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OD REDAKCJI

Proponowany numer Studia Theologica Varsaciensia jest spełnieniem obietnicy, zarówno wobec Czytelników, jak również w stosunku
do Osoby Jego Magnificencji śp. Rektora ks. prof. dra hab. Ryszarda
R u m i a n k a , który – jak pamiętamy – zginął w katastrofie smoleńskiej. Nie jest to jednak refleksja o zmarłych. Jest ona skierowana do
człowieka, który stając wobec przeciwności losu pyta o ich sens. Pytanie
o sens przybiera jednak dla wierzącego nieco inną formę: szuka się
w nim pełniejszego zrozumienia znaczenia prawdy o roli Opatrzności
Bożej w życiu człowieka, szczególnie wobec zdarzeń trudnych i nie
wytłumaczalnych.
Wprowadzenie do partii poświęconej Opatrzności stanowi tekst
ks. prof. Czesława. St. B a r t n i k a . Podejmując interpretację Prologu
ukazuje go jako znakomite i teologicznie najdonioślejsze streszczenie
teologii świata i historii ludzkości. Ukazuje, że Bóg stwarzając słowem,
stwarza w Słowie, zatem wszystko zostało stworzone w Chrystusie,
który jest motywem stworzenia, samym życiem, którym obdarza świat
oraz światłością rozświetlającą to życie. Wszystko zatem co istnieje
ma relację do Chrystusa, dzięki Niemu żyje i staje się nowe.
Po dogmatycznym wprowadzeniu w historię świata i człowieka
z Bogiem proponujemy Czytelnikowi szereg artykułów mających na
celu rozświetlenie głębi i znaczenia Bożej Opatrzności dla życia i losów człowieka. Centralny punkt dzieła stworzenia ukazuje je jako
powstałe z niczego. Właśnie ta nicość domaga się nieustannego podtrzymywania w istnieniu. Tym zaś, co najbardziej istnieniu zagraża jest
zło. Nie oskarża ono jednak Boga, nie przeczy też Opatrzności. Ono
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bardziej uczy, że doświadczane – jakby wbrew Bogu wszechmocnemu i dobremu – nie stanowi największego źródła lęku. Chrystus wzywa bowiem, by wierzący nie bał się tego, co zagraża ciału, lecz raczej
tego, co oddziela od Boga. Nie musi się zatem bać człowiek, który
doświadcza zła, lecz człowiek, który bez Boga pozostawałby wobec
tego zła osamotniony (Jacek S a l i j OP). Jak rozumieć tę szczególną troskę Boga o świat? Ks. Krzysztof B a r d s k i proponuje refleksję
nad specyficzną formą gramatyczną hifil divinum. Ta kauzatywna forma ukazuje na bazie wielu tekstów biblijnych szczególną ingerencję
i sprawczość Boga w historii. Z jednej strony ks. Bardski pokazuje bogactwo znaczeniowe przywołanej formy, z drugiej jednak przestrzega
przed jej teologiczną nadinterpretacją. Opatrzność spotyka człowieka,
o którym teologia powie jako o złożoności duchowo-cielesnej. Kim jest
człowiek i co trafniej go wyraża: monizm czy dualizm antropologiczny? Czy jest bardziej duszą w ciele czy ciałem negującym duszę? Co
oznacza, że jest dualizmem w jedności wyrażającej się w dwoistości?
Na te ważkie pytania próbuje odpowiedzieć ks. Krzysztof G ó ź d ź .
Czym jest jednak Opatrzność? Kosmologicznym wyjaśnieniem tego,
czego się nie rozumie czy personalistycznym dopełnieniem tajemnicy Boga i człowieka? Czy w zestawieniu z losami świata i umysłem
człowieka jest tylko trudnością czy sprzecznością. A może tylko kolejną odsłoną tajemnicy Boga, który jest semper maior? (bp Marek
J ę d r a s z e w s k i ). Relacja Boga i człowieka wyraża się w religii poprzez wiarę. Obserwując jednak człowieka w zachwycie nad faktem
swojej wolności może zrodzić się pytanie: Jaką religię wybierze człowiek przyszłości? Zdaniem Józefa K u l i s z a SJ, człowiek staje przed
wyborem pomiędzy „religiami wschodu, humanistycznymi neopanteizmami i chrześcijaństwem”. Jeszcze inaczej – pomiędzy przepastną
głębią, zbyt niskim niebem i religią osoby. To właśnie analiza tekstów
Teilharda de Chardin prowadzi autora do stwierdzenia, iż religią przyszłości jest chrześcijaństwo proponujące wiarę w zjednoczenie świata w Bogu przez wcielenie. Skoro zatem umysł ludzki szuka prawdy
i spełnienia w Bogu, dlaczego ten sam umysł wieszczy kryzys czy wręcz
koniec religii? A może w tym czarnym scenariuszu dla religii zawiera
się apel o większą autokrytykę samej religii? Człowiek jest stworzony
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z miłości i dla miłości. Ma do spłacenia swoisty „dług” wobec Boga.
Może go spłacić tylko poddając się Jemu w miłości. W tej perspektywie pyta się już nie tyle o przyszłość religii w zsekularyzowanym
świecie, lecz o przyszłość owego zsekularyzowanego świata wobec
nie dającej się zatrzeć potrzeby prawdziwej religijności (Jarosław
A. S o b k o w i a k MIC). Trzeba jednak człowieka wychować do właściwego rozumienia Opatrzności. Pierwszym zaś miejscem wychowania
człowieka jest rodzina. Ks. Janusz M a s t a l s k i analizując zagrożenia
rodziny i jednocześnie wskazując jej zadania, ukazuje wychowanie do
Opatrzności jednocześnie jako wychowanie przez Opatrzność, która
dla człowieka staje się nową perspektywą i dopełnieniem w ustawicznym stawaniu się człowiekiem. Zgłębiając zagadnienie Opatrzności
można pytać dalej, czy myślimy wyłącznie o Opatrzności Bożej czy
też istnieje obszar, który moglibyśmy nazwać opatrznością ludzką?
Piotr Stanisław M a z u r podejmuje tę refleksję ukazując pespektywę
opatrzności jako formę roztropnego przewidywania przyszłości i doboru środków do realizacji dobra.
Drugą część artykułów (Varia) rozpoczyna refleksja nad relacją teorii i praktyki, tak często ukazywaną jako kontrowersyjną, w rzeczywistości zaś zachodzi między nimi bliskość przeżywana w twórczym
napięciu ukazującym obraz człowieka-osoby. Niezaprzeczalne pierwszeństwo człowieka przed działaniem potwierdza ciągle na nowo ów
nieprzechodni wymiar czynu tkwiący w samym człowieku (Dariusz
R a d z i e c h o w s k i ). Teologia człowieka potrzebuje zakorzenienia w kulturze. Kultura zaś jest miejscem przeobrażenia człowieka –
od „obywatela-wytwórcy i żołnierza” do „obywatela-konsumenta”.
Ów konsumizm podsuwany jest człowiekowi prawie jak nowa forma
„patriotyzmu”. To z kolei prowokuje zerwanie relacji wiara – kultura. Teologia jawi się zatem jako nowy i ważny obszar dialogu wiary
ze współczesnym światem, prowadzący człowieka ku kulturze wysokiej (Witold K a w e c k i CSSR). Człowiek przeżywa różne kryzysy, ostatnio kryzys finansowy dotykający coraz bardziej współczesne
społeczeństwa. Ukazuje on jednak pewien wspólny mianownik wszelkich kryzysów – kryzys moralny. Należałoby więc na nowo przywrócić związek religia – ekonomia. Do tego zaś potrzeba nowej formacji
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uwzględniającej ekonomię jako płaszczyznę, której nie wystarczy kierowanie się własnymi prawami (Anna Z y g m a ).
Pierwsza z recenzji omawia pozycję z zakresu biblistyki. Poświęcona
jest zagadnieniu wywyższenia w listach św. Pawła. Poprzez wnikliwą analizę autor książki pokazuje zarówno zbieżności jak i różnice
w zestawieniu omawianych listów z klasykami greckimi (ks. Roman
B a r t n i c k i ). Z kolei Adam Wo j t c z a k OMI omawia książkę poświęconą analizie dogmatycznej typologii zawartych w inwokacjach
Litanii loretańskiej. Poprzez analizę poszczególnych wezwań przebija
teologiczny obraz Maryi. Pozycja stanowi zatem „małe kompendium
mariologii”. Następna recenzja poświęcona jest książce ukazującej
misję wychowawczą Kościoła w dzisiejszym świecie, Autor książki
szczególny akcent kładzie na wychowanie eklezjalne (ks. Wojciech
O s i a l ). Pośród omawianych pozycji znajdujemy również książkę zawierającą refleksję filozoficzną nad postawą człowieka wobec losu.
W recenzji zauważa się, iż współczesna refleksja niebezpiecznie przechodzi z dziedziny wiary w dziedzinę rozumu. Ten zaś pojmowany autonomicznie i oderwany od metafizycznych korzeni wikła człowieka
w myślenie słabe (Dorota S o b o c i ń s k a ). Ostatnia z recenzji (Jacek
S a l i j OP) przybliża pozycję poświęconą osobie w teologii Josepha
R a t z i n g e r a . Zdaniem recenzenta – obok szeregu innych walorów
– jest ona przykładem na to, iż naukowa refleksja nie musi być nudna,
ale może być odzwierciedleniem teologicznej fascynacji osobą.
Całość wieńczy Kronika Wydziału Teologicznego (Wojciech K l u j
OMI).
Jarosław A. Sobkowiak MIC

A

RTY

K

UŁY
Studia Theologica Varsaviensia
UKSW
48 (2010) nr 2

Ks. Czesław S. Bartnik, KUL
Chrystologia świata w Prologu
Ewangelii według św. Jana
Prolog Ewangelii według św. Jana (1,1-18) jest streszczeniem całej
Ewangelii i zarazem streszczeniem teologii świata i historii ludzkości
z punktu Jezusa Chrystusa jako Słowa – Osoby Bożej. Jest to najwyższe z możliwych ujęcie dziejów świata i człowieka. Tutaj chciałbym
dać lakoniczną interpretację dogmatyczną Prologu, która w teologii
jest raczej zaniedbana, podczas gdy doskonale jest rozwinięta egzegeza skrypturystyczna.

1. Słowo odwieczne jak Bóg i Początek:
„Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga –
i Bogiem było Słowo” (J 1,1-2).
Według Prologu nie ma kołowrotu świata i dziejów, lecz mają one
swój absolutnie jednorazowy początek, a tym Początkiem jest Słowo,
czyli Jezus Chrystus jako istota osobowa – Protos. Toteż wielu Ojców
Kościoła rozumiało słowo „Początek” (arche) jako Chrystusa i słowa: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” (Rdz 1,1) przekładali:
„W Chrystusie Bóg stworzył niebo i ziemię” (np. Hilary z Poitiers,
Leon Wielki). Stąd stworzenie i historia ma swój początek osobowy, jest przyczynowana przez Byt osobowy. Logos w języku greckim
ma bodajże ok. 50 znaczeń. Ciekawe, że Autor Prologu wybrał, na co
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wskazuje kontekst, znaczenie „słowo”, a łacina przetłumaczyła je jako
„Verbum”.
Jest tu od razu założona koncepcja stworzenia świata przez słowo
Boga. Można by tu dopatrywać się chyba jakichś śladów objawienia
prapierwotnego, którego echa zachowały się w niektórych wielkich
religiach starożytnych: sumeryjskiej, babilońskiej, egipskiej (według
teologii memfickiej Ptah stwarza przez słowo), chińskiej, a wreszcie
i w objawionej Księdze Rodzaju (rozdz. 1-2), a mianowicie że Bóg
stwarza przez słowo i nazywanie, przez nadawanie imienia.
Wydaje się, że Słowo w Prologu jest osadzone od razu w teologii
Trójcy Świętej, choć nie jest to powiedziane expressis verbis. Najpierw
Słowo nie jest samo, lecz jest „u Boga”, a następnie i Ono „jest Bogiem
u Boga”, według terminologii biblijnej Nowego Testamentu „Bóg”
oznacza Boga Ojca. Występuje chyba także ślad Ducha Świętego, bowiem Bóg Ojciec wypowiada Słowo, Słowo odpowiada Ojcu, a znaczenie tych Dwu Słów należy do Ducha Świętego, choć u podstaw
występuje wyraźniej hebrajska niejako diada: Jahwe i Słowo Jahwe
(Dabar). Wczesnopatrystyczna trynitologia mówiła o „Słowie w Bogu”
(Logos endiathetos) i o Słowie wypowiedzianym (Logos prophorikos).
Ponieważ Logos prophorikos mogło być rozumiane jako „wypowiedziane na zewnątrz Boga”, co sugerowałoby, że jest to Logos stworzony, czyli Chrystus byłby stworzeniem (sabelianizm, arianizm), dlatego
z czasem pisarze kościelni woleli używać terminu „Syn Boży”.
„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga – zakłada od razu
dwa wymiary Słowa: Jego preegzystencję „u Boga” oraz Jego historię ziemską – „było” przed wejściem w historię ziemską. Było zatem
i Początkiem stwórczym i Początkiem historii zbawienia.

2. Chrystus jako motyw stworzenia:
„Wszystko zaistniało dzięki Niemu,
bez Niego zaś nic nie zaistniało” (w. 3).
„Świat dzięki Niemu zaistniał” (w. 10).

[3]
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Chrystus Słowo jest motywem stworzenia dla Ojca i zarazem współstwarzającym z Ojcem. Bóg Ojciec wziął niejako ideę stworzenia
z tego, że rodzi Syna. W każdym razie stworzenie jest ujmowane personalistycznie: stwarzają nie materia i energia, lecz Osoby przez swój
rozum, wolę (miłość) i czyn, stąd i stworzenie otrzymało ślady tej personalności: jest rozumne, żyje miłością i twórczością. I takie ujęcie
wniknęło głęboko nie tylko w teologię, ale także i w filozofię, a mianowicie: że świat jest przeniknięty Logosem, czyli że jest w swej głębi
rozumny, miłosny i twórczy. Dla chrześcijan jest to charakterystyczna
„chrystologia” świata.

3. Chrystus życiem:
„To, co zaistniało,
w Nim było życiem.
A życie to było światłością dla ludzi” (w. 4).
Termin „Życie” jest rozumiany w Biblii Starego i Nowego Testa
mentu w sensie archetypicznym (Grund-Wort) i bez podziału na życie
materialno-biologiczne oraz na życie duchowe w Bogu, choć preferencją semantyczną tego drugiego. A zatem Słowo działające ma dwa
wymiary: wymiar kreacyjny, czyli dawanie istnienia i życia światu i ludziom, oraz wymiar soteryjny, czyli dawanie istnienia i życia duchowego, Bożego, nadprzyrodzonego. Tak Logos stał się dla człowieka
źródłem istnienia i życia naturalnego, biologicznego, a także źródłem
istnienia i życia nadprzyrodzonego – „w Nim”. Słowo Życie wyzwala świat i człowieka z ciemności do prawdziwego istnienia, z ciemności do światłości.

4. Chrystus światłością:
„A życie było światłością dla ludzi.
Światłość świeci w ciemności
i ciemność jej nie ogarnęła (…)
Była światłość prawdziwa,
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która oświeca każdego człowieka,
gdy przychodzi na świat” (w. 4-5, 9).
W starych religiach bardzo często przedstawiano głównego boga jako
światłość (np. Amenofis IV Echnaton, 1351-1335 p.n.e.). Światłość
jest kategorią jak najbardziej wzniosłą i niepowtarzalną. I tu znowu
światłość ma dwa wymiary: stwórczy, naturalny i soteryjny, nadprzyrodzony, objawieniowy, a więc z akcentem na tym drugim. Również
światłość ma aspekt noetyczny, czyli poznanie prawdy i aspekt moralny, czyli wyzwolenie ze zła, z grzechu.
Chrystus jako światłość daje każdemu człowiekowi światło życia,
rozumu i ducha. Jest po prostu źródłem bytowania w formie światłości,
a jednocześnie daje też światło Boże, nadprzyrodzone, soteryjne. I daje
prawdę o istocie bytowania oraz daje wyzwolenie z grzechu, normy
świętego życia i moc stania się dzieckiem Bożym (w. 12). Przychodzi
na świat jako epifania Boga światłości i jako Forma historii zbawienia. Chociaż Jezus Chrystus poniósł śmierć na krzyżu, to jednak zmartwychwstał i zainicjował istotną walkę z ciemnością owocnie, tak że
ciemność nie ogarnęła ani Jego, ani tych, którzy uwierzyli w Niego
i wiążą z Nim całe swe życie. Wierzący w Chrystusa pokonują ciemność grzechu, zła, niewiedzy i śmierci wiecznej.

5. Jan Chrzciciel – prorok o światłości:
„Pojawił się człowiek posłany przez Boga –
miał na imię Jan.
Przybył on, aby dać świadectwo:
miał świadczyć o światłości.
On sam nie był światłością,
lecz miał świadczyć o światłości (w. 6-8).
Jan daje o Nim świadectwo i głosi:
<<To Ten, o którym powiedziałem:
Ten, który przychodzi po mnie,
istniał już przede mną, ponieważ był wcześniej ode mnie>>” (w. 15).

[5]
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Prolog mówi do joannitów, uczniów św. Jana Chrzciciela, że ich
Mistrz nie był Mesjaszem, lecz tylko świadczył o nadejściu Mesjasza,
który był wcześniej od niego, czyli jest Bogiem. Ale Jan Chrzciciel był
niejako etapem historii zbawienia, przygotowującym epokę Mesjasza.
Był posłanym przez Boga prorokiem i przygotowywał do wiary
w Światłość prawdziwą. Ujawniła się tu zbawcza pedagogia Boga
w historii. Wielkie wydarzenia muszą być odpowiednio przygotowane, by mogły zaistnieć w swoim czasie i przynieść owoce. Wiara
w Mesjasza była przygotowywana przez cały Stary Testament, a ostatnio przez Jana Chrzciciela jako ostatniego już. Toteż zgodnie z tą pedagogią judaizm i wszystkie religie niechrześcijańskie pełniły – i nadal
pełnią – rolę preparacyjną w stosunku do chrześcijaństwa. Trochę podobną rolę ma odgrywać też każdy chrześcijanin: ma przygotowywać
innych do Chrystusa, świadczyć o Nim, wcielać się w historię zbawczą
Jezusa i odwzorowywać ją w pełni w całym swoim życiu.

6. Słowo odrzucone:
„Na świecie było Słowo,
świat dzięki niemu zaistniał,
lecz świat Go nie rozpoznał.
Przyszedł do swojej własności,
lecz oni Go nie przyjęli” (w. 10-11).
Słowo stworzyło świat, lecz ten świat nie rozpoznał Go jako swego Stwórcę i Boga, popadając w bałwochwalstwo lub ateizm. Ale
szczególnie jest bolesne, że nie rozpoznali Go i nie przyjęli jako swego Mesjasza Żydzi. Naród wybrany był własnością Słowa (segullah),
przyszło Ono do niego jako Gospodarz, jako zapowiadany Mesjasz,
jako Spełniciel judaizmu, i nieprzyjęcie Go oznacza sprzeniewierzenie się Bogu i w konsekwencji ustanie ich posłannictwa religijnego.
Historia zatem to światłość i ciemność, dobro i zło, prawda i nieprawda, miłość i nienawiść, zbawienie i niezbawienie, wiara i niewiara.
Zwycięstwem będzie tylko wiara w Chrystusa i przyjęcie Jego mocy
zbawczej.
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7. Dar narodzenia z Boga:
„Tych zaś, którzy Je (Słowo) przyjęli,
obdarzyło mocą, aby się stali dziećmi Bożymi.
To są ci, którzy wierzą w imię Jego,
którzy narodzili się nie z krwi,
ani z pragnienia ciała, ani z woli mężczyzny,
lecz z Boga” (w. 12-13).
W każdej religii występuje kategoria wybrania. Toteż choć Słowo
Światłość oświeca każdego człowieka, to jednak nie przyjmują Go
wszyscy. Jest to ciężki problem dla teologii religii. Ale tutaj wybranie
jest tłumaczone osobowym przyjęciem ze strony człowieka.
Oto ci, którzy przyswajają Słowo, osiągają byt najwyższy z możliwych, a mianowicie przez Ducha Świętego moc „stania się dziećmi Bożymi”, czego prototypem jest synostwo Boże Jezusa. Nie ma tu
mowy, ze to tylko jakaś prawna adopcja, jak nazwą to potem teologowie, lecz jest to stan ontycznie realny, przez łaskę, przez wniknięcie
w Chrystusa, choć stan nieskończenie różny od Jezusa.
Jak ten stan dziecięctwa Bożego się dokonuje? Według teologii
Prologu przez wiarę i przez łaskę. Wiara to całoosobowe przyjęcie
Słowa przez człowieka. A narodzenie „z Boga” oznacza jakiś stan ontyczny, egzystencję dziecięctwa. Jest tu jakaś analogia do Maryjnego
„fiat” i poczęcia Jezusa, co dla chrześcijan przeszło w sakrament chrztu.
Źródłem chrztu jest zatem dziewicze poczęcie i narodzenie Jezusa
z Maryi (por. L. Stachowiak, Ewangelia według św. Jana, Poznań 1975,
s. 99-126). Bowiem i Jezus narodził się „nie z woli mężczyzny, lecz
z Boga”. W rezultacie tak rodzą się wierzący przez chrzest Kościoła,
który również rodzi się „z Boga”. Chrześcijanie zatem to ludzie, którzy rodzą się nie tylko biologicznie z krwi i ciała, lecz także na wzór
Jezusa „z Boga” i z Maryi, Matki Jezusa. Maryja jest pochodnie i ich
Matką, Matką Kościoła.

[7]
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8. Słowo Ciałem:
„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, którą jako Jednorodzony,
pełen łaski i prawdy, ma od Ojca” (w. 14).
Lakoniczne, ale dla chrześcijaństwa najistotniejsze, zdanie „A Sło
wo ciałem się stało” (egeneto), oznacza, że wcielenie jest źródłem,
fundamentem i istotą chrześcijaństwa. Prolog jest teologią najwyższego rzędu. Słowo, które jest Bogiem, stało się „ciałem”. W hebraizmie
„ciało” oznacza całego człowieka, ale Autor piszący po grecku chciał
– zapewne przeciwko doketom – powiedzieć, że Słowo, nieprzestając
być Bogiem, stało się ciałem (sarks) w tym znaczeniu, że człowiekiem
realnym, konkretnym, fizycznym, historycznym, widzialnym i dotykalnym. Świadczą o tym pierwsi uczniowie. Jezus Chrystus Bogiem
– człowiekiem to absolutny wyróżnik chrześcijaństwa spośród wszystkich religii.
W każdej religii występują dwa przeciwstawne bieguny: Bóg i człowiek, w Jezusie Chrystusie zaś oba te bieguny utożsamiają się ontycznie na sposób osobowy: Bóg i Człowiek Jezus stanowią jedną i tę samą
Osobę. Toteż z prawdy absolutnie niepowtarzalnej, że „Bóg stał się
człowiekiem” już pierwsi pisarze chrześcijańscy wyprowadzili konsekwencję: „aby człowiek stał się Bogiem”. Zresztą jest to zawarte już
wprost w Prologu: „by człowiek stał się dzieckiem Bożym” (w. 12).
Jezus Chrystus jest też najwyższą treścią i tematem historii ludzkiej. Jest bowiem Pleromą chwały, łaski i prawdy rzeczywistości. Bóg
Jezus wkroczył w świat i w ludzkość, żeby uczynić ich uczestnikami tej pełni. Stał się Początkiem, Centralną Drogą i Celem – Sensem
świata i dziejów. Wziął na siebie i streścił w sobie całą historie ludzką.
W ten sposób historia ludzkości jest nieopisanym „drama”, rozgrywanym między człowiekiem a Trójcą Świętą na scenie świata i nieba.
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9. Historia nowa:
„Z Jego pełni otrzymaliśmy wszyscy
łaskę po łasce.
Mojżesz bowiem przekazał Prawo,
a łaska i prawda zaistniały przez Jezusa Chrystusa” (w. 16-17).
Według Prologu Jezus Chrystus jest Autorem, Realizatorem i Speł
nicielem całej historii zbawienia. Jest pełen chwały, łaski i prawdy dla
człowieka, dla jego odrodzenia i osiągnięcia egzystencji wiecznej. On
to stworzył pierwszego człowieka, przygotowując sobie swoje człowieczeństwo, kierował historią starotestamentalną jako prefigurą nowotestamentalnej, przygotowując stopniowo umysły do przyjęcia Jego
wcielenia przez różne figury, i On wreszcie po „starej już lasce” dał
„nową łaskę”, realizując pełną historię objawienia, odkupienia i zbawienia. Uczynił to swoją Osobą, swoim życiem, słowem i działaniem.

10. Chrystus Bóg:
„Boga nikt nigdy nie widział;
Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca,
On nam Go objawił” (w. 18).
Prolog Janowy wyraził najjaśniej i najpewniej, językiem teologicznym, że Jezus Chrystus był – i jest – Bogiem: „Bogiem było Słowo”
(w. 1) i „Jednorodzony Bóg” (w. 18). Był wszakże problem dla autora, jak nie naruszyć monoteizmu i nie stworzyć deizmu. Pewne ślady
tego zabiegu widać w sformułowaniach: Słowo „było u Boga” (w. 2),
„Jednorodzony Ojca” (w. 14) i Bóg „w łonie Ojca” (w. 18), czyli Słowo
jest Bogiem, ale w łonie Ojca, w Ojcu, w jedności Bóstwa. Ponadto On
całym sobą uobecnia i objawia Ojca Boga. Dalej w Ewangelii będzie
dopowiedziane jeszcze wyraźniej: „kto mnie zobaczył, zobaczył także Ojca” (J 14,9).

[9]
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***
Nie ma wznioślejszej wizji teologicznej ponad naukę o Jezusie
Chrystusie w prologu Ewangelii św. Jana i ponad chrystologię stworzenia i jego dziejów. Świat i dzieje są nie tylko przyczynowane przez
Chrystusa, lecz mają przede wszystkim strukturalną relację do Niego.
Przez to rodzi się nowy człowiek, powstaje nowa egzystencja człowieka, toczy się nowa historia i odradza się cały świat. Dzięki Chrystusowi
stają się przezwyciężalne: materia, przemijanie czasu, ciemność istnienia, zło, grzech i śmierć wieczna. Jezus Chrystus – Słowo, Stwórca,
Realizator i Spełniciel historii ludzkiej, indywidualnej i uniwersalnej,
bierze tę Historię w Siebie, streszcza ją w Sobie i wiedzie na łono
Ojca.
Christology of the world in the Prologue
of the Gospel according to St. John
There is no more sublime theological vision over the teaching on
Jesus Christ in the Prologue of St. John’s Gospel and its Christology of
the creation and its history. The created world and its history is not only
caused by Christ, but they have above all structural relation to Him.
By this relation a new man is born, new life arises, new history develops and the entire universe is reviving. Thanks Christ we can overcome: material world, passing of the time, darkness of existence, evil, sin
and eternal death. Jesus Christ is the Word, the Creator, the Fulfillment
of human history – individual and universal. He takes this History into
himself, summarizes it in himself and leads into the Father’s womb.
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Opatrzność Boża w świecie,
w którym dzieje się zło
Powszechność Bożej Opatrzności
Nauka o powszechności Bożej Opatrzności pojawiła się dopiero na
gruncie prawdy, że Bóg jest stwórcą wszystkiego, co istnieje. Prawdę
tę poznaliśmy dopiero dzięki Bożemu objawieniu, a w każdym razie
wydaje się, że nie spotykamy jej ani w mitach religijnych, ani w żadnym niezależnym od biblijnego Objawienia systemie filozoficznym.
Otóż bez idei stworzenia z niczego wszystkiego, co istnieje, nauka
o powszechności Bożej Opatrzności zapewne nigdy nie zostałaby sformułowana. Dość przypomnieć, jak absurdalna wydawała się ona tym
filozofom pogańskim, którzy polemizowali z chrześcijanami, głoszącymi, że Boża Opatrzność rozciąga się – aż do najdrobniejszych szczegółów – nad wszystkim, co istnieje1.
Dla filozofów starogreckich było czymś oczywistym, że gdyby
Opatrzność rozciągała się na wszystkie poszczególne byty, wówczas
Bóg nie byłby w stanie opiekować się całym światem. Ówczesna filozofia nie dysponowała jeszcze pojęciem „nieskończoność”, ażeby móc
zastanawiać się choćby tylko hipotetycznie, że Boga cechować może
moc nieskończona. Termin apeiros, infinitus został ukuty w przeświadczeniu, jakoby wszystko wywodziło się z pierwotnego chaosu, i poZarzuty m.in. Frontona z Cyrty oraz Kelsosa z Aleksandrii przedstawiam w artykule: Zawierzenie Bożej Opatrzności, w: R. Bartnicki, M. Ryś, J. Salij (red.), Pod
skrzydłami Bożej Opatrzności, Ząbki 2007, s. 25-34.
1
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czątkowo wskazywał raczej na nieokreśloność niż na nieskończoność.
Jeszcze w czasach świętego Tomasza oba te znaczenia zlewały się nieco i Akwinata czuł się zobowiązany wykluczać w odniesieniu do Boga
to znaczenie, w którym termin ten występuje w zdaniu: „Omne infinitum est imperfectum”2.
Skoro zaś przyjmowało się jako pewnik, że moc samego nawet najwyższego Boga jest „określona”, tzn. „skończona”, wówczas na temat
Bożej Opatrzności można było co najwyżej twierdzić, że nad wszystkim rozciąga się ona jedynie ogólnie, opiekę zaś bardziej szczegółową
nad światem sprawują jakieś opatrzności niższe. Tak w każdym razie
widzieli starogrecką doktrynę na temat Opatrzności Ojcowie Kościoła,
a za nimi Tomasz z Akwinu. Przypomnijmy szczególnie obszerne jej
streszczenie, jakie – przejęte od Nemezjusza z Emezy – znajduje się
w jego Summa Contra Gentiles:
„Platon przyjmował trzy rodzaje opatrzności. Pierwsza to opatrzność najwyższego Boga, który najpierw i przede wszystkim troszczy
się o to, co Mu najbliższe, to znaczy o byty duchowe i umysłowe, a następnie o cały świat, jeżeli chodzi o rodzaje, gatunki i przyczyny powszechne, czyli ciała niebieskie. Druga to opatrzność, która opiekuje
się poszczególnymi zwierzętami, roślinami i innymi rzeczami podlegającymi powstawaniu i niszczeniu, jeżeli chodzi o ich powstawanie,
niszczenie oraz inne zmiany. Tę opatrzność Platon przypisywał bogom,
którzy wędrują po niebie. Trzecia zaś opatrzność, jak twierdzi, troszczy się o to, co należy do życia ludzkiego. Przypisywał ją pewnym
duchom [demonom] przebywającym na ziemi, które są według niego
stróżami działań ludzkich. Jednakże zdaniem Platona druga i trzecia
opatrzność zależy od pierwszej, albowiem najwyższy Bóg ustanowił
drugich i trzecich opiekunów”3.
Jednak filozofowie starogreccy nie wiedzieli, że Bóg jest stwórcą,
tzn. że On obdarza byty wszystkim, czym one są, aż do ostatniego
szczegółu. Stwórca zaś – i tylko Stwórca, jako powszechny Dawca ist2

Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, 1 q.7 a.1 ad 1.

Tomasz z Akwinu, Summa Contra Gentiles [lib. 3 cap. 76], tłum. Zofia Włodek
i Włodzimierz Zega, Poznań 2007 t. 2 s. 218.
3

[3]
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nienia – jest siłą rzeczy Opatrznością powszechną, tzn. jest Tym, który
kieruje sprawione przez siebie byty, w najdrobniejszych ich szczegółach, ku ich celowi. Każdy sprawca bowiem w takim stopniu wyznacza cel sprawionym przez siebie rzeczom, w jakim jest ich sprawcą.
Sprawca powszechny kieruje ku celowi całość wszechbytu we wszystkich jego szczegółach, nawet najdrobniejszych4.
Objaśnienie powyższe znajduje dość nieoczekiwane potwierdzenie
w Ewangelii: „Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś
nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się:
jesteście ważniejsi niż wiele wróbli” (Mt 10,29-31).
Potwierdzenie to – ponieważ jest tak jasne i proste – pogłębia jednak nasz niepokój: Skoro bez woli Ojca naszego, który jest w niebie,
nawet wróbel nie spadnie na ziemię, to czyżby katastrofa smoleńska
– i tyle innych podobnych tragedii, kiedy spadało na ziemię dziesiątki
i setki ludzi kochanych przez swoje rodziny, potrzebnych dla swoich
dzieci, wiele znaczących dla swoich społeczeństw – została zadekretowana przez Boga? Skoro wszystko, co się dzieje, dzieje się pod rządami wszechogarniającej Bożej Opatrzności, to czy wobec tego sam Bóg
jest sprawcą – nawet jeżeli tylko pośrednim – tych nieszczęść?

Skąd się bierze zło?
Mając zamiar zapytać o to, skąd się bierze zło, trzeba przedtem postawić pytanie, co to jest zło. Tradycyjnie, za św. Augustynem, odpowiadamy, że malum est carentia boni debiti – zło jest to brak dobra
tam, gdzie ono być powinno. Konkretnie zaś, najczęściej bywa tak, że
zło jest to dobro wybrakowane, wypaczone, zepsute – a mówiąc dokładniej: to, co czyni dobro wybrakowanym, wypaczonym, zepsutym.
Nie trzeba wielkiej spostrzegawczości, żeby zauważyć, że w powyższe ujęcie wbudowana jest prawda, iż „widział Bóg, że wszystko, co

4
Bardziej szczegółowo problematykę tę przedstawiam w tekście: Ontyczny wzór
pośrednictwa zbawczego, w: Jacek Salij, Eseje tomistyczne, Poznań 1995, s. 92-114.
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uczynił, było bardzo dobre” (Rdz 1,31) – i że zło wprowadza niepożądaną dysharmonię w ten ustanowiony przez Stwórcę porządek świata.
Tutaj pojawia się pytanie następne: Czyżby stworzenie było w stanie
wyłamać się spod władzy Stwórcy i urządzać stworzony przez Niego
świat po swojemu, tzn. wprowadzać w ten Boży świat bałagan i zniszczenie? Czyżby Stwórca utracił część swojej władzy nad światem, tak
że świat nie jest już jednoznacznie dobry?
Jeżeli natomiast powyższe niepokoje są nieuzasadnione, tzn. jeżeli
absurdem jest nawet pomyśleć, że Bóg mógłby przestać być Bogiem
i że wobec tego „nikt Jego woli nie może się sprzeciwić” (Rz 9,19),
to czyżby wynikało stąd, że Bóg jest sprawcą zła? Przecież prowadziłoby to do tego samego absurdu: jakoby Bóg mógłby przestać być
Bogiem!
Przejście pomiędzy tak zarysowaną Scyllą a Charybdą jest bardzo
proste: Dobroć Bożych stworzeń polega nie tylko na tym, że Bóg uczynił je dobrymi same w sobie, ale ponadto w różnorodny sposób obdarza je godnością przyczyn. Mówiąc inaczej, świat tak został stworzony,
żeby jedne stworzenia były przyczynami zarówno istnienia jak działania dla innych stworzeń. Jak wyjaśnia Tomasz z Akwinu: „nie żeby
brakowało Mu mocy, ale dlatego, że tak przelewa się w Nim dobroć, iż
nawet stworzeniom udziela godności przyczyny”5.
W kolejnych rozdziałach Summa Contra Gentiles Tomasz wyjaśnia,
że Opatrzność rządzi wszechstworzeniem zgodnie z naturą, jaką obdarzyła poszczególne rodzaje bytów: światem materialnym Opatrzność
kieruje poprzez ustanowione dla niego prawa natury, osobami poprzez udzieloną im wolność woli. A chociaż wszystkie realizujące się
w stworzeniach skutki podlegają Opatrzności, to przecież jedne
z nich są to skutki konieczne, inne – przygodne; w świecie bez resz5
Summa theologiae, 1 q.22 a.3 (przekład własny). Por.: „Powodowania skutków
niższych nie należy przypisywać mocy Bożej w ten sposób, by usuwać przyczynowość
niższych przyczyn działających. (...) Bóg udzielił swej dobroci rzeczom stworzonym
w ten sposób, że jedna rzecz może przekazać innej to, co otrzymała. Zatem odmawianie rzeczom właściwych im działań jest uwłaczaniem dobroci Bożej” - Summa contra
Gentiles [lib. 3 cap. 69], s. 196n.
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ty podlegającym Bożej Opatrzności możliwe są nawet wydarzenia
przypadkowe6.
Zatem postawmy sobie wreszcie pytanie, skąd się bierze zło. Dwa
ustalenia już poczyniliśmy: że ani Bóg nie jest sprawcą zła, ani też zło
nie jest wyłamaniem się spod Bożej Opatrzności. Słowem, nie ma wątpliwości, że zło ma swoje źródła w porządku przyczyn drugich.
Stosownie do dwóch rodzajów zła, jakie w naszej chrześcijańskiej
Europie rozróżniamy od wieków, pytanie, skąd się bierze zło, postawmy dwukrotnie. Zło niegodziwe, które nazywamy grzechem, a które
ostatecznie jest mniej lub więcej świadomą i dobrowolną negacją Boga
jako Źródła wszelkiego sensu oraz jako Kogoś godnego całoosobowej
miłości, płynie z wolnej woli stworzeń osobowych. Jest jeszcze zło
w znaczeniu mniej ścisłym – płynie ono z ułomności i niedoskonałości, jakie pojawiły się w porządku przyczyn drugich, niekiedy zaś jest
ono konsekwencją grzechów naszych lub cudzych.
Ponieważ o napisanie niniejszego tekstu zostałem poproszony
w związku z katastrofą smoleńską, tutaj skupmy się nad problemami
dotyczącymi tego drugiego rodzaju zła. „Każdy czynnik sprawczy –
znów cytuję świętego Tomasza – działa o tyle, o ile działa mocą Bożą.
Otóż Bóg jest przyczyną wszystkich skutków i działań, a zarazem zło
i brak w rzeczach, którymi rządzi Boża Opatrzność, przydarza się z powodu właściwości przyczyn wtórych, w których może istnieć brak, to
jest rzeczą oczywistą, że złe działania, o ile są, ułomne nie pochodzą
od Boga, lecz od ułomnych przyczyn najbliższych, jeżeli zaś chodzi
o ich działanie i byt, muszą pochodzić od Boga. Tak na przykład utykanie, o ile jest ruchem, pochodzi od władzy ruchu, o ile zaś jest ułomnością, jest skutkiem skrzywienia nogi”7.
Obraz utykania, które wynika ze skrzywienia nogi, jest niewyobrażalnie odległy od katastrofy samolotu, którą spowodował nie do końca
wyjaśniony splot przyczyn ludzkich, technicznych oraz meteorologicznych, jednak struktura ontyczna obu tych sytuacji jest identyczCałą tę ogromnie ciekawą problematykę Tomasz omawia zwłaszcza w Summa
contra Gentiles, lib. 3 cap. 64-78.
6

7

Summa contra Gentiles [lib. 3 cap. 71], dz.cyt., t.2 s.207.

26

Jacek Salij OP

[6]

na: zło zarówno utykania nogi, jak katastrofy miało swoje źródło nie
w Przyczynie pierwszej, ale w brakach, jakie zaistniały w porządku
przyczyn drugich. Bóg jednak to zło dopuścił, również tę straszną katastrofę samolotu Bóg dopuścił.

Dlaczego Opatrzność dopuszcza zło?
Kiedy spotyka nas jakieś zło, zwłaszcza duże zło, lubimy z tego
powodu oskarżać Pana Boga, i to nawet wówczas, kiedy sami je nieopatrznie na siebie ściągnęliśmy, a tym bardziej jeżeli przyszło ono na
nas wskutek zaniedbania lub złej woli innych ludzi. „Skoro Bóg jest
wszechmocny, to przecież mógł do tego nie dopuścić! Gdyby nas naprawdę kochał, to by nam tak strasznego zła oszczędził!” Zwątpienie
w Bożą wszechmoc i miłość to stosunkowo częsta reakcja na dotykające nas zło, które wydaje nam się zbyt trudne do udźwignięcia.
W naszym pokoleniu, rabin Kushner tak sugestywnie przekonuje, że
kochający nas Bóg nie jest wszechmocny i nie zawsze może nam pomóc, że nawet wydawnictwa katolickie drukują i rozprowadzają jego
książki8.
Pokusy buntu przeciwko Bogu ogarniają nas szczególnie mocno
wówczas, kiedy spada na nas (czy w ogóle na jakichś ludzi) zło, wobec którego czujemy się bezsilni, a które wydaje się nam przez nikogo
niezawinione – takie jak trzęsienia ziemi, zarazy, susze, powodzie czy
inne klęski żywiołowe – słowem, klęski, których nawet jeśli częściowo
moglibyśmy uniknąć, nie da się od nich uciec całkowicie.
W Kościele katolickim zdecydowanie wierzymy, że Bóg jest miłością, a zarazem że jest wszechmocny. I nie dlatego dopuszcza zło, żeby
nie był wszechmocny, albo żeby nas nie kochał, tylko że jest dostatecznie wszechmocny i naprawdę nas kochając, ma moc wyprowadzić
dobro ze zła9. Niektórzy bardzo niesłusznie dodają: „większe dobro”.
Ale nie traktujmy tak lekko kwestii miary zła. Wystarczy, iż będzie8

H. S. Kushner, Kiedy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom, Warszawa 1993.

Tak wyraźnie uczył już św. Augustyn, Enchiridion ad Laurentium, 11 (PL 40,236),
zdecydowanie powtarzał tę naukę św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, 1 q. 2 a. 3
ad 1, ostatnio zaś Katechizm Kościoła Katolickiego, 311.
9
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my pamiętać o tym, że jest rzeczą niemożliwą, by zło przekroczyło dopuszczone mu przez Boga granice. By wyrwało się spod rządów Bożej
Opatrzności.
Znamienne, że w konsekwencji powyższego spojrzenia, w Kościele
rzadziej stawiamy sobie pytanie: „dlaczego to zło nas spotkało?”.
Ludziom wierzącym o wiele ważniejsze wydaje się pytanie inne: „jak
w obliczu tego zła, które nas spotkało, mamy się zachować?”
Owszem, od tego pierwszego pytania też nie uciekniemy. Kiedy
na przykład rodzi się dziecko upośledzone, nie trzeba się dziwić, że
w pierwszym odruchu rodzice pytają: „Dlaczego właśnie nam się takie dziecko urodziło?” Pojawienie się tego rodzaju pytań jest poniekąd
czymś zrozumiałym i być może wszyscy rodzice dziecka upośledzonego przez etap takich pytań muszą przejść. Ale są to jednak pytania
w sumie egocentryczne i trzeba je w końcu odsunąć. Pytanie naprawdę
istotne jest zupełnie inne. Mianowicie rodzice dziecka upośledzonego
powinni sobie postawić pytanie następujące: „Jak my mamy się zachować? Co mamy zrobić, aby nasze dziecko przyjąć jak najlepiej, z prawdziwą miłością? W jaki sposób mamy przyjąć nasze dziecko, aby dać
mu jak najwięcej, ażeby jego życie było piękne? Co mamy zrobić, aby
przyjąć nasze dziecko nie jako dopust Boży, ale jako dar Boży?”.
Jak powyższa moralna logika „działa” w obliczu nieszczęść masowych, takich jak trzęsienie ziemi czy choćby katastrofa samolotu? Może znów przywołam św. Augustyna. Przyszły akurat – było to
prawdopodobnie w roku 397 – wieści o trzęsieniu ziemi, które przemieniło w gruzy kilka miast Azji Mniejszej. Owszem, od razu pojawili się wówczas różni sędziowie i oskarżyciele Pana Boga. Augustyn
wspomina o nich, ale z nimi nie polemizuje. Nagłą śmierć takiej masy
ludzi Augustyn przyjął przede wszystkim jako przypomnienie o kruchości naszego ludzkiego życia: „Tam umieśćmy nasze serce, gdzie
nie będą mogły go psuć troski tego świata. Niech przeminą te troski,
które przejmują ludzi, niech wyparują, mgłą jest bowiem życie ludzkie
na ziemi. Kruchość obecnego życia zwiększają jeszcze różne i wręcz
codzienne niebezpieczeństwa”10.
10
Sermo 19,6 (PL. 38,136n). Również dwa następne cytaty wyjęte są z tego
kazania.
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Zupełnie inaczej zachowali się ludzie Oświecenia, którzy tak zgorszyli się – rzeczywiście strasznym – trzęsieniem ziemi, jakie miało miejsce w Lizbonie w roku 1751. Oni z góry „wiedzieli”, że
w Lizbonie wielu ludzi zginęło niewinnie i niesprawiedliwie, zaś nadzieja życia wiecznego oraz ewangeliczne wytyczne o cierpliwym
znoszeniu doznawanego zła, zwłaszcza jeśli nie da się go uniknąć, ich
jedynie oburzały.
Natomiast Augustyn, zamiast polemizować z oskarżycielami Pana
Boga, ogranicza się do pouczenia, jak chrześcijanie winni reagować na
nieszczęścia, których nie dało się uniknąć: „Świat jest tłocznią oliwną,
która bierze nas w swoje prasy. Bądźmy oliwą, nie wytłokami. Każdy
niech się zwraca do Boga i zmienia swoje życie. Nie widzimy, jak
spływa oliwa, jak znajduje ukryte w tłoczni naczynie. [Kiedy w reakcji na różne utrapienia pojawiają się] szyderstwa, wyśmiewanie, bluźnierstwa, publiczne narzekania, wytłoki wychodzą z tej tłoczni. Jednak
Pan tłoczni nie przestaje działać przez swoich pracowników, świętych
aniołów. Zna on swoją oliwę. Wie, co chce osiągnąć, wie, pod jakim
ciężarem oliwa zacznie płynąć. Zna Pan tych, którzy należą do Niego.
Bądźcie oliwą, uciekajcie od wytłoków. Niech się odwrócą od nieprawości wszyscy, którzy wzywają imienia Pańskiego”.
Szczególnie głęboko, ale i przejmująco brzmi nawiązanie w związku z tym trzęsieniem ziemi do słów Pana Jezusa, żeby nie bać się tych,
którzy zabijają ciało, ale bać się raczej wtrącenia do piekła: „Są bowiem rzeczy, których bać się nie trzeba. Boisz się trzęsienia ziemi?
Boisz się sensacji na niebie? Boisz się wojen? Lękaj się również zwyczajnej choroby. Kiedy boimy się tamtych wielkich klęsk, nieraz nie
one nadejdą, ale zwyczajna gorączka zmiecie człowieka z tej ziemi.
A jeśli Sędzia stwierdzi wówczas, że takiego nie zna, jeśli powie takim:
<Nie znam was! Odejdźcie ode mnie!>, co wówczas będzie? Gdzie
wtedy pójdziesz? Gdzie się podziejesz? Jak odzyskasz swoje zmarnowane życie? Czy ktoś ci pozwoli żyć jeszcze raz i naprawić zło, jakie
uczyniłeś? Wszystko skończone!”.
Słowem, Pan Bóg nie potrzebuje naszej obrony przed stawianymi
Mu zarzutami, sytuacje klęsk żywiołowych oraz innych masowych

[9]
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nieszczęść powinny nam raczej przypominać o tym, że naszym celem
ostatecznym jest życie wieczne11.
Providence and evil
How did it happen that in a world that God created good, there is
evil? Well,
����������������������������������������������������������������
God is not the author of evil. Evil – both moral and experienced – has its origins in the order of second causes, and its appearance is not in any case breaking loose of the creation from the Divine
Providence. This is reflected – firstly – that evil can never exceed the
limits permitted by God, and secondly, that God has the power to rai
se good out of evil.
Pracując nad niniejszym tekstem, spodziewałem się, że Ojcowie Kościoła albo
późniejsi teologowie pozostawili jakieś godne uwagi komentarze przejmującej wypowiedzi Pana Jezusa: „Czyż myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła
się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy
Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak
samo zginiecie” (Łk 13,4n). Poszukiwania prowadziłem na nośnikach elektronicznych, toteż wielkie było moje zdumienie, kiedy musiałem stwierdzić, że patrystyczni
giganci – Orygenes oraz Augustyn – do tekstu tego nie odnoszą się ani razu. Podobnie
zresztą Tomasz z Akwinu.
Natomiast najwcześniejszy komentarz do tych słów – zapewne jedyny, jaki
z pierwszych trzech wieków chrześcijaństwa się zachował – nie dotyczy ani klęsk
żywiołowych, ani żadnej katastrofy, ale stanowi ostrzeżenie przed zadufaniem, jakoby
w sytuacjach, w których inni upadli, nam grzeszny upadek nie groził. Mianowicie anonimowy autor zdecydowanie pragnie wyperswadować wspólne mieszkanie duchownego z pobożną kobietą, nawet jeżeli oboje są absolutnie pewni swojego utwierdzenia
w czystości:
„Takim niedowiarstwem charakteryzuje się zawsze ludzka zatwardziałość, że chociaż nie tylko słyszy, ale nawet i widzi, nie wierzy, że inni zginęli, chyba że zobaczy, że
sama ginie; nie porusza jej też śmierć towarzyszy, ponieważ sądzi, że zasłużyli na nią lub
że byli słabi. Szczerze ufa w swe wielkie zasługi czy wielkie znaczenie, nieświadoma
tego, że przykłady dawane są wszystkim, podczas gdy kary nałożone zostały tylko na
niektórych, jak to Pan przedstawia i mówi w Ewangelii: [tutaj autor cytuje Łk 13,2-5]”
– Pseudo-Cyprian, O samotnym życiu duchownych, 5, tłum. Stanisław Longosz,
w: Vox Patrum 13-15 (1993-1995) nr 24-29, s. 380.
11
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KS. KRZYSZTOF BARDSKI
Hifil divinum – gramatyczna sugestia
dla teologicznej refleksji
nad Bożą Opatrznością

W kilku artykułach opublikowanych w latach ubiegłych opisaliśmy
szereg zjawisk semantycznych, mogących wspomóc naszą refleksję
teologiczną nad tajemnicą Bożej Opatrzności w oparciu o tekst biblijny1. Opracowaliśmy też przekrojowe ujęcie tematu Bożej Opatrzności
w Biblii2. W niniejszym artykule zajmiemy się bardzo specyficzną formą gramatyczną, pojawiającą się w niektórych narracjach biblijnych,
którą określiliśmy mianem hifil divinum.
Czym jest hifil divinum? Dla osób nie obeznanych z gramatyką hebrajską konieczne jest krótkie wprowadzenie, czym jest w języku hebrajskim koniugacja sprawcza hifil. Charakteryzuje się ona tym, że
czasowniki które w niej występują, wyrażają czynność, która ma charakter kauzatywny. Dla przykładu, czasownik šāma‘ w koniugacji podstawowej (qal) znaczy słyszeć, natomiast w koniugacji hifil (hišmî‘a)
Pronoia: Filologiczny przyczynek do biblijnej teologii Opatrzności Bożej,
w: W. Chrostowski (red.), “Bóg jest miłością” (1J 4,16). Studia dla Księdza Profesora
Józefa Kudasiewicza w 80. rocznicę urodzin, (Rozprawy i Studia Biblijne 25),
Warszawa 2006, s. 45-55; Pequddah i episkope: w poszukiwaniu biblijnej terminologii
dla Bożej Opatrzności, „Warszawskie Studia Teologiczne” 19 (2006) 65-82; „Sod”
jako tajemnica Bożej Opatrzności, w: W. Chrostowski (red.), Przybliżyło się Królestwo
Boże, Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Romana Bartnickiego w 65. rocznicę
urodzin, Warszawa 2008, s. 74-83.
1

2
Opatrzność Boża w Biblii, w: Miniatury Ewangeliczne. Księga pamiątkowa na stu
lecie urodzin siostry Joanny Lossow (1908-2005), Warszawa 2009, s. 140-149.
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znaczy uczynić słyszalnym, dać słyszeć, czy też – w zależności od kontekstu – obwieścić, ogłosić, zwołać. Inny przykład: czasownik mēt
w koniugacji podstawowej (qal) znaczy umrzeć, zginąć, natomiast
w koniugacji hifil (hēmît) znaczy zabić, kazać zabić, spowodować
śmierć lub pozwolić umrzeć.
Czasownik w koniugacji hifil wskazuje na podmiot zdania jako na
inicjatora lub przyczynę sprawczą określonego działania. Podmiot
sprawia lub jest powodem, wskutek którego coś dzieje się, choćby sam
nie był bezpośrednim tego sprawcą. Ta przyczynowość sprawcza może
mieć różnoraki charakter, stąd też znaczenie czasowników w hifil bardzo często uzależnione jest od kontekstu. W konsekwencji, podczas
tłumaczenia tekstu biblijnego możliwa jest niejednokrotnie pewna
interpretacja.
W przypadku relacji międzyludzkich łatwiej określić charakter tej
przyczynowości. Dla przykładu, czasownik jāda‘ (znać, wiedzieć)
w koniugacji hifil będzie oznaczał: sprawić, że ktoś będzie wiedział,
a więc: powiadomić, oznajmić, poinformować. Stąd też w 1Krl 1,27
zdanie wypowiedziane przez Natana do Dawida: welō hôda‘tā ’et
‘abdêkā (dosł.: i nie sprawiłeś, że będzie wiedział twój sługa), przetłumaczymy: i nie powiadomiłeś twojego sługi.
W przypadku, gdy podmiotem zdania jest Bóg, problem staje się
bardziej skomplikowany. Dobrym przykładem może być Rdz 41,39,
gdzie czytamy: hôdî‘a ’ĕlōhîm ’ôtkā ’et-kol-zōt (dosł.: Bóg sprawił, że
wiedziałeś to wszystko). Czytając tekst hebrajski może zrodzić się pytanie: W jaki sposób Bóg to sprawił? Tłumacze tekstu biblijnego dokonują więc w momencie przekładu pewnej interpretacji. Starożytne
wersje kładą nacisk na przekaz wzrokowy: Bóg ukazał (LXX: edeixen;
Vulg: ostendit; za nimi BJW: ukazał), jednak w polskiej tradycji translatorycznej wielu optuje za przekazem słuchowym; w BG, BB, BC
i BN3 wybrano Bóg oznajmił, co stanowi pewną antropomorfizację relacji Boga do Józefa. Jeszcze bardziej antropomorfizuje tekst BV: Bóg
Stosujemy następujące skróty polskich przekładów biblijnych: Biblia Tysiąclecia
(BT); Biblia Warszawska (BW); Biblia Poznańska (BP); Biblia Warszawsko-Praska
w tłum. K. Romaniuka (BR); Biblia Ed. Św. Pawła, Najnowszy przekład z jęz. oryginalnych z komentarzem (BN); Biblia w tłum. I. Cylkowa (BC); Biblia Gdańska (BG),
3
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pouczył. BT i BP tłumaczą Bóg dał ci poznać, nie precyzując sposobu, w jaki to się dokonało, natomiast BR posuwa się do daleko idącej interpretacji, wynikającej z kontekstu wypowiedzi: Bóg obdarzył
cię taką mądrością. Wszystkie powyższe tłumaczenia są poprawne,
a jednak się różnią. Różnice te wynikają z wyrażonej przez koniugację
kauzatywną hifil relacji sprawczej pomiędzy Bogiem a stworzeniem.
Problem wydaje się nam nader interesujący i posiadający liczne implikacje teologiczne, stąd też pokusiliśmy się o zaproponowanie specyficznej kategorii hifil divinum. Zaliczamy do niej te teksty biblijne,
w których czasownik występuje w koniugacji hifil, zaś podmiotem zdania jest Bóg. Postaramy się zbadać rodzaj relacji, jaka powstaje między
Bogiem jako przyczyną sprawczą a adresatem jego działania (może
nim być człowiek, naród, miasto, itp.) w wyniku użycia takiej właśnie
formy czasownika oraz jakie stąd wypływają konsekwencje.
Jednym z kontekstów częstego użycia hifil divinum są opisy zjawisk
atmosferycznych. Ze względu na ograniczoną znajomość praw przyrody, starożytni często przypisywali zdarzenia naturalne bezpośredniej interwencji bóstwa. Już w narracji o stworzeniu świata pojawia
się czasownik māţar (padać, w odniesieniu do deszczu) w koniugacji sprawczej, poprzedzony partykułą negacji: lo’ himţîr (Rdz 2,5).
Opisowo słowo to należało by przełożyć: nie sprawił, że padał deszcz.
W polskich przekładach czytamy: nie spuścił jeszcze dżdżu (BG,BB)
nie spuścił deszczu (BP,BC), nie spuszczał deszczu (BN), nie zsyłał
deszczu (BT, BR). Można by powiedzieć, że tłumaczenia bardziej antropomorfizują wymowę tekstu biblijnego, przypisując Bogu bezpośrednie sprawstwo deszczu (spuścił, zesłał). Oryginał hebrajski nie jest
tak wyrazisty. Forma kauzatywna może dotyczyć szeroko pojętego
oddziaływania Boga na kosmos, które nie implikuje Jego bezpośredniej interwencji. Jest tym samym bardziej zrozumiały dla współczesnego człowieka. Nie chodzi bowiem o to, że Bóg spuścił lub zesłał
deszcz, ale że jako Pan i Władca wszechświata, od którego wszystko
zależy, tak pokierował procesami naturalnymi, że zaczął padać deszcz.
Biblia Brzeska (BB), Biblia w przekładzie Jakuba Wujka (BJW), Biblia w przekładzie
interlinearnym, wyd. Vocatio (BV).
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Nie chodzi zatem o nadprzyrodzoną interwencję, ale o to, że wszystko, co się dzieje – również w porządku naturalnym – ma swój początek i przyczynę w Bogu.
Podobnie w opowiadaniu o Noem, zapowiedź mającego spaść za
siedem dni deszczu wyrażona została w imiesłowie koniugacji kauzatywnej: ’ānōkî mamţîr (ja sprawię, że będzie padał deszcz. Rdz 7,4).
Niekoniecznie więc należy dopatrywać się w tym miejscu nadprzyrodzonej interwencji Boga (spuszczę – BT, BC, BN, BG, BB archaicznie
puszczę; sprowadzę – BR; ześlę), która implikowałaby Jego antropomorfizację, chodzi bowiem przede wszystkim o Jego przyczynowość
sprawczą, będącą u początków wszelkich procesów naturalnych. Jego
wolą jest, aby w danym miejscu i danym czasie zachodziły właśnie
takie a nie inne procesy naturalne, mające równocześnie swoje wytłumaczenie w porządku zjawisk empirycznych. Pełną wymowę hifil
divinum zachowało jedynie tłumaczenie Biblii Poznańskiej: Sprawię,
że będzie padał na ziemię deszcz.
Przedstawiliśmy przykładowe użycie czasownika himţîr. Wydaje
się, że jest on szczególnie interesujący dla badań nad hifil divinum,
gdyż we wszystkich 13 miejscach w Biblii, gdzie występuje w formie
kauzatywnej, odnosi się do Boga.
Podobne użycie czasowników w koniugacji sprawczej, które naszym zdaniem należy do kategorii hifil divinum, dotyczy innej sfery zjawisk naturalnych, będącej również tajemnicą dla starożytnych
Izraelitów: powstawanie człowieka w łonie matki. Szczególnie interesujący może być dla naszych badań werset Hi 10,10. Przy pomocy metafor autor przedstawia działanie Boga, prowadzące do ukształtowania
się człowieka w łonie matczynym: hălō’ kechālāb tattîkēnî wekaggebin
nâ taqpî’ēnî. BT tłumaczy co do sensu: Czy mnie nie zlałeś jak mleko
i czy zsiąść się nie dałeś jak serowi? Tymczasem oba czasowniki wyrażające działanie Boga zostały użyte w koniugacji hifil, literalnie więc
należałoby przełożyć: Czy nie sprawiłeś, że zlałem się jak mleko i nie
sprawiłeś, że zsiadłem się jak ser? Nawet w tym tekście poetyckim
Bóg nie jawi się jako ten, który interweniuje na sposób antropomorficzny w formowaniu się płodu ludzkiego, ale jako przyczyna sprawcza naturalnych procesów formowania się człowieka.

