” K l e m e n s A l e k s a n d r y j s k i , Kobierce, I, VII, 37, 6.
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Niezwykle ważnym elementem w nauczaniu Klemensa z Aleksandrii
jest gnoza. Uczeń Jezusa Chrystusa, czyli gnostyk jest osobą, która poprzez liczne i nieustanne ćwiczenia duchowe, z pomocą łaski Bożej
może osiągnąć pełnię doskonałości, jaka jest człowiekowi dostępna. Początkiem takich działań jest ochrona wiary oraz unikanie zła26.
Gnostyk nie czyni dobra ze strachu, lecz zawsze powinno być to działanie wynikające z miłości oraz ze względu na samo dobro moralne27. Zatem celem zabiegów gnostyka nie są korzyści, lecz gnoza jako
taka. Gnoza jest procesem, który nieustannie przenika człowieka28.
„Poznanie (gnoza) jest procesem doskonalenia się człowieka przez
wiedzę o rzeczach Bożych, procesem, który manifestuje się w całym
jego nastawieniu, myśleniu i trybie życia”29. Według Klemensa człowiek dopiero pod koniec swojego życia uzyskuje stan pełnej harmonii
wewnętrznej, która jest jednocześnie harmonią ze Słowem Bożym30.
Podejmując owo zagadnienie nie należy zapominać o tym, że dla
Klemensa istotę poznania stanowi wiara. Jest ona wstępną orientacją
poznawczą, co pozwala na odróżnienie gnozy od wiedzy. Oczywiście
gnoza posiada pewne elementy wiedzy, którą można zdobyć w szkołach, jednak nie jest z nią tożsama. Najistotniejsze dla Klemensa jest
to, że jeśli nie przyjmujemy daru, jakim jest wiara, wówczas zamykamy sobie drogę do doskonałości. Natomiast kresem drogi do doskonałości jest miłość, której przecież również nie możemy się nauczyć31.
Jeśli chodzi o ćwiczenia duchowe u Klemensa Aleksandryjskiego
wciąż należy mieć na uwadze, że gnoza z udziałem łaski Bożej jest
przekazywana jedynie uzdolnionym wybrańcom. Zatem człowiek nie
26

Por. D . K a r ł o w i c z , Sokrates..., dz. cyt., s. 114.

27

Por. K l e m e n s A l e k s a n d r y j s k i , Kobierce, IV, XXII, 135, 1-4.

28

Por. D . K a r ł o w i c z , Sokrates..., dz. cyt., s. 115.

29

Tamże, s. 115.

„Poznanie jest, że tak powiem, rodzajem doskonalenia się człowieka, osiąganym poprzez wiedzę o sprawach boskich w relacji do sposobu myślenia, trybu życia i wypowiedzi; poznaniem harmonizującym i zgodnym z sobą i Słowem Bożym.”
K l e m e n s A l e k s a n d r y j s k i , Kobierce, VII, X, 55, 1.
30

31

Por. D . K a r ł o w i c z , Sokrates..., dz. cyt., s. 116-118.
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został stworzony doskonały, lecz jako posiadający dyspozycje do cnoty i wiedzy. Filozofia starożytna pozwoliła odkryć, jak istotną rolę
w życiu człowieka odgrywa nawyk. Cała koncepcja cnót i wad jest
w rzeczywistości koncepcją nawyków, które wyrabiamy poprzez liczne powtarzanie czynności. Rozwój cnót moralnych jest bardzo istotny dla pogłębiania wiedzy duchowej, zaś rozwój wiedzy duchowej dla
pogłębiania cnót32.
Bardzo ważnym dla Klemensa ćwiczeniem duchowym jest walka
z namiętnościami. Są to wstępne ćwiczenia w gnostycznym sposobie
życia. Polegają one na ograniczaniu przyjemności stołu oraz łoża, na
wyrzekaniu się wszelkich wygód, na czuwaniu oraz postach. Te ćwiczenia miały doprowadzić do tego, aby dusza była opanowana, wytrwała i obojętna oraz aby była uwolniona od cielesnych potrzeb, które
stanowią dla niej upokorzenie33. Widać tu silne wpływy ascezy, jaka
miała miejsce niemal we wszystkich szkołach filozoficznych starożytności, a przede wszystkim ascezy praktykowanej w szkole Platona.
Praktykujący ascezę zmienia się pod wpływem ćwiczeń duchowych,
które sprawiają, że człowiek odkrywa zupełnie nową prawdę o sobie
samym. Przypomina to ćwiczenie koncentracji jaźni na sobie samej,
praktykowane przez pogańskich filozofów34.
W ascezie w ujęciu Klemensa najważniejszy jest upór w zwalczaniu
namiętności oraz czujność rozumu. Praktykowanie tych dwóch elementów prowadzi do samoopanowania, co powinno być stałą dyspozycją duszy gnostyka35.
Jak widać Klemens w czerpaniu z filozofii pogańskiej w ćwiczeniach duchowych posunął się znacznie dalej niż św. Justyn Męczennik.
To pozwala nam na ukazanie korelacji zachodzących pomiędzy tymi
dwiema kulturami. U Klemensa widać to jeszcze choćby w jego podej32

Por. tamże, s. 119-120.

33

Por. tamże, s. 121.

„Prawie zawsze ćwiczenia duchowe mają związek z aktem koncentracji jaźni na
sobie samej, w którym odkrywa ona, że nie jest tym, za co się uważała, że nie łączy się
z przedmiotami, z którymi się związała.” P. Hadot, Czym jest..., dz. cyt. s. 244.
34

35

Por. D . K a r ł o w i c z , Sokrates..., dz. cyt., s. 122.
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ściu do różnych nauk, które w zasadzie niczym nie różnią się od podejścia szkół filozoficznych. W „Timajosie” Platona można z łatwością
dostrzec, że kontemplacja harmonii, jaką widać w świecie zmysłowym
dzięki, na przykład muzyce, jest pewnym ćwiczeniem prowadzącym
do harmonii wewnętrznej. Według Klemensa gnostyk także powinien
umiejętnie połączyć te dwie dziedziny, aby nie zapomnieć, że pasja dla
wiedzy jest czymś innym aniżeli ćwiczenia duchowe prowadzące do
gnozy36.

3. Ćwiczenie się w umieraniu
Wiadomo, że bardzo ważnym elementem w nauczaniu apologetów greckich była teza o urzeczywistnianiu przez chrześcijan zgodności słów i czynów. Postawa chrześcijan wobec śmierci pociągała za
sobą niewyobrażalne skutki w całej ich osobowości. Ta postawa potrafiła uwiarygodnić nadzieję chrześcijańską, która przecież była niezwykle istotna37. Oczywiście podstawowym świadectwem jest świadectwo
Jezusa Chrystusa. Św. Justyn Męczennik wyraźnie podkreśla wyższość świadectwa Chrystusa nad świadectwem Sokratesa38. Za naukę Chrystusa oddało życie wiele osób. Jednak różnorodne tortury
i wyszukane kary nie przyniosły oczekiwanych skutków, gdyż każda męczeńska śmierć chrześcijan była powodem kolejnych nawróceń.
Męczeństwo miało charakter ponadkonfesyjny. Najlepiej wyraził to
św. Justyn w „Drugiej Apologii”39. Jednak na niezwykle ciekawą rzecz
36

Por. tamże, s. 125.

37

Por. D . K a r ł o w i c z , Arcyparadoks śmierci..., dz. cyt. s. 143.

„Podczas gdy Sokratesowi nikt aż tak nie uwierzył, by pójść na śmierć za jego
naukę, Chrystusowi zaś, Temu, którego Sokrates znał tylko częściowo (był bowiem
Logosem i jest Tym, który jest we wszystkim i który przez proroków zapowiedział
rzeczy przyszłe, sam z siebie przyjął naturę ludzką i tego nauczał), uwierzyli nie tylko
filozofowie i ludzie wykształceni, ale także rzemieślnicy i ludzie niewykształceni, pogardzając opinią innych, lękiem i śmiercią, gdyż On jest mocą niewysłowionego Ojca,
a nie wymysłem ludzkiego rozumu.” Ś w. J u s t y n , Apologia druga, 10, 8.
38

„Ja bowiem, kiedy byłem jeszcze zwolennikiem nauk Platona, gdy słyszałem
oskarżenia wysuwane przeciwko chrześcijanom i widziałem ich idących bez lęku na
39
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zwrócił uwagę Klemens Aleksandryjski. Chodzi mianowicie o to, że
świadectwo śmierci nie ma tak ogromnego znaczenia jedynie dla tych,
którzy nic nie wiedzą o Chrystusie. Każdy dowód śmierci jest skierowany również do tych, którzy są bardzo mocno zaangażowani w chrześcijańskie ćwiczenia duchowe40.
Idea ćwiczenia się w śmierci zrodziła się na długo przed chrześcijaństwem. Sokrates stanowi centralny punkt wielkiej tradycji, w której wybór mądrości nierozdzielnie łączy się z wyborem śmierci. Proces
i śmierć Sokratesa zapoczątkowały rozprzestrzenianie się idei ćwiczenia się w umieraniu we wszystkich szkołach filozoficznych w starożytności. Już dla Platona los Sokratesa jest ucieleśnieniem losu człowieka
sprawiedliwego, losu, którego już w żaden sposób nie można uniknąć.
Platon wyraźnie podkreśla, że ten, kto chce być rzeczywisty w swojej
sprawiedliwości, nie zaś tylko sprawiedliwego udawać, zostanie skazany na śmierć41. Filozof musi umrzeć jeśli nie chce sprzeniewierzyć
się sam sobie, ponieważ jego śmierć nie jest wynikiem jego czynów,
lecz tego, kim jest42.
Sokrates jest przekonany, że filozofia może być ćwiczeniem się
w umieraniu43, gdyż jest procesem oczyszczenia i wyzwalania duśmierć oraz na wszystkie inne okrucieństwa, doszedłem do wniosku, iż jest rzeczą niemożliwą, by żyli oni w nieprawości czy też umiłowaniu przyjemności. Jakiż to bowiem człowiek, który byłby miłośnikiem przyjemności i rozpusty albo rozkoszował
się spożywaniem ciała ludzkiego, mógłby radośnie witać nadchodzącą śmierć, która
go pozbawiała wszystkich jego dóbr? Czyż nie starałby się raczej wszelkimi sposobami cieszyć się na zawsze obecnym życiem i uciekać przed rządzącymi niż oskarżać samego siebie, by ponieść śmierć? Lecz to właśnie uczyniły owe fałszywe demony za
pośrednictwem niektórych złych ludzi.” Tamże, 12, 1-3.
„Niektórym przyjdzie w udziale, o ile miałoby to być pożyteczne wybronić się
skutecznie po to, aby przez ich świadczenie i przez ich wyznanie wiary zyskali wszyscy a mianowicie zostali umocnieni członkowie Kościoła, doznali podziwu i zachęty
do uwierzenia ci z pogan, którzy zatroszczyli się o swoje zbawienie pozostałych zaś,
żeby ogarnęła konsternacja i trwoga.” Klemens Aleksandryjski, Kobierce, IV, IX, 73, 5.
40

41

Por. P l a t o n , Państwo, 361 E-362 A.

42

Por. D . K a r ł o w i c z , Arcyparadoks śmierci..., dz. cyt., 155.

Por. P l a t o n , Fedon, 67 C-D. �������������������������������������������������
Nie wiemy jednak dokładnie, czy był to pogląd samego Sokratesa, czy może raczej Platona.
43
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szy od ciała. Śmierć może być celem, do którego zmierzają filozofowie, jeśli będziemy ją rozumieć właśnie jako oddzielenie duszy od
ciała, gdyż wówczas będziemy wolni od wszelkich pokus i namiętności44. Definiując filozofię jako przygotowanie do śmierci należy pamiętać, że zawiera się tutaj pewien paradoks. Otóż stan doskonałości
zostaje ukazany poprzez negację niedoskonałości – tego, co powszechnie uchodzi za doskonałość i szczęście. Wskazując na drogę do doskonałości należy raczej myśleć o tym, co należałoby porzucić, a nie
o tym, do czego powinno się zmierzać. Jeśli patrzeć na to z perspektywy niefilozoficznej, właściwie oznaczałoby to tyle, że należy porzucić wszystko45.
Potwierdza to Sokrates podczas swojego procesu. Biorąc pod uwagę
fakt, że jego mowa ma być walką o życie, należy przyznać, że walczy
bardzo nieskutecznie. Sokrates zupełnie pomija powód, dla którego
został otoczony tak wielką nienawiścią. Zaledwie w jednym miejscu
mowy wygłoszonej podczas procesu zawarte jest wyjaśnienie, chociaż
i tak nie jest ono zbyt dobitne i przekonujące46. „Bo z nas dwóch żaden, zdaje się, nie wie o tym, co piękne i dobre, ale jemu się zdaje, że
coś wie, a ja, jak nic nie wiem, tak mi się nawet i nie zdaje. Więc o tę
właśnie odrobinę jestem od niego mądrzejszy”47. Sokrates nie zmierza do tego, by posiąść całą wiedzę, lecz do uświadomienia sobie
i innym, że to jest niemożliwe i że w tym właśnie tkwi największa
mądrość człowieka.
Śmierć Sokratesa miała znaczny wpływ na wielu jego uczniów
w różnych szkołach filozoficznych starożytnej Grecji, jednak nie została także pominięta w nauczaniu Ojców Kościoła. Bardzo często
porównywano jego śmierć z późniejszą śmiercią Jezusa Chrystusa,
jednak to nie oznacza, że nie widzieli oni różnicy między tymi dwiema postaciami, albo że uznali Sokratesa za męczennika chrześcijań44

Por. P l a t o n , Fedon, 64 C.

45

Por. D . K a r ł o w i c z , Arcyparadoks śmierci..., dz. cyt., s. 167-168.

Por. D . D e m b i ń s k a - S i u r y, Filozoficzne duszpasterstwo. O religijnej misji
Sokratesa, „Teologia Polityczna”, (2004-2005) nr 2, s. 210.
46

47

P l a t o n , Obrona Sokratesa, 21 D.
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skiego. Zasadnicza różnica polega na tym, że filozofowie, którzy byli
często ofiarami nienawiści świata na swoją obronę mieli zaledwie
okruchy mądrości. Tę cząstkową prawdę w pełni objawił dopiero Jezus
Chrystus48. „Co więcej, ci, którzy żyli przed Chrystusem, gdy starali się na tyle, na ile pozwalają ludzkie zdolności, poznawać i zgłębiać
rzeczywistość stawali przed trybunałami jako bezbożni i zabobonni.
Sokrates, który zaangażował się w to najbardziej ze wszystkich, został
oskarżony o te same rzeczy, co my. Zarzucono mu bowiem, że wprowadza nowe bóstwa, a nie wierzy w uznawane przez polis”49. Można
powiedzieć, że w życiu chrześcijan został urzeczywistniony filozoficzny postulat pogardy wobec śmierci. Dlatego właśnie liczne prześladowania są tak naprawdę pewną formą propagandy chrześcijaństwa50.
Za Sokratesem również przejęto pojmowanie mądrości jako stanu gotowości do śmierci. Jest to definicja zawarta w Platońskim „Fedonie”,
do której nawiązuje Klemens Aleksandryjski51. Wydaje się, że chrześcijanie jednoznacznie opowiedzieli się za odpowiedzią Sokratesa, że
ludzie nie rozumieją znaczenia tego, iż prawdziwi filozofowie pragną
śmierci. W rzeczywistości nie wiedzą też, o jaką śmierć chodzi52.
Na zagadnienie ćwiczenia się w umieraniu u pierwszych chrześcijan należy spojrzeć przez pryzmat problematyki męczeństwa. Życie
człowieka sprawiedliwego jest ciągłą walką toczoną od momentu
chrztu świętego. Śmierć męczeńska jest właśnie rozstrzygającą walką53. Zatem całe życie chrześcijanina jest duchową walką stanowiącą
gotowość do śmierci. Klemens Aleksandryjski poświęcił męczeństwu
czwarty tom „Kobierców”, gdzie podkreśla, że cała edukacja gnostyPor. D . K a r ł o w i c z , Arcyparadoks śmierci..., dz. cyt., s. 157-158.

48

 Ś w. J u s t y n , Apologia druga, 10, 4-5.

49
50

Por. D . K a r ł o w i c z , Arcyparadoks śmierci..., dz. cyt., s. 161.

„Pełen jest więc Kościół takich ludzi – którzy przez całe swe życie ćwiczą się
w gotowości przyjęcia życiodajnej śmierci wiodącej ich do Chrystusa – i to zarówno obyczajnych mężczyzn jak kobiet. Wolno jest bowiem każdemu żyjącemu w naszej wspólnocie dążyć do mądrości.” K l e m e n s A l e k s a n d r y j s k i , Kobierce, IV,
VIII, 58, 2-3.
51

52

Por. P l a t o n , Fedon, 64 B.

53

Por. tamże, s. 172.
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ka chrześcijańskiego stanowi przygotowanie do śmierci54. Generalnie
ta forma ćwiczeń jest przeznaczona wyłącznie dla mędrców, jednak ze
względu na ćwiczenia we wstrzemięźliwości mądrość, która za sokratejską definicją jest gotowością do śmierci, staje się osiągalna także dla
prostych chrześcijan55. Ćwiczenie się w śmierci jest zatem uczłowieczeniem w najgłębszym tego słowa znaczeniu, ponieważ jest odrzuceniem tego, co jest człowieka niegodne56.
Podobne myśli można znaleźć u Orygenesa. O męczeństwie dużo
wspominał w swoich homiliach, jednak najistotniejsze z tej problematyki jest jego dzieło „Zachęta do męczeństwa”. Według tego Ojca
Kościoła męczeństwo jest świadectwem, jakie daje się Chrystusowi
w fizycznym cierpieniu i śmierci. Męczennik jest jak zapaśnik, zaś
jego męczeństwo to walka z szatańskimi mocami, które chcą go złożyć
bożkom w ofierze. Natomiast męczennik nie jest w swojej walce osamotniony. Obserwują go niebiańscy widzowie oczekując jego triumfu.
Ta walka jest próbą dla chrześcijanina; sprawdzianem, czy rzeczywiście zbudował swój dom na skale57.
W walce męczennikowi przychodzi z pomocą Duch Święty, który podpowiada mu, jak powinien zareagować. Jednak męczennik jest
przede wszystkim doskonałym naśladowcą Jezusa Chrystusa w Jego
Męce. Towarzyszy on Jezusowi w Jego cierpieniu, a następnie w Jego
chwale. Nagrodą dla męczennika jest wieczne zespolenie z Chrystusem.
Przyszła chwała jest nieporównywalnie większa niż teraźniejsze cierpienia, dlatego są one niczym wobec czekającej na męczennika nagrody. Ponadto wszelkie uciski wyrabiają w nas cnotę i nadzieję, dlatego
należy się z nich chlubić, nie zaś ich unikać58.
Jest tu wyraźnie pokazane, że Orygenes połączył porzucenie ciała z możliwością poznania. Dusza jako rozumna i niecielesna jest pokrewna Bogu. Jak każdy ze zmysłów jest związany z właściwym sobie
54

Por. Kl e m e n s A l e k s a n d r y j s k i , Kobierce, IV, VII, 53, 1-55, 4.

55

Por. tamże, IV, VIII, 58, 2-4.

56

Por. D . K a r ł o w i c z , Arcyparadoks śmierci..., dz. cyt., s. 174.

57

Por. H . C r o u z e l , Orygenes, Bydgoszcz 1996, s. 190.

58

Por. tamże, s. 191.
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przedmiotem, podobnie umysł powiązany jest z rzeczami, które można pojąć rozumem, a wreszcie z tym, co wszystko przewyższa, czyli
z Bogiem59.
Przy omawianiu zagadnienia ćwiczenia się w umieraniu nie możemy
pominąć koncepcji białego męczeństwa, jaką sformułował Orygenes60.
Koncepcja ta pojawiła się, gdy ustaje prześladowanie Kościoła, które
spowodowało, że życie chrześcijanina było w każdym momencie zagrożone. Była to sytuacja, która stanowiła warunek do prowadzenia
życia prawdziwie zgodnego z Ewangelią. W każdej chwili należało
być gotowym, aby umrzeć za wiarę. Zatem koniecznością w życiu każdego chrześcijanina było ćwiczenie się w umieraniu. Śmierć męczeńska była wówczas uznawana za największy zaszczyt i jednocześnie
najprostszą drogę, aby osiągnąć zbawienie. Po tym, jak prześladowania ustały musiał pojawić się jakiś czynnik, który stanowiłby kontynuację męczeństwa. Wtedy właśnie w Egipcie na przełomie III i IV
wieku pojawili się pierwsi mnisi. Już nie męczeństwo stanowiło warunek realizacji ideału doskonałego życia chrześcijańskiego, lecz ucieczka od świata. Koncepcja białego męczeństwa Orygenesa jest właśnie
wyrzeczeniem się świata poprzez życie ascetyczne. Ta teoria niemalże
na równi stawia ascetę z męczennikiem. W ten właśnie sposób monastycyzm, który był ruchem głównie ludzi prostych stał się jednocześnie miejscem uprawiania filozofii61.
Powyższe rozważania wyraźnie pokazują wpływ filozofii klasycznej, a szczególnie nauki Sokratesa na ćwiczenia duchowe pierwszych
chrześcijan, głównie na ćwiczenie się w śmierci, które było wówczas
chyba najważniejszym. Podsumowując można powiedzieć, że bliżsi platońskiej tradycji Aleksandryjczycy zdecydowanie podkreślali poznawczy aspekt przygotowania do śmierci. Gdy Klemens Aleksandryjski
chwali Sokratesa za to, że nazwał filozofię wstępnym ćwiczeniem

59

Por. tamże, s. 177.

60

Por. O r y g e n e s , Zachęta do męczeństwa, 15, w: PSP t. XXIV, Warszawa 1980.

Por. T. S t ę p i e ń , Pseudo-Dionizy Areopagita chrześcijanin i platonik, Warszawa
2006, s. 57-58.
61
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się w umieraniu62, to od razu doda: „Bo dopiero ten, kto przy myśleniu nie posługuje się wzrokiem, ani też żadnego z innych wrażeń
zmysłowych za rozumowaniem nie wlecze, lecz samą czystą spekulacją myślową wnika w rzeczywistość, taki uprawia prawdziwą filozofię.”63 W nauczaniu Klemensa wyraźnie widać, że samo
poznanie ma cechy tego, co zwykło nazywać się śmiercią. Nauka
umierania jest zatem koniecznym warunkiem poznania. Podobnie
jak śmierć to oddzielenie duszy od ciała, tak poznanie jest rozumną śmiercią64.

4. Podsumowanie
Powyższe rozważania pozwalają dostrzec liczne analogie w dziedzinie wyrażania dążenia do cnoty poprzez przykład dawany własnym
życiem zachodzące pomiędzy filozofią klasyczną a chrześcijaństwem
pierwszych wieków. Ujęcie tego zagadnienia z perspektywy filozofii
i Ojców Kościoła pozwala na szersze ujęcie tego problemu, a ponadto nie dopuszcza radykalnego zamknięcia się na inne kultury, które
przecież wiele mogły wnieść do chrześcijaństwa zarówno w pierwszych wiekach jego istnienia, jak i w czasach nam współczesnych.
Zagadnienia poruszane w niniejszych rozważaniach ukazują także
chrześcijaństwo jako religię rozumu. Pismo Święte mówi zwykle o nawróceniach prostych ludzi, natomiast Ojcowie Kościoła wskazują ponadto wśród nawróconych również na filozofów, takich jak św. Justyn
Męczennik, który przecież od swoich młodzieńczych lat był zwolennikiem nauk Platona.
Niestety filozofia jako sposób życia w zaprezentowanym wyżej
rozumieniu powróciła jeszcze tylko jeden raz – w pismach Erazma
z Rotterdamu. W późniejszych nurtach filozoficznych, zwanych filozofią życia, których przedstawicielami są między innymi Nietzsche,
Dilthey czy Bergson nie ma miejsca na rzeczywistość transcendent62

Por. Fedon, 81 A.

63

Por. K l e m e n s A l e k s a n d r y j s k i , Kobierce, V, XI, 67, 2.

64

Por. D . K a r ł o w i c z , Arcyparadoks śmierci..., dz. cyt., s. 176.
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ną tak silnie akcentowaną nie tylko przez filozofię chrześcijańską,
ale również przez filozofię pogańską począwszy od presokratyków.
Należałoby postulować powrót do ściśle filozoficznego sposobu życia
w ujęciu chrześcijańskim. Okazuje się, że filozoficzny sposób życia zaprezentowany przez filozofów pogańskich nie ujrzałby światła dziennego bez późniejszego odwołania do wiary przez Ojców Kościoła.
Wielkość chrześcijaństwa polega na tym, że w swoich ćwiczeniach
duchowych pociągnęło za sobą masy, w których wiara może właśnie
dzięki tym praktykom dojrzewać.

Summary
Aspects of aspiration drift into perfect life in Greek
philosophy and in Early Christianity
Philosophical Schools of Ancient Greece had a tremendous impact
on forming Christianity in Early Ages. In this process remarkably
important role played Socrates. From his times, after a bit ambiguous
beginnings of Pythagoreanism, we can speak about philosophical
style of life. Plato was the one to continue this thought with incredible
piety, also thanks to his Academy. In Greek philosophy the training
of paramount importance were dialectic exercises. Using dialectic
Socrates intended mainly to educate and raise, whereas Plato’s ambition
was to prepare his students to their social roles in the city. However,
it was not simply about dialog itself, the crucial part was character
building process. One hundred years after Jesus’ passing, Christianity
was seen as a kind of philosophical trend, yet not as a common one. By
many Christianity was said to be the eternal philosophy, not because
of its competitive gospel but because of its competitive way of life. All
that was due to many similarities between philosophy and Christianity.
Absolutely vital was human’s drift into Reason, gnosis or asceticism.
Essential spiritual training which was practiced in Christianity was
training oneself in death. This practice has its beginnings in the figure
of Socrates who was the first to define philosophy as training in death.
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Undoubtfuly, this view had immense influence on Church Fathers, such
as Justin Martyr or Origen. That is why for a long time Christianity was
seen as the perfect philosophy.
Anna Kazimierczak-Kucharska
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Czy piękno może zbawić?
Wokół teologii piękna
1. Wprowadzenie w zagadnienie
Człowiek nieustannie poszukuje piękna, a nawet można powiedzieć, że czuje nieustannie jego głód. Poszukuje go w sobie samym,
w sztuce, muzyce, modzie, naturze, miłości, a nawet w religii. Każdy
chciałby być na swój sposób pięknym. Każdy może wydobyć ze swojej pamięci momenty przeżywanego piękna, które utrzymują go przy
życiu i sprawiają że jego egzystencja ma sens. Wspaniałością piękna jest to, że ustawicznie nas zaskakuje. Doświadczenie piękna często
zmienia pozytywnie życie człowieka i sprawia ze staje się on twórczy. Człowiek bowiem został stworzony do kreatywnego tworzenia.
Kreatywność oznacza umiejętne wywoływanie piękna i służenie pięknu. Można nawet powiedzieć więcej, jesteśmy powołani do bycia pięknymi. Greckie słowo określające piękno kalon nawiązujące do terminu
kalein zawiera w sobie pojęcie „bycia powołanym”. Gdy doświadczymy bowiem piękna zaczynamy się czuć powołanymi do odczuwania,
myślenia, tworzenia zgodnie z jego harmonią i rytmem w przetwarzaniu świata. Piękno uwzniośla ludzkie życie prowadząc je do harmonii i w konsekwencji do wiecznego źródła jego przeznaczenia. Nawet
w najbardziej niesprzyjających okolicznościach człowiek może nosić
w swoim umyśle coś pięknego.
Traktując o pięknie najczęściej odnosimy je do kategorii estetycznych, rzadko uświadamiając sobie że jest ono także wartością metafizyczną – transcendentną. Bóg jest najwyższym Pięknem, co więcej
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jest On źródłem wszelkiego piękna. Pięknem jako drogą do Boga – via
pulchritudinis – zajmowano się od zawsze: od Świętego Augustyna po
R. Guardiniego, od Dionizego Areopagity po Sołowjewa, od Tomasza
z Akwinu po J. Maritaina, od Świętego Franciszka z Asyżu po H.U.V.
Balthasara, od Pascala po Kierkegaarda. Piękno często jednak rozumiane bywa niejednoznacznie, a nawet fałszywie.

2. Fałszywe ujęcia piękna
Fałszywe ujęcia piękna zrodziły się w cywilizacji konsumpcji,
w której jak pisał R. Kapuściński „ (…) jadłospis zastępuje Dekalog”1,
człowiek-klient poszukuje zaspokojenia swoich pragnień, a każde
pragnienie musi być natychmiast zrealizowane, rozrywka polega na
wchłanianiu towarów, a aksjologiczne zasady sprowadzane są do wartości utylitarnych2. Fałszywe ujęcia piękna posiadają różne oblicza, ale
wszystkie potykają się o ten sam błąd, a mianowicie utrzymując, że
piękno jest w swej istocie przede wszystkim kategorią estetyczną, a nie
jak jest naprawdę – kategorią metafizyczną. Oto te ujęcia:
Piękno traktowane jako „fenomen mody”. Wszyscy o nim mówią,
bo należy to do kanonu zachowań estetycznych i kulturowych rozważań. Prezentowane wernisaże z bogatą obsługą medialną mają dokonywać integracji społecznej przez konsumpcję, zaspokoić „pragnienie
estetyczne”, być wyrazem prestiżu, ale tak naprawdę nie rozumie się
w nich czym jest piękno? Dlaczego jest ono ważne? W jaki sposób
piękno kształtuje rzeczywistość?
Zredukowanie piękna do jego wymiaru zewnętrznego, ozdabiającego idee, do swoistego rodzaju marketingu, w którym istotna jest nade
wszystko wymiana produktów. W takim ujęciu piękno to posiadanie, oglądanie i podziwianie przedmiotów, najczęściej luksusowych.
Wyznacznikiem piękna staje się wtedy niejednokrotnie cena przedmiotu. Dobrym przykładem tak rozumianego piękna są umieszczane
1

R . K a p u ś c i ń s k i , Lapidarium IV, Warszawa 2000, s. 118.

Utylitarne należy rozumieć w sensie pożądane i osiągalne, to co jest zdolne zaspokoić nasze potrzeby i pożądania, wreszcie to co jest pożyteczne.
2
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w mallach wielkich supermarketów galerie sztuki, w koszach handlowych wystawianie klasyki literatury światowej, albo funkcjonowanie
multipleksowych sal kinowych. Zrozumiałą jest rzeczą, że tak funkcjonująca w centrach handlowych kultura nie służy pięknu i sztuce,
a jedynie jest chwytem marketingowym, instrumentalizacją wartościami sztuki na użytek pragmatyczny3.
Ograniczenie piękna do sztuki potraktowanej jako środek przekazu
doktryny chrześcijańskiej.
Piękno nie może być traktowane jedynie użytecznie, nawet jeśli służyłoby ono jako instrument w ewangelizacji. Staje się bowiem wtedy
elementem dekoracyjnym, instrumentem pragmatyczności, zawłaszczonym w służbie Kościoła. Tymczasem Kościół czy religia nie mogą
zawłaszczać kultury i sztuki. Kultura jest autonomiczna w stosunku
do światopoglądu, państwa, nauki. Soborowa Konstytucja Gaudium et
spes zdecydowanie broni autonomii kultury, a zatem i sztuki4 i jej swobodnego rozwoju. Między sztuką a chrześcijaństwem zachodzi ścisła
korelacja o charakterze pozytywnym i trwałym, ale nie ma próby przyporządkowania. Chrześcijaństwo przyjmuje pluralizm sztuk, a zatem
i pewnego rodzaju ich relatywność i zmienność historyczną. Spotykając
się z różnymi formami sztuki chrześcijaństwo bierze z niej to, co dobre, i uniwersalizuje jej wartości dla dobra całej ludzkości. Jan Paweł II
przytacza tezę o. M. D. Chenu, że dzieła plastyczne są nie tylko
estetycznymi ilustracjami, ale prawdziwymi źródłami teologicznymi5. Zatem sztuka w Kościele ma nie tylko opowiadać, ale także inspirować modlitwę, być wyrazem wspólnoty wiernych. Dzięki sztuce
„rzeczywistość duchowa, niewidzialna” ma stawać się postrzegalna.
Sztuka ma ukazywać, że religijna inspiracja nie przemija. Sztuka dla
papieża jest także drogą ku chrześcijańskiej doskonałości. Kościół potrzebuje sztuki, bo jest ona Ikoną niewidzialnego Boga. Jest nie tylko
Kościołem słowa, ale także sakramentów, świętych znaków i symboli.
Zob. L . H o s t y ń s k i , Piękno w świecie konsumpcji, w: Wizje i rewizje. Wielka
księga estetyki w Polsce, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2007, s. 251-263.
3

4

S o b ó r Wa t y k a ń s k i I I , Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes 59, 62.

5

J a n P a w e ł I I , List do artystów, 11, Lublin 2006.
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Wiara zwraca się nie tylko do słuchu, ale i do wzroku. Kościół potrzebuje sztuki nie tylko ze względów funkcjonalnych, zlecając jej zadania, ale dla lepszego poznania conditio humana wspaniałości i nędzy
człowieka, któremu ma głosić Ewangelię6.
Banalizacja piękna jest wynikiem dążenia do tego, aby sztuka podobała się wszystkim, a więc aby była dostępna i zrozumiała dla każdego,
co musi rodzić niebezpieczeństwo spłycenia piękna, czyli powstawania zjawiska kiczu. Kicz polega na zbanalizowaniu treści intelektualnych i podaniu ich w postaci treści i formy strawnej dla wszystkich.
Jest pięknem dekoratywnym oddziaływującym na emocje. Kicz zamienia banał w domniemane piękno, żerując na ludzkich uczuciach.
Kicz jest produktem rynkowym, sztuką która staje się towarem służącym zaspokojeniu gustów szerokiej publiczności. Jest pewną sztuką
uwodzenia odbiorcy (jako przeciwieństwo wytwarzania sensu), który
staje się konsumentem a nie miłośnikiem piękna.
Dwuznaczność w rozumieniu piękna wywodząca się z pewnej podejrzliwości w rozumieniu jego esencji. Historycznie rzecz ujmując
chrześcijaństwo zwłaszcza w epoce średniowiecza, mimo że objawiało znaki Bogo-człowieczeństwa, generalnie przeciwstawiało to co
Boskie, temu co ludzkie. Stąd z wielką ostrożnością podchodzono do
antropologii (choć oczywiście tego pojęcia jeszcze nie znano, jednak
problematyka kryjąca się za nim istniała), z ostrożnością także traktowano ludzkie wymiary piękna. Owszem metafizyczne piękno w średniowieczu doczekało się swojego apogeum, ale estetyka jako taka
nie była tolerowana, jako że kojarzyła się ze zmysłowością, marnością, rozpustą, wyzywającą okazją do grzechu, cielesną prowokacją.
Uważano że zmysłowa percepcja piękna, i jego atrakcyjność rozprasza, a nawet jest niebezpieczna. Wydaje się jednak że współcześnie
przychodzi na nowo era głębokiej wrażliwości na piękno człowieczeństwa nie zmąconego żadnym historycznym nawisem.

6
J a n P a w e ł I I , Spotkanie z przedstawicielami świata nauki i sztuki (Wiedeń 12
września 1983), Natura i sztuka drogami prowadzącymi do Boga, w: Wiara i kultura,
Rzym 1986, s. 222.
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3. Czym jest piękno?
Czym zatem jest prawdziwe piękno? Święty Augustyn w swoim
nieśmiertelnym dziele „Wyznania”, zadawał sobie pytanie czy pięknem jest coś lub ktoś, bo się podoba, czy też to coś lub ktoś podoba
się, bo jest piękny? To bardzo ważne rozróżnienie. Augustyn oczywiście wybiera tą drugą alternatywę. Pięknem nie może być tylko to co
się podoba, sprawia przyjemność, daje pozytywne doznania, przyczynia się do relaksu, daje ukojenie, pozwala zapomnieć. W takich kategoriach zły seks, demoniczna muzyka, używki, alkohol, narkotyki, dla
niektórych byłyby czymś pięknym. Piękno byłoby zatem zredukowane do posiadania, używania, gustu. Piękno nie może być ograniczone
do subiektywnego upodobania, smaku, pożądania. Naprawdę podoba
się coś, co jest rzeczywiście piękne. Piękno jest czymś obiektywnym,
co pociąga, fascynuje, urzeka. Piękno jest w tym sensie poza mną, ale
z czym mogę tworzyć relację, harmonię. Jak to wyraża znany teolog
Bruno Forte „piękno jest wszystkim we fragmencie, uczynione w nim
dzięki należytej proporcji poszczególnych części”. Piękno jest, dopowiada za Tomaszem z Akwinu, integralnością (integritas), formą (forma) i klarownością (claritas)7.
 �����������������������������������������������������������������������������������
„(…) la belezza e il tutto nel frammento, riprodotto in esso grazie alla proporzione delle parti”, zob. B. Forte, Bellezza splendore del vero. La rivelazione della bellezza
che salva, w: “Cristianesimo e bellezza. Tra Oriente e Occidente” (red. N. Valentini),
dz. cyt., s.61-62. Warto określić co rozumiał Tomasz Akwinata pod tymi pojęciami.
Forma może być rozumiana jako morphe czyli figura, i być ilościowym ograniczeniem ciała; forma może być formą substancjalną, która otrzymuje istnienie dopiero
wcielając się w materię i porzucając swoją abstrakcyjność; forma jest też essentia czyli substancją pierwszą, postrzeganą jako coś, co może być ujmowane pojęciowo i definiowane. Integritas wiąże się z inną cechą proportio i oznacza że forma i materia
powinny być współmierne czyli naturalnie dopasowane, między nimi musi zachodzić
głęboka relacja. Integritas należy rozumieć jako obecność wszystkich części, które
współdziałają w całości by móc ją zdefiniować jako taką. „Ciało ludzkie jest zdeformowane gdy utraci jakąś część, a nazywamy kalekę brzydkim, ponieważ brak mu proporcji części w odniesieniu do całości (I sent. 44,3,12,1). Claritas oznacza jasność, to
co w rzeczy najbardziej wewnętrzne, a jednocześnie jest ono samoobjawieniem się
formy organizującej, zdolnością do samowyrażania się, dyspozycyjnością do poznania
się, oceniania jako piękny. Claritas jest ontologicznie jasnością i błyskiem w sobie.
7
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Powtórzmy pytanie: czym jest piękno? Jest nim byt. To co jest, jakakolwiek treść konkretna o ile realnie istnieje. Może nim być natura, człowiek, świat, kosmos uporządkowany według proporcji, miary,
liczby, pozostający w pewnej harmonii. Tak piękno rozumiała starożytność a zwłaszcza Platon, który twierdził, że „zachowanie miary
i proporcji jest zawsze piękne” (Fileb), a samo piękno jest jedyną rzeczą dla której oglądania warto człowiekowi żyć (Uczta). Platon piękno
łączył z dobrem i prawdą i ustanowił dla niego szereg stopni hierarchicznych – od piękna spostrzegania zmysłowego do idei piękna czyli piękna samego w sobie.
W średniowieczu poniekąd kontynuowano tę starożytną ideę piękna, przy czym dookreślono pojęcie realnego bytu. Pięknym był Bóg,
jako jedyny realny byt i wszystko co On stworzył było piękne. Jak
się wyrażał Ulryk ze Strasburga: „Bóg jest nie tylko doskonale piękny
i najwyższym stopniem piękna, ale jest też przyczyną sprawczą, wzorcową i celową wszelkiego stworzonego piękna”8. W średniowieczu
istniała koncepcja piękna czysto umysłowego, piękna harmonii moralnej i blasku metafizycznego, jak pisał Umberto Eco9. Nie oznaczało to bynajmniej, że w mentalności średniowiecznej nie dopuszczano
zmysłowej percepcji piękna, jego atrakcyjności, obawiano się jednak
że tak postrzegane piękno rozprasza podobnie jak piękna kobieta może
rozpraszać. Z tego powodu odrzucano rzeczywistość estetyczną, samą
w sobie przecież wartościową, jako w pewnych okolicznościach niebezpieczną. Z tego powodu średniowiecze nie dowierzając pięknu zewnętrznemu, uciekało w wewnętrzny, by nie powiedzieć mistyczny,
świat kontemplacji Pisma Świętego czy też kontemplacji duszy znajdującej się pod wpływem łaski. Podkreślano piękno wewnętrzne, niezniszczalne ocalające wartości estetyczne przed śmiercią.
Nowożytność nie zaprzestała fascynować się pięknem, ale Stwórca
nie był już dla niej przyczyną i usprawiedliwieniem piękna natury. Co
więcej w tym okresie następuje zbliżenie piękna i sztuki, piękno mogło być wytworzone dzięki sztuce poprzez wrażliwość i zmysłowość,
8

Za. W. Ta t a r k i e w i c z , Historia estetyki, Warszawa 1985, t. II, s. 218.

9

U . E c o , Sztuka i piękno w średniowieczu, Kraków 1997, s. 13.
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pozostając alternatywnym wobec rozumu. W ten sposób „sztuka piękna” staje się autonomiczna, emancypuje się od kultu i rozumu, staje się estetyczna. W XVIII wieku następuje przełom pod wpływem
sporu między zwolennikami obiektywizmu (piękno związane jest
z bytem, Bogiem, światem) głoszącymi obiektywność i niezmienność
piękna i reprezentantami subiektywizmu głoszącymi, że dzieło sztuki
będąc wytworem człowieka swoje piękno może zawdzięczać także odbiorcy. Gdy subiektywizm zaczął przeważać nad obiektywizmem jasnym się stało, że refleksja nad pięknem przenosi się na doświadczenie
estetyczne. To doprowadziło w późniejszym czasie (apogeum czego
był XX wiek) do zmiany koncepcji piękna, a nawet jego kryzysu jako
kategorii zbędnej, w najlepszym wypadku potraktowanej jako jednej
z wielu określeń.
Piękno posiada swoje odniesienie do prawdy. Spoglądając na
dzieła sztuki możemy zadać pytanie: co jest pierwsze piękno czy
prawda? Czy prawda ma prymat nad pięknem, czy też piękno dominuje nad prawdą? Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Trzeba
najpierw rozróżnić dwa porządki: ontyczny i poznawczy. W porządku ontycznym, pytając czym jest dane dzieło sztuki i jaki był powód
jego powstania, należałoby powiedzieć o prymacie prawdy nad pięknem. Malarz, rzeźbiarz, muzyk, a przede wszystkim „ikonopisarz” dla
przekazania jakieś prawdy teologicznej posługuje się językiem sztuki
i jej piękna. Wytworzone przez nich w ten sposób piękno jest blaskiem
prawdy. Gdy jednak dzieła sztuki rozpatrujemy od strony poznawczej,
od strony podmiotu, możemy mówić o prymacie piękna nad prawdą.
Ono bowiem mając siłę przyciągania, pociąga odbiorcę od piękna ku
prawdzie. Doświadczenie odbioru ma zatem najpierw charakter estetyczny a dopiero później religijny. W określonym momencie dokonuje
się transpozycja doświadczenia estetycznego w religijne10.
Piękno związane jest nierozdzielnie z dobrem. W starożytności
dobro i piękno były tak ściśle ze sobą powiązane, że w kulturze greckiej na ich określenie nie stosowano dwóch odrębnych słów, lecz jedK . Wo l s z a , Ikona i doświadczenie religijne. Próba analizy fenomenologicznej,
w: Ikony Niewidzialnego, red. M. Lis. Z. Solski, Opole 2003, s. 31-32.
10
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no wspólne kalokagathia – „piękno-dobro”. Hebrajczycy również
rozumieli, że wszystko co Bóg stworzył było tov, czyli dobre i piękne, co tłumacze Septuaginty znakomicie ujęli używając terminu kalos np. określając Dobrego-pięknego Pasterza. W 1228 roku Wilhelm
z Owernii w traktacie Tractatus de bono et malo analizuje piękno
prawego postępowania pisząc, że piękno wewnętrzne sprawia przyjemność duszy, która je wyczuwa i „uwodzi duszę, skłaniając ją do
miłości”. Dobro znajdujące się w duszy ludzkiej nazywa pięknem moralnym. Zresztą nie był w tym względzie do końca oryginalnym, gdyż
koncepcję tę przejął od stoików, od Cycerona i Augustyna, a także od
Arystotelesa, który pisał: „pięknem jest to, co jest godne wyboru samo
w sobie i jako takie zasługuje na pochwałę lub to, co jest dobre i z tej
właśnie racji przyjemne” (Retoryka 1,9,1366a 33). W podobnym tonie wypowiada się Robert Grossetest w 1243 roku, przypisując Bogu
imię Piękno (Pulchritudo) pisał: „Jeżeli wszystko podąża jednocześnie
do tego, co dobre, i tego, co piękne, to to, co dobre, i to, co piękne, są
tym samym”11. Bóg jest dobrem, gdyż wszystko doprowadza do istnienia i w dobrym stanie go zachowuje. Jest też pięknem, bo czyni harmonię wszystkich bytów w nich samych i we wzajemnych odniesieniach.
Święty Bonawentura idąc po tej samej linii w niewielkim dziełku
z 1250 roku wymienia cztery warunki bytu tj., że jest on – unum, verum, bonum i pulchrum (jeden, prawdziwy, dobry i piękny), a definicję piękna określa jako „wspaniałość wszystkich transcendentaliów
razem”12. Z kolei Albert Wielki w komentarzu do IV rozdziału O imionach Bożych zatytułowanym De pulchno et bono zauważa: „To, co
dobre wiąże się z tym, co piękne, stosownie do tego, że tkwi w tym samym podłożu co dobro… różnią się tylko pojęciowo… to, co dobre,
oddziela się od tego, co piękne, przez intencję”13. Jego uczeń Tomasz
z Akwinu przyjmując za Mistrzem, że piękno i dobro są tą samą rzeczywistością, bo obydwa znajdują oparcie w formie, dopracowuje, że
dobro powoduje iż forma staje się przedmiotem pożądania, dążenia do
11

U . E c o , Sztuka i piękno w średniowieczu, dz. cyt., s. 37-38.

12

Tamże, s. 40-41.

13

Tamże, s. 41.
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urzeczywistnienia się, piękno zaś odnosi formę do czystego poznania.
Oto jego słowa: „Albowiem dobro odnosi się w sposób właściwy do
pożądania; dobrem jest bowiem to, do czego wszystko zmierza. I dlatego obejmuje pojęcie celu, bowiem pożądanie jest jakimś ruchem ku
rzeczy. Piękno zaś odnosi się do zdolności poznawczej, pięknymi bowiem nazywamy te rzeczy, które widziane podobają się”14. Z tej racji
„…piękno wymaga trzech własności. Po pierwsze, całkowitości, czyli
doskonałości; to bowiem, co nie jest całe, już przez to samo jest brzydkie. Właściwej proporcji, czyli harmonii. I ponadto jasności, o tym bowiem mówimy, że jest piękne, co ma jaśniejący kolor”15.
Piękno powinno prowadzić do dobra, ale nie zawsze tak było. Piękno
winno być ukochane po to, aby łatwiej było wybierać dobro. Nie zawsze tak się jednak dzieje. Często piękno uważa się za wroga dobra,
bo nie tyle prowadzi ono do chwały Boga, ile raczej kusi, popycha do
grzechu, nakłania do buntu, jak niegdyś anioła strąconego w otchłań
ponieważ bałwochwalczo kontemplował własną piękność i uczynił ją
przedmiotem pychy. Powracając do epoki średniowiecznej, jesteśmy
w niej świadkami wspaniałego rozkwitu sztuki figuratywnej jak i teorii sztuki głoszącej powiązanie piękna z prawdą, dobrem, miłością.
Ta znakomicie rozwinięta estetyka średniowieczna, w której kontemplowano piękno Boga i stworzeń przez Niego uczynionych, niekoniecznie miała wiele wspólnego z codziennością życia. Zamiłowanie
do regularności geometrycznej, racjonalizm, szacunek do bytu, tworzone definicje harmonii kosmosu, cudowne konstrukcje architektoniczne i niedoścignione dzieła malarzy, rzeźbiarzy itp. szły w parze
z okrucieństwem, nikczemnością, głodem, niesprawiedliwością, a nawet wyzyskiem tych, dzięki którym i dla których te dzieła powstawały. Fantastyczna sztuka religijna średniowiecza, do dziś wzbudzająca podziw, przecinała się z oczekiwaniem na Antychrysta, apokaliptyczną wizją wszechobecności diabła, paleniem na stosie, mordem na
czarownicach, skrajną nietolerancja i głupotą. Okrucieństwo, rozwią-

14

To m a s z z A k w i n u , Summa Theologica, Kraków 1927-1933, I, 5,4 ad 1.

15

Tamże, I, 67, 1;I-II, 77, 5 ad 3.
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złość, bezbożność idzie w parze z wiarą w Boga, a estetyka się do tego
dostosowuje.
Piękno zmierza do miłości. W tradycji chrześcijańskiego Wschodu
znaleźć można motyw filokaliczny, czyli motyw miłości piękna.
Oczywiście mowa tu o pięknie w sensie metafizycznym, gdyż piękno estetyczne aż tak bardzo nie absorbuje uwagi podmiotu. Podziw
„ładności” nie idzie w parze z ukochaniem tej ładności. Piękno metafizyczne wyzwala miłość i sprawia, że zaczyna się je rozpatrywać nierozdzielnie od dobra i prawdy, w konsekwencji od świętości. Skoro
piękno jest Imieniem Boskim, Bóg sam w sobie jest pełnią piękna tak
w ontologicznym jak i osobowym znaczeniu. Bóg wzywa człowieka do
stania się pięknym przez coraz pełniejsze upodobnienie się do Niego.
Pragnienie Boga jest pragnieniem piękna i odwrotnie pragnienie autentycznego piękna jest pragnieniem Boga. Oddawanie chwały Bogu
(Bóg żyje i króluje w chwale) jest realizacją piękna, aż po jego umiłowanie. Oddawanie chwały światu natomiast grozi uwiedzeniem przez
pożądliwość piękna, która rozdziela od siebie piękno, prawdę i dobro.
Widać to w raju, gdy Ewa spostrzegła, że „owoc zakazany jest dobry
dla jedzenia, jest rozkoszą dla oczu”. Piękno staje się odtąd, jak pisze
Olivier Clement, „(…) autonomiczną wartością w niewiedzy osobowej
relacji, jaka łączyła pierwszą parę ludzi z Bogiem. Estetyczny powab
wzbudza bałwochwalczy kult. Od tej pory ‘piękno jest zagadką’, albowiem może być ono, jak (?) zauważy Dostojewski, tak w Madonnie,
jak i w Sodomie. Lucyfer jest równocześnie piękny i ohydny. Ludzka
twarz – miejsce świadomej przejrzystości na światło przybywające
z drugiej strony – staje się maską. Spojrzenie zabija i bierze w posiadanie, usta zjednują i szydzą, czysto mózgowa mądrość czoła oszańcowuje się przed władzami serca…”16.

4. Koncepcja piękna we współczesnej estetyce
Czyniąc rozważania o pięknie warto przyglądnąć się koncepcji piękna we współczesnej estetyce. Estetyka jako odrębna dziedzina wie16

O . C l e m e n t , Piękno jako objawienie, „W drodze” (1981) nr 10, s. 10.
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dzy powstała w XVII wieku, ale samą nazwę „estetyka” wprowadził
w połowie XVIII wieku Aleksander Gottlieb Baumgartem. Od Kanta
i Hegla z przełomu XVIII i XIX stulecia, we wczesnym okresie nowoczesności uformowała się koncepcja estetyki. Dotyczyła ona refleksji nad pięknem i sztuką oraz refleksji i przeżyć związanych z oceną
piękna i sztuki. Nowoczesna koncepcja estetyki utożsamiła przedmiot badań estetyki ze sztuką i tym co artystyczne. Zostawiając niejako na boku zmysłowe postrzeganie i przeżywanie świata, skupiła się
na sztuce pięknej, traktowanej jako model estetycznej praktyki. Sztuka
w ten sposób stała się dla estetyki przykładem estetycznej doskonałości i wzorem zmysłowego poznania. Ścisłe powiązanie estetyki ze
sztuką sprawiło, że kryzys sztuki stał się, zdaniem wielu autorów, kryzysem estetyki jako dziedziny badawczej17. Przez specjalistów z zakresu estetyki jest ona zatem współcześnie postrzegana wielorako: jako
dyscyplina aktualna, jako dyscyplina wymagająca reformy bądź jako
dyscyplina nieaktualna18.
Reprezentantem pierwszego nurtu mówiącego o nieustannej aktualności estetyki jest Gyorgy Lukacs, dla którego estetyka może zaczynać
się tam, gdzie sztuka doznaje kryzysu. Pierwszoplanowym zadaniem
estetyki będzie wtedy obrona wartości sztuki, tradycji artystycznej,
etosu sztuki, przypominanie o tym, czym prawdziwa sztuka być powinna. Jest to rodzaj estetyki normatywnej19. W grupie tej znajdują
się też zwolennicy metafizycznej koncepcji piękna (P. Evdokimov,
P. Jaroszyński), będącej blaskiem boskości w ludziach i rzeczach.
Traktują oni piękno jako atrybut Najwyższej Istoty, nie ograniczając
się jedynie do zmysłowego postrzegania piękna, lecz przenosząc go
na poziom teologiczno-metafizyczny20. Zwolennikami nieteologicznej koncepcji piękna, aczkolwiek ideowo zbliżonymi do reprezentan17
G . D z i a m s k i , Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej, Poznań
1996, s. 9.
18
Zob. S . M o r a w s k i , Czy zmierzch estetyki?, wstęp do antologii Zmierzch estetyki-rzekomy czy autentyczny, Warszawa 1987.
19
G . D z i a m s k i , Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej, dz. cyt.,
s. 18-21.
20

Zob. P. J a r o s z y ń s k i , Metafizyka piękna, Lublin 1986.
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tów stanowiska metafizycznego, są m.in. Leonid Stołowicz, Mikel
Dufrenne czy Hans Georg Gadamer. Ten ostatni nawiązując do starożytnych Greków i ich miłości piękna (jak u Platona w Fajdrosie),
zdaje się przechodzić ponad przygodnością ludzkiego bytu i dostrzegać trwalszy porządek świata i bytu w świecie metafizycznym, w którym zakorzenione jest ludzkie istnienie. Piękno ma dla niego ważną
rolę do spełnienia, a mianowicie budowanie mostów pomiędzy światem idealnym i rzeczywistym. Piękno jest znakiem prawdy bytu,
w którym zakorzenione jest nasze życie. Zadaniem sztuki jest wychodzić poza przypadkowość, rozpoznając ową prawdę21. Reprezentantami
nurtu opowiadającymi się za aktualnością estetyki są również ci, którzy za główny przedmiot estetyki uważają doświadczenie estetyczne (Aesthetic point of view)22, przy czym chodzi o poznanie (wiedzę)
zmysłowo-przyjemnościowe w opozycji do racjonalnego czy metafizycznego. A ponieważ nie ma takich przedmiotów czy zdarzeń, których nie dałoby się rozważać z estetycznego punktu widzenia, nie ma
mowy o kryzysie estetyki. Takie stanowisko, reprezentowane m.in.
przez Herberta Marcuse i Monroe Beardsleya, grozi jednak „estetyzacją świata” (nadmierne rozszerzenie estetycznego punktu widzenia),
czyli dominacją stylu nad treścią, estetyki nad moralnością23.
W nurcie estetyki jako dyscypliny wymagającej reformy znajdują
się zwolennicy radykalnej reformy (W. Adorno, M. Kirby), podzielając pogląd że nie tylko sztuka się zmienia, ale i refleksja nad sztuką. Potrzeba zatem filozofii sztuki, krytycznej refleksji wspomagającej
myślenie artystów. Dla Adorno sztuka jest nośnikiem prawdy, prawda jest rzeczywistą wartością sztuki, piękno jest drugorzędne i jedynie
21

Zob. H . G . G a d a m e r, The Relevance of the Beautiful, Cambridge 1986.

M o n r o e B e a r d s l e y podaje pięć wyróżników nastawienia estetycznego, na
których bazuje doświadczenie estetyczne: a) skierowanie bezpośredniej uwagi na jakości przedmiotu; b) wyzwolenie się od myśli nie związanych z percypowanym przedmiotem; c) zawieszenie emocji; d) aktywne wyszukiwanie wartości w postrzeganym
przedmiocie; e) kompletność, pełnia przeżycia. Zob. M.C. Beardsley, The Aesthetic
Point of View, Ithaca 1982.
22

23

s. 26.

G . D z i a m s k i , Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej, dz. cyt.,
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przypisane sztuce. Estetyka rozważa zatem nie tyle subiektywny element piękna, o ile wydobywa w sztuce moment prawdy. Stąd mamy
do czynienia niekiedy z konfliktem miedzy prawdą a pięknem, sztuka zmuszona jest niekiedy zwrócić się przeciwko samej sobie efektem czego jest anty-sztuka czy artystyczna degeneracja. Według tego
myślenia przedmiotem estetycznej refleksji jest poszukiwanie prawdy, co w rezultacie oznacza podtrzymywanie relacji między sztuką
a metafizyką24. Reformatorami estetyki są też zwolennicy rozszerzenia
obszaru badań estetycznych historycznie ukształtowanych w obrębie
tzw. sztuki wysokiej i objęcie nimi także różnych systemów komunikacji symbolicznej (R. Barthes, U. Eco, J. Łotman). Wreszcie trzecią
grupę reformy estetyki stanowią przedstawiciele tzw. instytucjonalnej
teorii sztuki (T. Brunius, G. Dickie), którzy za przedmiot estetyki uważają „świat sztuki” – ukształtowany system instytucji związanych ze
sztuką oraz promowane przez nich praktyki oceniania dzieł sztuki. Ich
zdaniem, reforma miałaby polegać na badaniu oddziaływania różnych
ideologii artystycznych oraz wzajemnych relacji między nimi a kulturowymi i społecznymi instytucjami25.
W obrębie autorów zajmujących się estetyką są też tacy, którzy są
przekonani o anachroniczności estetyki (J. Galard, O. Werckmeistr,
Ch. Enzensberg, S. Morawski), gdyż przeobrażenia cywilizacyjno-kulturowe wywierają wyniszczający wpływ na sztukę, zatem i na estetykę także. Ich zdaniem estetyka podtrzymuje jedynie mit sztuki, sacrum
estetycznego paradygmatu, który nie istnieje. Należy zatem porzucić
estetykę filozoficzną i zastąpić ją jakąś inną wiedzą np. krytyczną historią sztuki26. We współczesnej estetyce czołową rolę odgrywają dzisiaj
Richard Shusterman i Wolfgang Welsch. Obydwaj uważają, że estetyka nie może się koncentrować jedynie na sztuce, ale musi uwzględniać
i inne zjawiska takie jak ciało człowieka27 i życie ludzkie jako takie
24

Tamże, s. 30

25

Tamże, s. 33-34.

26

Tamże, s. 35-38.

Tzw. somaestyka, która jako dyscyplina ma na celu zbadanie, wyjaśnienie i ożywienie podstawowego splotu tego co cielesne z tym co estetyczne. Ciało ludzkie jest
27
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(Shusterman) oraz procesy estetyzacji różnych sfer życia społecznego
(Welsch), zmierzając do przezwyciężenia europocentryzmu na rzecz
transkulturowości. Shusterman wyodrębnia cztery podstawowe cechy
doświadczenia estetycznego: wymiar oceniający – wartościowe i przyjemne doświadczenie; wymiar fenomenologiczny – to co bezpośrednio
zmysłowe i emocjonalnie absorbujące; wymiar semantyczny – nie jest
to tylko wrażenie zmysłowe czy doznanie emocjonalne, ale coś co ma
znaczenie; wymiar demarkacyjno-definicyjny – pozwala odgraniczyć
i wyodrębnić sztukę, definiując jej cel28. Welsch odcina się od traktowania estetyki jedynie jako prostej filozofii sztuki i jest zdecydowanie
za uwzględnianiem różnorodnych procesów estetyzacji pozaartystycznej. Dla niego estetyka z całą pewnością winna być dyscypliną interdyscyplinarną, ubogacona o kontekst pozaartystyczny a nie „sztuką dla
sztuki”, uwzględniająca inne pozaeuropejskie konteksty kulturowe29.
Katolicka estetyka teologiczna. Gdy piękno staje się formą, która nie
jest pojmowana w sposób tożsamy z bytem, duchem, wolnością – pisze
U. Balthasar – oznacza to, że powraca wiek estetyzmu30. Estetyzm objawia się w nadobfitości wytworzonych form piękna wszechobecnych
niezbędnym wymiarem naszego człowieczeństwa a także podstawowym instrumentem
– jak je nazywa S h u s t e r m a n – wszystkich ludzkich dokonań. Człowieczeństwo nie
jest genetyczną informacją, lecz „edukacyjnym osiągnięciem, w którym ciało, umysł
i kultura muszą być gruntownie zintegrowane”. Takim projektem somatycznych dociekań ma się zajmować somaestetyka. Zajmuje się ona ciałem jako ośrodkiem zmysłowo-estetycznego wartościowania, zrozumieniem piękna ruchów człowieka, pięknem
otoczenia, które na niego wpływa. Chodzi o podejście do ciała ludzkiego, nie jako
do czegoś co posiadam, mam, ale do czegoś kim jestem. Zob. R . S h u s t e r m a n ,
Myślenie poprzez ciało. Rozwinięcie nauk humanistycznych – uzasadnienie dla somaestetyki, w: Wizje i rewizje. Wielka księga estetyki w Polsce, red. K. Wilkoszewska,
Kraków 2007, s. 45-60.
B . D z i e m i d o k , Główne tendencje estetyki współczesnej w pracach R. Schu
stermana i W. Welscha, w: Wizje i rewizje. Wielka księga estetyki w Polsce, red.
K. Wilkoszewska, dz. cyt., s. 29. Zob. R . S h u s t e r m a n , Estetyka pragmatyczna.
Żywe piękno i refleksja nad sztuką, Wrocław 1998.
28

29

Por. W. We l s c h , Estetyka poza estetyką, Kraków 2005.

H . B a l t h a s a r, Chwała. Estetyka teologiczna. 1. Kontemplacja postaci,
Kraków 2008, s. 19.
30
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wszędzie do tego stopnia, że zaciera się granica między tym co piękne i nie-piękne. Piękno oderwane zostaje od religii i moralności – od
zadziwienia, które daje jedynie perspektywa transcendentna i od moralnego wyboru. Balthasar proponuje nie używać pojęć estetycznych
w teologii, gdyż jego zdaniem ludzki zwyczaj określania pięknym tego
co się nam wydaje, że jest pięknym, jest na ziemi nieprzezwyciężalny.
Zatem ostrożnym byłoby nie używanie tego terminu w teologii. Pisze
on: „Teologia która posługuje się takimi pojęciami, (tj. estetycznymi,
WK), wcześniej czy później przerodzi się z teologicznej estetyki, tzn.
z próby uprawiania estetyki na płaszczyźnie i przy pomocy metod teologicznych, w teologię estetyczną, tzn. zdradzi i wyprzeda teologiczną treść bieżącym poglądom świeckiej nauki o pięknie”31. Zdaniem
Balthasara słowo „estetyczny” w teologii zarówno katolickiej jak
i protestanckiej oznaczało coś co ograniczało się jedynie do patrzenia
i smakowania, ponieważ brane było w świeckim, ograniczającym, a
tym samym pejoratywnym sensie. Dla zwolenników koncepcji estetyzacji świata z kolei element etyczno-religijny czy wprost chrześcijański
był tym co zafałszowuje lub nawet niszczy właściwą postawę32. Zatem
można przyjąć teologiczną estetykę poszukującą piękna w świecie przy
pomocy metody teologicznej, ale należy unikać teologii estetycznej
która jest w jakimś sensie estetyzacją całej przestrzeni teologicznej.
Teologia jest jedyną nauką, zdaniem Balthasara, której przedmiotem
może być piękno jako transcendentalne. Rozumiała to już starożytna
teologia Ojców Kościoła i scholastyki sprowadzając wartość piękna
do zasady stwórczej oraz do teologii zbawienia. Ojcowie postrzegali
piękno jako transcendentalne i w tym duchu uprawiali teologię, w tym
także teologię piękna33. Samo Pismo Święte jest przecież w przeważającej mierze księgą poetycką. Anzelm wskazuje na piękno treści teologii, które znajduje swoje odniesienie w: kontemplacji istoty Boga,
31

Tamże, s. 32.

32

Tamże, s. 43.

Wystarczy przywołać na pamięć: Ireneusza, Bazylego, Grzegorza z Nyssy,
Ambrożego, Anastazego Synaity, Klemensa, Orygenesa, Hieronima, Ignacego,
Hermasa, Tertuliana, Grzegorza z Nazjanzu, Kasjana i Benedykta.
33
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który jest doskonały, jest formą doskonałą, a zatem jest On i piękny;
w kontemplacji Trójcy Świętej, w której spełnia się prawo piękna
i prawdy jako tożsamość tożsamości; w kontemplacji Wcielenia,
w którym Syn jako obraz Ojca przedstawia piękno Boga, dopełnione
w prawdziwym Jego człowieczeństwie.

5. Teologia piękna (Bóg jest pięknem)
Cechą sztuki winno być wytwarzanie piękna. Piękno jest bowiem,
obok wyrazu i myśli, podstawowym elementem sztuki, ale okazuje się
że i teologii. Piękno przemawia do naszych zmysłów, do naszej cielesności. W sposób widzialny wyraża to co niewidzialne, trudno uchwytne, niekiedy nieosiągalne dla ludzkiego umysłu. Przechodzi od tego
co widzialne do tego co niewidzialne, aby tworzyć formę idealną dla
przedstawiania ujmowanej rzeczywistości. Metafizyczna natura sztuki
jest teologią piękna. Teologia współczesna zaczyna na nowo rozważać
misterium piękna poświęcając coraz więcej miejsca estetyce teologicznej. Przy czym nie chodzi o powszechnie widoczną pod wpływem
kultury postmodernistycznej próbę estetyzacji każdej formy wiary,
nadanie duchowości wymiaru estetycznego bazującego na czystej sferze wrażliwości czy odkrywanie piękna jako wartości w odniesieniu
do życia i kultury. Nie chodzi nawet o ukazywanie historyczno-artystycznych korzeni wiary chrześcijańskiej, ale o wiele bardziej chodzi
o uświadomienie sobie konkretnej możliwości otwarcia się na piękno, które ma moc zbawczą, bo zawiera się w Odwiecznym Pięknie.
Piękno będąc rzeczywistością nie tylko metafizyczną, ale i egzystencjalną, pozwala rozwijać się światłu prawdy i znajduje dopełnienie
w miłości34. Teologia zajmuje się pięknem z tej właśnie racji, aby móc
objawiać prawdę miłości zbawczej. Nie sposób kochać czegoś, co nie
jest piękne, mówił już Święty Augustyn. W tym sensie chodzi o znalezienie w pięknie duchowego fundamentu, który prowadzi do dobra,
a w konsekwencji do świętości. Chodzi o zbudowanie głębokiej relacji
N . Va l e n t i n i , Sui sentieri interrotti Della Bellezza, w: Cristianesimo e bellezza. Tra Oriente e Occidente, red. N. Valentini, Milano 2002, s. 9-10.
34
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piękna i duchowego doświadczenia, o pojmowanie piękna jako składowego elementu jakości ludzkiego i chrześcijańskiego życia, w myśl
słów Ewangelii: „Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby
widzieli wasze dobre-piękne uczynki i chwalili Ojca waszego, który
jest w niebie”(Mt 5, 16).
Piękno będąc kategorią nie tylko estetyczną, ale i ontologiczną
(nierozerwalnie związane z sensem bytu), objawia nam Boga, który
przez artystyczne środki wyrazu daje się poznać człowiekowi, po to,
aby z nim być. Nic więc dziwnego, że w kulturze zachodnioeuropejskiej było ono traktowane jako jedno z transcendentaliów35. Tomasz
z Akwinu określał to: pulchrum est quo visum placet – piękno jest tym,
co będąc przedmiotem kontemplacji podoba się lub pulchrum est cuius ipsa apprehensio placet – pięknem niech się zwie to, czego samo
postrzeżenie się podoba36. Piękno w tak rozumianej koncepcji jest kategorią duchową, niezniszczalną i niezależną od zmieniających się
czynników zewnętrznych. Człowiek potrzebuje i poszukuje takiego
piękna, czego dowodem jest cała kultura duchowa i materialna. W tradycji chrześcijańskiego Wschodu akcentuje się nawet – jak już wspomniałem – motyw filokaliczny, czyli motyw umiłowania piękna, które
nie może być rozpatrywane w znaczeniu czysto estetycznym. W takim
znaczeniu piękno jest imieniem Boskim. Bóg Sam w Sobie jest pełnią
piękna, jak to zauważył Cyryl Aleksandryjski – w nierozłącznie ontologicznym i osobowym znaczeniu37. Jest ono nierozdzielne od świętości Boga i człowieka, a zatem staje się objawieniem. Powołaniem
człowieka, który wezwany został, aby stawać się „obrazem i podobieństwem Boga”, jest stawać się pięknym tj. dobrym, a w konsekwencji
świętym, czyli duchowo przemienionym. Człowiek dążąc do piękna
Transcendentalia to powszechne własności bytu, nazwane tak dlatego, że transcendują, czyli przekraczają granice kategorii (substancja, jakość, ilość, relacja itp.).
Transcedentalna pokrywają się zakresowo z bytem. Tradycyjnie zalicza się do nich:
unum, res, aliguid, verum i bonum. Zob. U. Eco, Sztuka i piękno w Średniowieczu, dz.
cyt., s.34.
35

36

To m a s z z A k w i n u , Summa Theologica, dz. cyt., I-II, q.27, 1 ad 3.

Zob. Ś w i ę t y C y r y l A l e k s a n d r y j s k i , In Joannis Evangelium, 16, 25, PG,
LXXIX, 464B, Paris 1857.
37
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dąży w konsekwencji do Boga. Rozmiłowując się w pięknie rozmiłowuje się w Bogu. W tym znaczeniu chyba należy rozumieć słowa
F. Dostojewskiego, że „piękno zbawi świat”38. Słowa te wypowiedział
w jednym z listów, gdzie streszczając swe credo wyznaje: „Nie ma
i nie może być nic piękniejszego od Chrystusa (…) Prawda Książe, że
świat będzie zbawiony przez piękno? To są pańskie słowa. Panowie
– zwrócił się głośno do wszystkich – Książe twierdzi, że świat będzie zbawiony przez piękno! A ja twierdzę, że Książe dlatego ma takie
figlarne myśli, iż jest teraz zakochany (…). Jakież to piękno ma zbawić świat?...Książe jest gorliwym chrześcijaninem? Książe przyglądał
się uważnie (Hipolitowi), ale nic nie odrzekł”39.
Bóg jako piękno ukazywany jest w teologii, jak już wspominałem,
w aspekcie estetycznym, poznawczym i ontologicznym, przy czym należy stwierdzić, że w ostatnim czasie przeważa ujawnianie piękna Boga
jako ontycznego podmiotu aktualizującego w sobie wszystkie doskonałości bytu (prawdę, dobro, miłość). Czyni to choćby Karol Klauza
w monografii Teokalia. Piękno Boga. Prolegomena do estetyki dogmatycznej40, w której analizuje piękno Boga jako atrybut Jego natury, immanentne piękno Boga, piękno Boga konkretyzujące się w Imieniu,
Mądrości, Świetle, Chwale, niebie, stworzeniach itp .
W poszukiwaniu wiary za sprawą piękna, wyjść bowiem należy od
podstawowej prawdy, że Bóg będąc wszechmogącym posiada wszystkie doskonałości, a zatem i piękno w stopniu najwyższym. Bóg jest
pięknem. Piękno wobec tego należy do transcendentalnych właściwości bytu. Z drugiej strony w akcie stworzenia wszechświata zobaczyć
możemy piękno przynależące do aktu stwórczego Boga; „A Wszystko
co Bóg uczynił, było dobre-piękne” (Rdz...). Z kolei Chrystus jest „obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1, 15), a Jego wcielenie się w postać ludzką było najpiękniejszą epifanią miłości. Co więcej, także Jego
cierpienie i w konsekwencji śmierć krzyżowa jest objawieniem pięk38

F. D o s t o j e w s k i , Idiota, t. III, Warszawa 1961, s. 430.

39

Tamże, s. 3,5.

Zob. K . K l a u z a , Teokalia. Piękno Boga. Prolegomena do estetyki dogmatycznej, Lublin 2008.
40
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na. Syn opuszczony na krzyżu jest najpiękniejszym z synów ludzkich.
Piękno Chrystusa Ukrzyżowanego nie ma nic ze spokoju, harmonii,
błogostanu. Jest w Nim agonia, walka, pasja, zranienie, oddalenie, exodus – Bóg wychodzi niejako z samego siebie, aby się poświęcić śmierci. Jest w Nim wewnętrzna kenosis uczyniona w największym akcie
miłości dla człowieka, aby ten mógł wkroczyć w światło wiary. Ten
rodzaj piękna płynący z Kalwarii jest jakby z innej kategorii, a jednak
historycznie uchwycony przez genialnych malarzy, muzyków, pisarzy,
pozostając przedmiotem światowych arcydzieł sztuki. Można powiedzieć, że jest to piękno zbawcze, tworzące jakby zupełnie nową kategorię – na gruzach bólu, cierpienia, poświęcenia, opuszczenia i śmierci
– rodzące miłość i jedność „Bóg nie oszczędził własnego Syna, ale go
ofiarował za nas wszystkich” (Rz 8, 32). W ten sposób Bóg w miłości
jednoczy nas ze sobą. Bóg w miłości ukrzyżowanej zbawia świat.

6. Czy można mówić o teologii sztuki?
Znawcy twierdzą, że ponad osiemdziesiąt procent bodźców-wrażeń
na temat otaczającego świata dostarcza umysłowi wzrok. To co wizual
ne wyprzedza to co werbalne. Doświadczenie estetyczne jest bardziej
pierwotne niźli refleksja i słowo. Z tej racji obraz-ikona pozwala doświadczyć niewidzialnego a może nawet bardziej niźli słowo zniewolić
pięknem, które prowadzi do absolutnego Piękna41. Czy istnieje jednak
związek pomiędzy chrześcijaństwem, zbawieniem i pięknem? Na to
pytanie próbowano odpowiedzieć w ostatnich latach organizując wiele
konferencji, kongresów, publikując imponującą ilość artykułów i książek. Wiele z nich próbowało zrozumieć eschatologię jako objawienie
Piękna obecnego w prawdzie i dobru. Kościół wierzy, że we Wcieleniu
Jezusa Chrystusa niewidzialne życie Boga, stało się „widzialne” dla
ludzi (1J 1,2). Bóg zamieszkujący w materii zechciał poprzez materię
dokonać naszego odkupienia. W katolickiej koncepcji sztuka ma bardzo wielką rolę do spełnienia dążąc do dotknięcia najbardziej osobistej
rzeczywistości osoby, ponieważ język piękna zastosowany w służbie
41

P. F l o r e n c k i , Ikonostas i inne szkice, Warszawa 1981, s. 84-88.
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wiary jest zdolny dotrzeć do serca człowieka i pociągnąć go w kierunku wiary. Sztuka wizualizuje elementy wiary, a poprzez swoją „sceniczność” prowadzi do uświęcenia wierzącego. Sztuka sakralna i nie
tylko może być uprzywilejowanym miejscem modlitwy kontemplacyjnej i liturgicznej, ale także refleksją badawczo-teologiczną.
Zwykle winno się przyjmować, że teologia wypowiada się poprzez
słowo, tym bardziej, że boskie Słowo stało się Ciałem. Tymczasem
w teologii jest wiele kwestii, których nie da się wypowiedzieć słowami. Niekiedy obraz-ikona zbliża nas bardziej do misterium niźli słowo.
Tak jest w Kościele wschodnim, gdzie ikona wyraża Tajemnicę Boga
i jest ona pisaniem kolorami imienia Boga42. Stanowi ona zatem rodzaj „teologii wizualnej”, w której sam artysta nie jest tak ważny (staje się narzędziem w ręku Boga, jak wytrawny kaznodzieja operujący
słowem jest narzędziem w ręku Boga), jak ważni są święci Ojcowie,
do których należało prawo kompozycji. Ikonograf działając pod wpływem łaski Bożej (poprzez modlitwę, milczenie, ascezę, post) staje się
jedynie przekazicielem niewidzialnych prawd, które tak naprawdę pozwala nam odkryć Duch Święty. Ikona nie jest intelektualnym poznaniem, lecz spontanicznym ujawnianiem niewidzialnego misterium,
a nawet sakramentem osobowej obecności43. Nie kontemplujemy obrazu dla samego obrazu, ale dla tego kogo on przywołuje, wchodząc
jednocześnie w szczególnego rodzaju relację z nim. W rozumieniu
Kościoła obrazy (a w szczególności ikony) są jakby sakramentalną
obecnością osób i tajemnic, które przedstawiają. Obraz jest widzialnym znakiem niewidzialnie promieniującej obecności44. Ta obecność,
np. Chrystusa, uświęca ikonę i sprawia, że oglądając ją stajemy w Jego
obecności rozważając Jego tajemnicę. Ikona jest w pewnym sensie
apofatyczna, nie jest bowiem zwykłą ilustracją, wyobrażeniem świata,
nie materializuje go ani nie obiektywizuje w tym co zmysłowe45, jest
A . A d a m s k a , Teologia piękna na przykładzie ikon Andreja Rublowa, Kraków
2003, s. 64.
42

43

Zob. M. Q u e n o t , Ikona. Okno ku wieczności, Białystok 1997

44

P. E v d o k i m o v, Prawosławie, Warszawa 1964, s. 245.

45

Tamże, s. 286.
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przekazem treści teologicznych, a więc ma charakter dogmatyczny.
Piękno ikony objawia piękno świata duchowego, kiedy materia staje
się symbolem tego co niematerialne, staje się niejako „stworzoną rzeczywistością bóstwa”46. W tym sensie możemy mówić o teologii sztuki, która przez epifanie piękna prowadzi do zbawienia.

Summary
Theology of beauty
Theology of beauty, derived from the dialogue between the Church
and art, attempts to understand the world of a human being and his
attempt to reach transcendence by reaching for esthetic values. One
reveals oneself in beauty creating beauty from the world of oneself.
Art is the expression of the world that is inaccessible by senses,
incomprehensible for the mind. It is a universal and supernatural
language, therefore it can be said that it shares particular elements of
religion. Through creating beauty, which is the visible form of good,
an artist penetrates God’s secret and the secret of people, serves people.
This way beauty becomes a theological category, through which the
Church in a specific way preaches its message using the language of
colours, shapes, sounds and images, aiding people in recognising the
secret.
As follows from the entirety of this scientific analysis, the issues
of culture and art were usually treated as problems of a marginal
group of people, the so-called creative environments. It is high time
to change the optics of perception, treating these issues as a natural
human environment, and an ally for the Church in the correct creation
of people.
Witold Kawecki CSsR

Kard A . S i l v e s t r i n i , Wstęp, w: T. S p i d l i k i M . I . R u p n i k a , Mowa obrazów, Warszawa 2001, s.5.
46
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Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ukazała się książka

Jan Sochoń (red.)
Studia z filozofii Boga, religii i człowieka
tom 5

Tytuł tomu: Metafizyka wobec współczesności.
W tomie przedstawiono różne drogi, jakimi wędrowała metafizyka
od czasów swych greckich narodzin do dziś.

Dystrybucję prowadzi:

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa, ul. Dewajtis 5, tel. (22) 561-89-23; fax (22) 561-89-11
oraz Księgarnia dwójka
Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, p. 015, tel. (22) 569-68-68
e.mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
www.wydawnictwo.uksw.edu.pl
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Studia Theologica Varsaviensia
UKSW
47 (2009) nr 2