[5]

Hifil divinum – gramatyczna SUGESTIA DLA TEOLOGII

35

Wśród polskich przekładów specyfika hifil divinum została uchwycona w BN (sprawiłeś, że jak ser stężałem), zaś w interesujący sposób
jego wymowę zachował K. Romaniuk (BR), tłumacząc: zsiadłem się
jak ser dzięki Tobie. Wprawdzie podmiotem pozostaje Hiob, niemniej
sformułowanie dzięki Tobie wyraźnie wskazuje na kauzatywny charakter Bożego działania.
Również sam moment narodzin, przedstawiony w tym samym rozdziale Księgi Hioba, opisany został przy użyciu koniugacji sprawczej: mērechem hōcē’tānî (Hi 10,18). Bóg nie został tu przedstawiony
jako ten, który wyprowadza z łona matczynego (BT: wywiodłeś mnie
z łona), ale jako ten, który dzięki stworzeniu i ciągłej trosce o człowieka, jest przyczyną sprawczą wszelkich narodzin. Literalnie zatem należałoby przełożyć: sprawiłeś, że wyszedłem z łona.
Nie tylko narodziny człowieka, ale i Boża troska, dzięki której pozostaje on przy życiu, wyrażane są przy pomocy koniugacji hifil. W Jr
49,11 czytamy: jetōmêka ănî ’ăchajjeh, co literalnie należałoby przełożyć: sprawię, że twoje sieroty będą żyły. Nie chodzi zatem o to, że
utrzymam przy życiu (BT), ale że dopuszczę takie okoliczności, które
pozwolą sierotom przeżyć. Nie musi to oznaczać bezpośredniej interwencji Boga, ale na przykład urodzaj, życzliwość ludzką, itp.
W końcu i pośmiertne losy człowieka, które owiane są tajemnicą,
mogą zostać wyrażone przy pomocy koniugacji sprawczej. Poetycko
ujął to autor Księgi Hioba: bemachăšakkîm hôšîbanî. Porównanie
do ludzi zmarłych nie wskazuje na to, jakoby Bóg kazał mieszkać
w ciemnościach Szeolu (tak tłumaczy BT), ale raczej tekst należałoby
przełożyć: sprawił, że zamieszkałem w ciemnościach. Znowu literalne przetłumaczenie hebrajskiego hifil wskazuje na szerszy i niesprecyzowany zakres działania Boga oraz pozwala uniknąć niepożądanej
antropomorfizacji.
W niektórych tekstach biblijnych tajemnicze działanie Boga wobec
proroków zostało przedstawione przy pomocy hifil divinum. Dotyczy
to zwłaszcza czasowników rā’â (widzieć) i šāma‘ (słyszeć) w koniugacji hifil.
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Poszczególne wizje proroka Amosa wprowadzane są formułą4: kōh
hir’anî ’ădōnāj jhwh. Dosłownie należałoby tłumaczyć ją: Pan Bóg
sprawił, że to zobaczyłem, a nie: to mi ukazał Pan Bóg (BT). Polski
czasownik ukazać dość dokładnie precyzuje rolę Boga w wizji prorockiej, czego nie czyni tekst hebrajski, pozwalając na wielorakie rozumienie procesu percepcji wizji.
Analogicznie słowa proroctwa Elizeusza wobec Chazaela, brzmiące: hir’anî jhwh ’ōtkā melek ‘al-’ărām (2Krl 8,13), nie muszą oznaczać: Pan objawił mi, że będziesz królem Aramu (BT), ale raczej: Pan
sprawił, że zobaczyłem ciebie (jako) króla Aramu. Wizja prorocka niekoniecznie implikuje objawienie, tym samym literalny przekład hifil
divinum pozwala na szersze rozumienie tekstu.
Nakazując Jeremiaszowi udać się do domu garncarza, Bóg dodaje: wešāmmâ ’ašmî‘ăkā ’et debārāj (Jr 18,8), co dosłownie znaczy:
i tam sprawię, że usłyszysz moje słowa. Tekst ten jest dla nas szczególnie istotny, gdyż czasownik šāma‘ (słyszeć) częściej występuje
w prostej koniugacji qal i autor natchniony mógł równie dobrze sformułować swoją myśl słowami: i tam usłyszysz moje słowa. Skoro jednak użył koniugacji sprawczej, możemy domniemywać, że chciał
podkreślić szczególne działanie Boga poprzez sytuację, w jakiej stawia Jeremiasza.
W końcu dochodzimy do najważniejszej dla nas i zarazem najliczniej reprezentowanej grupy tekstów. Chodzi mianowicie o te, w których hifil divinum wskazuje na szczególne działanie Boga w historii
świata, Narodu Wybranego lub poszczególnych ludzi. To działanie,
dzięki któremu realizuje On swoje plany, niekoniecznie interweniując w sposób nadprzyrodzony w dzieje ludzkości, możemy nazwać
Opatrznością.
Już u początku dziejów patriarchów hifil divinum zdaje się odgrywać
istotną rolę. Cykl narracji o Abrahamie rozpoczyna się sceną powołania Patriarchy. Już pierwsze zdanie wprowadza nas w istotę Bożego
wezwania: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju,
który ci ukażę (Rdz 12,1). Formuła ta, podobnie jak w konwencjonal4

Am 7,1.4.7; 8,1.
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nych tekstach dotyczących przymierza, zawiera z jednej strony polecenie skierowane do człowieka, z drugiej zaś obietnicę zaangażowania
ze strony Boga.
Czynność, do jakiej zobowiązuje się Bóg, została wyrażona przy
pomocy czasownika w koniugacji hifil – ’ar’ekā , przełożonego
w Biblii Tysiąclecia ukażę5. Forma ta pochodzi od czasownika rā’â,
(widzieć). Zgodnie zatem z logiką koniugacji hifil, najbardziej precyzyjnym przekładem byłby: sprawię, że zobaczysz. Bóg więc nie jest
tylko tym, który „ukazuje” ziemię obiecaną Abrahamowi, ale tym, który w taki sposób prowadzi go i tak konstruuje jego historię, że w odpowiednim momencie Abraham „widzi” ziemię. Całe zaś działanie Boga,
które sprawiło to, że Abraham zobaczył właśnie tę a nie inną krainę,
nazywamy Opatrznością.
Po przybyciu zaś do krainy obiecanej przez Boga, retrospektywnie nawiązuje On do początków wędrówki Abrahama: ’ănî jhwh ’ăšer
hôcē’tîka mē’ûr kaśdîm (Rdz 15,7). W literalnym przekładzie słowa
te znaczą: Ja jestem Pan, który sprawiłem, że wyszedłeś z Ur chaldej
skiego. Uwzględnienie w tym miejscu szczególnej wymowy hifil divi
num czasownika jāca‘ (wyjść) pozwala widzieć w wyjściu Abrahama
z Mezopotamii nie tyle przymus ze strony Boga (w BT: wywiodłeś),
ile raczej Jego dyskretne działanie „za kulisami” wydarzeń historycznych: sprawiłeś, że wyszedłem lub spowodowałeś moje wyjście. Co
więcej, hifil divinum pozwala w tym miejscu rozciągnąć opatrznościowe działanie Boga również na wydarzenia poprzedzające sam moment
opuszczenia Ur chaldejskiego.
W słowach Jakuba skierowanych do Józefa, w których przypomina on działanie Boga w swoim życiu, aż dwukrotnie pojawia się hi
fil divinum: wajjō’mer ’ēlaj hinnî mapreka wehirbîtika (Rdz 48,4).
Uwzględniając specyfikę koniugacji sprawczej, werset ten należałoby przełożyć: Powiedział do mnie (Bóg): Ja sprawię, że będziesz płod
ny i sprawię, że będziesz liczny. Kontekst wskazuje na to, że słowa te
mogą mieć również znaczenie profetyczne, a więc mogą wskazywać
na zaistnienie w historii takich splotów wydarzeń, zbiegów okolicz5

BW, BP, BR, BN, BC – wskażę; BG,BB – pokażę.
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ności, spotkań międzyludzkich, itd., które spowodują wzrost liczebności potomków Jakuba. Bóg zaś, jako kierujący historią przez swoją
Opatrzność, jest sprawcą tego wszystkiego.
Szczególnym kontekstem użycia hifil divinum jest wyjście z Egiptu.
Najczęściej pojawiające się czasowniki to jāca’ (wyjść) w koniugacji hifil – hôcî’ (sprawić, że ktoś wychodzi); oraz bā’ (przybyć, wejść)
w koniugacji hifil –hābî’ (sprawić, że ktoś przybywa, wchodzi). Oba
pojawiają się na przykład w Pwt 6,23: we’ôtānû hôcî’ miššām lema‘an
hābî’ ’ōtānû lātet lānû ’et-hā’ārec (dosł.: i sprawił, że wyszliśmy stam
tąd, aby sprawić, że przybędziemy, aby dać nam ziemię). Oczywiście
przekład literalny nie jest zgrabny pod względem stylistycznym, stąd
też tłumacze dokonują interpretacji, np. Nas jednak wywiódł stamtąd,
aby nas przyprowadzić i dać nam ten kraj (BP) lub: I wyprowadził
nas stamtąd, aby nas wprowadzić do ziemi (BR)6. We wszystkich polskich przekładach Bóg jawi się jako ten, który wyprowadza i wprowa
dza, podczas gdy tekst hebrajski wskazuje na subtelną przyczynowość
sprawczą. Bóg sprawił, że wyszli, to znaczy dokonał cudownych dzieł,
które umożliwiły wyjście z Egiptu oraz otoczył opieką swój lud podczas wędrówki przez pustynię, dzięki czemu sprawił, że weszli do
Ziemi Obiecanej. A więc jego działanie dotyczy nie tylko prowadze
nia ludu, ale stworzenia całej sieci okoliczności, które umożliwiły dotarcie do Kanaanu, jednym słowem – wskazuje na działanie Bożej
Opatrzności w dziejach Izraela. Jedynym przekładem, na jaki natrafiliśmy, który w pełni uwzględnił specyfikę hifil divinum w Pwt 6,23,
jest francuska Traduction Oecumenique de la Bible (TOB): Et nous, il
nous a fait sortir de là-bas pour nous faire entrer dans le pays.
Obok jāca’ (wyjść) w koniugacji hifil (sprawić, że ktoś wychodzi),
na określenie wyprowadzenia z Egiptu pojawia się również czasownik
‘ālâ (iść pod górę, wspinać się, wznosić się) w koniugacji hifil (spra
wić, że ktoś idzie pod górę). Dla przykładu, w Kpł 11,45 czytamy: ’ănî
jhwh hamma‘ăleh ’etkem mē’erec micrajim, co literalnie znaczy: Ja je
stem Panem sprawiającym, że idziecie (lub: szliście) pod górę z ziemi
BT: Wyprowadził nas stamtąd, by iść z nami i przyprowadzić nas do ziemi.
Wstawka by iść z nami nie występuje w tekście hebrajskim ani w żadnych starożytnych przekładach.
6
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Egiptu. Użycie tego czasownika wiąże się z przekonaniem, że Ziemia
Obiecana jest obszarem położonym wyżej niż otaczające ją krainy.
Stąd też, po dziś dzień w języku hebrajskim nie mówi się, że ktoś przy
bywa do Izraela, ale że wstępuje lub wznosi się.
Jednym z wymiarów opieki Bożej nad Izraelem podczas wędrówki przez pustynię, było obdarowanie cudownym pokarmem, manną.
O niej to mówi Wj 16,32: hallechem ’ăšer he’ĕkaltî ’etkem bammidbār
behôcî’î ’etkem mē’erec micrājim (dosł.: chleb, który sprawiłem, że je
dli na pustyni podczas mojego sprawienia ich wyjścia z ziemi Egiptu).
Oczywiście przedstawiony przekład literalny pozostawia wiele do życzenia pod względem stylistycznym, niemniej pozwala uchwycić specyfikę dwukrotnego pojawienia się hifil divinum.
Czasownik he’ĕkaltî (sprawiłem, że jedli) ze względów stylistycznych bywał tłumaczony żywiłem (BT, BC), karmiłem (BG, BB, BN,
BR) dałem jako pokarm (BP). Wszystkie te przekłady dokonują antropomorfizacji działania Bożego i ograniczają je do samej czynności
dawania pokarmu. Uwzględnienie specyfiki hifil divinum rozszerza zakres Bożego działania, obejmując nim wszystkie okoliczności umożliwiające znalezienie i spożywanie manny przez Izraelitów. Niezależnie
od tego, czy opowiadamy się za naturalistyczną interpretacją wydarzenia (ziarna kolendry niesione wiatrem), czy też za niewytłumaczalną nadprzyrodzoną interwencją Boga, hifil divinum podpowiada
nam, że istotne w tym miejscu jest zwrócenie uwagi na działanie Bożej
Opatrzności, które sprawia, że Naród Wybrany ma co jeść podczas wędrówki przez pustynię.
W związku z zacytowanym wersetem, zwróćmy również uwagę
na formę behôcî’î (podczas mojego sprawienia ich wyjścia). Jest to
tzw. infinitivus constructus z sufigowanym zaimkiem dzierżawczym
pierwszej osoby liczby pojedynczej, który desygnuje czynność dokonaną przez podmiot zdania, poprzedzony przyimkiem be (w, pod
czas). Wskazuje on na szerszy kontekst opatrznościowego działania
Boga względem Izraela. Szczegółową sytuacją, w której Bóg okazuje
swoją opiekę nad Narodem Wybranym, jest potrzeba pokarmu. Jednak
dzieje się to w kontekście szerszego działania obejmującego cały splot
okoliczności związanych z wyjściem z Egiptu. Zauważmy jednak, że
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wyjście Izraelitów z Egiptu nie zostało przedstawione jedynie jako
działanie Narodu Wybranego. Zaimek dzierżawczy odnoszący się do
Boga sugeruje, że to On kryje się za całą tą historią. Na różnych bowiem poziomach historii, przyczyną sprawczą, która za kulisami poszczególnych wydarzeń kieruje jej biegiem, jest Boża Opatrzność.
Paradoksalnie, do tego stopnia od Bożego kierowania zostały uzależnione okoliczności wyjścia z Egiptu, że nawet sam głód Izraelitów
jest przypisany Jego inicjatywie. W Pwt 8,3 czytamy: waj‘annekā
wajjar‘ibekā wajja’ăkilkā ’et-hammān (dosł.: utrapił cię, sprawił,
że byłeś głodny, sprawił, że jadłeś mannę). Czasownik wajjar‘ibekā
(sprawił, że byłeś głodny) można rozumieć szeroko jako doprowadzenie do sytuacji, że Izraelici odczuwali głód. A więc Boża Opatrzność
jawi się nie tylko jako takie prowadzenie historii, by usunąć wszelkie
przeszkody przed Izraelem, ale także jako takie działanie Boga, które
stwarza bolesne nieraz sytuacje, w których objawia się Jego moc.
Nie tylko wyjście z Egiptu i wejście do Ziemi Obiecanej dokonało się dzięki Bożej Opatrzności, ale wszelka pomyślność i rozwój
Izraela ma w Niej swoje źródło. Przy użyciu aż trzech hifil divinum,
przedstawia to Kpł 26,9: ûpānîtî ‘ălêkem wehiprêtî ’etkem wehirbêtî
’etkem wahăqîmōtî ’et-berîtî ’itkem (dosł.: Zwrócę się ku wam, spra
wię, że będziecie płodni, sprawię, że staniecie się liczni i sprawię,
że będzie stało [tzn. będzie niewzruszone, stabilne] moje przymierze
z wami). Zauważmy, że jedynie pierwszy z czterech czasowników występujących w zdaniu jest w koniugacji qal, mianowicie pānîtî (zwrócę
się), gdyż wyraża czynność samego Boga, bez związku z działaniem
Opatrzności, natomiast wszystkie pozostałe wskazują na różne aspekty sprawczego działania Boga wobec Izraela. Za czasownikiem hiprêtî
(sprawię, że będziecie płodni) kryje się Boża Opatrzność kierująca
procesami naturalnymi, ale również różnorakie kształtowanie relacji
międzyludzkich, prowadzące do spotkań, małżeństw i szczęścia poszczególnych rodzin. Czasownik hirbêtî (sprawię, że staniecie się licz
ni) informuje o kolejnym aspekcie działania Bożej Opatrzności. Nie
tylko chodzi o płodność, ale i zachowanie przy życiu nowych członków Narodu Wybranego. Opatrzność czuwa nad tym, by rozwijali się
zdrowo, nie byli dziesiątkowani przez choroby lub wojny oraz dożyli
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sędziwego wieku. W końcu zwrot hăqîmōtî ’et-berîtî ’itkem (sprawię,
że będzie stało [tzn. będzie niewzruszone, stabilne] moje przymierze
z wami) wskazuje na trudne do sprecyzowania, nieuchwytne działanie Bożej Opatrzności, chroniące Izraelitów przed pokusą porzucenia
przymierza. Będzie ono miało miejsce zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak i religijnej. Na poziomie decyzji królów i osobistych wyborów poszczególnych Izraelitów.
Obietnica Bożej opieki realizuje się poprzez jego Opatrzność również w dalszych dziejach Izraela. Ciekawym przykładem jest w tym
względzie użycie czasownika mālak (królować) w hifil (himlîk - spra
wić, że ktoś króluje). Podmiotem w zdaniach z użyciem tego czasownika może być zarówno Bóg jak i człowiek. W przypadku człowieka,
np. w Jr 37,1 (Sedecjasza ... ustanowił królem Nabuchodonozor, król
Babiloński) czasownik himlîk można tłumaczyć ustanowił królem (BT,
BR, BN), uczynił królem (BV), wyniósł na tron (BP). Jednak w sytuacji, gdy sprawcą jest sam Bóg, np. w 1Sm 15,35 (Pan ... Saula uczynił
królem nad Izraelem) lub 2Krn 1,9 (Panie Boże ... sprawiłeś, że jestem
królem nad narodem tak licznym), ten sam czasownik może mieć bardzo szerokie znaczenie. Bóg nie ustanawia bezpośrednio króla, lecz
poprzez swoją Opatrzność tak kieruje biegiem historii, że ten lub inny
jego wybraniec zostaje władcą. W przypadku Saula inaczej wyglądało
działanie Boga niż w przypadku Dawida lub Salomona, zawsze jednak
to On pozostawał ostateczną przyczyną sprawczą.
Śledząc logikę Bożego działania w historii, nie sposób pominąć pewien szczególny i paradoksalny aspekt. W dziejach Izraela, gdy Naród
Wybrany odstępował od wierności Przymierzu, Bóg dopuszczał klęski i nieszczęścia. Często ich nadejście jest przedstawiane przy pomocy hifil divinum. Dla przykładu, w 1Krl 14,10 czytamy słowa proroka
Achiasza w dosłownym tłumaczeniu: Dlatego ja sprawię, że przyjdzie
(mēbî’) nieszczęście na dom Jeroboama i sprawię, że zostanie zabity
(wehikrattî) u Jeroboama nawet moczący ścianę (tzn. chłopiec nie bę
dący niemowlęciem), niewolnik i wolny w Izraelu. Widzimy, że zarówno ogólna sytuacja nieszczęścia (hebr. rā‘â – zło, klęska, które w tym
kontekście należy rozumieć jako wojnę), jak i konkretny skutek, jakim
jest śmierć dzieci, dokonują się za Bożym przyzwoleniem. To On stoi
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za kulisami wydarzeń, choć bezpośrednimi ich sprawcami są najeźdźcy Asyryjscy. Trudno odnieść to do Bożej Opatrzności, lecz niewątpliwie stanowi to drugą stronę Bożego działania w historii.
W tym miejscu należy znowu zwrócić uwagę na brak precyzji translatorycznej niektórych przekładów, gdzie formę sprawczą wehikrattî
(sprawię, że zostanie zabity) tłumaczono w taki sposób, jakoby Bóg
był bezpośrednim sprawcą tych nieszczęść: wytępię (BT, BN), wygu
bię (BP), wytracę (BB,BG), wytnę (BV).
Najtragiczniejszą konsekwencją niewierności Narodu Wybranego,
która urośnie w jego historii do rangi paradygmatu, będzie wygnanie z Ziemi Izraela. Najpierw dotknie ono za sprawą Asyrii Królestwo
Północne, następnie zaś – wskutek najazdu Nabuchodonozora –
Królestwo Judy. Również zapowiedź tego nieszczęścia została wyrażona przy pomocy hifil divinum słowami Amosa: wehiglêtî ’etkem
mēhol’â ledammāśeq (i sprawię, że pójdziecie na wygnanie poza
Damaszek - Am 5,27). W kontekście czasownika gālâ (iść na wygna
nie) w koniugacji hifil wydaje nam się szczególnie istotne wyróżnienie specyfiki hifil divinum. Gdy sprawcą wygnania jest człowiek (np.
w 2Krl 16,9), wówczas przetłumaczymy wygnać, deportować, natomiast gdy podmiotem zdania jest Bóg – pełen sens słowa wyrazi opisowe sprawi, że zostanie wygnany, deportowany.
Zarówno niewola babilońska, jak i inne nieszczęścia, jakie dotknęły
Izraela, znajdują swój głębszy sens w słowach Jeremiasza: Tak jak Ja
sprawiłem, że przyszło (hēbē’tî) na ten lud całe to wielkie nieszczęście,
tak Ja sprawiam, że przychodzi (mēbî’) na nich wszelkie dobro, które
Ja im przyrzekłem (Jr 32,42). W wersecie tym dwukrotnie posłużono
się formą hifil czasownika bā’ (przychodzić), by ukazać całą dynamikę
Bożej Opatrzności, która wprawdzie dopuszcza nieszczęście, lecz tylko dlatego, by okazało się jeszcze większe dobro.
Tym wielkim dobrem, które Bóg czyni Izraelowi, jest powrót z wygnania, będący w pewnym sensie powtórzeniem paradygmatycznej sytuacji wyjścia z Egiptu. Tym razem jednak głównym czasownikiem,
którego hifil divinum ma bogate implikacje teologiczne, jest šûb (po
wrócić). Powrót z niewoli staje się możliwy, gdyż to Bóg w ten sposób pokierował sytuacją polityczną, iż powstały sprzyjające warunki.
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Zachariasz prorokuje: ’et bêt-jôsep ’ôšî‘a wahăšîbôtîm7 kî richamtîm
(sprawię wybawienie domu Józefa i sprawię, że powrócą, gdyż ulito
wałem się nad nimi - Zch 10,6). Znowu pewnym uproszczeniem jest
tłumaczenie hifil wahăšîbôtîm (sprawię, że powrócą) przez sprowadzę
z powrotem (BT, BP, BR, BN), natomiast słusznie, aczkolwiek nienajlepiej pod względem stylistycznym, tłumaczy BV: sprawię ich powrót.
Tekstem, w którym w sposób szczególny wybrzmiewa teologiczny
sens hifil divinum czasownika šûb (powrócić), jest przedostatni werset Lamentacji Jeremiasza: hăšîbēnû jhwh ’ēlejkā wenāšûbâ8 (spraw,
Panie, abyśmy wrócili do Ciebie a my wrócimy - Lm 5,21). Autor biblijny odwołuje się do duchowego znaczenia czasownika šûb, który
oznacza w pewnych kontekstach powrót do wierności Bogu, czyli to,
co w języku polskim – używając również rdzenia czasownika wra
cać – nazywamy nawróceniem. W wersecie czasownik ten pojawia się
dwukrotnie: najpierw w koniugacji hifil – spraw, abyśmy wrócili (lub:
spraw, abyśmy się nawrócili), pod koniec zaś w koniugacji qal – wró
cimy (lub: nawrócimy się). Tym samym zostaje przedstawione współdziałanie Boga i człowieka. On jest tym, który pobudza swoją łaską do
duchowej przemiany, zaś tym, który ją dokonuje, jest sam człowiek.
Obietnica powrotu z wygnania i odnowienia Izraela ma jeszcze jeden istotny wymiar. W pełni dokona tego dopiero Mesjasz, którym dla
chrześcijan jest Jezus Chrystus. Obietnice czasów mesjańskich niejednokrotnie są formułowane z użyciem hifil divinum. Weźmy dla przykładu Iz 42,16: wehôlaktî ‘iwrîm bederek lō’ jādā‘û bintîbôt lō’ jād‘û
’adrîkēm (sprawię, że niewidomi pójdą drogą, której nie znali i spra
wię, że będą kroczyli ścieżkami, których nie znali). Przy użyciu paralelizmu synonimicznego, autor natchniony ukazuje cudowność czasów
mesjańskich, posługując się hifil czasowników hālak (iść) i dārak (kro
czyć). Sugeruje tym samym, że sprawcą, który doprowadzi bieg historii do szczęśliwego kresu, jest sam Bóg, działający przez swoją
Opatrzność.
Opowiadamy się za sugestią aparatu krytycznego BHS, popartą starożytnymi
przekładami. Tekst Masorecki zawiera w tym miejscu: i sprawię, że zamieszkają.
7

8

Wybieramy formę Qere, która również pojawia się w licznych rękopisach.
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W naszym artykule zaprezentowaliśmy tylko niewielką liczbę
przykładów użycia w Biblii czasowników w koniugacji hifil, w zdaniach, których podmiotem jest Bóg. Sądzimy, że głębsza analiza tego
rodzaju konstrukcji gramatycznych, nazwanych przez nas hifil divi
num, może doprowadzić do interesujących wniosków teologicznych,
zwłaszcza dotyczących Bożego działania w historii, które nazywamy
Opatrznością.
Nasuwają się jednak dwa dodatkowe wnioski. Po pierwsze, stwierdziliśmy, że hifil divinum bardzo często traci swoją wymowę w procesie tłumaczenia. Dzieje się tak, ponieważ forma hifil, wyrażana
w języku hebrajskim jednym słowem, potrzebuje w przekładach na
inne języki kilku słów, co czyni tekst rozwlekłym i często niezgrabnym
pod względem stylistycznym. Stąd też praca nad hifil divinum wymaga
bardzio dobrego wyczucia tekstu oryginalnego Biblii.
Po drugie, należy podchodzić do hifil divinum w sposób bardzo
ostrożny i nie wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Dotyczy to
zwłaszcza czasowników, których forma qal nie występuje w hebrajszczyźnie biblijnej9. Nie zawsze bowiem forma gramatyczna musi być
nośnikiem głębokich treści teologicznych. Sądzimy jednak, chociażby na podstawie przebadanych przez nas tekstów, że filologiczna analiza hifil divinum może znacznie ubogacić naszą refleksję teologiczną
nad tekstem biblijnym.
„Hiphil divinum” – grammatical suggestion for the
theological reflection on the Divine Providence
The article deals with some examples of the use of hiphil causative verbal forms in phrases expressing God’s action. In biblical translations into modern languages such phrases usually create problems
because of the specificity of the Hebrew causative form. In several cases they express God’s activity “behind the scenes” as the One who
plans and leads the human history, especially the history of Israel.
9
Na przykład czasownik nākâ, który w hifil nie ma znaczenia sprawczego. Stąd też
byłoby ryzykowne interpretowanie np. Ez 39,3 w kategoriach hifil divinum.
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KS. Krzysztof Góźdź
Monizm czy dualizm antropologiczny?
Problem monizmu ontologicznego pojawił się już w greckiej starożytności, w refleksji filozoficznej nad pytaniem o arche rzeczywistości, czyli o jej zasadę, przyczynę, początek, źródło. Ponieważ pierwsi
filozofowie przyrody opierali swoje obserwacje na poznaniu zmysłowym, stąd arche kosmosu miała charakter materialny, stały, wieczny.
Dla Talesa z Miletu (+ 550 przed Chr.) tym praelementem wszechświata była woda, dla Anaksymenesa (+ 540 przed Chr.) – powietrze, dla
Heraklita (+ 480 przed Chr.) – ogień. Kosmos byłby więc zwielokrotnieniem czy też różnym upostaciowieniem tego samego elementu (np.
wody), z którego wyewoluował i dlatego jest całością-jednością. Tak
kosmos byłby bytem jednym i jednorodnym1.
Opozycją w stosunku do monizmu jest pluralizm, który przyjmuje
podstawowe zróżnicowanie elementów rzeczywistości (rzeczy, osób,
świata), a w konsekwencji uznanie złożoności bytu. Odmianą pluralizmu jest dualizm, który w wyjaśnianiu danej rzeczywistości, np. człowieka, przyjmuje dwie niesprowadzalne do siebie zasady: materialną
i duchową, ciało i duszę. W zasadach tych zachodzi przeciwieństwo,
a nie sprzeczność. Przeciwieństwo nie narusza jedności czy pluralizmu bytu, sprzeczność – tak2. W dosłownym filozoficznym znaczeniu
dualizm jest opozycyjną i wykluczającą się dwoistością rzeczy, zasad
i wartości. Przyjmuje on w strukturze bytu istnienie dwóch przeciwZ.J. Zdybicka, Monizm, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii (dalej: PEF),
Lublin 2006, t. 7, s. 354-355.
1

2

A. Maryniarczyk, Dualizm, w: PEF, Lublin 2001, t. 2, s. 729.
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nych pierwiastków, a nawet sprzecznych zasad, czy dwóch zwalczających się sił: dobra i zła3. Takiego radykalnego dualizmu nie może
przyjąć chrześcijaństwo w rozumieniu człowieka. Teologia katolicka opowiada się więc za arystotelesowsko-tomistycznym rozwiązaniem, które przyjmuje złożeniową strukturę bytów i analogiczny
sposób bytowania dwóch zasad (elementów), które są różnorodne, ale
nie są sprzeczne. Tak jeden byt człowieka stanowi ścisłą jedność, ale
w dwoistości: elementu duchowego i cielesnego, duszy i ciała. W myśli chrześcijańskiej jedni akcentowali głównie jedność, drudzy dwoistość. Jak ten problem rozwiązać dziś?
Należy prześledzić kilka ważnych kwestii. Pierwsza jest pytaniem
o monizm czy dualizm w Biblii. Odpowiedź jest tu jasna: w Biblii jest
akcentowana jedność, ale w dualizmie duszy i ciała. Przykładem dla
zobrazowania sytuacji może być tekst Księgi Koheleta (12,7): „I wróci się proch do ziemi, tak, jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał” (por. też: Mdr 2,22-23; 3, 1-3; 4,14; 15,8-11; 16,14). Także
teksty Nowego Testamentu są w tym względzie przejrzyste, jako przykład może posłużyć 1 Tes 5,23: „Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu
zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa” (por. też:
Mt 10,29; 16,26; Mk 8,36-37; 1 Tes 2,8; Hbr 4,12; Ap 6,9; 20,4).
Druga kwestia dotyczy zderzenia tego obrazu Biblii z myślą hellenistyczną w wyniku czego człowiek był pojmowany jako dusza, a jego
wymiar cielesny poniżano. Trzecią kwestią jest uzdrowieniem obrazu
człowieka, w którym jest on widziany jako jedność ciała i duszy. Czasy
współczesne przynoszą inny kryzys rozumienia człowieka, który kulminuje w zaprzeczeniu duszy.

1. „Nowy człowiek” według chrześcijaństwa
Chrześcijaństwo, żyjące tajemnicą Wcielenia, Paschy i Zmartwych
wstania Jezusa Chrystusa, sformułowało zadziwiającą antropologię,
której istotę wyraża biblijne zdanie: człowiek jest „nowym stworze3

Tamże, s. 727-728.

[3]

Monizm czy dualizm antropologiczny?

47

niem” (por. Ga 6,15; 2 Kor 5,17), czyli jest „nowym” człowiekiem4.
Co to znaczy dla współczesnego człowieka, który często sam niestety nie wie, kim tak naprawdę jest? Skoro jednak według teologii jest
on „nowym człowiekiem”, to logicznie musiał przedtem istnieć także „stary człowiek”. Ta propozycja zdaje się być już dla człowieka
powszechnej globalizacji nie do przyjęcia, gdyż – nawet w języku potocznym – termin ten sugeruje coś niezbyt dobrego, a w teologicznym
wprost katastrofę: że człowiek jest grzeszny. Tego nie chce wiedzieć
współczesny homo sapiens.
Jak zatem wybrnąć z tej – zdawać byś mogło – patowej sytuacji,
jaka dzieli nas ludzi we współczesnym rubikonie między człowiekiem ciała a człowiekiem ducha, między człowiekiem wewnętrznym
a zewnętrznym, między człowiekiem Bożym a człowiekiem świata?
Jedynym wyjściem jest zapewne prawda chrześcijańska, biblijna, historyczna i teologiczna, że między „starym” a „nowym” jest Jezus
Chrystus, a to oznacza, że nowy jest zakorzeniony w Bogu, właśnie
przez Chrystusa. To następstwo od starego do nowego jest klasycznym zdaniem, wypowiedzianym przez Jezusa, co św. Marek uczynił
jakby tytułem całego przepowiadania: „Czas się wypełnił i bliskie jest
królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15).
Człowiek ma więc starać się przejść – szczególnie dziś egzystencjalnie – z epoki zła do czasu dobra. Ma mu w tym pomóc istotny aksjomat antropologii teologicznej, że człowiek nie jest opuszczonym, lecz
jest chcianym przez Boga i zawsze pozostanie Jego partnerem. Inaczej
byłoby to zaprzeczenie ontycznego zaistnienia człowieka jako obrazu
Boga (por. Rdz 1,27). Zatem antropologia teologiczna ma zasadnicze
zadanie, by wypowiedziane zdanie wiary jeszcze raz na nowo przemyśleć i rozwinąć, że człowiek (kobieta i mężczyzna; jednostka i społeczność) jest przez Boga chciany, stworzony, kochany, także w jego
sprzeciwie nie jest pozostawiony samemu sobie, lecz odkupiony, naO.H. Pesch, Der neue Mensch oder: Gottesglaube und Ethos, w: tenże, Frei sein
aus Gnade, Leipzig 1986, s. 367-379; tenże, Katholische Dogmatik. Aus ökumenischer
Erfahrung, Bd. 1: Die Geschichte der Menschen mit Gott (Teilband 1/2), Ostfildern
2008, s. 11-25.
4
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pełniony Bożym Duchem w nadziei na ostateczne jego spełnienie we
wspólnocie z Bogiem i świętymi.
Zasadniczym punktem, który obejmuje człowieka w antropologii
teologicznej jest jego relacja do Boga5, jego życie jako życie wobec
Boga, który chce mieć człowieka za „partnera dialogu” i nie pozostawi go, o ile sam człowiek w swojej – od Boga darowanej mu wolności – nie będzie tego chciał. To odniesienie człowieka do Boga, które
w słowach Jezusa możliwe jest tylko w wierze w głoszoną przez Niego
Ewangelię, określone jest w wielu innych wyrażeniach Pana. Życie
człowieka wobec Boga wyrażona jest przede wszystkim w tym obrazie, że Bóg pozwala wschodzić słońcu na dobrymi i złymi (por. Mt
5,45). Ponieważ On dba o człowieka, to nie musi się człowiek o nic
troszczyć (por. Mt 6,25-34). Bóg jak ojciec nie daje synowi kamieni
zamiast chleba (por. Mt 7,9). Bóg jest gotowy do bezwarunkowego darowania winy (por. Mt 18,23-35). Można tak mnożyć tę wspólną więź
Boga i człowieka, którą naznacza zawsze pierwotne wyjście Stwórcy
wobec stworzenia.
Jezus, będąc doskonałym obrazem Ojca (por. Kol 1,15), nie wątpi, że to „nowe” w relacji Boga i człowieka porzuci to „stare”, czyli to „dotychczasowe”, tzn. naprawi to, co dotąd było jego grzechem,
a więc niezrozumienie prawdziwej woli Boga i sprzeciw wobec Niego.
Dlatego dla wierzących w Bóstwo Jezusa Chrystusa konieczne staje
się porzucenie obrazu „śmiertelnego człowieka” (Rz 1,23), a przywdzianie „obrazu Jego Syna” (Rz 8,29). To dotychczasowe (stare) pozostanie jako zakończona już na zawsze przeszłość, gdyż nowe, czyli
Królestwo Boże, oznaczające niezawodną, kochającą i przebaczającą
bliskość Boga, staje się teraźniejszością i człowiek potrzebuje tylko po
nią sięgnąć i nią żyć6.
Jezus z Nazaretu nie tworzył żadnej nowej filozoficznej teorii
o człowieku. Mówił tylko o człowieku przed Bogiem i wobec Boga.
Przyrzekał mu swoją miłość, świadczył o tej miłości w swoim działa5

W. Beinert, Die Leib-Seele-Problematik in der Theologie, Köln 2002, s. 11-14.

K. Góźdź, Królestwo Boże i Królestwo Chrystusa, „Scripturae Lumen” 1 (2009)
nr 1-2, s. 25-39.
6
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niu wobec ludzi (np. uzdrowienia: Mt 8,16; 10,8; 12,15; 19,2). Przy
tym widział On całego człowieka, bez żadnych odróżnień i ograniczeń. Jedyne odróżnienie jakie czyni Jezus, to odróżnienie między
Stwórcą i stworzeniem, między Bogiem i człowiekiem. Odróżnienie to
jest konstytutywne dla każdej wiary w Boga, która nie chce skończyć
w panteizmie czy antropomorfizmie. Wtedy mówi się o tzw. relacyjnej ontologii, czyli o rozumieniu rzeczywistości, która wyraża się jako
„bycie w relacji”. Należy jednak zaznaczyć, że antropologia teologiczna z przyczyn tej dualistycznej rzeczywistości nigdy nie może zgadzać
się z monistycznym obrazem człowieka, który uważa go za jedność
samą w sobie i nie może on mieć żadnego odniesienia poza nim samym, czyli np. do Boga czy bliźniego.
W ten sposób biblijny obraz człowieka, mówiący o jego egzystencjalnej relacji do Boga, przybrał – w przejściu do przestrzeni greckiej –
założenia myślenia określonej antropologii filozoficznej. Przykładem
może tu być pojęcie „świat”, które w Ewangelii św. Jana oznacza
kosmos, a także ludzką grzeszną rzeczywistość (por. J 1,10; 14,30;
16,8.11.33; 17,25; 18,36), a w świecie greckiego myślenia oznacza
świat materialny, a ostatecznie – cielesność człowieka.
Podobnie przeciwieństwo między ciałem i duchem oznacza u św.
Pawła przeciwieństwo między grzeszną i bezgrzeszną egzystencją, ale
ostatecznie zostaje to przełożone na przeciwieństwo między ciałem
a duszą duchową. Tak też pojęcie nefesz, które w jęz. hebrajskim oznacza po prostu „życie”, czy „pryncypium życia”, to w sferze greckiego
myślenia oznacza „duszę”, która od ciała musi być odróżniona i nawet
mu przeciwstawiona.
Oznacza to, że w chrześcijańskiej myśli greckiej mówi się o całym
człowieku w relacji do Boga. Ale ta całość spoczywa na dualistycznym
związku ciała i duszy, ciała i ducha. Relacja Boga i człowieka zasadza się na tym, by odróżnić tę „podwójność” w człowieku i odpowiednio się zachować, czyli uważać cielesną rzeczywistość człowieka jako
ciągłe zagrożenie jego duchowości i przez to wieczne źródło możliwego grzechu7.
7

Por. K. Góźdź, Człowiek jako soma i sarx, w: tenże, Teologia człowieka, s. 51-57.
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2. Zderzenie biblijnego i filozoficznego
rozumienia człowieka: człowiek jako
„dusza w ciele”
Jak wygląda w samej myśli filozoficznej problematyka monizmu
czy dualizmu? Mówi się tu często o „cieniu Platona”, jaki pozostawił
nad myślą chrześcijańską w recepcji jego myśli przez neoplatonków
chrześcijańskich oraz przez św. Augustyna. Można nawet powiedzieć,
że do XIII wieku filozofia chrześcijańska bazowała na założeniach
platonizmu i neoplatonizmu. Wyjątkiem jest tu arystotelik Boecjusz
(+ ok. 525), choć jego koncepcja osoby była zawężona8. Tak też teologowie, którzy tworzyli chrześcijański obraz człowieka, używali pojęć
i słów filozofii platońskiej czy neoplatońskiej, świadomie czy nieświadomie. Przykładem świadomego użycia pojęć platońskich jest jednak
św. Augustyn. Sam on wyznaje, że z manichejczyka stał się neoplatończykiem9. Ostatnim krokiem do chrztu było przekonanie, że ze względu na Chrystusa odbierze pychę neoplatonizmowi.
Chrześcijański obraz człowieka według platonizmu-neoplatonizmu
jest następujący: człowiek jest złożeniem materii i ducha, materialnego
ciała i duchowej duszy. Jest on w zasadzie jednością, ale na podstawie
tego złożenia, które nie może zapomnieć przeciwieństwa tych dwóch
części składowych. Ponieważ w platonizmie „dusza” (psyché, anima)
nie oznaczała jeszcze duchowej części człowieka, stąd także zwierzęta
i rośliny mają „duszę” odpowiadającą ich gatunkowi10.
Gdy jednak chrześcijanin powie słowo „duch”, to myśli także
o Duchu Świętym, którym człowiek został obdarowany przez Jezusa
Chrystusa. Zatem z jednej strony to obdarowanie Duchem Bożym (duchowość) należy do istotnej cechy ludzkiej duszy; podczas gdy biblijne słowo nefesz – przetłumaczone zostało w starej grece i łacinie przez
B. Gacka, Znaczenie osoby w teologii Josepha Ratzingera – Benedykta XVI,
Warszawa 2010, s. 25, 124-125.
8

 Św. Augustyn, Wyznania, III, 5-10.

9

Por. S. Swieżawski, Wstęp do kwestii 76, w: Święty Tomasz z Akwinu, Traktat
o człowieku. Summa Teologii 1,75-89, przeł. i oprac. S. Swieżawski, Kęty 1998, s. 60.
10
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słowo „dusza”; z drugiej strony dusza duchowa jest miejscem odniesienia do Boga, złączenia z Bogiem.
Z tego wynika, że cielesno-materialna strona człowieka jest – jak
wszelka rzeczywistość materialna – według swej istoty oddalona od
Boga, obca Bogu. Nie musi to oznaczać, że materia jest samodzielnym
pryncypium antyboskim, jak uważał właśnie manicheizm. Nie musi to
też oznaczać, że złożona całość człowieka (materia i duch; materialne
ciało i duchowa dusza) powstała – jak w mitach gnostyckich – przez
to, że dusza duchowa została za karę odejścia od Boga i Jego światłości
strącona do świata ciemności, czyli w materię, i musi teraz czekać, by
wysłany przez Boga „Objawiciel” i Odkupiciel wyzwolił ją z tej ciemności materii i z powrotem przeniósł ją do światłości Boga.
Przy takich założeniach filozoficznych jedność człowieka (w złożeniu materii i ducha) jest wprawdzie jednością, ale tylko zewnętrzną.
Nie może tu być mowy o tym, że człowiek jest wewnętrzną jednością
ciała i ducha, czyli jego cielesność należy do istoty jego bycia człowiekiem. Ciało w chrześcijańskim rozumieniu nie jest jednak „więzieniem” duszy, ani też – po grzechu pierworodnym – nie jest przeszkodą
do wiary w Boże dobre stworzenie. Ale ciało pozostaje nadal rozumiane jako „naczynie” duszy, albo jako „pojazd”, którym kieruje dusza.
Inaczej mówiąc, dusza nie „formuje” człowieka do bycia całością jako
człowiek, ona porusza tylko i kieruje ciałem, ale jest od niego w sposób istotny odróżniona i także oddzielona. Przez to jest jasno określone, kim jest człowiek: jest nim dusza (dusza jest człowiekiem). Jest to
klasyczny obraz człowieka określony filozoficzną koncepcją Platona.
Konsekwencje takiego obrazu człowieka są dla etyki chrześcijańskiej wyraźne. Skoro ciało nie należy do istoty bycia człowiekiem, to
ma inne oczekiwania niż widzi to dusza, która jest w relacji do Boga.
A zatem ciałem rządzi nie tylko rozum, stąd trzeba je trzymać niejako
na uwięzi. Ważne jest to dla etyki seksualnej. Jedynie przez instytucję
małżeństwa można utrzymać na wodzy seksualność. Małżeństwo ma
– poza zrodzeniem potomstwa i wzajemnej pomocy współmałżonków
– także trzeci sens: remedium concupiscentiae, tj. lekarstwo na pożąd
liwość. Najpóźniej od Augustyna jest to powszechnie stosowana teza,
także przez Tomasza z Akwinu. Seksualna żądza – przez św. Pawła
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uznana za pożądliwość (epithymía) – stała się synonimem grzesznego zepsucia, deprawacji cielesności człowieka i dlatego należy ją tłumić, poza świadomym rodzeniem potomstwa. Także Piotr Lombard
miał takie stanowisko w swoich Sentencjach: małżeństwo jest „usprawiedliwione” tylko ze względu na zrodzenie potomstwa i przez to zachowanie rodzaju ludzkiego, a poza tym jest ono „zalegalizowanym
nierządem”11.
Jest to konsekwencja włączenia biblijnego obrazu człowieka w platoński horyzont myślenia. Taki obraz został dalej bezkrytycznie rozpropagowany. Chodzi więc o to, że obraz człowieka zbudowany został
przez pośrednictwo pojmowania duszy duchowej jako bezpośredniości
do Boga w sensie „od ducha do Ducha” (od człowieka jako ducha do
Boga jako Ducha) i stąd określenia bytu człowieka przez Boga. Dusza
niejako została wyabsolutyzowana; tylko ona – a nie cały człowiek –
jest w relacji do Boga. Według tego złego ujęcia dusza jest więc dobra,
a ciało jest złe, grzeszne.
Wrażenie takie można też odnieść w tekstach św. Pawła, gdy mówi
o konkupiscencji: „Nie rozumiem tego, co czynię, bo nie czynię tego,
co chcę, ale to, czego nienawidzę – to właśnie czynię” (Rz 7,15). I dalej dodaje: „Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię zło,
którego nie chcę. Jeśli nie czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie
to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło” (Rz 7,19-21).
W człowieku toczy się walka między dwiema władzami oznaczonymi przez Prawo Boże i prawo grzechu, ponieważ człowiek chce czynić dobro, ale czyni zło12. We wnętrzu człowieka zamieszkuje wola
Boża (dusza), ale władza grzechu tak zniewala człowieka, że nie jest
on w stanie wybrać dobra. Dlatego potrzebuje wyzwolenia z tego staO.H. Pesch, Katholische Dogmatik, Bd. 1/2, s. 1. Pesch uważa, że nawarstwiło
się tu w ciągu dziejów mówienie o pierwszym grzechu Adama i Ewy, czyli o pragrzechu, w którym doszło do niechcianego przez Boga pierwszego cielesnego zjednoczenia Adama i Ewy (grzech seksualny). Zatem teza ta spoczywa na tzw. „małżeństwie
rajskim”, które według Boga miało być całkowicie rajskie, czyli bez seksualnej rozkoszy, żądzy. Oczywiście rozwój tej problematyki nie jest słuszny.
11

12

K. Góźdź, Teologia człowieka, Lublin 2006, s. 62-63.
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nu. Może to zrobić tylko Jezus Chrystus. Należy tu jednak pamiętać,
że formą grzechu jest zawsze dusza, a nie tylko ciało. Zapewne dlatego
św. Paweł mówi tak przekonująco w 1 Kor 15 o obietnicy „cielesnego
zmartwychwstania” dla wierzących.

3. Nowy obraz człowieka: człowiek
jako jedność duszy i ciała
Średniowieczne odrodzenie myśli Arystotelesa (+322 przed Chr.)
przez Akwinatę otworzyło drogę do rozumienia człowieka jako jedności i całości, a nie tylko jako duszy w ciele (Platon, za nim św.
Augustyn). Ten nowy sposób widzenia jedności człowieka stał się
koronnym świadkiem chrześcijańskiej wiary w stworzenie przeciw
obcemu cielesności „chrześcijańskiemu” platonizmowi. I choć obu filozofów, Platona i Arystotelesa, nie dzieliła żadna epoka, gdyż pierwszy był nauczycielem drugiego, to jednak ich koncepcje człowieka
rozdzieliła wielka przepaść. Dopiero genialny umysł św. Tomasza niejako zwrócił chrześcijaństwu zdrową myśl Arystotelesa. Tomasz w odniesieniu do człowieka zaczerpnął od niego naukę o materii i formie,
na podstawie której uwyraźnił obraz człowieka.
Arystoteles zauważał na podstawie obserwacji, że rzeczy się zmieniają i wtedy powstaje coś całkiem „nowego”. Z jednej strony musi
być jakieś pryncypium, które pozwoli powiedzieć, że dana rzecz jest
tą albo stała się nią; tym (pierwszym) pryncypium jest zmieniająca się
materia. Z drugiej strony musi w tych rzeczach znaleźć się inne pryncypium, na podstawie którego można powiedzieć, że dana rzecz jest
tym i tym się stała; tym (drugim) pryncypium jest forma, która zmienia
tę rzecz. Zmienia się jedna rzecz w drugą, np. drewno w popiół, albo
larwa w motyla, to oznacza, że materia otrzymuje nową formę, która zmienia starą formę w tej samej materii. Tak każda materia staje się
dzięki formie tą określoną istotą (popiołem, motylem).
Obydwa pryncypia (materia i forma) muszą być realnie, a nie tylko
myślnie odróżnione. Tylko myślne odróżnienie nie może bowiem objaśnić realnego procesu zmiany: przejście drewna w popiół dokonuje
się bowiem realnie, gdy spala się drewno. Nie został ten proces wymy-

54

KS. Krzysztof Góźdź

[10]

ślony, lecz jest on faktyczny, gdyż doświadcza się takich skutków, gdy
spali się drewno.
Obydwa pryncypia, materia i forma – nigdy nie istnieją dla siebie
samych, lecz tylko w konkretnej rzeczy, w substancji, i wzajemnie się
warunkują. A zatem każda konkretna rzecz składa się z materii i formy
i jak długo istnieje, tworzy tzw. jedność istotową. Całość nie jest wtedy
tylko zewnętrznym złożeniem, jak w modelu Platona, w którym rzeczy materialne partycypują jedynie w ich ideach, ale idee te nie wchodzą istotnie w materię.
Oczywiście teoria ta nie da się nigdy empirycznie udowodnić. Jest
ona czysto filozoficznym rozumowaniem, opartym na obserwacji fenomenu ruchu i zmiany. Ale nie przeszkadzało to ani Arystotelesowi,
ani następcom, aż do stworzenia tzw. „nowej” filozofii naturalnej.
Arystoteles wprowadził naukę o tzw. hilemorfizmie13. Według niej,
wszelkie rzeczy (ciała) tworzą jedność dwóch elementów: materii
(hyle) – jako możność, i formy (morfe) – jako aktu. Nie są to pojęcia
biologiczne, lecz filozoficzne. Wszelkie ciała (byty; rzeczy) materialne
są złożone z materii i formy, jako dwóch podstawowych składników,
tzw. pryncypiów. Żaden z tych składników nie jest czymś zupełnym,
dopiero razem tworzą compositum (substancję). Materia spełnia tu rolę
możności; stąd określa się ją principium quo potentiale (pryncypium,
które daje możność). Forma zaś spełnia rolę aktu, dlatego określa się ją
principium quo actuale (pryncypium, które sprawia aktualność).
Mówienie o materii i formie w znaczeniu ścisłym sprowadza się do
określenia dwóch kategorii: materii pierwszej i formy substancjalnej.
Materia pierwsza jest całkowicie nieokreślona, pozbawiona właściwości, czyli jest to czysta możność stania się jakimś bytem cielesnym. Zaś
forma substancjalna może się łączyć tylko z materią pierwszą i razem
z nią tworzy compositum, tj. substancję.
Czym jest z kolei substancja? Substancją we właściwym znaczeniu
filozoficznym nie są rzeczy, przedmioty martwe czy wytwory człowieka, lecz są to rzeczy, przedmioty, które stanowią zamkniętą całość
S. Swieżawski, Wstęp do kwestii 76, w: Święty Tomasz z Akwinu, Traktat o czło
wieku. Summa Teologii 1,75-89, przeł. i oprac. S. Swieżawski, Kęty 1998, s. 57-66.
Por. Z. Hajduk, Hylemorfizm, w: PEF, t. 4, Lublin 2003, s. 686-687.
13
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i sensowność, i tworzą jedność z natury. Substancją są więc rzeczy,
które ze swej natury (a więc niezależnie od człowieka) zdolne są do samoistnego bytowania.
W myśl Arystotelesa można dziś wyróżnić 5 odmian substancji
naturalnych, czyli form substancjalnych: forma elementarna (forma
elementi) – pierwsze elementy świata materialnego (np. elektron, neutron); forma złożona (forma mixti) – elementy, które są już cielesnością
(np. molekuły); dusza wegetatywna (anima vegetativa) – tworzy ona
wszelkie organizmy roślinne (od najprostszych do najbardziej rozwiniętych); dusza zmysłowa (anima sensitiva) – tworzy każdy organizm
posiadający życie psychiczne (np. zwierzę); dusza rozumna (anima ra
tionalis) – to pierwsza zasada życia człowieka. Pierwsze dwie formy
substancjalne są w świecie nieożywionym. Pierwsze cztery formy są
formami materialnymi. Natomiast ostatnia forma – jest formą duchową. Każdy organizm żywy (formy od trzeciej do piątej) jest dla siebie
odrębną substancją. W konsekwencji każda substancja może mieć tylko jedną formę substancjalną.
Jak zastosować tę teorię do człowieka?
Także człowiek jest jako substancja złożony z materii i formy, choć
jest substancją całkiem innej rangi, ma bowiem duszę duchową, rozumną. Materią jest jego ludzkie ciało, zaś formą jest dusza duchowa.
Dzięki rozumnej duszy jako formie, to oto ciało jest określoną ludzką
istotą. Dusza jako forma sprawia, że to ciało jest ciałem ludzkim14.
Jak w przypadku każdej substancji materialnej, tak też i człowiek
jest przez swoją duchową formę całkiem szczególną substancją tworzącą istotną jedność i całość: nie można więc powiedzieć, że człowiek
jest duszą i że ma ciało, lecz jest on uduchowionym ciałem i ucieleśnionym duchem (STh I 76,4-8). Obydwa te elementy – ciało i duch –
są zespolone w sensie realnej jedności i całości. Można powiedzieć, że
Tomasz udoskonalił tu Arystotelesa w tym względzie, że określił duszę
14
Tomasz znajduje tu biologiczny punkt zaczepienia. Według średniowiecznego
wyobrażenia poczęty embrion jest jeszcze długi czas bez duszy. Dopiero w określonym
punkcie czasu Bóg bezpośrednio wlewa w ciało duszę duchową, nawet różnie według
płci: dla chłopców po 40, a dziewczynek – po 80 dniach [por. Summa Theologiae I
90,2-3; za Arystotelesem, De generatione animalium, II 3].
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przez subsystencję. Przejął zatem fundamentalną tezę, że człowiek jest
jednością dwóch pryncypiów: ciała jako materii i subsystentenej duszy
jako unica forma corporis. Dlatego dusza nie może nic zrobić bez ciała. Tak w ciele wyraża ona także relację do Boga15.
W tej całościowej koncepcji człowieka widziano jednak ograniczenie duszy duchowej człowieka przez ciało, co się też zgadza, ale tym
samym zagrożona została niezależność duszy i następnie jej bezpośredniość do Boga. Jednak zwyciężyła koncepcja Arystotelesa. Brzmi
ona dzisiaj tak: dusza duchowa jest formą (substancjalną) ludzkiego
ciała (DH 902).
Pozostaje jeszcze otwarte pytanie, czy dusza duchowa jest jedyną
formą ciała, czy może ciało człowieka, szczególnie po jego śmierci,
musi mieć inne jeszcze formy: jedną własną formę dla jego bytu materialnego, inną formę dla jego bytu żywego i jeszcze inną własną formę
dla bytu jako istoty rozumnej. Tego problemu nie rozstrzygnął Sobór
w Vienne (1311-1312), ale potwierdził, że dusza duchowa jest istotną formą ludzkiego ciała, choć nie wyraził się, że jest to jedyna forma
(DH 902), natomiast pap. Leon X w Bulli Apostolici regiminis (1513)
mocno podkreślił, że dusza ludzka jest nieśmiertelna i jedyna w każdym człowieku (DH 1440). W tle tego problemu była troska o kult relikwii. Gdyby „śmiertelne szczątki” człowieka nie były uformowane
w żaden sposób „po ludzku”, to wtedy kult relikwii świętych byłby
służbą bałwochwalczą16.
Co zatem spowodowało, że teoria całościowej koncepcji człowieka jako jedności ciała i duszy (a więc arystotelesowsko-tomaszowa)
przezwyciężyła w chrześcijaństwie teorię platońsko-augustyńską? Do
tego zwycięstwa zapewne przyczyniły się dwie główne prawdy antropologii teologicznej: nieśmiertelność duszy i zmartwychwstanie ciał.
Pierwsza prawda – podobnie jak w platonizmie – wyraża bezpośredniość duszy do Boga i stąd też jej nieśmiertelność. Dusza pochodzi
bowiem bezpośrednio od Boga i stwarzana jest przez Boga bezpośrednio dla każdego człowieka. Druga prawda antropologiczna rozu15

W. Beinert, Die Leib-Seele-Problematik in der Theologie, Köln 2002, s. 17.

16

O.H. Pesch, Katholische Dogmatik, Bd. 1/2, s. 19.
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mie cielesne zmartwychwstanie jako prawdziwy przywilej człowieka.
Nieśmiertelna, przezwyciężająca śmierć człowieka, czyli trwająca dalej dusza – „bierze z powrotem” przy wskrzeszeniu zmarłych jej ciało,
którego była formą i dalej pozostaje jego formą.
Nowy obraz człowieka przyniósł jednak i pewne dalsze problemy17.
Jednym z nich jest ten: jak dusza duchowa, która według swej natury jest formą ciała, może egzystować oddzielona od ciała, a nawet być
„szczęśliwą”, jak to podkreśla teologia tradycyjna i Sobór w Vienne?
Nieśmiertelna dusza człowieka nie jest w żaden sposób duchem, jak
aniołowie, którzy nie zostali stworzeni w egzystowaniu jako forma
ciała.
Drugi problem przynosi teologia reformacyjna, która z niego nie
rezygnuje także i dzisiaj: jak nieśmiertelna dusza duchowa (przez jej
ostateczne ukierunkowanie na jej ciało) może uzasadniać w sposób
ontologiczny zmartwychwstanie ciała, skoro według świadectw biblijnych ciało zmartwychwstałe jest „nowym” czynem stwórczym Boga?
Zapewne chodzi tu reformatorom o rozumienie zmartwychwstania jako
nova creatura; dusza – z katolickiego punktu widzenia – jest podstawą
tożsamości tego ciała, będąc jego formą substancjalną w historii; dalej
– jako nieśmiertelna – egzystuje, ale w sposób niekompletny i oczekuje na ciało zmartwychwstałe, by osiągnąć swoją jedność bytową.
Kolejny problem dotyczy rozumienia samej śmierci: jak można filozoficznie zrozumieć biblijną wypowiedź, że śmierć jest karą za grzech
(Rz 5,12.17.21)? Problem ten Tomasz lepiej rozwiązuje niż platonizm.
Tomasz rozumie stan pierwotny jako epokę historyczną. Wtedy dusza
człowieka miała moc dać także ciału jego własną nieśmiertelność dzięki łasce Bożej, którą miała od samego początku. Tak tłumaczy fakt, że
śmierć dopiero po grzechu stała się fatum (przeznaczeniem) człowieka. Tendencję (skłonność) udzielenia ciału własnej nieśmiertelności
posiada dusza także teraz, ale nie może jej urzeczywistnić ze względu
na osłabioną przez grzech ludzką naturę. Dopiero w dzień sądu ostatecznego, dzięki wskrzeszeniu ciał, ta siła zostanie na nowo przywrócona. I tu rodzi się problem, gdyż natura ludzka została uzdrowiona
17

O.H. Pesch, Katholische Dogmatik, Bd. 1/2, s. 20.
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przez odkupienie Chrystusa i chrzest. Czyżby więc dusza nie miała tej
właściwości ze względu na grzech Adama? Nie, dusza ją ma, ale właśnie to jest kara za grzech, że jej nie może wykonać bez aktu wskrzeszenia ciała przez Boga.
Filozoficznie rozumując, śmierć jest na początku naturalną śmiercią: ciało i dusza mogą, jak wszystko, co jest złożone, rozpaść się na
części. Ciało pozostaje i staje się zwłokami, które nie są już tożsame
z człowiekiem, którego było ciałem. W ten sposób za Arystotelesem
mówi się o śmierci naturalnej. Ale według wiary jest tak: niezgodność
między tendencją duszy – by dać ciału jej własną nieśmiertelność, a jej
bezsilnością – by to wykonać, jest właśnie wyrazem śmierci jako kary
za grzech. Inaczej mówiąc, dusza ma możność dania ciału nieśmiertelność, ale nie może tej możności wykonać, czyli wprowadzić w czyn –
i to jest właśnie kara za grzech.

4. Kryzys rozumienia człowieka:
dusza to iluzja
Tomaszowa antropologia jedności ciała i duszy osiągnęła swój punkt
najwyższego rozwoju i wydawać się mogło, że stary konflikt związany
z nauką grecką o duszy (człowiek to dusza) został zażegnany. Pojawiła
się bowiem bardzo dobra interpretacja związku między stworzeniem
człowieka i jego grzechem, a ciągłą wiernością Boga względem człowieka, także i grzesznego. Ale pierwszy kryzys przyniosła ze sobą
Reformacja, następne – nauki przyrodnicze i współczesna filozofia.
Luter, augustiański mnich, źle zrozumiał ideę scholastyczną
Tomasza, która akcentowała zmartwychwstanie ciał. Uważał on, że
Arystoteles, a za nim Tomasz, przeczył nieśmiertelności duszy18. Sam
Luter mocno odróżniał duszę od ciała, aby właśnie podkreślić jej nieśmiertelność. Ale problem w tym, że Luter mówił tu o nieśmiertelności
duszy nie w sensie filozoficznym, lecz teologicznym, tzn. dusza jest
nieśmiertelna, bo Bóg „rozmawiał z człowiekiem”. Rozmowa, kontakt
z Bogiem czyni człowieka nieśmiertelnym. „Gdzie i z kim Bóg zawsze
18

Por. Dysputy w Heildelbergu w 1518 roku.
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rozmawia, czy to ze względu na gniew, czy też łaskę, ten jest z pewnością nieśmiertelny”19. Widać, że Luter stosuje tu swoją „relacyjną ontologię”, według której istota człowieka, wyrażająca się w jego „byciu
w relacji”, tu jest rozumiana w jego relacji do Boga. Chciał on przez to
przyznać wyższą rangę duszy, gdyż to właśnie dzięki niej możliwa jest
relacja człowieka do Boga20.
Znamiona prawdziwego kryzysu przyniosły jednak ze sobą nauki
przyrodnicze, które odrzuciły realny dualizm między ciałem i duszą.
Głównie przodowały w tym takie dyscypliny, jak: biologia, medycyna,
psychoanaliza, neurologia, a także ewolucja materialistyczna. Kryzys
ten trwa do dziś i wyraża się w nielogicznym stwierdzeniu, że mówienie o duchowej, czyli niematerialnej stronie człowieka, zwane „duszą”
– jest iluzją. Problem jest niestety wielki, gdyż właśnie to, co jest podstawą dla teologii i filozofii (dusza), uważa się za niedorzeczność i idą
za tym ostatnio – co także dziwi – także nauki humanistyczne.
W pewnym sensie zajęła się tym problemem Kongregacja Nauki
Wiary, wydając w roku 1979 List do biskupów o niektórych zagad
nieniach dotyczących eschatologii21. Przypomina tam między innymi:
„Kościół przyjmuje istnienie i życie po śmierci elementu duchowego,
obdarzonego świadomością i wolą w taki sposób, że <<ja ludzkie>>
istnieje nadal, chociaż w tym czasie brakuje dopełnienia jego ciała. Na
oznaczenie tego elementu Kościół posługuje się pojęciem <<duszy>>,
którego używa Pismo Święte i Tradycja”. Wyraźne jest tu wskazanie
na teologię Tomasza: człowiek to jedność i całość: unum compositum,
dusza bez ciała jest niepełna. Tym samym teologia broni nie tylko istnienia w człowieku elementu duchowego, ale przez to i samego po19

O.H. Pesch, Katholische Dogmatik, Bd. 1/2, s. 21.

Należy zaznaczyć, że w tym kierunku poszła też nowożytna filozofia, która całkowicie odizolowała się od teologii i dalej rozwijała się autonomicznie. Od Kartezjusza
aż po niemiecki idealizm XIX wieku uważano, że istotowa całość człowieka jest określona przez jego duszę duchową, duszę rozumną. Już w XIX wieku rozróżniono między duszą duchową (czyli rozumem i duchową wolą) a ciałem, także trzecią realność
– uczucie. W teologii nie wprowadziło to jednak żadnego zamętu do antropologii.
20

21
Recentiores episcoporum Synodi, AAS 71 (1979) 939-943; por. W trosce o pełnię
wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, Tarnów 1995, s. 129-132.
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jęcia duszy. Musi zatem w jakiś sposób ustosunkować się do ciągle
powstających nowych teorii, które chcą człowieka pozbawić tego elementu duchowego.
Wreszcie trzeci krok kryzysu, jaki zafundowała współczesna filozofia, skupia się wokół wspomnianej już filozofii niemieckiego idealizmu, która zrodziła nowe rozróżnienie między naturą a wolnością.
W dzisiejszej dyskusji wprowadza się na miejsce pojęcia dusza – pojęcie wolności.
Nie jest to jednak nic nowego dla chrześcijaństwa, które od początku uczyło, że człowiek jest osobą22. Określenie to oznaczało najpierw,
że człowiek jest całkiem szczególną, wyjątkową substancją, mianowicie przez to, że ma duszę duchową obdarzoną rozumem, która
jest wewnętrzną mocą prowadzącą, jest formą jego istoty. Tak zwany
zwrot antropologiczny, pojęcie osoby uściślił w ten sposób, że pojmuje ją jako substancję obdarzoną rozumem, uformowaną przez ducha.
Inaczej mówiąc, osoba to posiadanie siebie i zarządzanie sobą w wolności. Oznacza to, że człowiek ma wolną wolę, czyli człowiek jest
wolnością. Wolność określa wtedy istotę człowieka. Oczywiście jest
to zawsze wolność w ciele. Jest ona przywiązana do założeń biologicznych, neurologicznych, psychicznych, kulturowych i wreszcie duchowych. Całość tych założeń można razem ująć w pojęcie natury, które
przeciwstawia się wolności, jaką jest człowiek. Tak zamiast „przeciwieństwa” ciało – dusza, powstaje przeciwieństwo założenia natury –
wolność. Na miejsce duszy wchodzi więc pojęcie wolności. Ujęcie to
jest jednak zbyt redukcjonistyczne.
Widać tu wyraźnie, że wolność stoi tu na tym samym miejscu, które w klasycznych teoriach zajmowała dusza duchowa, a natura – stoi
na miejscu ciała. I tak oba pojęcia zostały znowu ujęte razem. Wolność
nie jest już tylko właściwością duchowych dążeń, właściwością woli,
a przez to odniesiona tylko do działania. Wolność oznacza teraz o wiele bardziej całą otwartą istotę człowieka, jego „otwartość na świat”,
a przez to obejmuje też cały zakres postrzegania świata.
22
Cz.S. Bartnik, Personalizm, Lublin 22001, s. 69-78; O.H. Pesch, Katholische
Dogmatik, Bd. 1/2, s. 24.
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Tak samo natura nie oznacza tylko indywidualnej cielesności człowieka, lecz postrzega się ją jednocześnie we wszystkich jej związkach,
które ukazują nam nauki empiryczne. W pewnym sensie przypomina
to dualizm między naturą i wolnością – jak mówiła scholastyka o człowieku, który „jest duszą” i który „ma ciało”, czyli dusza jest związana z ciałem.

***
Problem monizmu czy dualizmu antropologicznego pozwala rozwiązać obraz „nowego człowieka”, który wyrasta ze świadectwa wiary, przez określenie relacji „całego” człowieka (z duszą i ciałem) do
Boga. W Biblii rozróżnienie ciała i duszy nie jest wyostrzone, mocniej położony jest akcent na jedności człowieka, jedności z dwóch elementów, a nie na jednorodności. Ale nie można przyjmować monizmu
ontycznego, według którego człowiek miałby być tylko duchem, albo
tylko materią. Byt ludzki nie jest jednorodny. Jest on „jeden ciałem
i duszą” – corpore et anima unus (por. KKK 362-368). Wprawdzie nieliczni teologiczni zwolennicy monizmu bronią się, mówiąc, że umiera
cały człowiek z duszą i ciałem, a dzięki odkupieniu Bóg go wskrzesza
w całości w chwili śmierci, to jednak teoria ta była przyjmowana w początkach tylko przez niektóre herezje. Dzisiaj nie można uciec od religijnego dualizmu, jaki wytworzyła nauka klasyczna.
Problem: monizm czy dualizm antropologiczny powinien – moim
zdaniem – być w ten sposób rozwiązany: ani monizm w skrajnym znaczeniu, ani dualizm skrajny, lecz jedność w dwoistości ciała i duszy,
gdzie niejako jedność ma prymat, chociaż dusza może istnieć i bez
ciała.

62

KS. Krzysztof Góźdź

[18]

Der anthropologische Monismus oder Dualismus
Das Problem des anthropologischen Monismus oder Dualismus vermag das Bild des „neuen Menschen“, das aus dem Glaubenszeugnis
hervorgeht, durch die Bestimmung der Relation des „ganzen“
Menschen (mit Leib und Seele) zu Gott zu lösen. In der Bibel ist
die Unterscheidung zwischen dem Leib und der Seele nicht genug
scharf, und der Akzent liegt mehr auf der Einheit des Menschen, der
Einheit von zwei Elementen, aber nicht auf der Gleichartigkeit dieser Elemente. Man darf jedoch keinen ontischen Monismus annehmen, nach dem der Mensch nur Geist oder nur Materie sei. Das Sein
des Menschen ist nicht gleichartig. Der Mensch ist „in Leib und Seele
einer“ – corpore et anima unus (KKK 362-368). Zwar einige theologischen Anhänger des Monismus behaupten, dass der ganze Mensch
mit Leib und Seele stirbt, und dass dank der Erlösung Gott ihn als
ganzen im Tode wiederbelebt, eine solche Theorie wurde jedoch am
Anfang nur durch manche Ketzereien angenommen. Heutzutage kann
man dem religiösen Dualismus, welchen die klassische Lehre entworfen hat, nicht entgehen.
Das Problem – anthropologischer Monismus oder Dualismus – sollte, meiner Meinung nach, in folgender Weise gelöst werden: Man darf
weder den Monismus in der extremen Bedeutung, noch den radikale Dualismus vertreten, sondern die Einheit in der Zweifachkeit des
Leibes und der Seele, wo einigermaßen die Einheit das Primat hat, obwohl die Seele auch ohne den Leib existieren kann.
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Bp Marek Jędraszewski
Opatrzność Boża w świetle filozofii
1. Chrześcijańska wizja Bożej Opatrzności
Pismo Święte może być interpretowane jako jedno wielkie przesłanie o Bożej Opatrzności. Sam Jezus domagał się wprost „dziecięcego
zawierzenia Opatrzności Ojca niebieskiego”, troszczącego się „o najmniejsze potrzeby swoich dzieci: <<Nie troszczcie się więc zbytnio
i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić?... Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód
o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam
dodane>> (Mt 6, 31-33)”1. Szczególnym pogłębieniem i rozwinięciem
tych słów jest Modlitwa Pańska (Mt 6, 9-13). Bóg, do którego zwracają się uczniowie Jezusa, nie jest jakąś abstrakcyjną ideą, do której można dojść, lub którą można utworzyć drogą rozumu. Mówiąc językiem
Pascala, nie jest Bogiem filozofów. Jest Bogiem Abrahama, Izaaka,
Jakuba, Jezusa Chrystusa2. Bóg jest Kimś – jest Ojcem, jest Osobą, ku
której z pełnym zaufaniem zwraca się w modlitwie Jego dziecko. Jest
to modlitwa zarówno uwielbienia („święć się Imię Twoje”), jak i wielorakich próśb, odnoszących się do Jego Królestwa („przyjdź Królestwo
Twoje, bądź wola Twoja”), a także związanych z potrzebami i zagrożeniami człowieka, materialnymi (głód) i duchowymi (potrzeba miło1
Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 305, Poznań 2002, wyd. 2, s. 85. Dalej
jako KKK.
2
Por. B. Pascal, Pamiątka, w: Tenże, Rozprawy i listy, tłum. T. Żeleński-Boy,
Warszawa 1962, s. 77; Myśl 202, w: Tenże, Myśli, Warszawa 1968, s. 285.
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sierdzia Bożego w obliczu własnych grzechów i win; doświadczenie
krzywdy ze strony innych, którym trzeba wspaniałomyślnie przebaczyć; pokusy; pragnienie i – pokładana właśnie w Bogu – nadzieja zbawienia wiecznego).

2. Pogańskie koncepcje opatrzności
Odrzucając ostrzeżenia Tertuliana przed wyjściem na spotkanie
z filozofią pogańską, chrześcijaństwo podjęło dialog z myślą grecką –
w tym także, gdy chodzi o zagadnienie Bożej Opatrzności. Koncepcje
opatrzności pojawiały się bowiem w różnych szkołach filozofii greckiej – i to, z wyjątkiem neoplatonizmu, na długo przed pojawieniem się
chrześcijaństwa. Jedne z nich, opowiadające się za jej istnieniem, były
związane czy to z tradycją sokratejsko-platońską, czy to stoicką, czy,
na koniec, neoplatońską. Natomiast istnienie opatrzności zdecydowanie odrzucali materialiści, zwłaszcza epikurejczycy.
W filozofii greckiej opatrzność była rozumiana na płaszczyźnie ontologicznej (kosmologicznej), w odróżnieniu od ujęcia personalistycznego, charakterystycznego dla myśli chrześcijańskiej. Odnoszono ją
bowiem przede wszystkim do relacji zachodzących między Bytem
Pierwszym (Bogiem) a światem (kosmosem). Odkrycie przez Greków
rytmu zjawisk przyrody łączyło się dla nich z przekonaniem, że człowiek powinien się w ten rytm włączać – dla swego indywidualnego
dobra i powodzenia, oraz dla powodzenia całej wspólnoty, w której żył.
Wraz z tym pojawiło się przeświadczenie, iż sam świat jest kosmosem,
czyli harmonijnie uporządkowaną całością. A jeśli tak – to musiało
się pojawić pytanie o praprzyczynę tego porządku rządzącego kosmosem. Heraklit stwierdził, że jest nim Logos, czyli rozum. Natomiast
Anaksagoras uważał, że jest nim intelekt, który z jednorodnych nasion
wyprowadza wszystkie byty. Stąd pozostawał już tylko jeden krok, by
postawić jeszcze jedno pytanie: jak zasada tego kosmicznego porządku wpływa na losy społeczeństw i poszczególnych ludzi.
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a. Sokrates i Platon
Pierwszym myślicielem, który poruszył problem opatrzności, był
Sokrates. On to bowiem mówił o opiece bogów nad człowiekiem. Bóg
Sokratesa jest inteligencją, która zna wszystkie rzeczy bez wyjątku.
Jest aktywnością porządkującą świat – a przez to opatrznością. Jest to
jednak opatrzność, która zajmuje się światem i ludźmi w ogólności,
a nie jakimś poszczególnym człowiekiem.
Tę myśl podjęli Ksenofont, a przede wszystkim Platon, który posługiwał się już pojęciem προνοια (łac. providentia). Według niego,
opatrzność była związana z dziełem Demiurga (Boga), który ożywiony
pragnieniem dobra, czyniąc rzeczy możliwie najbardziej piękne, wyprowadził świat rzeczy z chaosu i wprowadził w rzeczywistość porządku. Jak czytamy w Timajosie, „ponieważ Bóg chciał, aby wszystko było
dobre, a nie było żadnego zła, o ile to możliwe, dlatego ujął cały zasób
rzeczy widzialnych, które nie były w stanie pokoju, lecz w bezładnym
i chaotycznym ruchu, i wyprowadził je z nieporządku do porządku, bo
uważał, że porządek jest bez porównania cenniejszy od nieporządku.
(...) Pod wpływem tej refleksji utworzył świat, łącząc rozum z duszą,
a duszę z ciałem, aby dzieło przez niego dokonane było naturalnie najpiękniejsze i możliwie najlepsze. Konsekwentnie zatem w myśl rozumowania prawdopodobnego należy powiedzieć, że ten świat żyje, jest
obdarzony duszą i rozumem, jest zrodzony przez Opatrzność Boga”3.
Natomiast w Prawach naukę o opatrzności złączył Platon przede
wszystkim z działalnością bogów. Oni to kierują ruchami we wszechświecie, zarówno w odniesieniu do całości, jak i poszczególnych jego
elementów. „Dbają o rzeczy drobne wcale nie mniej, ale bodaj bardziej
jeszcze niż o sprawy szczególnie wielkie. (...) Posiadają [bowiem] pełnię wszelkiej doskonałości i cnoty i (...) sprawowanie pieczy nad światem odpowiada najbardziej ich naturze”4. W odniesieniu do całości
wszechświata poszczególny człowiek jest wprawdzie „znikomo maleńką cząsteczką”, ma jednak nad sobą „wyznaczonych zwierzchni3

Platon, Timajos, 30 A-C, tłum. P. Siwek, Warszawa 1986, s. 36-37.

4

Tenże, Prawa, 900 C-D, tłum. M. Maykowska, Warszawa 1960, s. 468-469.
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ków”, którzy nad nią czuwają5. Tak pojęta piecza bogów nad ludźmi
wynikała zatem z praw wszechświata, a nie z jakiejś ich miłości czy
upodobania do konkretnego człowieka. Platońska koncepcja opatrzności miała charakter typowo kosmologiczny, a nie osobowy. Bogowie
opiekowali się ludźmi, pociągając ich do doskonałości, przede wszystkim dlatego, by mogli oni coraz bardziej posługiwać się rozumem
i zdobywać cnoty – i by dzięki temu cały świat mógł stawać się coraz
bardziej doskonały. Logika kosmosu decydowała i o prawach opatrzności, i o losie człowieka. Stąd człowiek nie miał jakiejkolwiek możliwości, by się od tej logiki uchylić.

b. Plotyn i neoplatończycy
Poglądy Platona o opatrzności bożej znalazły swe dalsze rozwinięcie w poglądach szkoły neoplatońskiej. W swych Enneadach Plotyn
twierdził, że fundamentalnym wymiarem opatrzności jest emanacyjny,
konieczny związek rzeczywistości z Prajednią, zwaną także Dobrem,
Pierwszym, Absolutem. Dla Plotyna była ona poza wszelką doskonałością szczytem piękna, dobra, prawdy i jedności. Drogą hierarchicznej
trzystopniowej emanacji na zasadzie pomniejszającej się doskonałości
zaistniały kolejne jej hipostazy: duch, czyli umysł, obejmujący świat
idealny, dusza świata, w której są zawarte dusze jednostkowe, oraz,
na koniec, materia. Stąd, według Plotyna, wszelkie „tłumaczenie bytu
i budowy naszego świata za pomocą ślepego przypadku jest nierozumne i zdradza człowieka nie umiejącego korzystać z umysłu, ani z wrażliwości zmysłowej”6.
Obok opatrzności, która jest udziałem każdego człowieka, Plotyn
uznał istnienie „opatrzności świata”. Opatrznością dla świata jest
„to, że świat istnieje za sprawą umysłu i że umysł jest przed nim, nie
w tym znaczeniu, jakoby był pierwej w czasie, lecz dlatego, że świat
od niego pochodzi i że umysł jest pierwej z natury i stanowi przyczynę
na podobieństwo arcywzoru i arcyprzykładu, bo świat jest tylko obra5

Por. tamże, 903 B-C, s. 474-475.

6

Plotyn, Enneady, III, 2, 1, tłum. A. Krokiewicz, Warszawa 1959, t. 1, s. 278.
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zem i tylko dzięki umysłowi jest i bytuje zawsze”7. Umysł zesłał „coś
z siebie do materii”, a tym czymś był „wątek rozumny”8. Dlatego też
nasz świat jest, z jednej strony, niedoskonały, gdyż „nie jest tak, jak
<<tam>>, umysłem i wątkiem, lecz ma tylko udział w umyśle i wątku” – dlatego „potrzebował harmonii”9. Z drugiej strony, mimo iż przy
jego powstawaniu „zszedł się umysł z koniecznością”, a „konieczność
ciągnie do tego, co gorsze i ciąży do nierozumu jako nierozumna”, to
jednak – dzięki temu że ostatecznie „umysł panuje nad koniecznością”
– świat nasz stanowi „całość przepiękną i samowystarczalną i <<arcymiłą>> dla siebie oraz dla części swoich, które, czy są bardziej, czy
mniej ważne, są wszystkie tak samo przydatne”10.
Jak w takim razie wytłumaczyć istniejące w świecie zło i niesprawiedliwości? W jaki sposób mogą one pozostawać „w zgodzie z pięknem całości”?11. Na to pytanie Plotyn dał odpowiedź w duchu swej
teorii emanacyjnej. Każdy byt zajmuje właściwe dla siebie miejsce
w hierarchii bytów w zależności od tego, jaki jest udział wątku
w poszczególnym bycie. Trzeba się zatem pogodzić z takim stopniem
doskonałości, jaki jest właściwy dla bytów określonego stopnia hierarchii. Na tym polega rzeczywiste piękno rzeczy w tym świecie, o którym należy powiedzieć, że nad niego żaden nie może być piękniejszy.
Ta zasada tłumaczy także zarówno sytuację wszystkich ludzi, jak i zachodzące między nimi indywidualne różnice.
Istnienie opatrzności nie zwalnia jednak ludzi od odpowiedzialności za siebie samych. Nie wyklucza tym samym ich wolności. Plotyn
uważał bowiem, że ludzkie działanie, które byłoby sprzeczne z wolą
bogów lub polegałoby na zaniechaniu właściwych im obowiązków,
jest czymś nagannym, a w gruncie rzeczy sprzecznym z samą ideą
opatrzności. Od strony pozytywnej, opatrzność pomaga człowiekowi

7

Tamże.

8

Por. tamże, III, 2, 2, s. 281.

9

Por. tamże, III, 2, 2, s. 282.

10

Por. tamże, III, 2, 3, s. 282-283.

11

Por. tamże, III, 2, 6, s. 288-289.
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w urzeczywistnianiu jego człowieczeństwa, zgodnie z prawem, które
nagradza dobrych, a karze złych.
W ramach neoplatonizmu zagadnienie opatrzności bożej doprowadził do szczytu Proklos (412-485), autor m.in. takich dzieł, jak: Elementy
teologii, Dziesięć pytań dotyczących opatrzności oraz O opatrzności,
fatum i wolności. Proklos twierdził, że opatrzność w sposób konieczny
przynależy do natury bogów. Jak pisał w Elementach teologii, „wszelki bóg w swojej egzystencji sprawuje opatrzność nad wszystkimi bytami, a pierwotnie istniejąca opatrzność istnieje w bogach. Wszystkie
bowiem inne niższe od bogów byty sprawują opatrzność przez uczestnictwo w nich, bogom zaś opatrzność jest przyrodzona”12. Człowiek
podlega jej w sposób nieuchronny. Nawet jego rozumowanie, jeśli
jest prawidłowe, jest możliwe jedynie dzięki boskiej opatrzności. Stąd
wbrew opatrzności działa nie tylko człowiek spełniający uczynki moralnie złe, ale nawet ten, kto niepoprawnie rozumuje.

c. stoicyzm
Według głoszących monizm panteistyczny stoików, istnieją dwie
nieoddzielne od siebie zasady świata: jedna bierna, którą utożsamiali
z materią, i druga czynna, którą utożsamiali z formą, a dokładniej: z zasadą formującą. Forma jest boskim Rozumem, Logosem, Bogiem. Bóg
ten jest wieczny. Jest demiurgiem tworzącym wszystkie rzeczy w procesie materii. Przenika on całą rzeczywistość, która przyjmuje kształt
czy to intelektu, czy duszy, czy natury. Bóg jest wszystkim i jest we
wszystkim. Dlatego też Seneka w 41. liście do Licyliusza pisał: „Bóg
jest w pobliżu ciebie, jest On z tobą, jest w tobie samym. (...) Przebywa
w nas święty duch, który widzi i pilnuje wszystkich naszych złych
i dobrych uczynków. (...) Nikt zaiste nie może być mężem prawym bez
Boga. A czyż zdoła ktoś wznieść się bez pomocy Boga ponad przypadek? (...) [W przypadku człowieka prawdziwie szlachetnego] czyż
nie powiesz: <<Jest tu coś zbyt wielkiego i wzniosłego, iżby mogło
być poczytane za podobne do tego nędznego ciała, w którym przeby12

Proklos, Elementy teologii, tłum. R. Sawa, Warszawa 2002, s. 120.
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wa>>? Moc boska tam zstąpiła. Duchem tak wspaniałym, tak rozważnym, wszystko mijającym jako poślednie, wyśmiewającym to, czego
my się boimy lub pragniemy, kieruje jakaś niebieska potęga. Nie może
ostać się tak wielka istność bez poparcia ze strony mocy boskiej”13.
Ponieważ wszystkie bez wyjątku rzeczy powstały dzięki immanentnej boskiej zasadzie, którą jest Logos, intelekt i rozum, wszystko też
jest w sposób ścisły racjonalne. Wszystko bowiem staje się tak, jak
chce tego rozum. Z tą doktryną była ściśle powiązana u stoików ich
koncepcja opatrzności, która, jak konsekwentnie wynikało z ich założeń panteistycznych, nie mogła mieć nic wspólnego z Opatrznością
osobowego Boga. Była to bowiem opatrzność pojmowana jako powszechny finalizm, a zatem opatrzność immanentna, utożsamiająca
się z immanentnym Twórcą, z Duszą świata. To ona sprawia, że poszczególne rzeczy istnieją w najlepszy z możliwych sposobów i ona
też określa ich miejsce w kosmosie.
Tak pojmowana opatrzność rysowała się równocześnie u stoików
jako Fatum lub jako Przeznaczenie, czyli jako naturalny i konieczny
porządek wszystkich rzeczy. Fatum było dla stoików logosem, według którego stały się te rzeczy, które się stały. Dlatego też wolność
człowieka była pojmowana przez stoików jako jego zgoda na wyroki
Fatum. Przeznaczenie jest bowiem Logosem i dlatego wola akceptacji
pragnień Przeznaczenia oznaczała wolę akceptacji pragnień Logosu.
Według stoików, w tym też objawiała się najpełniej racjonalność wolności. Niezwykle lapidarnym wyrazem tego powiązania wolności człowieka z Fatum, z Przeznaczeniem, stało się słynne powiedzenie Seneki
„Ducunt volentem fata, nolentem trahunt”.

3. Filozofia chrześcijańska
Święty Augustyn wyznacza początek wielkich chrześcijańskich myślicieli, którzy tworzyli swe dzieła kierując się zasadą fides quaerens
intellectum. Chodziło im o to, „by prawda przyjęta [najpierw] przez
13
Seneka, Listy moralne do Licyliusza, IV, 41, tłum. W. Kornatowski, Warszawa
1961, s. 138-139.
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wiarę przemieniła się w prawdę ujętą poznawczo”. Dzięki temu „zespół prawd zdobytych tym wysiłkiem” stał się tym, co zwykle określa
się mianem filozofii chrześcijańskiej. Zdaniem Gilsona, jej treścią jest
„zespół prawd rozumowych – odkrytych, pogłębionych lub po prostu
ocalonych dzięki pomocy, jaką rozum znalazł w Objawieniu”14. Stąd
„filozof chrześcijański po prostu zadaje sobie tylko pytanie: czy wśród
tych twierdzeń, w których prawdziwość wierzy, nie znajdują się takie,
o których prawdziwości jego rozum mógłby się przekonać? Dopóki
człowiek wierzący opiera swoje twierdzenia na wewnętrznym przekonaniu czerpanym z wiary, nie wkroczył jeszcze w dziedzinę filozofii.
Z chwilą jednak, gdy wśród przedmiotów swej wiary odkrywa pewną
liczbę prawd mogących stać się przedmiotem poznania – staje się filozofem. Jeśli zaś te nowe zdobycze filozoficzne zawdzięcza wierze
chrześcijańskiej – staje się filozofem chrześcijańskim”15.
Kierując się podanym przez Gilsona kryterium, przyjrzyjmy się
teraz, jak zagadnienie Opatrzności Bożej, wynikające w swym personalistycznym kształcie z Objawienia, stało się przedmiotem pozateologicznego, a dokładniej: filozoficznego poznania u tak wielkich
myślicieli, jak Augustyn, Tomasz z Akwinu, Leibniz i Teilhard de
Chardin. Ten wybór postaci nie jest bynajmniej przypadkowy. Każdy
z nich żył w zupełnie innej epoce dziejów i każdy z nich może uchodzić
za symbol swych czasów: Augustyn był świadkiem kresu starożytności, Tomasz uchodzi za głównego reprezentanta pełni Średniowiecza,
Leibniz uosabia czasy nowożytne, natomiast Teilhard de Chardin najbliższą nam współczesność. Z jednej strony wspólny dla nich wszystkich był ten sam punkt wyjścia: chrześcijańskie Objawienie. Ponadto
zagadnienie Opatrzności Bożej jawiło im się jako jedno z głównych
wyzwań intelektualnych. Natomiast zasadnicze różnice między nimi
wynikały z tego, do czego nawiązywali w swych poszukiwaniach pozateologicznych (filozoficznych). Augustyn inspirował się neoplatonizmem, Tomasz – Arystotelesem, z kolei Leibniz – matematyką
Por. E. Gilson, Duch filozofii średniowiecznej, tłum. J. Rybałt, Warszawa 1958,
s. 36-37.
14

15

Tamże, s. 37.
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i osiągnięciami nowożytnego przyrodoznawstwa, na koniec Teilhard
de Chardin – szeroko rozumianą teorią ewolucji. Różnice te znalazły
swoje odbicie również w prezentowanych przez nich filozoficznych
wizjach Opatrzności Bożej.

a. Augustyn (354-430)
Augustyńska wizja Bożej Opatrzności jest nierozerwalnie związana z doktryną o stworzeniu świata. Cały rozdział 11 księgi V Państwa
Bożego (De civitate Dei), zatytułowany „O powszechnej Opatrzności
Bożej, której prawom podlega wszystko”, jest swego rodzaju hymnem uwielbienia na cześć Boga w Trójcy Świętej jedynego, który rządzi całym swoim stworzeniem – od aniołów, poprzez człowieka, aż do
najlichszego robaczka. Bez trudu można w nim znaleźć biblijne echa
Księgi Rodzaju czy Psalmu 8. Warto zwrócić uwagę, że tekst ten został
napisany w czasach bardzo trudnych, w epoce wyraźnego już schyłku
Cesarstwa rzymskiego, kiedy pośród jego konwulsji, wojen i gwałtów
kończył się nieuchronnie dotychczasowy świat. Tymczasem Augustyn
widział we wszystkim działanie Bożej Opatrzności16.
Tę biblijną w swym pochodzeniu prawdę Augustyn jako filozof interpretował następnie w duchu neoplatońskim. Głosił zatem zasadniczy metafizyczny optymizm wynikający z tego, że to Bóg stworzył
świat ex nihilo, a wszystkie rzeczy stworzone noszą w sobie podobieństwo Najwyższego. Bóg był bowiem dla Augustyna niezmienną
Formą, dzięki której każdy niekonieczny, czyli przygodny, byt trwa
i rozwija się. To On nadaje temu bytowi właściwą mu formę i jedynie On może go udoskonalać. W tym właśnie objawia się to, że Bóg
jest Opatrznością dla wszystkich rzeczy. Nie mogłyby one w ogóle
istnieć, gdyby nie Boża Opatrzność. Jak bowiem czytamy w dialogu
O wolnej woli, „każda (...) zmienna rzecz (res mutabilis) musi otrzymać właściwą sobie doskonałość (etiam formabilis sit necesse est).
A ponieważ zmiennym nazywamy to, co może ulec zmianie, tak samo
nazwałbym podległym doskonaleniu to, co daje się doskonalić. Żadna
16

Por. Augustyn, Państwo Boże, V, 11, tłum. W. Kubicki, Kęty 1998, s. 196.
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zaś rzecz nie potrafi sama nadać sobie tej doskonałości, ponieważ nic
nie może dać sobie tego, czego nie ma. A z pewnością w tym celu podlega coś doskonaleniu, aby miało doskonałość. (...) Stąd można także
zrozumieć, że Opatrzność kieruje wszystkim (Hinc etiam comprehen
ditur omnia providentia gubernari). Jeżeli bowiem wszystkie byty
przestaną istnieć, gdy usuniemy z nich doskonałość, to owa niezmienna doskonałość (forma ipsa incommutabilis), która daje im byt, jest ich
Opatrznością (ipsa est eorum providentia)”17.
Z tej zasady stworzenia nierozerwalnie związanego z Opatrznością
wynikał dla Augustyna powszechny porządek (ordo) dotyczący świata
materialnego i ludzi. Pod tym względem jakże wymowny jest okrzyk
Licencjusza z dialogu O porządku (De ordine), wypływający z jego
zachwytu nad światem urządzonym tak rozumnie i tak pięknie: „Boże
wielki, niech no kto powie, że Ty nie rządzisz wszystkim według porządku! (Quis neget, Deus magne, te cuncta ordine administrare?)
Jakże to się wszystko trzyma! Jakimiż nieomylnymi węzłami splatają
się ze sobą poszczególne ogniwa!”18. Z tego zachwytu nad ładem świata wynikały dalsze stwierdzenia bohatera tego dialogu: „Wszystko, co
jest i czym Bóg kieruje, kierowane jest przezeń przy pomocy porządku
(omnia simul, quae Deus administrat, ordine administretur)”19.
Codziennie doświadczane zło bynajmniej nie neguje istnienia ani
Opatrzności Bożej, ani też porządku. Co prawda, zdarza się niekiedy
„ten niegodny skutek, iż ludzie przestają wierzyć, że Boża Opatrzność
rządzi nami według pewnego porządku”20. Jednakże istnienie zła trzeba widzieć w perspektywie stworzonej przez Boga harmonii świata.
Jak mówił z wielką siłą przekonywania Licencjusz, „Bóg kocha porządek (ipsum tamen ordinem diligit). Jego miłość bowiem polega na tym,
że nie kocha zła, a to jest przejawem potęgi tego porządku i wypływa
17
Tenże, O wolnej woli, II, 17, 45, tłum. A. Trombala, w: Tenże, Dialogi filozoficz
ne, Warszawa 1953, t. 3, s. 155, 156; por. PL, t. 32, kol. 1265.
18
Tenże, O porządku, I, 5, 14, tłum. J. Modrzejewski, w: Tenże, Dialogi filozoficz
ne, t. 1, s. 157; por. PL, t. 32, kol. 984.
19

Tamże, II, 1, 2; t. 1, s. 176; por. PL, t. 32, kol. 994.

20

Tamże, II, 5, 15; t. 1, s. 190; por. PL, t. 32, kol. 1001.
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z Bożych planów (hoc est magni ordinis et divinae institutionis). Z porządku rzeczy i z Bożych planów, które poprzez samo owo rozróżnienie strzegą harmonii wszechświata, wynika, że także i zło musi istnieć.
Tak to piękno wszechrzeczy wynika niejako z przeciwieństw (...), czyli ze sprzeczności”21.
W odniesieniu do poszczególnych ludzi porządek jawi się jako zasada określająca sensowność, czyli kierunkowość ich życia. Ich najważniejszym celem jest osiągnięcie wiecznej szczęśliwości. „Porządek jest
czymś – pouczał Licencjusza i Trygecjusza Augustyn – co doprowadzi
nas do Boga, jeśli będziemy się nim kierować w życiu (Ordo est quem
si tenuerimus in vita, perducet ad Deum), a jeśli nie będziemy się nim
kierować – do Boga nie dotrzemy”22.
Tak przedstawione zasady zastosował Augustyn w dziele Państwo
Boże do dziejów świata. Dał w nim wyraz przekonaniom, że dokonują
się one pod okiem Bożej Opatrzności, która nawet poprzez trudne doświadczenia prowadzi do zamierzonych przez siebie celów – niezależnie, czy ludzie o tym wiedzą, czy nie, i czy chcą tę prawdę uznać, czy
ją po prostu odrzucają. „Bóg to jedyny i prawdziwy wszelkimi tymi
sprawami kieruje i rozrządza nimi (haec plane Deus unus et verus re
git et gubernat ut placet); a choć dla przyczyn ukrytych przed nami,
czyliżby dlatego niesprawiedliwych?”. Syntezę swych poglądów na
ten temat zawarł Augustyn już w samym tytule rozdziału 21 księgi
5 Państwa Bożego, w którym postawił powyższe pytanie: „Państwo
rzymskie przez Boga prawdziwego dane było, bo od Boga wszelka pochodzi władza i Opatrzność jego rządzi wszystkim (et cuius providen
tia reguntur universa)”23.

b. Tomasz z Akwinu (1225-1274)
O Opatrzności Bożej pisał Tomasz z Akwinu najpierw w Questiones
disputatae de veritate, refleksję nad tym zagadnieniem kontynuował
21

Tamże, I, 7, 18; t. 1, s. 161; por. PL, t. 32, kol. 986.

22

Tamże, I, 9, 27; t. 1, s. 167-168; por. PL, t. 32, kol. 990.

23

Tamże, V, 21, s. 214, 213; por. PL, t. 41, kol. 168, 167.
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następnie w Summa contra Gentiles, by na koniec powrócić do tej
kwestii w Summa theologiae. Próbując ustalić w kwestii piątej De veri
tate, zatytułowanej O opatrzności to, co należy rozumieć przez pojęcie
„opatrzność Boża”, a następnie określić zakres jej działania, Tomasz
nawiązywał najpierw, co oczywiste, to odpowiednich fragmentów
Pisma Świętego, ale także do wypowiedzi innych myślicieli chrześcijańskich, takich jak Augustyn, Hieronim, Grzegorz z Nazjanzu,
Boecjusz, Dionizy Areopagita, Jan Damasceński. Sięgał także do filozofów antycznej Grecji. Pośród nich najczęściej odwoływał się do
autorytetu Filozofa, czyli Arystotelesa. Świadczy to nie tylko o erudycji Tomasza, czy o chrześcijańskości jego myśli poprzez uznanie niekwestionowanego autorytetu Biblii, ale przede wszystkim o tym, że na
zagadnienie opatrzności starał się patrzeć także w kategoriach pozateologicznych, czyli filozoficznych.
Z tych rozważań wyciągnął Tomasz podstawowy wniosek, iż
„opatrzność w Bogu zawiera i wiedzę, i wolę, istotowo pozostaje jednak w poznaniu i to nie teoretycznym, ale praktycznym (providentia in
Deo includit et scientiam et voluntatem; sed tamen essentialiter in co
gnitione manet, non quidem speculativa, sed practica)”24. Odnosi się
ona do całego świata, ponieważ jest rzeczą niemożliwą, aby jej celem
był sam Bóg. Stąd opatrzność „jest podobna do opatrzności ekonomicznej, w której ktoś kieruje rodziną albo do opatrzności politycznej, dzięki której ktoś kieruje społecznością czy królestwem, w ramach której
jeden kieruje działaniami innych zmierzającymi do jednego celu. Nie
może bowiem być opatrzności w Bogu odnoszącej się do samej siebie (non enim potest esse in Deo providentia respectu sui ipsius), skoro
wszystko, co w Nim jest, jest celem, a nie czymś kierowanym do celu”25. Ma ona na względzie nawet zwierzęta (animalia bruta)26, jednakże swe szczególne odniesienie ma ono do ludzi ze względu na to, że są
Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o prawdzie, kw. 5, a. 1, odp., tłum.
A. Aduszkiewicz, Kęty 1998, t. 1, s. 211; por. Thomas Aquinas, Quaestiones disputa
tae de veritate, q. 5, a. 1, resp., w: Documenta Catholica Omnia, textum electronicum,
s. 98. Dalej Quaestiones disputate de veritate są cytowane jako: QDV.
24

25

Tamże, kw. 5, a. 2, odp., t. 1, s. 217; por. resp., QDV, s. 101.

26

Por. tamże, kw. 5, a. 6, odp., t. 1, s. 230; por. QDV, s. 108.
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oni istotami wolnymi i dlatego oni sami, przewidując własnym rozumem skutki swych działań, kierują swymi decyzjami.
Tę naukę rozwinął i pogłębił Tomasz, choć w sposób już nie tak bardzo erudycyjny, w Summa theologiae. Opatrzność Boża jest więc dla
niego zarówno „samym zamysłem prowadzenia rzeczy do celu, który [to zamysł] istnieje w umyśle Bożym (ratio ordinis rerum in finem
in mente divina preexistat)”27, jak i wykonaniem tego zamysłu, które
Tomasz określał mianem rządzenia (executio ordinis, quae dicitur gu
bernatio)28. Ostatecznym celem, a przez to najwyższym dobrem dla
rzeczy, jest sam Bóg (bonitas divina). Ponieważ każda rzecz, czyli każdy byt przygodny jest podtrzymywany przez Boga w istnieniu, to każdy też podlega Bożej Opatrzności. Stąd „wszystko musi być poddane
boskiej opatrzności (subdi divinae providentiae) w takiej mierze, w jakiej mierze uczestniczy w istnieniu (inquantum participant esse)”29.
Najbardziej fundamentalny wykład na temat Opatrzności Bożej zawarł jednak Tomasz w Sumie filozoficznej (Summa contra Gentiles)30.
Trzecią księgę tego dzieła rozpoczyna on od wykładu nauki chrześcijańskiej na temat biblijnego Boga, który jest Najwyższym Bytem,
Stwórcą, Panem i Prawodawcą. Jest to jego credo, które niewątpliwie wyrasta z Biblii, lecz zostało wyrażone językiem filozoficznym,
głównie w duchu metafizyki Arystotelesa. „Istnieje jeden pierwszy byt
(unum esse primum entium), posiadający pełnię doskonałości całego
bytu (totius esse perfectionem plenam possidens), nazywany Bogiem
(quod Deum dicimus), który z obfitości swej doskonałości obdarza
bytem wszystko, co istnieje (qui ex sui perfectionis abundantia esse
largitur): tak że jest uznawany nie tylko za pierwszy wśród bytów (pri
mum entium), ale i za początek wszystkiego (principium omnium esse).
Innym zaś udziela istnienia nie z konieczności natury (esse autem aliis
non necessitate naturae), lecz z mocy decyzji swojej woli (secundum
27
Tenże, Summa theologiae, I, q. 22, a. 1, resp.; dalej Summa theologiae jest cytowana jako S.th.
28

S.th., 1, q. 22. a. 1, ad 2.

29

S.th., 1, q. 22, a. 2, resp.

30

Por. szerzej na ten temat: E. Gilson, Duch filozofii średniowiecznej, s. 164-173.
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suae arbitrium voluntatis). (...) Przeto Bóg, który jest sam w sobie pod
każdym względem doskonały (Deus qui est in se universaliter per
fectus) i który swoją mocą udziela istnienia wszystkim bytom, musi
rządzić wszystkimi bytami (omnium entium rector existat), sam nie
podlegając niczyim rządom (nullo utique directus). Żadna też rzecz nie
może być wyjęta spod Jego rządów (ab eius regimine), tak jak nie ma
żadnej rzeczy, która by nie otrzymała od Niego istnienia. Tak więc, jak
jest doskonały w swoim bycie i jako przyczyna (perfectus in essendo
et causando), tak też jest doskonały w sprawowaniu rządów (et in re
gendo perfectus)”31.
Jak źródłem całego stworzenia jest sam Bóg, tak samo jest On jego
celem – „Bóg jest celem wszystkich rzeczy (Deus est rerum omnium
finis)”32. Wynika z tego, że „przez swą opatrzność wszystkim rządzi,
czyli włada wszystkim (ipse sua providentia gubernet vel regat uni
versa)”33. Owo bycie celem dla rzeczy i wynikające z tego rządzenie
nimi, czyli opatrzność, ma na celu jedno: by rzeczy mogły osiągnąć tę
doskonałość, dla której osiągnięcia zostały powołane przez Boga do
istnienia – „aby podobieństwo do Jego dobroci zostało, na ile to możliwe, wyciśnięte w rzeczach (ut similitudo suae bonitatis, quantum po
ssibile est, imprimatur in rebus)”34. Jednak w przypadku ludzi chodzi
Bogu zdecydowanie o coś więcej – by mogli oni dojść do Niego jako
swego celu poprzez swą rozumną działalność, czyli poprzez swe poznanie i miłość. Jak wszystkie rzeczy tego świata istnieją dla ludzi, tak
ludzie zostali powołani do tego – i dlatego też w taki a nie inny sposób podlegają Bożej opatrzności – by poprzez nich wszechświat mógł
ostatecznie osiągnąć swój cel w Bogu. Przy tym opatrzność Boża nie
odnosi się jedynie do rodzaju ludzkiego jako takiego, lecz do każdego
Tenże, Summa contra Gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej w dyskusji z po
ganami, innowiercami i błądzącymi, III, 1, tłum. Z. Włodek, W. Zega, Poznań 2007,
t. 2, s. 17-18; por. Thomas Aquinas, Summa contra Gentiles, w: Documenta Catholica
Omnia, textum electronicum, s. 204. Dalej Summa contra Gentiles w wersji łacińskiej
jest cytowana jako: ScG.
31

32

Por. Tenże, Summa contra Gentiles, III, 64; t. 2, s. 178; por. ScG, s. 265.

33

Por. tamże, III, 64; t. 2, s. 178; por. ScG, s. 265.