Kard. Zenon Grocholewski, Refleksje na temat prawa. Prawo naturalne. Filozofia prawa, Kraków, Wydawn. „Homo Dei” 2009, ss. 101.
Niniejsza publikacja jest drukowaną wersją dwóch ważnych konferencji, które zostały wygłoszone przez kard. Zenona Grocholewskiego
– pierwsza podczas Międzynarodowego sympozjum Jean Paul II et
la societé politique (Paryż, 30 XI – 1 XII 1990, wyd. polskie Poznań
1996). Ta konferencja została przeze mnie omówiona szerzej w artykule Filozofia prawa czy filozofia osoby? Refleksja nad książką kard.
Zenona Grocholewskiego „La filosofia del diritto di Giovanni Paolo II”
– „Studia Theologica Varsaviensia” 41(2003) nr 1, s. 11-39; w niniejszej publikacji została umieszczona jako druga (s. 57-97). Przywołując
zasadnicze myśli ówczesnego omówienia warto odnotować, iż kard.
Z. Grocholewski podzielił swoją refleksję w tym względzie na dwa
okresy: Wojtyły-Filozofa i Jana Pawła II-Pasterza Kościoła. Jako cechy charakterystyczne filozofii Wojtyły przywołano szczególnie
koncepcję człowieka jako osobowego podmiotu, który ostatecznie realizuje siebie we wspólnocie. Natomiast w spuściźnie Jana Pawła II
podkreślono szczególnie te aspekty, które cechują szeroko pojęte nauczanie Papieża: godność i integralność osoby, prawa człowieka, wolność w powiązaniu z prawdą o dobru, koncepcję pracy, ideę postępu,
solidarność i dialog oraz szczególnie rozwijaną przez papieża ideę
cywilizację miłości. W zakończeniu swojej refleksji Kardynał podkreślał, iż filozofia prawa, aczkolwiek daje solidne fundamenty, cechuje ją
jednak pewna niewystarczalność, która domaga się rozwinięcia teologii prawa, a więc refleksji nad człowiekiem w kontekście Objawienia.
W swoim omówieniu wyraziłem wtedy obawę czy teologia prawa nie
będzie swoistym zawężeniem horyzontu hermeneutycznego w dialogu
ze współczesnym światem?
Wydaje się, iż w sposób znakomity odpowiada na to pytanie druga konferencja Prawo naturalne w nauczaniu Kościoła, wygłoszona
po raz pierwszy 19 listopada 2005 roku, a zamieszczona w omawianej
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pozycji na stronach 13-54, z wprowadzeniem L. Cirillo. Konferencja
dzieli się na sześć bloków tematycznych. W pierwszym (Świat myś
li metafizycznie słabej, s. 15-17) Kardynał podejmuje bardzo istotny
dla dzisiejszych sporów filozoficznych wątek niedowartościowania
metafizyki. Niedowartościowanie to wyraża się negacją sensu poszukiwania i odkrywania obiektywnego porządku moralnego. Można tylko dodać, że to właśnie na włoskim gruncie rozwinęła się szczególnie
koncepcja pensiero debole w wydaniu chociażby G. Vattimo, wspierana esejami nieżyjącego już R. Rorty’ego. W szerokiej panoramie podejść do koncepcji prawa wydaje się, iż dzisiaj Kościół jako jedyny
głosi jeszcze powszechność prawa naturalnego. Odejście od metafizyki i prawa naturalnego prowokuje dwa poważne zagrożenia: pierwsze
dotyka wierzących i polegałoby na pomijaniu naturalnego porządku,
co w konsekwencji prowadzi do fideizmu; drugie zaś polega na tym, iż
pomijając naturalny porządek prawo stanowione traci obiektywny porządek odniesienia, czego konsekwencją jest wymiar jedynie konsensualny dla stanowienia prawa. Autor zwraca też uwagę na dwojakie
rozumienie natury. Dla Kościoła oznaczała ona zawsze to, co przynależy do samej istoty człowieka, a co jednocześnie może stanowić
fundament dialogu z niewierzącymi. Obecnie zaś sprowadzono rozumienie natury wyłącznie do tego, co jest przedmiotem obserwacji nauk
przyrodniczych; koncepcja ta stanowi owoc sprowadzenia rozumienia
natury wyłącznie do doktryny ewolucjonistycznej. Zostaje też dowartościowana rola rozumu, który nie tylko może odkryć fakt racjonalności bytu, ale jest zdolny także do odkrycia źródła tej racjonalności.
Inaczej mówiąc, rozum odkrywa nie tylko byt, ale jest w stanie odkryć
porządek etyczny zawarty w bycie.
Następnie autor przechodzi do omówienia istotnych aspektów Siły
prawa naturalnego (s. 18-24). Przywołana została pierwsza i uprzednia
w stosunku do jakiegokolwiek prawa tworzonego idea zmysłu moralnego, który wyraża się w naturalnej inklinacji człowieka ku prawdzie
i dobru. Jednak dla człowieka wierzącego dopełnieniem tego naturalnego zmysłu moralnego jest Objawienie, które szczególny wyraz zyskuje
w Osobie Słowa Wcielonego. Współbrzmi to bardzo mocno z naczelną ideą dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej z 2008 roku Biblia
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a moralność. W dokumencie tym mocno podkreśla się, iż specyfiką
moralności chrześcijańskiej jest fakt, iż jest to moralność objawiona,
oparta na idei Przymierza. W dalszej części omawianej książki zostają
w sposób bardzo syntetyczny przywołane stanowiska Ojców Kościoła
i św. Tomasza na poparcie tezy, iż idea prawa naturalnego była nieprzerwanie obecna w myśli i nauczaniu Kościoła. Były oczywiście
momenty, w których prawo naturalne potrzebowało szczególnego przywołania, dla przykładu jako reakcja na protestantyzm. Zdaniem kard.
Z. Grocholewskiego również i dzisiaj stoimy przed równie silną potrzebą potwierdzenia nauczania Kościoła w tym względzie. Szczególnie
cenna wydaje się teza ukazująca związek prawa naturalnego z właściwie pojętą tolerancją. Bowiem bez obiektywnego osadzenia tolerancja bardzo szybko przeradza się w nietolerancję, która nie ma już
nic wspólnego z prawdą, lecz zaczyna być w służbie określonych ideologii. W dalszej części wskazuje się na dwa zasadnicze dokumenty
wspierające naukę o prawie naturalnym, szczególnie o tym jego aspekcie, który był obecny już u starożytnych a wyrażony w pojęciu recta
ratio. Chodzi mianowicie o encykliki Jana Pawła II: Veritatis splendor
jako magna charta Kościoła w kwestii prawa naturalnego oraz encyklikę Fides et ratio.
Dalsza część konferencji jest przywołaniem nauczania Kościoła
w kwestii prawa naturalnego. Odwołując się do koncepcji św. Tomasza
ukazano na nowo ideę uczestnictwa w mądrości i dobroci Stwórcy.
Prawo bowiem, które człowiek odczytuje w sercu (fundamentalne rozróżnienie dobra i zła) jest zarazem prawem ludzkim i Boskim. Jest też
fundamentem ludzkiej wolności, gdyż dzięki temu poznaniu człowiek
jest w stanie wybierać dobro i odrzucać zło. Kard. Z. Grocholewski
stawia tezę, iż należy odwrócić imperatyw Oświecenia wyrażony
w koncepcji życia etsi Deus non daretur i zaproponować wspólną
płaszczyznę prawa naturalnego, która nawet dla niewierzących może
sprawić, iż ułożą sobie życie – jak pisze kard. Grocholewski – jak gdyby Bóg istniał (veluti si Deus daretur). Jest to zresztą teza, którą podzielał również J. Ratzinger, obecny papież Benedykt XVI.
W dalszej części (s. 27-29) zostają przywołane przymioty prawa naturalnego (powszechność, niezmienność i poznawalność przez
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wszystkich ludzi). Owa uniwersalność prawa oznacza, iż prawo naturalne może poznać każdy człowiek i cały człowiek. Zatem nie pozbawia ono człowieka jego indywidualności, wręcz przeciwnie, podkreśla
jego niepowtarzalność. Z kolei niezmienność akcentuje fakt, iż nie negując historyczności i różnorodności kultur odkrywamy jednak w naturze ludzkiej element stałości, coś co przekracza kultury. Wreszcie
w aspekcie poznawalności Autor zauważa, iż chociaż prawo naturalne
jest poznawalne światłem ludzkiego rozumu, to jednak rozum ten jest
skażony grzechem, dlatego też do pełnego poznania potrzebuje rozumu oświeconego wiarą (potrzebuje łaski i objawienia).
Konsekwencją tak rozumianego prawa naturalnego jest jego związek
z Dekalogiem. Owe dziesięć słów potwierdza nierozerwalny związek
pomiędzy naturą a Objawieniem, rozumem i wiarą, bytem i rozumem.
Druga istotna kwestia dotyczy niebezpieczeństwa pojmowania natury w sensie naturalistycznym i materialistycznym. Jak zauważa kard.
Grocholewski naturalne jest dla człowieka to, co jest zgodne z jego rozumem, a zgodne z jego rozumem jest to, co go otwiera na Boga (s. 32).
W ostatniej partii konferencji przypomina się szczególną rolę
Kościoła w interpretacji naturalnego prawa moralnego. Szczególnie
w epoce silnego akcentowania praw człowieka warto przywołać myśl
bł. Jana XXIII, iż prawo naturalne jest wpisane w stworzenie, ale jego
ostateczne ukierunkowanie to odkupienie. Nowe przywołanie i ugruntowanie w świadomości człowieka potrzeby prawa naturalnego znajduje swoje reperkusje w takich dziedzinach jak bioetyka, małżeństwo,
wspólnota polityczna, demokracja, prawa rodziny czy kwestia pokoju.
Zostają też przywołane dwa błędy, które są następstwem odrzucenia
idei prawa naturalnego: relatywizm etyczny i kulturowy oraz pluralizm etyczny. Na styku zaś nauki i moralności pojawia się to, co w teologii moralnej znane jest pod postacią imperatywu technicznego, gdzie
możliwe w nauce chciałoby zyskać wymiar powinnościowy w sensie
moralnym.
Ta niewielka książeczka może okazać się cenną pomocą nie tylko
dla studentów teologii (jako swoiste résumé w kwestii prawa naturalnego), ale również dla uporządkowania refleksji nie tylko teologicznej
w tym względzie. Jest też dla mnie osobiście bardzo klarowną formą
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odpowiedzi na pytanie, które postawiłem w 2003 roku, czy potrzeba
teologii prawa nie zawęzi płaszczyzny dialogu do zbyt wąskiego grona osób. Mogę zatem jednoznacznie odpowiedzieć, iż zaprezentowana
w taki sposób, może stać się prawdziwym fundamentem odtwarzania
obiektywnego porządku w zrelatywizowanym i nacechowanym przesadnym akcentowaniem zmienności świecie.
Jarosław A. Sobkowiak MIC
Stanisław Haręzga, Jezus i jego uczniowie. Model chrześcijańskiej
formacji w Ewangelii według św. Marka, Lublin, Wydawnictwo KUL
2006, ss. 461.
Prezentowana książka jest pracą habilitacyjną. Kolokwium habilitacyjne odbyło się 28 listopada 2006 r. na Wydziale Teologii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Praca składa
się z Wykazu skrótów, Wprowadzenia, ośmiu rozdziałów, Zakończenia
i Bibliografii.
Z uznaniem należy powitać fakt, że rozprawa została napisana przy
zastosowaniu metody narracyjnej, która wśród wielu różnych metod
interpretacji tekstów biblijnych należy do bardziej uznanych i częściej
stosowanych, przynajmniej w egzegezie zagranicznej. Popularna od
lat osiemdziesiątych XX wieku szczególnie w kręgu egzegetów anglojęzycznych, znalazła zastosowanie również w pracach autorów piszących w innych językach i została omówiona w Dokumencie Papieskiej
Komisji Biblijnej Interpretacja Biblii w Kościele z 1993 r. W biblistycznej literaturze polskiej znaleźć można jedynie nieliczne przykłady jej zastosowania. Poddając analizie narracyjnej Ewangelię według
św. Marka ks. Haręzga plasuje się w ścisłej czołówce polskich biblistów stosujących tę metodę.
Ks. Haręzga perfekcyjnie zredagował Wprowadzenie, są w nim
wszystkie elementy, jakie powinny się znaleźć we wstępie do pracy. Wyszedł od stwierdzenia faktu, że Marek ewangelista przedstawia Jezusa zawsze otoczonego grupą zwolenników. Jednoznacznemu
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określeniu tej grupy nie sprzyja różnorodność terminologii używanej w odniesieniu do zwolenników Jezusa. Najczęściej występuje
termin hoi mathētai – „uczniowie”. Napisano już bardzo wiele prac
poświęconych uczniom Jezusa w drugiej Ewangelii, ks. Haręzga krótko przedstawił ich główną problematykę. Metodą narracyjną badali
już Ewangelię według św. Marka m.in. R.C. Tannehill, H.J. Klauck,
A. Stock. ���������������������������������������������������������
Pomimo powstania wielu prac zajmujących się zbliżoną problematyką, brak jest całościowego opracowania na temat relacji Jezus
– uczniowie. Jedynie G. Perini (praca z 1998 r.) i G.P. Peron (praca
z 2000 r.) w swoich rozprawach zajmowali się relacją Jezus – uczniowie, ale opierali się na samych tylko pytaniach (Perini) bądź nakazach
i zachętach (Peron) Jezusa do uczniów; dlatego ks. Haręzga słusznie
stwierdził, że ich obraz formacji uczniów nie jest kompletny.
Na terenie biblistyki nie jest łatwo znaleźć temat badawczy, który nie byłby już opracowany. Z uznaniem należy stwierdzić, że ks.
Haręzga przeprowadził sumienną kwerendę i potrafił znaleźć dla siebie własne pole badawcze. Jak wskazuje już tytuł rozprawy, jej przedmiotem jest relacja między Jezusem a gronem będących przy Nim,
towarzyszących Mu uczniów. Przedmiot badań precyzuje podtytuł pracy: „Model chrześcijańskiej formacji w Ewangelii według św. Marka”.
Ks. Haręzga postawił sobie zadanie całościowego spojrzenia na relację Jezus – uczniowie w Ewangelii Marka, a formację wybrał jako
uściślenie przedmiotu pracy. Konkretyzując problem rozprawy stwierdził, że jej „celem będzie przebadanie wszystkich formacyjnych aspektów działalności Jezusa i Jego uczniów w ramach ich wspólnej drogi
według Ewangelii Marka” (s. 30).
Słusznie też uwzględnił ks. Haręzga fakt, że Jezus powołując i kształtując uczniów, miał już na uwadze swój Kościół, a Marek przekazuje
nie tylko informacje o historycznych wydarzeniach, lecz czyni je także paradygmatycznymi pouczeniami dla adresatów swojej Ewangelii.
Dlatego też ks. Haręzga postawił sobie za cel rozprawy „odkrycie i zaprezentowanie tego modelu jako Dobrej Nowiny dla każdego, kto chce
wejść w komunię życia z Jezusem Chrystusem, Synem Bożym, i osiągnąć chrześcijańską doskonałość” (s. 32).
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Doceniając wielką sumienność w przeprowadzaniu kwerendy wśród
opracowań biblijnych, która umożliwiła sprecyzowanie własnego pola
badawczego, pragnę wskazać także na pewne przeoczenie. Słusznie
omówił ks. Haręzga we Wprowadzeniu także rozprawy poświęcone
drugiej Ewangelii, ukazujące Jezusa jako nauczyciela. Powinien wspomnieć również pracę: K.G. Reploh, Markus – Lehrer der Gemeinde.
Eine redaktionsgeschichtliche Studie zu den Jüngerperikopen des
Markus-Evangeliums (SBM 9), Stuttgart 1969. Ta
����������������������
pozycja jest wprawdzie umieszczona w Bibliografii, ale powinna być także krótko omówiona we wstępie. Podobnie brakuje ważnego dzieła: R. Riesner,
Jesus als Lehrer. Eine Untersuchung zum Ursprung der EvangelienÜberlieferung (WUNT 2. Reihe 7), Tübingen 19883. Nie ma go ani we
Wprowadzeniu, ani w Bibliografii. Uważam, że powinno być uwzględnione pomimo tego, że zajmuje się Jezusem jako Nauczycielem nie
tylko w Ewangelii według Marka, lecz we wszystkich Ewangeliach.
Istnieją różne sposoby przeprowadzania analizy narracyjnej. Ks.
Haręzga postanowił przeanalizować rolę postaci w Ewangelii Marka
jako aktorów, bohaterów opowiadania. Słusznie stwierdził już we
Wprowadzeniu, że centralną postacią Ewangelii Marka jest Jezus.
Obok Niego są uczniowie, których On formuje i wzywa do naśladowania. Postanowił zbadać co jest o nich napisane: „ich obecność i uczestnictwo w wydarzeniach, ukazane relacje, zachowanie i postępowanie;
ich słowa, wypowiedzi, uzewnętrznione myśli, zamiary i refleksje”
(s. 33). Jednocześnie zdecydował się zwracać uwagę także na akcję,
fabułę opowiadania, bo przecież wynikają z niej cechy przypisywane
bohaterom. Taki sposób analizy mieści się jak najbardziej w metodyce krytyki narracyjnej (według terminologii tej metody są to: character
i plot, ale doszukać się także można takich elementów jak: conflict, setting, narrator, point of view).
Rozprawa ks. Haręzgi jest solidną monografią, opracowaną zgodnie
z zasadami pracy naukowej, w oparciu o starannie zebraną i wykorzys
taną bibliografię. Analiza Ewangelii według św. Marka przeprowadzona jest w siedmiu rozdziałach. W rozdziale pierwszym wprowadzona
została główna postać Ewangelii Marka: Jezus Chrystus jako „formator” ludzi zapraszający do podjęcia razem z Nim drogi w ramach
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rozpoczętej działalności publicznej. Mam w tym miejscu wątpliwości co do poprawności rzeczownika „formator”, utworzonego przez
ks. Haręzgę od czasownika „formować”. Nie ma takiego rzeczownika
w słownikach języka polskiego. Treścią następnych sześciu rozdziałów pracy są kolejne rozdziały Ewangelii według św. Marka, przedstawiające etapy formacji uczniów przez Jezusa.
Rozdział VIII ma charakter syntezy, a jednocześnie wyciąga wnioski z wcześniejszych analiz. Korzystając z odkrytych w narracji Marka
elementów strukturalnych, w końcowym rozdziale ukazany został model formacji chrześcijańskiej w sensie wzoru dla realizacji chrześcijańskiego powołania. Na pierwszy plan wysuwa się w nim postać Jezusa
jako jedynego „formatora”. W paragrafie pierwszym wskazane zostało absolutne pierwszeństwo Boga w procesie formacji (1.1), podkreślony osobowy i bezpośredni stosunek Jezusa do uczniów (1.2.),
ukazany formacyjny charakter nauczania i cudów Jezusa (1.3.), oraz
zauważone, że jest to wychowanie do ewangelicznego radykalizmu
(1.4). Paragraf 2. przedstawia uczniów w Jezusowej szkole formacji.
Podkreślona jest tutaj osobowa i bliska więź ucznia z Jezusem (2.1),
stopniowe odkrywanie tajemnicy osoby i misji Jezusa (2.2), postawa
uczniów jako naśladowców Jezusa (2.3), ukazane najważniejsze cechy duchowości uczniów (2.4). W paragrafie 3. ukazana jest wspólnota
Kościoła jako środowisko formacji, natomiast w paragrafie 4. relacja
uczniów ze światem.
Z uznaniem pragnę podkreślić, że ks. Haręzga wykorzystał bardzo obszerną literaturę biblistyczną, także opracowania najnowsze.
Najczęściej odwołuje się do dzieł w językach włoskim i angielskim,
ale cytuje także rozprawy w językach niemieckim i francuskim. Także
bibliści polscy nie będą narzekać, że nie zostali dostrzeżeni.
Praca ks. Haręzgi nie budzi zastrzeżeń metodologicznych. Może
być stawiana za wzór albo „model” rozpraw pisanych metodą narracyjną. Oczywiście metoda ta może mieć różne warianty, można analizować także inne elementy opowiadania.
Ks. Roman Bartnicki
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Janusz Kręcidło, Nowe życie uczniów Jezusa. J 21 jako owoc eklezjologicznej relektury J 1-20 we wspólnocie Umiłowanego Ucznia
(Rozprawy i studia biblijne 33), Warszawa, Oficyna Wydawnicza
„Vocatio” 2009, ss. 455.
Od dłuższego czasu obiektem szczególnych naukowych zainteresowań ks. dr. Janusza Kręcidły jest Ewangelia według św. Jana, co znajduje odzwierciedlenie zwłaszcza w jego publikacjach książkowych.
Jego pracę badawczą nad Czwartą Ewangelią charakteryzuje stosowanie metod badawczych właściwych dla synchronicznego podejścia
do tekstu. Zasługuje to na uznanie, gdyż w biblistyce polskiej, w badaniach nad Ewangelią według św. Jana, dominuje nadal podejście
diachroniczne.
Inklinacje ks. Kręcidły do stosowania metod synchronicznych
w badaniach nad tekstem Biblii widać już w jego dysertacji doktorskiej, obronionej w 2002 r. i opublikowanej w 2006 r. w Częstochowie
jako Duch Święty i Jezus w Ewangelii świętego Jana. Funkcja pneumatologii w chrystologicznej strukturze czwartej Ewangelii, w serii
Series Biblica Paulina (nr 2). Aplikując kolejno analizę syntaktyczną,
semantyczną i pragmatyczną do jedenastu tzw. tekstów pneumatologicznych z Czwartej Ewangelii ks. Kręcidło bardzo wnikliwie przebadał w swojej monografii w jaki sposób pneumatologia wpisuje się
w chrystologiczną strukturę literacko-teologiczną tej Ewangelii i jakie
pełni w niej funkcje. Prowadzone z rygorem metodologicznym analizy doprowadziły go do cennych konkluzji, które nie powinny umknąć
uwadze badaczy Ewangelii Jana, gdyż rzucają nowe światło na jej interpretację: „Pneumatologia stanowi głęboką warstwę Janowej teologii i jest ważnym kluczem do zrozumienia koncepcji literackiej tego
utworu. Chrystologia Janowa staje się bardziej czytelna i bogatsza,
jeśli interpretujemy ją w perspektywie pneumatologicznej. Odczytanie
pneumatologii w strukturze chrystologicznej pozwala wydobyć jej
głęboką warstwę, nieuchwytną przy analizowaniu jej jako odrębnego
tematu teologicznego. Relacja pomiędzy Duchem i Jezusem jest ukazywana bardzo wyraźnie od sceny początkowej świadectwa Jana, który widzi zstępującego i „pozostającego na Jezusie Ducha Świętego”,

Studia Theologica Varsaviensia_2-2009.indd 231

2010-02-02 20:47:31

232

RECENZJE

[10]

i może dzięki temu wyznać, że „On jest tym, który będzie chrzcił
Duchem Świętym” (1, 29-34), aż po ostatnią wzmiankę o Duchu –
w scenie przekazania uczniom Ducha Świętego przez zmartwychwstałego Chrystusa (20, 19-23). Jezus i Duch są w IV Ewangelii nierozerwalnie związani. Mówienie o Jezusie, zamknięte na perspektywę
pneumatologiczną, z konieczności skazane byłoby na okaleczenie
przesłania teologicznego tego dzieła i odwrotnie. Dyskurs chrystologiczny i pneumatologiczny są powiązane w sposób konieczny i korelatywny.” (s. 374).
Monografia The Spirit Paraclete and Jesus in the Gospel of John
(Kraków 2008) jest nieco rozbudowaną o analizy lingwistyczne angielską wersją części książki z 2006 r. Autor zajmuje się tutaj stricte rozdziałami 13 – 17 Ewangelii Jana (Mowy pożegnalne Jezusa do
uczniów) i analizuje gruntownie zawarte w nich pięć tzw. wypowiedzi
pneumatologicznych (14, 15-17. 25-26; 15, 26-27; 16, 4e-11; 16, 1215) w kontekście chrystologicznego ukierunkowania narracji rozdziałów 13 – 17, pytając o funkcję Ducha Parakleta. Rezultatem tych badań
jest wniosek, że pneumatologia Mów pożegnalnych charakteryzuje się
dużą koncentracją chrystologiczną. Analizowane teksty ilustrują aktywność Ducha Parakleta na dwóch płaszczyznach – wertykalnej i horyzontalnej – w odniesieniu do Jezusa i do ludzi. Teologiczna koncepcja
Ducha Parakleta pozwala autorowi Ewangelii zintegrować w tekście
poziom historycznego doświadczenia przez uczniów osoby Jezusa
z popaschalnym doświadczeniem wspólnoty wierzących. Ks. Kręcidło
dochodzi do słusznego wniosku, że narracja czwartej Ewangelii powinna być interpretowana jako anamneza historycznego Jezusa w kontekście bogatego doświadczenia egzystencjalno-religijnego wspólnoty
popaschalnej. W jego opinii parakletologia stanowi głęboką warstwę
Janowej teologii i jest bardzo ważnym kluczem do pełniejszego zrozumienia chrystologicznej struktury teologiczno-literackiej całego dzieła.
Badania ks. Kręcidły nad pneumatologią Janową ogłoszone w dwóch
powyższych monografiach stanowią znaczący wkład w pełniejsze zrozumienie przesłania teologicznego Ewangelii Jana.
Trzecia z monografii ks. Kręcidły poświęconych Czwartej Ewangelii:
Jesus’ Final Call to Faith (John 12, 44-50). Literary Approach (Series
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Biblica Paulina 4, Częstochowa 2007), podejmuje szczegółową kwestię
funkcji fragmentu J 12, 44-50 w narracji rozdziałów 1 – 12. Fragment
ten kończy tzw. Księgę Znaków, jednakże czytelnik Ewangelii nie powinien się go tu spodziewać, gdyż w jego bezpośrednim kontekście
uprzednim znajduje się już konkluzja narratora (12, 37-43) a 12, 44-50
jest swego rodzaju sumarium wypowiedzi Jezusa o charakterze gnomicznym, pozbawionym kontekstu czasowo-przestrzennego. Problem
ten nurtował już wielu egzegetów, jednakże proponowane rozwiązania
były mało satysfakcjonujące. Ks. Kręcidło podejmuje się rozwiązania tego zagadnienia stosując w kolejnych rozdziałach monografii trzy
narzędzia badawcze charakterystyczne dla synchronicznego podejścia do tekstu: analizę pragmalingwistyczną, analizę narracyjną oraz
tzw. technikę relektury. Przy pomocy skrupulatnej analizy pragmalingwistycznej wykazuje, że istnieje głęboka semantyczna korelacja pomiędzy „Jezusowym ostatecznym wezwaniem do wiary” (12, 44-50)
a rozdziałami 1 – 12 Janowej Ewangelii. Śledząc narrację rozdziałów
1 – 12, ks. Kręcidło dochodzi do wniosku, że ich autor dąży do przekonania czytelnika do wiary w to, że Jezus jest Mesjaszem i Synem
Bożym posłanym na świat przez Ojca. Prowadzone przez ks. Kręcidłę
analizy wyraźnie pokazują, że ten pragmatyczny cel znajduje swoją
kulminację we fragmencie 12, 44-50, który podejmuje główne wątki J 1 – 12. Pozbawienie mowy Jezusa 12, 44-50 kontekstu czasowego
i przestrzennego oraz niewymienienie adresatów tych słów wskazuje wyraźnie na jego uniwersalistyczne przesłanie. Przy pomocy analizy narracyjnej ks. Kręcidło wykazuje, w drugim rozdziale książki, że
temat Jezusowego wezwania do wiary, przyjmujący radykalną i uniwersalistyczną postać w 12, 44-50, jest sukcesywnie rozwijany przez
autora w trakcie całej narracji rozdziałów 1 – 12. Na ostatnim etapie
argumentacji, w rozdziale trzecim, posługując się techniką relektury,
ks. Kręcidło bada w jaki sposób poszczególne argumenty Jezusowego
wezwania do wiary z 12, 44-50 odzywają się echem w rozdziałach
1 – 12. Dowodzi w ten sposób, że J 12, 44-50 stanowi wg intencji autora Czwartej Ewangelii metatekst do rozdziałów 1 – 12 (wg typologii
transtekstualnych G. Genette’a). Intencją autora dopisującego fragment
12, 44-50 do istniejących już rozdziałów 1 – 12 było nadanie uniwersa-
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listycznego wymiaru ich treści oraz nowe rozłożenie akcentów (repragmatyzacja), odpowiadające bardziej Sitz im Leben wspólnoty Janowej
na późniejszym etapie redagowania Ewangelii. Uniwersalistyczny
charakter fragmentu 12, 44-50 zdradza również intencję autora, który adresuje słowa Ewangelii poza kontekst czasowo-przestrzenny jej
bezpośrednich odbiorców. Jej adresatem ma być każdy człowiek, żyjący w dowolnym miejscu i czasie historii świata. „Jezusowe ostateczne wezwanie do wiary” staje się „ostatecznym wezwaniem do wiary
w Jezusa” (s. 93). Zastosowane w tej monografii procedury badawcze pozwoliły księdzu Kręcidle nie tylko przekonująco wykazać, że
fragment 12, 44-50 nie jest przypadkowym dodatkiem do rozdziałów
1 – 12 Ewangelii Jana, lecz także ukazać jego ważną funkcję w pragmatycznej strategii autora.
Także pracę habilitacyjną ks. Janusz Kręcidło postanowił napisać przy zastosowaniu nowych metod biblijnych. W rozdziale pierwszym zastosował metodę analizy narracji. W paragrafie pierwszym ks.
Kręcidło przedstawił krótko historię rozwoju tej metody badawczej.
Poinformował o najważniejszych ustaleniach E.M. Forstera (1927 r.)
i S. Chatmana (1978 r.). Wspomniał, że analizą tekstów narracyjnych zajmowali się już: Władimir Propp, rosyjski formalista (nie
podaje daty wydania jego pracy w jęz. rosyjskim: Morfołogia skazki, Leningrad 1928) oraz francuscy strukturaliści: Lévi – Strauss (nie
podaje tytułu dzieła ani roku wydania, chodzi o Anthropologie structurale, Paris 1958), C. Bremond (1973 r.), G. Genette (1981 r.; moim
zdaniem ten autor zasługuje na nieco więcej uwagi), A.J. Greimas
(1966 r.), R. Barthes (1966 r.), T. Todorov (1969 r.). Krótko omówieni
zostali także H. Weinnich (1927 r.), Ph. Hamon (1972 r.), T.A. van Dijk
(1975 r.), L. Doleżel (1978 r.).W. D. Stempel (1986 r.).
Już to zestawienie wskazuje na istnienie wielu modeli przeprowadzania analizy narracyjnej. Na temat zastosowania narratologii w egzegezie biblijnej ks. Kręcidło odsyła do pracy D. Rhoadsa z 1999 r.
(s. 32 przypis 62). Stwierdza też, że najlepszą „aplikację różnych
modeli narracyjnych do tekstów biblijnych zaproponowali Daniel
Marguerat i Yvan Bourquin w opublikowanej w 1998 roku” książce
(s. 33, przyp. 63) Pour lire les récits bibliques (angielskie wydanie:
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How to Read Bible Stories, London 1999). Zawiera ona syntetyczny
wykład teoretyczny i przykłady praktycznego ich wdrażania w analizę tekstów biblijnych.
We wstępie ks. Kręcidło stwierdził, że metodą narracyjną najintensywniej prowadzono badania nad Ewangelią według św. Jana w latach osiemdziesiątych XX wieku. Komentatorzy podejmowali jednak
badania w jakimś jednym aspekcie narratologicznym, np. autor (rzeczywisty i domyślny), czytelnik (rzeczywisty i domyślny), narrator,
komentarze narratora, punkt widzenia, czas narracji, postaci, fabuła,
i.t.p., albo analizowali tylko jeden lub kilka fragmentów Ewangelii według św. Jana. Wyjątkiem jest monografia Roberta Alana Culpeppera
z 1983 r., która aplikuje wszystkie ważniejsze kryteria narratologiczne
do całej Ewangelii św. Jana. Ks. Kręcidło stwierdził, że w pierwszym
rozdziale jego monografii „stanowić ona będzie zasadniczy punkt odniesienia” (s. 15). Zadeklarował też na str. 33, że opierał się będzie
przede wszystkim na modelu Seymoura Chatmana, zaaplikowanym do
czwartej Ewangelii przez R. A. Culpeppera.
W § 2. Ewangelia według św. Jana poddana została analizie narracyjnej. Najpierw, w 2.1 przedstawieni zostali: autor, narrator, punkt
widzenia, czytelnik. Zgodnie z zapowiedzią ks. Kręcidło opiera się tu
głównie na pracy R.A. Culpeppera (a więc na modelu S. Chatmana),
ale poczynając od 2.2 odwołuje się często do G. Genetta (po raz pierwszy już w 2.1, s. 38).
Zgodnie z teoretykami analizy narracyjnej ks. Kręcidło odróżnia autora rzeczywistego od autora domyślnego. O rzeczywistym autorze nie
można nic pewnego powiedzieć na podstawie analizy narracyjnej tekstu Ewangelii wg św. Jana. Narracja progresywnie odsłania czytelnikowi autora domyślnego, który jest w niej wszechobecny. Głosem autora
domyślnego jest w czwartej Ewangelii narrator.
Według teorii Borysa Uspienskiego, wykładającego na uniwersytecie w Neapolu, punkt widzenia narratora może się wyrażać na pięciu
płaszczyznach: ideologicznej, przestrzennej, czasowej, psychologicznej oraz frazeologicznej.
Analogicznie do koncepcji rzeczywistego i domyślnego autora,
w analizie narracyjnej rozróżnia się rzeczywistego czytelnika (real re-
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ader) i domyślnego czytelnika (implied reader). „Domyślny czytelnik
to taki odbiorca narracji, który wyłania się z tekstu, jako zaplanowany przez autora, tak, by mógł zrozumieć znaczenie i przesłanie tekstu
zgodnie z intencją jego autora” (s. 48). Szkicując portret odbiorców,
zgodnie z Culpepperem, można pytać, co mogą wiedzieć, a czego nie
wiedzieć w pięciu sprawach: występujących w narracji osób, miejsc
wspomnianych w narracji, opisanych zdarzeń, judaizmu oraz znajomości języków (s. 50).
W odniesieniu do osób trzeba postawić pytanie, czy czytelnicy znają narratora. Czy i jaką uprzednią wiedzę odbiorców o Jezusie zakładał autor redagując Ewangelię. Czy odbiorcy tekstu Ewangelii wg św.
Jana mieli uprzednią wiedzę o innych postaciach narracji? Odpowiedzi
trzeba szukać analizując sposób wprowadzania postaci do tekstu. Jeśli
np. autor mówi o ”dwunastu” bez wyjaśnienia o kogo chodzi, to oznacza, że odbiorcy wiedzieli o kim mówi. Słuszne jest stwierdzenie ks.
Kręcidły, że prawie wszystkie postaci narracji były znane czytelnikowi (s. 53).
Adresaci znali opisywane zdarzenia i potrafili je zinterpretować
w sposób oczekiwany przez narratora. Znali lokalizację jednych miejsc
(nie potrzebowali wyjaśnienia), ale była ona nieznana w przypadku innych. Znali tylko język grecki, posługiwali się rzymską rachubą czasu. W różnym stopniu znali judaizm, tzn. Stary Testament, instytucje
i święta żydowskie, wierzenia i praktyki żydowskie. Analizy prowadzą
ks. Kręcidłę do przekonania, że odbiorcami Ewangelii wg św. Jana nie
byli Żydzi i mieszkali poza Palestyną. Ich uprzednia znajomość opowiadanych w Ewangelii historii suponuje, że znali ją z innych źródeł
(s. 60).
W 2.2 analizie poddany został czas narracji, który różni się od czasu historii (zgodnie z G. Genettem). Czas narracji jest określany na
podstawie analizy trzech czynników: uporządkowania opisywanych
epizodów, czasu ich trwania oraz częstotliwości opowiadanych zdarzeń. Są to czynniki stanowiące podstawę analizy jakiegokolwiek
tekstu narracyjnego w aspekcie czasowym (s. 61). Zgodnie z terminologią Genetta, opierając się na Culpepperze, ks. Kręcidło wskazuje
w Ewangelii św. Jana analepsy i prolepsy. W 2.2.2, wykorzystując ter-
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minologię Genetta, tzn. wyróżnione przez niego sceny, sumaria (które
ks. Kręcidło nazywa sumariuszami – określenie raczej dziwne), elipsy i pauzy, ks. Kręcidło analizuje zmieniający się rytm narracji. Czas
trwania wszystkich scen w Ewangelii Jana wynosi około dwóch miesięcy spośród dwóch i pół roku czasu historycznego, opowiedzianego
w narracji (s. 77). W trzeciej kolejności uwzględniona została częstotliwość zdarzeń.
Następnym etapem analizy narracyjnej jest analiza postaci pojawiających się w narracji. Prekursorem badań nad postaciami narracji był
Arystoteles. We współczesnych badaniach wypracowano dwa modele różniące się rozumieniem roli postaci w analizowanych tekstach.
„Pierwszy model akcentuje pierwszorzędną funkcję postaci w narracji,
drugi zaś widzi elementy podporządkowane strategii rozwoju fabuły”
(s. 80). Słusznie stwierdza ks. Kręcidło, że postać Jezusa należy analizować w ramach pierwszego modelu, gdyż – jako postaci centralnej
– podporządkowane są Mu wszystkie wątki fabuły oraz opowiadane
zdarzenia. Natomiast pozostałe postaci czwartej Ewangelii są podporządkowane rozwojowi fabuły.
Ks. Kręcidło podaje także klasyfikację postaci przyjmowaną przez
większość specjalistów. Wyróżnia się mianowicie w opowiadaniach
postać pierwszoplanową (bohater), postaci pośrednie (drugoplanowe) oraz postaci tła. Poszczególne postaci w trakcie narracji otrzymują swoją tożsamość, przyjmując określoną postawę wobec Jezusa. Jest
to postawa bycia „za” lub „przeciw” Jezusowi. Termin „postać” odnosi się nie tylko do pojedynczych osób, lecz także do grup osób (np.
Żydzi, tłum, faryzeusze, itd.). Ks. Kręcidło podaje następnie siedem
typów możliwych postaw ludzi wobec Jezusa, posługując się także
w tym wypadku ustaleniami Culpeppera.
Najobszerniej przedstawia ks. Kręcidło pierwszoplanową postać
Ewangelii wg św. Jana, tzn. Jezusa. Pyta, jakie są konstytutywne elementy Jego tożsamości. Uwzględnia aspekt czasowy, aspekt relacyjny,
tzn. Jego relację do Ojca, Jego samoświadomość, wiedzę dotyczącą
przyszłych wydarzeń. Podkreśla, że w przeciwieństwie do Ewangelii
synoptycznych ukazujących Jezusa jako wyjątkowo wrażliwego na
ludzkie cierpienie, Ewangelia wg św. Jana przedstawia Go jako skon-
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centrowanego na swoim posłannictwie. Emocje Jezusa ukazane są najwyraźniej w rozdziale jedenastym.
Ks. Kręcidło analizuje następnie postaci Boga Ojca, Ducha Świętego,
uczniów, Piotra, Umiłowanego Ucznia, któremu poświęca dużo uwagi,
Tomasza, Natanaela, synów Zebedeusza. Świadomie pominął postaci,
które nie pojawiają się w narracji rozdziału 21 (s. 105).
Postać Ducha Świętego nie była dotąd przedmiotem analiz narratologicznych, nawet Culpepper nie poświęcił jej swojej uwagi. Dobrze
więc zrobił ks. Kręcidło wypełniając tę lukę. Przedstawiając Ducha
Świętego odwołuje się do swojej wcześniejszej pracy „Duch Święty
i Jezus w Ewangelii świętego Jana” (2006 r.), w której przeprowadził analizy semantyczne. Podobnie analizując postać Umiłowanego
Ucznia odwołuje się ks. Kręcidło do swojego artykułu, opublikowanego w 2008 r. w Collectanea Theologica. W ten sposób wyniki swoich
wcześniej opublikowanych badań ks. Kręcidło włączył do pracy habilitacyjnej. Bynajmniej nie przedrukowuje wcześniejszych prac, lecz
odwołuje się do nich, do czego ma pełne prawo.
W analizie narracji bardzo ważną rolę odgrywa analiza fabuły. Ks.
Kręcidło zajmuje się nią w 2.4. W przypisie 257 na s. 105 słusznie wyjaśnia, że „fabuły” nie należy nazywać „intrygą”, jak czynią to, pod
wpływem jęz. francuskiego, niektórzy polscy autorzy. Podaje określenia „fabuły”, m.in. M.H. Abramsa i J. Sławińskiego („Podręczny słownik terminów literackich”). Słusznie jednak stwierdza, że „Najprościej
rzecz ujmując fabuła jest to sposób uporządkowania zdarzeń w narracji”. „Podstawą uporządkowania fabuły jest to, by posiadała swój początek, środek i koniec” (s. 106). Stwierdza, że w Ewangelii według
Jana „opowiadana historia ma trafny początek, przemyślany rozwój
fabuły oraz zakończenie do którego prowadzą wszystkie opowiadane
przez autora zdarzenia”.
Ks. Kręcidło stwierdził, że „podstawowa linia argumentacyjna
w rozwoju fabuły czwartej Ewangelii zmierza do przekonania czytelnika do wiary w Jezusa. W tej perspektywie należy czytać kolejne epizody opisywane w tej Ewangelii” (s. 109). W Prologu przedstawiony
został klucz, ukierunkowujący czytelnika na właściwe odczytanie całej narracji. Progresywnie ukazywana tożsamość Jezusa spotyka się
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z rosnącą wiarą w Niego u jednych i ze wzrastającą wrogością u innych. Pierwszą osobą przedstawioną po Prologu jest Jan Chrzciciel.
Daje on świadectwo o Jezusie mówiąc, że jest „Barankiem Bożym,
który gładzi grzechy świata” a na końcu świadczy, że „On jest Synem
Bożym” (1,34). Ks. Kręcidło słusznie stwierdza, że ten pierwszy epizod w narracji Ewangelii według Jana jest bardzo ważny i można go
uważać za „drugi prolog”. Czytelnik poznaje w nim, kim jest Jezus.
Ks. Kręcidło śledzi kolejne sceny fabuły czwartej Ewangelii a na koniec wyprowadza wnioski (s. 128). Najważniejszy to stwierdzenie, że
„siłą napędową” fabuły Ewangelii według Jana jest konflikt pomiędzy wiarą i niewiarą w to, że Jezus jest Synem Bożym posłanym przez
Ojca dla zbawienia świata. Ważna jest też konkluzja, że ekspozycja
wiary i niewiary jest kluczem, którym posłużył się autor integrując
poszczególne epizody, opowiadające o spotkaniach Jezusa z różnymi
ludźmi.
Ks. Kręcidło postawił sobie zadanie wszechstronnego zbadania J 21
jako klucza hermeneutycznego do zrozumienia przesłania Ewangelii
według Jana (s. 12). W & 3. rozdziału I ks. Kręcidło chce pokazać,
w jaki sposób rozdział 21 wpisuje się w narrację całej Ewangelii Jana.
W 3.1 zbadał wskaźniki spójności i niespójności narracyjnej tego rozdziału z tekstem J 1-20, do których należą m.in. czas akcji, miejsce
akcji, występujące postaci, itp. Ze względu na to, że rozdział 21 jest
integralną częścią Ewangelii Jana we wszystkich znanych nam starożytnych manuskryptach, ks. Kręcidło zdecydowanie wyraża przekonanie o spójności tego rozdziału z wcześniejszymi rozdziałami
(s. 136). Za P.E. Spencerem podaje też aż dziewięć innych argumentów
za takim stanowiskiem (s. 134n). „Rozdział ten wydaje się być dodany
do dokończonego już dzieła , na jakimś późniejszym etapie redakcji”
(s. 155). W 3.2 ks. Kręcidło ukazuje rozdział 21 jako spójną, integralną jednostkę narracyjną. Nawet tacy specjaliści jak R. Schnackenburg
i R.E. Brown twierdzili, że rozdział ten jest zbiorem luźno połączonych
ze sobą, niezależnych elementów. Na podstawie analizy czasu i miejsca akcji oraz występujących w nim postaci, Ks. Kręcidło wykazał, że
wskaźniki te przemawiają za wewnętrzną spójnością tego rozdziału.
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W rozdziale drugim ks. Kręcidło posłużył się metodą analizy pragmatycznej, a dokładniej analizy pragmalingwistycznej. Najpierw,
w & 1 przedstawił kwestie metodologiczne. Z metodologii Wilhelma
Eggera zaczerpnął definicję: „Pragmatyka zajmuje się specyficzną naturą wypowiedzi lingwistycznych i tekstów w aspekcie ich celu, którym jest oddziaływanie na słuchaczy/czytelników” (s. 159). Określenie
„analiza pragmalingwistyczna” ks. Kręcidło zaczerpnął z pracy:
C. Mora Paz – M. Grilli – R. Dillmann, Lectura pragmalinguistica
de la Biblia. Teoria y aplicación, Estella 1999 (istnieje tłumaczenie
na jęz. niemiecki). Wyjaśnia na s. 160, że interesują go „zastosowane przez autora środki językowe (a nie na przykład dane historyczne, socjologiczne, itp.), które mają służyć nawiązywaniu komunikacji
z czytelnikiem poprzez medium, którym jest tekst oraz wpłynąć na
zmianę jego myślenia i działania”. Stwierdza też, że metodolodzy analizy pragmatycznej wyróżniają w tekście trzy poziomy: tzw. „zawartość tekstu”, cel tekstu (drugi poziom) i efekt, jaki dany tekst wywołuje
w odbiorcach (trzeci poziom). Zapowiada, że interesuje go „cel perswazyjny autora i suponowany przez niego efekt w odniesieniu do domyślnego czytelnika” (s. 161).
Ks. Kręcidło zauważył, że cel pragmatyczny autora J 21 rozwija się
progresywnie, nieco inaczej w każdej z trzech głównych jednostek,
które można wyodrębnić w tym rozdziale: ww. 1 – 14; 15 – 23; 24 -25.
Opowiadanie 21,1-14 rozpoczyna się i kończy wzmianką o objawieniu
się Jezusa zmartwychwstałego. Jest to inkluzja, która narzuca główny
temat tego fragmentu i całego rozdziału. Ale w strukturze tekstu 21,1-14
ks. Kręcidło dostrzegł także elementy opowiadań paradygmatycznych innego typu, które naprowadzają czytelnika na wielokierunkową
lekturę. Są to: opowiadanie o cudownym połowie, o posiłku przygotowanym przez zmartwychwstałego Pana dla uczniów, o rozpoznaniu Jezusa, o Piotrze i Umiłowanym Uczniu. Słusznie spostrzegł ks.
Kręcidło, że ta różnorodność funkcji literacko-teologicznych 21,1-14
świadczy o kunszcie pisarskim autora Ewangelii.
Szczegółowe analizy perykopy 21,1-14 w aspekcie pragmalingwistycznym umożliwiły ks. Kręcidle konstatację, że autor przez zastosowany tu system symbolicznych odniesień odwołuje się do kodu
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kulturowego, który był zrozumiały dla domyślnych adresatów, natomiast jest mało czytelny dla współczesnych czytelników. Ks. Kręcidło
poddał analizie zastosowane w tym fragmencie symbole – w szerokim
kontekście starożytnych kultur oraz w wąskim kontekście odniesień
intertekstualnych do J 1-20. Przeanalizował wszechstronnie następujące motywy z 21,1-14: metafora światło/ciemność, symbolika wody,
pojedynczej ryby i wielu ryb, chleba i posiłku, łowienia ryb, sieci, łodzi oraz symbolika liczb trzy, siedem, a zwłaszcza sto pięćdziesiąt trzy
(ss. 231-260).
Zamysł pragmatyczny autora dostrzegł ks. Kręcidło bardzo wyraźnie w dialogu Jezusa z Piotrem (21,15-23). W 21,15-17 Piotr ukazany
jest jako ten, który miłuje Jezusa ponad wszystko, co czyni go zdolnym
do pełnienia misji pasterza owiec w Kościele (ss. 262-274). W monologu 21,18-19 ukazany jest sposób realizacji przez Piotra zadań pasterskich. Ma on „chodzić za Jezusem”, co wyraża jego stałą gotowość do
naśladowania Go i oddawania swojego życia w codziennej posłudze
pasterskiej (ss. 275-284).
Bardzo interesujące jest odczytanie przez Ks. Kręcidłę strategii pragmatycznej w 21,20-23. Analiza tego tekstu doprowadziła go
do przekonania, że chodzi tu głównie o zestawienie funkcji Piotra
i Umiłowanego Ucznia. Piotr otrzymał funkcję pasterza, natomiast
funkcją Umiłowanego Ucznia jest „pozostawanie”, które należy rozumieć jako dawanie prawdziwego świadectwa o Jezusie poprzez słowa spisane w Księdze, którą adresat kończy czytać. Świadectwo to jest
sposobem „pozostawania” Umiłowanego Ucznia aż do czasu paruzji.
W trzecim rozdziale Ks. Kręcidło zastosował metodę relektury tekstów biblijnych. Najpierw jednak w interesujący sposób przedstawił
stan badań historyczno-krytycznych nad powstaniem Ewangelii według św. Jana, a zwłaszcza nad etapami rozwoju wspólnoty, czy też
tzw. „szkoły Janowej”. Stwierdził, że począwszy od lat sześćdziesiątych XX wieku niemal wszyscy komentatorzy Ewangelii według św.
Jana uważają, że kryteria literackie i stylistyczne każą przyjąć kilka etapów redakcji tego dzieła , w środowisku religijnym, które jest
określane jako wspólnota lub szkoła Janowa (s. 306). Przedstawił m.in.
monografię R.A. Culpeppera z 1975 r., który w sugestywny sposób
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ukazał, że wspólnotę, czy wspólnoty powstałe w oparciu o autorytet
Umiłowanego Ucznia można traktować jako rodzaj religijnej „szkoły” porównywalnej do innych starożytnych instytucji, określanych
w ten sposób (s. 310). J.L. Martyn w 1977 r. wyróżnił trzy etapy rozwoju wspólnoty Janowej (s. 311-313). Diametralnie różną hipotezę postawił w 1975 r. G. Richter: tekst Ewangelii Jana nie jest
odbiciem kilkustopniowej redakcji dzieła, lecz zawiera w sobie ślady teologicznych poglądów czterech różnych wspólnot, wyrosłych
z tego samego środowiska (s. 313-315). W następnej kolejności przedstawił ks. Kręcidło hipotezę M.E. Boismarda (cztery etapy redakcji)
oraz Raymonda E. Browna (pięć etapów redakcji). Stwierdził też, że
początek lat dziewięćdziesiątych przyniósł nowe spojrzenie metodologiczne na historię wspólnoty/szkoły Janowej. Egzegeci starają się
poznać wspólnotę Janową poprzez aplikację modeli socjologicznych
do Corpus Johanneum . Znalazły zastosowanie zwłaszcza dwa modele: model metahistoryczny Haydena White’a oraz model zaczerpnięty
z antropologii kulturowej, wypracowany przez Mary Douglas (s. 323328). Ks. Kręcidło przedstawił stan badań bardzo klarownie, zgodnie
z aktualnym stanem wiedzy. O aplikacji badań socjologicznych nie
wspomina jeszcze np. ks. A. Paciorek w monografii wydanej w 2000 r.
(Ewangelia umiłowanego ucznia, Lublin 2000). Najlepsza, najdokładniejsza, najbardziej aktualna w Polsce prezentacja badań nad redakcją Ewangelii Jana i wspólnotą Janową znajduje się w tej chwili
w monografii ks. Kręcidły. Warto jeszcze dodać, że kanadyjski specjalista, Michel Gourgues, oceniając pięćdziesiąt lat badań nad Ewangelią
Jana, dochodzi do wniosków dość pesymistycznych. Ks. Kręcidło ocenia ten dorobek optymistycznie (ss. 328n).
W & 2 rozdziału trzeciego ks. Kręcidło zamieścił wprowadzenie
metodologiczne do techniki relektury. W następnych paragrafach jeszcze raz przeanalizował rozdział 21 Ewangelii Jana traktując go jako relekturę J 1-20 w nowym kontekście historycznym wspólnoty Janowej.
Doszedł do wniosku, że z punktu widzenia techniki relektury szczególnie ważna jest konkluzja 21,24-25. Ważne jest także pierwsze zakończenie Ewangelii w J 20,30-31. Ta pierwsza konkluzja stanowi rodzaj
podsumowania treści rozdziałów 1-20. Uzmysławia ona czytelnikowi,
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po co zostały spisane słowa Ewangelii. „Czytelnik powinien je traktować jako relację o „znakach” dokonanych przez Jezusa i potwierdzających Jego tożsamość jako Mesjasza i Syna Bożego” (s. 365n). Autor
pierwszej konkluzji daje czytelnikowi chrystologiczny klucz hermeneutyczny, którym powinien się kierować podczas lektury rozdziałów
1-20. W J 21,24-25 autor wprowadza nowy klucz hermeneutyczny:
eklezjologiczny. Autor zachęca czytelnika „już nie do czysto chrystologicznej interpretacji całej Ewangelii, lecz pragnie, by opowiedziane
w niej wydarzenia były przez niego interpretowane w kluczu eklezjologicznym doświadczenia religijno-egzystencjalnego wspólnoty
Kościoła” (s. 366).
Na koniec, kilka drobnych uwag krytycznych. I tak, ks. Kręcidło
przemawia czasami w plurale maiestaticum – w pierwszej osobie liczby mnogiej. Lepsza byłaby forma bezosobowa. Nie podoba mi się
sformułowanie „Ewangelia Janowa”. Wolałbym „Ewangelia Jana” lub
„Ewangelia według Jana”. Na s. 50 zamiast „wypowiedzenie” powinno być: „wypowiedź”. Zamiast „sumariuszy” (s. 75 i inne) winno być
„sumaria”. Na s. 100 zagubiły się słowa „Umiłowanego Ucznia” (po
„imiennej tożsamości”). Na tejże stronie w przypisie 236 winno być:
„Geschichte”.
Szkoda, że na końcu rozdziałów drugiego i trzeciego nie ma przynajmniej krótkich podsumowań, co ułatwiłoby lekturę. Wszystkie uwagi
krytyczne dotyczą spraw bardzo drobnych.
Pod względem formalnym prace ks. Kręcidły są wzorcowe. W rozprawie habilitacyjnej jasno sformułowany został temat pracy i jej problem. Kolejne rozdziały zmierzają do rozwiązania problemu. Język
prac ks. Kręcidły jest poprawny. Przypisy oraz spis treści sporządzone są prawidłowo.
Szczególne uznanie należy się ks. Kręcidle za to, że w swoich pracach stosuje nowe metody pracy nad tekstem biblijnym. Ks. Kręcidło
poznał zasady teoretyczne tych metod, dokładnie przyjrzał się ich stosowaniu w praktyce w pracach obcojęzycznych, a następnie sam je zastosował. W ten sposób ks. Kręcidło dołączył do nielicznego grona
polskich biblistów posługujących się metodą narracyjną. Jest pierwszym, który zastosował metodę pragmalingwistyczną, będącą odmianą
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metody pragmatycznej. Nie znam pracy, w której zastosowana byłaby
metoda relektury.
Książkę ks. Kręcidły można stawiać za wzór i model rozpraw pisanych przy zastosowaniu nowych metod synchronicznych. Autor
uwzględnił możliwie całościowo różne aspekty metody narracyjnej.
Także pozostałe dwie metody zostały prawidłowo zastosowane. Ks.
Kręcidło już należy do specjalistów w zakresie stosowania nowych
metod egzegetycznych. Jest także znawcą problematyki Ewangelii według świętego Jana.
Ks. Roman Bartnicki
Komentáre k Starému zákonu, I. zväzok. Genezis. Dobrá kniha,
Trnava 2008, s. 828.
Mówi się, że o poziomie studiów teologicznych w danym kraju
świadczy jego zaplecze biblijne. Pismo Święte bowiem, w nauczaniu
II Soboru Watykańskiego, jest duszą teologii (DFK 15; KO 24). Zaplecze
to należy rozumieć bardzo konkretnie – słowniki biblijne, tłumaczenia
tekstów, a przede wszystkim dobre komentarze. To właśnie tłuczenie
Księgi Rodzaju z komentarzem, wydane na Słowacji, jest treścią naszej recenzji. Peter Dubovský – jezuita, absolwent nauk ścisłych, a następnie absolwent Biblicum w Rzymie i absolwent Harvardu (obecnie
prof. Biblicum i w Wydziału Teologicznego w Trnavie), zorganizował
na Słowacji grupę biblistów i teologów (16 osób), która przystąpiła do
tłumaczenia i opracowania komentarza do całego Pisma Świętego –
Starego i Nowego Testamentu. Recenzowany pierwszy tom, jest tłumaczeniem Księgi Rodzaju z komentarzem do niej. Tłumaczenie tekstu
jest w dwu szpaltach. Jedna – lewa zawiera przekład tekstu hebrajskiego, a prawa greckiego. Hebrajski – to tekst masorecki (MT), wydany
w Biblia Hebraica Stuttgartensia. Grecki – to tekst Septuaginty wersji A. Rahlfsa. Przekłady są tak zestawione ze sobą, że czytelnik może
łatwo spostrzec ich różnice i odcienie znaczeń. Dla Słowacji ten przekład jest nowy i niezmiernie ważny. Dotychczas bowiem oficjalnym
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tekstem obowiązującym tu był tekst Pisma Świętego tłumaczonego z Wulgaty. Tak więc, po raz pierwszy patrologowie i teologowie
na Słowacji dostają do ręki tekst Księgi Rodzaju (a z czasem całego Pisma Świętego) po słowacku, tłumaczony z greckiego. Daje to
nowe możliwości rozumienia teologii i komentarzy Ojców Kościoła.
Przy tłuczeniu tekstu, zachowano rzymską teorię przekładu, którą posługiwał się św. Hieronim. Jego ideałem było zachować złoty środek:
unikać zarówno dowolnego jak i dosłownego tłumaczenia. Taka droga pozwala bowiem zachować odcienie języka, jak też daje gwarancję
zachowania sensu tekstu. Tłumaczenie tekstu nie jest robione z myślą
o Liturgii. Ma ono być w służbie studium teologii.
Po każdym rozdziale tłumaczonego tekstu znajduje się komentarz.
Zaczyna go zawsze Analiza filologiczna. Dzięki rzetelnej, drobiazgowej analizie filologicznej, czytelnik dostrzega różnice językowe – hebrajski i grecki – odcienie znaczeń poszczególnych słów. Po
analizie zaczyna się właściwy komentarz. Autorzy ukazują, słowo za
słowem, wiersz za wierszem, sens skomplikowanych, nieraz trudnych
biblijnych sformułowań, w świetle współczesnej wiedzy – literackiej,
archeologicznej, teologicznej i socjologicznej. W części Komentarza
zwanej Kompozycją, Autorzy starają się dotrzeć do zamiaru natchnionego Autora Księgi, w kontekście biblijnym – w szeroko rozumianej
kulturze, w której powstawał ów tekst. W Aplikacji – to następna część
Komentarza – pokazane jest jak można wykorzystać tekst w refleksji
teologicznej, pastoralnej, liturgicznej. Treść komentarza niezmiernie
ożywiają i aktualizują teksty zaczerpnięte z Ojców Kościoła, Rabinów
żydowskich, jak też współczesne dane naukowe odnoszące się do
niektórych prawd objawionych – np. stworzenie świata, człowieka.
Komentarze do poszczególnych rozdziałów to małe traktaty biblijno-teologiczne, osadzone w kontekście starożytnym i nam współczesnym. Na przykład, stworzenie świata i człowieka, komentowane jest
w świetle tekstów starożytnego Wschodu jak też współczesnej wiedzy
kosmologiczno-paleontologicznej.
Nowe tłumaczenie i komentarz zainicjowany przez Petra Dubovskiego
SJ i zespół stworzony przez niego, otwiera nowy etap studium nad
Pismem Świętym na Słowacji i daje nowy impuls młodej i prężnej teo-
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logii w tym kraju. Trzeba jeszcze wspomnieć, że Peter Dubovski SJ
zainicjował też wydawanie Studia Biblica Slovaca. Swą treścią i solidnością wrosło ono już w kulturę biblijno-teologiczną Słowacji i stało
się agorą ciekawych i twórczych dyskusji oraz opracowań.
Józef Kulisz SJ
Divo Barsotti, Wierzę w życie wieczne, tłum. z jęz. włoskiego
Katarzyna Kubis, Wydawnictwo OO Franciszkanów „Bratni Zew”,
Kraków 2009, ss. 127. (Tytuł oryginału: Credo nella vita eterna,
Edizioni San Paolo s.r.l., 2006.)
Divo Barsotti, włoski pisarz – kapłan, uznawany jest za jednego
z najwybitniejszych autorów tekstów z dziedziny mistyki, teologii duchowości minionego stulecia. Przez ponad trzydzieści lat wykładał
teologię we Florencji.
Jest założycielem Wspólnoty Dzieci Bożych, rodziny zakonnej skupiającej mnichów, osoby duchowne żyjące w domach wspólnotowych
oraz osoby konsekrowane żyjące w świecie.
Wydał ponad 150 książek, poświęconych problematyce duchowości chrześcijańskiego Wschodu. Wiele z nich zostało przetłumaczone
na języki obce. Publikacją Chrześcijaństwo rosyjskie przyczynił się do
popularyzacji we Włoszech wielu postaci Kościoła prawosławnego.
Dotychczas w polskim wydawnictwie Ojców Franciszkanów „Bratni
Zew” w Krakowie ukazały się (2009 r.) tłumaczenia dwóch cennych
pozycji D. Barsottiego: Dzień z Chrystusem oraz Pascha z Chrystusem
i Jak zrozumieć Mszę Świętą.
Pierwsza traktuje o świętości człowieka, w sposób prosty a zarazem
głęboki, przekazując fundamentalne prawdy dotyczące chrześcijańskiego życia w świętości i uwielbianiu Boga w codzienności, poprzez
zwyczajne czynności wykonywane w łączności z Chrystusem, przez
Chrystusa i w Chrystusie.
Druga poświęcona jest przybliżeniu Misterium eucharystycznego
w oparciu o ofiarę, komunię i obecność Chrystusa. Swoje przemyślenia
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na temat Eucharystii koncentruje autor na najistotniejszym zbawczym
i mesjańskim aspekcie dzieła Chrystusa, które Sobór Watykański II
ujął słowami: Chrystus w swoim własnym ciele zadał śmierć wrogości, a wyniesiony do chwały przez zmartwychwstanie wlał Ducha miłości w serca ludzkie (KDK 78). O. Barsotti podkreśla, że uśmiercenie
nienawiści dokonało się w Wielki Piątek, zaś wylanie Ducha miłości
na ludzkie serca jest dziełem Paschalnego Misterium. Ono właśnie –
przeżywane jest w misterium Eucharystii, która znajduje się w centrum
misterium Kościoła i zbawczego dzieła Chrystusa. Akcentuje więc paschalność tajemnicy Eucharystii, uzewnętrzniającą się poprzez: ofiarę,
ucztę i obecność.
Recenzowana książka Wierzę w życie wieczne jest kolejnym niezwykle interesującym dziełem tego autora, które przybliża teologiczne prawdy, prawdy wiary, tym razem o wymiarze eschatologicznym.
Dokonuje tego w oparciu o ostatni artykuł „Symbolu wiary”.
Książkę otwiera wprowadzenie autorstwa M. Anny Marii Canopi,
benedyktynki, która przedstawia główne idee książki D. Barsottiego.
Po wprowadzeniu następuje 12 rozdziałów, ale nie ma zwyczajnego
zakończenia czy podsumowania. Tytuły oddają zamysł autora i sygnalizują treść poruszanych zagadnień: Czym jest życie wieczne?;
Pocieszająca prawda; Wieczne istnienie każdego w Bogu; Komunia
z Bogiem; Życie chrześcijańskie jest już życiem wiecznym; Nadzieja
osiągnięcia pełni; Wierzę w wieczną Miłość; Radość; Brama do życia
wiecznego; Co znaczy wierzyć w życie wieczne?; Wyzwolenia człowieka; Co wnoszą w naszą wiarę słowa „wierzę w życie wieczne?
Autor wychodzi od stwierdzenia, że fundamentalna treść Nowego
Testamentu koncentruje się na tym właśnie artykule wiary (- „wierzę
w życie wieczne”. Wiara ta jest, według niego, główną zasadą chrześcijaństwa, dlatego stwierdza: Jeśli chrześcijaństwo nie jest obietnicą życia wiecznego, jest kłamstwem (s. 24). Życie wieczne polega na
komunii z Bogiem, zaś wyłączenie się z tej Miłości, a przez to wyłączenie się z kręgu życia i przejście w śmierć jest tym, co nazywa się
piekłem.
Lektura książki zmusza czytelnika do odpowiedzi na fundamentalne
pytanie wiary: w co wierzymy, kiedy wyznajemy wiarę w życie wiecz-
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ne. W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie D. Barsotti sugeruje
odwołanie się do Kazania na Górze i podpowiada, że życie wieczne
należy rozpatrywać nie w kategoriach czasu przyszłego, ale teraźniejszego. Dobro obiecane pokornym, ubogim i miłosiernym – pisze – to
w gruncie rzeczy życie wieczne. A ponieważ według wiary chrześcijańskiej życiem jest sam Chrystus, zatem życie wieczne rozpoczyna się
i dokonuje już teraz – oczywiście dla tych, którzy wierzą w Chrystusa
i Nim żyją. To sam Chrystus obdarowuje wierzących pełnią życia,
a zatem i życia wiecznego. W swojej Osobie przyjął ludzką naturę
i w ten sposób uczynił wierzących uczestnikami swojej synowskiej
więzi z Ojcem.
Autor łączy życie wieczne z wiarą stwierdzając, że poza wiarą nie
ma życia z Chrystusem, z Bogiem, ponieważ życie – to Chrystus.
Podkreśla, że „dar z wysoka” dany człowiekowi, jest darem o charakterze mistycznym, a nie przedmiotem racjonalnej refleksji. Człowiek –
pisze – w Bogu będzie żył życiem samego Boga. Przestaną dla niego
istnieć ograniczenia czasu i przestrzeni. Dlatego – podkreśla: Święci
są samym Bogiem w tej mierze, w jakiej On im się udzielił. Ludzie zostali zespoleni z życiem Bożym, żyją w Bogu, a Bóg żyje w nich. Nie są
oni Nim, ale w jakiś sposób także Nim: są bowiem czymś jednym, jednym człowiekiem ze Słowem Wcielonym. Misterium Wcielenia Bożego
jest wieczne, ponieważ ludzka natura została w Chrystusie w sposób
najściślejszy złączona z wiecznym Bóstwem (s. 42).
Książka napisana jest komunikatywnym, a zarazem sugestywnym
językiem, dzięki czemu czytelnik podczas tej lektury zanurza się w dojrzałość wiary i mistycznych doświadczeń skupionych „w Chrystusie
i z Chrystusem”.
Autor nieustannie odwołuje się do pojęcia, a przez to i rzeczywistości miłości, która jest kluczem do książki. Życie wieczne, według
o. Barsottiego, to niekończąca się miłość, która jest samym Bogiem
i błogosławioną wiecznością dla wierzących. Miłość Boga do człowieka: oto podstawowa treść życia wiecznego. Życie wieczne – pisze autor – jest w sposób fundamentalny tą miłością, przez którą Bóg jest
immanentny nam, a my Bogu. „Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał
będę”. Trwajcie: to trwanie jest właśnie wiecznością. Ponieważ trwa-
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my w Kimś, kto jest wieczny, posiadamy życie wieczne. Ponieważ trwamy w Jego wiecznej miłości, uczestniczymy w Jego wieczności (s. 53).
W dwóch ostatnich rozdziałach Barsotti przedstawia życie wieczne jako królestwo i jako drogę ku jego urzeczywistnieniu. W tym
Królestwie, dzięki Chrystusowi, człowiek odzyskuje panowanie nad
całym stworzeniem. Wszystko zostaje prawdziwie i na nowo zjednoczone w Chrystusie. Ostatecznie wszystko znajduje wypełnienie
w Bożej Miłości.
Recenzowana pozycja przybliża prawdy przede wszystkim z dziedziny mistagogii chrześcijańskiej. Choć porusza zagadnienia eschatologiczne na płaszczyźnie dogmatycznej, jest jednak zasadniczo dziełem
z dziedziny teologii duchowości. Lektura ta może być pomocna przede
wszystkim studentom, a nawet profesorom zajmującym się zagadnieniami z dziedziny duchowości chrześcijańskiej. Zwłaszcza zaś może
być przydatna dla rekolekcjonistów i duszpasterzy.
Wprawdzie książka zawiera interesujące i pogłębione treści teologiczne, to jednak trudno ją zaliczyć do prac o charakterze naukowym.
Przede wszystkim nie zawiera przypisów, które ułatwiłyby czytelnikowi dalsze poszukiwania. Trudno doszukać się w niej również odniesień do tekstów źródłowych, poza pewnymi odniesieniami biblijnymi.
Wskazanie źródeł doprowadziłoby czytelnika do klasycznych myślicieli –filozofów i teologów.
Książka jednak ze wszech miar zasługuje na zauważenie i rekomendację czytelnikom polskim. Jest bowiem przykładem samodzielnych
przemyśleń dobrze przygotowanego teologa, zainteresowanego nurtami współczesnej teologii, która nieustannie odkrywa Boże prawdy
dane człowiekowi wierzącemu już tu na ziemi.
Doceniając walory twórczej pracy autora, można mieć nadzieję, że
w kolejnym wydaniu książki rozszerzy on niektóre zagadnienia o nowe
treści – jak chociażby, nie w pełni rozwiniętą refleksję na temat czyśćca, czy też zagadnienia czasu „końca świata” i tak zwanego sądu.
ks. Jan Decyk