34

Tamże, III, 97; t. 2, s. 290; por. ScG, s. 307.
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poszczególnego człowieka. „Stworzenie rozumne (creatura rationa
lis) podlega zaś Opatrzności Bożej w ten sposób, że opatrzność kieruje i rządzi nim nie tylko w zakresie gatunku (propter speciem), jak
innymi stworzeniami zniszczalnymi. Opatrzność bowiem, kierując się
osobnikiem (individuum) tylko ze względu na gatunek (solum prop
ter speciem), nie kieruje nim ze względu na niego samego (non prop
ter seipsum); stworzeniem rozumnym kieruje zaś ze względu na niego
samego (creatura autem rationalis propter seipsam). (...) Tak więc tylko stworzenia rozumne kieruje Bóg do ich działania nie tylko w zakresie gatunku (propter speciem), ale i ze względu na osobniki (secundum
individuum)”35.
Z drugiej strony człowiek, będąc istotą rozumną, może w sposób
świadomy stać się uczestnikiem działań Bożej opatrzności odnośnie
do stworzeń nierozumnych. Nie tylko więc podlega tej opatrzności,
ale staje się w jakiejś mierze jej wykonawcą. Inaczej mówiąc, „nie
tylko opatrzność nim rządzi (non solum ea gubernatur), ale może on
powziąć pewne pojęcie o opatrzności Bożej, tak że zdolny jest do rządzenia i opiekowania się innymi (etiam aliis providentiam et guberna
tionem exhibere)”, co absolutnie nie ma miejsca w przypadku innych
stworzeń. Wynika z tego, że ktoś, kto „zdolny jest do opiekowania się
drugimi, może i własnymi czynami kierować i rządzić. A zatem stworzenie rozumne bierze udział w opatrzności Bożej nie tylko dlatego, że
podlega jej rządom, ale także dlatego, że rządzi (participat igitur ratio
nalis creatura divinam providentiam non solum secundum gubernari,
sed etiam secundum gubernare). Rządzi bowiem własnymi czynami,
a także rządzi innymi stworzeniami. Rządy opatrzności mniej doskonałej, czyli ludzkiej podlegają rządom opatrzności Bożej jako najwyższym. A zatem kierowanie czynami stworzenia rozumnego, o ile są
czynami osoby (in quantum sunt actus personales), należy do opatrzności Bożej”36.

35

Tamże, III, 113; t. 2, s. 338; por. ScG, s. 326.

36

Tamże, III, 113; t. 2, s. 339-340; por. ScG, s. 326.
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c. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)
Rozprawa metafizyczna Leibniza zaczyna się od filozoficznej wizji
Boga jako praźródła wszechrzeczy. Natomiast kończy się ona wyraźnym odniesieniem do Objawienia, a zwłaszcza do Jezusa Chrystusa,
który w swoim nauczaniu ukazał prawdziwe głębie Bożej opatrzności.
On to, według Leibniza, sprawił, że w porównaniu z doktryną chrześcijańską nauka filozofów pogańskich na temat Boga i Jego opatrzności
jest prawdziwie płytka i niewystarczająca. Końcowy, XXXVII punkt
Rozprawy, jest w gruncie rzeczy rozważaniem o Bożej opatrzności
sformułowanym na podłożu niemal wyłącznie biblijnym, gdyż tylko
w niewielu jego miejscach daje o sobie znać język metafizyki Leibniza37.
W świetle tej wypowiedzi trudno więc nie uznać Leibniza za filozofa
chrześcijańskiego, zgodnie z przyjętym za Gilsonem kryterium.
Jak natomiast patrzył Leibniz na Bożą opatrzność od strony filozoficznej? Niewątpliwie, jego poglądy na ten temat są w jakiejś mierze
wypadkową głoszonego przezeń systemu monadologii, będącej wyrazem jego metafizycznego optymizmu. Bóg Leibniza był bowiem, mówiąc językiem współczesnym, Wielkim Programistą, który powołał do
istnienia najdoskonalszy ze światów. Jak pisał w paragrafie 10. Zasad
natury i łaski, „z najwyższej doskonałości Boga wynika, że wytwarzając wszechświat wybrał najlepszy z możliwych planów, w których największa rozmaitość łączy się z największym ładem”38. Świat monad
jest rządzony według ustanowionego przez Niego porządku. Stąd „jeśli (...) chodzi o porządek powszechny, wszystko jest w nim zgodne.
A to jest tak prawdziwe, że nie tylko nie dzieje się w świecie nic, co by
było bezwzględnie nieprawidłowe, ale nawet niepodobna nic takiego
na pozór wywołać. (…) Można zatem rzec, że jakkolwiek Bóg byłby
stworzył świat, zawsze byłby on prawidłowy i objęty pewnym ogólPor. G. W. Leibniz, Rozprawa metafizyczna, tłum. S. Cichowicz, w: Tenże,
Wyznanie wiary filozofa, Rozprawa metafizyczna, Monadologia, Zasady natury i łaski
oraz inne pisma filozoficzne, Warszawa 1969, s. 97, 145-146.
37

Tenże, Zasady natury i łaski, tłum. S. Cichowicz, w: Tenże, Wyznanie wiary
filozofa, Rozprawa metafizyczna, Monadologia, Zasady natury i łaski oraz inne pisma
filozoficzne, s. 289.
38
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nym porządkiem. (…) Otóż, skoro nie może się stać nic, co nie byłoby objęte porządkiem, przeto można rzec, że objęte nim są zarówno
cuda, jak i czynniki naturalne”39. Konsekwencją tego była doktryna
o harmonia praestabilita, o wprzód ustanowionej harmonii, która
gwarantowała zrównoważenie zła przez dobro. Bóg bowiem, jako genialny programista, w dziele stwarzania świata posługiwał się podstawą estetyczną, czyli zasadą harmonii40. Trzy wspomniane powyżej
prawdy: o Bogu jako programiście (a mówiąc językiem Leibniza:
o Bogu jako biegłym geometrze, architekcie, ojcu i twórcy), o porządku i o harmonii powszechnej zadecydowały, zgodnie z ściśle racjonalnym charakterem filozofii Leibniza, o jego koncepcji „Opatrzności
w kierowaniu rzeczami”. „Można więc rzec – stwierdzał w Rozprawie
metafizycznej – że ten, kto postępuje w sposób doskonały, podobny jest
do biegłego geometry umiejącego znaleźć najlepsze rozwiązania danego problemu; do dobrego architekta gospodarującego w najkorzystniejszy sposób miejscem oraz zasobami przeznaczonymi na budynek i nie
popełniającego nic, co by było rażące albo tylko pozbawione piękna
nie osiągalnego dlań zgoła; do dobrego ojca rodziny robiącego ze swego mienia taki użytek, że nic się nie psuje ani nie marnuje; do zręcznego rzemieślnika osiągającego zamierzony skutek na sposób możliwie
najmniej uciążliwy; i do twórcy, który w możliwie najmniejszej objętości potrafi pomieścić jak najwięcej rzeczy. (…) Można zatem rzec,
że jakkolwiek Bóg byłby stworzył świat, zawsze byłby on prawidłowy i objęty pewnym ogólnym porządkiem. Wszelako Bóg wybrał ten,
który jest najdoskonalszy, tzn. ten, który jest równocześnie najprostszy w swych założeniach, a najbogatszy w skutkach. (…) Co się zaś
tyczy woli ogólnej, czy też – w zależności od ujęcia rzeczy – szczegółowej, można rzec, że Bóg robi wszystko według swojej woli najbardziej ogólnej, zgodnej z najdoskonalszym porządkiem, jaki wybrał;
ale można też rzec, że miewa chęci szczególne, odbiegające od wspo39

Tenże, Rozprawa metafizyczna, s. 102-104.

Tę właśnie postawę Leibniza wprost symbolizuje słynne powiedzenie z jego
dzieła De scientia universali seu calculo philosophico (1680): Dum Deus calculat,
mundus fit.
40
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mnianych pomniejszych prawideł, ponieważ najbardziej ogólne prawo
Boskie rządzące tokiem wszechświata nie podlega wyjątkom”41.
To ostatnie stwierdzenie odnosiło się do tego, co Leibniz nazywał
porządkiem natury. Natomiast w porządku łaski dostrzegał możliwość
wyjątku, czyli zaistnienia cudu. W końcu listopada 1715 roku odpowiedział na przesłane mu uwagi Clarke’a, precyzując i poprzez odwołanie się do obrazu zegara jeszcze bardziej wyjaśniając swoje poglądy
na ten temat. Z jednej strony po raz kolejny wyłożył istotę swej wizji
świata i rządzącego nim Boga: „Nie twierdzę bynajmniej, że świat cielesny jest machiną czy zegarem, który działa bez Boskiej ingerencji,
i nawet kładę nacisk na to, że stworzenia potrzebują ustawicznego oddziaływania Bożego. Ale też utrzymuję, że jest to zegar, którego nie
potrzeba naprawiać, by chodził. W przeciwnym razie należałoby rzec,
że Bóg zmienia swe postanowienia. Bóg wszystko przewidział i z góry
wszystkiemu zapobiegł. W jego dziełach istnieje harmonia, uprzednio
już ustanowione piękno”42. Zaraz jednak dodawał: „Pogląd taki wcale nie wyklucza Opatrzności lub Boskiego kierownictwa; przeciwnie,
czyni je doskonałymi. Prawdziwa Opatrzność Boska wymaga doskonałej przezorności, ponadto jednak wymaga też nie tylko tego, by Bóg
wszystko przewidział, lecz żeby również o wszystko zadbał z pomocą
stosowanych i z góry przysposobionych środków. W przeciwnym razie zbrakłoby mu albo mądrości, aby przewidzieć, albo mocy, aby za
dbał o wszystko. Byłby podobny do Boga socynian, żyjącego z dnia
na dzień”43.

d. Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955)
Zdaniem Teilharda de Chardin, odkrycia Kopernika i Galileusza
oraz związane z nimi odrzucenie geocentryzmu przyczyniły się nie
tyle do ukształtowania się zupełnie nowego systemu fizycznego, ile
41

Tenże, Rozprawa metafizyczna, s. 101-104.

Tenże, Polemika z Clarke’iem, tłum. S. Cichowicz, H. Krzeczkowski, w: Tenże,
Wyznanie wiary filozofa, Rozprawa metafizyczna, Monadologia, Zasady natury i łaski
oraz inne pisma filozoficzne, s. 329.
42
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Tamże.
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raczej oczyszczenia terenu dla nowych konstrukcji myślowych w patrzeniu na wszechświat. U progu nowożytności, „prysł czas, który od
czasów fizyków greckich (pomimo Epikura!) paraliżował myśl ludzką, sprawiając, że trwała ona w kontemplacji kosmosu i jego pięknego mechanizmu, nastawionego raz na zawsze”44. Następstwem tego
było pojawienie się teorii ewolucyjnych. Odwołując się do sformułowania samego Teilharda, w najnowszych czasach doszło do szczególnego „przeskoku myślowego: od kosmosu do kosmogenezy”45.
Zaowocował on przekonaniem, które umocniło się zwłaszcza w dwudziestym wieku, że „ontogeneza mikrokosmosu (a takim mikrokosmosem jest każdy z nas) ma sens i odpowiednie podłoże fizyczne
tylko wówczas, jeśli jest włączona nie tylko w filogenezę jakiegoś odgałęzienia zoologicznego, ale i w genezę całego wszechświata, czyli
w kosmogenezę”46. Jej początkiem jest punkt Alfa, czyli moment stworzenia świata przez Boga. Odtąd ten świat, a właściwie: wszechświat,
zmierza do punktu Omega.
„<<Punkt Omega>> oznaczał dla mnie od dawna i nadal oznacza –
wyznawał Teilhard w eseju Moja wizja świata – ostateczny i samoistny biegun świadomości, na tyle należący do świata, że może w sobie
gromadzić przez jednoczenie, elementy kosmiczne, które przez techniczne uporządkowanie osiągnęły kres ześrodkowania. (...) Ognisko
takie jest dla nas, na mocy samej definicji, nieuchwytne. Chociaż jednak nie można postrzec bezpośrednio jego obecności i oddziaływania, to jego istnienie (...) zdaje się być koniecznym postulatem naszego
myślenia”47. Omega nie jest jednak dla Teilharda jakąś abstrakcyjną ideą, lecz Osobą, o której mówi nam chrześcijańskie Objawienie,
zwłaszcza wypowiedzi Apostołów Jana i Pawła: jest nią Wcielone
Słowo Boże, Jezus Chrystus. „Chrystus św. Pawła (i Chrystus mi44
Tenże, Przeskok myśli: od kosmosu do kosmogenezy, tłum. M. Tazbir, w: Tenże,
Człowiek i inne pisma, Warszawa 1984, s. 266.
45

Por. tamże, s. 265.

46

Tamże, s. 267-268.

47
Tenże, Moja wizja świata, w: Tenże, Moja wizja świata i inne pisma, tłum.
M. Tazbir, Warszawa 1987, s. 184.
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styków) utożsamia się dla nas z ostatnim ogniwem wszechświata
(Omega), które przeczuwali filozofowie, toteż najwspanialszym i najniezbędniejszym atrybutem, jaki mu możemy przypisać, jest decydujący fizyczny wpływ na całą bez wyjątku rzeczywistość kosmiczną”48.
Tym fizycznym skutkiem powszechnego przyciągania przez Omegę,
czyli Chrystusa kosmicznego, jest ruch, który Teilhard de Chardin
określał jako „rosnąca złożoność-świadomość”, „korpuskulizacja”,
„ześrodkowywanie się” lub „uwewnętrznianie”. Polega on na tworzeniu się struktur „coraz bardziej ukształtowanych i scalonych pod
względem fizycznym, coraz bardziej niezdeterminowanych”, czyli coraz bardziej wolnych „pod względem psychicznym”49. Stąd w ruchu
tym dają się zauważyć pewne decydujące dla całego procesu kosmogenezy etapy: materii nieożywionej, biosfery (pojawienie się życia),
antropogenezy (punkt hominizacji: pojawienie się ludzkiej świadomości), rozwoju noosfery (humanizacja zbiorowa, czyli zdążanie do
superrefleksji), aż po osiągnięcie Pleromy50, czyli ostatecznego zjednoczenia z Bogiem.
W świetle tak rozumianych dziejów świata, które swój punkt wyjścia znajdują w Bogu Stwórcy, a punkt spełnienia w punkcie Omega,
którym jest Chrystus kosmiczny, Teilhard pojmował Opatrzność
w dwóch wymiarach. Pierwszy z nich, polegał na rozumieniu jej jako
czegoś zewnętrznego wobec świata, jako Bożą siłę strzegącą ludzkość
przed możliwą katastrofą astronomiczną lub biologiczną. ������������
„Miriady ludzi – choć są złożone z elementów wolnych, albo raczej właśnie dlatego – pójdą w swym wspólnym rozwoju w wyraźnie określonym
kierunku. Jeśli tylko Opatrzność zachowa je w istnieniu, nie mogą
uniknąć (wskutek czegoś w rodzaju nieuchronności statystycznej) postępowania w kierunku wyznaczonym przez stale wzmagające się procesy jednoczące, ześrodkowujące i spirytualizujące, przy czym cały
układ zmierza wyraźnie w górę ku punktowi krytycznemu ostatecz-

48

Tenże, Mój wszechświat, tłum. M. Tazbir, w: Tenże, Człowiek i inne pisma, s. 127.

49

Por. Tenże, Przeskok myśli: od kosmosu do kosmogenezy, s. 268.

50

Por. Tenże, Mój wszechświat, s. 152-153.
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nej zbieżności”51. Natomiast drugi wymiar Opatrzności, o którym pisał Teilhard, utożsamia się z samymi siłami przyciągania ze strony
Omegi, nadającymi całemu wszechświatowi najbardziej istotny dynamizm. „Tyle o fizycznym natężeniu łaski. O zakresie jej oddziaływania <<kształtotwórczego>> trzeba przede wszystkim powiedzieć, że
jest nieograniczony. Skoro Chrystus i Omega – to jedno imię, Jego organizujące oddziaływanie rozciąga się nie tylko na dziedzinę naszego
bytu, a mianowicie na dziedzinę związków sakramentalnych i dobrych
<<sprawności>>. Aby móc nas zjednoczyć z sobą poprzez najwyższe sfery naszej duszy, musiał roztoczyć opiekę nad naszym rozwojem
nawet w sferze cielesnej. Dlatego też wywiera kierunkujący, formujący wpływ na całą gamę ludzkich prac, uwarunkowań materialnych
i ewolucyjnych przemian kosmicznych. Te niższe procesy zachodzące we wszechświecie mamy zwyczaj nazywać <<przyrodzonymi>>.
W rzeczywistości jednak, ponieważ Chrystus jest Władcą Wszechświata,
przenika je celowość, życie nadprzyrodzone – aż po najbardziej namacalne konkrety. Wszystko, co nas otacza, jest pod fizycznym wpływem
Chrystusa, a wpływ ten, jak się przekonamy, jest coraz silniejszy”52.
Siła tego oddziaływania Chrystusa jako Omegi trafia wprost do
ludzkich serc. Na to Chrystusowe działanie należy odpowiedzieć wiernością Bogu. Jest ona równocześnie wiernością Bożej Opatrzności.
„Czyż to nie wierność wprowadza w grę niewyczerpane zasoby, jakie gromadzi w celu naszego zjednoczenia z Bogiem wszelki zapał?
Przez wierność oddajemy się w ręce Opatrzności i zespalamy się
z nią tak mocno, że odtąd stanowimy już jedno w działaniu”53. Co
�������
więcej, wielorakość ludzkich odpowiedzi dawanych Chrystusowi i wielokształtność okazywanej Mu wierności decyduje o wielopostaciowości
samej Bożej Opatrzności. Sama w sobie, jako dynamizm płynący
od Chrystusa Omegi ku każdemu z nas, jest niezmienna. Natomiast
sposób, w jaki na ten dynamizm odpowiadają poszczególni ludzie,
sprawia, że staje się w swych konkretnych kształtach za każdym razem
51

Tenże, Moja wizja świata, s. 181.

52

Tenże, Mój wszechświat, s. 128-129.

53

Tenże, Środowisko Boże, w: Tenże, Człowiek i inne pisma, s. 386.
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inna. ������������������������������������������������������������
„Jakkolwiek przenika nas ta sama twórcza i zbawcza moc – pisał Teilhard de Chardin w Środowisku Bożym – to jednak każdy z nas
stanowi osobne centrum przebóstwienia. (...) To, co ślepe, absurdalne,
obojętne, materialne dla tego, kto nie miłuje Boga i nie wierzy, okaże
się wydarzeniem pomyślnym, opatrznościowym, obdarzonym sensem
i życiem dla tego, kto nauczył się widzieć i dosięgać Boga we wszystkim, Bóg tyloma różnymi sposobami nadaje wyższy rodzaj życia drugorzędnym sprawom, ile jest rodzajów wierności i ufności ludzkiej.
Stanowiąc z istoty jedno w swym oddziaływaniu, Opatrzność nabiera
wielorakich właściwości w łączeniu się z nami – podobnie jak promień
słońca rozszczepia się na różne barwy lub zostaje pochłonięty przez
napotkane ciało. Na tym samym świecie są najrozmaitsze kondygnacje i mieszkania; in eadem domo multae mansiones”54.

4. Opatrzność jako deistyczny porządek
Oświecenie odrzuciło chrześcijańskiego Boga, odrzucając – w imię
ludzkiego rozumu – Objawienie i cuda.W ramach modnego wówczas
deizmu musiał na nowo pojawić się problem Opatrzności. Jednakże
deiści poruszając go, mówili nie tyle o Bożej opatrzności, ile po prostu
o Opatrzności. Opatrzność bowiem, oderwana od Osoby Boga Ojca,
stała się po prostu skonstruowaną przez nich pewną ideą, którą wielu z nich utożsamiało z ideą istniejącego w świecie porządku. W tym
sensie ich poglądy mniej lub bardziej świadomie nawiązywały do doktryn pogańskich filozofów starożytności, a także do libertyńskiej tradycji XVII wieku, do Malebranche’a, Spinozy, Leibniza i Pope’a, do
Clarke’a, Locke’a i Newtona. Pojęcie „porządku” pełniło jednocześnie wyraźnie socjologiczną funkcję „przeciwpojęcia”. Było bowiem
skierowane przeciw chrześcijańskiemu rozumieniu Bożej opatrzności, przeciw możliwości ingerencji Boga w dzieje świata, przeciw Jego
cudom i pomocy okazywanej ludziom w konkretnych wydarzeniach,
przeciw chrześcijańskim dogmatom o grzechu pierworodnym i o zba-

54

Tamże, s. 390.
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wieniu, które wyjaśniały genezę i sens cierpienia, a jednocześnie nadawały życiu ludzkiemu określoną celowość.
Jak pisze Bronisław Baczko, „porządek jest obiegową kategorią
oświeceniową, schematem organizującym w światopogląd doświadczenie potoczne, dane nauki, wartości moralne, refleksję i obserwację socjologiczną, odczucia estetyczne itd. Wartościowanie instytucji
politycznych i rezultatów poznawczych nauki, pytanie o sens ludzkich
działań społecznych i znaczenie humanistyczne przyrody, racjonalizacja wyborów moralnych i hierarchizacja wartości dokonują się przez
odniesienie do porządku. Spory światopoglądowe i starcia ideologiczne przybierają niezmiernie często kształt dyskusji o porządek i miejsce
człowieka w porządku. Obok <<natury>> i <<rozumu>>, centralna to
kategoria w oświeceniowym obrazie świata. <<Porządek>> wiąże się
na ogół z przekonaniem, iż świat stanowi jedność moralno-metafizyczną, iż tworzy <<wielki łańcuch bytów>> (grande chaîne des êtres),
w którego ciągłości i wewnętrznych powiązaniach dają się odnaleźć
zasady racjonalne, określające również miejsce człowieka w strukturze świata. Uważa się, że w całości moralno-metafizycznej występuje co najmniej równowaga dobra i zła, znajdująca, szczególnie, wyraz
w zgodności ludzkich dążeń do szczęścia z samą strukturą bytu. Często
idei <<porządku>> towarzyszy przekonanie o zawartym w bycie,
w przyrodzie zamyśle celowym”55.
W idei porządku doszła do głosu afirmacja człowieka jako ostatecznej racji dla wszelkich ludzkich spraw. Dlatego też świat przyrodniczy
i społeczny był traktowany „jako z samej swej istoty predestynowany do tego, by był zgodny z aspiracjami i dążeniami, które człowiek
uznaje za własne, za <<ludzkie>>. <<Ludzkość>> jest jedyną miarą,
którą człowiek może przykładać do siebie i do świata. Samo istnienie
człowieka w świecie jest zakorzenieniem w bycie, świadczy również,
55
B. Baczko, Rousseau: samotność i wspólnota, Warszawa 1964, s. 289-293. Cały
rozdział tej książki zatytułowany „Ład i zło moralne” stanowi obszerne studium na
temat oświeceniowego porządku. Por. tamże, s. 288-366. Jednakże Baczko tłumaczy,
chyba nie do końca słusznie, francuskie l’ordre jako „ład”. Stąd w cytowanych tutaj fragmentach tego rozdziału słowo „ład” jest konsekwentnie zamieniana na słowo
„porządek”.
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że świat jest na miarę człowieka, jest jego <<własnym>> światem.
Człowiek rozpoznaje i potwierdza siebie w tym świecie, w którym nic
nie jest mu <<obce>>”56. To ostatnie stwierdzenie zostało ukute przez
Pope’a. Wyrażało ono tak typowe dla Oświecenia przekonanie o „byciu na miejscu”, „u siebie”, o harmonii, koherencji i stabilności świata,
które ówczesnemu człowiekowi dawały poczucie pewności i bezpieczeństwa. W konsekwencji w świecie, który był rozumiany jako metafizyczno-moralny, racjonalny porządek wszelkie zło, zarówno fizyczne
jak i moralne, musiało jawić się jako jeden wielki skandal dla rozumu. Jeśli bowiem świat jest, jak twierdzili deiści, racjonalną całością,
w której zachodzi współdziałanie między jej częściami, to czym wytłumaczyć zło fizyczne (tzn. jak wytłumaczyć cierpienia istot żywych,
które na mocy naturalnej konstytucji dążą do szczęścia i unikają cierpień), oraz zło moralne (tzn. ludzkich występków, które są niezgodne
z samą solidarną naturą rodu ludzkiego). Zło było zatem czymś irracjonalnym, czymś, co rodziło niebezpieczeństwo załamania się całej wizji
świata i przekształcenia świata w absurd.
Przykładem tego jest reakcja Woltera na wieść o tragicznym trzęsieniu ziemi w Lizbonie w dniu 1 listopada 1755 roku. W jednej chwili optymistyczna wizja świata, którą sam zresztą dotąd głosił między
innymi poprzez propagowaną przez siebie wizję Boga jako Wielkiego
Zegarmistrza, runęła. Z tego wzburzenia narodził się Poema[t] o za
padnieniu Lizbony [czyli zbadanie aksjomatu „Wszystko jest dobre” –
Poème sur le désastre de Lisbonne ou examen de cet axiome ”Tout est
bien”]57. Już we „Wstępie” do niego Wolter przeciwstawił się Pope’owi,
a zwłaszcza jego stwierdzeniu, „że wszystko jest dobre”. Wbrew optymizmowi Leibniza, a bardziej ogólnie: wbrew ówczesnej ideologii
oświeceniowej, uznał też istnienie powszechnie doświadczanego faktu, że na świecie istnieje zło, tak samo jak i istnieje dobro. Natomiast
w samym Poemacie argumenty Woltera wpisywały się w sposób myś
lenia wyznaczony przed wiekami przez Epikura i przejęty później przez
56

Tamże, s. 294-295.

Wolter, Poema o zapadnieniu Lizbony, tłum. S. Staszic, 1815, w: Voltaire, Poème
sur le désastre de Lisbonne, ou examen de cet axiom: „Tout est bien”, Poema o zapad
nieniu Lizbony, oprac. J. Wójcicki, Piła 2003.
57
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teodyceę: jak można przyjąć istnienie dobrego Boga, skoro na ziemi
jest zło, dotykające także zupełnie niewinnych ludzi?58.
Ukończywszy Poema[t], w styczniu 1756 roku Wolter przesłał jego
jeden egzemplarz Jeanowi-Jacquesowi Rousseau. Rousseau odpowiedział Wolterowi w Liście o Opatrzności, datowanym na dzień 18 sierpnia tegoż roku. Opowiadając się za Bożą potęgą, Rousseau dostrzegał
i pragnął ją podziwiać przede wszystkim w tej całości, którą stanowi
wszechświat i wobec której poszczególne istnienie ludzkie jest mało
znaczącą – także w oczach Stwórcy – cząsteczką. „W porządku spraw
ludzkich, być może, ani ma ona (tzn. Opatrzność – dop. MJ) rację, ani
jej nie ma, wszystko bowiem zależne jest od prawa powszechnego i nie
robi wyjątków dla nikogo. Należy sądzić, że poszczególne wydarzenia są niczym w oczach władcy wszechświata; że jego Opatrzność jest
wyłącznie powszechna; że kontentuje się zachowywaniem rodzajów
i gatunków oraz troską o całość, nie zajmując się sposobem, w jaki poszczególne jednostki spędzają krótkie swoje życie”59.
Argumentację tę, opierającą się na bezwzględnej przewadze całości
wszechświata wobec każdej jego cząstki Rousseau uzupełnił przez argument o charakterze metafizyczno-psychologicznym. Jeśli bowiem
ludzkie życie jest mało znaczącym fragmentem wszechświata, to mimo
cierpień, jakie są udziałem każdego człowieka, zawsze będzie miało
ono wartość samą w sobie, zgodnie z metafizyczną zasadą, iż lepsze
jest bycie niż niebyt60, o czym zresztą świadczy powszechne ludzkie
doświadczenie. Do tych wszystkich argumentów dodał Rousseau jeszcze jeden, charakterystyczny dla swej filozofii, w której głosił szczęśliwość człowieka żyjącego w naturze, a unieszczęśliwionego przez
rozwój cywilizacyjny i kulturowy: „Pozostając przy swoim temacie
58

Por. zwłaszcza tamże, s. 108.

J.-J. Rousseau, List o Opatrzności, tłum. J. Rogoziński, w: Tenże, Umowa spo
łeczna, Uwagi o rządzie polskim, Przedmowa do „Narcyza”, List o widowiskach, List
o Opatrzności, Listy moralne, List do arcybiskupa de Beamont, Listy do Malesherbesa,
Warszawa 1966, s. 536.
59

„Skoro lepiej jest dla nas być, niż nie być, wystarczyłoby to, żeby uzasadnić naszą egzystencję, gdybyśmy nawet nie mogli spodziewać się żadnego zadośćuczynienia
za nieszczęścia, jakie tutaj cierpieć musimy”. Tamże, s. 525.
60
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Lizbony, niechże mi Pan na przykład przyzna, że to nie natura skupiła
tam dwadzieścia tysięcy domów, od sześciu do siedmiu pięter każdy,
i że gdyby mieszkańcy tego wielkiego miasta byli rozproszeni, rozlokowani równomierniej i luźniej, straty w ludziach byłyby znaczniej
mniejsze lub nie byłoby żadnych”61.
Swój List o Opatrzności Rousseau zakończył prawdziwie patetycznym wyznaniem: „Chodzi tutaj o sprawę Opatrzności, w której
pokładam wszystkie me nadzieje. (...) Wszelkie subtelności metafizyki nie każą mi zwątpić ani na moment o nieśmiertelności duszy oraz
o dobroczynnej Opatrzności. Czuję ją, wierzę w nią, pragnę jej i w nią
ufam, będę jej bronił aż do ostatniego tchnienia, a ze wszystkich dysput, jakie bym prowadził, w tej jednej moja korzyść własna nie została pominięta”62.
Wolter nie byłby sobą, gdyby to swoiste wyznanie wiary JeanaJacquesa Rousseau w Opatrzność i kryjący się za nim Leibnizowski
optymizm metafizyczny nie poddał szyderczej krytyce. Dokonał
tego trzy lata później, w 1759 roku, w powiastce filozoficznej zatytułowanej Kandyd. Składa się ona z trzydziestu rozdziałów, z których
każdy jest opisem kolejnego nieszczęścia, niekiedy na granicy makabreski, jakie dotknęło czy to Kandyda czy to innych jej bohaterów.
I w każdym z nich powraca – jak ironiczno-złośliwy refren – Leibnizowe
stwierdzenie, że mimo wszystko przyszło im żyć w najdoskonalszym
ze światów. Wolter kończy swą powiastkę przesłaniem o charakterze
wręcz minimalistycznym: udane życie człowieka polega na uprawianiu jedynie „własnego ogródka”, bez stawiania sobie i innym jakichkolwiek pytań metafizyczno-religijnych. Oddając się wyłącznie pracy
na swoim, człowiek chroni się bowiem przed trzema wielkimi niedolami: nudą, występkiem i ubóstwem63. Dzięki temu sama praca staje się niejako jego wybawieniem. Z drugiej strony, wskazując na jej
zbawienny charakter, Wolter odrzucił istnienie Opatrzności. Bo po co
61

Tamże, s. 522-523.

62

Tamże, s. 543-544.

Por. Wolter, Kandyd, w: Tenże, Powiastki filozoficzne, tłum. T. Żeleński (Boy),
Warszawa 1985, s. 171-172.
63
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jeszcze ona, skoro człowiek poprzez wysiłek własnych rąk może zapewnić sobie pełne bezpieczeństwo i powodzenie na tej ziemi?

Zakończenie
Sposób na życie, jaki Wolter zaproponował w Kandydzie, w gruncie rzeczy nie powinien budzić zdziwienia. Deiści nieubłaganie wpadali bowiem w pewną pułapkę intelektualną, sformułowaną jeszcze
w starożytności przez Epikura, a wyrażoną niezwykle precyzyjnie
przez Paula Ricoeura. Polega ona na tym sposobie myślenia, który
jest podległy „logicznemu wymogowi spoistości, a więc całości uporządkowanej w sposób niesprzeczny i systematyczny zarazem. On to
dominuje we wszelkich próbach teodycei w technicznym sensie tego
słowa, które, choć różnią się między sobą w swoich wnioskach, problem ten stawiają za pomocą pokrewnych formuł. Jak bowiem można uznać za prawdziwe i nie popaść przy tym w sprzeczność takie oto
twierdzenia: Bóg jest wszechmogący; Bóg jest absolutnym dobrem;
wszelako zło istnieje. Tak przeto teodycea, odpowiadając na zarzut,
zgodnie z którym tylko dwa z owych stwierdzeń dają się ze sobą pogodzić, nigdy zaś trzy razem, okazuje się walką w imię koherencji. Nie
ulega natomiast zakwestionowaniu to, co zakładał sam sposób stawiania problemu, mianowicie forma zdaniowa, wyrażona za pomocą tych
stwierdzeń, ani reguła spoistości, której warunki spełniać winna każda konkluzja”64. W tę właśnie pułapkę wpadł Wolter, czemu dał wyraz pisząc w 1756 roku Poema[t] o zapadnięciu Lizbony. Żadna postać
deizmu nie mogła bowiem pogodzić istnienia Boga i ustanowionego
przezeń porządku z katastrofą, jaka miała miejsce w Lizbonie.
Jeśli w przypadku deistów trzeba stwierdzić niemożliwość pogodzenia istnienia Opatrzności z istnieniem w świecie zła, to w przypadku filozofów chrześcijańskich należy wskazywać na pojawiające
się nie tyle sprzeczności, co trudności związane z tym zagadnieniem.
Poza wspomnianym problemem zła istnieje też druga wielka aporia,
64
P. Ricoeur, Zło. Wyzwanie rzucone filozofii i teologii, tłum. E. Burska, Warszawa
1992, s. 12.
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z którą przychodzi im się spotykać. Polega ona na pogodzeniu nauki
o Opatrzności Bożej z wszechwiedzą Boga i przeznaczeniem (pra
edestinatio) człowieka. Zasadniczym wyjściem z tych trudności było
(i pozostaje) dla myślicieli chrześcijańskich wskazywanie na to, iż
Bóg jest ostatecznie tajemnicą nieskończenie przewyższającą możliwości poznawcze człowieka. Tą postawą w sposób istotny różnili się
od deistów i tych filozofów, dla których poruszane i rozwiązywane
problemy filozoficzne z definicji ograniczały się do granic wyznaczonych przez ludzki rozum. W konsekwencji też problem Boga i Jego
Opatrzności musiał wyczerpywać się na tym, co na ten temat mogło
im powiedzieć wyłącznie czysto rozumowe postępowanie. Uważając,
iż taka postawa poznawcza jest wywyższeniem rozumu ludzkiego, nie
zdawali (lub nie chcieli zdawać) sobie sprawy z tego, że tym samym
niewiele mogli powiedzieć o Bogu, który przecież jako Absolut nieskończenie przewyższa ludzki rozum. Mówiąc o Bogu, w rzeczywistości mówili (i mówią) o pewnej idei, która jest proporcjonalna do ich
ograniczonych możliwości poznawczych. W odróżnieniu od nich dla
filozofów chrześcijańskich augustyńsko-anzelmiańska formuła Fides
querens intellectum była oczywistą dewizą65. Z drugiej jednak strony
nie zapominali oni o Augustynowym powiedzeniu Deus semper maior,
które u Anzelma z Canterbury znalazło szczególną interpretację: aliqu
id quo maius nihil cogitari potest, względnie: id quod maius cogitari
nequit66. Świadomość ograniczeń ludzkiego rozumu, których doświadczali w czasie swych filozoficznych poszukiwań, kazała im zatem powracać do samych źródeł wiary i znajdować intelektualną przystań
i ukojenie w Objawieniu, czyli w wiedzy o Bogu, która płynęła od
Niego samego.
Por. Ph. Böhner, E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej, tłum. S. Stomma,
Warszawa 1962, s. 11.
65

66
 ���������������������������������������������������������������������������
„Semper enim ille (scilicet Deus – dop. MJ)
�����������������������������������
maior est, quantumcumque creverimus”. Augustinus, Enarratio in Psalmum LXII, w: PL, t. 36, kol. 758; Anselmus,
Proslogion, 2, w: PL, t. 158, kol. 227-228; „Coś, ponad co nic większego nie może być
pomyślane”. Anzelm z Canterbury, Proslogion, w: Tenże, Monologion, proslogion,
tłum. T. Włodarczyk, Warszawa 1992, s. 145.

[29]

Opatrzność Boża w świetle filozofii

91

W tym miejscu naszych rozważań dotykamy istoty węzła filozoficznego problemu Bożej Opatrzności. Sama filozofia nie jest w stanie go rozwiązać, może jedynie wskazać na pewne jego elementy. Stąd
otwierają się przed nią dwie drogi, dwie możliwości. Jeśli jest to filozofia pogańska (jak to było w starożytności) lub filozofia odrzucająca Boga chrześcijan (co zaznaczyło się szczególnie silnie od wieku
osiemnastego), nieuchronnie znajduje się ona w sytuacji, w której konsekwentny filozof pogański lub nowożytny deista czy agnostyk muszą
stać się – idąc za wskazaniami: w starożytności Epikura, a w nowożytności Holbacha – materialistami. Natomiast jeśli jest to filozofia chrześcijańska, to filozof, wychodząc od autorytetu Objawienia na temat
Opatrzności, może go zgłębiać w sposób czysto rozumowy aż do momentu, w którym znajdzie się wobec nieprzeniknionej tajemnicy samego Boga. Wówczas pozostaje mu już (i aż!) tylko jedno: wrócić w sam
głąb chrześcijańskiej wiary, by, następnie, jej mocą z pokorą wznieść
ręce do Boga i skierować do Niego słowa modlitwy, której nas nauczył
Jezus Chrystus: „Ojcze nasz...”.
Divine Providence in the light of Philosophy
Often we speak about Divine Providence in the light of Christian
faith. Can we trace some reflection on it in the light of philosophical
thought? Did ancient “pagan” philosophers like Socrates, Plato or their
followers reflected on it? And what about “Christian” philosophy in
the works of Augustine or Aquinas as well as in the writings of more
contemporary authors (Leibniz, de Chardin)? Post-Enlightenment reflection saw often Divine Providence as deistic order of the world. For
them it was impossible to combine in one coherent presentation three
truths: God is Omnipotent, God is good and evil exists. Conclusion
seems to be that for “pagan” or post-Enlightenment philosophy there is
no solution, for Christian philosophy there is a point up to which it can
come, but after that only in faith it can profess that this passes behind
possibility of explanation only on the base of the human reasoning.
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Religia przyszłości w myśli Ojca
Pierre’a Teilharda de Chardin

„We Włoszech zapanowało oburzenie, czytamy w Internetowym
Dzienniku Katolickim, gdy przebywający tam z oficjalną wizytą przywódca Libii, Muammar Kadafi, zaapelował do 500 młodych Włoszek,
żeby przeszły na islam. Jak donoszą włoskie media, podczas spotkania
w akademii libijskiej w Rzymie z grupą dziewcząt wynajętych przez
agencję hostess szef libijskiego państwa powiedział 29 sierpnia (2010 r.),
że wcześniej czy później islam będzie religią całej Europy. Każda
z dziewcząt otrzymała od Kadafiego 70 euro oraz egzemplarz Koranu.
Według mediów, trzy z dziewcząt zdecydowały się przejść na islam”1.
Dowiadujemy się czasem, że ktoś zmienia wyznanie, religię. Od
czego to zależy? Są różnorakie tego przyczyny. Nie sposób jednak nie
zapytać: Czy zmieniając wiarę, religię, osoba wybierająca na nowo,
dopiero teraz odnajduje prawdę o swoim życiu? Czy zmieniając, myśli kategorią prawdy? Szkoda jednak, że nie podano bliżej racji, w imię
których Muammar Kadafi apelował do 500 młodych Włoszek, żeby
przeszły na islam.
Drugi Sobór Watykański, w Deklaracji o wolności religijnej
Dignitatis humanae poucza, że „wszyscy ludzie, ponieważ są osobami,
czyli istotami wyposażonymi w rozum i wolę, a tym samym w osobistą
odpowiedzialność, nagleni są własną swą naturą, a także obowiązani
moralnie do szukania prawdy, przede wszystkim w dziedzinie religii…
1
Włosi oburzeni misyjnymi zabiegami Kadafiego, „Internetowy Dziennik Kato
licki”, 30.08.2010.
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skoro zaś prawda została poznana, należy mocno przy niej trwać osobistym przyświadczeniem” (DWR 2, 3).
Nasz autor – Teilhard de Chardin – na różnych miejscach i na różne sposoby ukazywał istotę chrześcijaństwa, bez poznania której nie
może być wyboru, a następnie ukształtowania postawy chrześcijańskiej. Jego istotę stanowi troista wiara: wiara w osobowość Boga,
ognisko świata; wiara w boskość Chrystusa historycznego – przedmiot
miłości i adoracji; wiara w rzeczywistość Kościoła, w którym i przez
który Chrystus zmartwychwstały jednoczy ludzkość z Bogiem i między sobą – rozbudowuje w świecie swą osobowość totalną2. Tę troistą
wiarę następnie wyjaśniał, ale zawsze w kontekście kultury, w której
żył człowiek – któremu pragnął przybliżyć Jezusa Chrystusa przynoszącego prawdę o człowieku i świecie3.
W naszym tekście nie będziemy jednak śledzić wyjaśniania przez
francuskiego Jezuitę tajemnicy Jezusa Chrystusa i Jego nauczania, które przynosi prawdę. Skupimy się bardziej na kulturze i jej pytaniach
dotyczących sensu życia, sensu świata, a przede wszystkim na pytaniu,
ku czemu zmierza twórczy wysiłek ludzki. To są właśnie problemy,
zdaniem Ojca Piotra, wymagające rozwiązania, pomagające jednocześnie wybrać chrześcijaństwo człowiekowi poszukującemu prawdy
o swoim życiu.
U początków trzeciego tysiąclecia istnienia chrześcijaństwa uświadamiamy sobie, że na Ziemi istnieje około 6 miliardów ludzi: mężczyzn i kobiet, ludzi bogatych i ogromna liczba ludzi ubogich; ludzi
o żółtym, brązowym, czarnym bądź białym kolorze skóry; żyjących
w stanie pokoju i takich, którzy prowadzą wojnę; uświadamiamy sobie, że istnieją chrześcijanie – 1,95 miliarda; muzułmanie – 1 miliard;
hinduiści – 777 milionów; buddyści – 341 milionów; członkowie nowych ruchów religijnych – 128 milionów; wyznawcy religii pierwot-

2
P. Teilhard de Chardin, Istota chrystianizmu. Wszechświat personalistyczny. „Zarys
wszechświata personalistycznego i inne pisma”, t. 2, Warszawa 1985, s. 151-160.
3
Zob. J. Kulisz SJ, Tajemnica Jezusa Chrystusa w rozumieniu Teilharda de
Chardin, Warszawa 1995.
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nych – 99 milionów; Żydzi – 14 milionów, wreszcie ludzie w ogóle
niereligijni – 1,1 miliarda4.
Jakże wspaniała i różnorodna mozaika kultury, religii, ludzi zatroskanych o godne życie, ludzi przeżywających niepokój egzystencjalny. Choć za czasów Teilharda mozaika religii i ludzi wyglądała nieco
inaczej niż za naszych dni, ale to właśnie w niej, w kulturze przełomu
XIX i XX w. francuski Jezuita, dostrzegał niepokój i twórczy wysiłek
w wyjaśnianiu ludzkiej egzystencji5. Niepokój epoki był jego niepokojem. Wchodząc w dialog z myślą przełomu wieków, przejął jej język i pozytywistyczny sposób myślenia. Był bowiem przekonany, że
kultura i myśl danej opoki to oblicze ludzkości, z którą Bóg prowadzi dialog, w którym powołuje ludzkość do wspólnoty ze sobą. Dialog
ten nie może przybrać postaci ostatecznej. Przeciwnie, musi się stale rozwijać. Jest to bowiem dialog Boga Objawienia z kulturą. Ojciec
Piotr pragnął swoją twórczością pomóc lepiej zrozumieć kulturę swoich czasów, gdyż w niej społeczność ludzka poznaje swe ostateczne
przeznaczenie w obliczu Boskiego Trybunału
Jaka będzie religia u kresu rozwoju ludzkości? Które religie zaginą, a którą ostatecznie ludzkość wybierze? – te pytania były bliskie
Teilhardowi. Ludzkość w przyszłości stanie wobec fundamentalnego
problemu metafizycznego – problemu istnienia: Czy jest ono skazane
na wieczność, czy ostatecznie na nieistnienie? To stanie się też przedmiotem wyboru ludzkości.
Francuski Jezuita odrzucał dziewiętnastowieczne teorie i poglądy
głoszące, że religia to pierwotne i przejściowe stadium ludzkości, znamionujące jej wiek dziecięcy6. Powszechność religii pozwalała mu na
Dane zostały umieszczone w „International Bulletin of Missionary Research”,
t. 19, nr 1 (styczeń 1995 r.) s. 25. Cyt. za Dekrety 34. Kongregacji Generalnej
Towarzystwa Jezusowego, 15. od przywrócenia Towarzystwa, Kraków-Warszawa
1998, s. 68.
4

5
Od tego momentu rozwijana myśl Teilharda była już drukowania w nieco innej
formie. Zob. J. Kulisz SJ, Zmierzch chrześcijaństwa, w: Wiara i kultury śmiały ekspe
ryment Pana Boga, Kraków 2008, s. 38-46.
6
Tak głosił pozytywizm w wydaniu Comte’a, materializm Feuerbacha, materializm dialektyczny Marksa, psychologia naturalistyczna Freuda.
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stwierdzenie, że jego własna religia nie jest i nie może być samotną nitką w tej wielkiej całości zmysłu religijnego ludzkości. Powszechność ta
zmusza człowieka do wyjścia poza własny indywidualizm, by odkryć
religijne doświadczenie ludzkości i świadomie wziąć w nim udział.
W przekonaniu Ojca Piotra „fenomen religii w swym całokształcie to po
prostu reakcja rozwijającej się ludzkiej zbiorowej świadomości i działalności na wszechświat jako całość”7. Powszechność religii na Ziemi
świadczy, zdaniem francuskiego jezuity, że człowiek od swych początków przeżywał niepokój i wykazywał zainteresowania metafizyczne8.
„Religia – pisze On – zrodzona z potrzeby ziemi, by przedstawić sobie swego Boga, jest związana i współbrzmiąca nie z człowiekiem jako
jednostką, ale z całą ludzkością”9. W religii bowiem gromadzi się, udoskonala i łączy w uporządkowaną całość nieskończona liczba ludzkich
poszukiwań10. Religia jednostki nie jest czymś nowym, oderwanym od
doświadczenia wspólnoty, w której żyje człowiek. Jest ona wyrazem
całościowego doświadczenia ludzkości i w nim znajduje swe przedłużenie11. Teilhard dostrzega jednak, że to doświadczenie ludzkości
1934 Oe T. X, s. 139. Sposób cytowania dzieł Teilharda jest następujący: Na
pierwszym miejscu podajemy rok napisania cytowanej pracy, a następnie skrót dzieła,
w którym się ona znajduje, tom i stronice. Tłum. pol. Zarys wszechświata personali
stycznego i inne pisma, t. 2, Warszawa 1985, s. 38. Podobnie o religii wypowiada się
A. N. Whitehead; zob. Nauka i świat nowożytny, Kraków 1987, s. 257.
7

8
1933 Oe T. X, s. 131-134; zob. też A. Leroi Gourhan, Religie prehistoryczne,
Warszawa 1966, s. 9, 17.
9

1936 Oe T. X, s. 139. Tłum. pol. t. 2, s. 39.

Tamże; W deklaracji Dominus Jesus czytamy, że „wierzenie w innych religiach
to ów ogół doświadczeń i przemyśleń stanowiących skarbnicę ludzkiej mądrości i religijności, które człowiek poszukujący prawdy wypracował i zastosował, aby wyrazić
swoje odniesienie do rzeczywistości boskiej i do Absolutu”; zob. Deklaracja Dominus
Jesus, o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła, Watykan
2000, nr 7.
10

11
Podobną myśl znajdujemy w twórczości Eliadego. Opracowując funkcję i genezę mitu pisze, że mit nie jest dziełem jednostki. Przynależy do społeczności, jest
wyrazem jej doświadczenia egzystencjalnego społeczności, wyrazem pewnej tradycji
i myślenia społecznego – jest elementem cywilizacji społeczności archaicznej; zob.
M. Eliade, Mythes, rêves et mystères, Paris 1957, s. 8-34.
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zawiera się „w rozlewnej rzece licznych religii”12. Z którą, pyta francuski jezuita, złączyć osobisty strumyk wewnętrznych wysiłków i poszukiwań? I dodaje: „Z tylu stron słyszę nawoływanie w imię jakiegoś
boskiego objawienia! Któremu z tych na pozór przeciwnych sobie prądów mam zawierzyć, aby nurt poniósł mnie do oceanu?”13.
W przeszłości wybór ten był ułatwiony. Na boskie pochodzenie objawienia wskazywał cud. Jeśli jakaś religia, pisze Teilhard, występowała w asyście sił przekraczających prawa natury, „to przywilej ten
gwarantował jej boskie pochodzenie”14. Wtedy nie pozostawało nic
innego, jak przyjąć prawdy objawione. Dawna apologetyka wskazywała też na harmonię i odpowiedniość między pragnieniami człowieka a treścią objawienia. Zakładano bowiem, że objawione słowo Boże
musi odpowiadać potrzebom rozumu i serca jego stworzeń. Jednak,
jak pisze nasz autor, harmonia między pragnieniami człowieka a objawieniem, wyrażanym w teologii pierwszej połowy XX wieku, była
w znacznej mierze czymś, czego trzeba się było domyślać15. Jak trudno było tej argumentacji uzyskać prawo obywatelstwa w myśleniu
ówczesnej teologii, świadczy choćby twórczość M. Blondela (18611949)16. Wystąpił on krytycznie przeciw racjonalizmowi XIX wieku.
Ale też nie brakowało w jego twórczości krytycznych odniesień do
12

1936 Oe T. X, s. 140. Tłum. pol. t. 2, s. 39.

13

Tamże.

14

1934 Oe T. X, s. 140. Tłum. pol. t. 2, s. 39.

Tamże; zob. też 1944 Oe T. X, s. 182. Tłum. pol. t. 2, s. 153. Na temat roli
cudu w apologetyce przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku zob. M. Rusecki,
Ks. J. Jacenty, Metodologia chrystologii fundamentalnej. Demonstratio Christiana, w:
Studia Nauk Teologicznych PAN, Metoda teologii, t. 2, Lublin 2007, s. 97-116. Sam
Teilhard nie neguje samej wartości cudu i jego mocy argumentacyjnej. „ Osobiście,
pisze nasz Autor, nie mam żadnej trudności w przyjęciu cudu, byleby nie przeczył (tak
nawet twierdzi Kościół) coraz liczniejszym i ściślej ujętym regułom, jakie odkrywamy
w naturalnej ewolucji świata”; zob. 1936 Oe T. X, s. 140. Tłum. pol. t. 2, s. 40.
15

16
Wystarczy tu wymienić M. Blondel, L’action, Assai d’une critique de la vie et
d’une science de la pratique, Paris 1893; Lettre sur les exigences de la pensée contem
poraine en science et pratique, Paris 1896. Treść L’Action… wywołała kontrowersje
w kręgach teologów zarzucających Autorowi racjonalizowanie religii, filozofowie zaś
oskarżali go o wprowadzanie do filozofii elementów irracjonalnych.
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tego, co sam określał jako zewnętrzność, wskazując na to, co nadprzyrodzone, a co w myśli ówczesnej teologii przychodziło do człowieka
z zewnątrz, z nieba i nie łączyło się z dynamizmem ducha ludzkiego.
Dynamizm ludzkiego ducha, wskazuje, zdaniem Blondela, na naturalne otwarcie człowieka na tajemnicę Boga, na to, co nadprzyrodzone.
Myśl Blondela nie zyskała zaufania i spotkała się z opozycją ze strony
teologów scholastycznych17.
Teilhard przyjmując otwarcie człowieka na nadprzyrodzoność od
momentu stworzenia, czego wyrazem jest m.in. niepokój egzystencjalny, dodaje jednocześnie, że ostatecznym kryterium prawdziwości wybieranej przez człowieka religii będzie nie tyle wewnętrzne
jego spełnienie, ile „zdolność tej religii do nadania całościowego sensu wszechświatowi, wciąż odkrywanemu wokół nas”18. A odkrywamy świat nie tylko stworzony, ale ciągle stwarzany, objawiający się
„jako organiczna całość zdążająca ku stanom coraz większej wolności
i osobowości. Istotnie, jedyną religią, której ludzkość pragnie, i którą
może odtąd przyjąć, jest religia zdolna usprawiedliwić, wchłonąć i natchnąć postęp kosmiczny – taki, jaki się zarysowuje we wnoszeniu się
ludzkości”19. Od XVIII wieku zaczęła narastać, pisze francuski Jezuita,
niepowstrzymana zmiana perspektywy. Kosmos starożytnych – ograniczony, ześrodkowany i zrównoważony – zaczął ustępować miejsca
wszechświatowi niezmierzonemu, wszechświatowi w toku genezy
w przestrzeni i w czasie. Ta nowa perspektywa świata zrodziła, zdaniem naszego Autora, dwa wielkie nurty psychologiczne, które podzieliły świat. Zrodziła pasję budowania ziemi i pasję dążenia do nieba. Do
dziś pozostają one od siebie oddzielone, wegetują i są źródłem licznych konfliktów wewnątrz ludzkich serc20.
17

J. I. Saranyana, J. L. Illianes, Historia teologii, s. 423-424.

18

1944 Oe T. X, s. 182. Tłum. pol. t. 2, s. 153.

19

Tamże.

Tamże, s.182, 183. Tłum. pol. t. 2, s. 154, 155. Papież Paweł VI w adhortacji
apostolskiej Evangelii nuntiandii pisał: „…rozdział między Ewangelią a kulturą jest
niewątpliwie dramatem naszych czasów, jak był nim także w innych epokach” ( nr 20).
Adhortacja ogłoszona w 1975 r. stanowi owoc synodu biskupów obradującego w 1976 r.
na temat działalności misyjnej Kościoła.
20
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Teilhard nie neguje cudu jako kryterium prawdziwości religii, ale
uważa go za kryterium zależne i wtórne przy jej wyborze. Ostateczną
i jedyną rajcą, skłaniającą dziś człowieka do przyjęcia jakiejś religii
jest, zdaniem naszego autora, harmonia między tą religią a pasją budowania ziemi, harmonia między religią a wiarą w jedność świata, wiarą
w istnienie i nieśmiertelność ducha rodzącej się ludzkiej wspólnoty21.
Człowiek XX wieku, i wieków następnych, stanie, według jezuity
francuskiego, przed trzema typami religii, z pośród których, kierując
się kryterium harmonii, będzie musiał wybierać jedną jako prawdziwą.
Te religie to grupa religii wschodnich, humanistyczne neopanteizmy
i chrześcijaństwo22.
To, co przyciąga w religiach wschodnich, zdaniem Teilharda, to ich
uniwersalistyczny i kosmiczny charakter. Żywotny sok mistyki, na
wiele wieków przed Chrystusem, wytrysnął na równinach Indii. Tam
zrodził się panteizm, który w wielu nurtach ludzkiej myśli przybierał
różne formy. Dziś również, gdy narasta oczekiwanie na nowe objawienie, oczy Europy zwracają się w stronę Indii. To, co dla hinduskiego
mędrca najistotniejsze to homogeniczna jedność ducha, w którym zatraca się człowiek, pozbawiając się wszelkich bogactw jednostkowych.
Wszystko, co podejmuje człowiek – badania naukowe, postęp ziemski
– to choroby zabójcze dla duszy, a sama materia to zbędny balast i złudzenie. Jedność dla Wschodu oznacza zniesienie mnogości i wielości. Logika religii Wschodu prowadzi do pasywnego wyrzeczenia się
21
Nieśmiertelność „ducha ludzkiej wspólnoty”, o którym pisze nasz autor, nie jest
jakąś nową nieśmiertelną duszą rodzącą się w procesie budowania ziemi, ale ludzką
wspólnotą odnajdującą się w adoracji powszechnej zbieżności – Centrum osobowego
i personalizującego. To w procesie budowania wspólnego domu, ludzkość w świetle
Bożego Objawienia odkrywa i poznaje przeznaczenie nie tylko jednostki, ale całej
ludzkiej wspólnoty.

Nie ulega wątpliwości, iż podejmując problem harmonii między budowaniem
ziemi a dążeniem do nieba jako kryterium wyboru religii Teilhard pragnął pobudzić
czytelnika do własnych przemyśleń, by w ten sposób wiara przekazana przez tradycję
przeszła przez jego własny wybór i stała się wiarą prawdziwą. Problem sprawdzianu
i kryterium wyboru religii podejmował już w 1932 r. a później jeszcze w 1947 i 1950 r.
Zob. 1932 Oe T. XI, s. 45-64; 1947 tamże, s. 147-159. Tłum. pol. t. 3, Warszawa 1987,
s. 153-164. 1950 Oe T. VII, s. 223-236. Tłum. pol. t. 3, dz. cyt., s. 155-164.
22
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świata, który przecież jest powierzony człowiekowi, by go przemieniał23. W duchowości Wschodu, przeżywanej przez konkretnych ludzi,
dostrzegał niezgłębione przestrzenie mistyki, ale też duchową inercję,
więcej, wrogość wobec osób proponujących zmiany, dla których nie
było miejsca w ich myśleniu i pragnieniach24.
Nową postacią religii w naszej współczesności, zdaniem francuskiego Jezuity, są panteizmy humanistyczne. Choć jest to religia bez Boga
i objawienia, jest jednak religią w prawdziwym znaczeniu. Przynosi
bowiem wiarę w ideał, któremu warto poświęcić życie. Postęp we
wszelkiej postaci i zróżnicowaniu, postęp w rozwoju ludzkości, jawi
się jako najwyższa wartość istnienia. W ubiegłym stuleciu ów postęp
przybierał różne postacie – komunizm, nacjonalizm, indywidualizm,
kolektywizm. To nowa wiara stulecia – religia ewolucji. Myśl ludzka wznosi się w niej ku wierze w ducha – ducha sublimacji i syntezy.
Wyznawców tej religii, jak pisze Teilhard, nie obchodzi jednak, czy ów
duch nosi cechy nieśmiertelności i osobowości25. Odrzucając te wartości, tworzą trzon swej religii niezależnie od nich, religii, która przynosi „poczucie niepewności, niespełnienia i duszności”26.
Wreszcie chrześcijaństwo. Francuski Jezuita zdawał sobie sprawę,
że istnienie dwu nurtów psychologicznych, dzielących świat– pasji budowania ziemi i dążenia do nieba, nurtów oddzielonych i będących
źródłem niezliczonych konfliktów wewnątrz każdego z nas – zda się
sugerować, że Pan Bóg po to stworzył świat, by go diabli wzięli. Teoria
doskonałości chrześcijańskiej, jeszcze w latach trzydziestych i czterdziestych XX wieku opierała się – jak pisze nasz Autor – „na przekonaniu, że w świecie dzisiejszym <natura> (w przeciwieństwie do
<nadnatury>) jest całkowicie ukończona. Pod względem ilościowym
duch, rzecz jasna, nadal rośnie (mnożenie się dusz). Pod względem
23
1934 Oe T. X, s. 142-143. Tłum. pol. t. 2, 41-42; 1932 Oe T. XI, s. 49-52; 1950
Oe T. VII, s. 223-236. Tłum. pol. t 3, s. 249-260.
24

J. Arnould, Teilhard de Chardin. Eretico o profeta? Torino 2009, s. 127-129

1934 Oe T. X, s. 143-145. Tłum. pol. t. 2, s. 42-43; 1932 Oe T. XI, s. 52-56; 1950
Oe T. VII, s. 279-291; Tłum. pol. t. 3, s. 337-348.
25

26

1934 Oe. T. X, s. 144. Tłum. pol. t. 2, s. 43.
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jakościowym jednak (w swych mocach <przyrodzonych>) jest niezmienny, nigdzie nie zdąża, po prostu utrzymuje się, trwa. W tych warunkach doskonałość nie może być dla człowieka niczym innym, jak
indywidualnym wzlotem w sferę nadprzyrodzoną. Reszta nie ma żadnego znaczenia dla Królestwa Bożego po za tym, że trzeba zapewnić
na czas nieokreślony funkcjonowanie i zachowanie życia w ciągu wieków. Zauważmy, że <dzieci wieku> poradzą sobie doskonale z tym zadaniem. W zasadzie chrześcijanin jest tym bardziej i tym prawdziwiej
chrześcijaninem, im szybciej odrywa się od świata. Im mniej potrzebuje stworzeń, tym bardziej zbliża się do ducha”27.
Powoli jednak w ludzkiej świadomości pojawia się, zdaniem francuskiego jezuity, przekonanie, że naturalne i nadające się do <unadnaturalnienia> możliwości człowieka wciąż wzrastają i przez wiele
milionów lat będą nadal wzrastać28. Ludzkości daleko jeszcze do dojrzałości i do tego, by „uznać ją za całkowicie stworzoną – i to zarówno pod względem wartości indywidualnych, jak i zborowego celu, do
którego zmierza pod wpływem doniosłego zjawiska <zbieżności duchowej>”29. Bóg bowiem stwarzając, a więc, powołując do istnienia
to, co nie jest Boskie, sam wkracza w tę rzeczywistość, by urzeczywistniać w niej własną historię miłości30. Można więc powiedzieć, że
Bóg, który radykalnie odróżnia się od świata stworzonego, w sposób
wolny, z czystej miłości, ofiarował i udzielił siebie we własnej rzeczywistości światu, w jego duchowym stworzeniu jako jego wewnętrzna
dynamika oraz jako ostateczny cel. Stworzenie więc – rzeczywistość
świata - należy pojmować jako możliwość samoudzielania się Boga31.
Stworzenie, pisze Teilhard, jest dla Boga – na mocy samej definicji –
jednoczeniem się ze swym dziełem, czyli angażowaniem się, w taki
czy inny sposób w świat przez wcielenie32. Wcielać się oznacza dla
27

1942 Oe T. XI, s. 113-114. Tłum. pol. t. 2, s. 123-124.

28

Tamże.

29

Tamże.

30

K. Rahner, Pisma wybrane, t. 1, Kraków 2005, s. 290

31

Tamże, s. 167.

32

1945 Oe T. X, s. 213. Tłum. pol. t. 3, s. 149.
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Boga uczestniczyć w cierpieniach, w złu podzielonej ludzkości, a scalającej się w bolesnym trudzie. To wielki trud stwórczego jednoczenia świata w Bogu – czyli pleromizacji33. Wcielony Syn Boży, Jezus
Chrystus „poczuł w sobie ludzkie jednostkowe serce – to serce, które
jest dla nas źródłem wielkich cierpień i wielkich radości. Chrystus nie
był jednak jakimś człowiekiem; był Człowiekiem, czyli nie tylko człowiekiem doskonałym, idealnym, lecz człowiekiem całkowitym, totalnym, mieszczącym w swej świadomości, świadomości wszystkich
ludzi. Dlatego też doświadczył wszystkiego, co ludzkie. Wyobraźmy
sobie ocean wszystkich ludzkich namiętności, oczekiwań, cierpień, radości. Każdy człowiek jest kroplą w tym oceanie. Chrystus zanurzył
się w tym ogromnym morzu, chłonął wszystkimi porami ludzkie doświadczenia i wszystkie uczynił swoimi. Przelał to burzliwe morze
w swoje serce, ujarzmił je w sobie, nadając jego falowaniu, jego przypływom i odpływom swój własny rytm. Oto sens żarliwego życia dobrotliwego, rozmodlonego Chrystusa. Oto niezgłębiona tajemnica Jego
Męki. Oto niezrównana zasługa Jego śmierci na krzyżu”34. Oto sam
Bóg w Swym Synu Wcielonym, uczestniczy w cierpieniach i złu właściwej wielości jeszcze nie zorganizowanej i nie zjednoczonej ludzkości a dzięki Jego miłości scalającej się w bolesnym trudzie w Kościele
i przez Kościół, który jest filum miłości w naturze35.
Trzy wielkie nurty duchowego życia w wielkiej rzece ludzkości, to
nurty: wschodni, humanistyczny i chrześcijański. Od każdego z nich
ludzie oczekują wyjaśnienia głębokich tajemnic ludzkiej egzystencji.
W religiach Wschodu wyczuwa się przepastną głębię, w którą człowiek rzuca się, by pochwycić jedynie odbicie słońca36.
Współczesne humanizmy, odrzucające ducha noszącego cechy nieśmiertelności i osobowości, przynoszą perspektywę uduszenia się pod
zbyt niskim niebem37.
33

Tamże.

34

1924 Oe T. IX, s. 90-91. Tłum. pol. t. 1, dz. cyt. s. 132.

35

Tamże, s. 187.

36

1934 Oe T. X, s. 145. Tłum. pol. t. 2, dz. cyt., s.43

37

Tamże, s. 152.
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Jedynie chrześcijaństwo, które jest religią osoby i wiarą w zjednoczenie świata w Bogu przez wcielenie, przedstawia w swej istocie
postawę duchową ciągłego rozwoju, rozwoju świadomości chrystycz
nej na miarę i podług wymogów wzrastającej świadomości ludzkiej38.
Dlatego jest ono przeznaczone, by stać się religią jutra. Tylko ono
może zmierzyć się „z wielkimi współczesnymi prądami humanizmu
i przyswoić je sobie tylko przez żywą i uorganizowaną oś katolicyzmu
rzymskiego. Być katolikiem, to jedyny sposób bycia chrześcijaninem
w pełni i do końca”39.

Religion of the future in the thought
of the Fr. P. Teilhard de Chardin
Vaticanum II in the Declaration of the religious freedom Dignitatis
humanae teaches, that every people, because they are a persons, are
urged by own nature, and obliged morally to look for the freedom,
especially in the area of religion (DRW 2). It is the mystery of a person – intellect and will – the source of the existential anxiety, in which
is born the question about sense of the existence of the world and the
human being in it. The answer for it has been looking and is looking
by a man in the culture, where he is trying to know himself and take
the world under his government. In the culture a man finds religions,
which gives the answer for his existential anxiety. Which one can be
made the way of maturity? It is not an easy choice. French Jesuit wants
to show the values in the culture, and in the Christianity itself, which
38

1944 Oe T. X, s. 197. Tłum. pol. t. 2, s. 165.

Tamże, s. 197. Tłum. pol. t. 2, s. 166. Nasz autor stwierdza też, że przywilej,
„jaki sobie Kościół rzymski przypisuje, iż on jest jedynym autentycznym wyrazem
chrystianizmu, nie stanowi roszczenie nieuzasadnionego, ale odpowiada pewnej nieuniknionej potrzebie organicznej”; tamże, s. 195-196. Chrześcijaństwo ma w katolicyzmie zmysł, potencjalność umożliwiającą odnalezienie, oczywiście nie bez trudu
poszukiwań, właściwej drogi ku dojrzałości i ostatecznemu wypełnieniu. Tym organem nieomylności są sobory i papież, który wyraża nie swoje własne idee, ale myśl
Kościoła; zob. tamże, s. 181.
39
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can’t be find in the other religions and the ways of spiritual life, and
which gives the possibility to see and choose the Christianity as a unique true religion of the future.

Studia Theologica Varsaviensia
UKSW
48 (2010) nr 2

Jarosław A. Sobkowiak MIC
Przyszłość religii w świecie
zsekularyzowanym
Wiele wieków upłynęło od wymownego stwierdzenia Tertuliana, że
dusza ludzka jest z natury chrześcijańska1. Oznacza to, że jeśli człowiek poszukuje autentycznie prawdy, to owa prawda musi prowadzić
do Boga. Tym samym chrześcijanin staje się podmiotem nowej formy kultury, która w sposób konieczny odwołuje się do natury człowieka. Jeśli zatem człowiek ma chrześcijaństwo jakby wpisane w naturę,
to naturalnym etapem rozwoju tej świadomości są religia i kultura
chrześcijańska.
W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera pytanie postawione przez św. Tomasza z Akwinu, czy Bóg jest tym, co jest poznane jako pierwsze przez umysł ludzki? Odpowiedź Tomasza rzuca
nowe światło na rozumienie owego „naturaliter”. Uważa on bowiem,
że światło naszego intelektu jest odblaskiem pierwszej prawdy, nie jest
jednak przedmiotem poznania intelektu, stąd też nie może być poznane jako pierwsze. Oznacza to, że w naturę człowieka wpisane jest dążenie do poznania Boga, ale jest ono raczej naturalną ścieżką poznania

Do owego stwierdzenia, iż dusza ludzka jest „naturaliter christiana” (Apologetyk
17,6) nawiązuje papież Benedykt XVI w audiencji generalnej z 30 maja 2007 roku
poświęconej postaci wybitnego pisarza chrześcijańskiego z przełomu II i III wieku –
apologety Tertuliana (155-220), który wskazywał na nierozerwalny związek wartości
chrześcijańskich i ogólnoludzkich, ukazując chrześcijan jako autentyczne podmioty
”nowej kultury” http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2007/do
cuments/hf_benxvi_aud_20070530_it.html.
1
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– a w konsekwencji i wiary – nie zaś czymś, co jawi się człowiekowi
w całej swej oczywistości2.
Po przywołaniu powyższych stanowisk a jednocześnie wobec nasilających się pytań o przyszłość religii w zsekularyzowanym świecie –
w tym chrześcijaństwa – rodzi się uzasadnione pytanie, czy to, czego
jesteśmy świadkami jest zmierzchem religii? Obserwujemy przecież
ciągle odgrzewane próby powrotu do pytania o możliwość stworzenia religii uniwersalnej. Pytanie zatem należałoby ukonkretnić: czy
chrześcijaństwo jako religia, która dała fundamenty myśli zachodniej
zmierza do swojego kresu? Czy jest to koniec religii czy tylko spór
o ścieżki wiary dzisiaj? Przedwczesne byłoby wieszczenie końca religii chrześcijańskiej, ale też nie wszystkich muszą przekonać pozytywne jej uzasadnienia odwołujące się nawet do tak wybitnych myślicieli
jak Teilhard de Chardin3.
Należy też nadmienić, iż osadzenie chrześcijaństwa w zsekularyzowanym świecie wskazuje na specyficznie chrześcijański „wynalazek”. Jak zauważa bowiem Abu Hamza – odpowiadając na pytanie,
czy możliwe jest zsekularyzowanie islamu? – sekularyzacja islamu
byłaby możliwa wyłącznie siłą. Islam jest bowiem w pewnym sensie religią totalną, a więc obejmującą wszystkie sfery życia człowieka.
Tymczasem wiara chrześcijańska jest w pierwszym rzędzie „wiarą”,
która oczywiście ma potrzebę wyrażenia siebie w sferze religijnej, jednak religia jest czymś co ma przenikać życie dając podwaliny pod kulturę i cywilizację chrześcijańską. Jednak trudno by doszukiwać się
w niej jedynego akceptowalnego modelu. W tym znaczeniu chrześciW odpowiedzi na trudności (3) św. Tomasz wyraża to następująco: Gdyby
w duszy naszej tkwił doskonały obraz Boga, tak jak Syn jest doskonałym obrazem
Ojca, to umysł nasz od razu poznawałby Boga. Ale obraz w nas jest niedoskonały
i stąd przytoczony argument nie ma uzasadnienia – S. Th. I, Q. 88 a 3, ad 3 – Święty
Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku, Summa Teologii I, 82-89, t. II, przekł. i oprac.
S. Swieżawski, Kęty 1997, s. 284.
2

3
Interesujący artykuł proponuje o. J. Kulisz SJ, ukazując w nurcie myśli Teilharda
de Chardin przyszłość katolicyzmu jako jedynej religii, która w pełny sposób byłaby
w stanie zmierzyć się z wielkimi współczesnymi prądami humanizmu – tenże,
Zmierzch chrześcijaństwa?, w: J. Kulisz (red.), Wiara i kultura, śmiały eksperyment
Pana Boga, Kraków 2008, s. 21-46.
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jaństwo pozostawiło przestrzeń na sekularyzację i w tym też znaczeniu
za A. Dragułą używam pojęcia sekularyzacji jako „chrześcijańskiego
wynalazku”4.
Również dopowiedzenia domaga się kontekst naszej refleksji: „świat
zsekularyzowany”. Jeśli bowiem pytamy o zmierzch czy koniec religii,
warto by postawić to samo pytanie w kontekście sekularyzacji. Mija
właśnie dwadzieścia lat od ukazania się artykułu Lothara Roosa na
temat kryzysu sekularyzmu (warto odnotować, że Studia Theologica
Varsaviensia miało w tę dyskusję swój wkład). Ukazywał w nim jasną
różnicę pomiędzy sekularyzacją a sekularyzmem. Przez sekularyzację rozumie on pogląd o niezależności i wzajemnej niezastępowalności wiary i wiedzy (co nie było obce już św. Tomaszowi z Akwinu).
Natomiast sekularyzm jest ideologią, która stara się uzasadniać tezę,
iż religia w życiu społecznym staje się raczej zbędna czy wręcz szkodliwa. I w tym sensie możemy mówić o końcu sekularyzmu, chociaż
w Polsce podobne prądy jeszcze ciągle odżywają. Natomiast sekularyzacja jest zjawiskiem dynamicznym, które domaga się nieustannej relektury ścieżek wiary i form religijności5.
Kiedy bowiem zabraknie przywoływanego już „chrześcijańskiego
wynalazku” jakim jest sekularyzacja w swojej złagodzonej wymowie,
wtedy religia, a właściwie jej wynaturzenie, może prowadzić do fundamentalizmu. Jest to zresztą szczególne zjawisko, które jest owocem
z jednej strony niewłaściwie pojętej istoty religii, z drugiej zaś skrajnie
pojętej nowoczesności. J. Habermas stawia diagnozę, iż współczesny
fundamentalizm jest zjawiskiem nowoczesnym, gdyż można zaobserwować rozchodzenie się w czasie motywów i środków stosowanych
4

A. Draguła, Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji, Warszawa 2010, s. 30n.

L. Roos, Między sekularyzmem a nową religijnością? Wokół stosunku między
społeczeństwem, etosem i religią we współczesnej sytuacji kulturowej, STV 28 (1990)
nr 1, s. 8. W podobnym duchu wypowiada się również Ch. Millon-Delsol. Nie czyni
ona rozróżnienia pomiędzy sekularyzacją a sekularyzmem, niemniej ostro podważa
roszczenia niektórych myślicieli do tego, by rozumieć sekularyzację jako nie tylko to,
że religia ma pozostać w obrębie swojego porządku, lecz że ma zamilknąć, a w konse
kwencji zniknąć i zatrzeć nawet ślad swoich korzeni – Ch. Millon-Delsol, Skazani na
konflikt, „Znak” 54 (2002) nr 3(568), s. 23.
5
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przez skrajnych fundamentalistów. Źródeł tej rozbieżności upatruje
w wyniku przyśpieszonej i wykorzenionej modernizacji6.
Wreszcie istotną przyczyną wzajemnych niechęci religii i ponowoczesności jest zanik kultury dialogu. Obserwuje się raczej swoistą dialektykę7, czy wręcz metodę gier językowych zastępujących dialog,
polegających na tym, że szuka się i wynajduje ciągle to nowe sposoby
wyrazu, słowa i sensy (nowomowa), które zdają się toczyć nieustanną walkę z ustalonym językiem, konotacją. Oczywistą jest rzeczą, że
więź międzyludzka odbywa się w ramach rozwoju języka i jego znaczeń, gdyż język opisuje dynamiczną rzeczywistość. Słabość „gier językowych” polega jednak na tym, że z metody czynią one cel sam
w sobie – ideę językowej agonistyki8.
Po niezbędnym naszkicowaniu pola refleksji, w niniejszym artykule
podejmie się próbę reinterpretacji trzech propozycji rozumienia religii
w zsekularyzowanym i postmetafizycznym świecie zaproponowanych
przez R. Rorty’ego, G. Vattimo oraz Ch. Taylora. Propozycja ostatniego z autorów zostanie też głębiej osadzona i skomentowana w kontekście polskiego katolicyzmu.

1. Podstawowe pojęcia
Zjawisko religijności należy do rzędu tych pojęć, których zakres
znaczeniowy trudno określić w jednoznaczny sposób. Z jednej bowiem strony zauważa się wielość płaszczyzn na których próbuje się
uchwycić to zjawisko (filozofia religii, teologia, płaszczyzna duszpasterska), z drugiej zaś żadna z definicji nie jest na tyle ogólna i pojemna, by można zawrzeć w niej niezbędne elementy religijności9.
6

J. Habermas, Wierzyć i wiedzieć, „Znak” 54(2002) nr 3(568), s. 9.

Pisałem o tym szerzej w artykule Fenomen słowa – pomiędzy dialektyką a dia
logiem, w: W. Kawecki, K. Flader (red.), Słowo w kulturze współczesnej, Warszawa
2009, s. 37-51.
7

8

J.-F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna, Warszawa 1997, s. 45-46.

Na złożoność problematyki zwraca uwagę A. Bronk, Podstawy nauk o religii,
Lublin 2003, s. 103n.
9
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Klasyczna definicja religii ujmuje ją jako relację zachodzącą pomiędzy podmiotem-człowiekiem a przedmiotem religijnym. Ów
przedmiot religijny określany jest w kategoriach „Ty” osobowego, bytowego czy wprost jako Absolut. Jak zauważa Z. Zdybicka, relację do
osobowego Absolutu można zdefiniować w trojaki sposób: od strony
podmiotu przeżywającego, jako empiryczny fakt religijny (kult, postępowanie moralne), czy wreszcie jako dane pochodzące z doświadczenia zewnętrznego i wewnętrznego czyli fakt realnej i dynamicznej
relacji osobowo-osobowej między człowiekiem i Transcendensem10.
Podejmując krytykę ujęcia religii zaproponowanego przez Z. Zdy
bicką, A. Bronk zauważa, że w próbie zbudowania definicji religii
nie można dokonywać nieuzasadnionej ekstrapolacji. Bowiem Zdybi
cka próbuje zdefiniować religię w perspektywie chrześcijaństwa.
Natomiast, zdaniem Bronka, do tego, by definicję tę można odnieść do
wszelkich form religijności potrzeba umieszczenia jej w szerszej perspektywie jaką jego zdaniem stanowią uniwersalia. Oznaczałoby to,
że przez religię rozumie się bardziej opis religii historycznych, którego treść nie realizuje się w odrębnym przedmiocie, lecz w postaci układu cech przysługujących historycznym postaciom religii rozumianych
jako ludzkie zachowania i ich wytwory11.
Spór zdaje się rozstrzygać M.A. Krąpiec proponując definicję religii
wyprowadzoną z filozofii klasycznej. Według niego religia jest działaniem człowieka, które odbywa się według trzech czynników: celu czyli realnego dobra, dla którego człowiek podejmuje działanie, wzoru
w postaci sądu praktycznego determinującego działanie i podmiotu
działania, który jest jednocześnie jego sprawcą12.
Powyższe próby zdefiniowania religii dotyczyły płaszczyzny filozofii religii. Na gruncie teologicznym można religię zdefiniować jako
całokształt przeżyć i postaw osobistych oraz wyrażeń i struktur spo
łeczno-kulturowych, wyrażających w różny sposób relacje zależno
ści człowieka od rzeczywistości ponadświatowej (transcendentnej).
10

Z. Zdybicka, Człowiek i religia. Zarys filozofii religii, Lublin 1993, s. 301.

11

A. Bronk, Nauka wobec religii, Lublin 1996, s. 86-87.

12

M.A. Krąpiec, U podstaw rozumienia kultury, Lublin 1991, począwszy od s. 55.
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Teologia ukonkretnia tę zależność ukazując, że sam Bóg odpowiadając na najgłębsze potrzeby człowieka, objawia się jemu i nawiązuje
z nim dialog. Skąd zatem wielość religii? Zasadniczo podaje się dwie
przyczyny: pozytywną (różnorodność kultur tworzących różne formy
życia religijnego) oraz negatywną (błędy w wierzeniach). Ostatecznie
jednak postawa Kościoła katolickiego wobec innych religii jest pozytywna, to znaczy zauważa w każdej z nich ziarna prawdy13.
Kiedy zatem mówi się dzisiaj o sygnalizowanym już zmierzchu czy
końcu religii nie należy upatrywać źródła tego stanu rzeczy w samym
fakcie wielości religii. Przyczyna leży bardziej w oświeceniowej genezie śmierci Boga. Nie można bowiem bagatelizować całej historii
zmagania się wiary i niewiary. Niemniej „śmierć Boga” czy teologia
„śmierci Boga” sprowokowały żywą dyskusję na temat aktualności
wiary. Zaczęto zdawać sobie sprawę, że wkrótce przyjdzie zmierzyć
się z kulturą i mentalnością, w której zajdą istotne przemiany, zarówno na płaszczyźnie intelektualnej, jak i praktycznej. Stwierdzenie
F. Nietzschego „Bóg umarł” stało się źródłem dyskusji na temat wiary i religii, które do dziś nie doczekało się jednoznacznej interpretacji.
Można bowiem uznać, że stwierdzenie to jest opisem faktu historycznosocjalnego. Można też – za M. Heideggerem – uznać je za świadectwo
epoki wyrażające europejski nihilizm. Można wreszcie – za A. Camus
– dostrzec fakt historyczny, iż Bóg umarł w ludzkiej świadomości14.
Jedno jest pewne. Jak zauważył W. Kasper, jeśli chcemy zrozumieć
współczesność, musimy zacząć od poznania nowożytnego Oświecenia.
Jest ono zapewne najbardziej doniosłą rewolucją, jaką świat zawdzię
cza Zachodowi. O oświeceniu można dziś mówić wszystko prócz tego,
że należy do przeszłości; przeciwnie – dopiero dziś trafia do nas
w pełni15. Diagnoza Kaspera pozostaje ciągle aktualna, o czym mogą
świadczyć chociażby takie stwierdzenia w kontekście oświeceniowych
W. Łydka, Religia, w: A. Zuberbier (red.), Słownik Teologiczny, wyd. II rozsz.,
Katowice 1998, s. 497-503.
13

14
M. Żmudziński, Pojęcie „śmierci Boga” i jego oświeceniowa geneza, w: Lai
cyzacja i sekularyzacja społeczeństwa nowożytnego (XVI-XVIIIw.), Olsztyn 2008,
s. 209-217.
15

W. Kasper, Rzeczywistość wiary, Warszawa 1979, s. 12.
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skutków osłabienia religii: […] nowy trend w kierunku religii prowa
dzi obok chrześcijaństwa, które w wielu przypadkach, na wielu płasz
czyznach doznaje niekiedy druzgocącej krytyki i odrzucenia. Teologia
i Kościół są zmuszone niejednokrotnie stwierdzić, że współczesność
nosi cechy „nowoczesności postchrześcijańskiej” (H. Waldenfels)16.
W ramach ratowania religii przed ponowoczesnością i pluralizmem
proponuje się czasem karkołomne propozycje rezygnacji z wypracowanego podejścia do wielości religii na rzecz ujmowania relacji cywilizacji i religii z punktu widzenia zaprzeszłego17. Stosunek zatem do
wielości religii można ująć poprzez przywołanie najbardziej popularnych: ekskluzywizm, pluralizm i inkluzywizm. Ekskluzywizm stwierdza, że jest tylko jedno objawienie, zaś w oderwaniu od Chrystusa nie
potrafimy powiedzieć niczego o Bogu i człowieku oraz ich wzajemnej
relacji (K. Barth). Pluralizm z kolei głosi, że różne religie oferują nie
tylko różne drogi, ale że te drogi są równorzędne. Akcent zostaje przesunięty z doktryny na osobistą przemianę (personal transformation).
Oznacza to, że nawet sprzeczne doktryny mogą się spotkać, jeśli prowadzą do autentycznej przemiany. Inkluzywizm z kolei uznaje, że Bóg
może objawić się na wiele sposobów i w wielu miejscach, ale także to,
że roszczenia religijne są prawdziwe, albo fałszywe. Wynika z tego, że
tylko jedna religia może prawdziwie odsłaniać Boga i sposób zbawienia, ale również to, że i Boga i Jego zbawienie można spotkać za pośrednictwem wielu religii. W ten sposób schodzą się w inkluzywizmie
zarówno ekskluzywizm, jak i pluralizm.
Na tym gruncie wyłania się czwarta koncepcja (teologizm), która patrząc z wnętrza własnej tradycji próbuje uzasadnić wyjątkowość swo-

Szerzej tę problematykę podejmuje I. Bokwa, Wiara i kultura: oświeceniowe
korzenie kryzysu ich relacji, STV 48 (2010) nr 1, s. 29-37.
16

17
Mam na myśli wznowienie po 150 latach książeczki H. Rzewuskiego,
Cywilizacja i religia, „Biblioteka Konserwatyzm.pl, 2009. Po lekturze tej książeczki
można potraktować jako nadużycie słowa ze wstępu usprawiedliwiające jej wydanie,
wskazujące na zbieżność podejścia autora z zasadniczymi ideami encykliki Benedykta
XVI Spe salvi.
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jej religii, ale też nacechowana jest otwartością na wszystkich szczerze
szukających zbawienia18.
Z powyższych rozważań wynika więc, że nie istniał okres, o którym można by powiedzieć postreligijny. Postreligia oznaczałaby tym
samym posthumanizm. Jak powie Heidegger: Jeżeli posthumanizm ma
się spełnić w nawrocie do archaicznych początków sprzed Chrystusa
i sprzed Sokratesa, to znak, że wybiła godzina religijnego kiczu19.
Wtedy bowiem Heideggerowskie Andacht (nabożne skupienie) zamieniłoby się w Andenken (rozpamiętywanie). Tymczasem istota myślenia (Denken), polega na tym, że myśląc o bycie myślimy faktycznie
o czymś, co musi być nie tyle myślane, ile raczej przyjęte w całej swojej tajemnicy, której nie daje się zobiektywizować w poznaniu20.

2. Przyszłość religii
(R. Rorty, G. Vattimo, Ch. Taylor)
Trzej przywołani myśliciele stworzyli z jednej strony odrębne,
z drugiej dopełniające się koncepcje rozumienia i przyszłości religii. Pierwszy nie ukrywa swojego związku z pragmatyzmem a jednocześnie wielkiego zdystansowania wobec Kościoła i religii. Drugi,
wychowany w tradycji religijnej Włoch, próbuje znaleźć miejsce dla
chrześcijaństwa w zmieniającym się świecie. Z kolei Taylor przyszłość
religii widzi w postawieniu na pluralizm, który z jednej strony jawi się
u niego jako kluczowa idea, z drugiej zaś idea ta w jego propozycji
przyszłości religii została najsłabiej rozpracowana.

18

S. Wszołek, Wprowadzenie do filozofii religii, Kraków 2004, s. 212-219.

19

J. Habermas, Wierzyć i wiedzieć, art. cyt., s. 19.

[Hasło:] Pensée (Denken), w: J.-M. Vaysse (red.), Dictionnaire Heidegger, Paris
2007, s. 125-127.
20
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a) Richard Rorty – ateizm jako antyklerykalizm21
Rorty wykorzystuje w swoim podejściu do religii współczesne podejście do sposobu uprawiania filozofii22. Uważa, iż przeżyło się już
klasyczne podejście, u którego założeń było stwierdzenie, iż filozofię
da się uprawiać w oderwaniu od historii. Na gruncie religijnym nie da
się też pojmować religii w oderwaniu od historii. Jako przykład proponuje pojęcie ateisty. Otóż dzisiaj nikt nie chce nazywać siebie ateistą.
Swoją postawę wobec religii próbuje się raczej określić jako „brak słuchu religijnego” (M. Weber). Ateista oznacza zatem dwojakiego rodzaju postawę: pierwsza odwołująca się do stanowiska, iż wiara w boskość
stanowi hipotezę empiryczną (która przez naukę zostaje coraz bardziej
podważana); druga, pojmująca ateizm jako synonim antyklerykalizmu.
Teza jaką proponuje Rorty jest następująca: religii nie sposób stawiać
zarzutów dopóty, dopóki zamyka się ona w sferze prywatnej23.
Zgadzając się w tym względzie z Vattimo Rorty pokazuje, iż walka toczona między religią a nauką w XVIII i XIX wieku była w istocie
walką rozgrywającą się między instytucjami. Jeśli zatem porzuci się hegemonię religii z jej przekonaniem, iż poszukiwanie prawdy i Boga są
„wdrukowane” w ludzki umysł (przywołajmy stwierdzenie Tertuliana
„naturaliter”), wtedy sprywatyzowana religia wyda się czymś „naturalnym”. Rorty zestawiając swoje poglądy z poglądami Vattimo rysuje
wymowny obraz: Vattimo dostrzega przeszłe wydarzenia jako święte,
Rorty świętość dostrzega jedynie w przyszłości jako ideale. W związ21
R. Rorty, Antyklerykalizm i ateizm, w: S. Zabala (red.), Przyszłość religii, Kraków
2010. Recenzję francuskiego wydania książki zaprezentowałem w STV 44 (2006)
nr 2, s. 140-143. Warto odnotować, iż polskie tłumaczenie, które cytuję w niniejszym
artykule nieco łagodzi oryginalne i nie rzadko dość skrajne stanowisko Rorty’ego wobec religii. Odnosi się wrażenie, iż tłumacz polskiego wydania nie chciał zniechęcić
polskiego czytelnika do myślenia postmetafizycznego. Również należy zauważyć, iż
pewne części tekstu zasadniczego w tłumaczeniu polskim zostały umieszczone jako
przypis.
22
Przez współczesne podejście do uprawiania filozofii rozumie propozycje uprawiania filozofii zgłoszone przez takich autorów jak Derrida, Heidegger oraz Dewey
i Wittgenstein.
23

R. Rorty, Antyklerykalizm i ateizm, art. cyt., s. 42.
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ku z powyższym różnicę pomiędzy wierzącym i niewierzącym ukazuje na podobieństwo różnicy pomiędzy nieusprawiedliwioną wdzięcznością a niczym nieuzasadnioną nadzieją24.
Wydaje się, iż Rorty podstawowego argumentu za odrzuceniem religii w jej tradycyjnym wymiarze upatruje w niemożność połączenia
dwóch pojęć: solidarność i obiektywność. Jego zdaniem, ludzie obdarzeni zdolnością do refleksji szukają sensu swojej egzystencji na
dwa sposoby: wspólnotowy (solidarność) i jednostkowy (obiektywność). Pierwszy polega na tym, że starają się sytuować i opowiadać
swoje życie wewnątrz określonej wspólnoty. Jest to wspólnota istniejąca i historycznie określona, w której w sposób rzeczywisty egzystuje
człowiek, bądź jest to wspólnota fikcyjna, zbudowana w oparciu o bohaterów wybranych z historii, z literatury bądź z jednej i drugiej jednocześnie. Drugi polega na bezpośredniej relacji z rzeczywistością. Owa
bezpośredniość polega na tym, że nie jest pochodną plemienia, narodu, czy fikcyjnej wspólnoty. Poszukujący solidarności nie pyta o relacje jakie łączą wspólnotę z tym, co jest poza nią. Poszukujący zaś
obiektywności dystansuje się wobec osób bezpośrednio otaczających,
gdyż osoba przywiązuje się do tego, co można opisać bez odniesienia
do jakichkolwiek osób ludzkich25. Dla Rorty’ego oznacza to, że religia
musi opowiedzieć się bądź za wspólnotą (rezygnując z obiektywności), bądź za prawdą (rezygnując z solidarności). Jeśli zatem chrześcijaństwo chciałoby się wpisać w świat musi zrezygnować ze swoich
absolutystycznych dążeń (poszukiwanie prawdy) na rzecz solidarności z człowiekiem.

Zdaniem Rorty’ego, aby ustrzec religię przed ontoteologią trzeba Vattimowskie
dążenie do powszechnego międzypodmiotowego porozumienia jako jednej z ludzkich
potrzeb przenieść z gruntu epistemologicznego (poznawcze i pozapoznawcze) na grunt
egzystencjalny (zaspokajanie potrzeb publicznych i zaspokajanie potrzeb prywatnych)
– tamże, s. 47-51.
24

25

R. Rorty, Obiektywność, relatywizm i prawda, Warszawa 1999, s. 35.
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b) Gianni Vattimo – wiek interpretacji26
Vattimo wychodzi w swojej refleksji od stwierdzenia Nietzschego,
iż nie ma faktów są tylko interpretacje. Oczywiście zdaje on sobie
sprawę z tego, że samo to stwierdzenie nie może rościć sobie prawa
do bycia prawdą filozofii, gdyż samo jest już interpretacją. I konsekwentnie, skoro „fakty” nie są niczym więcej jak interpretacjami, to
ostatecznie interpretacja okazuje się jedynym faktem. Jaka jest zatem
relacja zachodząca pomiędzy hermeneutyką a chrześcijaństwem? Otóż
hermeneutyka odsłania – zdaniem Vattimo – jeden z kardynalnych błędów jakie popełnił Kościół. Z jednej bowiem strony chrześcijaństwo
broniło się przed jedynością prawdy naukowej jako jedynej prawdy
obiektywnej, z drugiej zaś wikłając się w metafizykę obiektywistyczną uczyniło z niej preambula fidei27.
Jedynym sposobem, by Kościół wyzwolił się z owego obiektywizmu metafizyki jest wyzbycie się wszelkich roszczeń do obiektywizmu. Vattimo ujmuje to następująco: Skandalem bowiem jest nie
tyle twierdzenie, że nie wierzymy w Ewangelię dlatego, iż wiemy, że
Chrystus zmartwychwstał, ile twierdzenie, iż wierzymy w jego zmar
twychwstanie dlatego, że przeczytaliśmy o tym w Ewangeliach28.
Sposób w jaki Vattimo dochodzi do idei solidarności można streścić
według następującego porządku – wychodząc od Arystotelesowskiego
schematu wyrażonego w zdaniu amicus Plato sed magis ami
26
Już na samym początku omawiania poglądów Vattimo należy odnotować, iż hermeneutyka jest dla Vattima do ocalenia przed zarzutem historyzmu tylko wtedy, jeśli
zaneguje się relację poznawczą „podmiot-przedmiot” - W. Torzewski, Racjonalność
hermeneutyki a problem historyzmu – Gianni Vattimo, „Filo-Sofija” (2001) nr 1,
s. 260. Dla Vattimo interpretacja będzie miała kluczowe znaczenie, szczególnie w opisie religii do tego stopnia, że jeden z artykułów poświęci wprost relacji zbawienia do
hermeneutyki – Historia zbawienia, historia interpretacji, „Teksty Drugie” 2005 nr 4,
s. 113-120.
27

G. Vattimo, Wiek interpretacji, w: Przyszłość religii, dz. cyt., s. 53-59.

Vattimo rozumie to jako szczególną misję Kościoła. To na tym – jego zdaniem
– ma polegać wypełnienie przez Kościół swojego „antymetafizycznego” przesłania –
tamże, s. 60.
28
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ca veritas29 komentuje to zdaniem odwołując się do jednej z postaci
Dostojewskkiego, która ukazuje, że gdyby osoba była zmuszona dokonać wyboru pomiędzy Chrystusem a prawdą, wybrałaby Chrystusa30.
Można zatem wyprowadzić z tego wniosek, że Chrystus-Prawda
i prawda metafizyki nie są tym samym. W związku z powyższym
stojąc przed wyborem metafizyka czy Chrystus należałoby wybrać
Chrystusa. Konsekwentnie więc prawda nie rozgrywa się pomiędzy sądami a rzeczami, lecz ostatecznie rozgrywa się we wspólnocie. Zatem
idea wspólnotowej solidarności musi stać ponad absolutystycznymi
dążeniami metafizyki.
W tym kontekście Vattimo powie, iż doświadczenie prawdy jest
nade wszystko doświadczeniem wsłuchiwania się w przekazy i ich in
terpretowania […]. Chrześcijańskie objawienie jest o tyle wiarygodne,
o ile uznajemy, że pod jego nieobecność nasza historyczna egzysten
cja byłaby pozbawiona sensu. Przywiązuje on wielką wagę do dobroci i miłosierdzia, gdyż jest to niezbędny warunek ocalenia Logosu.
Dlatego – nawet jeśli nie istnieje żaden obiektywny Logos natury rze
czywistości – ilekroć osiągamy w jakiejś kwestii porozumienie, dajemy
w istocie swego rodzaju świadectwo, podtrzymujemy w pewnym sensie
ciągłość Logosu […]31.
W myśli G. Vattimo zauważa się pewien zwrot etyczno-teologiczny,
który został zapoczątkowany w jego myśli począwszy od lat 90. Ma
to ścisły związek z jego koncepcją przezwyciężenia, przebolenia metafizyki (Vervindung). Niektórzy komentatorzy mylnie interpretują tę
koncepcję jako porzucenie metafizyki w ogóle. Vattimo chodzi raczej
o przezwyciężenie metafizyki na rzecz etyki i teologii. Prze myślenie
silne rozumie on bowiem myślenie nacechowane dążeniami absolutystycznymi, natomiast propozycja myślenia słabego (pensiero debole)
jawi się jako myślenie nacechowane tolerancją i brakiem owej absoPor. Arystoteles, Et. Nik I,4, 1096 a 16. Oczywiście w tekście Arystotelesa oddana zostaje myśl ukazująca relację prawda – nawet drogi filozof. Wydaje się jednak,
że nadanie przez historię imienia owemu filozofowi nie wypacza rozumienia istoty tej
wypowiedzi.
29

30

G. Vattimo, Wiek interpretacji, art. cyt., s. 61.

31

Tamże, s. 64 i 71.
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lutystycznej przemocy. W tym właśnie upatruje nowego początku myślenia o człowieku32.
W jednym z dzieł próbuje wyrazić swoje idee w postaci narracji/
wyznania pokazując ścisły związek pomiędzy ontologią słabości i etyką braku przemocy33. Jego zdaniem dziedzictwo chrześcijańskie, któ
re wchodzi w perspektywę myślenia słabego jest także i w pierwszym
rzędzie chrześcijańskim dziedzictwem przykazania miłości i odrzuce
nia przemocy34.
Problematykę tę w bardzo wymowny sposób podsumowuje A. Dra
guła. Jego zdaniem chrześcijaństwo metafizyczne nie zbawia, bo zba
wić nie może. Daje pociechę, próbuje odnaleźć sens we wszechświecie
i uczynić z niego kosmos. Rodzi rytuał, wyznacza normy postępowania,
ale nie ocala od zła, grzechu i śmierci. Myślę, iż w perspektywie wiary
na kryzys chrześcijaństwa metafizycznego można patrzeć jak na szan
sę, a nie jak na zagrożenie. I dalej, Czy po christianitas, w świecie –
jak się go chyba nazbyt pochopnie, nazywa postchrześcijańskim – nie
może się już zrodzić inna nowa kultura chrześcijańska? Trzeba jednak
zrobić wszystko, by jakiś nowy kulturowy, religijny czy metafizyczny
kształt chrześcijaństwa nie zastąpił znów samej wiary. Inaczej mówiąc
– trzeba ocalić Boga, bo tylko On zdolny jest nas ocalić35.

c) Charles Taylor – potrzeba pluralizmu
Kluczowymi pozycjami prezentującymi rolę i miejsce religii w zsekularyzowanym świecie są dwie jego książki – Oblicza religii dzisiaj
(Kraków 2002) i A Secular Age (Cambridge – London 2007) częściowo tłumaczone na język polski – por. Nowoczesne imaginaria społecz
ne, Kraków 2010. Na potrzeby niniejszego artykułu skupimy się na
32

Por. G. Vattimo, Le avventure della differenza, Milano 1980, s. 189.

S. Bongiovanni, La philosophie italienne contemporaine à l’épreuve de Dieu.
Pareyson, Vattimo, Cacciari, Vitiello, Severino, Paris 2008, s. 124-125.
33

34
Por. G. Vattimo, Credere di credere, E’ possible essere christiani nonostante la
Chiesa?, Milano 1996.
35
A. Draguła, Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji, dz. cyt., s. 56-57 oraz
59-60.
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krótszym tekście, w którym sam Taylor dokonuje syntezy swojego rozumienia religii36.
W świeckości Taylor wyróżnia trzy płaszczyzny: pierwsza polega na tym, że płaszczyzny dotychczas związane z religią pojmuje się
w oderwaniu od niej; druga to swoista historia upadku religii jako uwiądu wiary, zaniku praktyk religijnych, trzecia – nazywana też „wiekiem
świeckim” polegałaby na ciągłym praktykowaniu wiary, przyjmowaniu jakiejś religii, ale w kontekście rozwoju o stałej tendencji, w kierunku pluralizacji37.
Po nakreśleniu „kontekstu wiary” Taylor przechodzi do prezentacji
„warunków wiary”. Pierwszym jest „zaczarowanie świata”. Rozumie
się przez nie wiarę w duchy, magiczne siły. W takim „zaczarowaniu”
Bóg jawił się jako zapora przed złymi mocami a w konsekwencji porządek teologiczny przechodził w porządek polityczny, którego widzialnym wyrazem był król mający udział w rzeczywistości wiecznej
i boskiej. Oczywiście w opisywanym przez Taylora „odczarowaniu”
świata nie brali udziału wyłącznie ateiści, chrześcijanie mieli w nim
znaczący udział38. Drugim warunkiem wiary jest zauważenie nowych
jej ścieżek, szczególnie miało to miejsce w rozwoju nauk nowożytnych. Człowiek przestał rozumieć swoją egzystencję na wzór dłużnika Boga. Co więcej powszechne przemieszczanie się ludzi sprawiło,
że wiara musiała zyskać nowy wymiar, nowy horyzont sensu i stać się
wiarą ludzi mobilnych. Ma to jednak wydźwięk pozytywny. Pokazuje
bowiem, że zanik wiary w jednej postaci nie oznacza zaniku wiary
w ogóle. Trzeci „warunek wiary” (po przejściu od świata magicznego do świata rządzonego opatrznością, od wiary w ramach określonej wspólnoty do wiary jako siły pozwalającej przyjąć nowe rodzaje
dyscypliny społecznej) to świat, w którym ustrój społeczny przestaje
36
Odwołuję się do tekstu referatu wygłoszonego w Krakowie 23 kwietnia 2010
roku w ramach X Dni Tischnerowskich w ramach konferencji pod znamiennym tytułem Świat i wiara w godzinie przełomu – Ch. Taylor, Świecka epoka i różne ścieżki
wiary, „Znak” 2010 nr 10(665), s. 20-29.
37

Ch. Taylor, Świecka epoka i różne ścieżki wiary, art. cyt., s. 21.

Wystarczy przywołać jeden z przymiotów wiary – rozumność, której celem jest
oczyszczanie wiary z zabobonów, elementów magicznych – przyp. J.S.
38
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być traktowany jako coś niezmiennego a staje się porządkiem opartym
na mobilizacji, której wyznacznikiem jest tożsamość, często oparta na
przynależności do jednej religii39.
Pozostają jeszcze „horyzonty wiary”. Taylor skupia się na czterech, chociaż – jak zaznacza – można by ich wskazać znacznie więcej.
Pierwszym jest przekonanie, iż wiara jest źródłem sensu w świecie –
a przez odwrócenie porządku – poczucie bezsensu jest zapleczem
umożliwiającym drogę do wiary. Drugim jest rozumienie wiary jako
drogi dostępu do prawdziwego człowieczeństwa, otwarcie na konkretne osoby. Trzecim jest radykalne zerwanie z przemocą opartą na poczuciu własnej racji. Czwarty polega na wskazaniu różnych ścieżek
wiary jako sposobów pokonywania ograniczeń czy odpowiedzi na wyzwania świata. Wyjaśniając swoje rozumienie „otwarcia” Taylor ukazuje Kościół jako związek sakramentalny, w którym uczestniczymy
razem w liturgii. Na pytanie, jak to uczynić i kto ma to zrobić odpowiada krytycznie oceniając hierarchię kościelną – Kościół to my40.

3. Próba odczytania propozycji Charlesa
Taylora w kontekście polskiego
katolicyzmu
Jednym z błędów metodologicznych w propozycji Taylora jest to, iż
w ramach trzech wymiarów świeckości autor zdaje się nie zauważać
– zdaniem M. Łuczewskiego – iż wspomniane dwa pierwsze porządki (zanik praktyk, uwolnienie od wpływu religii) należą do porządku
opisu socjologicznego, zaś trzeci, jakim jest pluralizm, należy do istoty
wiary41. Nie do końca podzielam dalszą diagnozę Łuczewskiego (zgadzam się z potrzebą wartości religijnych jako spoiwa życia społecznego, nie zgadzam się z ukazaniem jako prawie konieczności związku
polskości i katolicyzmu). Oczywiście podzielam stanowisko, iż Taylor
uległ zbyt upraszczającej wizji pluralizmu. Otóż pokazując pluralizm
39

Ch. Taylor, Świecka epoka i różne ścieżki wiary, art. cyt., s. 23-26.

40

Tamże, s. 27-29.

41

M. Łuczewski, Socjoteologia Charlesa Taylora, „Znak” 2010 nr 10(665), s. 43.
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jako zjawisko pozytywne i będące szansą dla religii, sprowadził go
do płaszczyzny czysto socjologicznej: Zgoda na pluralizm warunkiem
zgody społecznej. Tymczasem pluralizm przynależy również do istoty
religii. W niej zaś rozumiany jako tolerancja musi jednak uwzględniać,
iż tolerancja ma przynajmniej potrójne odniesienie: tolerancja a poznanie prawdy42, tolerancja a neutralność oraz tolerancja i autonomia43.
Wydaje się, iż ukazanie pluralizmu jako wielości, wielości zaś jako
pozytywu z natury jest zbytnim metodologicznym uproszczeniem.
Wydaje się też, że przywołanie modelu zarządzania różnorodnością
(managing diversity)44 jest pewnym rozwiązaniem na gruncie socjologicznym czy teorii komunikacji, nie rozwiązuje ono jednak podstawowego problemu obecności religii w świecie. Bowiem Kościół
ma swój wewnętrzny, wypracowany przez wieki model zarządzania
różnorodnością, a w związku z tym jest już mowa nie tylko o dwóch
uczestnikach społeczeństwa pluralistycznego, ale o dwóch sposobach
zarządzania pluralistyczną rzeczywistością.
Cenny wydaje się być głos W. Bartkowicza dotyczący braku istotnego rozróżnienia w propozycji Taylora pomiędzy ścieżkami do wiary
a ścieżkami wiary (współgra to w jakiś sposób z wcześniejszym zasygnalizowaniem tego, co jest elementem opisu socjologicznego, co zaś
jest elementem wiary). Konsekwentnie też – zdaniem Bartkowicza –
należy rozróżnić pomiędzy statusem człowieka poszukującego a statusem chrześcijanina45. Wraca też u niego nie wprost problematyka zarządzania różnorodnością. Wyraża to w następujący sposób: Utopia
Mocno akcentuje ten związek J. Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja.
Chrześcijaństwo a religie świata, Kielce 2005, szczególnie s. 168-183. Szczególnie
ważny moment refleksji Ratzingera dotyczy kwestii czy możemy mówić o prawdzie
w religii? Jak zauważa Ratzinger, pytanie o prawdę jest wyjściem z kręgu czysty –
nieczysty, a więc religii ujętej rytualnie i powrotem do Boga. To ów powrót daje religii
„prawo” do prawdy.
42

S. Mendus, Tolerance, w: M. Canto-Sperber (red.), Dictionnaire d’éthique et de
philosophie morale, t. 2, Paris 2004, s. 1969-1976.
43

Wspomina o tym również w swoim komentarzu do propozycji Taylora
M. Drwięga, Świecka epoka a koniec religii, „Znak” (2010) nr 10, s. 14.
44

45

W. Bartkowicz, Chrześcijaństwo dwu prędkości, „Znak” (2010) nr 10, s. 31.
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rozwoju bez bólu mogłaby zostać zrealizowana jedynie za cenę rezy
gnacji z prawdy. To fakt – odczuwamy tę pokusę, tym silniej, im moc
niej obciąża nas kulturowe jarzmo „dyktatury relatywizmu”46.
Owo pluralistyczne podejście do zarządzania różnorodnością może
znaleźć płodne przejście do zarządzania prawdą na gruncie Kościoła.
Jak zauważa Bernard Sesboüé – autorytet zarządzania prawdą wpisuje
się w autorytet posłuszeństwa orędziu ewangelicznemu. Nie podważając zasady, iż Biblia jest norma normans, Kościół zaś norma normata,
musi on jednak nieustannie czuwać, by za każdym razem okazywać wy
wodzące się z Biblii i tradycji listy uwierzytelniające47.
Innym istotnym elementem podjętym w kontekście „dyskusji polskiej” nad propozycjami Taylora jest wspomniana przez niego sakramentalność jako nowa droga otwarcia Kościoła. Szczególnym jednak
znakiem obecności sakramentalnej Kościoła jest on sam. Musi tej
obecności towarzyszyć jednak nieustanna pamięć, aby ten Kościół był
dla wszystkich razem i dla każdego z osobna widzialnym sakramentem
owej zbawczej jedności. Mając rozprzestrzenić się na wszystkie kraje,
Kościół wchodzi w dzieje ludzkie, wkraczając równocześnie poza czasy
i granice ludów. Idąc zaś naprzód poprzez doświadczenia i uciski krze
pi się Kościół mocą obiecanej mu przez Pana łaski Bożej, aby w słabo
ści cielesnej nie odstąpił od doskonałej wierności, lecz pozostał godną
oblubienicą swego Pana i pod działaniem Ducha Świętego nieustannie
odnawiał samego siebie, póki przez krzyż nie dotrze do światłości, któ
ra nie zna zmierzchu48.
Kościół zatem zyskuje przywilej bycia znakiem owej sakramentalności jak również prawo do zarządzania różnorodnością pod warunkiem zjednoczenia z Chrystusem.
Cenna wydaje się również intuicja, która pokazuje, że dialog ma
sens pod warunkiem, że prowadzi do prawdy. Różne ścieżki wiary jawią się jako wyraz pokory wobec prawdy. Ważne jednak, by nie po46

Tamże, s. 33.

B. Sesboüé, Nowe „zarządzanie” prawdą, w: tegoż, Władza w Kościele.
Autorytet, prawda i wolność, Kraków 2003, s. 294-295.
47

48

KK 9.
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mylić środków z celem. Różnorodność ścieżek wiary ma bowiem
prowadzić do wiary. Ostatecznie bowiem to nie wiara dzieli, dzielą
drogi dojścia do niej. Szukając zaś jedności, nie można jej budować na
zacieraniu różnic wynikających z różnorodności ścieżek poszukiwania wiary, natomiast prawdziwym źródłem jedności pozostaje pragnienie jedności wiary49. Tę jedność osiąga się zaś poprzez głębsze wejście
w prawdę, a nie przez rezygnację z niej. Jak zauważył J. Ratzinger
sceptycyzm nie jednoczy. Nie można się także zamykać na krytykę wewnątrz własnej religii (własnej ścieżki wiary). Nie można żyć wiarą
bez religii, bo staje się ona nieprawdziwa, wiara musi żyć jako religia. Ale religia może być chora i potrzebować wewnętrznego oczyszczenia. Jedność wiary osiąga się też na drodze głoszenia jako działania
dialogicznego. Oznacza to, że ten, który głosi jest nie tylko tym, który daje, ale również tym, który przyjmuje50. Owa wewnętrzna krytyka
jest – jak się wydaje – szczególnie bolącym miejscem polskiego katolicyzmu. Jak zauważa K. Tarnowski Uderzające jest, do jakiego stop
nia Kościół nie stosuje do siebie Jezusowej krytyki faryzeizmu. Trzeba
tu chyba głębokiej pokory, świadomości Boskiej transcendencji i wsłu
chiwania się w to, co Duch Święty naprawdę nam mówi tu i teraz, tak
że na temat tradycji, w której tkwimy51.
Ten ostatni wątek zostaje poruszony w rozmowie z Ch. Taylorem
i T. Halikiem. Otóż należy dostrzegać różnicę pomiędzy tradycją kościelną a fundamentalizmem. Jak zauważają zgodnie rozmówcy, fundamentalizm może być dziełem lęku przed innością (Taylor), ale również
konsekwencją porzucenia tradycji (Halik). Zdaniem ostatniego to właśnie tradycja domaga się nieustannej reinterpretacji, gdyż wiara zakłada wątpienie. Wiara bez wątpliwości prowadzi bowiem do fanatyzmu,
wątpliwości zaś bez wiary do sceptycyzmu52.