Studia Theologica Varsaviensia_2-2009.indd 249

2010-02-02 20:47:31

250

RECENZJE

[28]

Aidan Nichols OP, Patrząc na liturgię. Krytyczna ocena jej współczesnej formy, tłum. z ang. T. Glanz, Klub Książki Katolickiej, Poznań
(bez roku wydania), ss. 117
Autor recenzowanej pozycji, o. Aidan Nichols, poza wąskim gronem specjalistów, nie jest bliżej znany polskiemu czytelnikowi zainteresowanemu myślą teologiczną. Lukę tę wypełnia o. Tomasz Kwiecień
OP, przybliżając w Przedmowie sylwetkę brytyjskiego teologa. Podaje,
że Autor w ciągu minionych kilkunastu lat publikował jedną lub dwie
książki, których treść była żywo komentowana a niekiedy kwestionowana. Rozległe zainteresowania teologiczne A. Nicholsa koncentrują
się na relacji wiary, kultu i kultury. Autor nie ukrywa swojej sympatii
do tradycji i upatruje w niej wartość nie tyle sentymentalną, ale wciąż
mającą coś istotnego do zaoferowania współczesności. Inteligentny
konserwatyzm A. Nicholsa przejawia się chociażby w tym, że przy
zachowaniu wierności temu, co w tradycji autentycznie jest cenne,
z dużą odwagą nawołuje do przemyślenia tego, co nowe. I chociaż
w orbicie zainteresowań Autora znajdują się misjologia i ekumenizm,
to liturgia pozostaje uprzywilejowaną dziedziną, w której niczym
w soczewce skupiają się ulubione wątki jego pracy intelektualnej.
Pierwsze słowa wstępu recenzowanej pozycji – brzmiące może trochę kontrowersyjnie i dyskusyjnie – wydają się być znamienne dla całego toku teologicznego myślenia: „Czyż może być ważniejszy temat niż
liturgia, jeśli jest ona, jak twierdzą Ojcowie Soboru Watykańskiego II,
źródłem, z którego wypływa życie Kościoła i szczytem, do którego życie Kościoła zmierza? Liturgia jest w sposób oczywisty czymś zbyt
ważnym, aby zostawić ją liturgistom”. (s. 7) Nie dziwnego, że Autor
odwołuje się nieustannie do badań historyków, antropologów, a także
specjalistów z architektury i sztuki, muzyki i językoznawstwa, wykazując przy tym niezwykle interesujące odniesienia, jakie zachodzą pomiędzy tymi dziedzinami a liturgią.
To założenie zdaje się potwierdzać lektura recenzowanego dzieła. Przez wszystkie cztery rozdziały książki Autor zaskakuje czytelnika wyciąganymi wnioskami. I tak w rozdziale I, zatytułowanym
„Perspektywa historyczna”, ujawnia złożoność tzw. „ruchu liturgicz-
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nego”. Nic nie ujmując dokonaniom, jakie zaszły się w świadomości liturgicznej w drugiej połowie XIX wieku, A. Nichols zauważa, że
podwaliny tych zmian leżą znacznie wcześniej, wskazując polemicznie na czasy Oświecenia, czyli blisko sto lat wcześniej.
Rozdział II: „Waga rytuału” jest okazją dla Autora do wykazania
subtelnych związków między liturgią a socjologią. Konkluzja wydaje się być również polemiczna. Otóż, zdaniem A. Nicholsa, w dobie Soboru Watykańskiego II nie zdawano sobie do końca sprawy ze
znaczenia, jakie niesie relacja rytu do tego, co kulturowe. W związku
z tym, po odwołaniu się A. Nicholsa do prac z historii socjologii, Sobór
Watykański II okazał się zbyt wczesny. Zdając sobie sprawę, z polemiczności przytaczanych wniosków, Autor łagodzi ich ostateczną wymowę i z właściwym sobie upodobaniem do ponownej refleksji nad
dziełem reformy, sugeruje, że nie można lekceważyć napominających
i życzliwych głosów, gdyż zarysowują one problem, z którym i tak
trzeba będzie się zmierzyć w przyszłości.
Dwa ostatnie rozdziały: „Styl kultu Bożego” i „Wnioski praktyczne”
koncentrują się wokół zagadnień języka celebracji, sposobu sprawowania Eucharystii versus populum i innych elementów numinotycznych w liturgii sprzed i po reformie. Autor dowodzi, że interesują go
nie tylko teoretyczne rozważania na temat liturgii. Należy ona w końcu do porządku działania – ergon – a nie logos – poznawania i jako
taka musi być doświadczana przede wszystkim w całokształcie życia i
działalności Kościoła. Oznacza to, że poruszana problematyka staje się
bodaj najbardziej dyskusyjna w całej książce. Jednakże, jak zaznaczył
uczciwie Autor na samym początku, prezentowane wnioski mają wpisywać się w szeroko zakrojona dyskusję o potrzebie „reformy reformy”, do której wzywał już swego czasu prefekt Kongregacji do spraw
wiary, kard. J. Ratzinger.
Na zakończenie należy bardzo mocno docenić erudycję O.A. Nicholsa,
dzięki której czytelnik ma kontakt nie tylko z jego osobistymi przemyśleniami lecz całą panoramą współczesnej, nie tylko teologicznej
myśli. Mimo częstych dygresji i zdawać by się mogło erudycyjnych
popisów lektura, dzięki prezentowanemu stylowi Autora, jest praw-
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dziwą przyjemnością intelektualną, co przy działalności naukowej jest
czymś raczej rzadko spotykanym a tym samym dużym atutem.
Ks. Krzysztof Filipowicz
Stanisław Warzeszak, Etyka odpowiedzialności za życie. Studium
analityczno-krytyczne koncepcji bioetyki Hansa Jonasa, Warszawa,
WAW 2008, ss. 358.
Myśl Hansa Jonasa inspiruje ks. Stanisława Warzeszaka do drugiej
już publikacji na temat odpowiedzialności za życie. Wieloletnie zaangażowanie polskiego etyka chrześcijańskiego w badania nad twórczością niemiecko-amerykańskiego filozofa, który wyszedł ze szkoły
filozoficznej Martina Heideggera, doprowadziło do interesujących
osiągnięć na gruncie etyki życia. Z pewnością marzeniem każdego
myśliciela jest bycie źródłem inspiracji do nowych przemyśleń.
Niejeden chciałby być dobrze zrozumiałym i pragnie, aby rozwijano
jego myśl. S. Warzeszak spełnia obydwa te warunki. Wiernie przedstawia myśl Jonasa, dotyczącą koncepcji odpowiedzialności jako zasady
etycznego działania, zwłaszcza w pierwszej książce: Odpowiedzialność
za życie. Próba zastosowania w etyce życia Hansa Jonasa zasady odpowiedzialności (Warszawa: WAW 2003). Wyczerpującą recenzję tej
pozycji przedstawił już w swoim czasie ks. Marian Graczyk (Studia
Theologica Varsaviensia 75/2005, nr 3, ss. 249 – 253).
Jedna i druga pozycja stawia sobie za punkt wyjścia ambitny cel:
ukazanie ideowych źródeł współczesnego kryzysu ekologicznego
i bioetycznego. Autor korzysta z Jonasowych opisów kryzysu etyki życia, najpierw wyrastającego z egzystencjalistycznego nihilizmu,
a następnie z nowożytnego dualizmu, który opanował niektóre nurty
filozofii człowieka. W odniesieniu do tych dwóch zasadniczych kwestii rozwija argumentację filozoficzną, teologiczną i moralną, dążąc za
Jonasem do przezwyciężenia nihilizmu i dualizmu we współczesnych
teoriach etycznych i antropologicznych. Jest to niezwykle ważne i aktualne przedsięwzięcie, któremu Jonas dał wyraz na różnych etapach
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w całej swej twórczości filozoficznej. S. Warzeszak podjął ten kierunek
refleksji, pogłębił go i zastosował w sposób krytyczny na gruncie etyki
życia, najpierw w wymiarze ekologicznym, a następnie bioetycznym.
W recenzowanej publikacji Autor wykorzystuje zasadę odpowiedzialności, jaką sformułował Jonas, do budowy zrębów chrześcijańskiej
bioetyki. Wchodzi w poważny dialog z H. Jonasem, z implikacjami antropologicznymi proponowanej przez niego etyki odpowiedzialności.
Autor czyni to zwłaszcza w pierwszej części recenzowanej rozprawy,
kiedy próbuje określić podmiotowy status osoby odpowiedzialnej oraz
zidentyfikować jej obiektywną normę w działaniu. Pierwszy cel osiąga
S. Warzeszak poprzez przezwyciężenie dualizmu podmiotu działania.
Obiektywna norma działania zakorzeniona zostaje w godności osoby.
Pozwala to Autorowi – w drugiej części rozprawy – wykorzystać kategorię odpowiedzialności w wybranych działach bioetyki: etyce lekarskiej, prokreacyjnej i tanatologii.
Dialog S. Warzeszka z etyką odpowiedzialności H. Jonasa przynosi
dobre owoce. W krwiobieg polskiej myśli etycznej zostaje wprowadzony filozof, który poprzez swój realizm, wierność analizie egzystencjalnej i konsekwentną obronę zasady odpowiedzialności ma wiele
do powiedzenia w czasie postmodernistycznego kultu nieokreśloności moralnej. Fakt, że dzieje się to dzięki pracy teologa moralisty dobrze świadczy o współczesnej polskiej teologii moralnej. Nie zamyka
się ona w tradycyjnych szkołach myślenia, ale podążając drogami analizy egzystencjalno-personalistycznej, wskazuje na ontologiczne i metafizyczne podstawy bioetyki chrześcijańskiej.
Jako przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Moralistów w Polsce
wyrażam radość z ukazania się książki S. Warzeszka. Wnosi ona znaczny wkład w refleksję nad antropologicznymi podstawami bioetyki. Na
szczególną uwagę zasługuje fakt, że wpisuje się ona, jako głos chrześcijańskiego myśliciela, we współczesną debatę bioetyczną. Proponuje
argumentację opartą na solidnej teorii etycznej, która bierze pod uwagę przesłanki antropologiczne i personalistyczne, mocno osadzone
w doświadczeniu egzystencjalnym. To pozwala spojrzeć na aktualne problemy bioetyczne z perspektywy człowieka: jego zdrowia, prokreacji, genetycznych transmutacji, cierpienia, umierania i śmierci.
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Pozwala także właściwie oceniać postęp techniczny, biotechnologiczny oraz biomedyczny na gruncie bioetyki.
Wkład tej publikacji w refleksję bioetyczną polega zarówno na propozycji pewnego warsztatu filozoficznego, jak i na krytycznej ocenie
propozycji filozoficznych i etycznych H. Jonasa. Filozof ten, wciąż
mało znany w Polsce, wypracował godną uwagi koncepcję filozofii
organizmu, tzw. biologię filozoficzną i uczynił z niej podstawę formułowania zasady odpowiedzialności za wszelkie życie w świecie.
Jest to być może wystarczająca argumentacja na poziomie uzasadnień
ekologicznych, ale zupełnie niewystarczająca na gruncie bioetyki.
S. Warzeszak zwrócił uwagę, że brak argumentacji antropologicznej
czyni zasadę odpowiedzialności w bioetyce, a także na płaszczyźnie
ekologii, zupełnie nieskuteczną. Bowiem metafizyczne pytanie, do którego – idąc za Leibnizem – często nawiązuje Jonas: „dlaczego raczej
istnieje coś, niż nic” – nie może znaleźć wystarczającej odpowiedzi
bez zrozumienia tego, kim jest człowiek i jaki jest sens jego istnienia
w świecie. Ontologia bytu organicznego nie posiada bowiem takiej samej mocy aksjologicznej, co ontologia osoby ludzkiej. Ograniczając
się wyłącznie do ontologii bytu organicznego, podkreśla S. Warzeszak,
nie jesteśmy w stanie uzasadnić odpowiedniej teorii etycznej. Dlatego
rozwija i dopełnia myśl Jonasa pod kątem antropologii, wskazując
szczególnie na związek osobowej natury ludzkiej ze sposobem rozumnego i wolnego bycia człowieka w świecie.
Warto podkreślić, że Autor rozwija myśl antropologiczną w odniesieniu do klasycznej koncepcji osoby ludzkiej, akcentując przy tym
jej wymiar egzystencjalny. Postulując tzw. personalizm ontologiczny
wskazuje na wymiar substancjalny i egzystencjalny osoby. Na tej podstawie buduje obraz człowieka jako zdolnego do osobowych aktów,
w których odnajduje siebie jako „odpowiedzialny”. S. Warzeszak traktuje zresztą odpowiedzialność jako sprawność ontologiczną i moralną człowieka – w sensie osobowej zdolności do odpowiedzialności
i osobistego bycia odpowiedzialnym. Ta problematyka jest zupełnie
nieobecna w myśli Jonasa, którego bardziej pochłonęła sprawa subiektywnej zdolności do aktów świadomych, czyli tzw. problem relacji umysłu i ciała (mind-body problem). S. Warzeszak potrafił wskazać
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właściwy kierunek rozwiązywania tego problemu na gruncie antropologii personalistycznej (corpore et anima unus). Efektem tego jest
pojmowanie osoby jako świadomego i wolnego podmiotu działania,
a zarazem jako przedmiotu oddziaływań. Tym sposobem przygotował
grunt pod szczegółowe rozważania bioetyczne.
Ocena problemów bioetycznych, której dokonał Jonas, spotkała się
z wyważoną krytyką Autora. Można by postawić mu nawet zarzut, że
krytyka ta jest miejscami zbyt ostrożna. W wielu zaś miejscach utożsamia się z rozstrzygnięciami etycznymi Jonasa, choć nie zgadza się
z jego sposobem argumentacji. Zarzuca mu brak konsekwencji
w stosunku do ontologii bytu, uleganie względom emocjonalnym oraz
indywidualnym racjom bycia. Przede wszystkim zaś krytykuje sytuacjonizm etyczny Jonasa, który usprawiedliwia działania w wąskim
zakresie stosowania, jak np. w zakresie zapłodnienia in vitro, aborcji,
eutanazji, a jednocześnie odrzuca je na skalę powszechną. Autor zwraca
uwagę, że brak właściwej antropologii czyni oceny bioetyczne Jonasa
chwiejnymi i w końcu nierzetelnymi. Intuicja etyczna, którą wydaje
się kierować filozof, okazuje się niewystarczająca i niezdolna do uporządkowania kwestii bioetycznej. Postulat personalizmu etycznego,
uwzględniającego substancjalny i egzystencjalny status osoby ludzkiej, stanowi dla S. Warzeszaka najważniejszy postulat bioetyczny.
Z punktu widzenia formalnego i merytorycznego książka przedstawia się jako dojrzała monografia w zakresie bioetyki fundamentalnej
i szczegółowej, raczej o charakterze filozoficznym niż teologicznym.
Na gruncie bioetyki autor daje bowiem pierwszeństwo myśli filozoficznej, ale zawsze otwartej na przesłanki teologiczne. Stoi na stanowisku, że filozof i teolog są najwierniejszymi przyjaciółmi człowieka
w dobie aktualnych zagrożeń biotechnologicznych. Wydaje się również, że związek wiary i rozumu, który był ukrytą podstawą filozoficznej myśli Hansa Jonasa, znalazł właściwe zastosowanie i jeszcze
głębsze rozwinięcie w omawianej publikacji.
Ks. Ireneusz Mroczkowski
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Stanisław Warzeszak, Przyjąć życie. Bioetyka w obronie człowieka,
Niepokalanów, WOF, 2008, ss. 312.
Przedmiotem uwagi rozumu praktycznego była zawsze dziedzina
ludzkiej działalności. Współczesna nauka i technika stanowią dzisiaj
szczególny przedmiot naszej uwagi i gorących dyskusji ze względu na
złożone w nich zagadnienia etyczne. Książka ks. Stanisława Warzeszaka
dobrze wpisuje się w aktualną debatę publiczną nad sensem współczesnego postępu w dziedzinie nauk przyrodniczych, biotechnologii i biomedycyny. Stanowi przykład żywego uczestnictwa chrześcijańskiego
etyka w rozstrzyganiu złożonych kwestii bioetycznych.
Publikacja składa się z trzech części, które podejmują ważne zagadnienia z zakresu bioetyki fundamentalnej i szczegółowej. W pierwszej
części autor dokonuje interesującej konfrontacji różnych nurtów myśli,
które pozytywnie lub negatywnie wpłynęły i wciąż wpływają na sposób interpretacji postępu naukowego i technologicznego. Podejmuje
kompetentnie krytykę takich nurtów ideologicznych jak redukcjonizm
naukowy, utopia i nihilizm. A jednocześnie pokazuje pozytywne elementy postępu w zakresie biotechnologii i biomedycyny. W drugiej
części autor porządkuje wybrane zagadnienia szczegółowe z dziedziny bioetyki, a wśród nich problemy związane z inżynierią genetyczną, opieką paliatywną i praktyką medyczną. Znajdziemy tam również
interesujące przedstawienie kluczowych problemów moralnych związanych z opieką nad pacjentami dotkniętymi chorobą AIDS, w terminalnym stanie choroby czy też nad pacjentami oczekującymi na trudne
do przyjęcia informacje na temat swego zdrowia. Trzecią część stanowią wywiady, które podejmują niezwykle ważne problemy związane
z ludzkim cierpieniem, prokreacją i powołaniem lekarskim.
Poruszone przez S. Warzeszaka problemy stanowią ważny wkład
do debaty publicznej, gdyż stanowią próbę odpowiedzi na wyzwania
bioetyczne naszych czasów. We wszystkich tych zagadnieniach autor wykazuje głębokie zrozumienie problematyki bioetycznej i dostarcza wyważonych rozwiązań. Przedstawia problematykę bioetyczną
z punktu widzenia etyki chrześcijańskiej i w całkowitej zgodności
z nauczaniem Kościoła katolickiego. Książka zasługuje na uwagę czy-

Studia Theologica Varsaviensia_2-2009.indd 256

2010-02-02 20:47:32

[35]

Ks. Marian Graczyk

257

telników zainteresowanych problematyką obrony życia i odpowiedzią
na aktualne wyzwania w dziedzinie medycyny i biotechnologii. Każdy
w niej może znaleźć bądź lekturę naukową, bądź popularnonaukową.
Została tak pomyślana, by część popularna, którą stanowią wywiady,
była komentarzem do argumentacji bardziej złożonej na poziomie filozoficznym i bioetycznym. Również posłowie, którym została opatrzona ta książka, ma za zadanie nakreślić w sposób popularnonaukowy
najważniejsze zręby bioetyki w ujęciu Jana Pawła II. W ten sposób
otrzymujemy różnorodność problematyki bioetycznej na zróżnicowanym poziomie trudności jej pojmowania.
Omawiana pozycja nie stanowi jednorodnej treści, gdyż składa
się z artykułów wcześniej publikowanych w różnych czasopismach
i dziełach zbiorowych. Zostały one jednak dopracowane pod kątem
określonego związku tematycznego. Najpierw jest to cykl artykułów
dotyczących relacji etyki i techniki oraz biotechnologii. Pokazując
fundamentalne błędy ideowe, zwłaszcza redukcjonizm i utopię, wskazał na konieczność przezwyciężania cywilizacji śmierci, a także lęku
przed postępem biotechnologicznym. Autor podkreśla ze szczególnym
naciskiem błędy racjonalizmu skoncentrowanego na własnej immanencji, który prowadzi do nihilizmu. Sposobem przezwyciężenia błędnych ideologii jest według niego przyjęcie koncepcji osoby otwartej na
transcendencję. Tym kluczem posługuje się przy analizie wybranych
zagadnień bioetycznych, dostarczając rzetelnej ich oceny.
Na szczególną uwagę zasługuje rozdział VI zatytułowany: Teologia
a bioetyka. Znajdujemy tu uporządkowany wykład bioetyki, jej definicji, zakres zagadnień oraz metody refleksji bioetycznej. Dobrze
została oddana relacja między bioetyką i teologią, oraz między inspiracją religijną i ściśle racjonalistyczną. Autor podkreśla rolę personalizmu prudencjalnego, który w szczegółowych rozstrzygnięciach bierze
pod uwagę godność człowieka oraz jego osobowe przeznaczenie.
Roztropność w działaniu, połączona z osobową wizją człowieka, dostarcza wyważonych, otwartych na wartości, rozstrzygnięcia bioetyczne. Autor przypomniał także klasyczne już zasady kazuistyki, takie
jak zasada całości, podwójnego skutku, zamiaru niebezpośredniego.
Uwzględniając ich racjonalny charakter, wprowadził je w przestrzeń
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personalizmu. Podobną wymowę mają także inne rozdziały dotyczące inżynierii genetycznej, choroby AIDS, opieki paliatywnej i prawdomówności w komunikowaniu trudnych treści chorym i umierającym.
Jasne i przejrzyste kryteria oceny tych zagadnień stanowią pomoc
w rozstrzyganiu szczegółowych przypadków bioetycznych.
Na koniec pozostaje jeszcze odnieść się do treści wywiadów, które dotyczą cierpienia, rozważanego na przykładzie cierpienia Jana Pawła II,
sztucznej prokreacji, pojmowania ludzkiej natury oraz powołania lekarza i kapłana. Autor dokonuje w nich sytuacyjnych analiz, dla których
treści dostarcza historyczne doświadczenie człowieka. Stanowi to nieocenioną formę rozwijania złożonych kwestii etycznych w wymiarze
egzystencjalnym i osobowym. Dla tych, którzy chcieliby pójść dalej
w poszukiwaniach bioetycznych Autor dostarczył spis wybranych podręczników bioetyki. Przytoczył źródła pierwotnie drukowanych tekstów, które złożyły się na treść tejże książki. W tym miejscu nasuwa
się krytyczna uwaga: czy nie należało rozdzielić tekstów ściśle naukowych od tych popularnonaukowych, by uniknąć problemu kategoryzacji treści w wymiarze całej książki? Różnorodność poziomu treści ma
jednak swoje zalety, gdyż pozwala każdemu znaleźć coś, co odpowiada jego przygotowaniu intelektualnemu.
Ks. Marian Graczyk
Bioetica medica. Per medici e professionisti della sanità, red.
Giovanni Russo, Torino, Elledici, Leumann, 2009, ss. 432.
Opracowanie zbiorowe wydane pod redakcją wybitnego włoskiego
profesora bioetyki G. Russo, znanego z licznych publikacji książkowych i artykułów, wpisuje się jako kolejna ważna pozycja w dorobku
tej prężnie rozwijającej się dziedziny nauki. G. Russo pełni szereg odpowiedzialnych funkcji, wśród których wymienić należy kierowanie
Instytutem Teologicznym św. Tomasza w Messynie na Sycylii, udział
w pracach Papieskiej Akademii Pro Vita, a także przewodniczenie włoskiemu Stowarzyszeniu Bioetyków i Seksuologów.
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Recenzowana książka liczy 432 strony. Całość poprzedzona jest
krótką informacją o autorach poszczególnych opracowań. Wstęp autorstwa G. Russo zawiera wyznaczenie celu niniejszego zbioru, a także
wskazanie, że zakres podejmowanej bioetycznej tematyki został zawężony tylko do zagadnień klinicznych. W zakończeniu zamieszczono
bibliografię ogólną, która – jak na tak obszerne dzieło – prezentuje się
dość skromnie, licząc jedynie 106 pozycji, w przytłaczającej większości w języku włoskim.
Zbiór artykułów zamieszczonych w niniejszym opracowaniu, zgodnie
z zamysłem redaktora, stanowić ma pomoc nie tylko dla pracowników służby zdrowia, ale kierowana jest zwłaszcza do przygotowujących się do podjęcia pracy w tej dziedzinie. Studium pomyślane jest
jako podręcznik z dziedziny bioetyki klinicznej. Poruszana tematyka
stanowi dla pracowników tego sektora „chleb powszedni”, bowiem
często muszą konfrontować się z etycznymi dylematami. Stąd, szerokie spektrum tematyczne zawarte w prezentowanym opracowaniu
służyć ma przedstawieniu w sposób metodologicznie uporządkowany
tego, co należy do istoty podejmowanych przez poszczególnych autorów zagadnień.
Na całość książki składa się dziesięć części. Pierwsze dwie, a także
czwarta, piąta, szósta, dziewiąta i dziesiąta w całości zostały opracowane przez redaktora niniejszego wydania. Także w innych częściach
niektóre rozdziały (bądź tylko paragrafy) są autorstwa G. Russo.
Zredagowania całości podjęło się czternastu znawców tematyki.
Pierwsza, najobszerniejsza część książki, składa się z dwóch rozdziałów. W pierwszym omówiono w historycznym kontekście zawód/
powołanie lekarza. Analiza sięga antycznej Mezopotamii, gdzie ok.
4000 lat p.n.Ch. taki „zawód” był już praktykowany. Dalej opisano
pełnienie funkcji lekarza w innych starożytnych kulturach, skupiając
się na kulturze greckiej – tak istotnej dla pełnego kontekstu – zarówno
tej przedhipokratesowej, ukazującej lekarza-filozofa, jak i tej dotyczącej Hipokratesa i jego szkoły. Zaprezentowano także sposób pełnienia
funkcji lekarza w antycznej kulturze rzymskiej, której przedstawicielem jest m.in. Celsus. W rozdziale tym na uwagę zasługuje podjęcie
– krótko, ale równocześnie wyczerpująco – zagadnienia: „Christus me-
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dicus”. Treść tego paragrafu ukazuje, jak chrześcijańskie rozumienie
powołania lekarskiego wpłynęło na sposób interpretacji tego pojęcia
w ogóle – nie tylko w kulturze europejskiej. Interesujący jest także
ostatni paragraf pierwszego rozdziału, gdzie lekarz ze swymi historycznymi uwarunkowaniami, został przedstawiany w perspektywie
„internetowej rewolucji”. Wszechobecna w krajach rozwiniętych powszechny dostęp do internetowych zasobów dotyczących zdrowia człowieka (e-health), jawi się jako ogromne dobrodziejstwo. Nieocenioną
pomocą jest choćby dostępność w sieci medycznych słowników, encyklopedii, czy gigantycznych baz danych. Przykładem jest „National
Library of Medicine” w USA, dzięki któremu można zapoznać się
z przeogromną liczbą naukowych artykułów dotyczących niemalże
wszystkich chorób i patologii. Współcześnie internet umożliwia nie
tylko dokonanie zakupu leków, wyznaczenie wizyty u lekarza, czy
skorzystanie z konsultacji medycznych on-line, ale także – i to coraz
częściej – przeprowadzenie skomplikowanego nawet zabiegu „na odległość”. To wszystko staje się możliwe dzięki „internetowej rewolucji”, która na dobre zagościła już w medycynie.
Osiągnięcia, o których mowa, skłaniają autorów do postawienia pytania: czy nie zmienia się także „oblicze” współczesnego lekarza? Na
pytanie to G. Russo stara się odpowiedzieć w drugim rozdziale pierwszej części książki. Nadal, zdaniem Autora, trzeba dążyć do ideału
lekarza, wyrabiać w sobie specyficzne cechy, które powinny charakteryzować osobę lekarza i jego pracę. G. Russo poszukuje odpowiedzi na pytanie: czy zadania, jakie ma do spełnienia lekarz dzisiaj, to
bardziej wiedza czy sztuka lekarska? Poszukując rozwiązania tej kwestii stwierdza, że sama wiedza dziś już nie wystarczy. Ważna jest także postawa moralna lekarza, jego sposób zachowanie wobec pacjenta,
zwłaszcza w tzw. sytuacjach „trudnych” związanych choćby z cechami
charakterologicznymi pacjenta, prowadzonym przez niego stylem życia, czy wreszcie przeżywaną sytuacją terminalną. Nie pominięto również w tej części opracowania zagadnienia tajemnicy lekarskiej, w tym
także sumienia lekarza.
W drugiej części książki przedstawione zostały podstawy i pryncypia bioetyki. Z założenia książka ma spełniać m.in. funkcję podręcz-
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nika akademickiego, słusznie zatem podjęto tu zagadnienia takie jak:
natura, przedmiot badań i zarys historyczny bioetyki. Dalej przedstawione zostały modele bioetyki oraz pryncypia etyczne i bioetyczne
– ze zdecydowanym podkreśleniem faktu, że podmiotem tych zasad
pozostaje osoba, która stanowi centrum zainteresowania bioetyki.
Trzecia część opracowania dotyczy zagadnień bioetycznych związanych z życiem poczętym i genetyką. Omawiane są zagadnienia etyczno-prawne odnoszące się do życia w embrionalnym stadium rozwoju.
Nie zabrakło też studium nad tocząca się dyskusją nad pre-embrionem i embrionem, a zatem uznania bądź nie – na tym etapie rozwoju
– godności i statusu człowieka, a tym samym przysługującej mu ochrony prawnej. W związku z powyższym przedstawiono także aspekty
biomedyczne i prawne zamrożonych embrionów. Ukazano także, choć
może zbyt skrótowo, problematykę diagnostyki prenatalnej, przerywania ciąży i środków antykoncepcyjnych, zapłodnienia pozaustrojowego
in vitro oraz etycznych aspektów klonowania człowieka. Zagadnienia
te ujęto w kontekście współczesnego nauczania Magisterium Kościoła.
Interesujące jest również wskazanie etycznych dylematów związanych
z dziećmi, które przychodzą na świat z poważnymi wadami wrodzonymi lub brakami niedorozwojowymi, a także takich przypadków, które bywają nazywane beznadziejnymi (no chance). W związku z tymi
ostatnimi omówiono także eutanazję noworodków. W tej części książki (rozdz. VII) zaprezentowano inżynierię genetyczną i jej możliwości
w „ulepszaniu” ludzkiej natury. Aspekty bioetyczne związane z poznawaniem genomu ludzkiego otworzyły nowy rozdział w badaniach
i rozpoznawaniu chorób i ich leczeniu, jednak – zgodnie z prezentowaną w tej książce myślą – należy mieć na uwadze także etyczne aspekty, związane choćby z poważnym ryzykiem dotyczącym np. ingerencji
w ludzki genom.
W książce, która pretenduje do tego, aby stanowić pomoc akademicką dla przyszłych pracowników służby zdrowia, nie mogło zabraknąć
tematyki transplantologii i kryteriów śmierci człowieka (rozdz. IV).
Przedstawiono zatem medyczne kryteria określania śmierci człowieka,
w tym szerzej śmierci mózgowej.
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Część piąta może zaskakiwać nieco swoim tytułem: „Bioetica sociale”. Uzasadnieniem dla bioetyki społecznej jest z pewnością społeczny
wymiar przedstawianych tu problemów – odnośnie do osób zarażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. W tej samej części umieszczono – chyba niezbyt „szczęśliwie” – ludzi psychicznie chorych.
Tytuł jedenastego rozdziału brzmi: „Bioetyka w psychiatrii”. Jesteś
my świadkami nieustannego rozrastania się bioetycznej tematyki,
jednakże wydaje się nie do końca uzasadnione artykułowanie tego rodzaju problematyki. Kwestie te gruntownie już w przeszłości zostały
gruntownie opracowane i nie stanowią one materiału, który koniecznie musi być poddany bioetycznej refleksji. Autorów usprawiedliwia
niejako chęć całościowego opracowania zagadnień z dziedziny bioetyki klinicznej, które niosą ze sobą gatunkowo duży ciężar etyczny. Nie ulega wątpliwości, że psychicznie chorzy stawiają lekarzy,
a także swoich bliskich, przed dylematami natury etycznej, choćby
w kwestii stosowania przymusu leczenia, w tym także stosowania leków psychotropowych.
Kolejny rozdział (XII) nosi tytuł: „Chirurgia plastyczna”. Dwu
stronicowy tekst budzi pewne zastrzeżenia z racji zbyt skrótowego
ujęcia. Drugie zastrzeżenie jest innego rodzaju: o ile ta część książki
odnosi się do „bioetyki społecznej”, o tyle chirurgia plastyczna należy raczej do „bioetyki indywidualnej”. Choć wygląd pacjenta jest bezsprzecznie postrzegany przez społeczeństwo, to jednak sam problem
dotyczy raczej konkretnych osób. Podobnie rozdział XIII: „Bioetyka
odżywiania”, traktująca o konieczności przestrzegania diety w perspektywie troski o zdrowie, czy też zagadnie wegetarianizmu, nie bardzo
pasują do działu „bioetyki społecznej”. Następne rozdziały przedstawiają zagadnienia: narkomanii, alkoholizmu, nikotynizmu, dopingu
w sporcie i sportu ekstremalnego.
Część szósta podejmuje tematy związane z seksualnością człowieka. Jest to analiza tożsamości seksualnej człowiek i jej wyznaczników.
W tej części omówiono także praktyki obrzezania, infibulacji oraz problem transseksualizmu.
W części siódmej zawarte zostały tematy związane z transfuzją
krwi, transplantacją szpiku kostnego i dializą. Poruszone tu kwestie są
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bez wątpienia nader istotne. Dziwić jednak może umieszczenie w tej
właśnie części, w rozdziale dotyczącym dializ, po punkcie omawiającym kiedy je należy rozpoczynać i kiedy kończyć, krótkiego dwustronicowego opracowania podstawowych zasad (pryncypiów) i modeli
bioetyki (ss. 329-330). Wydaje się, że te zagadnienia są tak istotne
i ważne, iż należałoby je szerzej opracować i umieścić w osobnej części książki.
Część ósma poświęcona jest eksperymentom medycznym, podjęto tu także problem wyrażania na nie zgody przez pacjenta. W tej części książki zamieszczono ponadto opracowania dotyczące komitetów
etycznych i bioetycznych – ich typologii, zadań, celowości i zasad
funkcjonowania. W rozdziale ostatnim omówiono temat placebo.
Część dziewiąta obejmuje tematykę związaną z geriatrią i bioetyką
„końca życia”. G. Russo prezentuje tutaj w różnych aspektach eutanazję oraz problematykę dotyczącą terminalnie chorych. Tematem niejako obligatoryjnie związanym z powyższym jest opieka paliatywna
i uporczywa terapia.
Ostatnia, dziesiąta część, została poświęcona medycynie w epoce działalności gospodarczej. Współczesna służba zdrowia, od strony
swojej struktury, jawi się jako pewnego rodzaju przedsiębiorstwo prowadzące swoistą działalność. G. Russo próbuje przedstawić pewne pozytywne elementy takiego stanu rzeczy. Wskazuje na prawo do opieki
zdrowotnej, które państwo powinno zagwarantować przynajmniej
w podstawowej formie. G. Russo stawia tezę, że industrializacja i zasady rynkowości w dziedzinie służby zdrowia niekoniecznie sprzeciwiają się dobrze spełnianej posłudze lekarskiej, nie muszą stać
w sprzeczności do rzeczywistych potrzeb pacjenta, ani też nie przekreślają właściwych relacji z chorym i jego rodziną (zob. s. 403). W tym
właśnie kontekście redaktor książki odpowiada na pytanie: czy zdrowie ludzkie może stanowić towar? Odpowiada jednoznacznie, że nie,
jednak zasadne jest, aby administrowanie i zarządzanie w tej sferze
było poddane dobrze rozumianej ekonomii rynkowości. W tym kontekście również posługa lekarza postrzegana jest w sensie relacji między klientem, a podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.
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Recenzowana powyżej książka posiada pewne drobne mankamenty.
Opracowane zagadnienia ujęte zostały w dziesięciu częściach. Niestety,
widoczna jest pomiędzy nimi wyraźna dysproporcja, która mogłaby
być usunięta przy próbie nieco innej redakcji. Pierwsza część zajmuje
86 stron tekstu, zaś siódma – dla przykładu – tylko 15. Podobną uwagę należy uczynić w odniesieniu do rozdziałów. Niektóre z nich mają
po dwie lub trzy strony (np. XII, XIX, XX i XXII). Niedociągnięciem,
występującym zwłaszcza u G. Russo, wydaje się być niepełne przekazywanie danych bibliograficznych. I tak dla przykładu, na s. 121,
w odniesieniu do niektórych artykułów czy dzieł, strony podawane są
dokładnie; innym razem nie, choć Russo odwołuje się tutaj do konkretnych sformułowań określonego autora. W całej książce odsyłacze nie
zostały ujednolicone w odniesieniu np. do czasopism.
Pomimo wykazania kilku słabszych stron, książka z pewnością stanowi cenną pozycję z zakresu bioetyki, choć literatura włoskojęzyczna
w tej materii jest nadzwyczaj bogata. W niniejszym opracowaniu zawarto jednak wiele nowych treści. W całości może ono zatem stanowić nieodzowną dydaktyczną pomoc. Wychodzi naprzeciw potrzebom
współczesnego czytelnika – nie tylko zawodowo związanego z medycyną, ale każdego, kto pragnie poszerzyć wiedzę z tej właśnie dziedziny. Dodatkowym atutem książki jest język – zrozumiały i klarowny,
oraz styl – jednolity pomimo wielu autorów.
Podsumowując recenzowaną tutaj pracę zbiorową pod redakcją
G. Russo, należy wskazać na jej ogromny walor, zwłaszcza dydaktyczny, który nakazuje polecić ją nie tylko pracownikom służby zdrowia,
ale także etykom i teologom, jak również pedagogom i psychologom –
wszystkim pragnącym zgłębić tajemnicę ludzkiego życia. Ważniejsze
kwestie poszerzone są o kontekst historyczny, co ogromnie ubogaca
prezentowany materiał. W dzisiejszym, mocno zlaicyzowanym świecie, gdzie myśl bioetyczna o charakterze liberalno-utylitarystycznym
często stara się być nie tylko dominującą, ale „jedynie słuszną”, książka ta ma tym większe znaczenie i wartość. Dlatego godna jest polecenia wnikliwej lekturze.
ks. Jan Wolski
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Ks. Michał Kaszowski, Śmierć i wieczne istnienie, Katowice 2008,
„Vox Domini”, ss. 336.
„Śmierć jest czymś bolesnym, przerażającym. Ale co by było, gdyby
śmierci nie było?” (s. 11) Tym intrygującym stwierdzeniem Ks. Michał
Kaszowski, rozpoczyna swoją książkę dotyczącą problemu śmierci
w życiu człowieka. Tytuł publikacji, „Śmierć i wieczne istnienie”,
wskazuje jednocześnie na treść książki jak i poglądy Autora, który
wbrew niektórym, „postępowym” teologom, wyraźnie stwierdza, że
po śmierci jest dalsze istnienie.
Autor omawianej publikacji, ks. Michał Kaszowski, jest doktorem
teologii, pracującym w Katedrze Pedagogiki Religijnej i Katechetyki
Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej
„Ignatianum” w Krakowie oraz wykładowcą teologii dogmatycznej
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Jest także autorem słynnej witryny internetowej www.teologia.pl, będącej kopalnią
wiedzy teologicznej. Większość zamieszczonych na niej treści teologicznych dostępna jest również w wersji audio (format .mp3), a także
w innych językach, takich jak: angielski, francuski, włoski, hiszpański,
niemiecki i rosyjski.
Prezentowana książka jest pierwszą częścią przygotowywanej serii
publikacji dotyczących zagadnień związanych z ostatecznymi rzeczami człowieka i końcem świata. We wstępie Autor zapowiada, że w dalszych tomach będą omówione zagadnienia takie jak: sąd szczegółowy,
niebo, czyściec, piekło, Sąd Ostateczny, Paruzja czy Królestwo Boże.
Na łamach sześciu pierwszych rozdziałów swej ksiązki Autor wyjaśnia istotę śmierci i jej znaczenie w życiu ludzkim. Po grzechu pierworodnym jest ona przejawem wielkiego miłosierdzia Bożego. Co by
było, gdyby zdeprawowany człowiek miał dostęp do rajskiego drzewa życia (por. Rdz 3, 22-23)? Wyrzucenie człowieka z Raju, uniemożliwienie mu pożywania owoców drzewa życia wyraża symbolicznie
fakt, że człowiek stał się istotą śmiertelną.
Bóg wiedział, że zdeprawowana ludzkość nie będzie na ziemi szczęśliwą, gdyż człowiek bez łaski Bożej może jedynie „produkować” zło.
Dopiero Chrystus uratował ludzkość od wiecznej zguby czyniąc ze
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swojej śmierci na krzyżu narzędzie zbawienia. Chrystus, przez dzieło Odkupienia, nadał śmierci nowy sens. Ten kto umiera w Chrystusie,
w Nim również zmartwychwstaje, stając się dziedzicem wielkiego szczęścia – przebywa z Bogiem Ojcem w niebie. Paradoksalnie
więc, śmierć będąca karą za grzech – dla tych, którzy przyjmują łaskę
Chrystusa – jest bramą do szczęścia wiecznego. Ten tylko, kto świadomie i dobrowolnie lekceważy Boga i Jego łaskę – skazuje się na potępienie – wieczne istnienie bez Boga.
Trzeci i czwarty rozdział swej książki Autor poświęcił ukazaniu
dobrodziejstw płynących z faktu śmierci w życiu człowieka. Śmierć
nazywa nauczycielką życia, która otwiera oczy na Boga i drugiego
człowieka, uczy reflektowania nad swym życiem, nad celem i sensem
stworzenia, nad wiecznością. Doświadczenie śmierci pozwala odkryć
jak wielką wartością jest życie. Śmierć staje się stratą jedynie wtedy,
pisze Autor książki, gdy ktoś nie zmienia siebie na lepsze. Czwarty
rozdział książki kończy się analizą podejmowanych prób zagłuszenia
„głosu” śmierci we współczesnym świecie.
Dlaczego zakryta jest przed człowiekiem godzina jego śmierci?
Jaki przekaz niesie śmierć Judasza? Czego uczy nas śmierć najbliższych? Co mówi nam o przeżywaniu śmierci Maryja, stojąca pod krzyżem, na którym umierał Jezus? Odpowiadając na te i na wiele innych
podstawowych pytań dotyczących śmierci, Autor próbuje ukazać jakie mogą być – paradoksalnie – wspaniałe owoce przeżytej śmierci
bliskich. Zdarza się bowiem, że doświadczenie śmierci zespala i jednoczy rodzinę, kończy spory, rozbudza wdzięczność za to, czego dokonali zmarli w życiu swoich bliskich. Ks. Kaszowski, czerpiąc zapewne
z kapłańskiego doświadczenia zauważa, że „przeżycie odejścia osób
drogich sercu uwrażliwia na cierpienie przeżywane przez innych ludzi,
uczy współczucia, skłania do udzielania im pomocy” (s. 73), a także
rozwija w człowieku głęboką miłość opiekuńczą.
Kolejne rozdziały mówią o różnych formach śmierci, wyjaśniają pojęcia biblijne na temat duszy i grzechu, to, jak rozumieć należy „śmierć” nieśmiertelnej duszy ludzkiej, na czym polega „trwanie
w śmierci” (por. 1 J 3, 14), czym jest „druga śmierć” (Ap 21,8), a także,
zostało wyjaśnione pojęcie „śmierć śmierci”. Autor podkreśla, że nie-
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zmiernie ważne jest uzmysłowienie sobie tego, że w momencie śmierci człowiek nie jest unicestwiany. Życie człowieka zmienia się, jego
ciało podlega zniszczeniu - lecz mimo rozkładu ciała życie człowieka się nie kończy. Żyje bowiem jego dusza, która jest natury duchowej. Dusza – w momencie śmierci oddziela się od ciała, by spotkać
się z Bogiem. To właśnie duchowa natura ludzkiej duszy umożliwia
jej egzystencję na wzór innych istot duchowych – Boga, aniołów czy
Matki Bożej.
Fakt istnienia duszy ludzkiej po śmierci rodzi wiele pytań: co dzieje się z ludzkim „ja”? Czy w wieczności człowiek pozostaje sobą? Jaki
jest kształt ludzkiej świadomości po śmierci i jaką pełni funkcję? Czy
po śmierci ciała dusza może się uczyć? Czy dusze naszych zmarłych
wiedzą co się dzieje obecnie na ziemi? Czy zmarli znają przyszłość?
To jedynie wybór nielicznych pytań, na które odpowiada ks. Michał
Kaszowski.
Niezmiernie ciekawe są rozważania Autora na temat przestrzeni
i czasu oraz konsekwencji przekroczenia tych dwóch wymiarów przez
nieśmiertelne dusze. Obala niezgodne z nauczaniem Kościoła hipotezy stawiane przez „eschatologię zrealizowaną”, a także omawia proces
dojrzewania w miłości, w której zmarłym pomagają żyjący na ziemi
lub będą w stanie pomóc ci, którzy się dopiero narodzą.
Książka kończy się pięcioma rozdziałami, poświęconymi wyjaśnieniu błędnych nauk na temat śmierci. W pierwszym rzędzie Autor omawia teorię reinkarnacji, stwierdzając z całą mocą, że nie ma nowych
wcieleń duszy ludzkiej. Jest to fałszywa nauka mająca na celu usypianie sumień i wprowadzanie relatywizmu moralnego. Nauka o reinkarnacji głosi bowiem, że wszyscy kiedyś dostąpią tego samego celu
– jedni wcześniej, a drudzy później – zjednoczenia z „boską energią kosmiczną”. Na łamach dwóch rozdziałów (rozdz. 30 i 31) ks. Kaszowski
wyjaśnia dwie błędne teorie – materialistyczną i tzw. „teorię śmierci
totalnej” – które opierają swoje argumenty na przekonaniu o braku duszy w człowieku lub jej śmierci wraz ze śmiercią ciała.
Dwa ostanie rozdziały książki przybliżają czytelnikowi, w bardzo
przystępny sposób – metody manipulacji używane przez niektórych
teologów do budowania „oryginalnych” hipotez. Autor stoi na stanowi-
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sku, że są to zabiegi niegodne, uwłaczające godności teologa, ale także
tych, do których kierują oni swoje rozważania. Manipulacje związane
z tekstem Pisma Świętego i wypowiedziami Urzędu Nauczycielskiego
Kościoła prowadzą do zniekształcania prawdy objawionej i podważają autorytet Boga.
Omawiając zagadnienia dotyczące śmierci Autor opiera się przede
wszystkim na Bożym objawieniu i Tradycji, gdyż jedynie Bóg posiada w pełni prawdziwą wiedzę o zjawisku śmierci. Stwórca człowieka
wie absolutnie wszystko o jego życiu, umieraniu i losie poza granicami
ziemskiego istnienia. Strażnikiem i przekazicielem Bożej prawdy jest
Kościół, który kierowany przez Ducha Świętego bezbłędnie przekazuje ją kolejnym pokoleniom.
Nowatorskim pomysłem zastosowanym przez Autora jest podpieranie orzeczeń Kościoła i Tradycji opiniami współczesnych autorów (np.:
Raniero Cantalamessa OFM Cap, Bernard Sesboüé SJ, George Weigel,
ks. Jan Twardowski, Jacques Fesch) lub treścią doświadczeń mistycznych i objawień prywatnych (np.: św. Faustyna Kowalska, św. Brygida
Wielka, Adrienne von Speyr, Maria Valtorta, Gabriela Bossis).
Prezentowany tom został podzielony na 33 rozdziały. Każdy rozdział zaopatrzony jest w tytuł, treściwy i krótki w formie wstęp do
zagadnień omawianych w danym rozdziale, a następnie omówienie tematu. Omówione w danym rozdziale zagadnienie zostało podzielone
na poszczególne problemy. Wstępem do danego problemu jest sformułowane pytanie – a jest ich w całej książce aż 307 – na które następnie Autor odpowiada. „W kilku słowach…” kończy każdy rozdział, by
w zwięzły sposób podsumować poruszane w danej partii zagadnienia.
Zastosowany układ książki pozwala szybko odnaleźć poszukiwane
zagadnienie oraz uzyskać na nie odpowiedź. Treść książki jest bardzo
przejrzysta, zastosowany krój i wielkość czcionki ułatwia czytanie.
Dodatkowym plusem jest umieszczenie przypisów na dole każdej strony, co umożliwia szybkie odnalezienie źródła cytatu bądź zaczerpniętej myśli.
Podsumowując, należy stwierdzić, że publikacja ks. Michała Kaszow
skiego jest nowatorskim i wszechstronnym opracowaniem zagadnienia
śmierci człowieka. W dobie pluralizmu poglądów na sens życia docze-
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snego i przyszłego potrzebne są publikacje, które w świetle nauczania
Kościoła pozwalają uporządkować i umocnić wiarę, i które są pomocą w prowadzeniu rozmów na tak ważkie tematy. Szczególnie cenne
jest to, że autor demaskuje fałszywe opinie rozpowszechnianie przez
niektórych „oświeconych” teologów, a które powodują wiele nieporozumień w budowaniu właściwego etosu chrześcijanina. Jedynym
minusem, który mogę dostrzec w omawianej publikacji to brak imprimatur lub nihil obstat odpowiednich władz kościelnych.
Należy oczekiwać, że kolejne tomy dotyczące eschatologii katolickiej w wyczerpujący sposób przedstawią współczesnemu czytelnikowi
naukę Kościoła o rzeczach ostatecznych człowieka i świata.
Marcin Piwnicki SVD
Formacyjna rola szkoły katolickiej. XV lecie „Gdyńskiego Katolika”
1992-2007. Pr. zb. pod red. ks. Wojciecha Cichosza, Gdynia 2007, ss. 348.
W czerwcu po raz drugi wybieraliśmy posłów do Parlamentu
Europejskiego. Instytucji wspólnoty, którą od 2004 roku współtworzymy z kilkunastoma innymi krajami kontynentu.
Na przestrzeni tych pięciu lat dokonywała się swoista wymiana dóbr
między Polską a pozostałymi krajami Unii Europejskiej za równo na
płaszczyźnie materialnej jak i niematerialnej.
Współcześnie w procesie zdobywania przez obywatela dobra duchowego jakim jest wiedza, wrażliwość społeczna i świadomość swojej roli w świecie dużą rolę odgrywa system oświaty.
Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio przypomina jednak, że człowiekowi do humanitarnego posługiwania się wiedzą i rozumem potrzeba czegoś jeszcze:
„Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu
pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek – poznając Go i miłując – mógł dotrzeć
także do pełnej prawdy o sobie”.
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Właśnie w tym miejscu – w wychowaniu dobrych zarówno obywateli jak i chrześcijan Kościół widzi swoje miejsce w społeczeństwie.
Czego wyrazem są m. in. treść dekretu biskupa Mariana Przykuckiego
zezwalającego na powstanie w Gdyni katolickiego liceum oraz słowa wstępu abp. Metropolitę Gdańskiego do księgi pamiątkowej wydanej na okoliczność XV-lecia tejże placówki. Ksiądz dyrektor zespołu
szkół katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni ks. Wojciech Cichosz, wespół z gronem redakcyjnym stworzyli pamiątkową księgę zatytułowaną Formacyjna rola szkoły katolickiej, przeznaczoną dla absolwentów
i pracowników szkoły będącą jednocześnie ciekawą lekturą dla nie
związanych z tą konkretną placówką, ale przyszłych lub już praktykujących nauczycieli. Takich, którym leży na sercu dawanie chrześcijańskiego świadectwa życia. Opatrzona bogatą bibliografią książka
składa się dwóch części, najpierw jest to syntetycznie przedstawiona historia szkolnictwa, myśli filozoficznej oraz nauczanie Kościoła
o wychowaniu.. Dopiero cześć druga i trzecia poświęcone są świętującej swój jubileusz szkole. Jest słowo o dydaktyce, statystyki, są
spisane wspomnienia. Nie jedno z nich przypomina, iż to co sobą reprezentuje nauczyciel i wychowawca nie pozostaje bez znaczenia dla
ucznia kształtującego swój charakter i szukającego własnej roli w życiu. Człowiek, piszą autorzy, by wiedział co czynić, musi najpierw
odpowiedzieć na pytanie kim jest (s. 21). Kiedy jest więc szkoła katolicką? Gdy tożsama jest ze szkołą Jezusa Chrystusa (s. 15). Gdy kanonem życiowych postaw, które starają się wychowawcy i nauczyciele
przekazać są wartości ewangeliczne. Katolicka placówka uwzględnia
w swoim programie nauczania klasyczną myśl filozoficzną, spychaną na margines od czasów oświecenia. Oczywiście nie tylko w ramach
godzin lekcyjnych zamyka się kształtowanie chrześcijańskich postaw,
jest nim także tworzenie wspólnoty. Społeczność szkolna czynnie
uczestniczy w modlitwie, w przygotowaniu Mszy Świętej, organizuje
zbiórki charytatywne. Wychowanek chrześcijańskiej placówki, dorasta
w jasno określonych wartościach. Kształtuje się w wolności „do”, pamiętając, iż lepiej, kiedy jest wolny ze względu na dobro aniżeli wolnym bez względu na wszystko (s. 21).
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Mury takiej szkoły opuszczać mają ludzie wrażliwi etycznie, co jest
elementem ewangelizacji w świecie. Współcześnie dostrzec można
kryzys sumienia, nie dla wszystkich ważna jest osoba ludzka w całej
rozciągłości życia, zaś nic innego, ale człowiek stoi w centrum nauczania Zbawiciela (s. 62).
Wspólnota szkolna to nie tylko uczniowie i wychowawcy, ale i rodziny. Nie należy zapomnieć, czy bagatelizować współpracy i przepływu
informacji między szkołą a rodziną, zadaniem szkoły jest wspieranie
człowieka wychowanego i wychowującego (s. 95).
Wobec tego w publikacji nie zabrakło przypomnienia nauczania
Kościoła skierowanego do rodzin.
Czytamy również, iż taka szkoła nastawiona na realizowanie celów
ewangelizacyjnych może być otwarta na niekatolików, spełnia bowiem
funkcję społeczną. Nie pełniła by należycie swojej misji porządkowania i interpretowania kultury ludzkiej w świetle wiary, będąc zamkniętą
na świat polityki, głucha na problemy współczesnego świata. Jest więc
konkurencyjna w stosunku do szkół laickich, ma atrakcyjną ofertę programową również dla niekatolika. Tym równi się od szkoły świeckiej,
iż pamięta, że celem jej nie jest jedynie kształcenie. W ujęciu personalizmu stara się wychować w hierarchii wartości: od materialnych poprzez duchowe ku absolutnym. Na początku wspomnieliśmy o Unii
Europejskiej. Chrześcijanin ma za zadanie swoją pracą wnosić do niej
dobra duchowe, szkoła katolicka do tego może przygotować.
Obecnie autorytet określa nie sprawowana funkcja lecz człowiek samym sobą, dlatego istotne jest by, osoba wierząca, która decyduje się
być nauczycielem, wychowawcą, nie zaniedbała swojej formacji, wlanego wzrostu w wierze.
Barbara Nawrocka
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Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ukazała się książka

Sławomir Zaręba (red.)
Socjologia życia religijnego w PolSce

Publikacja jest zbiorową refleksją nad zjawiskami religii i religijności w Polsce.
Przedstawia w jednym opracowaniu elementy socjologii religii
wobec współczesnych wyzwań.
Bogate studium poświęcone wiktymologicznym relacjom w związku małżeńskim.
Zawiera informacje o skrajnych zachowaniach agresywnych kobiet
i motywach jakimi się kierują. Praca wzbogacona imponującą bibliografią.

Dystrybucję prowadzi:

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa, ul. Dewajtis 5, tel. (22) 561-89-23; fax (22) 561-89-11
oraz Księgarnia dwójka
Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, p. 015, tel. (22) 569-68-68
e.mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
www.wydawnictwo.uksw.edu.pl

Studia Theologica Varsaviensia_2-2009.indd 272

2010-02-02 20:47:32

K R O N I K A W Y D Z I A ŁU TE O L O GIC Z N EG O
Studia Theologica Varsaviensia
UKSW
47 (2009) nr 2

KRONIKA WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO
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I. WYDARZENIA Z WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO
1. Dnia 18 lutego 2009 r. odbył się panel dyskusyjny na temat wolności słowa i poszanowania uczuć religijnych pt. „Wolność czy samowola” zorganizowany przez tygodnik studentów Instytutu Edukacji Medialnej
i Dziennikarstwa Obserwator. Panel prowadzili Piotr Ł u c z u k , Kamil G o r a l
(studenci IEMiDu), udział wzięli: ks. Andrzej A d a m s k i (UKSW) – słowo wstępne, Jan P o s p i e s z a l s k i – dziennikarz, Tomasz Te r l i k o w s k i
– publicysta, Mikołaj S o w i ń s k i – prawnik, ks. Jacek Wł. Ś w i ą t e k – filozof, publicysta.
2. Dnia 18 marca 2009 r. odbyła się konferencja misjologiczna „Pielgrzymki
Jana Pawła II do Peru” zorganizowana przez Naukowe Koło Misjologów,
Sekcję Misjologii WT UKSW oraz Instytut Papieża Jana Pawła II. Referaty
i komunikaty wygłosili: Paulina J a r o s z y k (NKM) – Ogólna charakterystyka Peru, Kamil We s o ł o w s k i , Tomasz B i a ł e k (NKM) –Najważniejsze
fakty z historii Peru, Karolina D z i e w u l s k a (NKM) – Polscy misjonarze
w Peru, Martyna Z i e l i ń s k a , Agata B u c z k o w s k a , Katarzyna J a s z c z u k
(NKM) – Kalendarium wizyt Jan Pawła II w Peru, mgr Marta K w a ś n i c k a
(PAT) – Prasa peruwiańska o Janie Pawle II podczas pielgrzymek do Peru,
s. dr Jolanta H e r n i k – Kontrowersje wokół teologii wyzwolenia w Peru,
ks. dr Zdzisław S t r u z i k (UKSW, IPJP II) – Tematyka nauczania JP II podczas pielgrzymi do Peru, prof. dr hab. Magdalena Ś n i a d e c k a -K o t a r s k a
(CESLA, UW) – Konfrontacja Jana Pawła II z ideologią ‘Świetlistego Szlaku’
w Peru, ks. dr Zdzisław G o g o l a OFMConv (PAT) – Polscy franciszkanie
– męczennicy za wiarę, ks. dr Tomasz S z y s z k a (UKSW) – Ewangelizacja
kultur autochtonicznych w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymki do
Peru.
3. W dniach 21-22 marca 2009 r. Instytut Studiów nad Rodziną WT
UKSW oraz Ogólnopolska Sekcja Ginekologiczno-Położnicza Katolickiego
Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, Szpital im. św. Rodziny w Warszawie,
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MaterCare Polska, Fundacja Życie i Płodność zorganizował międzynarodową konferencję „NaProTechnology. Wyzwania medyczne i etyczne we współczesnej ginekologii”. Referaty wygłosili: prof. dr hab. Michał T r o s z y ń s k i
(Instytut Matki i Dziecka) – Historia NaProTECHNOLOGY w Polsce widziana oczami świadka, dr med. Wanda P ó ł t a w s k a (Papieska Rada ds. Rodziny
– Płodność – dar i zadanie, ks. abp Henryk H o s e r SAC – Humanae Vitae
– wyzwania dla współczesnej medycyny widziane oczami lekarza i kapłana,
dr Piotr K l i m a s (szpital im. Świętej Rodziny) – NaProTECHNOLOGY –
wprowadzenie, mgr Janina F i l i p c z u k (Kanada, The Women’s Wellness and
Fertility Care™ Centre) – Creighton Model Fertility Care™ System – standaryzacja w naturalnym rozpoznawaniu płodności, mgr Janina F i l i p c z u k
(Kanada, The Women’s Wellness and Fertility Care™ Centre) – Creighton
Model Fertility Care™ System – jako narzędzie w monitorowaniu stanu
zdrowia i płodności kobiety, dr Tadeusz Wa s i l e w s k i (NaPro Medica) –
Dlaczego zaprzestałem wykonywać in vitro?, dr Phil Boyle (Irlandia, The
Galway Clinic) – 1) NaProTECHNOLOGY - Revolutionary new thinking in infertility and miscarriage care (Nowy przełom w myśleniu w opiece medycznej
wobec niepłodności i poronień); 2) NaProTECHNOLOGY in clinical practice.
(NaProTECHNOLOGY w praktyce klinicznej) 3) NaProTECHNOLOGY after
failed IVF – New hope for the hopeless (NaProTECHNOLOGY po nieudanym
in vitro. Nowa nadzieja dla zrozpaczonych), ks. bp dr Stanisław S t e f a n e k
TCh – Humanae Vitae a Dignitas Personae, dr Tadeusz Wa s i l e w s k i (NaPro
Medica) – 1) Medyczne i etyczne aspekty programu in vitro, 2) Jak bezpiecznie prowadzić stymulacje owulacji; dr Piotr K l i m a s (szpital im. Świętej
Rodziny), Metody leczenia chirurgicznego w NaProTechnology, ks. dr Jarosław
S z y m c z a k (ISNaR) – Walka o wolność w płciowości, prof. dr hab. Bogdan
C h a z a n (dyrektor szpitala im. Świętej Rodziny) – Postrzeganie płodności i życia we współczesnej ginekologii i położnictwie, mgr Maria Ś r o d o ń
(MaterCare Polska) – MaterCare International – cele, stan obecny, perspektywa na przyszłość, dr Maria S z c z a w i ń s k a (Przewodnicząca Ogólnopolskiej
Sekcji Ginekologiczno-Położniczej) – Zakończenie konferencji.
4. Dnia 18 kwietnia 2009 r. WT UKSW oraz Wydział Duszpasterstwa
Ogólnego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej zorganizowały sympozjum historyczno-pastoralne ku czci św. Brunona z Kwerfurtu. Sympozjum odbyło się w
Łomży w auli szkół katolickich. Zostały wygłoszone referaty: dr. hab. Jolanta
M. M a r s z a l s k a – Aktualność postaci św. Brunona dzisiaj, ks. dr hab.
Waldemar G r a c z y k , prof. UKSW – Idea misji pokojowej od św. Brunona
do Pawła Włodkowica, ks. dr hab. Jan P r z y b y ł o w s k i – prof. UKSW,
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Znaczenie nowej ewangelizacji dla duszpasterstwa młodzieży, Małgorzata
R a d o m s k a (Poznań) – Ruch Czystych Serc w życiu młodzieży.
5. Dnia 21 kwietnia 2009 r. Sekcja Liturgiki zorganizowała konferencję naukową na temat „Sprawowanie Wieczerzy Pańskiej w dzisiejszej Europie”.
Referaty: ks. prof. Michael F o u n t a i n e (Uniwersytet w Bristolu, Wielka
Brytania) – Zróżnicowanie Eucharystii w anglikanizmie, ks. dr Włodzimierz
N a s t (CHAT) – Eucharystia w luteranizmie; o. Leon K n a b i t OSB (Tyniec)
– Msza św. w tradycji benedyktyńskiej, ks. dr Jerzy To f i l u k (rektor PSD
w Warszawie) – Liturgia eucharystyczna w Kościele prawosławnym i różnice
w tradycjach lokalnych, ks. mgr Kazimierz G a j o w y (wieloletni duszpasterz
w Libanie) – Latynizacja liturgii eucharystycznej obrządku maronickiego.
Próby powrotu do źródeł.
6. W dniach 27-28 kwietnia 2009 r. miało miejsce ogólnopolskie sympozjum „Pokolenie JP2 i B16” dotyczące stanu polskiej młodzieży zorganizowane przez PWT we Wrocławiu, WT UKSW, Polskie Stowarzyszenie
Pastoralistów i Duszpasterzy, Rada ds. Młodzieży przy Konferencji Episkopatu
Polski, Prezydium Krajowej Rady KSM. Referaty: ks. prof. Waldemar I r e k
– Młodzież jako kategoria socjologiczna, ks. dr Janusz M i c h a l e w s k i
– Młodzież w optyce psychologicznej, ks. dr Zdzisław P a w ł o w s k i –
Biblijne podstawy formacji młodzieży, ks. prof. Krzysztof P a w l i n a –
Młodzież: przyszłość czy problem Kościoła?, ks. dr Bogdan G i e m z a SDS
– Duszpasterstwo zwyczajne i nadzwyczajne skierowane do młodzieży, ks. dr
Dariusz Ś m i e r z c h a l s k i -Wa c h o c z – Zarys duszpasterstwa młodzieży
w okresie międzywojennym w Polsce – konkluzje na dziś.
7. Dnia 28 kwietnia 2009 r. Sekcja Katechetyki WT UKSW oraz Koło
Naukowe Katechetyków zorganizowały sympozjum „Wskazania i recepcja adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae w 30-lecie powstania”. Wygłoszone
zostały trzy referaty: 1) Geneza adhortacji apostolskiej ‘Catechesi tradendae’, 2) Główne idee i myśli adhortacji apostolskiej ‘Catechesi tradendae’, 3)
Recepcja adhortacji apostolskiej ‘Catechesi tradendae’ w katechetycznych dokumentach Kościoła. Sympozjum zakończyła dyskusja panelowa ‘Catechesi
tradendae’ na nowo odczytane.
8. Dnia 4 maja 2009 r. Sekcja Teologii Fundamentalnej WT UKSW zorganizowała sympozjum „Wokół historyczno-teologicznych pytań o początki
chrześcijaństwa”. Wygłoszone zostały referaty: ks. prof. dr hab. Tadeusz D o l a
(UO) – Wiarygodność Kościoła w perspektywie jego początków, ks. prof. dr
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hab. Henryk W i t c z y k (Papieska Komisja Biblijna, KUL) – Socjologicznopsychologiczna rekonstrukcja „ruchu Jezusa” a świadectwo Ewangelii. Głos
we współczesnej dyspucie nad genezą Kościoła, ks. dr hab. Artur M a l i n a
(UŚ) – Możliwości metody historycznej w badaniach nad Jezusem i początkami chrześcijaństwa, ks. dr hab. Marek S k i e r k o w s k i (UKSW) – Monoteizm
chrystologiczny pierwszych chrześcijan w kontekście judaizmu, dr Dariusz
K a r ł o w i c z (redaktor „Teologii Politycznej”, UW) – Męczeństwo i geneza Kościoła, ks. dr Tomasz L e w i c k i (WSD Płock) – Tożsamość chrześcijaństwa w kontekście rzymskim na podstawie Listu do Hebrajczyków, ks. dr
hab. Leszek M i s i a r c z y k (UKSW) – Kształtowanie się samoświadomości
Kościoła w konfrontacji z judaizmem na podstawie wybranych tekstów II wieku, ks. prof. dr hab. Henryk S e w e r y n i a k . Geneza Kościoła – „pytanie graniczne”? Wprowadzenie do dyskusji.
9. Dnia 6 maja 2009 r. Sekcja Misjologii WT UKSW wraz z Centrum
Formacji Misyjnej zorganizowała sympozjum misjologiczne „25 lat Centrum
Formacji Misyjnej”. Wygłoszone zostały referaty: ks. Alberto B r i g n o l i
(dyr. Sekcji Ameryki Łacińskiej, Centro Unitario Missionario w Weronie) –
Metody przygotowania misjonarzy we Włoszech w ramach CUM; o. dr Tomasz
S z y s z k a SVD – Z doświadczeń formacji misyjnej Kościoła w Polsce.
10. Dnia 11 maja 2009 r. Sekcja Teologii Moralnej WT UKSW zorganizowała konferencję „Bóg i moralność w wielkich religiach świata”. Referaty
wygłosili: prof. dr hab. Maria Krzysztof B y r s k i (kierownik specjalizacji
Studia Eurazjatyckie Colegium Civitas, dyrektor Instytutu Orientalistycznego
UW) – System wartości w hinduizmie, mufti dr N e d a l A b u Ta b a q (Liga
Muzułmańska w Polsce) – Moralność islamska, dr Anna M i e r z e j e w s k a
(UW) – Podstawy moralności buddyjskiej, ks. dr Krzysztof K i e t l i ń s k i
(UKSW) – Wezwanie moralne Jezusa.
11. Dnia 11 maja 2009 r. Sekcja Teologii Pastoralnej WT UKSW zorganizowała sympozjum „Teologia pastoralna na UKSW”. Referaty wygłosili: ks.
prof. dr hab. Bronisław M i e r z w i ń s k i – Czym zajmuje się teologia pastoralna?, ks. mgr lic. Samuel P a c h o l s k i – Lustracja w Kościele jako problem pastoralny, mgr Mateusz T u t a k – Relacje między socjologią religii
a teologią pastoralną, mgr Błażej S z o s t e k – Psychologia empiryczne
w duszpasterstwie, s. mgr lic. Gabriela W i s t u b a – Chrześcijańskie zobowiązanie przemienienia świata. Zadania wynikające z funkcji pasterskiej pośrednictwa zbawczego w ujęciu o. Jacka Woronieckiego, ks. mgr lic. Marian
C h a l e c k i – Jakimi cechami i postawami powinien odznaczać się kapłan
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w relacji do współbraci i do wiernych?, ks. dr hab. Edmund R o b e k ,
Współpraca teoretyków i praktyków pastoralnych; ks. mgr lic. Jarosław
G r z e g o r c z y k – Teologia pastoralna okiem zakonnika, mgr Ewa S k w a r 
s k a – Reklama społeczne w duszpasterstwie, mgr Tomasz J a n u s – Kiedy
sport staje się religią, mgr Marlena G r z e l a k – Dziecko skrzywdzone
w mass mediach.
12. Dnia 13 maja 2009 r. Sekcja Biblistyki WT UKSW oraz Katedra
Biblistyki UMK zorganizowała konferencję „Księga Tobiasza – orędzie,
interpretacja i recepcja”. Wykłady wygłosili: prof. dr hab. Michał Wo j c i e 
c h o w s k i (UWM) – Geneza Księgo Tobiasza i diaspora izraelska w Asyrii,
ks. prof. dr hab. Waldemar C h r o s t o w s k i (UKSW i UMK) – Miejsce
Księgi Tobiasza w kanonie ksiąg Starego Testamentu, ks. dr Waldemar
L i n k e (UKSW) – Małżeństwo w Księdze, ks. dr hab. prof. UKSW Krzysztof
B a r d s k i (UKSW) – Księga Tobiasza w tradycji chrześcijańskiej, ks. dr
Dariusza I w a ń s k i (UMK) – Motyw angelus interpres w Księdze Tobiasza.
13. Dnia 13 maja 2009 r. Centrum Dialogu Międzykulturowego UKSW
oraz Fundacja Mevlana zorganizowała konferencję „Rodzina w chrześcijaństwie i islamie wobec wyzwań współczesnego świata”. Referaty wygłosili
dr Jarosław S u r d e l – Rodzina w islamie, dr Aldona P i w k o (UKSW) –
Rodzina w chrześcijaństwie. Po referatach miała miejsce prezentacja multimedialna oraz degustacja tradycyjnych potraw tureckich.
14. Dnia 13 maja 2009 r. IWoK WT UKSW oraz Instytut Papieża Jana
Pawła II zorganizowały międzynarodowe sympozjum „Słowo w kulturze współczesnej”. Wygłoszone zostały następujące referaty: Grzegorz G o d l e w s k i
(UW) – Istota słowa w ujęciu antopologicznym, Wiesław G o d z i c (WSPS) –
Język mediów (zniekształcenia języka w mediach), Ewa S z c z ę s n a (UW) –
Słowo w kulturze popularnej – aspekty semiotyczne i funkcje, Lech Ś l i w o n i k
(Akademia Teatralna) – Słowo w kulturze teatralnej, Michał M a s ł o w s k i
(Sorbona) – Słowo i gest w teatrze i w liturgii, Wojciech K u d y b a (UKSW)
– Poezja słowa uświęconego, Zdzisław S t r u z i k (Instytut Papieża Jana
Pawła II, UKSW) – Wartość słowa u Jana Pawła II. Ponadto miało miejsce
Wspomnienie mistrza słowa Gustawa Holoubka w pierwszą rocznicę śmierci
oraz spotkanie z aktorami Magdaleną Zawadzką i Piotrem Fronczewskim moderowane przez dr Katarzynę F l a d e r (UKSW).
15. W dniach 15-17 maja 2009 r. miał miejsce Przegląd Filmów Wartościo
wych „Prześwit” zorganizowany przez IWoK WT UKSW, Gminę Targówek
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oraz Dom Kultury „Świt”. Poza projekcją dziewięciu filmów (Dersu Uzała
– reż. A. K u r o s a w a , Metropolis – reż. F. L a n g , Andriej Rublow – reż.
A. Ta r k o w s k i , Tam, gdzie rosną poziomki – reż. I. B e r g m a n , Franciszek
– kuglarz Boży – reż. R. R o s s e l l i n i , Obywatel Kane – reż. O. We l l s ,
La Strada – reż F. F e l l i n i , Nazarin – reż L. B u n u e l , Iluminacja – reż.
K. Z a n u s s i ) podczas przeglądu zostały wygłoszone referaty: ks. prof. Marek
L i s (UO) – Ukryta i widoczna religijność kina, Tomasz J o p k i e w i c z –
Bunuel – terror wolności i wolność wyobraźni; dyskusje panelowe: Kościół
i kultura oraz Film, który czyni lepszym a także program poetycki Karczma
poświtu oraz koncert zespołu Marii P o m i a n o w s k i e j .
16. W dniach 16-17 maja 2009 r. Katedra Teologii Fundamentalnej
i Dogmatycznej, wraz z Centrum Myśli Benedykta XVI oraz Biskupem
Radomskim zorganizowała w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu
sympozjum międzynarodowe „Deus fons vitae”. Prefekt Kongregacji Nauki
Wiary, kard. William Jospeh L e v a d a wygłosił referat Dignitatis personae. Prefekt Kongregacji ds. Świętych, abp Angelo A m a t o wygłosił referat Świętość życia; ks. prof. dr hab. Lucjan B a l t e r SAC (UMK) wygłosił
referat Życie stworzone, utracone i przywrócone. Ks. dr Krzysztof N y k i e l
(Kongregacja Nauki Wiary) wygłosił referat Cywilizacja miłości i życia
w posłudze piotrowej Jana Pawła II i Benedykta XVI; bp Andrzej Fr. D z i u b a
wygłosił referat „Przyrzekamy stać na straży budzącego się życia” (Śluby
Jasnogórskie); ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Ł a b e n d o w i c z wygłosił
referat Synod diecezjalny w trosce o życie.
17. Dnia 18 maja 2009 r. Katedra Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej,
wraz z Centrum Myśli Benedykta XVI oraz Biskupem Radomskim zorganizowała Międzynarodową Konferencję Naukową „Sanctitas, Caritas, Veritas”.
Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kard. William Joseph L e v a d a wygłosił
referat Veritas – Spotkanie z Chrystusem otwiera na bogactwo prawdy; Prefekt
Kongregacji ds. Świętych, abp Angelo A m a t o wygłosił referat Sanctitas
– Świadkowie wiary na miarę św. Pawła; ks. prof. dr hab. Henryk W i t c z y k
(KUL) wygłosił referat Caritas – „największa jest miłość” (1 Kor 13,13).
18. Dnia 26 maja 2009 r. Katedra Historii Liturgii WT UKSW zorganizowała konferencję naukową „Liturgia trydencka dzisiaj”. Po Mszy św. w formie
nadzwyczajnej sprawowanej w kościele pokamedulskim, zostały wygłoszone
następujące referaty: dr Paweł M i l c a r e k (UKSW) – Klucz do zrozumienia starszej formy rytu rzymskiego, ks. prof. dr hab. Jan M i a z e k (UKSW)
– Klucz do zrozumienia liturgii posoborowej, ks. mgr Piotr Wa l e ń d z i k –
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Poszukiwania seminariów otwartych Katedry Historii Liturgii, kl. Michał
S i e n i c k i (alumn WSD Ołtarzew) – Formacja liturgiczna w seminarium duchownym; Emil W r a t n y , Liturgia spełnieniem oczekiwań wiernych świeckich, ks. Krzysztof S t ę p k o w s k i – Refleksje duszpasterskie wynikające
z pracy w warszawskim środowisku wiernych uczęszczających na Mszę św.
sprawowaną w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.
19. Dnia 2 czerwca 2009 r. w ramach programu Erasmus na Wydziale
Teologicznym UKSW pani prof. Beate K o w a l s k i (Uniwersytet w Dort
mundzie) wygłosiła wykład gościnny The Image of God in the Lukan
Sondergut Parables.
20. Dnia 8 czerwca 2009 r. Sekcja Teologii Fundamentalnej WT UKSW
zorganizowała 3. Maraton Teologicznofundamentalny „W kręgu pytań o wyobraźnię w wierze, kulturze i mediach”. Zostały wygłoszone następujące
wykłady i komunikaty: ks. prof. dr hab. Henryk S e w e r y n i a k – Anioł wyobraźni, ks. mgr Marcin N a p a d ł o – Wyobraźnia religijna. Z filozoficznego
punktu widzenia…, dr Ewa G r a l e w s k a – Twórcze i odtwórcze. Wyobraźnia
w perspektywie hermeneutycznej, ks. mgr Maciej K o s e w s k i – Miejsce wyobraźni w memoria passionis Johanna Baptist Metza, ks. mgr lic. Przemysław
A r t e m i u k – Nie tylko o ikonie, czyli dlaczego Kościół zaakceptował obrazy, mgr lic. Mariola A n d r y c h o w s k a -K o z ł o w s k a – Zofia Kossak –
„Alicja w krainie czarów” czyli polska memoria passionis?, mgr lic. Karolina
W i t e s k a – Jerzego Jarnuszkiewicza zmaganie z aniołem, mgr lic. Anna
K u r z a w a – Gustawa Zemły wyobrażenia o aniołach, mgr lic. Andrzej
P a c e k – Kisiel z wyobraźnią, Katarzyna S i t k o w s k a – Sobór w dobie
Internetu, lic. Marek P i ą t k i e w i c z – Otto per mille w Kościele w Polsce?,
mgr lic. Monika B i a ł k o w s k a – Kobieta w Kościele: prawo i wyobraźnia, dr Elżbieta G r z y b o w s k a – Rzecznik prasowy z wyobraźnią, dr Marek
R o b a k – Rzeczywistość wirtualna, wirtualność rzeczywista, dr Monika
P r z y b y s z – „Płytka wyobraźnia to kalectwo. O reklamie z wyobraźnią,
mgr lic. Ewa S k w a r s k a – Wyobraźnia w reklamie religijnej i marketingu
religijnym, mgr Agnieszka J a w o r s k a – Wyobraźnia „Frondy”.
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II. STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE
1. Profesura
Ks. dr hab. Stanisław W a r z e s z a k
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września
2009 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.
2. Habilitacje
Ks. dr Marek Wiesław J a g o d z i ń s k i , Sakramenty w służbie communio. Studium teologiczno-komunikacyjne.
Recenzenci: ks. prof. dr hab. Jacek S a l i j , UKSW
			