49

Por. K. Mech, Jedna wiara, różne ścieżki, „Znak” (2010) nr 10, s. 54.

50

J. Ratzinger, Granice dialogu, Kraków 1999, s. 125-128.

51

K. Tarmowski, Chrześcijaństwo we współczesności, „Znak” (2010) nr 11, s. 109.

52
Całość rozmowy znajduje się w listopadowym numerze „Znaku” (2010) nr 11,
s. 92-101.
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Kolejnym istotnym elementem w dyskusji nad przyszłością religii jest rozumienie inności. Inność nie zakłada wyłącznie Drugiego.
Istnieje w jakimś wymiarze „inność mnie”. Wyraża się ona w cielesności, poprzez inność ciała, sumienie, to co nieświadome. Ale szczególny
wyraz zyskuje w drugim jako Innym. Wydaje się, iż w kontekście polskim ważne stają się dwa typy inności, które będą weryfikowały prawdziwość Kościoła: ateista i bezdomny53.
Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia rozgrywające się nawet podczas oficjalnych uroczystości państwowych i narodowych warto wydobyć problematykę polskiej tożsamości, szczególnie w kontekście
silnego związku polskość-katolicyzm. Przede wszystkim jawi się ona
jako nowe zadanie zweryfikowania i zdefiniowania na nowo pojęcia narodu i ojczyzny. Domem narodu jest bowiem jego kultura i tradycja. W nich rodzi się tożsamość narodu, która jawi się jako ramy
i ograniczenia, w których jednak się dobrze czujemy widząc do siebie
podobnych54. Rodzą się jednak dwa pytania pozostające ciągle bez odpowiedzi. Pierwsze dotyczy tego, czy mówimy o tożsamości polskiej
czy o polskich tożsamościach? Mówiąc inaczej, czy będziemy bardziej budować naszą tożsamość w oparciu o państwo i jego instytucje
czy naród i kulturę (J. Kociuba, 2009). Drugie pytanie, jaki wpływ na
kształtowanie tożsamości polskiej będzie miała religia tak silnie związana w Polsce z Kościołem katolickim?
Może zatem postawić pytanie inaczej: jak budować tożsamość
Kościoła, by wiara była twórczym elementem tworzenia kultury narodowej? Przede wszystkim istotnym elementem prawdziwej tożsamoSą to tematy ciągle do rozpracowania, gdyż ukazują człowieka w wymiarze jego
godności, podkreślając nie tyle, co człowiek robi, ile raczej Kim jest. Wydaje się, iż
swoistą preambułę do szerszych dyskusji mogą stanowić dwa artykuły znajdujące się
w zbiorze: L. Diewięcka-Bokun, A. Śledzińska-Simon (red.), Społeczeństwo wobec
Innego. Kategoria Innego w naukach społecznych i życiu publicznym, Wrocław 2010.
Mam na myśli teksty K. Dojwy, Ateista jako Inny w społeczeństwie polskim. Ujęcie
socjologiczne oraz M. Dudy, Godność bezdomnego jako osoby w świetle nauczania
katolickiej nauki społecznej.
53

T. Popławski, Pojęcie narodu i ojczyzny w dobie współczesnej, w: L. Dyczewski,
D. Wadowski (red.), Tożsamość polska w odmiennych kontekstach, Lublin 2009,
s. 107-108.
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ści Kościoła jest współgranie relacji horyzontalnych i wertykalnych.
Oczywiście relacja wertykalna stanowi jakby źródło życia Kościoła,
niemniej nie należy nadawać priorytetu jednej z nich. Innym istotnym elementem budowania tożsamości Kościoła jest otwartość na dar
ekonomii. Owa ekonomia [daru] pozwala czerpać z owoców życia
Kościoła zarówno wierzącym (życie sakramentalne), jak również niewierzącym (uczestnictwo w dialogu powszechnym)55.
Istotnym elementem dla Kościoła w Polsce wydaje się także określenie kryteriów przynależności do niego. Jawią się one we wzajemnym
powiązaniu jako historiozbawcze uczestnictwo (czasoprzestrzenna ciągłość i jedna, niezmienna podstawa rozwoju chrześcijaństwa)
oraz eklezjalne utożsamienie osobowe (przyjęcie wyzwania bycia
z różnymi członkami Kościoła w jedności służby słowu Bożemu i sakramentom świętym). Poza tym fundamentalnym kryterium staje się
rozróżnienie na członkostwo „stałe” na mocy sakramentu chrztu oraz
członkostwo „czynne” (polegające na potwierdzeniu rozwoju życia religijnego). Wydaje się, iż rozdzielenie tych dwóch elementów jest niedopuszczalne i prowadziłoby do zaburzenia zaufania wiernych wobec
wewnętrznej i strukturalnej jedności Kościoła56.

Zamiast podsumowania
Jaka jest zatem przyszłość religii w zsekularyzowanym świecie?
Wydaje się, iż najpierw należałoby zapytać o przyszłość zsekularyzowanego świata wobec odradzającej się religijności i dopowiedzieć, iż
sfera publiczna bez religii nie istnieje. Należy też zauważyć, że religia
potrzebuje państwa a państwo potrzebuje religii.
Jednak religia potrzebuje dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek i na
nowo zainteresowania Jezusem. Powody – zdaniem Ch. Theobalda –
są trzy. Po pierwsze, dzięki postaci Jezusa historia zyskuje na nowo
aspekt eschatologiczny i całościowy. Po drugie, w drodze Jezusa ku
śmierci i zmartwychwstaniu ludzkość zyskuje nowe ukierunkowanie
55

J. Moskałyk, Bóg dialogu, Poznań 2009, s. 105-109.
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Tamże, s. 110-115.
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na rozumienie śmiertelnej egzystencji, której historia ludzkości jest
nieustannym przykładem. Po trzecie, żyjemy w epoce paradoksu – powszechnego doświadczeni śmierci i różnorodności interpretacji jego
sensu. To właśnie w Chrystusie ów powszechny fakt może być celebrowany w swej jedności57.
Religia domaga się wiary jako źródła. Jak jednak wierzyć, albo
inaczej, jak głosić wiarę, by współczesny człowiek mógł uwierzyć?
Niewątpliwie istotny jest kerygmat, głoszenie Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Głosimy jednak tego, którego najpierw
słuchamy. Potrzebna jest forma autokrytyki, która jest podstawowym elementem wiarygodności każdej religii. Biblia jest szczególną szkołą autokrytyki. Zaprosić człowieka w świat Biblii, to zaprosić
w świat nieustannej relektury swojego życia. By jednak zaprosić człowieka w świat Biblii, trzeba go najpierw zaprosić w świat własnego
człowieczeństwa58.
Innym elementem wpływającym na przyszłość religii jest związek religii z polityką. Niewątpliwym błędem ocenianym dzisiaj jednoznacznie przez politologów było usunięcie religii ze sfery publicznej.
Istnieje bowiem w człowieku pierwiastek duchowy, owo „naturaliter”, które domaga się wypełnienia. Gdyby więc religia nie mogła
powrócić w przestrzeń publiczną w wymiarze religijnym, będzie wracać jako forma realizacji potrzeb człowieka w wymiarze politycznym.
Upolityczniona religia można przynieść dużo większe zagrożenia dla
społeczeństwa zsekularyzowanego niż sama religia59.
Jaka jest zatem przyszłość religii, przyszłość chrześcijaństwa, katolicyzmu? Należy odnotować, że inne są oczekiwania świata wobec religii (Rorty, Vattimo, Taylor), inne zaś są oczekiwania wobec
religii na poziomie jej własnej perspektywy. Z jednej bowiem strony
świat ma prawo pytać, czego może spodziewać się od religii, religia
Ch. Theobald, Jésus n’est pas seul, w: P. Gibert, Ch. Theobald (red.), Le cas
de Jésus Christ. Exégètes, historiens et thèologiens en confrontation, Paris 2002,
s. 435-440.
57

Szerzej na temat autokrytyki Ch. Schönborn, Qui a besoin de Dieu? Paris 2008,
s. 133-134.
58

59

Tamże, s. 69.
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zaś musi pozostać wierna swoim paradoksom (chrześcijaństwo – paradoks Krzyża). Wydaje się jednak, że przyszłością religii jest człowiek
a szczególna przyszłoś rysuje się przed chrześcijaństwem. Jak zauważa J.-L. Marion, człowiek ma do spłacenia swoisty dług wobec Boga
i ten dług może spłacić miłując samego siebie. Chrześcijaństwo poprzez fakt wcielenia Syna Bożego wskazuje na źródło owej miłości samego siebie60.
Przyszłość religii nie polega też na powrocie do przeszłości.
Oczywiście nie chodzi o hermeneutykę zerwania, lecz o hermeneutykę ciągłości. Ale ciągłość oznacza ewolucję. Ewolucja zaś nieustanne zestawianie starego z nowym, jednak nie po to, by wybierać raz
stare, innym razem nowe, lecz po to, by nowe mogło zakorzenić się
w tradycji61.

***
Kiedyś Lord Shaftesbury wypowiedział zdanie, że wszyscy mądrzy
ludzie są tej samej religii. Na pytanie: Której? – odpowiedział: Mądrzy
ludzie tego nie mówią. Ze swojej strony zmodyfikowałbym tę wypowiedź następująco: mądrzy ludzie o tym mówią, nawet to głoszą, tylko nie narzucają tego siłą, ale zachęcają świadectwem własnego życia.
I taka wydaje się być przyszłość religii w świecie zsekularyzowanym.
The future of religion in a secularized world
Observation of the contemporary world impels us to ask question
about the future of religion. We can proof the relevance of this
question, on the one hand, by analysis of the divide of western world
on two contrary camps – natural science and humanistic science, and
on other hand, by reflection on some proposals concerning rejection of
J.-L. Marion, Le croire pour le voir, Réflexions diverses sur la rationalité de la
relation et l’irrationalité de quelques croyants, „Parole et Silence” (2010) s. 115-125.
60
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A. Draguła, Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji, dz. cyt., s. 237-239.
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metaphysics and new setting of the subject. Significant example of this
is so called “weak thought” (pensiero debole).
Yet there comes a new question – is the twilight of metaphysical
thinking really the ultimate end of metaphysics itself? If it is so, what
else philosophical proposal could substitute the traditional metaphysical
thinking?
In this regard there are two especially characteristic thinkers:
Gianni Vattimo and Richard Rorty. They proposed diametrically
opposite solutions: first of them by accenting weakness of the subject,
and the second one by emphasizing anticlericalism with reference
to comprehension religion and the Church mostly in institutional
dimension.
In this context inscribes – as a third way – proposal of Charles Taylor,
who tries to show the reasons of the transformation of religion in social
life from historical perspective. At the same time he puts the most
important question – is the twilight of specific form of religiousness
mean the twilight of religion itself?
So what will religion become in secularized world? Will it necessarily
share omnipresent pluralistic comprehension of reality? And what is
equally important – are this pluralism and charismatic structure of the
Church mutually exclusive or rather they permeate and fulfill each
other?
We take up reflection on this question – and many others problems –
looking for answers concerning adequate place and role of religion in
the contemporary secularized world.
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Ks. Janusz Mastalski
Współczesne wychowanie
w rodzinie a Opatrzność Boża
Współczesna cywilizacja jawi się jako konglomerat ogromnej ilości szans i zagrożeń, fascynacji i lęku, możliwości i straconych okazji.
Przestrzeń, w której porusza się obecnie człowiek, nie jest już tylko
realnym światem. Wirtualizacja życia sprawia, iż coraz częściej efemeryczność, nierealność, względność czy nieokreśloność stają się wytyczną w dokonywanych wyborach ludzkich. Kondycję człowieka
i ludzkości w pierwszej dekadzie XXI wieku cechuje więc „szybki
proces przenikania różnych informacji oraz powstawanie zjawiska niepewności i chaosu aksjologicznego; poszerzanie się zakresu nieufności
i strachu przed różnymi przejawami oraz wyzwaniami życia; trudności w adaptowaniu się do nowych wyzwań globalizacji i transformacji; różne rozumienie treści i sposobów realizacji praw i obowiązków,
a także poszerzanie się krytyki i negacji różnych zjawisk, trendów i porządków społecznych, moralnych i ekonomicznych”1.
W tej perspektywie rodzina mająca szczególne znaczenie społeczne
przeżywa także swoje niełatwe chwile, które przekładają się na konkretne skutki dotyczące jej tożsamości. Wiadomo, że w każdej epoce w rodzinie bywały większe lub mniejsze kryzysy. W XXI wieku
problem jest dużo głębszy. Społeczeństwa przeżywają kryzys rodziny
jako środowiska życia i rozwoju człowieka w takiej mierze, iż można
powiedzieć, że ta podstawowa komórka społeczna gubi swoją tożsaCz. Banach, Człowiek wobec wyzwań globalizacji i transformacji ustrojowej
w Polsce, w: T. Borowska (red.), Pedagogika wobec zagrożeń, kryzysów i nadziei,
Kraków 2002, s. 13.
1
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mość. Istnieje wręcz pokusa, aby ją zastąpić. Przyczyn takiego stanu
rzeczy należy szukać w wielu konkretnych zagrożeniach dotykających
rodzinę.

Zagrożenia dotyczące rodziny
Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, iż „rośnie we wszystkich
społeczeństwach nowoczesnych stopień ryzyka i niepewności życia.
Są kłopoty z zarysowaniem wizji i kształtu pierwszych dekad nowego
wieku”2. Następuje powolna, aczkolwiek systematyczna dekonstrukcja podstawowych, tradycyjnych struktur społecznych. Wśród zagrożeń dotyczących rodziny należy wymienić przynajmniej kilka.
Pierwszym z nich jest niepokojący zanik więzi rodzinnych. Trzeba
pamiętać, iż więź rodzinna z punktu widzenia socjologicznego jest
„związkiem ustanowionym między jednostkami poprzez małżeństwo
lub pokrewieństwo (matki, ojcowie, rodzeństwo, potomstwo itd.)”3.
Więzi rodzinne stanowią przede wszystkim fundament wspólnoty każdej rodziny. Można wręcz powiedzieć, że są one decydujące w procesie
wychowawczym. Relacje, w jakich pozostają wobec siebie członkowie rodziny, wpływają w dużym stopniu na ich życie. W zależności od
tego, czy więź rodzinna jest spójna, czy nie, rodzina może się rozwijać
albo przeżywać kryzys. Okazuje się, iż w wielu dzisiejszych rodzinach
domownicy stają się coraz bardziej dla siebie obcy. Funkcjonuje zasada paktu o nieagresji, który zapewnia względny spokój. W konsekwencji funkcjonuje rodzina, która nie spełnia swoich podstawowych zadań
i funkcji. Więzi rodzinne zanikają, wskutek czego rodzi się wśród domowników narastająca samotność. Taka rodzina staje się toksycznym
środowiskiem.
Drugim niepokojącym zjawiskiem dotykającym rodzinę jest wszech
obecna przemoc i agresja. Przemoc w rodzinie to zamierzone,
wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny,
P. Sztompka, Powstrzymywać regres człowieczeństwa, Konferencja, Senat RP,
Warszawa 1997, s. 15.
2

3

A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2004, s. 194.
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naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody4.
Doświadczanie przez dziecko przemocy fizycznej lub bycie jej świadkiem może być przyczyną problemów emocjonalnych w dorosłym życiu. Warto przypomnieć, że istnieją zasadniczo cztery formy przemocy
rodzinnej: fizyczna, psychiczna, seksualna oraz zaniedbanie. Niestety,
często «niedoceniana» jest ta ostatnia forma przemocy. W rodzinie
mogą być zaniedbywani wszyscy członkowie. Nie zawsze musi to być
dziecko; w wielu przypadkach jest to współmałżonek. Skutkiem przemocy rodzinnej, niezależnie od tego, kto jest sprawcą, a kto ofiarą, jest
dysfunkcja rodziny, w której kreowana atmosfera jest pełna lęku i depersonalizacji. W konsekwencji niszczy ona w człowieku to, co najwartościowsze: jego człowieczeństwo.
Kolejnym zjawiskiem wpływającym na dekonstrukcję rodziny jest
konsumpcyjny styl życia. Podstawową kategorią ideologii konsumpcji
jest przyjemność. Jednostka ma „dążyć do swojego szczęścia bez najmniejszego wahania”5 oraz zmierzać do maksymalizacji dostępnych
wrażeń oraz sposobów poszukiwania ekspresji6. W tę ideologię wpisana jest także kategoria przestarzałości – wychodzenia z mody i z użycia. Stąd też konsument przeżywa satysfakcję, że coś osiągnął, ma coś
nowego, a potem przychodzi rozczarowanie. Istnieje zatem napięcie:
nowość – starość. W związku z tym w konsumpcję wpisany jest ciągły niepokój konsumpcyjny7. W społeczeństwie konsumpcyjnym kon
struowana jest tożsamość typu „supermarket”, oparta na przekonaniu
konsumenta, że można konstruować się i rekonstruować sposób wolny
i dowolny – wybierając z kulturowych ofert8. Rodzina przeniknięta konsumpcjonizmem przestaje funkcjonować według tradycyjnych wartości. Przesuwają się akcenty, na które są położone codzienne wybory.
4

H. D. Sasal, Niebieskie karty, Warszawa 1998, s. 10.

5

J. Baudrillard, Selected Writings, Cambridge 1988, s. 48.

6

Tamże.

7

C. Lasch, Culture of Narcissm, New York 1978, s. 78.

Z. Melosik, Edukacja a przemiany współczesnej. Implikacje dla teorii i praktyki,
w: B. Śliwerski (red.), Nowe konteksty dla edukacji alternatywnej XXI wieku, Kraków
2001, s. 23.
8
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Rodzina prokonsumpcyjna omija to, co wymaga wysiłku, ograniczeń
czy zasad. W konsekwencji pojawia się względność, nieokreśloność
i labilność w dokonywanych wyborach.
Czwartym niekorzystnie wpływającym czynnikiem szkodzącym rodzinie jest brak szacunku dla życia. Jan Paweł II pisał przed laty: „Te
niepokojące zjawiska bynajmniej nie zanikają, przeciwnie, ich zasięg
staje się raczej coraz szerszy: nowe perspektywy otwarte przez postęp
nauki i techniki dają początek nowym formom zamachów na godność
ludzkiej istoty, jednocześnie zaś kształtuje się i utrwala nowa sytuacja
kulturowa, w której przestępstwa przeciw życiu zyskują aspekt do
tąd nieznany i – rzec można – jeszcze bardziej niegodziwy, wzbudzając głęboki niepokój; znaczna część opinii publicznej usprawiedliwia
przestępstwa przeciw życiu w imię prawa do indywidualnej wolności
i wychodząc z tej przesłanki domaga się nie tylko ich niekaralności,
ale wręcz aprobaty państwa dla nich, aby móc ich dokonywać z całkowitą swobodą, a nawet korzystając z bezpłatnej pomocy służby zdrowia”9. Cywilizacja, w której nie szanuje się godności osoby ludzkiej,
jest przestrzenią bez perspektyw. Nie wolno zapominać, że rodzina,
w której nie ma poszanowania dla ludzkiego życia, jest środowiskiem,
w którym zagrożenie i lęk mogą stać się dominującymi emocjami.
Mówiąc o zagrożeniach współczesnej rodziny, nie można pominąć
faktu desakralizacji «domowego Kościoła». Przyczyn desakralizacji
w rodzinie należy doszukiwać się w następujących czynnikach:
• zaniedbanie wspólnej modlitwy rodzinnej,
• zwiększająca się absencja uczestnictwa w nabożeństwach niedzielnych i świątecznych,
• brak szacunku dla instytucji Kościoła oraz hierarchii,
• zaniedbywanie komentowania poglądów antychrześcijańskich
lansowanych w mass mediach,
• zgoda na traktowanie katechezy jako przedmiotu nieistotnego.
Szóstym toksycznym zjawiskiem niszczącym rodzinę jest zniewolenie cywilizacyjne, wynikające z zachwytu gadżetami i możliwościami współczesnej cywilizacji. Co zatem można nazwać zniewoleniem
9
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cywilizacyjnym? Jest to przede wszystkim panseksualizm prowadzący do odczłowieczenia godności ludzkiej i stający się wzorcem podejścia do płodności człowieka. Zniewoleniem cywilizacyjnym jest także
plaga toksyn (alkohol, narkotyki), które stają się sposobem rozwiązywania problemów i w ten sposób zastępują rodzinę będącą naturalnym
środowiskiem kształtowania poglądów dzieci i młodzieży na rzeczywistość ich otaczającą. Inne zniewolenie stanowią media, które uzurpują sobie prawo do wychowania młodego pokolenia, często ośmieszając
tradycyjny model rodziny. Nie można też zapominać o Internecie, który «kradnie czas» i odbiera możliwość dialogu w rodzinie.
Istnieje więc wiele zjawisk, które generują toksyczne postawy
w rodzinie. Trafną pointą powyższych rozważań mogą być słowa prof.
L. Kocika, który zauważa, że „ogólnospołeczne zmiany, które współcześnie zaczynają dominować w świecie, nazywane też globalizacją
i ponowoczesnością, są tak wszechstronne i głębokie, że dotychczasowe definicje rodziny i małżeństwa przestają być adekwatne do istniejącej rzeczywistości. Rodzina przestaje być instytucją, grupą i systemem
o trwałych, zunifikowanych i uniwersalnych cechach”10. W tej perspektywie trzeba przypominać o zadaniach rodziny i jednocześnie kształtować ich świadomość wśród członków «domowego Kościoła».

Specyficzne zadania rodziny we
współczesnym świecie
W adhortacji Familiaris consortio można przede wszystkim odnaleźć definicję rodziny. Jest ona – według papieża – „komunią osób”11.
Ta swoista wspólnota ma również charakterystyczne dla siebie zadania: społeczne i religijne. Papież pisze o nich w następujący sposób:
„W małżeństwie i w rodzinie wytwarza się cały zespół międzyosobowych odniesień: oblubieńczość, ojcostwo-macierzyństwo, synostwo,
braterstwo, poprzez które każda osoba wchodzi do «rodziny ludzkiej»
K. Kocik, Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata,
Kraków 2006, s. 9.
10

11
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i do «rodziny Bożej», którą jest Kościół. Małżeństwo i rodzina chrześcijańska budują Kościół. W rodzinie bowiem osoba ludzka nie tylko rodzi się i stopniowo, poprzez wychowanie, wprowadzana jest we
wspólnotę ludzką, ale także poprzez odrodzenie chrzcielne i wychowanie w wierze wprowadzana jest w rodzinę Bożą, jaką jest Kościół”12.
Jan Paweł II ukazuje w sposób jednoznaczny w Familiaris consortio
cztery podstawowe zadania rodziny. Są to: tworzenie wspólnoty osób,
służba życiu, uczestnictwo w rozwoju społeczeństwa oraz uczestnictwo w życiu i misji Kościoła. Oprócz tych podstawowych zadań, można ukazać jeszcze te, które są związane ze współczesną cywilizacją:
1. Rodzina powinna stać się przestrzenią detoksykacji niekorzystnych zjawisk społecznych, dotykających współczesnego człowieka.
Poprzez tworzenie odpowiedniej atmosfery domowej rodzina może
stać się antidotum na «toksyny cywilizacyjne».
2. Rodzina powinna być miejscem kształtowania odpowiednich postaw wobec mass mediów. Przeciwdziałanie różnego rodzaju manipulacjom staje się szczególnym wyzwaniem dla rodziców.
3. Rodzina powinna być obszarem pielęgnowania spójnej hierarchii
wartości, która winna być podstawą codziennych wyborów. Walka
z nieokreślonością i względnością prawd musi być priorytetem
w wychowaniu.
4. Rodzina powinna być miejscem realizowania podstawowych potrzeb człowieka, dzięki czemu chce się w niej przebywać i ją współ
tworzyć.
5. Rodzina ma być środowiskiem kształtowania dojrzałych postaw
i relacji międzyludzkich. W świecie przenikniętym agresją jest to
szczególnie ważne zadanie.
6. Rodzina nie może zapominać o swojej tożsamości i znaczeniu opiekuńczo-wychowawczym i rozwojowym.
Powyższe zadania wskazują na to, iż rodzina „jako przestrzeń intymności jest najważniejszym gwarantem psychicznej stabilizacji,
kształtowania tożsamości osobowej i społecznej oraz sensu życia.
W niej realizuje się proces komunikowania między jednostkami. Może
12
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być traktowana jako swoisty rodzaj poszerzonej osobowości człowieka. Z jej perspektywy są postrzegane inne wartości i cele życiowe,
w niej realizuje się w sposób pełny i osobowy, w pewnym sensie nieograniczony, proces komunikowania między jednostkami. Rodzina
umożliwia realizację innych wartości, przekazując je z pokolenia na
pokolenie. Może być traktowana jako swoisty rodzaj poszerzonej osobowości człowieka”13. W tym kontekście jawi się pytanie, jakie jest
miejsce Bożej Opatrzności w wychowawczych działaniach rodziny.

Rola Opatrzności Bożej w wychowaniu
Najpierw warto sprecyzować kluczowe pojęcie dla niniejszych rozważań. Opatrzność Boża jest „planem, jaki wobec stworzonego świata ma wiedza Boża obejmująca wszystko, nawet wolne akty stworzeń,
oraz wola Boża w miłości podtrzymująca i określająca wszystko swoją nieskończoną mocą”14. Należy również pamiętać, iż Opatrzność
Boża „działa również przez działanie stworzeń. Bóg pozwala ludziom
współpracować w sposób wolny z Jego zamysłami”15. Jak więc można zauważyć, także w procesie wychowania Opatrzność Boża odgrywa bardzo istotną rolę. Zatem trudno nie zgodzić się z poglądem, iż
„z prawdziwej wręcz konieczności wychowanie istoty ludzkiej (która jest skazana na skończoność i na ustawiczne stawanie się) powinno
otwierać się także na pespektywę religijną. Wskazuje na nią istniejąca
w nas jakaś dążność do odniesienia swojego istnienia do kogoś drugiego lub do bycia przez pewną przyczynę, która sprawia, że inny współwystępuje z naszym istnieniem przez uczestnictwo”16.
Warto też przytoczyć słowa Dyrektorium ogólnego o katechizacji:
„Analogicznie do zwyczajów ludzkich i zgodnie z kategoriami kul13
J. Mariański, Socjalizacja religijna i moralna w rodzinie współczesnej – stan ak
tualny i perspektywy, w: M. Marczewski (red.), Pedagogika pastoralna, Lublin 2003,
s. 112.
14

K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały Słownik Teologiczny, Warszawa 1987, s. 302.
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turowymi czasu Bóg w Piśmie Świętym jest widziany jako miłosierny ojciec, nauczyciel, mędrzec, który przyjmuje człowieka – jednostkę
i wspólnotę – w takiej kondycji, w jakiej się znajduje, wyzwala go
z więzów zła, przyciąga do siebie więzami miłości, pomaga mu wzrastać w sposób stopniowy i cierpliwy do dojrzałości wolnego syna,
wiernego i posłusznego Jego słowu. W tym celu jako genialny i przenikliwy wychowawca, Bóg przekształca koleje losu swojego narodu
w lekcje mądrości, dostosowując się do różnego wieku i sytuacji życiowych”17. W Katechizmie Kościoła Katolickiego zaś czytamy, iż „Boski
zamysł Objawienia spełnia się równocześnie «przez wydarzenia i słowa wewnętrznie ze sobą powiązane» oraz wyjaśniające się wzajemnie.
Plan ten jest związany ze szczególną «pedagogią Bożą». Bóg stopniowo udziela się człowiekowi, przygotowując go etapami na przyjęcie nadprzyrodzonego Objawienia, którego przedmiotem jest On sam,
a które zmierza do punktu kulminacyjnego w Osobie i posłaniu Słowa
Wcielonego, Jezusa Chrystusa”18.
W związku z powyższymi stwierdzeniami należy skonstatować, iż
w procesie wychowania Bóg wychodzi naprzeciw zarówno wychowawcy, jak i wychowanka. Opatrzność Boża przenika proces wychowania także w rodzinie. Nasuwają się też konkretne prawdy związane
z tą obecnością.
Po pierwsze, Bóg uczestniczy w procesie wychowania, odsłaniając
swoją wolę. Jest to jednak tajemnica, którą można tylko w pewnym
wymiarze odkryć. Rodzice powinni podchodzić do owej Tajemnicy
z wiarą i szacunkiem. Jest to szczególnie istotne wtedy, gdy przeżywają rozczarowanie brakiem efektów oddziaływań wychowawczych.
Rodzą się pytania: dlaczego? gdzie jest Bóg? W takiej sytuacji trzeba
pamiętać o prawdzie, iż „dopuszczenie przez Boga zła fizycznego czy
moralnego jest tajemnicą (...). Wiara daje nam pewność, że Bóg nie dopuściłby zła, gdyby nie wyprowadzał z niego dobra drogami, które poznamy w pełni dopiero w życiu wiecznym”19. Rodzice i dzieci tylko
17
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w ten sposób mogą uniknąć rozczarowań oraz buntów wobec siebie,
innych najbliższych osób czy wobec samego Boga. Z punktu widzenia
pedagogicznego sferą, która pozwoli na odkrycie Bożej Opatrzności
przez oba podmioty wychowania w rodzinie, jest przestrzeń poznawcza. Dziecko od najmłodszych lat powinno być wtajemniczane w podstawowe prawdy wiary. Jest to o tyle ważne, iż w następnych latach
etyka, moralność dorastającego człowieka musi być oparta na trwałym
fundamencie. W kręgu cywilizacji chrześcijańskiej wiąże się to z zadaniem zgłębiania wraz z synem czy córką treści zawartych w Biblii.
W dalszym etapie rozwojowym lektura powinna przybrać postać dialogu, w którym dziecko rozmawia z rodzicami na tematy religijne oraz
wkracza w samodzielną modlitwę. To właśnie rodzice swoim przykładem ukazują dzieciom wagę codziennej modlitwy. Wspólna modlitwa (szczególnie ta wieczorna) niesie ze sobą istotne wprowadzenie
w bliższy kontakt z Bogiem20. W ten sposób rodzina dotyka Miłości,
która jest Tajemnicą. Jest to szczególnie istotna kwestia w czasach,
w których duchowość odziera się z sacrum, a wychowanie religijne
się lekceważy. Ponadto ilość zagrożeń jest tak wielka, iż rodzice coraz
częściej gubią się w ocenie i rozpoznawaniu niekorzystnych zjawisk.
Czuwająca Opatrzność Boża niejako pomaga wychowawcom w rozpoznawaniu znaków czasu.
Druga ważna prawda jest zawarta w katechizmowym stwierdzeniu,
iż „powierzenie się Opatrzności Ojca niebieskiego wyzwala z niepokoju o jutro. Ufność pokładana w Bogu przygotowuje szczęście ubogich. Oni będą widzieć Boga”21. W wychowaniu istotnym zadaniem
jest zawierzenie Bogu zarówno wychowawców, jak i wychowanków.
Zaufanie Bogu, który wskazuje drogi do Siebie, leży u podstaw chrześcijańskiego pojmowania procesu wychowania. Jan Paweł II bardzo
dobitnie nauczał: „Bardzo pragnę, aby współczesnym rodzinom nie
zabrakło pogody ducha, zgody i miłości, jakie panowały w domu nazaretańskim! Modlę się usilnie do Pana, aby wszyscy rodzice chrześcijańscy byli świadomi swego niezbywalnego obowiązku, zarówno
20

J. Mastalski, Jak dobrze wychować dziecko, Kraków 2009, s. 92.
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wobec dzieci, jak i społeczeństwa. Powinni oni dawać prawdziwe
i skuteczne świadectwo Ewangelii. Powołaniem każdej rodziny chrześcijańskiej jest «przekonująco ukazywać, że możliwe jest przeżywanie małżeństwa w sposób całkowicie zgodny z zamysłem Bożym oraz
z prawdziwymi potrzebami ludzi – samych małżonków, a nade wszystko dzieci, istot jeszcze bardziej wrażliwych» (Novo millennio ineunte,
47). Rodzina zjednoczona, kierująca się tymi zasadami, łatwiej przezwycięża próby i trudności, które napotyka na swojej drodze. Wierna
miłość rodziców – dar, który należy nieustannie umacniać i strzec,
stwarza dzieciom najlepsze warunki rozwoju, z pomocą Jezusa, który
«czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce» (Łk 2, 52)”22.
Z powyższą zasadą związana jest następna prawda, która w jakiejś
mierze «ukonkretnia» rolę Opatrzności Bożej w wychowaniu. Otóż,
rodzice w wychowaniu swoich dzieci powinni się kierować pedagogią Bożą. Można zgodzić się z poglądem, iż „pedagogia Boża jest
z pewnością wychowawczym działaniem Boga, które rozgrywa się
jako swoistego rodzaju misterium, zaplanowane przez Niego i skierowane ku ostatecznej perspektywie zbawczej. Pedagogii o takim charakterze nie można sprowadzić lub ograniczyć do czysto ludzkich
(czysto naturalnych) systemów myślowych, które – jak wiemy – mają
wartość względną i często rywalizują ze sobą. Pedagogia Boża jest
czymś, co należy rozpatrywać przede wszystkim w znaczeniu soteriologicznym i nadprzyrodzonym; w mniejszym zaś stopniu jako swoistego rodzaju «arsenał» treści, metod, celów i zadań wychowawczych
z góry ustalonych”23. Chodzi więc o otwarcie się na łaskę Bożą i kierowanie procesem wychowawczym według reguł, które można odnaleźć chociażby w Piśmie Świętym. U podstaw tego posłuszeństwa
pedagogii Bożej jest miłość. Rodzice w imię tej miłości powinni odkrywać zamysł Boży wobec rodziny. Trzeba też pamiętać, iż „pedagogia Boża może być uznana za wypełnioną, gdy uczeń dochodzi «do
człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa»
(Ef 4,13). Dlatego nie można być nauczycielem i wychowawcą wiaJan Paweł II, Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”, (29 grudnia 2002),
OsRomPol 2 (2003), s. 16.
22
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ry innych, jeśli nie jest się przekonanym i wiernym uczniem Chrystusa
w Jego Kościele (DOK 142)”24. W kontekście licznych zagrożeń czyhających na rodzinę pedagogia Boża staje się gwarantem adekwatnych
rozwiązań wychowawczych. Trzeba bowiem pamiętać, iż „paideia zachodząca dzięki działaniu łaski – pochodzącej także z celebracji liturgicznej – rozbudza cnoty już nie tylko na miarę naszego pojmowania
i rozumowania, lecz w wymiarze wiary i pod działaniem siły Ducha
(2 Tym 3,15)”25.
Czwarta prawda, ukazująca miejsce Opatrzności Bożej w wychowaniu, dotyczy odpowiedzialności wychowawców. W Katechizmie
Kościoła Katolickiego można przeczytać, iż „mężczyzna i kobieta, stworzeni na obraz Stwórcy, który miłuje «wszystkie stworzenia»
(Mdr 11,24), są powołani, by uczestniczyć w Opatrzności Bożej w stosunku do innych stworzeń. Z tego wynika ich odpowiedzialność za
świat powierzony im przez Boga”26. W dźwiganiu tej odpowiedzialności pomaga Kościół, który ma obowiązek działania na rzecz pogodzenia tradycji i nowoczesności, a także przygotowanie się „na spotkanie
z wyzwaniami nowych prądów kultury zachodniej, by nie tracąc swej
tożsamości, zdołał zasymilować to, co w niej ważne, a równocześnie
pozyskiwać narzędzia do obrony przed przeciwnikami Kościoła”27.
Wychowawca jest odpowiedzialny za proces wychowania, bowiem
jest to jego misja otrzymana od Boga. A trzeba pamiętać, iż szczególne miejsce wśród wychowawców zajmują rodzice. To oni uczestniczą
w Opatrzności Bożej w stosunku do swoich dzieci. W tym kontekście
nie można także zapominać o tym, że „aby nauczać wystarczy coś rzetelnie potrafić, ale aby wychowywać – to znaczy ukazywać wartości
– trzeba kimś być, coś prezentować w świecie tych wartości, za mało
jest bowiem wtedy tylko przymuszać, trzeba pociągać za sobą ku odpowiednim wartościom”28. W czasach, w których wszelkie autorytety
24
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podupadają, świadomość odpowiedzialności wychowawców za prawidłowe kształtowanie młodego pokolenia jest szczególnie ważne.
Ukazując znaczenie Opatrzności Bożej w procesie wychowania,
nie można zapomnieć o jeszcze jednej prawdzie. Otóż, „każde prawo znajduje w prawie wiecznym swoją pierwszą i ostateczną prawdę. Prawo jest ogłaszane i ustanawiane przez rozum jako uczestnictwo
w Opatrzności Boga żywego, Stwórcy i Odkupiciela wszystkich”29.
Każde prawo, które pomniejsza rolę rodziny, deprecjonuje jako środowisko wychowawcze czy odbiera możliwości, jest sprzeczne z zamysłem Bożym. Stąd też rodzice mają moralny obowiązek zabiegać
o odpowiednie regulacje prawne dotyczące godnego funkcjonowania rodziny. Dobre prawo w tym zakresie umożliwia skuteczne wychowanie. W tym kontekście wielkim wyzwaniem dla wychowawców
i prawodawców jest „nie tylko zagwarantowanie rodzinie pierwszoplanowej roli w wychowaniu, także religijnym, ale również przychodzeniu jej z pomocą, aby była w stanie stawać się prawdziwą wspólnotą
wychowującą i ewangelizującą, w której będą rozwijane wychowawcze zasady czerpiące swą siłę żywego kontaktu z Bogiem z Ewangelii,
z ofiarnej i bezinteresownej miłości, roztropnie stawiającej także konieczne wymagania”30.
J. Augustyn przed laty w swojej gorzkiej refleksji nad kondycją
współczesnej rodziny pisał, że „cywilizacja naznaczona wrogo do
Boga i religii będzie z zasady niszczyć rodzinę i małżeństwo. Jeżeli
zrywa się więź z Bogiem, to zostaje zagrożona autentyczność wszystkich więzi międzyludzkich. Do czego człowiek odwoła się wówczas,
obiecując drugiemu miłość «aż do śmierci»? Kto każe mu być wiernym jednej kobiecie czy mężczyźnie? Kto każe mu być dobrym ojcem
czy matką? Bez Boga nie ma dobrych małżeństw i rodzin. Bardzo wyraźnie mówi o tym Papież i my powinniśmy też o tym mówić”31. Coraz
częściej zapomina się, czym rodzina jest i jakie ma fundamentalne zadania. Tymczasem „rodzina jest pierwszym i uprzywilejowanym śro29
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dowiskiem wychowania, praktyki życia braterskiego i różnorakich
form miłości i solidarności. Życie w rodzinie uczy otwartości, życzliwości i szacunku wobec bliźniego, który powinien zawsze znaleźć
w naszym sercu należne sobie miejsce. Życie we wspólnocie skłania
także do dzielenia się dobrami, co pozwala człowiekowi wyjść poza
własny egoizm. Gdy uczymy się dzielić i dawać, odkrywamy ogromną radość, jakiej pozwala zaznać wspólnota dóbr. Oddziałując słowem
i przykładem, rodzice winni stopniowo kształtować w swoich dzieciach postawę solidarności. Pozwoli to każdemu już w dzieciństwie
przeżyć doświadczenie wyrzeczenia i postu, które hartuje charakter
i uczy panowania nad instynktami, zwłaszcza nad egoistycznym instynktem posiadania. To, czego uczymy się dzięki życiu w rodzinie,
utrwala się w nas na całe życie”32.
Nie można zapominać, iż w procesie wychowania głównym wychowawcą jest Bóg, który szanując wolność człowieka, otwiera go
na prawdę o nim samym. Wychowanie staje się więc uczestnictwem
w Opatrzności Bożej, która troszczy się o człowieka mającego stawać
się coraz bardziej człowiekiem.
Contemporary Education in Family and God’s Providence
The author of the article shows the role of God’s Providence in the
educational process in contemporary family. The first part is dedicated
to various dangers that threat a family. Among them the author mentions: atrophy of family ties, violence and aggression, consumptive lifestyle, lack of respect for life, desacralization of “home Church” as
well as civilizational enslavement of various kind. The second part is
focused on the most important family’s tasks in the globalized world.
The author refers to the Magisterium of the Church and to the specific
contemporary civilizational challenges. The third part of the article presents the meaning of God’s Providence in education. The author portrays the fundamental truths resulting from theology of the education.
32

Jan Paweł II, Orędzie na Wielki Post 1994, wyd. polskie Kraków 1994, nr 2.
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Cztery zasady prowidencji ludzkiej

1. Wstęp
Działanie moralne jako jeden z zasadniczych przejawów aktywności człowieka nakierowane jest na realizację analogicznie rozumianego
dobra. Paradoksem jest to, że zwykle naznaczone jest ono mniejszymi
lub większymi brakami utrudniającymi albo nawet uniemożliwiającymi osiągnięcie tego celu. Rzeczywistość z istniejącymi w niej bytami wnosi liczne przedmiotowe i podmiotowe ograniczenia w zakresie
tego, co i jak może człowiek czynić. Tym większego znaczenia nabiera to wszystko, co leży w zakresie ludzkich możliwości i władzy, a co
może działanie to usprawnić. Dla moralności kluczowe znaczenie ma
usprawnienie tych naturalnych dyspozycji człowieka, które służą poznaniu właściwych środków do celu działania (przy założeniu, że cel
jest godziwy), ich najlepszemu wyborowi oraz pokierowaniu ich wykonaniem. Problem polega jednak na tym, że okoliczności działania
moralnego nieustannie się zmieniają i nie można raz na zawsze wskazać odpowiedniego zestawu środków do celu, a ponadto zakres środków godziwych nie pokrywa się z zakresem środków skutecznych.
Skalę trudności powiększa to, że istnieją różne, krzyżujące się ze sobą
płaszczyzny ludzkiego działania – indywidualna i społeczna, horyzontalna i wertykalna i, że podejmowane przez nas decyzje wraz z ich konsekwencjami mają realny wpływ nie tylko na nas samych. W fakcie
działania moralnego człowieka obecne jest bowiem rządzenie – kierowanie sobą, ale też kierowanie bytami drugimi, w tym także osobami
– podmiotami samodzielnie poznającymi swoje dobro i w sposób au-
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tonomiczny je realizującymi. Niesie to ze sobą ogromną odpowiedzialność rządzących.
Niedoskonałość ludzkiego działania nie przekreśla ani naszego
pragnienia posiadania dobra, ani też zdolności do jego osiągnięcia.
Wymaga natomiast od człowieka umiejętnego pokierowania sobą jak
i podlegającą mu rzeczywistością w czym pomocna okazuje się wypracowana w filozofii klasycznej, a dziś niemal zapomniana koncepcja
prowidencji ludzkiej1. W kontekście tej koncepcji, której zasadniczy
rys pochodzi od św. Tomasza z Akwinu, podjęta zostanie próba wskazania głównych zasad roztropnego przewidywania przyszłości w zakresie środków do celu działania moralnego.

2. Określenie prowidencji
Termin łaciński providentia tłumaczy się zwykle jako opatrzność,
używając go do opisu relacji Boga do świata2. Tymczasem Cyceron,
Plotyn, Tomasz z Akwinu używali go także, a Feuerbach wyłącznie, do
opisania rzeczywistości ludzkiego działania3. W tradycji realistycznej
terminem opatrzność opisuje się przynależną do roztropności zdolność
Prowidencja jest przewidywaniem racjonalnym, a więc odwołującym się do naturalnych zdolności poznawczych człowieka. Od poznania teoretycznego różni się tym,
że nie jest przewidywaniem możliwości logicznych i ma na względzie dobro, a nie
prawdę; od przewidywania obecnego w dziedzinie sztuki odróżnia ją z kolei to, że jej
celem jest dobro człowieka (bonum operantis), a nie dobro wytworu (bonum operis).
Zob. H. Kiereś, Sztuka wobec natury, Radom 2001, s. 81.
Podejmując refleksję nad prowidencją jako określonym sposobem przewidywania i realizowania ludzkiego działania nie można zapominać o prakseologii, czyli
ogólnej teorii sprawnego działania rozwijanej m.in. przez T. Kotarbińskiego. O ile
jednak w prowidencji na pierwszym miejscu postawione jest dobro jej podmiotów
(moralność), o tyle w prakseologii na plan pierwszy wysuwa się skuteczność, co sytuuje ją w obrębie sztuki. Więcej o wzajemnych relacjach prowidencji i prakseologii,
P.S. Mazur, Działanie celowe - między prakseologią a prowidencją ludzką, „Edukacja
Filozoficzna” 46 (2008), s. 151-162.
1

2
Koncepcja prowincji ludzkiej w dziejach filozofii kształtowała się w kontekście
opatrzności Absolutu i w analogii do niej.
3
Zob. P.S. Mazur, Prowidencja ludzka jako podstawa roztropnego formowania za
sad życia osobowego i społecznego człowieka, Kraków 2009, s. 34-47.
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człowieka do przewidywania przyszłości. Etymologicznie bowiem termin providentia podobnie jak grecka πρόνοιa oznacza przewidywanie,
troskę, opatrzność i ostrożność. Tak rozumiana prowidencja znaczeniowo związana została jeszcze w starożytności (Cyceron) z roztropnością
(prudentia) – sprawnością intelektu praktycznego służącą kierowaniu działaniem ludzkim poprzez wskazanie właściwych środków do
celu. Zadaniem prowidencji jako naczelnej z istotnych części roztropności jest przewidywanie tych środków i ich realizacja4. Roztropność
jest więc roztropnością dzięki prowidencji. Dlatego prowidencję trzeba najpierw pojmować jako szczególny typ przewidywania człowieka
służący jego działaniu. W przeciwieństwie do wróżbiarstwa w całości
jest przewidywaniem racjonalnym, odwołującym się do naturalnych
zdolności ludzkiego umysłu, poznającego przyszłe skutki na podstawie obecnych przyczyn oraz do analogii między przeszłością, teraźniejszością a przyszłością.
Przedmiotem prowidencji, obok przewidywania właściwych środków do celu działania jest praktyczne ich zrealizowanie. Jako taka
zasadza się na pamięci przeszłości oraz rzetelnym rozpoznaniu teraźniejszości. Tomasz z Akwinu definiuje ją jako „sam zamysł prowadzenia rzeczy do celu” (ipsa ratio ordinis rerum in finem)5. Sformułowanie
to, wspólne dla opisu opatrzności Bożej i prowidencji ludzkiej nie
Do czynników integralnych (istotnych) roztropności, których właściwe skorelowanie umożliwia roztropne działanie należą: pamięć (memoria), pojętność (intelli
gentia), pouczalność (docilitas), domyślność zwana też zapobiegliwością (sollertia),
rozumienie (ratio), prowidencja, oględność (circumspectio), oraz ostrożność nazywana
też zapobiegliwością (cautio). Pięć pierwszych składników ma za zadanie udoskonalenie funkcji poznawczych sprawowanych przez roztropność, natomiast trzy ostatnie
dopełniają roztropność w czynności nakazywania, odnoszącej się do wykonania aktu
decyzji. Zob. STh, 2-2, q. 48, c. Wielość składników konieczna dla właściwego działania roztropności domaga się jakiegoś czynnika głównego, który wyjaśniałby dlaczego w działaniu mamy do czynienia z jedną cnotą, a nie agregatem różnych dyspozycji
umysłowych podmiotu. Jest nim właśnie prowidencja. „Otóż w roztropności taką właśnie częścią naczelną spomiędzy innych jej części jest przewidywanie czy opatrzność,
ponieważ inne jej części do roztropności konieczne mają za zadanie pomagać do należytego użycia wszystkiego, dla osiągnięcia celu”. Zob. STh, 2-2, q. 49, a. 1-8.
4

5

Zob. Sth, 1, q. 22. a. 1, c.
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jest przypadkowe. Prowidencja przyporządkowana jest bowiem do
ludzkiego działania, a nie do poznania. Zanim nastąpi przewidywanie i tworzenie planu działania, byt zostaje intencjonalnie związany
ze swoim celem. W całym procesie przewidywania przyszłości intelektowi towarzyszy przyjmujące postać troski (cura) ukierunkowane
woli działającego podmiotu na dobro przedmiotu prowidencjonalnego działania. Wykonanie prowidencji polega na uruchomieniu odpowiednich przyczyn sprawczych6. Ten etap prowidencji nazywany jest
rządzeniem (executio ordinis dicitur gubernatio)7. Dla prowidencji
charakterystyczne jest więc zespolenie w jednym działaniu roztropnego przewidywania, rządzenia oraz troski woli o dobro bytów objętych
działaniem podmiotu prowidencji.
Miarą prowidencji jest skuteczność przewidywania i realizowania
wybranych w akcie decyzyjnym środków do celu działania, o ile jednak są one moralnie godziwe. Nie jest więc formą prowidencji przewidywanie i rządzenie skuteczne, ale realizujące niegodziwy moralnie
cel lub czyniące to niegodziwymi środkami, ale zarazem nie jest prowidencją przewidywanie i realizowanie celu środkami godziwymi
pozbawionymi jednak skuteczności. Tylko godziwe i skuteczne przewidywanie należy do roztropności. Stąd zasadne wydaje się określenie
prowidencji odpowiednio jako roztropnego przewidywania, roztropne
go rządzenia i towarzyszącej im roztropnej troski.
Ciężar roztropnego przewidywania przyszłości i roztropnego rządzenia spoczywa na tym, kto w danym aspekcie sprawuje władzę czy
to nad sobą samym, czy w jakimś aspekcie nad innymi ludźmi. Jeśli
bowiem sprawujący władzę przewiduje środki do celu, to z zamiarem
działania i w następstwie podmiotowej do niego zdolności. Podmiotem
właściwym prowidencji jest zatem szeroko rozumiana władza, której
zadaniem jest pokierowanie do celu podlegającej jej rzeczywistości
Punktem wyjścia dla ludzkiego działania jest akt decyzji, w na który składają
się trzy zasadnicze fazy: zamierzenie (pomysł) odnoszące się do wyboru celu, namysł
odnoszący się do wyboru środków do celu i porządek wykonania środków (nakaz).
W sensie ścisłym prowidencja należy do nakazu, a więc porządku wykonania aktu
decyzji.
6

7

Sth, 1, q. 22. a. 1, c.
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świata osób i rzeczy. Sposób rządzenia przez człowieka podlegającą
mu rzeczywistością zależy od rodzaju tej rzeczywistości. Inaczej człowiek włada rzeczami, inaczej osobami; inaczej sobą samym, rodziną
czy państwem; inaczej wreszcie rządzi realizacją celów partykularnych, a inaczej realizacją celu całego swojego życia.

3. Zasady prowidencji jako roztropnego
przewidywania
W Tomaszowej koncepcji prowidencji wskazanie jakichkolwiek
zasad wydaje się bezzasadne, skoro w zakresie działania moralnego
nie ma reguł przypominających te istniejące w ramach wytwórczości.
Ponieważ w sztuce określone środki dadzą się wielokrotnie wykorzystać
do osiągnięcia tego samego celu (skutku) można wskazać jednoznaczne reguły postępowania. Dla przykładu malowanie obrazu olejnego
wymaga wykonania ściśle określonych czynności na poszczególnych
etapach powstawania dzieła, podobnie w sztuce lekarskiej leczenie danej choroby danym środkiem dokonuje się według precyzyjnych reguł. W zakresie moralności takich jednoznacznych reguł brakuje, gdyż
każde działanie jest inne z uwagi na działający podmiot, okoliczności,
przedmiot, a nawet intencję. Stąd zastosowanie dwa razy tego samego
środka w taki sam sposób w podobnych okolicznościach raz może okazać się moralnie dobre, a raz moralnie złe. Za każdym razem potrzebne
jest oddzielne dostosowanie fundamentalnej zasady prawa naturalnego
„czyń dobro” do konkretnej sytuacji przedmiotowo-podmiotowej. Jest
to dziełem sumienia, dla którego obiektywnym odniesieniem są normy
moralne określające dozwolone granice działania.
Fakt, że w sferze moralnej nie da się wskazać reguł jednoznacznie
określających sposób działania, nie przesądza o tym, że nie ma w niej
jakichkolwiek reguł, o czym świadczą choćby zasady sformułowane
w ramach katolickiej nauki społecznej, m.in. zasada dobra wspólnego,
pomocniczości czy solidarności. Są one w swojej istocie zasadami analogicznymi a nie jednoznacznymi, gdyż nie determinują jednoznacznego sposobu postępowania człowieka w sferze społecznej. Przyjmują
natomiast postać praktycznych dyrektyw wynikających z szeroko rozu-
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mianego nauczania Kościoła, ukierunkowujących konkretne działanie
tak, aby było zgodne z wymogami Ewangelii. Podobnie w kontekście
refleksji nad relacją podmiotu działania do celu, środków do celu czy
środków względem siebie można sformułować analogiczne w swojej
istocie zasady prowidencji jako roztropnego przewidywania przyszłości czy jako roztropnego rządzenia8. Pozwalają one nadać działaniu
moralnemu właściwy kierunek, choć nie determinują jego treści tak
jak czynią to zasady w sztuce.
Można wskazać dwojakiego rodzaju zasady prowidencji jako roztropnego przewidywania. Pierwsze z nich, jakimi są zasada skutecz
ności środków oraz zasada godziwości środków, służą wskazaniu,
które środki są właściwe dla obranego przez podmiot prowidencji celu.
Zasady te przynależą do prowidencji szerzej rozumianej, która jest
obecna w całym porządku roztropnego działania. Już bowiem wybór
środków do celu, w fazie namysłu w zasadzie dokonuje się dzięki roztropności, a więc musi być w niej być obecna prowidencja. Natomiast
w fazie nakazu, która zarządza sposobem zastosowania wybranych
uprzednio środków, zasady te mogą służyć wskazaniu, jakie sposoby
realizacji tych środków są właściwe.
W odniesieniu do prowidencji ściśle rozumianej, zamykającej się
w fazie nakazu, który polega na wykonaniu środków wybranych w akcie decyzji istotnego znaczenia nabierają: zasada interakcji i uporząd
kowania środków oraz zasada proporcjonalności środków. Mają one
za zadanie pomóc działającemu podmiotowi w przewidywaniu, w jaki
sposób wybrane środki do celu winny być użyte, aby osiągnąć zamierzony cel. Warto zauważyć, że zasady te nie wskazują konkretnej metody przewidywania, lecz dotyczą tego, co należy brać pod uwagę, aby
czyjeś przewidywanie mogło zostać uznane za prowidencję.

8
Formułowanie jakichkolwiek zasad prowidencji zakłada podmiotową i przedmiotową różnorodność środków, przy pomocy których można osiągać wybrane cele
działania. W parze z tą wielością potencjalnych środków do celu idzie również ich
zhierarchizowanie wynikające z tego, że w perspektywie celu jedne są lepsze od drugich czy też, że cele jednego działania stają środkami do innych celów.
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4. Zasada skuteczności środków
Zasada skuteczności środków wynika z samej definicji prowidencji jako zamysłu prowadzenia bytów do ich celów. Jaki bowiem
byłby sens prowadzenia bytów do ich celów, gdyby celów tych człowiek nie mógł osiągnąć? Można co prawda przewidywać środki do
celu bez podejmowania zamiaru ich realizacji, ale dopiero uwzględnienie faktu rządzenia nadaje temu przewidywaniu praktyczny sens.
Nie jest więc przypadkiem stwierdzenie Akwinaty, że „(…) rządzić,
to znaczy prowadzić odpowiednio to, czym się rządzi, do właściwego celu”9. Ostatecznie miarą roztropnego działania staje się osiągnięcie celu i dlatego cel ten winien stanowić dla podmiotu prowidencji
punkt odniesienia10.
Zasada skuteczności środków stale nakierowuje działającego ku
obranemu przez niego celowi. W aspekcie poznawczym najpierw zauważany jest cel, którego wola pożądając, uruchamia rozum do namysłu nad odpowiednimi do niego środkami11. W sferze działania środki
w sposobie swojego urzeczywistnienia wyprzedzają z kolei osiągniecie celu. Wielość środków wskazywanych przez intelekt praktyczny
dzięki prowidencji pokierowanej zasadą skuteczności jest konieczna
z uwagi na to, że są one natychmiast weryfikowane w świetle norm
moralnych. W ten sposób część ze wskazanych środków zostaje odrzucona przez prawą wolę, bez uwzględnienia której nie można mówić
o prowidencji. Dopiero z tych środków, mocą autodeterminacji woli,
działający podmiot dokonuje wyboru tego (tych), który stanie się podstawą jego działania. „Zdarza się, że podczas namysłu stwierdzi się, że
wiele środków prowadzi do celu, z których każdy budzi upodobanie
i na każdy wola przyzwala. Ale spośród, wielu środków, które się podobają, trzeba wybrać jeden”12. Wybór ten otwiera etap właściwy pro-

9

O władzy, II, 3.