ks. prof. dr hab. Czesław B a r t n i k , KUL
			
ks. prof. dr hab. Jerzy S z y m i k , UŚ
			
ks. prof. dr hab. Stanisław Jan R a b i e j , UO
Data kolokwium habilitacyjnego: 23 lutego 2009 r.
Celem pracy było przebadanie na podstawie tradycji teologicznej, oficjalnego nauczania Kościoła, tekstów twórców teorii komunikacyjnego działania
oraz literatury przedmiotu z dziedziny teologii systematycznej. Działanie sakramentów odpowiada kryteriom komunikatywnego działania i dlatego każdy
z nich rozwija specyficzną komunikację, służącą budowaniu komunii. Rozdz.
I ukazuje relację między komunikacją a teologią, w tym komunikacyjny wymiar rzeczywistości świata i człowieka, model komunikacji osobowej i proces
komunikacji interpersonalnej, a następnie teologiczny wymiar komunikacji. Rozdz. II przedstawia relacje między teorią komunikatywnego działania
a teologią wychodząc od zarysu szeroko rozumianej teorii – koncepcji idealnej wspólnoty komunikacji. Rozdz. III ukazuje komunikacyjne podstawy
sakramentów: najpierw antropologiczno-komunikacyjne podstawy sakramentów, a później teologiczne podstawy komunikacyjnej wizji sakramentów.
W rozdz. IV ukazane zostały teologiczne aspekty komunikacji sakramentalnej. Rozdz. V przedstawia komunikacyjno-teologiczny wymiar sakramentów
w świetle teorii komunikatywnego działania.
Ks. dr Witold K a w e c k i , Kościół i kultura w dialogu. Od Leona XIII do
Jana Pawła II.
Recenzenci: ks. dr hab. Ignacy B o k w a , prof. UKSW
			
ks. prof. dr hab. Krzysztof G ó ź d ź , KUL
			
ks. prof. dr hab. Łukasz K a m y k o w s k i , PAT
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ks. dr hab. Jan P e r s z o n , prof. UMK
Data kolokwium habilitacyjnego: 16 marca 2009 r.
Autor w rozprawie uchwycił newralgiczny punkt rozwoju teologii i życia Kościoła jakim jest dynamika dialogu na osi Kościół – kultura. Rozprawa
zawiera analizę tekstów papieskich dotyczących kultury i jej relacji z misją Kościoła. Jest to na polskim obszarze pierwsza tak dogłębna próba położenia podstaw teologii kultury. Zagadnienie zostało opracowane w oparciu
o schemat trzech rozdziałów poruszających zagadnienia perspektywy przedpoborowej (rozdz. I), perspektywy soborowej (rozdz. II) oraz perspektywy
współczesnej (rozdz. III). W pierwszym rozdziale autor przedstawił kwestie
rozumienia kultury w perspektywie chrześcijaństwa, dialogu Kościoła z kulturą w dokumentach przedpoborowych, prekursorów dialogu wiary i kultury oraz teologicznej percepcji nowej koncepcji kultury. W rozdziale drugim
przedstawione zostały: koncepcja kultury Jana XXIII, relacja Kościół – świat
w nauczaniu Pawła VI, przewodnie linie soborowego nauczania na temat kultury oraz koncepcja kultury w ujęciu Jana Pawła II. Trzeci rozdział prezentuje
zagadnienia: kultury współczesnej wobec nauki Kościoła, personalistycznej
koncepcji kultury, dialogu teologii i kultury, teologii piękna oraz działalności
Stolicy Apostolskiej na rzecz dialogu z kulturami.
Ks. dr Marek P a r c h e m , Ostateczne zwycięstwo Boga w walce między
dobrem a złem w świetle pism z Qumran.
Recenzenci: ks. prof. dr hab. Waldemar C h r o s t o w s k i , UKSW
			
ks. prof. dr hab. Tadeusz B r z e g o w y , Uniwersytet Papieski
			
Jana Pawła II
			
ks. prof. dr hab. Bogdan P o n i ż y , UAM
			
ks. dr hab. Mirosław W r ó b e l , prof. KUL
Data kolokwium habilitacyjnego: 20 kwietnia 2009 r.
Tematem pracy jest próba syntetycznego przedstawienia ostatecznego
zwycięstwa Boga w konflikcie rozgrywającym się pomiędzy siłami dobra
a siłami zła w pismach qumrańskich. Podstawowym zagadnieniem jest prezentacja Boga jako zwycięskiego Wojownika, który jako dowódca armii istot
niebiańskich i ludzi pokonuje wszystkich wrogów, a więc ukazanie różnych
aspektów udziału Boga w walce eschatologicznej, mianowicie sposobów Jego
działania, jak również Jego roli i funkcji w przebiegu konfliktu oraz znaczenia
Jego interwencji dla ostatecznego wyniku zmagań, co zostało przedstawione
na tle opisów wojny w różnych dokumentach z Qumran. Wojna pomiędzy siłami dobra (= światłości) a siłami zła (= ciemności) została w pismach qumrańskich przedstawiona jako konflikt o charakterze kosmicznym, etycznym
i nacjonalistycznym. Monografia składa się z dwóch zasadniczych części,
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z których pierwsza przedstawia temat zwycięstwa Boga w konflikcie między dobrem a złem w Regule Wojny, natomiast druga część omawia to zagadnienie w pozostałych pismach qumrańskich, a są to Zwój Hymnów, Peszer do
Księgi Izajasza, Midrasz dotyczący czasów ostatecznych, Pieśni ofiary szabatowej, Apokryf Daniela i Melchizedek.
Dr Elżbieta O s e w s k a , Edukacja religijna w szkole katolickiej w Anglii
i Walii w świetle „Living and Sharing Our Faith. A National Project of
Catechesis and Religious Education”.
Recenzenci: ks. dr hab. Kazimierz M i s i a s z e k , prof. UKSW
			
ks. dr hab. Andrzej K i c i ń s k i , KUL
			
ks. prof. dr hab. Cyprian R o g o w s k i , UWM
			
ks. dr hab. Janusz M a s t a l s k i , prof. Uniwersytet Papieski
			
Jana Pawła II
Data kolokwium habilitacyjnego: 22 czerwca 2009 r.
Szkoły katolickie na Terenia Anglii i Walii powstały jako religijna i kulturowa opozycja do hegemonii protestanckiej i sekularyzmu. Musiały podjąć wyzwania związane z przemianami społecznokulturowymi, politycznymi
i religijnymi, troszcząc się tak o rodzimych katolików, jak i imigrantów z
krajów katolickich, jak i w pewien sposób sprostać rywalizacji ze szkołami
anglikańskimi. Treść rozprawy otwiera rozdział zatytułowany „Kontekst społeczny, polityczny, religijny i edukacyjny w Anglii i Walii”. Dotyczy to przede
wszystkim reformy z roku 1944, jej przemian w latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, a nade wszystko reformy edukacji
z 1988 r. W rozdziale drugim „Geneza i rozwój Living and Sharing Our Faith.
A National Project of Catechesis and Religious Education” przedstawiony
jest rys historyczny powstania, opracowania i udoskonalenia „Projektu”. W
rozdziale trzecim „Natura, cele i środowisko edukacji religijnej” przedmiotem badań jest nauczanie i wychowanie podejmowane w ramach edukacji religijnej. W rozdziale czwartym „Kryteria doboru treści i metod w edukacji
religijnej” dokonana jest analiza kryteriów doboru treści w programach i podręcznikach edukacji religijnej w optyce obecnej w dokumentach Kościoła powszechnego i Kościoła katolickiego w Anglii i Walii.
3. Doktoraty
Ks. mgr lic. Grzegorz K r z y ż o s t a n i a k OMI
Inkulturacja obrzędów przejścia na Madagaskarze
Promotor:
ks. dr hab. Jarosław R ó ż a ń s k i , prof. UKSW
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Recenzenci: ks. prof. dr hab. Władysław K o w a l a k , UKSW
			
ks. prof. dr hab. Jan G ó r s k i , UŚ
Obrona pracy doktorskiej: 4 marca 2009 r.
Dysertacja podejmuje zagadnienie możliwości inkulturacji obrzędów przejścia na Madagaskarze. Tak ujęte zadanie domagało się odwołania się do badań etnograficznych – w ramach szeroko pojętej antropologii stosowanej – jak
i zadań teologicznych oraz praktyki liturgicznej na Madagaskarze. Autor starał się przedstawić najpierw kontekst kulturowy obrzędów przejścia, następnie
kontekst teologiczny i liturgiczny obrzędów chrześcijańskich oraz zestawić
obydwa konteksty. Praca podzielona jest na pięć rozdziałów. W pierwszym
rozdziale ukazana jest koncepcja malgaskiej religii tradycyjnej. W drugim
najpierw malgaskie obrzędy narodzinowe, poprzez które dziecko przychodzące na świat zostaje przyjęte przez lokalną społeczność, staje się członkiem
społeczności tradycyjnej, a następnie sakrament chrztu, przez który człowiek
staje się członkiem Kościoła. Autor dokonał analizy teologicznej poszczególnych elementów obrzędów narodzinowych oraz porównał malgaskie obrzędy
narodzinowe i sakramentu chrztu, wyciągając przy tym praktyczne wnioski
dla ewangelizacji. Według podobnego schematu Autor zaprezentował malgaskie obrzędy inicjacyjne oraz sakrament bierzmowania (rozdział trzeci), obrzędy małżeńskie oraz sakrament małżeństwa (rozdział czwarty), tradycyjne
i chrześcijańskie obrzędy pogrzebowe (rozdział piąty).
Ks. mgr lic. Paweł B a r y l a k SDB
Teologia ojcostwa świętego Józefa na łamach czasopisma Cahiers de
Joséphologie w latach 1953-1994
Promotor:
ks. prof. dr hab. Jerzy L e w a n d o w s k i
Recenzenci: ks. dr hab. Wojciech H a n c , prof. UKSW
			
ks. prof. dr hab. Czesław R y c h l i c k i , UMK
Obrona pracy doktorskiej: 6 marca 2009 r.
Celem pracy było zaprezentowanie ojcostwa świętego Józefa w postaci syntetycznego obrazu łączącego w sobie zarówno teologię dogmatyczną,
jak i pastoralną z wykorzystaniem artykułów zamieszczonych w czasopiśmie Cahiers de Joséphologie. W pierwszym rozdziale ukazano, jak ojcostwo św. Józefa jest owocem spotkania Boga i człowieka. Ojcostwo Józefa
wynika przede wszystkim z propozycji złożonej mu przez Boga oraz ze zgody, by ją podjąć. Z prób usystematyzowania istoty ojcostwa świętego Józefa
(rozdział drugi) wynika przekonanie, że mamy do czynienia z tajemnicą, której opisanie przerasta zdolność umysłu ludzkiego. Ojcostwa świętego Józefa
nie da się zrozumieć bez powiązania go z Tajemnicą Wcielenia i zbawienia
przyniesionym ludzkości w Synu Bożym, a zarazem Synu Dziewicy Maryi.
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W trzecim rozdziale ukazano, że wraz z Tajemnicą Wcielenia zbawienia dotknęło ludzkiej rzeczywistości małżeństwa i rodziny, a przez to małżeństwa
i rodzicielstwa. Ojcostwo św. Józefa było możliwe dzięki posłuszeństwu
wiary. Odpowiedź na Słowo Boże wyraziła się u niego nie w słowach, ale
w czynie. Dzięki temu Józef jest dobrym wzorem osobowości i przykładem
spełnienia się w poświęceniu dla dobra rodziny.
Mgr. lic. Rafał S o s i d k o
Apostolski wymiar Objawienia pozytywnego w nauczaniu Jana Pawła II
Promotor:
ks. 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. Lucjan B a l t e r , UMK
Obrona pracy doktorskiej: 9 marca 2009 r.
Celem wydobycia roli problematyki Objawienia pozytywnego w nauczaniu Jana Pawła II, w pierwszym rzędzie skoncentrowano się na możliwości poznania Objawienia. Przechodząc następnie do apostolskiego znaczenia
Objawienia pozytywnego dla indywidualnego człowieka, konieczne było
najpierw uwzględnienie perspektywy wiary. Według Jana Pawła II ważnym
źródłem implikacji apostolskich jest fakt stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo Boże. Dalsze konsekwencje apostolskie płyną z wizji człowieka
jako istoty wolnej. Z kolei ukazanie apostolstwa na tle dziedzicznej skłonności do grzechu służy rozumieniu go jako zmagania się z własnym grzechem,
rozświetlonego perspektywą nawrócenia i zbawienia. Również cierpienie,
zinterpretowane na bazie Objawienia pozytywnego, staje się okazją do apostolskiego świadectwa. Wspólnotą udostępniającą ogółowi wiernych możliwość przyjęcia Objawienia pozytywnego jest Kościół. Kościół, stając się
powiernikiem misji Chrystusa, zaprasza do uczestnictwa w niej każdego wierzącego. Objawienie pozytywne jest również źródłem wskazań dla świata.
Apostolska służba na rzecz świata w szczególny sposób wyraża się w tworzeniu i przekazywaniu kultury. Apostolstwo dotyka następnie problemu kształtowania stosunków społecznych w świecie. Apostolska posługa wobec świata
polega ostatecznie na urzeczywistnianiu królestwa Bożego na ziemi i wprowadzaniu humanizmu chrześcijańskiego. Obie te rzeczywistości nie mogą zostać zawężone jedynie do obszaru doczesnych potrzeb ludzkich, ale muszą
pozostać otwarte na wymiary transcendentne.
Ks. mgr lic. Jarosław N o w a k
Posługa pasterska biskupa łódzkiego Józefa Rozwadowskiego (1909 –
1996). Studium historyczno-pastoralne
Promotor:
ks. dr hab. Jan P r z y b y ł o w s k i , prof. UKSW
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Recenzenci: ks. dr hab. Andrzej P e r z y ń s k i , prof. UKSW
			
prof. dr hab. Zdzisław P i e t r z y k , UJ
Obrona pracy doktorskiej: 30 marca 2009 r.
Praca ukazuje postać i posługę kapłańską oraz biskupią ordynariusza łódzkiego, biskupa Józefa Rozwadowskiego, w oparciu o dokumenty Instytutu
Pamięci Narodowej. Pierwszy rozdział podaje krótką historię powstania diecezji łódzkiej i ukazuje sylwetki poprzedników biskupa Rozwadowskiego.
Podział na kolejne trzy rozdziały wynika z analizy materiałów źródłowych z trzech archiwów Instytutu Pamięci Narodowej: w Łodzi, Krakowie
i Warszawie. Tworzenie tych dokumentów było rozłożone w czasie od roku
1945, aż do roku 1989 i miało swoją różną specyfikę w każdym z ówczesnych
ośrodków policji politycznej interesującej się działalnością najpierw księdza,
a później biskupa Józefa Rozwadowskiego.
Ks. mgr. lic. Eduardas K i r s t u k a s
Kult obrazu Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie po II wojnie światowej
Promotor:
ks. prof. dr hab. Jerzy L e w a n d o w s k i
Recenzenci: ks. dr hab. Mieczysław O z o r o w s k i , prof. UKSW
			
ks. dr hab. Mirosław K o w a l c z y k , KUL
Obrona pracy doktorskiej: 1 kwietnia 2009 r.
Na ziemiach Litwy i Polski obraz Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie
jest jednym z najpopularniejszych cudownych obrazów. Sanktuarium
Ostrobramskie jest ściśle związane z historią miasta. Obraz ten zdobił pierwotnie jedną z bram. Od zawsze kult ten był kultem nie tylko religijnym, ale
i patriotycznym. Rozdział pierwszy omawia historię Wilna i Ostrej Bramy.
Opis różnych przejawów kultu w kontekście historycznym stanowił treść rozdziału drugiego. Trzeci, ostatni rozdział poświęcony był wpływowi, jaki cudowny obraz wywiera na wiernych na przestrzeni dziejów. Chodziło nie tylko
o znaczenie mistyczne, ale także terapeutyczne obrazu, o jego wymowę, jako
symbolu patriotyzmu i tożsamości kulturowej a także inspiracji twórczych
(poetyckich, plastycznych, muzycznych). W pracy postawiono pytania, czy
kult obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej łączy czy dzieli narody polski i litewski, czy kult Matki Bożej miał charakter bardziej religijnomistyczny czy
bardziej religijnospołeczny?
Mgr. lic. Beata Z b a r a c h e w i c z
Studium Pisma świętego w Akademii Teologii Katolickiej 1954-1999
Promotor:
ks. prof. dr hab. Waldemar C h r o s t o w s k i
Recenzenci: ks. prof. dr hab. Jan Z a ł ę s k i
		
ks. dr hab. Dariusz K o t e c k i , UMK
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Obrona pracy doktorskiej: 03 kwietnia 2009 r.
Przedmiotem rozprawy była analiza działalności studium nad Pismem
Świętym, jaka miała miejsce na Wydziale Teologicznym w Akademii Teologii
Katolickiej. Rozprawa składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy rzeczowo i z uwzględnieniem trudno dostępnych materiałów przedstawia genezę
i początki studiów biblijnych w ATK, umieszczając je w kontekście prezentacji genezy i początków działalności całej uczelni. Rozdział drugi zawiera dane
bio- i bibliograficzne wszystkich nauczycieli akademickich, którzy prowadzili wykłady z zakresu biblistyki w ATK. Sylwetki nauczycieli akademickich
zostały zaprezentowane z uwzględnieniem podziału na samodzielnych oraz
niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych. Rozdział trzeci poświęcony został analizie programów nauczania. Zaprezentowane zostały programy studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i Zaocznego Studium
Biblijno-Pastoralnego. Rozdział czwarty dotyczy działalności dydaktycznej,
jaka miała miejsce w Sekcji Biblistyki ATK. Zostały tu zebrane tematy prac
magisterskich, magistersko-licencjackich oraz licencjatów kościelnych, które
powstały w katedrach Biblistyki. Rozdział piąty poświęcony został działalności naukowej pracowników biblistyki ATK. Przedstawione zostały przewody doktorskie, przewody habilitacyjne oraz nostryfikacje dyplomów doktora
z zakresu biblistyki w latach 1954-1999. Ostatni szósty rozdział poświęcony
jest zagadnieniu działalności pozadydaktycznej pracowników biblistyki ATK,
ich obecność na Spotkaniach Biblistów Polskich, konferencje i sympozja zorganizowane na uczelni, wykłady otwarte, a ponadto udział w konferencjach
i sympozjach krajowych i zagranicznych. Do pracy został załączony aneks,
który zawiera teksty: pierwszego Statutu ATK, uchwał erygujących ATK,
ustawy o utworzeniu UKSW oraz tabelaryczne zestawienia dotyczące: prac
magisterskich, licencjatów kościelnych, doktoratów oraz rozpraw habilitacyjnych z biblistyki.
Ks. mgr lic. Marcin Ś w i ę c h
Teologicznopastoralne aspekty twórczości homiletycznej o. Rufina Abramka
Promotor:
ks. dr hab. Jan P r z y b y ł o w s k i , prof. UKSW
Recenzenci: o. dr hab. Szczepan J a b ł o ń s k i , prof. UKSW
			
ks. dr hab. Krzysztof P a w l i n a , PWT
Obrona pracy doktorskiej: 07 kwietnia 2009 r.
Homiletyka o. Rufina Abramka wraz z całym dorobkiem teologicznopastoralnym w przedmiocie swoich zainteresowań uwzględnia przepowiadanie jako zasadniczą funkcję Kościoła. Cel badawczy jest skoncentrowany
na teologicznopastoralnych aspektach twórczości homiletycznej o. Rufina.
W pracy chodzi o wydobycie z zebranych materiałów źródłowych tych tre-

Studia Theologica Varsaviensia_2-2009.indd 286

2010-02-02 20:47:33

[15]

Kronika Wydziału Teologicznego

287

ści, które pozwalają określić charakter pastoralny nauczania o. Abramka.
Praca przedstawia kontekst historyczny działalności o. Rufina Abramka i jego
biografię, ze szczególnym wskazaniem na czas formacji kapłańskiej i pracy duszpasterskiej. Bogata twórczość homilety jest podstawą jej klasyfikacji
i charakterystyki. W drugim rzędzie praca zajmuje się wiodącymi tematami teologicznymi: chrystologią, eklezjologią, sakramentologią i mariologią.
Następnie w rozprawie są omówione paradygmaty pastoralne wynikające
z twórczości o. Abramka. Praca pozwala na nowo spojrzeć na duszpasterstwo
młodzieży i formację patriotyczną. Prezentuje maryjny profil duszpasterstwa
na Jasnej Górze, duszpasterstwo pielgrzymkowe i zadania z niego wypływające. Jest dowodem wielkiej pracowitości o. Rufina i pasji wyrażonej w pracy
z młodzieżą akademicką, którą wychowywał do wolności od lęku i do dawania świadectwa Słowu Życia. Na szczególną uwagę zasługuje dbałość o treść
Apeli Jasnogórskich, które były dla o. Abramka orężem dialogu ze światem
i zachętą do zawierzenia Matce Bożej.
Mgr lic. Barbara S t r z a ł k o w s k a
Mowy Elihu (Hi 32-37) oraz ich reinterpretacja w Biblii Greckiej
Promotor:
ks. prof. dr hab. Waldemar C h r o s t o w s k i
Recenzenci: ks. prof. dr hab. Ryszard R u m i a n e k
		
ks. prof. dr hab. Antoni T r o n i n a , KUL
Obrona pracy doktorskiej: 4 maja 2009 r.
Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest omówienie i porównanie tekstów
hebrajskiego (zawartego w Biblii Hebrajskiej, BH) i greckiego (zawartego
w Biblii Greckiej, LXX) sześciu rozdziałów Księgi Hioba, składających się
na tzw. mowy Elihu. Rozdziały te (Hi 32-37) pod wieloma względami stanowią tekst szczególny, zarówno dla tradycji hebrajskiej, jak i greckiej. Księga
Hioba zawarta w LXX znacznie się odróżnia od swego hebrajskiego pierwowzoru; o wiele wyraźniej niż w przypadku pozostałych ksiąg LXX: jest ona
o ok. 1/5 krótsza od tekstu BH. Także dzieje przekazu tego tekstu są bardzo
skomplikowane. W tekście mów Elihu wydziela się 5 części, które stanowią
zarazem podstawę do podziału pracy na rozdziały: wstęp do mów Elihu (Hi
32,1-5); pierwsza mowa Elihu (Hi 32,6-33,33); druga mowa Elihu (Hi 34,137); trzecia mowa Elihu (Hi 35,1-16); czwarta mowa Elihu (Hi 36,1-37,24).
Całość przeprowadzonych analiz pozwoliła podzielić je na grupy. Wszystkie
te zmiany ukazują, że tłumacz najwyraźniej miał swoją własną wizję Księgi
Hioba, której celem było często ujednolicenie niejasnego i wieloznaczeniowego ze swojej natury tekstu hebrajskiego tej księgi. W przypadku mów Elihu
zmiany te zarazem sprawiają, że czytelnikowi nawet sama postać młodego
bohatera jawi się inaczej w LXX niż w BH.
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Ks. mgr lic. Wojciech I w a n o w s k i
Obraz Boga Trójcy w pismach świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty
Stein)
Promotor:
ks. prof. dr hab. Jerzy L e w a n d o w s k i , UKSW
Recenzenci: o. dr hab. Szczepan J a b ł o ń s k i , prof. UKSW
			
ks. dr hab. Mirosław K o w a l c z y k , prof. KUL
Obrona pracy doktorskiej: 05 maja 2009 r.
Celem pracy jest ukazanie obrazu Boga Trójcy, jaki wyłania sie z różnych
pism św. Teresy Benedykty od Krzyża - Edyty Stein. W kontekście dojścia
Edyty Stein do wiary i przyjęcia chrztu w Kościele katolickim, omówiony został problem możliwości poznania Boga oraz udziału rozumu w tymże poznaniu. Kolejna część pracy ukazuje obraz Boga (Absolutu), który wyłania się
z analizy natury bytów stworzonych (ze szczególnym uwzględnieniem bytu
ludzkiego). Zasadnicza część pracy ukazuje Trójcę Świętą przez pryzmat poszczególnych Osób Boskich i ich udziału w ekonomii zbawienia. W pismach
E. Stein widoczny jest kierunek przejścia od Trójcy ekonomicznej do Trójcy
immanentnej, który charakterystyczny jest dla trynitologii współczesnych.
Mgr lic. Marek P a k u ł a
Współczesne zagrożenia wiary w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II
podczas pielgrzymek do Polski
Promotor:
ks. bp prof. dr hab. Andrzej F. D z i u b a , UKSW
Recenzenci: ks. prof. dr hab. Paweł G ó r a l c z y k , UKSW
			
ks. prof. dr hab. Sławomir N o w o s a d , KUL
Obrona pracy doktorskiej: 6 maja 2009 r.
Autor przebadał treść orędzia papieża Jana Pawła II skierowanego podczas
pielgrzymek do naszej ojczyzny pod kątem współczesnych zagrożeń wiary. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy poświęcony jest podstawowemu aspektowi cywilizacji postępu technicznego, jakim jest przewaga
wartości materialnych nad duchowymi. Drugi rozdział analizuje przyczyny spłycania wartości prawdy i odrzucania tradycji. Trzeci podejmuje próbę wyjaśnienia mechanizmów słabnącego zaangażowania wiary, zwłaszcza
wśród młodzieży. Czwarty rozdział ukazuje obraz człowieka wyobcowanego
ze świata prawdy, ukształtowanego na wzór nowoczesnych trendów kultury,
a zarazem pozbawionego norm etycznych regulujących harmonię życia. Autor
zebrał wnioski, podsumowując, że współczesne zagrożenia wiary biorą się
z trojakich źródeł: korzenie rodzinne, środowisko rówieśników, w którym
młody człowiek spędza wolny czas oraz przyczyny z obszaru Kościoła.
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Mgr lic. Marek R o b a k
Teologicznofundamentalna interpretacja Globalnej Infrastruktury Informacyjnej
Promotor:
ks. prof. dr hab. Henryk S e w e r y n i a k , UKSW
Recenzenci: ks. prof. dr hab. Józef K u l i s z , UKSW
			
dr hab. Kazimierz K r z y s z t o f e k , prof. WSPS
Obrona pracy doktorskiej: 11 maja 2009 r.
Celem rozprawy było stworzenie modelu badań nad teologią internetu, uwzględniającego dostępną wiedzę na temat komunikacji sieciowej. Ze
względu na to, że w języku polskim określenie „internet” jest nieprecyzyjne,
użyto terminu Globalna Infrastruktura Informacyjna (GII). Autor postuluje
nową interdyscyplinarną metodę badawczą, w której do analizy teologicznej wykorzystuje także wyniki badań innych nauk (socjologia, psychologia,
teoria komunikacji, informatyka, ekonomia, prawo). Tematyka została ujęta
w pięciu rozdziałach, z których każdy skupia się na jednym z wymiarów GII:
1. kontekstualnym, 2. antropologicznym, 3. społecznym, 4. etycznym, 5. eklezjalnym. Rozdział pierwszy służy pokazaniu kontekstu badań nad GII z wielu
różnych punktów widzenia. Rozdział drugi jest propozycją stworzenia antropologii nowych mediów. Rozdział trzeci zdominowany jest przez tematykę
socjologiczną. W rozdziale czwartym opisany został wymiar etyczny internetu, główny nacisk położony został jednak na pokazanie Sieci jako wyzwania
aksjologicznego, a nie tworzenie regulaminów. Rozdział piąty skupia się na
samym Kościele, szczególnie na jego organizacji. Ta część pracy zawiera też
najwięcej twierdzeń, które mogą stanowić przyczynek do dalszej dyskusji. Na
tle szerszego problemu tożsamości Kościoła autor pokazuje na przykład spór
o spowiedź w internecie i stawia pytanie o siłę głosu Kościoła w pluralistycznych społeczeństwach. Zadaje też bardziej praktyczne pytania – o cyfryzację
Tradycji, czystość wiary w Sieci, sposób zarządzania i wymiany informacji
czy formy ewangelizacji internetowej. We wnioskach końcowych autor zwraca uwagę na potrzebę rozszerzenia badań teologicznych na temat internetu
oraz konieczność przygotowania się przez Kościół organizacyjnie do zmian,
spowodowanych pojawieniem się globalnej Sieci.
Ks. mgr lic. Damian K o r c z
Misterium Paschalne w życiu duchowym chrześcijanina na podstawie pism
o. Piotra Semenenki CR
Promotor:
ks. prof. dr hab. Stanisław U r b a ń s k i , UKSW
Recenzenci: ks. prof. dr hab. Paweł O g ó r e k , UKSW
		
ks. prof. dr hab. Jan M a c h n i a k , PAT
Obrona pracy doktorskiej: 12 maja 2009 r.

Studia Theologica Varsaviensia_2-2009.indd 289

2010-02-02 20:47:33

290

WOJCIECH kLUJ omi

[18]

Celem pracy było przedstawienie nauczania o. Piotra Semenenki (18141886), polskiego teologa, zmartwychwstańca oraz wydobycie zawartej w nim
doktryny życia duchowego bazującego na tajemnicy paschalnej. Opracowane
metodą analityczno-syntetyczną pisma Semenenki zostały również porównane ze współczesną literaturą teologiczną, która rozwija tematykę paschalną.
Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy prezentuje doktrynę Misterium
Paschalnego Chrystusa, które zostało ukazane w kontekście Bożego planu miłości, grzechu pierworodnego oraz tajemnicy Wcielenia Syna Bożego. Drugi
rozdział przedstawia Misterium Paschalne jako drogę duchowego życia i rozwoju chrześcijanina. Trzeci rozdział jest systematycznym uporządkowaniem
i przedstawieniem skutków Misterium Paschalnego w życiu duchowym człowieka. Praca przedstawia fundamentalne zasady charakteryzujące paschalną
koncepcję życia duchowego w ujęciu Semenenki: egzemplaryzm trynitarny,
prymat miłości, personalizm, chrystocentryzm i chrystoformizm, egzemplaryzm chrystologiczny, prymat łaski, optymizm. Dysertacja ukazuje oryginalność myśli Semenenki, twórcy szkoły duchowości zmartwychwstańczej,
która jest typowo polską szkołą.
Mgr lic. Ewa G r a l e w s k a
Hermenutyka Paula Ricoeura i Umberto Eco. Implikacje dla teologii
komunikacji
Promotor:
ks. prof. dr hab. Henryk S e w e r y n i a k , UKSW
Recenzenci: ks. dr hab. Ignacy B o k w a , prof. UKSW
		
ks. dr hab. Tadeusz D z i d e k , prof. PAT
Obrona pracy doktorskiej: 20 maja 2009 r.
Praca składa się z dwóch części, podzielonych na rozdziały. Pierwsza
część, zatytułowana „tekst” zawiera cztery rozdziały. Pierwszy z nich nosi
nazwę „Znak”. Autorka wyjaśnia, czym w rozumieniu obu autorów jest semiologia i rozwija dwie teorie znaku. Rozdział drugi nosi tytuł „Symbol
i metafora”. Autorka przedstawia najpierw świat symboli, a następnie metafor. Rozdział trzeci zatytułowany został „Narracja”. Rozważona jest w nim
kwestia narracji w relacji do historii a także odniesienia do fikcji w odniesieniu do prawdy. Czwarty rozdział podejmuje wątek kultury, mediów i duchowości. Druga część dysertacji poświęcona jest „interpretacji i rozumieniu”.
Pierwszy rozdział tej części podejmuje kwestie interpretacji symboli i metafory. Drugi nosi tytuł „Priorytet świata dzieła i rozumienia siebie”. Trzeci
rozdział zajmuje się interpretacją tekstu narracyjnego. Czwarty podejmuje zagadnienie rozumienia siebie w perspektywie pamięci. Pracę kończy rozdział
zamykający podsumowujący hermeneutykę P. Ricoeura i U. Eco w odniesieniu do teologii komunikacji.
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Ks. mgr lic. Krzysztof K a s p e r e k
Waltera Kaspera interpretacja definicji chrystologicznej Soboru Chalcedoń
skiego
Promotor:
ks. prof. dr hab. Jacek S a l i j , UKSW
Recenzenci: ks. dr hab. Marek S k i e r k o w s k i , UKSW
		
ks. dr hab. Krzysztof G ó ź d ź , prof. KUL
Obrona pracy doktorskiej: 21 maja 2009 r.
Dysertacja przedstawia Waltera Kaspera interpretację definicji chrystologicznej Soboru Chalcedońskiego na tle współczesnej problematyki chalcedońskiej. Autor dochodzi do wniosku, że częste, bezpośrednie i pośrednie,
nawiązania do nauczania Chalcedonu stanowią „stałą” jego teologicznej refleksji. Wskutek nowych założeń metodologicznych, przesunął on niektóre
punkty ciężkości względem chrystologii klasycznej i przyczynił się w znacznym stopniu do przełomu w toczącym się sporze na temat znaczenia tego
największego soboru starożytności. W rozprawie wyodrębniono jedenaście
cech jego interpretacji. Są nimi: udana próba oddolnego uzasadnienia chrystologii klasycznej; wypracowanie chrystologii korelacji pomiędzy Jezusem
ziemskim a Chrystusem wywyższonym; utrzymanie właściwej równowagi
pomiędzy chrystologią a soteriologią; skuteczne uzasadnienie ciągłości rozwoju dogmatu chrystologicznego; wprowadzenie do interpretacji chalcedońskiego dogmatu doświadczenia osobowej relacji Jezusa z Ojcem; wyłonienie
hermeneutycznej dwuogniskowej struktury („doktryna dwóch natur” i doświadczenie unikatowej relacji Jezusa do Ojca). Paradygmatyczne implikacje tak rozumianej interpretacji ukazano w obszarze antropologii, eklezjologii
i częściowo kosmologii. Istotną kwestię stanowi Kaspera propozycja nowego
ujęcia unii hipostatycznej Jezusa Chrystusa, dla której inspirację czerpie on
z dialogicznego pojęcia osoby i charakteru Jezusowego orędzia o Bogu.
Ks. mgr lic. Jacek G n i a d e k
Człowiek i jego działanie w przestrzeni społeczno-ekonomicznej u Lud
wika von Misesa – przedstawiciela austriackiej szkoły w ekonomii. Studium
teologiczno-moralne
Promotor:
ks. prof. dr hab. Paweł G ó r a l c z y k , UKSW
Recenzenci: ks. prof. dr hab. Józef Z a b i e l s k i , UKSW
ks. dr hab. Stanisław Wa r z e s z a k , PWTW
Obrona pracy doktorskiej: 29 maja 2009 r.
Dysertacja analizuje ludzkie działanie w przestrzeni społeczno-ekonomicznej u Ludwika von Misesa z dwóch różnych, lecz uzupełniających się
perspektyw: wolnego rynku i chrześcijańskiego personalizmu. Autor dysertacji pokazuje, że zachodzi uderzające podobieństwo między metodolo-
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gicznym indywidualizmem austriackiej szkoły w ekonomi a personalizmem.
Subiektywna ekonomia Misesa i społeczna doktryna Kościoła uznają szczególne miejsce ludzkiej osoby w każdym sektorze i wymiarze społeczeństwa.
Teologiczna analiza myśli Misesa pokazuje, że fascynujące mechanizmy ekonomii rynkowej w atmosferze pokojowej współpracy prowadzą zawsze do
powszechnego dobrobytu. Autor pracy pokazał, że jego teologiczna i moralna
analiza prowadzi do stwierdzanie istotnej zgodności doktryny katolickiej z misesowskim rozumieniem ludzkiego działania w gospodarce wolnorynkowej.
Ks. mgr lic. Andrzej N i c z y p o r
Współczesne formy grzechu strukturalnego a konflikty i wybory moralne.
Studium teologicznomoralne
Promotor:
ks. prof. dr hab. Paweł G ó r a l c z y k , UKSW
Recenzenci: ks. prof. dr hab. Józef K u l i s z , UKSW
			
ks. prof. dr hab. Zbigniew M a r e k , IGNATIANUM
Obrona pracy doktorskiej: 29 maja 2009 r.
Dysertacja dotyczy problematyki współczesnych form grzechu strukturalnego, ukazanych w kontekście konfliktów i wyborów moralnych. Celem
teologicznym jest opis i analiza zagadnienia grzechu strukturalnego w świetle Biblii i Magisterium Kościoła. Celem socjologicznym jest opis i analiza
współczesnych form grzechu strukturalnego w kontekście społecznej kondycji moralnej, zaś celem psychologicznopastoralnym – próba opracowania
konkretnych kryteriów i kroków ułatwiających rozwiązania dylematów moralnych. Dysertacja składa się z czterech rozdziałów, spośród których dwa
pierwsze stanowią analizę teoretyczną, zaś trzeci i czwarty zawierają praktyczne wskazówki. W pierwszym rozdziale opisano pojęcie i charakterystykę
grzechu strukturalnego w szerokim kontekście teologicznym, nie pomijając
aspektu socjologicznego i psychologicznego. Drugi rozdział rozprawy obejmuje refleksję nad perspektywą teologicznopsychologiczną konfliktu moralnego. W trzecim rozdziale zostały przedstawione współczesne formy grzechu
strukturalnego. Czwarty rozdział niniejszej dysertacji jest próbą poszukiwania praktycznych rozwiązań konfliktów moralnych, co stanowi zarazem istotną profilaktykę przeciw budowaniu i utrwalaniu grzesznych struktur.
Ks. mgr lic. Zbigniew P i l i c h o w s k i
Permanentna formacja duchowa kapłanów w nauczaniu Jana Pawła II
Promotor:
ks. prof. dr hab. Paweł G ó r a l c z y k , UKSW
Recenzenci: ks. dr hab. Marian G r a c z y k , prof. UKSW
ks. prof. dr hab. Józef Wa r z e s z a k , PWTW
Obrona pracy doktorskiej: 2 czerwca 2009 r.
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Praca ujmuje całościowo nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II na temat formacji ciągłej kapłanów od początku pontyfikatu, czyli od roku 1978,
aż do ostatniego listu do kapłanów na Wielki Czwartek 2005 r. Wśród źródeł szczególne miejsce zajmuje adhortacja apostolska Pastores dabo vobis,
która dostarcza obszernego materiału dotyczącego kwestii formacji kapłańskiej. Cennym źródłem są też listy kierowane przez Ojca Świętego do kapłanów na Wielki Czwartek każdego roku. Formacji stałej kapłanów papież
poświęcił również szereg katechez i przemówień w latach poprzedzających
VIII Zwyczajny Synod Biskupów, szczególnie w roku 1990 oraz 1993. Papież
podejmował ten temat szczególnie w kontekście posługi kapłańskiej, która
jest naturalnym polem rozwoju dla życia duchowego kapłana. Pierwsze miejsce zajmuje w niej posługa słowa. Istotne miejsce zajmuje w niej również posługa sakramentalna, w której centrum stoi Eucharystia.
Ks. mgr lic. Krzysztof C z y ż y k
Duchowość apostolska świeckich według o. Honorata Koźmińskiego
Promotor:
ks. prof. dr hab. Stanisław U r b a ń s k i , UKSW
Recenzenci: ks. dr hab. Czesław P a r z y s z e k , UKSW
		 ks. prof. dr hab. Edward Wa l e w a n d e r , KUL
Obrona pracy doktorskiej: 2 czerwca 2009 r.
We wstępie autor omawia cały dorobek piśmienniczy badanego autora oraz
dotychczasowe opracowania powstałe na jego temat. Pierwszy rozdział , zatytułowany Podstawy teologiczne duchowości apostolskiej ukazuje zadania
ludzi świeckich w Kościele oraz Trójcę Świętą jako źródło duchowości apostolskiej a także sakramentalne podstawy duchowości apostolstwa. Rozdział
drugi dotyczy istoty duchowości apostolskiej. Omówione w nim zostało pojęcie posługi apostolskiej i apostolskiego charakteru całej misji Kościoła.
Trzecia część tego rozdziału podejmuje wezwanie św. Piusa X „Odnowić
wszystko w Chrystusie”, które stało się treścią życia bł. Honorata. W trzecim
rozdziale scharakteryzowane zostały „obszary i rodzaje duchowości apostolskiej”. Przedmiotem badań są takie zagadnienia, jak małżeństwo i rodzina,
wspólnota parafialna, środowisko pracy, świat ludzi ubogich i potrzebujących, a także działalność gospodarcza podejmowana przez chrześcijan oraz
rola i znaczenie stowarzyszeń świeckich.
Ks. mgr lic. Adam B i e l i n o w i c z
Katechizacja w archidiecezji warmińskiej w latach 1945 – 2005
Promotor:
ks. dr hab. Kazimierz M i s i a s z e k , prof. UKSW
Recenzenci: ks. dr hab. Piotr To m a s i k , prof. UKSW
			
ks. dr hab. Piotr D u k s a , prof. UWM

Studia Theologica Varsaviensia_2-2009.indd 293

2010-02-02 20:47:33

294

WOJCIECH kLUJ omi

[22]

Obrona pracy doktorskiej: 2 czerwca 2009 r.
Motywem wyboru tematu pracy była potrzeba refleksji dotyczącej całościowej wizji katechezy. Praca ta jest próbą zapisania historii katechizacji
i udokumentowania jej rozwoju w archidiecezji warmińskiej. W omawianym
okresie, w odniesieniu do katechizacji w archidiecezji warmińskiej, zauważa
się duże zróżnicowanie pod względem celów, treści, miejsca i metod. Dlatego
uzasadnieniem motywu wyboru tematu pracy jest potrzeba ukazania rozwoju
katechizacji w okresie radykalnych przemian. Analiza działalności katechetycznej Kościoła w powojennej historii diecezji warmińskiej, pozwala bardziej precyzyjnie zrozumieć współczesną katechizację, jej ciągłości i potrzebę
doskonalenia. Głównym celem pracy była analiza dokonań katechetycznych
w archidiecezji warmińskiej w latach 1945-2005. Szczegółowo oznacza to badanie jej organizacji, struktury, przebiegu, jak również ciągłości działań katechetycznych oraz formacji katechetów i nauczycieli religii. Innym, ważnym
aspektem, jest próba poszukiwań nowych form katechezy, które odpowiadałyby aktualnym potrzebom duszpasterskim i katechetycznym w archidiecezji.
Niniejsza praca ukazuje faktyczny stan nauczania religii, oraz rozwój katechizacji w diecezji.
Ks. mgr lic. Józef Z i e l o n k a
Duchowość Zakonu Communio in Christo na podstawie życia i pism mistycznych Założycielki Teresy Linssen (1927-1994)
Promotor:
ks. prof. dr hab. Stanisław U r b a ń s k i , UKSW
Recenzenci: ks. prof. dr hab. Paweł O g ó r e k , UKSW
o. prof. dr hab. Marek S o k o ł o w s k i , PWTW
Obrona pracy doktorskiej: 3 czerwca 2009 r.
W pierwszym rozdziale autor pracy omawia nadzwyczajny charyzmat
Zakonu „Communio in Christo”. Szczegółowa problematyka i teologiczna
refleksja koncentruje się wokół pięciu zagadnień: a) pojęcia charyzmatu we
współczesnej teologii, b) dojrzewania do przyjęcia charyzmatu Założyciela,
c) miłości jako nadzwyczajnego charyzmatu osobistego Założycielki,
d) miłości jako nadzwyczajnego charyzmatu Zakonu, e) charyzmatu miłości
w doświadczeniu założycielskim Zakonu. Drugi rozdział ukazuje charakterystyczne cechy duchowości „Communio in Christo”, którymi są: a) życie
Soborem, b) umiłowanie Kościoła, c) upodobnienie do Chrystusa, d) miłość bliźniego, e) służba bliźnim, oraz f) miłość posłannictwa wobec świata i człowieka. Rozdział trzeci zatytułowany został „Modlitwa i Eucharystia
w duchowości Zakonu ‘Communio in Christo’”. Omawia on źródła i środki
duchowości Zakonu.
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Mgr lic. Bożena B a s s a
Promocja odpowiedzialnego rodzicielstwa budowaniem ‘nowej kultury
ludzkiego życia’ (EV 6) w świetle nauczania Jana Pawła II
Promotor:
ks. prof. dr hab. Bronisław M i e r z w i ń s k i , UKSW
Recenzenci: ks. dr hab. Mieczysław O z o r o w s k i , prof. UKSW
ks. prof. dr hab. Czesław R y c h l i c k i , UMK
Obrona pracy doktorskiej: 8 czerwca 2009 r.
Praca została podzielona na pięć rozdziałów. Pierwszy rozdział opisuje mentalność przeciwną życiu widoczną we współczesnym świecie. Drugi
rozdział jest obszernym opisem sytuacji we współczesnym świecie, gdzie
ludzkie życie jest zagrożone u jego początku przez różne formy zamachów
o charakterze prawnym i medycznym. Trzeci rozdział poświęcony jest prezentacji godności i wartości ludzkiego życia, którego pełnię można docenić
i poznać tylko w świetle Objawienia Bożego. Teologia pozwala odkryć człowieka w wymiarze daru, osoby i komunii. Jest to pozytywny i fundamentalny wkład w zagadnienie odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz „nowej kultury
ludzkiego życia”. Czwarty rozdział dotyczy prawdy o ludzkim rodzicielstwie,
widzianej w pełnym wymiarze Objawienia Bożego. Wymiaru tego nie można
zredukować tyko do horyzontu biologicznego czy psychologicznego. Ostatni
rozdział zbiera przedstawione wcześniej analizy i omawia wynikające z nich
wnioski.
Ks. mgr lic. Andrzej C a p u t a
Podstawowe idee personalizmu teologicznego Jana Pawła II i ich percepcja oraz rozwinięcie w kerygmacie Kardynała Stanisława Dziwisza
Promotor:
ks. prof. dr hab. Jerzy L e w a n d o w s k i , UKSW
Recenzenci: ks. abp prof. dr hab. Edward O z o r o w s k i , UKSW
ks. bp prof. dr hab. Jan Bernard S z l a g a , UG
Obrona pracy doktorskiej: 9 czerwca 2009 r.
O personalizmie Jana Pawła II powstało już wiele opracowań. O nauczaniu kard. Dziwisza jeszcze nie. Rozprawa jest w pewnym sensie porównawczą, dwuczęściową, gdyż prezentuje podwójną wizję, choć nauczanie kard.
Dziwisza jest wyraźnie pod wpływem nauczania Jana Pawła II. Autor dysertacji swoje zagadnienie zaprezentował w czterech rozdziałach. Dwa pierwsze
rozdziały bardzo obficie czerpią z myśli Jana Pawła II, a dwa kolejne bardzo bogato okraszone są cytatami z nauczania kard. Dziwisza. W pierwszym
rozdziale autor zajął się personalizmem teologicznym Karola Wojtyły i Jana
Pawła II. W drugim rozdziale zatrzymał się nad tajemnicą Boga bliskiego
człowiekowi – „na kolanach przez majestatem Boga”. W kolejnym rozdziale
zaprezentował osobę Jezusa Chrystusa, który jest darem Boga Ojca dla czło-
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wieka i świata. Ostatni określił jako „Na kolanach przed wielkością człowieka”. Postrzeganie osoby w świetle Objawienia określa rodzaj personalizmu.
Mgr lic. Ewa J a n c e w i c z
Formacja katechetów diecezji płockiej po 1990 roku
Promotor:
ks. dr hab. Ryszard C z e k a l s k i , prof. UKSW
Recenzenci: ks. dr hab. Stanisław D z i e k o ń s k i , prof. UKSW
ks. prof. dr hab. Janusz M a s t a l s k i , PAT
Obrona pracy doktorskiej: 10 czerwca 2009 r.
W niniejszej dysertacji została podjęta próba ukazania procesu ustawicznej formacji katechetów w diecezji płockiej po roku 1990. Praca analizuje
kto był formowany, kto był odpowiedzialny za formację katechetów, jak odbywało się doskonalenie i kształcenie katechetów duchownych i świeckich
po powrocie katechezy do szkół. Praca prezentuje też czy i w jaki sposób
w permanentnej formacji katechetów diecezji płockiej były uwzględniane postulaty Dyrektorium ogólnego o katechizacji w zakresie formacji katechetów.
W pierwszym rozdziale przedstawiono stan ilościowy kadry katechetycznej, przygotowanie katechetów i ich status nauczycielski. W rozdziale drugim ukazano formację katechetów w diecezji płockiej w wymiarze biblijnym,
teologicznym, eklezjalnym i liturgicznym. W rozdziale trzecim zaprezentowano formację katechetów duchownych, świeckich i zakonnych w omawianej diecezji, w zakresie poznawania rzeczywistości społeczno-kulturowej
i oświatowej.
Ks. mgr lic. Wojciech K o r z e n i a k
Wychowawcza funkcja kultury według ks. Janusza Pasierba
Promotor:
ks. dr hab. Kazimierz M i s i a s z e k , prof. UKSW
Recenzenci: ks. dr hab. Stanisław D z i e k o ń s k i , prof. UKSW
ks. dr hab. Andrzej K i c i ń s k i , prof. KUL
Obrona pracy doktorskiej: 16 czerwca 2009 r.
Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy, zatytułowany „Pasierb
w nurcie wychowawców chrześcijańskich” zawiera trzy zagadnienia: „kultura
jedną z form wychowania w Kościele”, „Pasierb aktywnym twórcą kultury”
oraz „Relacje wychowawcze mistrz-uczeń”. Drugi rozdział: „Wychowawcze
zadania kultury: literatura piękna” składa się z trzech części. W pierwszej
zanalizowano obszerną wykładnię teoretyczną poety w zakresie wychowania i jego związku z kulturą. Pasierb wskazał bowiem na zależność pomiędzy wychowaniem i kulturą. Rozdział ten zawiera interpretację liryków
Pasierba. Ostatnia część tego rozdziału jest analizą licznych fragmentów
z bogatej światowej literatury, którym posłużył się Janusz Pasierb w swoich
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esejach. Trzeci, ostatni rozdział, zatytułowany „Wychowawcze zadania kultury: sztuka”, zawiera pięć zagadnień: „Wychowanie do piękna i przez piękno”, „Wychowawcze zadania muzyki i architektury”, „Wychowywanie przez
film”, „Wychowywanie przez rzeźbę i malarstwo” oraz „Wychowywanie sumienia w sztuce i przez sztukę”.
4. magisteria
Marzec
Łukasz A n d r e j c z y k , Aksjologia – społeczne uwarunkowania uzależnień
narkotycznych na przykładzie wychowanków ośrodka Metanoia w Czarnej
Białostockiej; Rafał A r c i s z e w s k i , Typologia przekładów Pisma Świętego
na język polski na podstawie tekstu Mt 6,9b-13; Marcin C z a p s k i , Tajemnica
Miłosierdzia Bożego a życie duchowe księdza Michała Sopoćki w świetle autobiografii; Tomasz D u b r ó w k o , Idea ubóstwa w duchowości zakonnej w świetle posoborowego nauczania Kościoła; Wojciech D z i u b i ń s k i ,
Narkomania w szkole jako problem pastoralny; Cezary G e j d e l ,
Diecezjalne seminaria duchowne w Wilnie pod zarządem Księży Misjonarzy
św. Wincentego a Paula w okresie przedrozbiorowym; Tomasz G r ą d z k i ,
Symbolika roślin w roku liturgicznym, w dekanatach monieckim, knyszyńskim
i dądrowskim. Studium liturgiczno-pastoralne; Marek K a n c l e r z , Maryja
ideałem życia chrześcijańskiego św. Maksymiliana Marii Kolbego w świetle wybranej literatury przedmiotu; Marcin K u c z y ń s k i , Prymat Papieża
w świetle Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Pastor Aeternum i Lumen
Gentium; Marcin P i ę t k a - M u r a w s k i , Asceza w życiu i nauczaniu św.
Josem; Paweł P o p i e l n i c k i , Lectio divina jako forma modlitwy w świetle literatury przedmiotu; Tomasz P o p ł a w s k i , Kierownictwo duchowe
w procesie uświęcenia chrześcijanina według św. Teresy od Jezusa; Mariusz
S a r o s i e k , Celibat jako realizacja miłości; Michał S k o w r o ń s k i , Dzieje
Kościoła i parafii Najświętszego Serca Jezusa w Białymstoku; Yury Yo d z i k ,
Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych na Białorusi na przykładzie
diecezji grodzieńskiej. Studium pastoralne; Tomas M i l e v s k i s , Teologia
formularza mszalnego o błogosławionym Idzim z Asyżu, zakonniku; Łukasz
C i u p a , Doniosłość płciowości w rozwoju osobowym człowieka. Studium
teologiczno moralne; Tomasz K a w c z y k , Eucharystia w życiu i pismach
św. Wincentego Pallottiego; Jarosław K m i e c i k , Teologiczne znaczenie
pielgrzymowania do Santiago de Compostela; Krzysztof K r a l k a , Wpływ
Ducha Świętego na działalność ewangelizacyjną pierwszego Kościoła jerozolimskiego (Dz 1-12); Wojciech S a d ł o ń , Teologia Teilharda de Chardin.
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Studium nad komentarzami Henri de Lubaca; Paweł S i e r n y , Moc w słabości się doskonali (2 kor 12,9a). Uświęcenie poprzez słabości na podstawie
2 Kor 12,1-10; Grzegorz W i k t o r , Trójca Święta w dokumentach jubileuszowych roku 2000; Łukasz Ż a b a , Apostolstwo poprzez cierpienie w refleksji Księdza Romana Szczygła SAC; Rafał K a b e l i s , Wymiar miłości
w realizacji misji kapłańskiej na podstawie pism Sługi Bożego O. Bernarda
Kryszkiewicza od Matki Pięknej Miłości; Wojciech K u ć k o , Interpretacja
humanizmu ateistycznego w pismach Henri de Lubaca; Grzegorz M a r z e c ,
Pastoralne funkcji parafii pod wezwaniem św. Antoniego w Żurominie w latach 1908-2008; Mateusz M o l a k , Personalistyczna wizja człowieka w pismach Romana Guardiniego; Daniel S z k l a r s k i , Patriotyzm w nauczaniu
Jana Pawła II na podstawie przemówień wygłoszonych podczas pielgrzymek do Ojczyzny w 1979, 1983, 1987 roku; Jacek Z a k r z e w s k i , Bach
Schweitzera. Interpretacja teologiczna największego dzieła teoretyczno-muzycznego Alberta Schweitzera; Krzysztof Piotr Wa r c z a k , Pojęcie dziecięctwa Bożego w listach św. Jana; Robert O s i a d a c z , Duszpasterstwo
różańcowe w życiu wspólnoty parafialnej; Mariusz M a r k o w s k i , Euro 2012
w opinii polskiej prasy w roku 2007.
Kwiecień
ks. Leon K o ł o d z i e j s k i , Wkład Polskich Misjonarzy ze Zgromadzenia
Ducha Świętego w rozwój Kościoła katolickiego w Kamerunie.
Maj
Dzmitry I v a n o u , Teologia i mistyka ikony według W. Lepachina;
Łukasz K l i m a s z e w s k i , Stosunek pogan do chrześcijan na podstawie
Acta Cypriana; Stanisław K w i a t k o w s k i , Modlitwa w świetle wybranych
pism św. Hilarego z Poitiers; Damian P o l e s z c z u k , Zjawisko samobójstw
wśród dzieci i młodzieży; Rafał S z w e d o w i c z , Recepcja myśli patrystycznej w antropologii prawosławnej na podstawie pism Paula Evdokimova;
Krzysztof S z y n k o w s k i , Moralne aspekty wykluczenia społecznego dzieci
i młodzieży; Tomasz W i e r z c h o w s k i , Aspekty duszpastersko-wychowawcze posługi kapelanów więziennych; Michał C e g l a r e k , Struktura prawnoorganizacyjna Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w latach 1919-2006;
Chun C h o o n g , W poszukiwaniu tożsamości proroka Ozeasza; Paweł K ł y s ,
Studium porównawcze liturgii Wieczerzy Pańskiej Kościoła EwangelickoAugsburskiego z liturgią Eucharystii Kościoła Rzymskokatolickiego; Tomasz
L i s z e w s k i , Niewiara jako problem teologiczny. Studium teologicznofundamentalne w oparciu o polskojęzyczną literaturę posoborową; Rafał
M a z u r c z y k , Wpływ reklamy na postawy moralne młodzieży jako pro-
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blem wychowawczy; Karol S k o w r o ń s k i , Dialogiczny wymiar wolności
w filozofii dramatu Józefa Tischnera; Jacek S y j u d , Zachęta do odbudowy Domu Bożego w Księdze Proroka Aggeusza. Studium egzegetyczno-teologiczne (Ag 1,1-15); Piotr Ta r a b a s z , Wolność przylgnięcia i trwania
w przynależności do Boga. Studium na podstawie drogi życia Edyty Stein;
Andrzej W r o ń s k i , Pobożność ludowa młodzieży licealnej. Studium pastoralne; Grzegorz C h e ł s t o w s k i , „Leżące płótna i chusta” (J 20,6-7).
Chrystologiczny walor Całunu Turyńskiego i Całunu z Manoppello; Robert
C z e l a d k o , Duszpasterstwo sądowe w procesach z tytułu niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej rozpatrywanych w II Instancji Sądu Biskupiego w Łomży w latach
2002-2007; Grzegorz D ę b e k , Duszpasterstwo parafii Bronowo w latach
1919-1945; Artur D o b r z y ń s k i , Kościół w Polsce a Internet. Możliwości
i perspektywy; Leszek J a s t r z ą b , Chrystologia i Eklezjologia fundamentalna na podstawie pism Joachima Gnilki; Michał K o w a l c z y k , Chrystologia
i Eklezjologia fundamentalna na podstawie pism kard. Waltera Kaspera; Adam
K o w a l e w s k i , Cmentarz parafialny w Lubotyniu. Studium historyczno-liturgiczne; Adam L u b e r s k i , Duszpasterstwo sądowe w procesach o dyspensę papieską, małżeństw ważnie zawartych a nie dopełnionych, w Sądzie
Biskupim w Łomży w latach 1956-2006; Marcin M i e l n i c k i , Proces, męka
i zmartwychwstanie Jezusa w pismach apokryficznych. Prezentacja i krytyka; Łukasz S i e d l e c k i , Duszpasterstwo sądowe w procesach z tytułu niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury
psychicznej rozpatrywanych w I Instancji Sądu Biskupiego w Łomży w latach
2002-2007; Grzegorz S u c h t a , Duszpasterstwo sądowe w procesach z tytułu fikcyjnej zgody na małżeństwo rozpatrywane w I Instancji Sądu Biskupiego
w Łomży w latach 2002-2007; Paweł S z a b ł o w s k i , Duszpasterstwo parafii Borkowo w latach 1918-1945; Tomasz T r z a s k a , „Aby wierzyli, żeś
Ty Mnie posłał” (J 11,42). Teologiczno-fundamentalna interpretacja cudów Jezusa; Tomasz W r ó b l e w s k i , Duszpasterstwo sądowe w procesach związków małżeńskich mieszanych rozpatrywanych w II Instancji Sądu
Biskupiego w Łomży w latach 1986-2006; Piotr K ę p a , Formacja młodzieży według Kapituł Generalnych Towarzystwa Świętego Franciszka Salezego
po Soborze Watykańskim II; Dariusz M a c h n i a k , Treści teologiczne
Uroczystości Wszystkich Świętych w oparciu o formularz mszalny; Andrzej
M r o c z e k , Aktualne obszary zaangażowania apostolsko-wychowawczego
w świetle dokumentów Zgromadzenia; Wojciech S z a b r a ń s k i , Zanik poczucia grzechu grzechem współczesnego świata w nauczaniu Jana Pawła II;
Anna Katarzyna K u r p i e w s k a , Wartości duchowo-kulturowe Kurpiów
w funkcji wychowawczej współczesnej rodziny; Elżbieta P a n k o w s k a -
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S i e d l i k , Znaczenie metod aktywizujących w pracy duszpasterskiej i katechetycznej; Barbara P u k a s , Wartość życia ludzkiego w świetle encykliki
„Evangelium vitae”; Renata K r y s t o s i a k , Rola matki w rodzinie chrześcijańskiej w świetle listu apostolskiego Jana Pawła II „Mulieris Dignitatem”;
Agnieszka D z i e r m a , Chrześcijańska wizja miłości w świetle Encykliki
Benedykta VI „Deus Caritas est”; Monika D ą b r o w s k a , Rodzina chrześcijańska w świetle adhortacji „Familiaris consortio” Jana Pawła II;
Aleksandra K r a w i e c , Kulturowe determinanty w międzynarodowych przekazach reklamowych; Sylwia K a z i m i e r c z a k , Satanizm wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła; ks. Pavel Z v i a z h y n s k i , Życie religijno-duchowe
w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidzie w Diecezji
Grodzieńskiej w latach 1990 – 2007; Aleksandr Va r n y t s k y y , Działalność
duszpasterska wobec osób depresyjnych; ks. Ivan S a r e l a , Życie religijnoduchowe w parafii p. w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Różance w latach
1939 – 2007; s. Sylwia M i c h a l a k , Adoracja eucharystyczna głównym środkiem uświęcenia w Rodzinie Świętego Pawła według pism błogosławionego
Jakuba Alberione; Andrzej C z a p s k i , Znaczenie wierzeń ludowych w religijności Polaków w XIX wieku. Studium historyczno-pastoralne.
Czerwiec
Jakub D ę b i c k i , Realizacja powołania kapłańskiego spełnieniem ludzkiej osobowości na przykładzie życia i posługi Jana Pawła II; Łukasz
G r e l e w i c z , Dążenie do doskonałości religijno-moralnej jako powinność
chrześcijańska: Studium teologiczne w świetle pism Raniero Cantalamessy;
Adam J e s z k a , Dialogiczny wymiar wiary w myśli religijno-filozoficznej
Ks. Józefa Tischnera; Adam K l a j n y s , Ufność Bożemu Miłosierdziu w pismach Sługi Bożego Księdza Michała Sopoćki; Tomasz K y w a n , Moralna
ocena samobójstwa w islamie w kontekście terrorystycznych ataków samobójczych; Łukasz M o r d k a , Zagadnienie powstania Wszechświata w teologicznej nauce o stworzeniu i we współczesnej kosmologii. Próba porównania;
Henryk M r u c z k o w s k i , Proces formacji duchowej błogosławionego księdza Wincentego Frelichowskiego na podstawie jego życia i pism; Robert
S a d o w s k i , Eschatologiczny wymiar Eucharystii na podstawie wybranych
modlitw Mszału Rzymskiego dla diecezji Polskich z roku 1986; Piotr
S u l i ń s k i , Wpływ sakramentu pokuty na formację moralną w świetle wybranych dokumentów Kościoła; Krzysztof Vo s s , Cnota czystości jako aktualizacja daru z siebie w świetle wybranych dokumentów Magisterium
Kościoła; Jan W ó j c i k , Kościół p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Żurowie; treści ikonograficzno-teologiczne ołtarza głównego; Marcin U r b a ń s k i , Wizja
Kościoła w świętokrzyskich kazaniach radiowych, wygłoszonych przez ks. Bp.
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J. Zawitkowskiego w latach 1980-2005; Anna K u l e s z a , Aktualność przesłania moralnego ks. Jerzego Popiełuszki w kontekście współczesnych problemów społeczno-politycznych Polski; Wioletta Małgorzata Ta r k a ,
Przeżywanie życia braterskiego we wspólnocie zakonnej przez Dorosłe Dzieci
Alkoholików. Studium teologiczno-moralne; Aneta O s t r o w s k a , Formacja
postaw religijno-moralnych na łamach miesięcznika „Różaniec” w latach
2002-2008; Mariusz Przemysław C h l e w i c k i , Ideał życia religijno-moralnego w ujęciu błogosławionej s. Sancji (Janiny Szymkowiak 1910-1942); Piotr
Z a g a j e w s k i , Znaczenie uczuć w kształtowaniu odpowiedzialności moralnej. Studium teologiczno-moralne w świetle literatury przedmiotu; Grzegorz
Jerzy H a j d u k , Ruch Czystych Serc drogą do zachowania czystości przedmałżeńskiej w świetle czasopisma „Miłujcie się” w latach 1999-2007. Studium
teologiczno – moralne; Mariusz Ś w i d o w i c z , Rola rodziny w kształtowaniu postaw wobec Eucharystii. Studium teologicznomoralne w świetle polskiej literatury przedmiotu; Irena Katarzyna C h m i e l a r s k a , Treści
teologiczne wyposażenia prawosławnej katedry p.w. św. Aleksandra Newskiego
w Łodzi; Janusz Ty s z k o , Człowiek Chrystusowy odnowiony w Duchu
Świętym na podstawie Dokumentów z Malines; Honorata C z a c h o w s k a ,
Teologia Krzyża w świetle życia i pism Marty Robin; Anna Z a b ł o c k a ,
Chrystologia fundamentalna w katechezach mariologicznych Jana Pawła II;
Lidia Ś l e d z i k , On jest Obrazem Boga niewidzialnego (Kol.1,35).
Chrystologia książki Benedykta XVI „Jezus z Nazaretu”; Anna Maria
G o m u l s k a , Wypaczenia moralne w wymiarze ludzkiej pracy w świetle
społecznego nauczania Kościoła; Dorota Elżbieta P o l n i a k , Wpływ rodziny
na wychowanie dziecka do dojrzałej wiary na przykładzie życia bł. Laury
Vicuna; Patrycja Maria Wo ź n i a k , Radość chrześcijańska w świetle Ośmiu
Błogosławieństw; Katarzyna B u b r o w i e c k a , Istotne aspekty charyzmatycznej modlitwy o uzdrowienie w świetle dwumiesięcznika „Szum z Nieba”
w latach 1992-2008; Paweł B u d n y , Rozwój duchowy młodzieży na przykładzie relacji do Sakramentu Eucharystii. Praca badawcza z uwzględnieniem
ankiet i kwestionariuszy osobowych; Krzysztof L e w a n d o w s k i ,
Metaforyka zwierząt wodnych w księgach dydaktycznych Starego Testamentu;
Mateusz Jakub K a c z m a r e k , Modlitwa według Wilfrida Stinissena na podstawie jego książek wydawanych w Polsce przed rokiem 2008; Robert Juliusz
N a r o j e k , Rozwój wybranych elementów duchowości Św. Franciszka od
nawrócenia do powstania II reguły (1206-1223), na podstawie źródeł franciszkańskich; Monika F r o n c k o w i a k , Formacja do apostolstwa
w Stowarzyszeniu Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”; Agnieszka
To c z k o , Zwyczajność i trudy codzienności drogą do świętości w życiu św.
Siostry Faustyny; Tomasz N i e m i r a , Sprawiedliwość w życiu społecznym
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w świetle Encykliki Jana Pawła II „Sollicitudo rei socialis”; Piotr
R u s z c z y ń s k i , Chrześcijańska koncepcja wolności w świetle deklaracji
o wolności religijnej Soboru Watykańskiego II Dignitatis Humanae oraz
Instrukcji Kongregacji Nauki Wiary o Chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu
Libertatis Conscientia; Agata S ł a p i ń s k a , Rodzina jako sanktuarium życia
w świetle encykliki Jana Pawła II „Evangelium vitae” i adhortacji „Familiaris
consortio”; Mariola K a c z y ń s k a , Teologicznomoralny wymiar miłości miłosiernej w „Dzienniczku” św. siostry Faustyny Kowalskiej; Piotr Mariusz
C h o j e c k i , Święty Józef jako przykład ojcostwa w świetle nauczania Jana
Pawła II; Tadeusz G o l o n , Chrześcijańska koncepcja życia wspólnotowego
w świetle Encykliki „Sollicitudo rei socialis” oraz Adhortacji Apostolskiej
„Christifideles laici” Jana Pawła II; Joanna Agnieszka K a c z y ń s k a , Wizja
dziecięctwa Bożego w świetle twórczości ks. Jana Twardowskiego; Beata
Halina Ta r a s i u k , Koncepcja pokoju w świetle orędzi Jana Pawła II na
światowe dni pokoju; Marta Ta l a r e k , Moralne zło aborcji w świetle encykliki „Evangelium vitae” Jana Pawła II; Agnieszka W r ó b l e w s k a , Postać
świętej Jadwigi Królowej w świetle powojennych publikacji; Agnieszka
Justyna S z y m a ń c z y k , Życie i dzieło błogosławionej Marii Angeli
Truszkowskiej (1825 - 1899) Założycielki Zgromadzenia Sióstr Św. Feliksa
z Kantalicjo; Bernadeta S t a n i s z e w s k a , Dzieje cudownej figury i kultu
Matki Boskiej Sierpeckiej; Karolina Agata B a u m a n n , Katechetyczna funkcja jasełek na podstawie wybranych propozycji scenariuszy dla dzieci i młodzieży. Studium katechetyczno-teatrologiczne; Anna Kamila Ł u k a s i a k ,
Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie, parafii i szkole w świetle
Miesięczników Pasterskich Płockich; Alina P e j k o w s k a , Kształtowanie
obrazu Boga u dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie wybranych podręczników do nauczania religii; Emilia W r z e s z c z y ń s k a , Metody pracy
z trudną młodzieżą według ks. Guya Gilberta; Paweł M a t y ń k a , Wychowanie
do sakramentu pokuty według św. Jana M. Vianneya; Joanna Katarzyna
D ą b r o w s k a , Zawierzenie Bogu jako droga do pełni miłości w świetle życia i pism św. Teresy od Dzieciątka Jezus; Renata K o z ł o w s k a , Wizja małżeństwa i rodziny w wybranych publikacjach dr Wandy Półtawskiej; Marcin
K ł o s o w s k i , Kościół w świetle „Listów” św. Ignacego Antiocheńskiego;
Sylwester Andrzej A d a m u s , Zagadnienie śmierci w myśli Roberta
Spaemanna; Lidia Magdalena S z y m a c z a k , Wychowanie moralne w katechizacji uczniów Szkoły Podstawowej na podstawie programu katechizacji
i literatury przedmiotu; Magdalena Maria C h m i e l e w s k a , Rola katechezy
w wychowaniu i profilaktyce wybranych uzależnień i agresji w klasach gimnazjum na podstawie programu nauczania i literatury przedmiotu; Anna
K o ź l a k , Misterium Eucharystii w życiu Kościoła i chrześcijanina w świe-

Studia Theologica Varsaviensia_2-2009.indd 302

2010-02-02 20:47:34

[31]