10

Zob. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, II/1, Lublin 1986, s. 40.

11

Zob. STh, 1-2, q. 15, a. 3, c.

12

STh, 1-2, q. 15, a. 3, ad 3.
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widencji wąsko rozumianej jako wskazanie sposobu użycia środków
do celu.
Spośród wielu środków, jakie jawią się działającemu w odniesieniu do obranego celu zwykle wybiera on do realizacji te, dzięki którym
ma on największą szansę osiągnięcia tego celu. Tak więc już w trakcie wyboru środków do celu poszukuje się tych najskuteczniejszych.
Zasada skuteczności, choć sama nie przesądza o wyborze określonych
środków, to jednak wymaga od działającego odrzucenia tych z nich,
które nie pozwolą zrealizować celu, a zarazem niesie ze sobą nakaz
poszukiwania tych najlepszych. Pełni więc ona rolę kryterium wstępnego, dzięki któremu rozum praktyczny przedstawia woli do akceptacji z wielu możliwych sposobów działania ten najbardziej stosowny13.
Skuteczność ma tym większe znaczenie, że człowiek w swoim poznaniu jak i rządzeniu popełnia błędy przez co zdarza się, że nie osiąga zamierzonego celu.
Podobnie jak w fazie namysłu, w której dochodzi do wyboru środków, tak i w fazie nakazu, w której przewiduje się sposób ich użycia
i zarządza ich wykonaniem konieczne jest kierowanie się skutecznością. Trzeba przy tym pamiętać, że w nakazie następuje przejście od
wydawanych przez rozum sądów o celu i środkach do ich wykonania w postaci użycia określonego rodzaju dyspozycji podmiotowych
i tego, co jest w działaniu konieczne a należy do rzeczywistości przedmiotowej. Oznacza to, że sądy o środkach muszą zostać przekształcone w realne przyczynowanie sprawcze. Dla osiągnięcia celu wymaga
to równej skuteczności, co i sam wybór najwłaściwszych środków do
celu. Skuteczność wreszcie konieczna jest w fazie roztropnego rządzenia jako całkowicie już praktycznego wykonania prowidencji.
Przyczyny bowiem muszą być uruchamiane w stosownym czasie, proporcjonalnie do celu, działającego podmiotu i okoliczności.
Dzięki pokierowaniu działania zasadą skuteczności możliwe jest
realne złączenie podmiotu z jego celem, a zarazem takie, które ograni-

13
„(…) Czynność pożądawcza zwraca się do tego środka, który podczas namysłu
został uznany za stosowny. STh, 1-2, q. 15, a. 3, c.
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cza ilość i jakość koniecznych do tego środków-przyczyn. Można więc
mówić o pewnej ekonomizacji działania moralnego.

5. Zasada godziwości środków
Cała prowidencja przyporządkowana jest do dobra moralnego człowieka, i to zarówno tego, który jest podmiotem roztropnego przewidywania i działania jak i tego, który, podlegając czyjejś władzy, jest ich
przedmiotem. Niezależnie więc od tego, kto jest podmiotem przewidywania czy rządzenia pokierowane przez prowidencję działanie ocenia
się w świetle moralnego dobra i słuszności. Zasadniczą zaś racją moralnego działania człowieka jest to, że należy on do bytów, które posiadają rozum i dlatego „(…) same siebie zwracają do celu, mają bowiem
panowanie nad swoimi czynami dzięki wolnej woli, która jest władztwem rozumu i woli”14.
Zasada godziwości środków wskazuje, że z wielu środków jawiących się jako skuteczne w perspektywie osiągnięcia celu działania
trzeba wybierać te, które są zgodne z normami moralnymi. Część ze
środków działający odrzuca jako nieskuteczne. Sama skuteczność nie
stanowi jednak ani jedynej, ani głównej miary stosowności środków do
celu. W obrębie skutecznych środków prowadzących do celu niektóre odczytywane są jako moralnie godziwe, inne niegodziwe, jeszcze
inne – przynajmniej w punkcie wyjścia jako trudne są do określenia.
W realnym działaniu najczęściej zdarza się tak, że nawet zastosowanie godziwych środków związane jest z pośrednim wprowadzaniem
braków (zła) jako skutków działania. Tak jest np. z lekarstwem, którego zażycie konieczne dla zdrowia powoduje jednak niechciane skutki uboczne. Wśród różnych środków są też i takie, które od razu jawią
się jako niegodziwe, gdyż skuteczność osiągania zamierzonego celu
łączy się w nich z pogwałceniem zasad moralnych. Z tej racji o ile nawet skutecznie prowadzą działający podmiot do celu, o tyle przez ich
wybór i zastosowanie staje się on kimś złym. Jak bowiem podkreśla

14

STh, 1-2, q. 1, a. 2, c.
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Tomasz „(…) czynienie zła ze względu na dobro jest u człowieka naganne (…)”15.
Warto zauważyć, że zasada godziwości środków jako zasada prowidencji może odnosić się także do celu, o ile dla innego działania staje się on środkiem. Zarazem jednak wszystkie cele partykularne, jakie
obiera człowiek w swoim działaniu są przyporządkowane do zasadniczego celu jego życia, choćby nawet w swoim konkretnym działaniu
nie brał go pod uwagę16. Z tego względu, jeśli w grę wchodzi przewidywanie i realizowanie środków do celu ostatecznego człowieka
(prowidencja wertykalna), to cele partykularne można w jej ramach
rozpatrywać jako środki skuteczne bądź nieskuteczne oraz jako godziwe bądź niegodziwe.
Zasada godziwości środków, podobnie zresztą jak zasada skutecz
ności środków odgrywa kluczową rolę w ukonstytuowaniu się działającego jako podmiotu prowidencji. W zakresie namysłu wymaga, by
środki do celu były godziwe, zaś w zakresie nakazu – aby godziwe
było również ich stosowanie. Wskazanie na zasadę godziwości środ
ków jest następstwem właściwego myśli klasycznej przekonania, że
moralność choć stanowi wyzwanie dla ludzkiego działania, nie narusza jednak jego skuteczności, co od czasów N. Machiavellego właściwie stało się paradygmatem filozofii polityki. Zasadniczo zasady
godziwości oraz skuteczności środków należy w prowidencji odczytywać koniunkcyjnie. Mając na względzie sytuację skrajną, w której
skuteczność domagałaby się zupełnie odmiennych środków niż godziwość moralna, zasada godziwości środków stoi ponad zasadą skuteczności. Nic bowiem nie może być prowidencją, co w zły (niemoralny)
sposób kieruje do celu. Środki skuteczne, ale niegodziwe, sprzeciwiają
się dobru osobowemu człowieka. Natomiast przewidywane i realizowane godziwe, ale nieskuteczne środki, mimo, że obiektywnie nie pozwalają działającemu osiągnąć celu, to mogą go usprawiedliwiać. Od
strony moralnej człowiek może ukonstytuować się jako podmiot prowidencji prowadzący byty do ich celów, mimo nieskuteczności czy to
15

De veritate, q. 5, a. 4, ad 10.

16

Zob. STh, 1-2, q. 1, a. 4, ad 3.
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w przewidywaniu środków, czy ich realizacji. Przedmiotowa niemożność lub podmiotowa niezdolność do zrealizowania jakiegoś celu działania nie jest w rzeczywistości ludzkiej czymś wyjątkowym. Trzeba
jednak uwzględnić fakt, że są dobra-cele, których realizacji niezależnie od istniejących uwarunkowań, domaga się od człowieka jego osobowa natura.

6. Zasada interakcji i uporządkowania
środków (plan działania)
O ile zasadnicze cele działania wpisane są w ludzką naturę, o tyle
środki do nich są bardzo zróżnicowane i stąd rodzi się możliwość różnego ich użycia. Kwestię tę Akwinata podnosi wprost stwierdzając, że:
„(…) Działanie dotyczy albo celu albo tego, co doń prowadzi. Otóż
prawowite cele życia ludzkiego są ustalone (…) Rzecz ma się inaczej
w dziedzinie środków do celu. Te środki, biorąc pod uwagę sprawy
ludzkie, nie są wyznaczone i uprzednio ustalone; są one bardzo różne, w zależności od osób i okoliczności. Stąd też, chociaż wrodzone
skłonności zdążają zawsze do czegoś określonego, to jednak znajomość tego, co należy czynić, by cel osiągnąć, nie może być człowiekowi wrodzona”17.
Wskazane przez intelekt praktyczny środki do osiągnięcia obranego celu działania mogą być różne. W rezultacie działający podmiot nie
tylko zmuszony jest do określenia na podstawie swojego poznania tych
z nich, dzięki którym możliwe będzie urzeczywistnienie celu. Równie
ważne staje się w tym kontekście określenie właściwego sposobu ich
użycia (zrealizowania). W rzeczywistości ludzkiego działania cel często nie daje się urzeczywistnić przy pomocy jednego prostego środka.
Dotyczy to zwłaszcza działań w sferze społecznej, w której konieczne
jest pokierowanie realizacją wielu celów szczegółowych przez liczne
podmioty osobowe i relacyjne (prawne). Co więcej, podjęte i uruchamiane środki działania mają niekiedy ogromny zasięg i wzajemnie na
siebie oddziałują. Zaistniałe w ten sposób relacje między nimi mogą
17

STh, 2-2, q. 47, a. 15, c.
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ułatwiać, utrudniać albo nawet uniemożliwiać osiągnięcie zasadniczego celu działania, który z kolei może stanowić dopiero środek do innych celów. Sytuacja taka wymaga uwzględnienia różnych podmiotów
działania i różnych relacji. Trudno w ogóle sobie wyobrazić, by kierujący tego rodzaju działaniem z racji angażowania ogromnego potencjału ludzkiego czy materialnego mogli czynić to bez posiadania jakiegoś
planu działania. Stąd Tomasz z Akwinu prowidencję wprost nazywa
planem rządzenia (ratio gubernationis)18. W złożonym działaniu niejednokrotnie potrzebne jest zintegrowanie ze sobą w ściśle określonym miejscu i czasie wielu środków-przyczyn, które tylko w takim
a nie innym swoim układzie, i tylko tak a nie inaczej zastosowane,
mogą stać się rzeczywistym środkiem do celu. Ale także i w zwykłych
warunkach, kiedy działający podmiot nie ma pewności, czy jeden środek doprowadzi go do zamierzonego celu, może równolegle posłużyć się różnymi środkami, co wymaga od niego przynajmniej tego, by
środki te wzajemnie się nie wykluczały.
Z racji istnienia wielu środków do celu i wielu sposobów ich użycia wyłania się konieczność ich skorelowania z innymi środkami.
Potrzebne jest roztropne przewidywanie nakierowane na to kto, kiedy
i gdzie środki te powinien uruchomić. A zatem roztropne przewidywanie człowieka musi kierować się na tworzenie planu działania polegającego na ujęciu interakcji między wybranymi środkami oraz między
nimi a celem19. Chodzi o to, by przewidzieć taki sposób użycia środków w postaci współdziałających przyczyn sprawczych, dzięki któremu nie tylko nie będą one na siebie niepotrzebnie zachodziły, ale
również taki, by siebie wzajemnie nie hamowały lub wzajemnie sobie
nie przeciwdziałały, godząc tym samym skuteczność działania.
Etap planowania wyprzedza wąsko rozumianą prowidencję jako
przewidywanie i działanie w sferze nakazu, bowiem po wybraniu
przez wolną wolę celu działania, środki są układane w perspektywie
określonego (takiego, a nie innego) ich zastosowania. Zatem już w fa18

STh, 1, q. 103, a. 6, ad 1.

„Rozum musi zwrócić się do przyszłości, i ułożywszy sobie plan postanowionej
czynności, wciąż go mieć przed oczyma i w całości i w poszczególnych ogniwach”.
J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, II/I, s. 40.
19
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zie namysłu potrzeba przewidywania pokierowanego zasadą interakcji
i porządkowania środków. Muszą więc pojawić się jakieś najogólniejsze ramy działania i jakiś wstępny plan, nawet jeśli byłoby to bardzo
trudne lub niekiedy wydawałoby się całkowicie zbyteczne.

7. Zasada proporcjonalności środków
U podstaw zasady proporcjonalności środków leży dostrzeżenie
tego, że człowiek jako byt rozumny i wolny w swoim działaniu nie
jest zdeterminowany i dlatego cele działania może osiągać przy pomocy różnych środków, ale jednocześnie i to, że środki te dobierane są do
konkretnej sytuacji na tle ogólnego rozumienia świata i rządzących
nim zasad. Trzeba więc ich przełożenia i dostosowania do konkretnych okoliczności, co wymaga zastosowania jakiejś miary i proporcji20. „Zwierzęta nie potrzebują zastanawiania się nad znalezieniem
dróg do celu, ponieważ drogi te są w nich z góry zdeterminowane (…)
Inaczej jest z człowiekiem. Ma on rozum, dzięki któremu poznaje zasady i byty powszechne, które następnie ma zastosować do nieokreślo20
Dla ścisłości rozważań należy podkreślić, że problem okoliczności roztropnego
działania uwzględnia Akwinata poprzez wskazanie na inne, obok prowidencji, części składowe roztropności, jakimi są m.in. oględność czy ostrożność. Rozpoznawanie
szczegółowych okoliczności działania należy do oględności, a rozpoznawanie i unikanie możliwych przeszkód - do ostrożności. „Funkcja przewidywania polega na dostrzeżeniu tego, co samo w sobie odpowiada celowi, natomiast funkcja oględności
polega na dostrzeżeniu, czy to jest stosowne dla celu z uwzględnieniem okoliczności”.
STh, 2-2, q. 49, a. 7, ad 3. Jednakże człowiek może roztropnie pokierować działaniem
tylko wówczas, gdy ono jeszcze nie nastąpiło lub modyfikować je wówczas, gdy aktualnie się wydarza. Dlatego wszędzie tam, gdzie przygotowywane jest działanie lub
jest już ono realizowane, ma zastosowanie prowidencja. Mówiąc prościej, oględność
czy ostrożność mogą spełnić swoją rolę w roztropnym działaniu jedynie wówczas, gdy
są pokierowane przez prowidencję jako uprzednie roztropne przewidywanie. Wynika
z tego, że poznawanie okoliczności aktualnego działania należy do oględności, natomiast przewidywanie tych okoliczności czy to przed etapem wykonania, czy w jego
trakcie przynależy do prowidencji. Podobnie rzecz ma się z ostrożnością i prowidencją. Przewidywanie wskazuje więc na prowidencję, a dostosowywanie środków do
celu, podmiotu czy okoliczności działania – na zasadę proporcjonalności.
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nej ilości wypadków szczegółowych (…)21. Zastosowanie to dotyczy
rodzaju i zakresu użycia środków, które muszą być godziwe, skuteczne i odpowiednio uporządkowane. Zarazem jednak prowidencja domaga się, aby środki te były zawsze proporcjonalne do celu na co słusznie
wskazuje J. Maritain: „czyż nie znamy, jako powszechnie obowiązującego i nienaruszalnego aksjomatu, narzucającej się naczelnej zasady, że środki muszą pasować i nadawać się do celu, skoro do niego
prowadzą (…)”22. Jednocześnie środki te muszą być dostosowane do
tego kto, kiedy i gdzie będzie je realizował, co należy do sfery przewidywania sposobu użycia tych środków. Jak widać proporcjonalność
dotyczy nie tylko relacji środków do celu, na co przynajmniej pośrednio wskazuje zasada skuteczności, ale także ich relacji do okoliczności i możliwości działającego podmiotu. W rezultacie należy brać pod
uwagę stopień oddziaływania danych środków w określonych okolicznościach użytych przez takie, a nie inne podmioty. W trakcie samego
działania zaś proporcjonalność ta wymaga niekiedy zmniejszenia lub
zwiększenia skali oddziaływania danych środków albo w ogóle ich odrzucenia i zastąpienia innymi.
Działanie jest rzeczywistością dynamiczną, ciągle ulegającą zmianie.
Może więc pojawić się różnica między tym, co aktualnie zostało przewidziane, a tym, co może czy powinno być zrealizowane. Oznacza to, że
środki nie mogą być stosowane w sposób nieograniczony. Przewidując,
jak należy te wybrane środki użyć, człowiek musi brać pod uwagę zarówno przypadek jak i to, że działanie odbywać się będzie w rzeczywistości, w której obecne są inne podmioty (zwłaszcza osobowe) oraz
ich środki. Wymaga to z jednej strony uprzedniego względem działania przewidywania okoliczności rządzenia, a następnie odpowiedniej
elastyczności w wykonywaniu tego przewidywania, przejawiającej się
w modyfikowaniu sposobu używania środków, jeśli zachodzi taka konieczność. O ile więc zamysł prowadzenia bytów do ich celów ma być
zrealizowany, wymaga ciągłego dostosowywania do nich środków, na
co wskazuje właśnie zasada proporcjonalności. Obowiązuje ona tak21

STh, 2-2, q. 47, a. 15, ad 3.

22

J. Maritain, Człowiek i państwo, Kraków 1993, s. 63.
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że w odniesieniu do podmiotowego przyczynowania. Może się bowiem
zdarzyć, że z jakichś wcześniej nieprzewidywalnych względów trzeba
zatrzymać uruchomiony już ciąg środków-przyczyn, które mają prowadzić do celu, jak to ma miejsce wówczas, gdy rządzący chcą uniknąć niechcianych przez nich skutków swojego działania w postaci zła.
Przewidywanie, obok wskazania środków działania, musi więc również
prowadzić do rozpoznania skutków ich zastosowania oraz ewentualnego braku ich zastosowania. Mając na względzie możliwości podmiotowe (władze) św. Tomasz słusznie stwierdza, że: „każdy mądry człowiek,
który roztropnie używa swej mocy, używa jej w działaniu z umiarem,
wyznaczając dokąd i w jakiej ilości dociera; inaczej moc nie byłaby
w działaniu posłuszna mądrości”23. Takie właśnie ograniczone, bo kontrolowane użycie środków, które są w dyspozycji działającego podmiotu musi być zawsze brane pod uwagę w roztropnym przewidywaniu
i działaniu.

Zakończenie
Dynamika działania ludzkiego sprawia, że najczęściej brakuje w nim
miejsca na oddzielną refleksję nad zasadami, jakimi winniśmy się kierować czy to w przewidywaniu środków, czy ich realizowaniu. Działamy
niejako automatycznie na bazie nabytego doświadczenia, szukając najodpowiedniejszych środków. Czy to oznacza, że zasady prowidencji
nie mają żadnego zastosowania w praktyce działania? Wydaje się, że
tak nie jest, co wyraźnie widać w sytuacjach złożonych, w których potrzeba działania wielu podmiotów, użycia wielu środków w długim lub
bardzo krótkim czasie. Potrzeba wówczas namysłu nad godziwością
i skutecznością działania, potrzeba planowania i proporcjonalnego do
okoliczności użycia przewidzianych środków.
Na zasady roztropnego przewidywania można spojrzeć jeszcze
z innej strony. Tylko część z ludzkich działań osiąga zamierzone cele
i z racji swojej skuteczności i godziwości może być uznana za prowi
dencjonalne. Z racji niedoskonałości człowieka ocena ta dokonuje się
23

SCG, lib. III, c. 76.

158

Piotr S. Mazur

[16]

zawsze ex post. W perspektywie osiągniętego celu nietrudno dostrzec,
jakie środki do niego doprowadziły, w jaki sposób zostały zaplanowane i zrealizowane. I nawet, kiedy w swoim działaniu człowiek nie nad
wszystkim panował, to w działaniu tym można wyśledzić obecność
zasad prowidencji w zakresie roztropnego przewidywania czy roztropnego rządzenia. Okazuje się bowiem, że obok zasad roztropnego
przewidywania można wyprowadzić indywidualne i społeczne (ogólne i szczegółowe) zasady roztropnego kierowania działaniem, które
jest wykonaniem prowidencji24. Na podstawie rozeznania ogólnych zasad oraz środków, przy pomocy których najważniejsze społeczności
realizują swoje cele możliwe jest wskazanie szczegółowych zasad prowidencji. Zasady te określają, w jaki sposób zgodnie z zasadami prowidencji winny być użyte środki właściwe dla danej społeczności, aby
możliwe było prowadzenie bytów do ich celów. Prowadzenie to musi
być godziwe moralnie i skuteczne, a wówczas staje się prowidencją
czyli roztropnym przewidywaniem i roztropnym rządzeniem naznaczonym troską o dobro bytów działaniem tym objętych. A ponieważ
nie ma działań moralnie neutralnych każde z nich jest formą prowidencji, nieprowidencji (z powodu ludzkich braków w przewidywaniu czy
w rządzeniu nie osiągające zamierzonego celu) albo nawet antyprowidencji, która polega na skutecznym osiąganiu niegodziwych celów.
Four Principles of human providence
The subject of the article is human providence and its principles.
Providence, which is the most important of significant aspects of prudence, includes predicting and fulfilling means that make it possible
to achieve objectives related to human morality. Thomas of Aquin defines providence as the intention to lead beings towards their objectives (ipsa ratio ordinis rerum in finem), and its fulfillment includes
governing (gubernatio rerum). Since providence is so important for
making good and governing the reality which is subject to the human
24

Zob. P.S. Mazur, dz. cyt. s. 217-274.
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being, and taking into account numerous mistakes that accompany human actions, the author suggests improving the idea by referring to
four principles of reasonable prediction: effectiveness, decency, interaction and making the means orderly and adequate. They are not definite principles of action that determine which means are to be applied
and how they should be applied to achieve a given objective. They are,
however, analogous principles, which direct an action in such a way
that it becomes morally decent and effective at the same time.
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Analiza theoria i praxis drogą do
identyfikacji humanum (Boecjusz, Wojtyła)
Est [...] philosophia genus, species vero eius duae,
una quae theoretica dicitur, aliter quae practica
Boethius, In Isagogen I, 3
Dążcie do tego, co w górze,
nie do tego, co na ziemi
Kol 3, 2

Relacja pomiędzy teorią a praktyką niezależnie od dziedziny, w którą wkroczymy budzi niemało kontrowersji. Niejednokrotnie jedna jest
deprecjonowana w stosunku do drugiej. Bywa, że praktyk nie przywiązuje wagi do teorii, a teoretyk nie interesuje się praktyką. W niniejszym
artykule spróbuję wykazać błędność takiego stanowiska, podkreślając
synergiczną bliskość teorii i praktyki, oraz ukazać, że właśnie na drodze analizy biegunów ludzkiej wiedzy (czyli podstawowych działów
filozofii) jakimi są theoria i praxis odnaleźć można adekwatny obraz
człowieka-osoby.
Rozważanie niniejsze zasadniczo inspirowane jest myślą „ostatniego rzymianina i pierwszego scholastyka”, czyli Aniciusa Manliusa
Severinusa Boecjusza (480-524)1 oraz twórcy personalizmu realistycz1
Autorem sformułowania: ostatni Rzymianin – pierwszy scholastyk, które chyba najpełniej oddaje postawę i rolę, jaką odegrał on w historii filozofii Boecjusz
jest Martin Grabmann. Boecjusz jest ostatnim filozofem rzymskim i kontynuatorem
tradycji helleńskiej, a jednocześnie pierwszym scholastycznym teologiem. Jest, jak
go określił Josef Pieper – pośrednikiem między epokami. Cfr. Martin Grabmann Die
Geschichte der Scholastischen Methode, vol. I, Freiburg in Breisgan 1909, s. 148;
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nego ks. kard. Karola Wojtyły (1930-2005, od 1978 papież Jan Paweł II).
Pomimo że ich daty urodzeń dzieli 1450 lat a bezpośrednie odniesienia
ad verbum Wojtyły do Boecjusza ograniczają się zasadniczo do wskazywania na klasyczną już boecjańską definicję człowieka: „persona est
naturae rationalis individua substantia”2, wydaje mi się jednak, że –
w ramach obranego tematu – warto dokonać owej konfrontacji, nie celem porównywania, a raczej uzyskania współbrzmienia. Ad rem.

Boecjusz i „Filozofia”
Wymowne ukazanie łączności i zależności między teorią a praktyką znajdujemy, jak sądzę, u Boecjusza na początku jego Philosophiae
Consolatio3. W księdze pierwszej po 23-wierszowym mentrum (oratio
ligata), które jest pełnym goryczy lamentem Boecjusza-więźnia nad
swoim losem, ukazuje się następujący obraz pisany prozą (oratio solu
ta), który w obszernym fragmencie przytoczę:
„[I, 1] Gdy tak samotnie rozmyślałem w ciszy i skargę moją pełną żalu próbowałem wiernie zapisać, zobaczyłem, że nad moją głową
stanęła kobieta. Niezmiernie piękna, o oczach pełnych blasku i głębokim, przenikliwym spojrzeniu, ponad ludzkie siły, cerę miała zdrową
i była pełna życia, chociaż w wieku tak dojrzałem, że mogła się wydawać h czasów. [2] Trudno było określić, jaki miała wzrost: raz zwykły
ludzki, a raz zdawało się, że czubkiem głowy uderza w niebo, gdy zaś
Josef Pieper, Scholastyka. Postacie i zagadnienia filozofii średniowiecznej, Warszawa
2000, s. 23.
Boetius, Liber de persona et duabus naturis et una persona Christi, w: PL
LXIV, col. 1343D. Odniesienia Karola Wojtyły m.in. cfr. Osoba i czyn, w: Id., Osoba
i czyn oraz inne studia antropologiczne, w: T. Styczeń, W. Chudy, J.W. Gałkowski,
A. Rodziński, A. Szostek (red.), Człowiek i moralność, cz. IV, wyd. III, Lublin 2000,
s. 70-71, 123, 203; Id., Podmiotowość i „to, co nieredukowalne” w człowieku, w: ibid.,
s. 438, 440; Id., Personalizm tomistyczny, w: J. Hennelowa (red.), Aby Chrystus się
nami posługiwał, Kraków 1979, s. 432.
2

PL LXIII, col. 581A – 862C; polskie wyd.: O pocieszeniu jakie daje filozofia,
Kęty 2006. Dla potrzeb niniejszego artykułu korzystam również z wydania łacińsko-włoskiego: Boezio, La consolazione della filosofia, a cura di C. Moreschini, Torino
2006.
3
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podniosła głowę jeszcze wyżej, przenikała samo niebo i traciło się ją
z oczu. [3] Suknia jej była uszyta subtelną sztuką z najcieńszych nici,
z niezniszczalnej materii, którą jak się później dowiedziałem, ona sama
utkała własnymi rękami. Formę sukni, podobnie jak na zakopconych
obrazach, pokrywał ciemny pył zaniedbania i starości. [4] Na dole sukni była wyszyta grecka litera P, na górze Q, a między nimi były zaznaczone stopnie drabiny i po nich można było się poruszać od dolnej
litery do górnej. [5] Jednak ręce gwałtownych ludzi poszarpały jej suknię, odrywając co się dało. [6] Trzymała książki w prawej ręce, a w lewej berło. [...]”4.
Nie ma wątpliwości, iż ową piękną kobietą jest „Filozofia”, ucieleśnienie mądrości5. Przychodzi ona, o przenikliwych, pełnych blasku
oczach, młoda a jednocześnie dojrzała, o wzroście ni to ludzkim, ni
to sięgającym niebios, do rozpaczającego Boecjusza, którego tragiczny stan – o czym jest mowa w dalszych wersetach (I, 7-12) – pogłębia
jeszcze otoczenie „słodkich i złych” teatralnych dziwek (Scenicae me
reticulae)6. Zagłuszają one w chorym głos rozumu. Przyczyniają się do
intensyfikacji w nim namiętności i zamiast leczyć z choroby, przyzwyczajają do niej. Postać kobiety wygania te zdradzieckie Muzy i sama
(w asyście swoich Muz) rozpoczyna leczenie.
Przytoczony obraz jest bardzo bogaty w symbole, które niosą głęboką treść, jednak – trzymając się tematu – nie będę ich wszystkich tutaj analizował. W tym miejscu chciałbym zwrócić jedynie uwagę na
symbolikę obecną na sukni Filozofii. Widzimy dwie greckie litery:
P («pi») i Q («theta») połączone linią na kształt stopni, czyli drabiną
Boecjusz, O pocieszeniu jakie daje filozofia, I, 1-9 (oratio soluta), op. cit.,
s. 27-28; numeracja według wydania La consolazione della filosofia, op. cit., s. 82-85;
podkreślenie moje.
4

Cfr. Agnieszka Kijewska, Wprowadzenie, w: O pocieszeniu jakie daje filozofia,
op. cit., s. 10. Na temat prawdopodobnych inspiracji Boecjusza do wprowadzenia postaci „Pani Filozofii”, których upatruje się w Platonie, św. Augustynie bądź Cyceronie,
cfr. ibid., przypis 23.
5

Cfr. Boecjusz, O pocieszeniu jakie daje filozofia, I, 7-12 (oratio soluta), op. cit.,
s. 28-29; Agnieszka Kijewska, Wprowadzenie, w: ibid., s. 11; Platon, Państwo, 604 D,
tłum. W. Witwicki, t. II, Warszawa 1958, s. 69.
6

164

Dariusz Radziechowski

[4]

(scalae). W In Isagogen Porphyrii Commentia Boecjusz wyjaśnia znaczenie tego symbolicznego obrazu. Pisze: Est [...] philosophia genus,
species vero eius duae, una quae theoretica dicitur, aliter quae practi
ca7. Zatem litera P oznacza pra/xij (praxis, filozofię praktyczną), zaś
Q to qewri,a (theoria, filozofia teoretyczna, czyli spekulatywna).
Drabina pomiędzy nimi wskazuje na ich podstawową jedność w różnorodności dyscyplin, z których każda ma swoją rolę do spełnienia.
Innymi słowy: filozofia jest jedna, ale ma dwie części (species): teoretyczną oraz praktyczną8.
Z racji, że praxis i theorię łączy linia na kształt drabiny, coś musi
być niżej a coś wyżej. I tak jest istotnie, praxis jest u dołu, zaś the
oria na szczycie. Układ ów jest oczywisty, przynajmniej dla filozofa
czasów późnej starożytności i średniowiecza, gdyż odpowiada stopniom „sztuk wyzwolonych”9, po których alumni zmierzali do poznania
7
Boethius, In Isagogen Porphyrii Commentia, I, 3, wyd. G. Scheps i S. Brandt,
CSEL, Vindobonae 1906, s. 8: W swoim rodzaju filozofia jest jedna, a postacie dzia
łania ma dwie – pierwszą teoretyczną, i drugą praktyczną (tłum. według: Boecjusz,
O pocieszeniu jakie daje filozofia, op. cit., s. 28, przypis 2).

«Theta» widniejąca na sukni Filozofii mogła również oznaczać qa,natoj (tha
natos), czyli śmierć, literę tę bowiem wypisywano na ubraniach skazańców w ówczesnych czasach. Drabina zaś rozpięta między P i Q może symbolizować ścieżkę
duchowego postępu (cfr. Kol 3, 2), a nawet dążenie do wyzwolenia się z więzów ciała:
gotowość na męczeństwo za wiarę, czy Pawłowe: żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk
(Flp 1, 21, cfr. 20-26). Cfr. Henry Chadwick, Theta on Philosophy’s Dress in Boethius,
„Medium Aevum” 49 (1980), nr 2, s. 175; Danuta R. Shanzer, The Death of Boethius
and the „Consolation of Philosophy”, „Hermes” 112 (1984) s. 358; Agnieszka
Kijewska, Wprowadzenie, op. cit., s. 10, 21. Drabinę ową można też, jak sądzę, odczytać jako wskazanie dotyczące sposobu życia. Jeśli nasze poznanie ma zmierzać do
prawdy (tej absolutnej, czyli Boga), musi być kontemplacyjno-czynne, zachowujące
równowagę między „działaniem-dawaniem” i „kontemplacją-braniem”. Dobrze ujmują to dwa łacińskie adagia: contemplata aliis tiadere (św. Tomasz z Akwinu) i in actio
ne contemplativus (o. Hieronim Nadala). Wydaje się, że znana benedyktyńska zasada
ora et labora może przemawiać za właśnie takim zrozumieniem boecjańskiej scalae.
8

Siedem sztuk wyzwolonych (septem artes liberales, siedem umiejętności godnych człowieka wolnego) dzielone było na dwie mniejsze grupy: trivium i quadrivium.
Trivium obejmowało gramatykę (biegłość w łacinie), dialektykę (logikę) oraz retorykę
i było na ogół wstępem do kolejnego etapu nauki. Quadrivium uważane było za przy9
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prawdy Bożej10. Część teoretyczna niewątpliwie górowała nad praktyczną, gdyż ukoronowaniem filozofii teoretycznej była tzw. filozofia
pierwsza, czyli teologia.
Podział filozofii na filozofię praktyczną, czyli działanie inspirowane
dobrem moralnym, oraz wyższą od niej filozofię teoretyczną, inaczej
nazywaną spekulatywną, która jest poznaniem teoretycznym skierowanym ku prawdzie, Boecjusz przejął od Arystotelesa11. Przedmiotem
filozofii teoretycznej, która obejmowała fizykę, matematykę oraz teologię jest forma. W fizyce jest to forma ujmowana wraz z materią,
a zatem w ruchu, w matematyce zaś forma rozważana bez konkretnych
materialnych uwarunkowań, to znaczy bez ruchu. Najdoskonalszą
z nauk teoretycznych jest teologia, która jest nauką w pełni abstrakcyjną, bada bowiem to, co istnieje poza materią, co jest Czystą Formą,
czyli Bogiem.
Filozofia praktyczna – jak wskazał Arystoteles – w przeciwieństwie
(a raczej w dopełnieniu) do filozofii teoretycznej, która za swój cel
ma wiedzę jako taką, ma na celu wiedzę praktyczną, działanie, czyli ustalenie zasad życia szczęśliwego i próba życia według nich w wymiarze indywidualnym (etyka), rodzinnym (ekonomia) i państwowym
(polityka).
Stragiryta, obok tych dwóch dziedzin nauki (filozofii) wymienia
jeszcze jedną dziedzinę wiedzy, mianowicie poetykę (poiesis, poi,hsij),
która jednak nie jest nauką, a jedynie ma na celu: wytwarzanie, piękno i użyteczność. Dowodzi się – jak podaje Frederick Copleston –

gotowanie do studiów filozofii i teologii. Obejmowało geometrię, arytmetykę, astronomię i muzykę. Jako stopnie boecjańskiej drabiny, jak się wydaje, możemy umieścić
albo wszystkie siedem sztuk, albo jedynie cztery ostatnie.
10

Cfr. Kol 3, 2: Quae sursum sunt sapite non quae supra terram (Wulgata).

Cfr. Mikołaj Olszewski, O praktycznej bądź teoretycznej naturze teologii.
Metateologia scholastyczna 1200-1350, Kraków 2002, s. 5n, 63n, 76n, 106n; Giovanni
Reale, Historia filozofii starożytnej, t. II, Lublin 2005, s. 395; Frederick Copleston,
Historia filozofii, t. I, Warszawa 1998, s. 316; Agnieszka Kijewska, Boecjusz,
w: T. Gadacz, B. Milerski (red. nauk.), Religia, Encyklopedia PWN, t. II, Warszawa
2001, s. 157.
11
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że Arystoteles traktował ją po prostu jako praktyczny podręcznik12.
Mówiąc językiem mitologicznym poetyka jest to domena Muz. Platon
wyróżniał Muzy poezji głupiej i Muzy poezji mądrej, czyli Muzy
poezji i filozofii. Podobnie Boecjusz mówi o Muzach poezji (Musae
poeticae), którym przeciwstawia inne, mądrzejsze i lepsze Muzy filozofii. Wspomniałem już o nich wcześniej mówiąc o sytuacji chorobowej Boecjusza-więźnia znanej z Philosophiae Consolatio. Sumując:
poiesis w zależności od typu może być pomocnicą nauki, filozofii lub
wręcz przeciwnie.
Wracając do obrazu drabiny łączącej P i Q widzimy, że jest to:
(1) obraz filozofii jako takiej, która obejmuje dwie dyscypliny wiedzy sprzęgnięte ze sobą dynamicznie, z których w hierarchii ważności
theoria góruje nad praxis, a zarazem (2) symbol drogi od praxis (dobro, działanie moralne) w górę do theoria (prawdy, ostatecznie zaś do
Boga), ale nie oznacza on, że praktyka tworzy teorię, bo jest odwrotnie, bez theoria, praxis nie mogłaby zaistnieć.
Ogólnie mówiąc drabina z P i Q jest to symbol drogi ludzkiego poznania za pomocą sił przyrodzonych i dalej poznawania siłami darowanymi od tego, co najwyższe, od Boga. Jest to droga do theoria,
a w ramach niej do teologii, która jest pojmowana jako rodzaj intelektualnej kontemplacji będącej dziełem najdoskonalszej z władz
człowieka, którą jest inteligencja. Doskonałym przygotowaniem do
kontemplacji, dzięki któremu – jak uważał Platon – oko naszej duszy
może odwrócić się od tego, co ziemskie, jest matematyka. Ostatecznie
jednak wzniesienie się na poziom teologicznej kontemplacji wymaga, zdaniem Boecjusza (platonika, który ma za plecami dzieła św.
Augustyna i Pismo Święte13) specjalnego Bożego oświecenia, łaski14.

12

Cfr. Frederick Copleston, Historia filozofii, t. I, op. cit., s. 316.

Tak Boecjusza określa jego wybitny znawca Henry Chadwick; cfr. Id., Boethius:
The Consolation of Music, Logic, Theology and Philosophy, Oxford 1981, s. 247.
13

14

Cfr. Rdz 28, 10-22; Kol 3, 2 i J 1, 51.
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Operari sequitur esse w interpretacji
Kardynała Wojtyły
Podczas wykładu w Genui w 1976 roku ks. kard. Karol Wojtyła
wskazał15, iż badając problematykę theoria – praxis nie wystarczy zatrzymać się na historycznym spojrzeniu, lecz konieczna jest jego żywa
aktualizacja – spojrzenie na dawny problem w coraz to nowszych
kontekstach, niejako wieloraka reinterpretacja w kontekście różnych
koncepcji filozofowania i szukania nowych ujawnień na gruncie nowych założeń. Wymienił filozofię tradycyjną Platona i Arystotelesa,
filozofię pokartezjańską Immanuela Kanta, fenomenologię Maksa
Schelera i marksizm. Kierunki tak odmienne co do interesującego nas
zagadnienia16.
Zarysowana w powyższym paragrafie relacja theoria – praxis daje
podstawy do uznania, że (1) to, co praktyczne uzależnione jest od tego,
co teoretyczne, oraz implikuje (2) wyższość teorii w stosunku do praktyki. Takie rozumienie obecne jest w filozofii klasycznej u Arystotelesa,
Boecjusza, później u św. Tomasza z Akwinu i szkole tomistycznej.
Stanowisko to skupia się niczym w soczewce w znanym łacińskim
adagium: operari sequitur esse. Podkreślił to w czternaście wieków
po Boecjuszu, przede wszystkim we wzmiankowanym wyżej wykładzie Kardynał Wojtyła. Operari sequitur esse oznacza, że działanie następuje po istnieniu, innymi słowy działanie „idzie za” byciem. Czyli,
„naprzód musimy stwierdzić, że j e s t , a także c z y m – lub k i m j e s t
d z i a ł a c z , aby prawidłowo wypowiadać się na temat jego operari”17.
Esse w hierarchii ważności ujawnia się „wyżej” od operari, które od
W dniu 8 września 1976 r. ks. kard. Karol Wojtyła wygłosił wykład inaugurujący: Teoria e prassi: un tema umano e cristiano na Kongresie Filozoficznym „Teoria
e prassi” (Genua, 8 – 10 września 1976 r.). Cfr. Id., Teoria e prassi: un tema umano
e cristiano, w: Teoria e Prassi: atti del Congresso internazionale Genova – Barcellona
’76, Edizioni Domenicane Italiane, Neapoli 1979, s. 31-41; Id., Teoria – ‘praxis’: te
mat ogólnoludzki i chrześcijański, w: Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne,
op. cit., s. 463-475.
15

16

Cfr. ibid., s. 465-466.

17

Ibid., s. 467; por. Id., Osoba i czyn, op. cit., s. 130-132.
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esse jest uzależnione. Nie można bowiem pomyśleć jakiegoś opera
ri bez esse: nie może coś ani ktoś działać, jeśli nie istnieje. Idąc za tą
myślą, wydaje się, że można adagium: operari sequitur esse odczytać
jako praxis sequitur theoriam, to znaczy, że to, co praktyczne następuje po tym, co teoretyczne. Wydaje się, że takie rozumienie występuje
u Arystotelesa, wedle którego nie ma działania bez poznania. A zatem,
to, co praktyczne uzależnione jest od tego, co teoretyczne. Dla theoria
celem jest zdobycie wiedzy jako takiej, która będzie z kolei drogą do
praxis, do działania (ale innego niż technologiczne) jednostkowego,
w ramach rodziny, w państwie. Stąd można powiedzieć, że najbardziej
praktyczna jest dobra teoria.
Karol Wojtyła stoi na stanowisku, że kierunek od theoria do praxis
jest właściwy. „Jestem przekonany – pisze Kardynał Wojtyła –, że następstwo to jest prawidłowe, zwłaszcza na terenie etyki. Nie sposób
bowiem sformułować słusznych, czyli praktycznie prawdziwych (a zarazem teoretycznie uzasadnionych) norm, czyli zasad ludzkiego postępowania (operari), bez gruntownej odpowiedzi na pytanie, kim jest
człowiek”18. Praxis jest o tyle możliwa, o ile istnieje już człowiek, który jest podmiotem tego działania, on jest niejako theorią, która ustanawia praxis. Wojtyła podkreśla to z całą mocą w odczycie w dniu
18 marca 1977 r. na Università Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie:
„byłoby absurdem rzecz rozumieć odwrotnie, to znaczy przyjmować
jakąś podmiotowo nieokreśloną praxis, która dopiero miałaby określić,
czyli zdeterminować, swój podmiot. Nie można też myśleć o praxis
w sposób aprioryczny, jakoby z tej «quasi-absolutnej» kategorii miały
się wyłaniać – w drodze ewolucji – poszczególne formy działania, które
określają swoich działaczy”19. Słowa te są ostrą krytyką materializmu
marksistowskiego, który jako kierunek filozoficzny przyniósł szczególną afirmację praxis, stawiając ją u podstaw całego systemu diamatycznego oraz swej materialistycznej koncepcji człowieka. Człowiek
18

Id., Teoria – ‘praxis’: temat ogólnoludzki i chrześcijański, op. cit., s. 467-468.

Id., Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką ‘praxis’, w: „Roczniki
Filozoficzne” 1979, t. XXVII, z. 1, s. 12; pierwodruk: Il problema del costituirsi della
cultura attraverso la ‘praxis’ umana, “Rivista di Filosofia neo-scolastica” (1977), fasc.
III, s. 513-524.
19
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stał się w tej koncepcji człowiekiem przez praxis. Ludzkie działanie,
praca (praxis) z założenia jest w marksizmie nie tylko u podstaw poznania (theoria), ale u podstaw całej antropogenezy. A z kolei, w tejże praxis upatrywany jest zasadniczy czynnik przeobrażania świata na
drodze praktyki rewolucyjnej20.
Droga praxis sequitur theoriam wydaje się słuszna i nieunikniona
we wszystkich naukach związanych z działaniem (etyka, medycyna,
technika, etc.), przede wszystkim zaś w etyce, do której celów należy wypowiadanie się normatywne. Powstaje jednak nadal pytanie, czy
ów kierunek jest jedynym słusznym i możliwym, czy przypadkiem nie
prowadzi on również w stronę przeciwną. Boecjańska wizja kobiety,
na której sukni pomiędzy greckimi literami P i Q rozpięta jest drabina, poniekąd daje odpowiedź na to pytanie. Między praxis a theoria
jest drabina bądź schody, a drabina (analogicznie schody) pozwala nie
tylko na wejście na górę. Każdy kto choć raz wszedł na drabinę czy
schody wie, że potem można zejść, i tak niemal w nieskończoność. Do
natury bowiem drabiny należy możliwość wchodzenia na nią i z niej
schodzenia, a kolejne stopnie ujawniają nam nowe perspektywy poznawcze, z doświadczenia wiemy, że inny widok będzie z dołu drabiny
a inny z jej szczytu. Pytanie tylko, czy ta analogia jest prawdziwa, czy
kierunek od praxis do theoria, czyli od operari do esse może być drugim biegunem poznawania? Dokładniej – wnikając w myśl ks. kard.
Karola Wojtyły – „chodzi o to, czy nasze poznanie tego, kto działa, nie
kształtuje się w zasadniczej mierze poprzez doświadczenie i zrozumienie tego «że» – i tego «jak» działa ów działający podmiot”21.
W Elementarzu etycznym ks. Karol Wojtyła pisał: „jakkolwiek
bowiem samo życie moralne jest czymś na wskroś praktycznym, to
jednak udział pierwiastka teoretycznego w nim nie może ulegać wątpliwości. Znane powiedzenie «teoria jest najlepszą praktyką» wskazuje na to, że punktem wyjścia dla moralnie dobrego działania musi
być teoretycznie prawdziwy pogląd na rzeczywistość, który ujawnia
określenie samych celów działania. Praktyka bez założeń takich celów,
20

Cfr. Id., Teoria – ‘praxis’: temat ogólnoludzki i chrześcijański, op. cit., s. 466.

21

Ibid., s. 468.
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które są prawdziwymi dobrami odpowiednio uhierarchizowanymi, byłaby praktyka ślepą”22. Praxis bowiem jako ukierunkowanie działania
na realizację dobra, sama z siebie nie jest refleksją nad dobrem, które
ma stanowić cel tego działania. W tej kwestii winna bazować na metafizyce dobra. Z potrzeby moralności jako praktyki, która jednak realizuje się w oparciu o określony pogląd na świat, który powinien być
maksymalnie adekwatny i rzetelny, a co za tym idzie oparty w rzetelnej filozofii bytu, rodzi się konieczność gruntownego przemyślenie
celów działania23. To znaczy praxis nie tylko wypływa z theoria (jak
o tym była mowa wyżej), ale kieruje nas do niej jak do źródła swego
pochodzenia.
Jak pisał Karol Wojtyła „praktyka oderwana od teorii może się stać
poniekąd mechanicznym aktywizmem, a niejednokrotnie będzie marnowaniem wysiłków”24. Praxis, która zatraci łączność ze swoim źródłem (theoria) stanie się działaniem bez fundamentu, bez podstaw
wiedzy o obiektywnej wartości celu działania. Może się stać bezmyślnym wytwarzaniem, a tym samym bezsensownym zapełnianiem
czasu.
I jeszcze jedno, „praktyka poniekąd potwierdza teorię, a do pewnego stopnia pozwala nam ja też udoskonalić”25. Widząc efekty działania, możemy wnioskować o wartości teorii, na której oparte zostało
działanie, które te efekty spowodowało. Praktyka pozwala nam lepiej
rozumieć i doskonalić teorię, a dokładniej nasze jej poznanie i zrozumienie. Praxis jest niejako sprawdzianem theoria. Biblijnie prawdę tę
można wyrazić słowami: Poznacie ich po ich owocach26.
Uważna i wnikliwa analiza adagium: operari sequitur esse wskazuje: (1) na dynamiczną w samej swej istocie zależność metafizyczną
Id., Elementarz etyczny: Realizm w etyce, w: Id., Elementarz etyczny, Wrocław
1982, s. 37-38. Pierwotnie Elementarz etyczny drukowany był w „odcinkach” na łamach „Tygodnika Powszechnego” w latach 1957-1958.
22

23

Cfr. ibid., s. 38-39.

24

Ibid., s. 38.

25

Ibid.

26

Mt 7, 16. 20, cfr. 15-20, Syr 27, 6.
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(ontologiczną) działania (operari/praxis) od istnienia (esse/theoria).
„Ludzka praxis, o tyle jest możliwa, o ile istnieje już człowiek”27.
Jednocześnie jednak (2) owo adagium wskazuje coś więcej, zdaje się
ukazywać „porządek poznawczy [epistemologiczny – przyp. D.R.],
w którym działanie pozwala nam zrozumieć nie tylko istnienie, ale
także naturę «działacza»: tego, kto działa”28. Analiza operari zdaje się
niejako ujawniać esse (ujawniać nie oznacza jednak w żadnej mierze „tworzyć” jak głosił materializm marksistowski), a zatem wynika
z tego, że „praxis znajduje się równocześnie niejako u początku teorii,
poniekąd u jej podstawy”29.
Dalszą analizę, celem jej uściślenia, spróbuję przeprowadzić na
gruncie stricte antropologicznym, jako że analiza biegunów ludzkiej
wiedzy w sposób naturalny doprowadza do samego humanum jako
tego, który funkcjonuje w obrębie owych zagadnień.

Identyfikacja pierwszeństwa osoby
na poziomie praxis
To właśnie człowiek porusza się po drabinie rozpiętej między P i Q.
I dlatego to wszystko, co zostało powiedziane na temat theorii i praxis
dotyczy bezpośrednio właśnie człowieka.
Wracając do adagium: operari sequitur esse, powiedzieliśmy już, że
ujawnia ono dwukierunkowość relacji: działania – istnienia, praktyki
– teorii. I tak (1) tor relacji: od theoria do praxis ujawnia metafizyczne
pierwszeństwo człowieka w relacji do działania. Natomiast (2) tor: od
praxis do theoria ujawnia epistemologiczne (prakseologiczne) pierwszeństwo człowieka w relacji do działania.
Określenie człowieka na gruncie pierwszego toru interpretacji bardzo dobrze ujmuje arystotelesowska definicja: homo est animal ra
tionale (człowiek jest to zwierze rozumne), a następnie klasyczna już
27
Karol Wojtyła, Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką ‘praxis’, op.
cit., s. 11.
28

Id., Teoria – ‘praxis’: temat ogólnoludzki i chrześcijański, op. cit., s. 468.

29

Ibid., s. 468.
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definicja Boecjusza, wedle której człowiek to rationalis naturae indi
vidua substantia (indywidualna [niepodzielna] substancja natury ro
zumnej). Kosmologiczna formuła Arystotelesa zbudowana jest według
ogólnego schematu najbliższego rodzaju (animal) i różnicy gatunkowej
(rationale), wyraża tym samym możliwość redukowalności człowieka
do płaszczyzny świata, czyli wyrażenia istoty humanum za pomocą
kategorii kosmologicznych. Podobnież definicja Boecjusza wyraża jedynie jednostkowość człowieka jako bytu substancjalnego, który posiada naturę rozumną (duchową), toteż – jak trafnie zauważa Kardynał
Wojtyła – „określa niejako «teren metafizyczny», czyli wymiar bytu,
w którym urzeczywistnia się osobowa podmiotowość człowieka, stwarzając jakby warunek «zabudowy» tego terenu na podstawie doświadczenia”30. Nie ujawniając całej specyfiki podmiotowości człowieka
jako osoby, która wymaga stwierdzenia, że człowiek stanowi odrębny
podmiot istnienia i działania (suppositum) i afirmacji tego, że jest on
osobą (persona), jakby w zalążku wskazując na możliwość jeszcze innego konceptu odkrywania swoistości humanum.
Tą inną możliwością odkrywania istoty człowieka może być zasygnalizowany wyżej drugi tor interpretacji. Wskazuje on na inny
jeszcze, poza metafizycznym, wymiar ludzkiego pierwszeństwa, mianowicie pierwszeństwo epistemologiczne, czy jak mówi ks. kard. Karol
Wojtyła prakseologiczne, które podkreśla, że „człowiek nie może być
pozbawiony swej autoteleologii, nie może być rozpatrywany jako środek czy narzędzie swej własnej praxis, ale musi zachować w stosunku
do niej właściwą dla siebie nadrzędność”31.
Aby uchwycić ten drugi tor Kardynał Wojtyła odwołuje się na gruncie doświadczenia i oglądu „fenomenologicznego” do św. Tomasza
z Akwinu i jego podziału na dwa wymiary czynu ludzkiego32.
30
Id., Podmiotowość i „to, co nieredukowalne” w człowieku, op. cit., s. 438; cfr.
całość s. 433-443.
31
Id., Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką ‘praxis’, op. cit., s. 13;
cfr. Giuseppe Barzaghi, Metafisica della cultura cristiana, Bologna 1996, s. 123-126.

Cfr. Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologica, I, q. 23, art. 2, ad 1; I, q. 56, 1c; I, q.
18, art. 3, ad 1; I, q. 85, art. 2; I – II, q. 31, art. 5; I – II, q. 1, art. 6, ad 1. (wg: Karol Wojtyła,
Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką ‘praxis’, op. cit., s. 11, przypis 6).
32
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„Świadome działanie człowieka”33 czyli czyn, w terminologii scholastycznej określa się mianem actus humanus (akt ludzki) i stanowi ono
konkretyzację dynamizmu właściwego osobie, realizującą się jednocześnie niejako w dwóch wymiarach: transitens (przechodnim) oraz
intransitens (nieprzechodnim). Działanie ludzkie, czyli czyn – jak analizuje Karol Wojtyła – „jest przechodnie, o ile zmierza «poza» podmiot,
o ile szuka wyrazu i skutku w zewnętrznym świecie, o ile obiektywizuje się w jakimś wytworze. Jest nieprzechodnie natomiast, o ile «pozostaje w podmiocie», o ile stanowi o jego immanentnej jakości czy też
wartości, o ile konstytuuje jego istotowo ludzkie fieri”34. Innymi słowy działanie człowieka ma podwójny, równoczesny skutek. Człowiek
spełnia konkretny czyn (dzieło) i wyraża w nim siebie samego, siebie niejako czyni, aktualizuje to, kim jest in potentia, siebie kształtuje
a nawet można powiedzieć siebie tworzy35. Ma to zasadnicze znaczenie etyczne, czyny bowiem kwalifikują moralnie swojego sprawcę,
czyli człowieka. W wymiarze przechodnim człowiek staje się dobrym
respectiwe złym pod pewnym względem (secundum quit). Czyli staje
się dobrym (resp. złym) lekarzem, pianistą, etc. Jednakże kwalifikacja
taka nie czyni automatycznie człowieka dobrym lub złym zasadniczo (simpliciter), czyli w wymiarze nieprzechodnim. „Jedynie t y l k o
k w a l i f i k a c j a e t y c z n a – tzn. w a r t o ś ć l u b p r z e c i w - w a r t o ś ć
m o r a l n a – konstytuuje obiektywne dobro lub zło działającego podmiotu: c z y n i c z ł o w i e k a j a k o c z ł o w i e k a d o b r y m l u b z ł y m ”36.
Zachodzi zatem ściśle iuncitio między morale a humanum, i iuncitio to
realizuje się właśnie przez czyn (praxis)37.
33

Karol Wojtyła, Osoba i czyn, op. cit., s. 73; cfr. ibid., s. 74-76.