Kronika Wydziału Teologicznego

303

tle encykliki Jana Pawła II „Ecclesia de Eucharistia”; Katarzyna I w a n i c k a ,
Tajemnica Boga i Jego kult jako podstawa dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego w świetle nauczania Jana Pawła II; Urszula Irena M a l i n o w s k a ,
Aspekty religijne w procesie socjalizacji. Studium pastoralne na przykładzie
środowiska wiejskiego; Piotr Michał B a k o w i c z , Działalność opiekuńcza
nad dziećmi prowadzona w przedszkolu i Domu Opieki Społecznej Sióstr
Urszulanek SJK w Sieradzu, wypełnieniem moralnego obowiązku chrześcijanina w oparciu o pisma Matki Urszuli Ledóchowskiej; Katarzyna B a l c e r z a k ,
Zobowiązania moralne płynące z Eucharystii w nauczaniu Kardynała Josepha
Ratzingera; Radosław S o c h a l a , Doskonałość chrześcijańska jako wyzwanie moralne w perspektywie duchowości św. Teresy z Lisieux; Edyta Maria
P r z y b y l s k a , Zasada solidarności fundamentem budowania międzyludzkich więzi na podstawie przesłania Jana Pawła II z „Sollicitudo rei socialis”
i pielgrzymki do Polski z 1987 roku; Robert K o w a l e w s k i , Znaczenie formacji sumienia w rodzinie w nauczaniu Jana Pawła II; Andrzej Jarosław
G r e n d a , Powołanie chrześcijańskie: jego istota i realizacja w pismach
ks. Stanisława Olejnika; Dorota Maria C h o r o s z e w s k a , Postawa afirmacji na rzecz życia poczętego fundamentalnym wymogiem „cywilizacji miłości”
w nauczaniu Jana Pawła II; Anna Maria I g n a c z e w s k a , Rola mass mediów w wychowaniu rodzinnym w świetle publikacji Marii Braun-Gałkowskiej;
Agnieszka Magdalena Ż u r a w s k a , Rekonstrukcja historyczna i interpretacja teologiczna wizerunku św. Piotra w świetle pism Joachima Gnilki; Anna
Zofia P i u s , Św. Paweł-człowiek, apostoł, teolog pierwotnego Kościoła
w świetle pism Joachima Gnilki; Tomasz Robert P r z e s ł a w s k i , Łaska
Boża w Dzienniczku świętej Faustyny; Jolanta Teresa Ty l i c k a , Zbawczy
wymiar cierpienia w ujęciu Katechizmu Kościoła Katolickiego; Anna Ewa
G r z y b e k , Maryja i Jej misja macierzyńska w pismach bł. księdza Michała
Sopoćki; Marek Adam Z a c i e s k i , Pastoralne funkcje parafii pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe w Małej Wsi w latach 1980-2008; Katarzyna
K u b a c k a , Przesłanie moralne kultu św. Teresy od Dzieciątka Jezus na terenie diecezji łuckiej w latach 1927-2007; Marcin Andrzej P r u s , Implikacje
moralne cnót teologalnych w nauczaniu Benedykta XVI do młodzieży;
Grzegorz P a w l a k , Rola Eucharystii w życiu chrześcijańskim w świetle materiałów formacyjnych Ruchu Światło-Życie; Jarosław K u n i k o w s k i ,
Pastoralne zadania diakonów stałych w Polsce; Ewa P o t a p c z y k ,
Wychowanie syna przez ojca w biblijnej literaturze mądrościowej; Mirosław
Ż u k o w s k i , Godność człowieka w świetle Pisma Świętego; Aleksandra
Anna J a s t r z ą b , Znaczenie ogólnego rachunku sumienia w formacji duchowej chrześcijanina w świetle pism świętego Ignacego Loyoli; Ewa
C h o j n o w s k a , Duch Święty zasadą nowego życia w świetle katechez śro-
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dowych Jana Pawła II wygłoszonych w latach 1989-1991; Magdalena Ewa
A s z y k , Wpływ mass mediów na funkcjonowanie rodziny chrześcijańskiej
w świetle wybranej literatury przedmiotu; Marzena Elżbieta G u b a ł a ,
Przesłanie moralne dzieła Jana Pawła II „Pamięć i tożsamość”; Sylwestra
Iwona W i a n e c k a , Zapłodnienie In vitro jako problem etyczny w świetle
wybranych pism Mariana Machinka; Ewa S k r z y p k o w s k a , Ocena etyczna wybranych badań biomedycznych w świetle współczesnej literatury teologicznomoralnej; Michał Dariusz C e s z k e , Rozwój religijny jako element
formacji ku dojrzałości w procesie wychowania dziecka w świetle wybranej literatury; Anna B r z e z i n s k a , Nadzieja jako dar i zadanie w świetle
Encykliki Benedykta XVI Spe Salvi; Jadwiga Barbara L o o s e , Rola świeckich w dziele Nowej Ewangelizacji w Kościele katolickim w Polsce; Danuta
Z i e m a n n , Implikacje moralne cnót: wiary, nadziei i miłości w świetle
Katechizmu Kościoła Katolickiego; Jadwiga Barbara H o r b o w y , Agresja
w szkole jako problem etyczny w świetle współczesnej literatury przedmiotu;
Ewelina Maria P o d h a j s k a , Rozumienie i praktyczne stosowanie VI przykazania przez młodzież w kontekście jej religijności w świetle wybranej literatury przedmiotu i badań własnych; Teresa Maria L i s , Znaczenie kultu Matki
Bożej Sianowskiej w kształtowaniu etosu Kaszubów; Kamila Anna
C z a p i e w s k a , Teologia grzechu w świetle pism Raniero Cantalamessa;
Anna Agnieszka W i l m o w i c z , Teologia krzyża według Raniero
Cantalamessy; Joanna Katarzyna C e y n o w a , Prokreacyjny wymiar małżeństwa a naturalne planowanie rodziny w świetle polskojęzycznej literatury
przedmiotu; Agnieszka Maria K o w a l k e , Fundamentalizm religijny jako
wypaczenie religii na podstawie wybranej współczesnej literatury teologicznej; Małgorzata Barbara K u b a l a , Kontemplacyjny charakter modlitwy różańcowej w świetle Listu apostolskiego Jana Pawła II „Rosarium Virginis
Mariae”; Bernadeta R ą b a l s k a , Chrystus jako piękno w ujęciu Hansa Ursa
von Balthasara; Wiesława Maria D z i e ż a , Jezus Chrystus jedynym
Zbawicielem w ujęciu Deklaracji „Dominus Jesus”; Agnieszka Teresa
Z a w a d z k a , Małżeństwo jako sakrament miłości w świetle wybranych dokumentów Jana Pawła II Familiaris Consortio i Listu do Rodzin Ojca Świętego
Jana Pawła II; Anna K a s t r z e w a , Prawa polskiej mniejszości narodowej
na Białorusi i ich realizacja w oparciu o wybrane publikacje w prasie polskiej
oraz literaturę przedmiotu; Jowita B o m b a ł a , Godność kobiety w nauczaniu
Prymasa Stefana Wyszyńskiego i w Mulieris Dignitatem Jana Pawła II; Beata
B ł a ż e j e w s k a , Dzieci – żołnierze jako aktualny problem globalny ze szczególnym uwzględnieniem roli młodych kobiet; Małgorzata G a w r o ń s k a ,
Działalność misyjna Sióstr Opatrzności Bożej w Japonii w latach 1976-2006;
Grzegorz H o ł o z u b i e c , Miłosierdzie Boże w życiu świętego Ojca Pio.
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Studium w oparciu o listy z kierownikami duchowymi z lat 1910-1922; ks.
Henryk J u s z c z y k , Salezjański Ośrodek Misyjny (1981-2008); Joanna
K a l c z y ń s k a , Wpływ cywilizacji celtyckiej na duchowość misyjną Kościoła
iryjskiego (V - VIII w.); Katarzyna K l i m c z y k , Działalność polskich misjonarzy w Afryce na podstawie biuletynu misyjnego „Głoście Ewangelię.”;
Justyna M a l i s z e w s k a , Nauczanie Jana Pawła II na temat wojny i pokoju
w 2000–2005; Estera K o z a k i e w i c z , Duchowość człowieka pracującego
w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski; Paulina
M a r u s z e w s k a , Chrześcijańska formacja sumienia w nauczaniu Jana
Pawła II w świetle Encykliki Veritatis Splendor; Milena P o ł o s a k ,
Miłosierdzie Boże w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny Kowalskiej a nowa
ewangelizacja; Damian S ł o w i c k i , Rozeznanie i realizacja powołania małżeńskiego w życiu świętej Joanny Beretty Molli; Agnieszka Z a k r z e w s k a ,
Duchowość misyjna brata Zenona Żebrowskiego w świetle encykliki
Redemptoris Missio; Katarzyna S m o l i ń s k a , Rodzina a problem kohabitacji na podstawie wybranych mediów z 2007 roku; Agnieszka C h o l e w o ,
Reklama telewizyjna dla dzieci jako forma współczesnej baśni. Studium edukacyjno-medialne; Magdalena D ą b r o w s k a , Nowele Karola Irzykowskiego
wobec koncepcji estetycznych autora; Adam K u d e ł k a , Współczesna muzyka chrześcijańska na podstawie twórczości zespołu Delirious; Magdalena
K u d e ł k a , Autoprezentacja jako sposób osiągania celów. Próba oceny;
Barbara L i p i ń s k a , Społeczno - medialny wymiar sponsoringu w „Trójce”
Polskiego Radia SA; Agata M u s z y ń s k a , Teatr ewangelizacyjny w Polsce
na wybranych przykładach; Ilona P i ą t e k , Znaczenie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w kształtowaniu wizerunku firmy; Ewelina
P u l i k , Aktualność Dekalogu w przemówieniach Jana Pawła II w czasie pielgrzymki do Polski w 1991 r.; Marta R z e ź n i a k , Kształtowanie prawidłowych
postaw chrześcijańskich wypływających z wiary na podstawie dzieła U podstaw odnowy Kardynała Wojtyły; Aleksandra S ó j k o , Świętość tak, ale bez
przesady felietonisty Rafała Ziemkiewicza spory z sekularyzacją; Marta
T r o s z c z y ń s k a , Katolicki tygodnik „Idziemy”. Geneza i rozwój; Ewa
Z a c h a r i a s z , Edukacyjno-medialne aspekty kampanii społecznej „Chronię
życie przed rakiem szyjki macicy”; Marta Z a m o r o w s k a , Dusza, która miała przynieść rodzajowi ludzkiemu więcej korzyści niż dusze wielu... Podstawy
i główne motywy chrystologii apologijnej Orygenesa w „Contra Celsum”;
Anna Ż ó r a w s k a , Komunikacja z otoczeniem przy użyciu narzędzi public
relations w Fundacji „Mam Marzenie”; Magdalena B o n d a r , Kult Oblicza
Chrystusa według pism siostry Marii od świętego Piotra i Leona Dupont;
Anna W r z e s i ń s k a , Koncepcja radości na podstawie wybranych tekstów
św. Tomasza z Akwinu; Monika K o s y c a r z , Nauka Daniela Ange’a
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o Eucharystii; Kamil L i p i ń s k i , Mariologia Wilfrida Stinissena; Robert
N o w a c k i , Duch Święty – Dawca życia w nauczaniu Jana Pawła II; ks.
Bogdan P i w k o , Godność i posługa kapłana w świetle „Dialogu o kapłaństwie” św. Jana Chryzostoma; Dorota B o g d a ń s k a , Specyfika działalności
misyjnej Kościoła Katolickiego na terenach Chin; Olga C z y ż e w s k a ,
Zjawisko tyranii w świetle twórczości Ryszarda Kapuścińskiego; Anna
G ę b a l s k a , Problem zła w „Mistrzu i Małgorzacie” Michaiła Bułhakowa;
Rafał F r a n z , Media jako narzędzie promowania kultury na przykładzie TV
Polonia; Sebastian J a s i ń s k i , Uzależnienie od Internetu zagrożeniem współczesnej młodzieży; Bartłomiej K a n i a , Podstawy fundamentalizmu religijnopolitycznego na przykładzie fundamentalizmu muzułmańskiego; Maria
K i l i j a ń s k a , Widowisko w kulturze. Taniec z gwiazdami jako przykład widowiska telewizyjnego w perspektywie kultury masowej; Bernadetta
K o n d r a t o w i c z , Przejawy religijności w Kawalerii Polskiej na przełomie
XIX i XX wieku; Aleksandra K o c , Mesjańskie wymiary Psalmu 22; Dziana
K u l a k , Niepokalane Poczęcie Bogurodzicy według Siergieja Bułgakowa;
Katarzyna P o d b i e l s k a , Muzułmańska koncepcja rodziny w kontekście nauki Kościoła katolickiego; Marta M a c i e j e w s k a , Status społeczny, religijny i polityczny kobiety w świetle doktryny islamu; Agnieszka R u d n i k ,
Historia zbawienia w świetle doktryny muzułmańskiej; Ewa S ą d o w s k a ,
„Gościna u Abrahama” (Rdz. 18,1- 15) jako teologiczna podstawa ikony
„Trójca Święta” Andrieja Rublowa; Aneta Ś l a s k a , Pojęcie chrztu w doktrynie Świadków Jehowy; Joanna S z p i l e r , Współczesne koncepcje upośledzenia umysłowego w świetle antropologii św. Tomasza z Akwinu; Robert
L i s o w s k i , Znaczące wydarzenia liturgiczno-duszpasterskie w parafii św.
Stanisława Kostki w Warszawie w latach 1927–2008; Paweł Z a r ę b a , Nauka
o Kościele w homiliach Orygenesa na Księgi Rodzaju i Wyjścia; Jolanta
W i t k o w s k a , Opowiadanie o stworzeniu kobiety (Rdz. 2, 18-25). Egzegeza
i teologia; Renata B i e l a w s k a , Choroby przewlekłe i próby ich przezwyciężenia na przykładzie Marcina Pawłowskiego, Kamila Durczoka i Agaty Mróz;
Marianna B i l e t s k a , Wojna a godność życia ludzkiego na podstawie artykułów Anny Politkowskiej o II Wojnie Czeczeńskiej; Iwona G m u r e k ,
Współczesna propozycja życia samotnego z wyboru. Próba oceny etyczno moralnej; Katarzyna D e l u g a , Niepłodność w małżeństwie a prawo do dziecka.
Studium teologiczno-moralne; Renata K r e t , Doniosłość pracy ludzkiej w myśli ks. Józefa Tischnera. Studium teologiczno-moralne; Tomasz G ł o w a c k i ,
Apologia godności pracy ludzkiej w nauczaniu Jana Pawła II. Studium teologicznomoralne; Paweł K i e ś , Moralna ocena korupcji w polskiej lidze piłki
nożnej w latach 2000-2008; Karolina K r o g u l , Podstawowe zadania rodziców w wychowaniu seksualnym dzieci i młodzieży w nauczaniu o. Józefa
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Augustyna; Paweł N o w a r a , Uzależnienia w kręgach młodzieżowych.
Studium teologicznomoralne; Katarzyna P ą k , Doniosłość wartości moralnych w życiu człowieka w ujęciu Dietricha von Hildebranda; Piotr
M a r g i e l e w s k i , Etyczny wymiar sportów ekstremalnych. Studium teologiczno-moralne; Małgorzata P e t l i ń s k a -K o r d e l , Etyka biznesu w polskiej
rzeczywistości - mrzonka czy droga do osiągnięcia sukcesu. Geneza, rozwój
i przyszłość etyki biznesu w Polsce; Aleksandra P o d s i a d ł y , Prawo prasowe
w służbie etyki dziennikarskiej. Studium teologiczno-moralne; Natalia
P r o k o p i a k , Dar i zadanie powołania kapłańskiego w ujęciu Stefana
Kardynała Wyszyńskiego; Justyna Z a j ą c z k o w s k a , Destrukcja rodziny
przez alkoholizm. Studium teologiczno-moralne; Katarzyna P ł o c h o c k a ,
Media w służbie wolności na podstawie dokumentów Kościoła katolickiego;
Anna S i k o r a , Propagowanie nieformalnych związków małżeńskich efektem
współczesnych obaw przed odpowiedzialnością. Studium teologiczno-moralne; Urszula Z d z i e b o r s k a , Poznawanie świata jako forma refleksji nad
Innością w świetle wypowiedzi i reportaży Ryszarda Kapuścińskiego; Anna
Z y g m a , Przesłanie moralne Jana Pawła II teologii krzyża; Katarzyna
Wa s i l , Rozeznawanie duchów według św. Ignacego Loyoli; Anna
N i e m i r o w s k a , Modlitwa według błogosławionej Elżbiety od Trójcy
Świętej; Anna B o j c z u k , Rola sztuki w wychowywaniu dzieci i młodzieży na
podstawie czasopisma Don Bosco; Patrycja H e r d a , Fenomen wartości kiczu
w dobie postmodernizmu; Viktoriya G r e b n y o v a , Wpływ śmierci PapieżaPolaka na kształtowanie Pokolenia J.P. II ukazany w tygodnikach „Wprost”,
„Polityka” i „Tygodnik Powszechny” w latach 2005-2008; Rafał J a c k i e 
w i c z , Reklama ukryta w świetle etyki katolickiej; Łukasz K a c z m a r c z y k ,
Etyczna ocena realizacji idei równości w Unii Europejskiej; Karolina
K w a ś n i e w s k a , Powołanie kobiety w wybranych podręcznikach do nauczania religii w liceum; Hanna P u ł a , Pieśń i piosenka religijna jako źródło
treści katechetycznych w wybranych pakietach edukacyjnych; Elżbieta
S k u z a , Przygotowanie do założenia rodziny chrześcijańskiej w ogólnopolskich programach i podręcznikach do parafialnego duszpasterstwa katechetycznego młodzieży; Bogusław W i e r z b i c k i , Problem wartości
chrześcijańskich we współczesnym filmie na podstawie wybranej literatury;
Paweł K l o c e k , Internet miejscem ujawniania nieuporządkowanych potrzeb
człowieka. Studium teologicznomoralne; Monika W ó j c i k , Edukacja ekologiczna w publicystyce „Rzeczpospolitej” w latach 2005-2008; Bartłomiej
C z a r k o w s k i , Kościół a media w publikacjach „Press” w latach 1997 –
2008; Aleksandra C z e c h y r a , Moralne aspekty nieuczciwej reklamy na podstawie literatury przedmiotu; Marta D ą b r o w s k a , Poczucie i rozumienie
sensu życia u młodzieży gimnazjalnej. Badania własne; Mateusz S t o l a r s k i ,
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Wpływ prawa i przyrzeczenia harcerskiego na wybory moralne harcerzy.
Badania własne; Mateusz We n d l a n d , Kościół wobec kremacji w początkach chrześcijaństwa i w okresie średniowiecza; Kaja D‘E r c e v i l l e ,
Twórczość Konrada Niewolskiego w kontekście nauczania moralnego Jana
Pawła II; Sylwia K a b a ł a , Znaczenie telewizji w procesie socjalizacji dzieci
na podstawie wybranych badań; Małgorzata B o g u s i a k , Afryka subsaharyjska i jej mieszkańcy w listach polskich misjonarzy opublikowanych w „Misjach
Katolickich” w latach 1882–1909; Marta K a m i ń s k a , Dobra Nowina we
współczesnym języku młodzieżowym jako metoda nowej ewangelizacji.
Studium analityczno-krytyczne wybranych tekstów; Rafał N o w a k , Prawo
i obowiązek rodziców do wychowania dzieci na przykładzie polskiej rodziny
w warunkach emigracyjnych; Aleksandra S z k l a r s k a , Działalność polskich
misjonarzy w świetle czasopisma z „Z pomocą” w latach 1976–1992; Wojciech
Ta r g o s , Niepełnosprawni w Kościele w świetle założeń i praktyki ruchu
„Wiara i Światło”; Przemysław Wa c h , Powstanie i rozwój Komisji Episkopatu
Polski do spraw Misji; Teresa Ż e r e k , Problemy i wyzwania Kościoła w świetle adhortacji „Ecclesia in Oceania” i przemówień Jana Pawła II dotyczących Oceanii.
Lipiec
Edyta U r b a n i a k , Fenomen reklamy religijnej w Polsce; Wiktor
F a b j a n o w s k i , Wychowanie młodzieży gimnazjalnej do świętowania niedzieli na podstawie podręczników „W drodze do Emaus”; Wojciech D ą b r ó w k a ,
Gwarancje wolności mediów w ustawodawstwie Rzeczypospolitej Polskiej
i nauce Kościoła.
Wrzesień
Karolina P r z e s m y c k a , Problematyka biblijna na łamach czasopisma
„Katecheta” w latach 1990-2008; Bogusława Wo ź n i c a , Obraz Boga
w „Chłopach” Władysława Reymonta; Alicja U r b a n k o w s k a , Apostolskie
znaczenie Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w WarszawieSiekierkach; Nina A n t o n i u k , Rola kultu Maryjnego w sanktuarium Matki
Bożej Berdyczowskiej w świetle dokumentów i publikacji.
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III. Referaty i wykłady pracowników naukowych
Wydziału Teologicznego UKSW. Udział
w sympozjach i zjazdach.
Ks. dr Bartosz A d a m c z e w s k i : 29-30 kwietnia 2009 r. – Lublin.
Jesienne Dni Biblijne zorganizowane przez INB KUL, referat Królestwo Boże
– dar i nadzieja.
Ks. dr Andrzej A d a m s k i : 18 lutego 2009 r. – Warszawa. Panel dyskusyjny „Wolność czy samowola” na temat wolności słowa i poszanowania uczuć religijnych, zorganizowany przez tygodnik studentów IEMiD
„Obserwator”. Wprowadzenie do panelu.
Ks. dr Andrzej B a r a n OFM Cap: 27 lutego 2009 r. – Zakroczym.
Formacja początkowa w zgromadzeniach honorackich, wykład: Teologia
wspólnoty zakonnej; 27-28 lutego 2009 r. – Otwock-Anielin. Formacja stała w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek od Cierpiących (I grupa sióstr między 40 a 65 rokiem życia), wykłady: 1) Charakterystyka wieku 40 – 65 lat; 2)
Kryzys połowy życia jako zadanie duchowe; 3) Miłość dojrzałej siostry zakonnej; 14-15 marca 2009 r. – Otwock-Anielin. Formacja stała w Zgromadzeniu
Sióstr Franciszkanek od Cierpiących (II Grupa sióstr między 40 a 65 rokiem
życia), wykłady: 1) Charakterystyka wieku 40 – 65 lat; 2) Kryzys połowy życia jako zadanie duchowe; 3) Miłość dojrzałej siostry zakonnej.
Ks. prof. dr hab. Roman B a r t n i c k i : 4-8 sierpnia 2009 r. – Wiedeń.
Międzynarodowa konferencja stowarzyszenia Studiorum Novi Testamenti
Societas, udział w dyskusji po referacie prof. dr hab. Michała Wojciechow
skiego.
Ks. dr hab. prof. UKSW Ryszard C z e k a l s k i : 7 stycznia 2009 r. –
Warszawa. UKSW – Międzynarodowe sympozjum katechetyczne „Kerygma
w katechezie”, referat Recepcja nurtu kerygmatycznego w katechezie
w Polsce; 13 marca 2009 r. – Paryż. Polska Misja Katolicka we Francji: wykład dla katechetów i nauczycieli religii z rejonu paryskiego Natura katechezy, jej miejsce, cele i zadania podstawowe w świetle nauczania Kościoła;
14 marca 2009 r. – Paryż. Polska Misja Katolicka we Francji: wykład dla katechetów i nauczycieli religii z rejonu paryskiego Style nauczania i wychowania
w świetle współczesnej myśli dydaktyczno-katechetycznej; 15 marca 2009 r. –
Paryż. Polska Misja Katolicka we Francji: wykład dla katechetów i nauczycie-
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li religii z rejonu paryskiego Metody aktywizujące w nauczaniu i wychowaniu;
16 marca 2009 r. – Paryż. Polska Misja Katolicka we Francji: wykład dla
katechetów i nauczycieli religii z rejonu paryskiego Zasady dobrej komunikacji w nauczaniu i wychowaniu; 17 marca 2009 r. – Paryż. Polska Misja
Katolicka we Francji: wykład dla katechetów i nauczycieli religii z rejonu paryskiego Osobowość katechety i jego formacja; 4 czerwca 2009 r. – Wigry.
Ogólnopolskie spotkanie dyrektorów wydziałów katechetycznego zorganizowane przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu
Polski: wykład Kierunki zmian w „Podstawie programowej katechezy”.
Ks. prof. dr hab. Waldemar C h r o s t o w s k i : 19 stycznia 2009 r. –
Warszawa, Parafia Zwiastowania Pańskiego. Konferencje biblijne: „Na drogach św. Pawła” (4): „Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego
ich powołałem (Dz 13,2); 23 stycznia 2009 r. – Warszawa, Dom RekolekcyjnoFormacyjny na Bielanach. Spotkanie Duszpasterzy Akademickich Kościoła
w Polsce, wykład: Słowo Boże w życiu i misji Kościoła; 23 lutego 2009 r. –
Warszawa, Parafia Zwiastowania Pańskiego. Konferencje biblijne: „Na drogach św. Pawła” (5): „Zobaczmy, jak się mają bracia we wszystkich miastach,
w których głosiliśmy słowo Pańskie” (Dz 15,36); 24 lutego 2009 r. – Kraków,
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej, Walne Zebranie
Polskiego Towarzystwa Teologicznego i wręczenie medalu Bene Merenti
kard. Marianowi Jaworskiemu, wykład: Ziemskie życie Jezusa oczami św.
Pawła; 3 marca 2009 r. – Warszawa, Centralna Biblioteka Rolnicza, Wykłady
Otwarte „Na drogach św. Pawła” (III), wykład: „Idź, bo Ja cię poślę daleko,
do pogan” (Dz 22,21); 16 marca 2009 r. – Warszawa, Parafia Zwiastowania
Pańskiego. Konferencje biblijne „Na drogach św. Pawła” (6): „Przepraw się do
Macedonii i pomóż nam!” (Dz 16,9); 17 marca 2009 r. – Warszawa, Centralna
Biblioteka Rolnicza, Wykłady Otwarte „Na drogach św. Pawła” (IV), wykład:
„Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan” (1 Kor 1,23); 20 marca 2009 r. – Warszawa, Warszawski
Uniwersytet Medyczny, IV Sympozjum dla pracowników medycznych i studentów medycyny „Medycyna wobec pytań podstawowych”, wykład Bóg
jako lekarz w Piśmie Świętym; 21 marca 2009 r. – Kraków, Centrum Formacji
Duchowej Salwatorianie, Ogólnopolska Konferencja Odpowiedzialnych za
Duszpasterstwo Powołań „Słowo Boże w duszpasterstwie powołań”, wykład:
Teologia powołania – wezwania i odpowiedzi w Piśmie Świętym; 27 marca 2009 r. – Warszawa, Dom Prowincjalny Sióstr Nazaretanek, konferencja
Godność powołania apostolskiego (2 Kor 3); 31 marca 2009 r. – Warszawa,
Centralna Biblioteka Rolnicza, Wykłady Otwarte „Na drogach św. Pawła”
(V), wykład: „I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana” (Rz 14,8); 4
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kwietnia 2009 r. – Warszawa, Dom Rekolekcyjno-Formacyjny na Bielanach,
Sympozjum „Otoczmy troską życie”, wykład: Ludzka cielesność jako obraz Boga; 6 kwietnia 2009 r. – Warszawa, Parafia Zwiastowania Pańskiego,
Konferencje biblijne „Na drogach św. Pawła” (7): „My głosimy Chrystusa
ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan”
(1 Kor 1,23); 16-17 kwietnia 2009 r. – Mississauga, Queen of Apostles Renewal
Center, Ontario (Kanada). Konferencja Polskich Księży na Wschodnią
Kanadę, wykłady: 1) Przemiana pod Damaszkiem: Z prześladowcy Kościoła –
wyznawca Chrystusa; 2) Pierwsza wyprawa misyjna św. Pawła; 3) Druga wyprawa misyjna św. Pawła; 4) Trzecia wyprawa misyjna św. Pawła; 5) Relacje
katolicko-żydowskie na progu XXI wieku; 6) wykład i dyskusja Kościół, Żydzi,
Polska; 23 kwietnia 2009 r. – Toruń, WT UMK, Konferencja naukowa „Wy
Mnie nazywacie ‘Nauczycielem’ i ‘Panem’, i dobrze mówicie” (J 13,13), wykład: Elementy wychowawcze w literaturze międzytestamentalnej; 24 kwietnia
2009 r. – Milanówek, Centrum Kultury i Promocji, wykład: Święty Paweł –
Apostoł Żydów i pogan; 27 kwietnia 2009 r. – Warszawa, Parafia Zwiastowania
Pańskiego, Konferencje biblijne „Na drogach św. Pawła” (8): „Izraelici! Na
pomoc! To człowiek, który wszędzie naucza wszystkich przeciwko narodowi
i Prawu” (Dz 21,28); 2 maja 2009 r. – Ciechocinek, Sanatorium „Łączność”,
XVI Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki „Filatelistyka
w społeczeństwie współczesnym”, referat: Filatelistyka jako integralny
składnik kultury społeczeństwa; 7 maja 2009 r. – Rzym, Papieski Instytut
Polski, wykład i dyskusja z kapłanami polskimi studiującymi w Rzymie:
Kościół, Żydzi, Polska; 13 maja 2009 r. – Warszawa, UKSW, Konferencja
„Interpretacja Pisma Świętego w Kościele: Księga Tobiasza – orędzie, interpretacja, recepcja”, wykład: Miejsce Księgi Tobiasza w kanonie ksiąg Starego
Testamentu; 13 maja 2009 r. – Radom, Kościół pw. św. Pawła Apostoła, Rok
Świętego Pawła, wykład: Paweł – Apostoł Jezusa Chrystusa; 22 maja 2009 r.
– Paradyż, WSD Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, wykład i dyskusja
z alumnami: Czytanie i objaśnianie Pisma Świętego; 23 maja 2009 r. – Paradyż,
WSD Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Finał V Ogólnopolskiego
Konkursu Biblijnego dla Kleryków, wykład: Kościół w dialogu z Żydami
i judaizmem; 25 maja 2009 r. – Warszawa, Parafia Zwiastowania Pańskiego,
Konferencje biblijne „Na drogach św. Pawła” (9): „Krew moja już ma być
wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła” (2 Tym 4,6); 26 maja
2009 r. – Licheń, Dom Pielgrzyma „Arka”, Międzynarodowe sympozjum historyczno-teologiczne „Pro Christo et Ecclesia” z okazji 100. rocznicy odrodzenia i reformy Zgromadzenia Księży Marianów (1909-2009), wykład
„Odnowić wszystko w Chrystusie”. Biblijne inspiracje odrodzenia człowieka i Kościoła; 27 maja 2009 r. – Warszawa, UW, Cykl spotkań Katolickiego
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Stowarzyszenia Młodzieży „Poruszyć Niebo i Ziemię”, panel (wraz z o. prof.
Jackiem Salijem OP) Z archiwum X Kościoła; 3 czerwca 2009 r. – Toruń, WT
UMK, Konferencja naukowa „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”, wykład
„Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” – perspektywa biblijna; 8 czerwca 2009 r.
– Toruń, WT UMK, Konferencja naukowa „Na drogach św. Pawła” w X
rocznicę pobytu Jana Pawła II w Toruniu i na zakończenie Roku św. Pawła,
wykład Jan Paweł II na drogach św. Pawła; 26 czerwca 2009 r. – KonstancinJeziorna, Dom Konferencyjny SAC, Pallotyńskie Dyrektorium 2009, wykład
Słowo Boże w życiu i misji Kościoła.
Dr Piotr D r z e w i e c k i : 17 czerwca 2009 r. – Warszawa, Warszawska
Fabryka Trzciny. Konferencja naukowa zorganizowana przez Media Desk
Polska pt. „Media Literacy Conference”, referat: Why Media Literacy is
so important in Modern Society?; 28 maja 2009 r. – Warszawa. Wyższa
Szkoła Zarządzania Personelem, Instytut Animacji i Nowych Mediów, seminarium naukowe „Animacja i nowe media. Modele edukacyjne w Polsce
i Europie”, referat: Edukacja medialna w Polsce 2009. Perspektywy rozwoju;
10 marca 2009 r. – Lublin. KUL, XLI Tydzień Eklezjologiczny: panel „Media
o Chrystusie”, wykład Chrystus na okładce „Faktu”.
Ks. dr hab. prof. UKSW Stanisław D z i e k o ń s k i : 21 lutego 2009 r.
– Warszawa (Dom Amicus), Konferencja poświęcona życiu wspólnotowemu „Jak rozwijać życie wspólnotowe w dzisiejszych czasach ?”, zorganizowana przez Ogólnopolską Radę Ruchów Katolickich, referat: Współczesne
duszpasterstwo wobec kryzysu życie wspólnotowego; 17 kwietnia 2009 r. –
Łomża, Zespół Szkół Katolickich, Konferencja „Wychowanie i szkoła pełne
nadziei” (w roku Jubileuszu 1000-lecia śmierci świętego Brunona BM), referat: Społeczno-kulturowe i religijne uwarunkowania towarzyszące wychowaniu młodego człowieka; 22-23 kwietnia 2009 r. – Lublin (KUL), Konferencja
naukowa „Teologia pastoralna w służbie ewangelizacji” z racji jubileuszu
50-lecia istnienia teologii pastoralnej na KUL, referat: Katechetyka nauką
i sztuką komunikacji wiary; 22 maja 2009 r. – Łowicz, WSD, Sympozjum
„Nauczycielskie orędzie Apostoła Narodów a współczesna ewangelizacja
w Polsce” zorganizowane przez WSD w Łowiczu i Ośrodek Dokumentacji
i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego UKSW
w Warszawie, referat: Nauczyciel i wychowawca w nauczaniu Jana Pawła II
– apostoła naszych czasów; 8-10 czerwca 2009 r. – Olecko-Kowno,
Międzynarodowa konferencja „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać?”
zorganizowana przez Wszechnicę Mazurską oraz Uniwersytet w Kownie, referat: Problematyka wychowania w nauczaniu Jana Pawła II; 28-29 sierpnia
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2009 r. – Warszawa, WMSD, konferencja dla nauczycieli religii archidiecezji warszawskiej na rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010, XX lat katechezy
w Polsce; 5 września 2009 r. – Sosnowiec, Kościół Nawiedzenia NMP, konferencja dla nauczycieli religii diecezji sosnowieckiej na rozpoczęcie roku
szkolnego 2009/2010 Ideał współczesnego nauczyciela.
Dr Elżbieta D z i w o s z : Cykl wykładów z katechetyki ogólnej (30 godz.)
oraz pedagogiki specjalnej (30 godz.) na Papieskim Wydziale Teologicznym
w Warszawie.
Dr Katarzyna F l a d e r : 13 maja 2009 r. – Warszawa, UKSW, Sympozjum
„Słowo w kulturze współczesnej” zorganizowane przez IWoK, prowadzenie rozmowy panelowej Od Logosu do słowa scenicznego. Wspomnienie mistrza słowa Gustawa Holoubka w pierwszą rocznicę śmierci aktora, rozmowa
z Magdaleną Zawadzką i Piotrem Fronczewskim.
Ks. dr hab. prof. UKSW Szczepan Z. J a b ł o ń s k i : 28 kwietnia 2009 r.
– Częstochowa – Jasna Góra. Ogólnopolskie Sympozjum MariologicznoMaryjne „Jasna Góra – Sanktuarium troski o życie Narodu”, organizator; 11-12
września 2009 r. – Skarżysko-Kamienna, Sympozjum mariologiczno-maryjne „Mariologia na drogach piękna”, referat Maryjny plakat pielgrzymkowy;
25-26 września 2009 r. – Jasna Góra – Częstochowa, Sympozjum czytelnicze
z okazji 25-lecia Miesięcznika „Jasna Góra” pt. „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 : 14 maja 2009 r. – Radom, Spotkanie
formacyjne katechetów radomskich, referat: Sakramenty komunii; 11-14
czerwca 2009 r. – Jastrzębia Góra, Konferencja Chrześcijańskiego Forum
Pracowników Nauki „Nauka – Etyka – Wiara 2009 NEW’09 „Na początku
była informacja”, referat: Teologiczno-komunikacyjny kontekst interpretacyjny informacji.
Ks. dr hab. prof. UKSW Roman K a r w a c k i : 16-17 maja 2009 r. –
Radom, WSD, Sympozjum międzynarodowe „Deus fons vitae” zorganizowane przez Katedrę Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej WT UKSW
[z udziałem Prefekta Kongregacji Nauki Wiary kard. Williama J. Levady
i Prefekta Kongregacji ds. Świętych abpa Angelo Amato z Watykanu], współorganizowanie oraz wprowadzenie i przewodniczenie; 18 maja 2009 r.
– Warszawa, UKSW, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sanctitas,
caritas, Veritas” zorganizowana przez Katedrę Teologii Fundamentalnej
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i Dogmatycznej WT UKSW [z udziałem Prefekta Kongregacji Nauki Wiary
kard. Williama J. Levady i Prefekta Kongregacji ds. Świętych abpa Angelo
Amato z Watykanu], współorganizowanie oraz przewodniczenie wprowadzenie i zakończenie; 11-12 września 2009 r. – Skarżysko-Kamienne,
Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej, Sympozjum Mariologiczne
„Mariologia na drodze piękna” zorganizowane przez Polskie Towarzystwo
Mariologiczne, dopowiedzenie: Wszystka piękna; 22-24 września 2009 r. –
Zamość. Sympozjum „Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia” zorganizowane przez biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego, Zarząd Towarzystwa
Teologów Dogmatyków, Dyrektora Instytutu Teologii Dogmatycznej KUL,
Prezydenta Miasta Zamość, Proboszcza Katedry Zamojskiej, Kustosza
Sanktuarium Krasnobrodzkiego, Burmistrza Miasta Krasnobród, referat:
Soteriologia.
Ks. dr hab. Witold K a w e c k i CSsR: 28 lutego – 1 marca 2009 r. –
Warszawa. Konferencja dla Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej:
Nawrócenie i wiara w Ewangelię w świetle współczesnej kultury; 13 maja
2009 r. – Warszawa, UKSW. Moderacja konferencji „Słowo w kulturze
współczesnej”; 15-17 maja 2009 r. – Warszawa, Kino „Świt”, organizacja
i otwarcie przeglądu oraz udział w dyskusji panelowej „Kościół i kultura” w ramach Pierwszego Otwartego Przeglądu Filmów Wartościowych „Przedświt”;
9 czerwca 2009 r. – Drohiczyn. Sympozjum „Wielowymiarowość w nauczaniu Jana Pawła II”, referat: Wielokulturowość w nauczaniu Jana Pawła II;
21 lipca 2009 r. – Kraków. Wykłady dla kapłanów: Kościół, w którym żyjemy – Kościół, który nas czeka; 27 września 2009 r. – Częstochowa. Referat
Rodzina w świetle współczesnych nurtów kulturowych wygłoszony podczas
Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodzin na Jasną Górę.
Ks. dr Krzysztof K i e t l i ń s k i : 17 lutego 2009 r. – Warszawa. Centrum
Promocji Kultury, (ul. Podskarbińska 2), Cykl całorocznego szkolenia z zakresu katolickiej nauki społecznej (organizator), referat: Życie gospodarcze w perspektywie katolickiej nauki społecznej; 28 marca 2009 r. – Olecko.
Pracownia Badań Regionalnych Wszechnicy Mazurskiej, Konferencja
„Tradycyjna kultura Polski pólnocno-wschodniej”, wykład: Praca jako wyraz współczesnego patriotyzmu; 3 kwietnia 2009 r. – Zakopane. Centrum
Formacyjno-Szkoleniowe, Sesja małopolska edycji szkolenia „Ewangelia
i Ekonomia” organizowane przez KAI i NBP, prowadzenie szkolenia: Etyka
w biznesie; 20 kwietnia 2009 r. – Warszawa. UW, Towarzystwo Kultury Języka,
Oddział Warszawski UW, Instytut Języka Polskiego, referat: Agnostycyzm
w dokumentach Kościoła; 11 maja 2009 r. – Warszawa. UKSW, Konferencja
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Naukowa Sekcji Teologii Moralnej „Bóg i moralność w wielkich religiach
światowych”, współorganizator i referat: Wezwanie moralne Jezusa; 14 maja
2009 r. – Gródek nad Dunajcem. Ośrodek Formacyjny Arka diecezji tarnowskiej, Szkolenie warsztatowe „Ewangelia i Ekonomia” z zakresu makro i mikroekonomii, prowadzenie szkolenia: Etyka w biznesie; 14-16 czerwca 2009 r.
– Licheń. Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Stowarzyszenia Teologów
Moralistów, „Wiara, nadzieja i miłość jako podstawowe dynamizmy moralności chrześcijańskiej”, referat: Cnota w ekonomii.
Ks. dr Wojciech K l u j OMI: 17 lutego 2009 r. – Sulejówek. Coroczne
spotkanie dyrektorów diecezjalnych Papieskich Dzieł Misyjnych, referat: Arcybiskup Władysław Michał Zaleski propagator Dzieła św. Piotra
Apostoła. Aktualne znaczenie i zadania Dzieła w Kościele; 22 kwietnia 2009 r.
– Warszawa, UKSW. Finał ogólnopolski VI Misyjnej Olimpiady Znajomości
Afryki, współorganizator; 25 kwietnia 2009 r. – Pieniężno. Sympozjum misyjne „Kontr-chrześcijaństwo – nowy kontekst działalności misyjnej w XXI w.?,
referat: Współczesne „mity” anty-misyjne; 6 maja 2009 r. – Warszawa, UKSW.
Sympozjum misjologiczne „25 lat Centrum Formacji Misyjnej” zorganizowane przez CFM oraz Sekcję Misjologii WT UKSW, współorganizator.
Dr Anna K u ś m i r e k : 22 maja 2009 r. – Kalisz. Interdyscyplinarna konferencja „Biblia, topografia, architektura” w ramach V Kaliskich Spotkań
z Kulturą zorganizowana przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, referat:
Tablica narodów (Rozdz. 10) jako „mapa” świata Starego Testamentu; 11-14
czerwca 2009 r. – Pelplin. Dzieło Biblijne Diecezji Pelplińskiej, Warsztaty biblijne na temat podróży św. Pawła.
Ks. prof. dr hab. Antoni L e w e k : 14 kwietnia 2009 r. – Warszawa. UKSW,
zjazd założycielski i zarazem Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia
Edukacji Medialnej i Dziennikarskiej im. Jana Pawła II, organizator i przewodniczenie, 24 kwietnia 2009 r. – Tomaszów Lubelski. Konferencja naukowa „Państwo – naród – prawo w nauczaniu Sługi Bożego ks. Jerzego
Popiełuszki” zorganizowana przez Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych
i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim, referat: Społeczno-religijne
owoce męczeństwa ks. Jerzego Popiełuszki.
Ks. dr Józef Ł u p i ń s k i : 18 kwietnia 2009 r. – Łomża. Sympozjum historyczno-pastoralne ku czci św. Brunona z Kwerfurtu, zorganizowane przez
WT UKSW oraz Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Łomżyńskiej Kurii
Diecezjalnej, organizator.
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Ks. dr Rafał M a r k o w s k i : 20 maja 2009 r. – Zielonka. Uniwersytet
Trzeciego Wieku, wykład Podstawy religijności muzułmańskiej.
Dr hab. Elżbieta M a t u l e w i c z : 17 lutego 2009 r. – Łódź. Konferencja
zorganizowana przez Klub Inteligencji Katolickiej, wykład: Czym jest
mistyka.
Ks. dr hab. prof. UKSW Kazimierz M i s i a s z e k : 1-2 lipca 2009 r.
– Częstochowa. Konferencja „Wychowanie to dzieło Miłości” zorganizowana przez Krajowe Duszpasterstwo Nauczycieli, referat: O miłości
wychowawczej.
Ks. dr hab. prof. UKSW Jacek N o w a k : 21 kwietnia 2009 r. – War
szawa. Konferencja naukowa „Sprawowanie Wieczerzy Pańskiej w dzisiejszej Europie” zorganizowana przez Sekcję Liturgiki WT UKSW, organizator;
25-26 kwietnia 2009 r. – Częstochowa. Sympozjum „Otoczmy troską życie”,
referat: Celebracja życia w sakramentach; 17-19 września 2009 r. – Krzeszów.
Konferencja naukowa „Język w liturgii” przygotowana przez Komisję Języka
Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Wydział Polonistyki
UJ, Instytut Liturgiczny UPJPII oraz Katedrę Teologii Liturgii UKSW”, referat: Tłumaczenie tekstów liturgicznych.
Ks. dr hab. Czesław P a r z y s z e k SAC: 14 marca 2009 r. – Leśniów. 4 referaty wygłoszone dla Przełożonych Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanej:
Instrukcja „Posługa władzy i posłuszeństwo” – istotne treści; 1 maja 2009 r.
– Krzydlina Mała k/Wrocławia. Klaretyńskie Centrum Spotkań i Dialogu
Ogólnopolskiego Sympozjum Teologii Życia konsekrowanego, referat:
Formacja w drodze – priorytety na dziś.
Dr Monika P r z y b y s z : 11 lutego 2009 r. – Ołtarzew. Warsztaty
dziennikarskie dla alumnów seminarium Stowarzyszenia Apostolstwa
Katolickiego, wykład Jak Kościół sobie radzi z kryzysem?; 15 kwietnia 2009 r. – Częstochowa. Wykład do proboszczów i przełożonych wyższych Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Zarządzanie kryzysowe
w Kościele; 21 kwietnia 2009 r. – Zduńska Wola. Wykład do przełożonych wyższych i proboszczów Księży Orionistów O kryzysie po ludzku; 23 maja 2009 r.
– Popowo. Wykład dla Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana (sesja
OFKS) Katolik świecki wobec medialnego kryzysu kościelnego; 12 września
2009 r. – Toruń. Międzynarodowe Spotkanie Młodych – projekt „Common
Sky”, wykład: Troska o życie w wymiarze europejskim na przykładzie reklamy
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społecznej; 18 września 2009 r. – Falenica. Wykład Crisis management in the
Church w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury (jezuici).
Ks. dr hab. prof. UKSW Edmund R o b e k SAC: 11 maja 2009 r. –
Warszawa, UKSW. Sympozjum „Teologia pastoralna na UKSW”, współorganizator oraz referat: Współpraca teoretyków i praktyków pastoralnych.
Ks. dr Jan R u s i e c k i SDB: 21 kwietnia 2009 r. – Warszawa, UKSW.
Konferencja naukowa „Sprawowanie wieczerzy Pańskiej w dzisiejszej Europie”,
współorganizator; 17-19 września 2009 r. – Krzeszowice koło Krakowa.
Konferencja naukowa „Język w liturgii” zorganizowana przez Komisję Języka
Religijnego Rady Języka Polskiego przy PAN, instytuty UJ, PUJP II i UKSW,
referat Związki frazeologiczne w księgach liturgicznych.
Ks. dr hab. prof. UKSW Jarosław R ó ż a ń s k i OMI: 18 marca 2009 r. – Warszawa, UKSW. Sympozjum „Pielgrzymki Jana Pawła II
do Peru”, zorganizowane przez Sekcję Misjologii WT UKSW przy współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła II w Warszawie, współorganizator;
22 kwietnia 2009 r. – Warszawa, UKSW. Finał ogólnopolski VI Misyjnej
Olimpiady Znajomości Afryki, organizator; 23 kwietnia 2009 r. – Warszawa.
Konferencja naukowa „Jedność i różnorodność – kultura vs. kultury” zorganizowana przez Katedrę Socjologii Kultury w Instytucie Socjologii UKSW oraz
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, referat: Między izolacją i utratą tożsamości. Kultury Kirdi wobec współczesnych przemian; 25-26 kwietnia 2009
r. – Pieniężno. Konferencja naukowa „Kontrchrześcijaństwo – nowy kontekst dzieła misyjnego w XXI w.”, zorganizowana przez Misyjne Seminarium
Duchowne Księży Werbistów, referat: Sprzeciw wobec chrześcijaństwa w
imię obrony rodzimej kultury? Dylematy afrykańskich kultur i religii; 6 maja
2009 r. – Warszawa, UKSW. Sympozjum misjologiczne „25 lat Centrum
Formacji Misyjnej” zorganizowane przez CFM oraz Sekcję Misjologii WT
UKSW, współorganizator; 20 maja 2009 r. – Katowice. Konferencja naukowa
„W poszukiwaniu tożsamości i celowości teologii religii” zorganizowana
przez Zakład Misjologii i Teologii Religii WT UŚ, referat: Zbawienie w tradycyjnych religiach Kirdi; 25 maja 2009 r. – Olsztyn. Konferencja naukowa
„Przestrzeń i granice we współczesnej Afryce” zorganizowana przez Instytut
Nauk Politycznych oraz Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
UWM, referat: Nieadekwatność granic państwowych i różnorodność w pojmowaniu własności ziemi w Republice Czadu; 2-3 czerwca 2009 r. – Poznań.
Ogólnopolska konferencja naukowo-artystyczna „Jan Paweł II – Odnowiciel
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Mowy Polskiej” zorganizowana przez UAM oraz Poznańskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk, referat: Jan Paweł – nowy język i koncepcja misjologii.
Ks. prof. dr hab. Jacek S a l i j OP: 10 lutego 2009 r. – Głogów. Cisi
Pracownicy Krzyża oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego,
sympozjum „Miłość i cierpienie”, referat: Problem cierpienia w naszej kulturze europejskiej; 20 marca 2009 r. – Warszawa. Warszawski Uniwersytet
Medyczny, sympozjum pt. „Medycyna wobec pytań podstawowych”, referat: Bezcenność życia ludzkiego; 26 marca 2009 r. – Warszawa, Parafia św.
Dominika, w ramach cyklu wykładów z okazji rocznicy koronacji obrazu
Matki Bożej Żółkiewskiej, Boże macierzyństwo Maryi; 4 kwietnia 2009 r.
– Warszawa. Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, sympozjum
„Otoczmy troską życie”, referat: Dlaczego cenimy życie ludzkie?; 23 kwietnia
2009 r. – Warszawa. Dom Kultury na Bemowie, referat: Kobieta w chrześcijaństwie; 30 maja 2009 r. – Warszawa. Sala Kongresowa (Warszawa, PKiN),
podczas Koncertu w Hołdzie Janowi Pawłowi II, referat: Patriotyzm dzisiaj;
2 czerwca 2009 r. – Warszawa. Dom Arcybiskupów Warszawskich, Konferencja
naukowa w XXX rocznicę Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II, referat: W jakim sensie można mówić o działaniu Opatrzności poprzez Pielgrzymkę papieża do Polski?; 13 czerwca 2009 r. – Tarnów. V Forum Ruchów i Stowarzyszeń
Katolickich, referat: Życie jako dar i jako zadanie.
Ks. dr Teofil S i u d y : 28 kwietnia 2009 r. – Jasna Góra. Ogólnopolskie
Sympozjum Mariologiczno-Maryjne, referat: Maryja Matką życia w nauczaniu Jana Pawła II; 16 maja 2009 r. – Kielce. Poperegrynacyjne Sympozjum
Mariologiczne, referat: „Zróbcie wszystko cokolwiek Syn mój wam powie”.
Maryja prowadzi do Jezusa i uczy rozważać i wypełniać słowo Boże; 18
czerwca 2009 r. – Warszawa. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Różańca
(Służew – dominikanie), wykład Maryja Królową nieba i ziemi; 11-12 września 2009 r. – Skarżysko-Kamienna. Sympozjum Mariologiczne Polskiego
Towarzystwa Mariologicznego „Mariologia na drodze piękna”, referat: Droga
piękna w mariologii.
Ks. dr Jarosław A. S o b k o w i a k MIC: 14-16 czerwca 2009 r. – Licheń.
Ogólnopolskie spotkanie naukowe Stowarzyszenia Teologów Moralistów
„Uwierzyliśmy miłości Boga (Benedykt XVI). Wiara, nadzieja i miłość jako
podstawowe dynamizmy moralności chrześcijańskiej”, referat: Człowiek bez
właściwości a cnota. W poszukiwaniu duchowego horyzontu.
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Ks. dr Tomasz S z y s z k a SVD: 12 marca 2009 r. – Warszawa. Konferencja
„Chrystus i Che Guevara” z cyklu „Jan Paweł II wobec totalitaryzmów” zorganizowana przez Instytut Papieża Jana Pawła II i Dom Spotkań z Historią,
uczestnictwo w dyskusji panelowej; 18 marca 2009 r. – Warszawa, UKSW.
Sympozjum misjologiczne „Pielgrzymki Jana Pawła II do Peru” zorganizowane przez Instytut Papieża Jana Pawła II oraz Sekcję Misjologii WT UKSW,
organizator oraz referat: Ewangelizacja kultur w nauczaniu Jana Pawła II
podczas pielgrzymki do Peru; 22 kwietnia 2009 r. – Warszawa, UKSW. Finał
ogólnopolski VI Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki, współorganizator; 6
maja 2009 r. – Warszawa, UKSW. Sympozjum misjologiczne „25 lat Centrum
Formacji Misyjnej” zorganizowane przez CFM oraz Sekcję Misjologii WT
UKSW, współorganizator oraz referat: Z doświadczeń formacji misyjnej Kościoła w Polsce; 13 maja 2009 r. – Warszawa, UKSW. Konferencja
„Rodzina w chrześcijaństwie i islamie wobec wyzwań współczesnego świata” zorganizowana przez Centrum Dialogu Międzykulturowego UKSW oraz
Fundację Mevlana, organizator; 31 maja 2009 r. – Wronki. VIII Dni Kultury
Chrześcijańskiej we Wronkach, wykład: Współczesne oblicze redukcji jezuickich w Boliwii.
Ks. dr Marek Ta t a r : 19 lutego 2009 r. – Kraków. VI Międzynarodowe
i interdyscyplinarne sympozjum „Biblia w kulturze świata”, wykład: Biblia
podstawą duchowości ekumenicznej; 13 kwietnia 2009 r. – Radom. Radomskie
spotkania ze Św. Pawłem, wykład: Św. Paweł ekumenista duchowy.
Ks. dr hab. prof. UKSW Piotr To m a s i k : 25 kwietnia 2009 r. – Opole.
Sympozjum zorganizowane przez Katedrę Katechetyki, Pedagogiki i Psycho
logii Religii UO „Podręczniki do religii. Sens czy bezsens?”, referat: Jaka
przyszłość podręczników?; 3-7 maja 2009 r. – Rzym. Europejski kongres odpowiedzialnych za katechezę zorganizowany przez Konferencję Katolickich
Episkopatów Europy „Pierwsze głoszenie Ewangelii i wspólnota kościelna”, przewodniczenie delegacji polskiej, 3-5 czerwca 2009 r. – Wigry.
Sympozjum dyrektorów i wizytatorów wydziałów katechetycznych kurii biskupich w Polsce „Dwadzieścia lat obecności nauczania religii w polskiej
szkole”, współorganizator oraz referat: Formalno-prawne aspekty nauczania
religii w Polsce; 22-23 września 2009 r. – Częstochowa. Sympozjum Sekcji
Wykładowców Katechetyki w Polsce „Ewangelizacyjne zadania katechezy”,
koreferat: Możliwości ewangelizacji w szkolnym nauczaniu religii.
Ks. prof. dr hab. Stanisław U r b a ń s k i : 27 marca 2009 r. – Kraków,
PAT. Ogólnopolska Konferencja „Mistycy – 2000 lat Kościoła” zorganizo-
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wana przez Koło Studentów Historii, referat: Przesłanie polskich mistyczek przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku; 21 kwietnia 2009 r.
– Warszawa. Konferencja ogólnopolska „Nauka w służbie człowieka i narodu” pod patronatem księdza arcybiskupa dr Kazimierza Nycza, metropolity Warszawskiego, prof. dr hab. Kazimierza Wiatra, Przewodniczącego
Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Stowarzyszenia Rektorów
i Założycieli Uczelni Niepublicznych. Mała aula Politechniki Warszawskiej,
organizator; 23 kwietnia 2009 r. – Warszawa, UKSW. Międzynarodowe
Sympozjum „Sanctissima Trinitas et musica: planta, figuranta atque instrumentalis”, referat: Duchowe treści w wybranych hymnach i pieśniach o Trójcy
Świętej; 13 maja 2009 r. – Warszawa. III Konferencja z cyklu: „Etyczność
zarządzania – przyszłością firmy”. Prowadzenie dyskusji panelowej: Wpływ
etyczności na innowacyjność, konkurencyjność i produktywność na podstawie doświadczeń własnych firm; 15 maja 2009 r. – Warszawa. Konferencja
naukowa z okazji jubileuszu 15-lecia służby Szkoły Wyższej im. Bogdana
Jańskiego, organizacja, otwarcie, prowadzenie i podsumowanie: Bogdan
Jański na nowo odczytywany; 6-8 lipca 2009 r. – Nowogród. Badania naukowe Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, spotkanie szkoleniowe osób
funkcyjnych Szkół Wyższych im. Bogdana Jańskiego, wykład: Działalność
kapelanów i kierownika duchowego w Szkołach im. Bogdana Jańskiego.
Ks. dr Tomasz W i e l e b s k i : 29 kwietnia 2009 r. – Bratysława. Sympozjum
„Pastoralno-teologiczne implikacje badań religijności katolików na Słowacji”
organizowane przez WT Uniwersytetu w Trnavie, referat: Pastoralne aspekty świętowania niedzieli; 11 maja 2009 r. – Warszawa. Sympozjum „Teologia
pastoralna na UKSW” organizowane przez Sekcję Teologii Pastoralnej WT
UKSW, organizacja i prowadzenie dyskusji.

Oprac. Wojciech K l u j OMI
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