34

Id., Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką ‘praxis’, op. cit., s. 11.

35

Cfr. ibid., s. 11-12.

36

Id., Teoria – ‘praxis’: temat ogólnoludzki i chrześcijański, op. cit., s. 471.

Cfr. Id., The Intentional Act and the Human Act that is, Act and Experience.
Special Contribution to the Debate of the Third International Conference Held by the
International Husserl and Phenomenological Research Society at Sir George Williams
University and the University of Montreal, Montreal, March 26-30, 1974, “Analecta
Husserliana” 5 (1976) s. 270-271, (całość, s. 269-280).
37
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Prakseologiczna nadrzędność człowieka względem praxis, utożsamia się z uznaniem tego, co nieprzechodnie w działaniu człowieka, co
warunkuje jego wartość i konstytuuje ludzką „jakość” jego działania,
jego morale, za ważniejsze od tego, co przechodnie, co obiektywizuje się w jakichkolwiek wytworach, co służy przeobrażaniu świata czy
jego eksploatacji38. Przekładając to na język Gabriela Marcela otrzymujemy pierwszeństwo Être przed avoir39. Sobór Watykański II przejmuje to rozróżnienie i tę terminologię, wyprowadzając – w Konstytucji
duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym «Gaudium et spes»
– podstawową zasadę ludzkiej praxis: „Więcej wart jest człowiek z racji tego, czym jest, niż ze względu na to, co posiada” (nr 35).
Powyższy wywód doprowadza nas na styk metafizyki i epistemologii. Poniekąd zarysowane przez nas tory interpretacyjne pierwszeństwa humanum na poziomie praxis, zarazem kierunki zależności
theoria – praxis są odzwierciedleniem sposobów filozofowania: nastawienia metafizycznego i epistemologicznego. Pierwszy byłby przejściem od metafizyki do epistemologii, drugi – od epistemologii do
metafizyki. I co ciekawe wydaje się, że najbardziej adekwatną metafizykę humanum otrzymamy poprzez analizę epistemologiczną. Stojąc
na stanowisku metafizycznym, czyli zajmując się przede wszystkim
bytem, a poznaniem na gruncie bytu, dostrzegamy – za św. Tomaszem
z Akwinu – iż, rdzeniem działania (praxis) człowieka jest czyn, który oznacza zarazem doskonałość i spełnienie uzależnione od woli, od
możności (potentia). Implikuje to – jak podaje Karol Wojtyła – następujący fakt: „na drodze praxis człowiek, spełniając czyny (actus huma
nus), zarazem spełnia siebie, aktualizując swe możności. Przechodząc
od nastawienia epistemologicznego do metafizycznego, można i trzeba
stwierdzić, że najpełniejsze doświadczenie, a w konsekwencji też najpełniejsze zrozumienie tego, kim jest człowiek – działający podmiot,
Iuncitio pomiędzy morale a humanum osadzone w metafizyce św. Tomasza
z Akwinu, podtrzymuje w swojej „materiale Wertethik” Max Scheler, odchodzi on
jednak od czynu a pozostaje na płaszczyźnie przeżycia. Cfr. ibid.
38

s. 13.
39

Cfr. Id., Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką ‘praxis’, op. cit.,
Cfr. Gabriel Marcel, Być i mieć [Être et avoir, 1935], Warszawa 1998, s. 195.
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możemy zdobyć poprzez gruntowną analizę czynu, a więc na drodze
praxis. Musimy sobie tylko zadać trud analizy wnikliwej, dogłębnej
i wszechstronnej”40.

Podsumowanie
Analizując relację theoria – praxis odwołałem się do Boecjusza
i obrazu drabiny w dziele O pocieszeniu jakie daje filozofia, oraz
Karola Wojtyły i jego interpretacji adagium: operari sequitur esse.
Pozwoliło to, jak mniemam podkreślić synergiczną bliskość samej teorii i praktyki oraz ukazać dwojakie pierwszeństwo człowieka. Sięgając
do klasycznego ujęcia metafizyki i uzupełniając je oglądem fenomenologicznym dochodzimy do następujących wniosków:
W dziedzinie relacji theoria – praxis (1) Metafizycznie (ontologicznie) theoria jest „pierwsza”. Nie może bowiem coś działać, jeśli nie
istnieje. A zarazem (2) epistemologicznie (prakseologicznie): poznanie
theoria dokonuje się przez poznanie praxis. O tym, kim jest działający
podmiot wnioskujemy na podstawie poznania tego, „że” i „jak” działa.
Można zatem powiedzieć, że praxis nie tylko wypływa z theoria (metafizyka) ale praxis kieruje nas do theoria jak do źródła swojego pochodzenia, odsłania nam je i pozwala na jego poznanie (epistemologia).
Przekładając to na wymiar antropologiczny ukazujemy podwójne
pierwszeństwo człowieka względem działania (praxis). (1’) Człowiek
spełniając czyny, wytwarzając określone dzieła (np. zupa pomidorowa, artykuł do periodyku naukowego, most na Tybrze, etc.), jest metafizycznie (ontologicznie) „pierwszy” wobec praxis. To jednak nie
wszystko, wykonując określone dzieła, czyny, (2’) człowiek jednocześnie spełnia siebie, kształtuje siebie, wyraża to, kim jest, psychologicznie mówiąc kształtuje cechy swojego charakteru. I właśnie ten wymiar
nieprzechodni czynu jak go określał św. Tomasz, jest ważniejszy od samych fizycznie mierzalnych wytworzonych dzieł, bo to właśnie on decyduje o tym czy człowiek jest dobrym człowiekiem.
40
Karol Wojtyła, Teoria – ‘praxis’: temat ogólnoludzki i chrześcijański, op. cit.,
s. 468-469.
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Analysis of “theoria” and “praxis”
as the way to identification of humanum (Boethius, Wojtyła)
Analyzing the relation theoria – praxis I have referred to Boethius
and to the picture of a ladder in his book entitled Consolation of
Philosophy as well as to Karol Wojtyła and his interpretation of
adagium: operari sequitur esse. Conclusions: praxis not only results
from theoria (metaphysics) but praxis directs us to theoria as to its
origin and makes possible for us to know it (epistemology). Translating
it into an anthropological dimension we have a man’s double precedence
in relation to acting. (1) A man, performing acts and producing some
works, is metaphysically “first” in relation to praxis; (2) and at the
same time a man, performing works, fulfils himself, shapes himself,
expresses himself. This dimension of an action is more important than
material works, because it decides whether a man is a good man or
not.

Studia Theologica Varsaviensia
UKSW
48 (2010) nr 2

Witold Kawecki CSsR
Kultura konsumpcyjna a wychowanie
do kultury wysokiej
1. Wszechobecność konsumpcji
Żyjemy w społeczeństwie konsumpcyjnym, które w znacznym stopniu rzutuje na kulturę współczesną. Kiedy stwierdzam „społeczeństwo
konsumpcyjne” nie mam na myśli tylko tego, że ludzie konsumują-używają-spożywają, bo zawsze tak było i nasi praprzodkowie nie zachowywali się w tym względzie inaczej, co najwyżej była to inna skala
konsumpcji. Nasze społeczeństwo jest konsumpcyjnym w takim sensie, w jakim na przełomie XIX i XX wieku mieliśmy do czynienia
ze „społeczeństwem produkcyjnym” znajdującym się na przemysłowym etapie rozwoju. Tamto społeczeństwo zatrudniało swoich obywateli jako wytwórców i żołnierzy – bo potrzebowało masowej siły
przemysłowej i armii. Współczesne społeczeństwo potrzebuje obywateli-konsumentów. W takiej logice myślenia dobrym członkiem społeczności jest ten, kto konsumuje, patriotą jest ten, kto konsumuje.
W dawnych czasach mówiono: „pracuję, aby żyć” lub „żyję, aby pracować”, współcześnie zaś roztrząsanym dylematem jest: „konsumuję,
aby żyć” lub „żyję, aby konsumować” i często nie potrafimy rozdzielić
życia od konsumpcji. To przesunięcie akcentów spowodowało rewolucję w każdej praktycznie dziedzinie życia społecznego, kulturalnego i jednostkowego1. Poprzez decyzje dotyczące produkcji konsumpcji
1
Por. Bauman o popkulturze. Wypisy (red. M. Halawa, P. Wróbel), Warszawa 2008,
s. 13-19.
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ujawnia się określona kultura jako ogólna koncepcja życia. To ona właśnie kreuje zjawisko konsumizmu. John Kavanaugh w swojej głośnej
książce Following Christ in a Consumer Society2 pisze, że współcześnie ogromnemu zestawowi wartości konsumpcyjnych towarzyszy jak
ją nazywa „towarowa forma życia”, której należy koniecznie przeciwstawiać „osobową formę życia” zawartą choćby w wartościach chrześcijańskich. W szeroko propagowanej mentalności konsumpcyjnej nie
chodzi tylko – żebyśmy się dobrze zrozumieli – o kupowanie i posiadanie, gromadzenie materialnych dóbr. Chodzi o coś znacznie więcej,
o wzbudzanie nowych, nieznanych dotąd pragnień, wrażeń, doświadczeń, przygód, przyjemności. Łatwo się więc domyślić, że w takim
ujęciu konsumpcji podlega nie tylko materialny, ale i duchowy świat
człowieka. Największym wyzwaniem konsumpcjonizmu jest komercjalizacja kultury, czyli m.in. redukowanie religijnych przekonań,
symboli i wartości do przedmiotów konsumpcji. Konsumpcja „duchowości” jest fragmentem powszechnej globalnej pogoni za uszczęśliwiającym towarem. Okazuje się, że i w przestrzeni duchowości można
podlegać prawom konsumpcji. Np. wycieczki-pielgrzymki do miejsc
domniemanych cudów, odwiedzanie miejsc niezwykłości pewnych
zjawisk ponadnaturalnych, biznes religijny – buteleczki ze święconą
wodą w kształcie postaci Maryi z Lourdes, spotkania z uzdrowicielami itp. Konsumeryzm religijny ma też miejsce wtedy, gdy nieustannie
poszukujemy siebie, jeżdżąc w nieskończoność od rekolekcji do rekolekcji, przechodząc z jednego do drugiego ruchu religijnego, wciąż narzekając, że jeszcze nie odnalazłem siebie, że ten kaznodzieja, parafia,
wspólnota mi nie odpowiada, muszę szukać innej. W takim działaniu
obecne jest myślenie: wciąż muszę inwestować w siebie, rozwijać się,
„ładować swoje duchowe akumulatory”. Nie ma natomiast dostatecznej refleksji nad tym, w jaki sposób ja sam będę dawał siebie drugim,
budując wspólnotę wierzących. Konsumeryzm religijny jest płytkim
i narcystycznym poszukiwaniem duchowych doświadczeń, przeskakiwaniem z jednej tradycji w drugą w celu zaspokajania swych we2
J. Kavanaugh, Following Christ in a Consumer Society: The Spirituality of
Cultural Resistance, New York 1991.
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wnętrznych potrzeb. Pomaga w tym traktowanie religii jako towaru.
Dla przykładu weźmy nagrany przez benedyktynów z Santo Domingo
album Chant, na którym zakonnicy zarobili w pierwszym roku sprzedaży płyty 70 mln dolarów. Okładka tej płyty-bardzo kontrowersyjna
zresztą- przedstawiająca mnichów płynących wśród chmur po niebie
w stylu Salwadora Dali i porozrzucanych bloków kamiennych (pozostałości rozebranego klasztoru), jest świetnym przykładem komercjalizacji religii. Komercjalizacja religii powoduje oderwanie wiary od
praktyk, gdzie symbole, wierzenia a nawet dyscypliny duchowe stają się ulotnymi obiektami kulturowymi wykorzystywanymi w zależności od pragnień. I tak np. medytacja buddyjska – jest rodzajem walki
ze stresem w świecie kapitalistycznego biznesu. Joga, czy inne sztuki
medytacyjno-sprawnościowe Wschodu – stają się rodzajem sprawności fizycznej. Krucyfiks – staje się symbolem marki dla „marketingu niszowego katolickiej edukacji”, jak zauważa amerykański teolog
Vincent. J. Miller3.
Konsumenci są przede wszystkim, jakby to powiedział Bauman
„zbieraczami wrażeń” a rzeczy kolekcjonują wtórnie, jako pochodne doznań. Konsumpcja eskaluje pragnienia, stąd większe nakłady
i wysiłki są skierowane na pobudzanie pragnień, niźli ich zaspokajanie.
Zresztą dla zaspokajania wymyślonych i sztucznie wywołanych pragnień ludzie wpadają w pracoholizm, zadręczają siebie i swoje rodziny, aby dorównać innym, niszczą nierynkowe (często zatem duchowe)
sfery życia. Najgorsze jest jednak to, że ta konsumpcyjna gonitwa nigdy się nie kończy. Zaledwie kupisz najnowszego laptopa, albo aipoda,
który miał być spełnieniem marzeń o posiadaniu takiego sprzętu, a już
dowiadujesz się, że to nie to. Że już są lepsze, nowocześniejsze, albo,
że wchodzi właśnie w życie nowa technologia. Ponowoczesna konsumpcja działa jak nałóg. Przy czym konsument współczesny z niczego nie korzysta z wielkim przekonaniem, wszystko bowiem jest ulotne,
a pragnienia i potrzeby nigdy w pełni nie są zaspokojone. Wszystko jest
płynne (jak czas, w którym żyjemy też nazywamy płynną nowoczesnością), zobowiązania trwają tyle, ile czas potrzebny do skonsumowania
3

V. J. Miller, Religia w świecie konsumpcji, Warszawa 2007, s. 126.
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pożądanego przedmiotu, (dlatego nie podoba się ludziom mówić przyrzekam, ślubuję, aż do śmierci, na zawsze). W kulturze społeczeństwa
konsumpcyjnego chodzi głównie o to, „aby zapominać, a nie by się
uczyć nowych rzeczy”, bo zapomnienie rodzi nowe pragnienie wrażeń, pragnienie konsumpcji. Dylematem współczesności nie jest szekspirowskie „bee or not to bee” – być albo nie być, czy dawne „mieć”
czy „być”. Dylematem współczesności jest „używać” i to używanie
ma decydować o szczęśliwości życia. Życie konsumpcyjne to zatem
niekończący się ciąg nowości. Znajduje to swoje odzwierciedlenie
w postawach młodych ludzi w społeczeństwach rozwiniętych, takich
jak np. Japonia. Nazywa się ich „furita”. Nazwa pochodzi od angielskiego „free” – wolny i niemieckiego „Arbeit” – praca. Jest ich podobno 3,5 miliona. „Furita” nie przyjmuje stałej pracy, nie chce robić
kariery, nie myśli długofalowo. Woli drobne prace i niewielkie pieniądze. Dziś pracuje tu, jutro tam. Żyje w skromnych warunkach
z dziewczyną lub chłopakiem. Cieszy się życiem. Długofalowa inwestycja w dobra materialne lub partnera życiowego nie wchodzi w grę.
Na pytanie: Co dalej? – „Furita” odpowiada – Zobaczymy. Na razie
jest fajnie.

2. Marketyzacja i komercjalizacja kultury
Współczesne społeczeństwo konsumpcyjne, żyje stylem życia wokół określonej i narzuconej medialnie mody. Konsumpcja staje się,
zatem rzeczywistym stanem kultury, w której całe obszary ludzkiej aktywności podporządkowane są rynkowi. W takim przypadku mamy
do czynienia z supermarketyzacją i komercjalizacją kultury to jest
przeniesieniem wzorów zachowań charakterystycznych dla relacji
ekonomicznych (kupno-sprzedaż, podaż-popyt, klient-usługa) na pozaekonomiczne, w tym kulturowe zachowania ludzi4. Komercjalizacja
kultury polega na kierowaniu się w życiu kryteriami handlowymi.
Opłaca się tylko taka działalność, której produkty są sprzedawane
4
Zob. T. Szlendak, Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży
w kulturze konsumpcyjnej, Wrocław 2004, ss. 58-100.
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z korzyścią dla wytwórcy. Dobra i usługi kultury są dystrybuowane,
a producenci tych dóbr i usług podejmują pracę, gdy przynosi im ona
zysk. Komercjalizacja oznacza traktowanie dóbr i usług kulturalnych
jako towarów, które przez różne instytucje mają dotrzeć do klientów5.
W takim kontekście kultura staje się w coraz większym stopniu problemem. Z jednej strony, każdy z nas utożsamia się ze specyficzną kulturą
narodową (nawet, jeśli zmienia miejsce zamieszkania), z drugiej zaś,
sięgamy po różne elementy pochodzące z globalnego supermarketu
kultury. Kultura staje się coraz bardziej kwestią gustu, osobistego wyboru, choć przecież wyboru warunkowanego przez przynależność narodową, stopień zamożności, społeczne otoczenie, wykształcenie itp.
Poza tym, kultura jest dzisiaj coraz bardziej kształtowana przez rynek.
Nie myślę tutaj tylko o rynku rzeczy materialnych, ale także o supermarkecie kultury zaopatrującym nas w informację i wytwory kulturowe najróżniejszej proweniencji. Ten supermarket kultury ma wyraźny
wpływ na kształtowanie ludzi i ich kulturowej tożsamości. Theodore
Von Laue nazywa supermarket kultury „kondycją ludzką pod koniec
XX wieku”. Oto, co pisze na ten temat: „W świecie, w którym zbiegają
się wszystkie kultury, religie, oraz doświadczenia historyczne, zgromadzone przez tysiące lat, całe kulturowe dziedzictwo ludzkości znajduje się na widoku. (...) W wielkich metropoliach (...) rywalizują ze sobą
religie i style życia pochodzące z różnych części świata. Świat stał się
domem towarowym zapchanym bogactwami, które ludzkość stworzyła. (...) Współczesne pokolenie to ludzie urodzeni, by kupować – albo
przynajmniej oglądać witryny w ogromnym supermarkecie świata,
w którym wybór towarów stanowi wyzwanie i oszałamia kupują
cego”6.
W supermarkecie kultury pozornie każdy może robić to, na co ma
ochotę i wierzyć we wszystko, co chce, pod warunkiem, że nie krzywdzi bezpośrednio innych ludzi. Jest to jednak złudzenie, bo w momencie
5
Zob na temat komercjalizacji w kulturze: B. Tatarewicz, Komercjalizacja w kultu
rze w krajach gospodarki rynkowej. Czy bez uszczerbku dla sztuki?, w: S. Golinowska
(red.), Komercjalizacja w kulturze. Szanse i zagrożenia, Warszawa 1992, s. 150-158.
6
T. Von Laue, The Word Revolution of Westernization: the Twentieth Century in
Global Perspektive, New York 1987, s. 339.
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dokonywania wyboru nie jesteśmy już wolni, bo ukształtowani przez
istniejący świat (a więc kulturę). To ona wpływa w dużej mierze na to,
jak próbujemy kształtować nasze życie. Społeczność, w której żyjemy - a więc polityka, gospodarka, moralność, religia – w dużym stopniu warunkują nasze wybory. W supermarkecie kultury doświadczamy
wolności wyboru, choć obiektywnie wybór ten wcale nie jest wolny7.
Zasady funkcjonowania supermarketu kultury przypominają często zasady funkcjonowania rynku dóbr materialnych. Istnieje ścisła korelacja między towarem materialnym a wytworem kultury. Zmienia się
asortyment oferowanych produktów i zmieniają się „produkty kulturowe”. Społeczeństwa, których produkty materialne są łatwo dostępne
na światowych rynkach, mają większy wpływ na kulturę, niekoniecznie najwyższych lotów, na przykład silny rynek amerykański rzutuje
w istotny sposób na rodzaj słuchanej muzyki, kreowanie gwiazd filmu,
sztuki, sportu. U źródeł tego zjawiska, zdaniem wielu badaczy kultury, stoi kapitalizm i związane z nim przekształcenia gospodarcze. To
on właśnie, przez logikę pieniądza, podaży, popytu, nieustannego krążenia towarów i usług, tworzy współczesną – ponowoczesną – kondycję kulturową8. W supermarkecie kultury, tak jak na rynku, nie ma
już innego kryterium niż pieniądz, wybór i gust. Człowiek nie czuje się twórcą. Jest tylko konsumentem. W takiej sytuacji musi się nauczyć wybierać. A żeby dobrze wybierać potrzebna jest mu hierarchia
wartości. Potrzebne jest poczucie zakorzenienia, fundament, „klucz”,
w jakim chce i wie, dlaczego chce tak a nie inaczej wybierać. W supermarkecie kultury ludzie nie przestają jednak szukać swojej tożsamości,
także narodowej i ojczyźnianej. Ojczyzna jest tam, gdzie czujemy najsilniejszą przynależność. Supermarket w dużym stopniu osłabia owe
zakorzenienie w ojczyźnie. Jak zauważa Gordon Mathews w swojej
głośnej książce Supermarket kultury: (...) narodowa tożsamość kulturowa ulega erozji pod wpływem supermarketu kultury. Przejawy
działalności rynku, które można uznać za pogwałcenie poczucia narodowej tożsamości kulturowej, są widzialne i słyszalne na całym świe7

G. Mathews, Supermarket kultury, Warszawa 2005, s. 249.

8

Tamże, s. 259.
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cie: amerykańska muzyka w radio, japońskie komiksy zalewające Azję
Wschodnią, walkmany, coca-cola, McDonald’s i Michael Jordan jako
symbole o światowym zasięgu”9. Trzeba jednak zauważyć, że tożsamość i poczucie posiadania „własnego domu” są ważne. Człowiek
pozbawiony korzeni nie będzie w pełni człowiekiem. Pragnieniem
i potrzebą jego duszy jest być tożsamym z dziedzictwem „własnego
domu”.
Supermarketyzacja kultury, czyli sprowadzenie jej do poziomu rynku, pozbawia jej odbiorców przeżywania autentycznego „zadziwienia” i „tajemnicy”, refleksji nad życiem i światem. Może ona kreować
świadomość, że człowiek nie należy tak naprawdę do żadnej kultury
i ma prawo wybierać, kim chce być. Supermarketyzacją sprawia, że
kultura staje się kulturą bez wysiłku, kulturą ludyczną, czyli zabawą,
infantylną rozrywką, pogonią za brutalną sensacją. Przemysł kulturowy, kierujący się prawem podaży i popytu, produkuje dobra kulturalne zgodnie z gustami odbiorców, niekoniecznie jednak wartościowe
w sensie artystycznym, i stwarza w kulturze specyficzny typ człowieka. Według typologii Baumana, tworzy turystę, dla którego kultura
to kolekcjonowanie wrażeń, tworzy spacerowicza, dla którego kultura jest gigantycznym pojemnikiem wypełnionym błyskotkami, tworzy
włóczęgę, który spędza swe życie w drodze i nie wie nawet, czego szuka, tworzy gracza, niepotrafiącego oddzielić konieczności od przypadku, wartości od antywartości. Czy jest to jednak autentyczne tworzenie
kultury? Czy rynek ma być jedynym miejscem, w którym człowiek odkrywać będzie swoją tożsamość i integralność? Poprzez tworzenie autentycznej kultury człowiek rozwija siebie i naturę. Jest on zdolny do
tego, by humanizować świat, to jest tworzyć nową, nieistniejącą w naturze, syntezę ducha i materii.

3. Od konsumpcji do kultury popularnej
Analizowana powyżej w wielkim skrócie postawa człowieka współczesnego jest tłem do refleksji postawionego sobie problemu, a mia9

Tamże, s. 37.
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nowicie jak przechodzić od powszechnie obowiązującej popkultury do
kultury wysokiej, tzn. jak nie pozwolić się zdominować konsumizmowi, z którego jak to zobaczymy później, wyrasta kultura popularna.
Zacznijmy jednak od definicji kultury. Najkrócej ująć ją można jako
zintegrowaną aktywność człowieka zawierającą zarówno zachowania oparte na wspólnych dla danej zbiorowości wzorach i wartościach,
jak i wytwory takich zachowań, czyli konkretne dzieła kulturowe, dokonujące się poprzez komunikację (interakcję) społeczną. Powyższa
definicja sugeruje, że kultura obejmuje zarówno czynności-zachowania jak i ich materialne i materialno-duchowe wytwory. Analizując
ww. definicję z łatwością wyodrębnimy trzy jej elementy: kultura ma
charakter społeczny; kultura jest systemem wartości; kultura jest komunikacją zarówno w obrębie własnej grupy jak też z innymi grupami kulturowymi. Kulturę możemy bardzo różnie dzielić, ale nas w tej
chwili interesuje jeden podział – na kulturę popularną (zwaną też popkulturą) i kulturę wysoką. Trzeba powiedzieć, że uściślenie granic
i różnic między nimi nie jest łatwe (dotyczy bowiem bardziej sfery intelektualnej, niźli ich stosunku do etyki czy transcendencji), ale faktem
jest, że tak jedna jak i druga istniały od zawsze, choć nazwa pojawiła się dopiero w połowie XX wieku10. Można przyjąć istnienie kultury popularnej od czasów pradawnych – tak przynajmniej uważa prof.
Jerzy Szacki - ze względu na stałą strukturę społeczną w której zawsze występuje zróżnicowanie poziomu wykształcenia i uzdolnień
poszczególnych członków społeczności11. Zupełnie nie zgadza się
z nim Marek Krajewski, dla którego kultura popularna pojawia się wraz
z kapitalizmem i jego koncepcją generowania zysku, wytwarzania czasem sztucznych potrzeb dla jednostki, „przekształcania zbytku w standard”, wytworzenia się kategorii przyjemności obejmującej również
konsumpcję sztuki, nauki a nawet religii i powstanie pojęcia „popu10
Zob. J. Puzynina, Kultura popularna a kultura wysoka dziś, w: B. Myrdzik,
M. Karwatowska (red.), Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, ję
zyku i edukacji, Lublin 2005, s. 12.
11
J. Szacki, Po czterdziestu latach, w: Cz. Miłosz (red.), Kultura masowa, wyd. 2,
Kraków 2000.
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laryzacji rzeczywistości”12. Nie trudno według tej koncepcji dostrzec
ścisły związek pomiędzy erą konsumpcjonizmu a powstaniem tej nowej popularnej kultury.
Kultura popularna zawsze była obecna w historii. Jakimś pokrewnym dla niej zjawiskiem była nastawiona na masowego odbiorcę
Biblia Pauperum, średniowieczne „święta głupców”, czy różnego rodzaju widowiska jarmarczne, a współcześnie choćby występy „Trzech
tenorów” na różnych imprezach światowych. Kultura popularna odrzuca sztukę trudną jako niezrozumiałą, na rzecz przyswajalnej produkcji. Chroniczny brak czasu i pośpiech życia sprawiają, że ludzie
nie mają ani ochoty, ani możliwości zagłębiania się w ambitną sztukę,
która wymaga koncentracji, czyli czasu. Kultura popularna13, należy to
powiedzieć jasno, jest także kulturą duchową, z tym, że wartości duchowe stają się w niej często instrumentalnymi tj. służącymi przyjemności, pozostają na usługach „przemysłu kulturowego” napędzającego
konsumpcję. Kultura popularna prowadzi do tworzenia się kultury masowej14 (wielu kulturoznawców utożsamia te pojęcia, inni jednak je
rozróżniają), gdyż popularność umasawia tak sam produkt kulturowy
jak i jego odbiorców, do tego stopnia, że powstaje „człowiek masowy”, o którym pisał ks. Janusz Pasierb. „Człowiek masowy” – ukształtowany bardziej przez media niż przekazywaną przez nie treść, a więc
ukształtowany przez kulturę masową. Marshall McLuhan ujmuje to
syntetycznie w stwierdzeniu, że sam „środek przekazu staje się przekazem”, a to oznacza, że opakowanie jest ważniejsze od zawartości
12

Zob. M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań 2003.

Warto odwołać się w analizie tego pojęcia do ksiązki Dominica Strinati,
Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998, w której autor broni kultury popularnej wobec ataków przedstawicieli angielskiej i amerykańskiej tzw. teorii kultury
masowej w osobach Queenie Leavisa i D. MacDonalda.
13

Można pokusić się o definicję kultury masowej i za francuskim socjologiem
G. Friedmanem powiedzieć, że przez kulturę mas rozumie się ogół kulturalnych dóbr
konsumpcyjnych oddanych do dyspozycji publiczności w najszerszym rozumieniu
tego słowa, za pomocą masowego komunikowania w ramach cywilizacji technicznej. Por. G. Friedman, Enseignement et Culture de masse, „Comunications”, Centre
d’Etudes de Comunications de masse de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris
1962, s. 3.
14
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środka. Kultura masowa promująca jednolitość i powszechność, formuje „człowieka masowego”. W społeczeństwie masowym wszystko
jest takie same – te same wiadomości, przekazywane ludziom żyjącym w najdalszych nawet zakątkach ziemi, ten sam sposób ubierania
się, te same filmy i nowinki techniczno-elektroniczne. Świat bowiem
stał się globalną wioską. Problemem jednak jest nie owo otwarcie się
świata na siebie, poznanie obcej kultury i powszechny obieg informacji. Problemem jest fakt, że kultura masowa lansuje nie tyle człowieka, co anonimowy produkt. Lansuje nie ubogacającą otwartość na inne
kultury, ale jej ułatwioną percepcję, niechęć do umysłowego wysiłku,
samodzielnego myślenia, dociekania, poszukiwania, co prowadzi do
bierności, rozleniwienia, nudy, a nawet apatii. Takie postawy owocują
bezkrytycznym uczestnictwem w kulturze, oraz jej infantylizowaniem.
Człowiek masowy nie musi myśleć, podejmować decyzji, stwarzać
sytuacji twórczych, ponieważ uczynią to za niego inni. Infantylizm
niesiony przez kulturę masową może być powodem niezdolności do
przeżyć głębszych i niedorastania do kultury wyższej15. Proces rozwoju kultury popularnej jest nieodwracalny i trudny do powstrzymania.
Demokracja, kult pracy, dyktat konsumeryzmu jako wyróżnik statusu
społecznego utrwala taki właśnie model kultury. Kultura elitarna zamknięta jest często w gettach i oderwana od rzeczywistości. Z drugiej
strony trywialna kultura masowa, infantylna, hedonistyczna i pragmatyczna dominuje a może i zniewalać w jakimś sensie człowieka16.
15
J. Pasierb, Pionowy wymiar kultury, Kraków 1983, s.30-33. Diagnozę „masowości” daje klasyk zagadnienia J. Ortega y Gasset w słynnej pozycji – Bunt mas
i inne pisma socjologiczne, tłum. P. Nikiewicz i H. Woźniakowski, Warszawa 1982.
Należy zauważyć że przeciwnikami kultury masowej za jej sprowadzanie mas do bierności, byli obok wspomnianego Gasseta także Marcuje, oraz przedstawiciele szkoły frankfurckiej Theodor. W. Adorno i Max Horkheimer. Oto co pisze na ten temat
Adorno: „(…) podczas gdy przemysł kulturalny niezaprzeczenie spekuluje przy tym
na stanie świadomości i nieświadomości milionów, do których się zwraca, masy nie
są tym, co pierwsze, ale tym, co drugorzędne, kalkulowane: dodatkiem do maszynerii.
Klient nie jest, jak chciałby go przekonać przemysł kulturalny jego władcą, ale tylko
obiektem” (T.W. Adorno, Podsumowanie rozważań na temat przemysłu kulturowego,
w: T.W. Adorno, „Sztuka i sztuki. Wybór esejów”, Warszawa 1990, s. 14).
16

B. Dobroczyński, III Rzesza Popkultury i inne stany, Kraków 2004, s. 111-112.
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Wracając do kultury masowej, szczególnie rozwijającej się po
II Wojnie Światowej, jest ona identyfikowana z kulturą wulgarną, najniższego lotu i określa zachowania o bardzo rozległym zakresie zastosowania. Np. każdy obyczaj czy nawyk jak palenie papierosów, picie
alkoholu, chodzenie do pubu, sposoby odpoczywania, pozdrawiania
się, ubierania się, itp., byłyby elementem masowej kultury. Kultura
masowa dotyczy zatem ludyczno-rekreacyjnej, czyli zabawowo-rozrywkowej działalności człowieka, ściśle związanej z oddziaływaniem
środków masowego komunikowania, dzięki którym właśnie staje się
masowa. Kultura masowa odznacza się też sformalizowaniem i urzeczowieniem sposobów komunikowania, mających szeroki zasięg i bardzo szybką realizację (dzięki nowoczesnym technologiom przekazu
obrazu czy dźwięku, ale też możliwościom szybkiego przemieszczania się ludzi w świecie)17.
Masowość kultury, czyli jej upowszechnianie, wydaje się postulatem oczywistym, przyjmowanym także przez Kościół. Obowiązkiem
chrześcijan jest m.in. zabieganie o to „(...) aby tak w dziedzinie gospodarki, jak i polityki, zarówno na polu narodowym, jak i międzynarodowym, zapadały podstawowe decyzje, dzięki którym wszędzie na ziemi
uznawane i realizowane byłoby prawo wszystkich do kultury ludzkiej
i społecznej, odpowiadające godności osoby, bez dyskryminacji wynikającej z pochodzenia, płci, narodowości, religii i pozycji społecznej.
Dlatego należy dołożyć starań, by w dostatecznej ilości dobra kultury
były dostępne dla wszystkich, zwłaszcza te, które składają się na tak
zwaną kulturę podstawową”18. Upowszechnienie kultury niewątpliwie
ma też negatywną stronę, prowadząc do kultury łatwej, bez wysiłku,
nie tyle do kulturowego ludyzmu (zabawa jako źródło kultury), co infantylizmu, pop-artu, banalnej rozrywki, brutalności, sensacji, widowiskowego odbioru kultury, a w konsekwencji bierności, utraty kontaktu
międzyosobowego, pozbywania się kultury osobistej. Gdy tymczasem
Kościół zabiega, ażeby przez autentyczną kulturę dochodzić do pełni

17

Zob. A. Kłoskowska, Kultura masowa, Warszawa 2005, wyd. 2, s. 94-119.

18

Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes 60.

188

Witold Kawecki CSsR

[12]

człowieczeństwa i żeby stawała się ona osobistym obowiązkiem i powołaniem każdego człowieka.

4. Czy jest miejsce na kulturę wysoką?
Kultura wysoka, nazywana też elitarną, arystokratyczną, stanowi podstawę przekazu tradycji oraz dorobku społeczeństwa i traktowana jest jako kultura intelektualistów, otwarta na wartości duchowe
o wysokim poziomie etycznym, niestety peryferyjna wobec centralnej tzn. dominującej popularnej, także z tego względu, że uważana jest
za snobistyczną. Elitarność oznacza specjalizację, fachowość i kompetencję, o czym zresztą wspominała soborowa konstytucja Gaudium
et spes, mówiąc, że kultura współczesna jest „coraz wyższa i bardziej
złożona”, a zatem elitarna. Elitarność jest kulturze potrzebna, zawsze
zresztą miała ona swe miejsce w historii, nie jest jednak pozbawiona
niebezpieczeństw np. nadmierna specjalizacja, prowadząca do wyobcowania i oderwania od problemów współczesności, pozbawiająca się
całokształtu wiedzy, a więc prowadząca często do dyletantyzmu.
Kulturę elitarną przekazuje szkoła, teatr, galeria sztuki, biblioteka,
sala koncertowa i powszechny dostęp do informacji. Ten rodzaj kultury tworzą z całą pewnością elity twórcze, tj. ludzie wykształceni,
którzy nabywają kompetencje zarówno tworzenia, jak i odbioru sztuk
drogą kształcenia się. Potencjalnie adresowana jest ona do wszystkich,
choć z góry wiadomo, że nie wszyscy dorastają do jej zrozumienia.
Z tego względu wymaga ona bardzo szerokich kompetencji kulturowych odbiorcy. Bez podstawowej wiedzy historycznej i teoretycznej
nie zrozumiemy wybitnych dzieł literatury, muzyki, czy sztuk plastycznych. Dlatego wymaga ona żmudnej i długotrwałej pracy, wyrabiania „gustów”, rozumienia istoty kodów kulturowych, jednym słowem
wymaga edukacji. Kultura wysoka utożsamiana jest ze sztuką, którą
tworzą elity. Z definicji do elity kulturowej należą osoby tworzące,
przechowujące i przekazujące wzory kultury uważane za najważniejsze. Osobą uważaną za członka elit kulturalnych nie zostaje się przez
sam fakt urodzenia, jak to było dawniej, lecz na drodze swojej własnej
pracy i dzięki posiadanym zdolnościom. Współcześnie wiele mówi się
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o upowszechnieniu kultury elitarnej, ale nie wszyscy są przekonani,
że jest to zjawisko jednoznacznie korzystne. Z całą pewnością dzięki
jej upowszechnieniu, większa liczba ludzi będzie mogła zapoznać się
z dorobkiem artystycznym danego kraju, czy świata w ogólności. Ale
istnieje też ryzyko, że umasowienie kultury wysokiej doprowadzi do
jej zagłady poprzez zbanalizowanie jej istoty, niezrozumienie, „przecenę” i zwulgaryzowanie jej treści.
Należy zauważyć, iż od czasu, kiedy humanistyka w o wiele większym stopniu niż nauki przyrodnicze i ścisłe, przystosowała się do
współczesnej standardowej kultury popularnej, trudno jest ustalić granicę między kulturą popularną a wysoką. Janina Puzynina pyta – gdzie
umieścić, np. filmy Shrek czy Władca pierścieni? I odpowiada – zależy to od subiektywnej oceny ich walorów estetycznych, a także od
sposobu interpretacji, rozumienia ich warstwy symbolicznej19. Nie zawsze, bowiem mamy do czynienia z tak oczywistym porównaniem jak
np. muzyką Mozarta i twórczością zespołu „Ich troje”, tasiemcowymi
serialami telewizyjnymi i twórczością filmową Bergmana, Felliniego,
Mastroianniego, literaturą Dostojewskiego i publicystyką kolorowych
gazet typu „Twój styl” czy „Bravo-Girl”, które naprawdę trudno ze
sobą zestawiać.
Kulturze wysokiej nie sprzyjają także następujące zjawiska współczesnej epoki. Żyjemy w świecie tzw. relatywizmu kulturowego
i powszechnej niechęci wartościowania, oceniania kultur (wszelkie
kultury uznawane są za równie dobre i nie można ich hierarchizować).
Istnieje silna tendencja pod wpływem postmodernizmu do odrywania kultur czy sztuki w szczególności od kryteriów dobra moralnego,
piękna, głębi, i innych wartości duchowych, a wiązanie ich jedynie
z kategoriami odmienności, różnorodności, „nowości”, oryginalności.
Przeciwstawia się temu oczywiście antropologia chrześcijańska, która niezmiennie twierdzi, że istnieją wartości ponadczasowe i uniwersalne. Jan Paweł II zauważy: „Kultura bez wartości uniwersalnych, nie
jest właściwie kulturą”. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, potrzeba tylko dobrej woli i obiektywizacji prawdy, aby zarówno w kulturze
19

J. Puzynina, Kultura popularna a kultura wysoka dziś, dz. cyt., s. 17.
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popularnej jak i wysokiej dostrzegać prawdziwą ludzką godność bazującą nie tylko na biologistycznym sensie ludzkiego życia, ale także
na odrzucanych współcześnie wartościach transcendentnych – pięknie,
dobru, prawdzie, miłości.
Kolejna kwestia dotyczy kryzysu autorytetów. Odwołujemy się
współcześnie chętniej do idoli niźli autorytetów. W kulturze popularnej próbujemy wszystkich traktować jako jednakowo dojrzałych by
mogli ustalać hierarchię wartości, na których ma się opierać kultura.
I to jest błędem. Jest bowiem różnica między bohaterem, męczennikiem czy świętym, a gwiazdorem, czy jak się ostatnio mówi celebrytą.
Męczennicy i bohaterowie zawdzięczali swą sławę czynom i przetrwali w pamięci potomnych ze względu na wagę tych czynów, a także ze
względu na świadectwo życia potwierdzające nieprzemijającą wartość
wyznawanych ideałów. Celebryci są znani ze względu na rozgłos i częstotliwość, z jaką ich nazwiska pojawiają się w mediach. „Celebryci są
znani z tego, że są znani”, jak to barwnie powiedział znany medioznawca prof. Wiesław Godzic20. Ale ich rozgłos jest bardzo epizodyczny.
Pojawiają się znikąd i przepadają wkrótce bez wieści. Są sezonowymi
idolami, którym rzadko kiedy udaje się przetrwać dłużej w zbiorowej
świadomości. Zresztą niewiele mają do powiedzenia i niczego trwałego po sobie nie pozostawiają. Dlaczego zatem przywoływać ich jako
moralne i kulturowe guru współczesności? Moralność jest związana
z prawdą, obiektywizmem, odpowiedzialnością i poczuciem obowiązku
przesuwając w dalszą perspektywę przyjemność czy użycie. Dostrzega
to nawet Z. Bauman, wybitny socjolog, choć od lat wyznawca myśli
postmodernistycznej, który dość nieoczekiwanie był zdolny do następującej konstatacji, jakże dobrze współbrzmiącej z myślą chrześcijańską: Oto, co pisze:„Przyjęcie nakazu miłowania bliźniego, jest aktem
narodzin człowieczeństwa. Wszystkie inne uznane powszechnie formy
ludzkiego współżycia, podobnie jak stojące za nimi reguły, przyjęte
aprioryczne lub wywiedzione z doświadczenia, tworzą tylko (zawsze
niepełną) listę przypisów do tegoż nakazu. (…) Miłowanie bliźniego,
20

2007.

W. Godzic, Znani z tego, że są znani: Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa
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może wymagać zawierzenia, jego efektem są jednak narodziny człowieczeństwa. A także brzemienne w skutki przejście od instynktu przetrwania do moralności”21.
Wielu socjologów i badaczy kultury, w tym znany filozof włoski
Umberto Eco w eseju Wiara w byle co22, zwraca uwagę na powrót
wieku bezrozumu. Jest to pewnego rodzaju kulturowa rehabilitacja
zabobonu, na fali nieufności do nauki i wiedzy racjonalnej. Jest to kultura stawiająca zabobon ponad rozumem. Zabobonne przesądy dotyczące duchowych i psychicznych mocy różnych uzdrowicieli, albo
magicznych niemalże cudotwórczych działań przedmiotów typu pier
ścień atlantów, są systematycznie krzewione za pośrednictwem kultury masowej. W minione Święta Wielkanocne przeżyłem zabawną
aczkolwiek wielce wymowną historię. Po nabożeństwie wieczornym
w Wielką Sobotę przyszła do mnie do zakrystii młoda kobieta i poprosiła o poświęcenie święconki, gdyż podczas dnia nie zdołała tego
uczynić. Poświęciłem koszyczek ze święconką, pomodliłem się wraz
z nią. Wtedy poprosiła, abym poświęcił jej także pierścień atlantów,
który miała na palcu. Grzecznie odmówiłem, twierdząc, ze nie wszystko nadaje się do poświęcenia. Za to kładąc ręce na jej głowie, udzieliłem błogosławieństwa jej samej. Mam nadzieję, ze zrozumiała ten
gest, choć wcale nie jestem pewien czy ją przekonałem.
Kultura współczesna jest często obojętna wobec problematyki metafizycznej, a język teologii czy teologia w ogóle bezużyteczna dla ludzi ery współczesnej. Mamy też do czynienia z upadkiem wyobraźni
religijnej zwłaszcza tej chrześcijańskiej, a ta, która istnieje często przechodzi w kierunku świata buddyzmu, hinduizmu, kabały czy świeckiej
gnozy Carla Gustawa Junga. Anna Sobolewska twierdzi nawet odważnie, że kultura masowa czyni większe spustoszenie w sferze wyobraźni religijnej niż oświeceniowe idee23.

21

Z. Bauman, Razem osobno, Kraków 2003, s. 186-187.

22

Zob. U. Eco, Wiara w byle co, „Forum” nr 12 (2005).

A. Sobolewska, Mapy duchowe współczesności. Co nam zostało z nowej ery?,
Warszawa 2009, s. 333.
23
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Postawmy sobie pytanie: Czy we współczesnej kulturze Bóg jest rzeczywiście nieobecny? A jeśli jest obecny, to, w jaki sposób? Zapewnie
można się spierać w tej materii. Może warto przywołać symptomatyczny obraz sprzed kilku lat odzwierciedlający nową mentalność.
Znany piosenkarz brytyjski Elton John zasiadł do fortepianu bynajmniej nie w jednej z sal koncertowych, ale w słynnym londyńskim kościele Westminster Abeby, aby zagrać i zaśpiewać świeckie requiem
Goddbye Englands Rose dla zmarłej tragicznie Lady Diany, Królowej
Walii. Jak to napisał później Manfred Lutz w swojej słynnej książce
Bóg. Mała historia Największego – pieśń Eltona była lamentem bez
Boga. Uroczystości pogrzebowe co prawda sprawowane były na sposób chrześcijański, „ale rozpacz na całej kuli ziemskiej pozbawiona
była nadziei”. Może dlatego, że stworzyliśmy sobie we współczesnej
kulturze, jakiś dziwny konsumeryczny obraz Boga? A może dlatego
że zbyt łatwo ulegamy modnemu zawołaniu „Pan Bóg – tak. Kościół
-nie!”. Jak pokazuje jednak doświadczenie, ludzie bez jakiegokolwiek
związku z instytucją Kościoła szybko tracą wiarę. Może trudno jest
wierzyć, ale z pewnością jeszcze trudniej ze wszystkimi konsekwencjami jest nie wierzyć. Jean Paul Sartre powiedział: „Ateistą nie jest
każdy, kto chce nim być”. Zarówno wierzący jak i ateiści czytać mogą
Fryderyka Nietzschego jako swoisty rachunek sumienia. Jeśli chce się
współcześnie być ateistą, to należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy
jest się gotowym na wszelkie konsekwencje, które w swoich pismach
sformułował ten filozof. Kto nie wierzy w nic, wierzy we wszystko
i wtedy panuje nie ateizm, ale powszechna dezorientacja. A może należałoby powrócić do zapomnianej nauki Chrystusa „jeśli nie staniecie się jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego”. Dzieci
nie są ateistami, bo żeby coś odrzucić, trzeba to najpierw poznać. We
współczesnej mentalności nie poznajemy, ale jednocześnie zanim poznamy, już odrzucamy.

5. Dokąd zmierza współczesna kultura?
Funkcjonowanie kultury nie jest luksusem, ani też ornamentem
przyozdabiającym codzienne życie. Jest natomiast kształtowaniem ca-
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łej aktywności człowieka24. Kultura powstaje z przenikania się różnych
tendencji, prądów i treści. Kultura w demokracji to nie dodatek, ale fundament dobrego funkcjonowania państwa i społeczeństwa. Kultura to
dobro ponadpolityczne i ponadpartyjne, to dobro wspólne, to poczucie
wspólnoty. Współczesna kultura polska, jak zauważa Piotr Sztompka25
jest pod wpływem czterech wielkich procesów: globalizacji – która
każe pytać się jak czerpać ze światowego dorobku kultury i nie stracić z własnej tożsamości? Jak bronić się przed inwazją kultury niskiego lotu?; integracji – która stawia nam trudny dylemat jak pogodzić
korzyści ekonomiczne i polityczne z zachowaniem tożsamości, wartości, tradycji religijnej; zmiany pokoleń – stawiającej nas wobec wyzwań jak dotrzeć z treściami kultury wysokiej do młodego pokolenia.
Jak pokonać tanią rozrywkę, chaos kulturowy, jak skorzystać z wielkiej szansy dla kultury?; transformacji ustrojowej – w której nie można zagubić autentycznych wartości kultury a jednocześnie pracować
na rzecz ogólnoludzkiej solidarności poprzez kulturę. Kultura nie znosi próżni, więc po odzyskanej wolności należy zmienić koncepcję kultury w kierunku bardziej otwartym, ale pamiętając jednocześnie, że ma
być ona sposobem realizowania wartości. Od wartości nie ma ucieczki, żyjąc odpowiadamy na wartości, czy tego chcemy czy nie. Kultura
wyższa to aksjologia, która choć nie dla wszystkich zrozumiała i możliwa do przyjęcia, musi wyznaczać standardy życia. Społeczeństwo
powinno „dociągać” do wyższej kultury, a kultura wyższa (elity) nie
powinny zamykać się w samotni. Kultura jest drogą duszy do samej
siebie. Stajemy się tym, co przeczytamy, usłyszymy, spotkamy, przeżyjemy. Bez kultury człowiek karłowacieje, a obchodzenie wartości
w imię wygody życia jest niebezpieczne. Współcześnie nie tyle mamy
do czynienia z kryzysem wartości, co z kryzysem ich przeżywania.
A kryzys ten polega na tym, że nasze życie ograniczyło się w dużej
mierze do świata przedmiotu (wartości niższych) i posiadania. Kultura
jawi się zatem jako konieczność łagodzenia antynomii mieć-być,
24
Zob. W. Kawecki, Dokąd zmierzamy? Rozmowy o życiu, wierze i świecie,
Kraków 2010.
25
P. Sztompka, Adres: Kultura (Opracowanie przygotowane na Kongres Kultury
Polskiej w Krakowie w 2009 roku), Warszawa 2009, s. 10.
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ale jeszcze bardziej jako remedium na bezmyślne używanie rzeczy
i człowieka. Rzeczy możemy się nauczyć używać i przede wszystkim
właściwe wybierać. W wielkim współczesnym supermarkecie kultury musimy się nauczyć dokonywać właściwych wyborów, a do tego
potrzebna jest nam hierarchia wartości. Potrzebne jest poczucie zakorzenienia, fundament, „klucz”, w jakim chcemy i wiemy, dlaczego chcemy wybierać. Natomiast nie wolno nam pod żadnym pozorem
używać człowieka. Człowieka możemy jedynie afirmować, troszczyć
się o niego, kształtować go by bardziej był sobą. To jest współcześnie
najważniejsze zadanie dla kultury.
Zwykło się mówić, że kultura ma charakter społeczny, tzn. że nierozerwalnie jest spleciona ze wspólnotową egzystencją człowieka.
Kultura sprawia, że ludzie organizują się w trwałe grupy. Kultura jest
społecznym dziedzictwem, które jednostki otrzymują i przekazują dalej. Życie społeczne jest zawsze kulturą. Nie ma wspólnoty czysto naturalnej. Zawsze jest ona naznaczona nabytym typem postępowania,
obrzędów, form społecznej organizacji itd. Kultura jest czynem czło
wieka i stanowi ludzkie osiągnięcie. Jest w niej zawarta celowość
i ludzki wysiłek, czynniki, przez które odróżniamy ją od natury. Kultura
zawsze jest wytworem ludzkiego umysłu i ludzkich rąk. Przekazana
nam została przez innych ludzi świadomie, świadomie też możemy
kontynuować ich wysiłki obejmujące: język, edukację, tradycję, mity,
naukę, sztukę, filozofię, politykę, prawo, obrzędy, wierzenia, wynalazki, technikę. Jak zauważy H. R. Niebuhr, świat, o ile jest zamierzonym wytworem człowieka, jest światem kultury26. Kultura jest światem
wartości. Wytwory ludzkie mają bowiem służyć jakimś celom i jakiemuś dobru. Kultury nie dałoby się opisać tak bez odniesienia do zamiarów jej twórców, jak i użytkowników. Kultura służy dobru, bo wartości
w niej prezentowane służą człowiekowi i zazwyczaj są dobrem dla człowieka. Niezależnie czy są to wartości materialne (biologiczne), czy duchowe ich miarą, jest człowiek, jemu winny one służyć. Człowiek zaś
nie może nie służyć własnemu dobru. Dobre jest to, co jest dobre dla
człowieka. W kulturze wszystko więc winno być podporządkowane
26

H.R. Niebuhr, Chrystus a kultura, Kraków 1992, s. 48-49.
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dobru człowieka. Można krótko powiedzieć, iż kultura jest doczesną
i materialną realizacją ludzkich wartości.
Nie oznacza to bynajmniej, że dobra, jakie ludzie próbują osiągnąć,
są zawsze doczesne i materialne. Oznacza natomiast, że nawet niematerialne dobra uczynione w kulturze wysiłkiem człowieka mają swoją „lokalizację i nazwę” i przyjmują jakąś materialną postać. Człowiek
nadaje rzeczom i ideom konkretny i namacalny kształt, który jest objawem wyobraźni czy duchowej wizji27. Kultura ma za zadanie zacho
wywać wartości, tak dawne, historyczne, jak i obecne. Nie zachowując
wartości, pozwalamy na ich zanik. Niezachowywane przestają istnieć w taki sam sposób jak nieuprawiana ziemia, która staje się ugorem, a niekultywowane drogi i place ponownie lasem. Naprawiając
jedynie mury i konserwując dokumenty, nie zachowamy wartości.
Trzeba w jeszcze większej mierze strzec swobód i praw, właściwych
form zachowań społecznych, stylów myślenia, instytucji kulturowych
i oświatowych, religijnych, artystycznych, reguł językowych i moralnych. Kultura jest bowiem społecznym przekazem i – jak zauważył H. Bergson w Dwóch źródłach moralności i religii28 – wymaga
ochrony nie tyle przez walkę z siłami przyrody, ile walkę z rewolucyjnymi i nazbyt krytycznymi przejawami ludzkiego rozumu. Jak wiadomo, za sprawą sekularyzacji żyjemy w kulturze w coraz większym
stopniu po-chrześcijańskiej, oddalającej się od wartości chrześcijańskich, a nawet wrogo do nich nastawionej w dużej mierze właśnie
pod wpływem zgubnego racjonalizmu. Człowiek żyje w dramatycznym rozłamie pomiędzy Ewangelią a kulturą, czego owocem jest jego
sposób myślenia i dokonywanie wyborów w duchu całkowicie świeckim. Fakt ten należy uznać za jedno z najbardziej palących wyzwań
obecnego Magisterium Kościoła. Przestrzeń kulturowa staje się zatem
uprzywilejowanym miejscem spotkania człowieka z ewangelicznym
przesłaniem. Duszpasterska troska o świat kultury urasta do rangi symbolicznej i istotowo ważnej w ewangelizacyjnej misji Kościoła. Dialog
teologii i kultury odzwierciedla stosunek Kościoła do świata. W nur27

Tamże, s. 50-52.

28

Zob. H. Bergson, Dwa źródła moralności i religii, Kraków 1993
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cie kultury chrześcijańskiej ów dialog funkcjonuje pod terminem teo
logii kultury. Jak wiadomo, we współczesnym świecie naznaczonym
silnym nurtem sekularyzacyjnym teologia musi szukać nowych sposobów dotarcia do człowieka. Sama też musi dostępować przeobrażeń,
aby sprostać wymaganiom czasów. Dotykamy tutaj problemu interdyscyplinarności badań, istotnego wobec coraz powszechniejszych
obiegowych tez, iż poszczególne dyscypliny naukowe wyczerpały poniekąd zakres swoich badań, dlatego to, co najciekawsze, dzisiaj znajduje się jakby na pograniczu tychże dyscyplin. Problematyka kultury,
która jest najszerszą płaszczyzną poszukiwania prawdy, tożsamości
w różnorodności, ekumenizmu i dialogu jak najbardziej mieści się
w tej pogranicznej przestrzeni.
Kulturę niejako w sposób naturalny można rozważać z teologicznego punktu widzenia. W tym ujęciu, kultura, wywodząc się z wiary,
jest pewnego rodzaju tradycją przechowywaną i przekazywaną innym.
Już w niej samej tkwi wewnętrzny, dialogiczny związek, a zarazem
obopólna potrzeba tak wiary, jak i kultury. Podstawy tak rozumianej
teologii kultury znajdują się z jednej strony w soborowej teologii zna
ków czasu, z drugiej w antropologii wiary i Kościoła. Związki zachodzące pomiędzy teologią a kulturą każą bowiem spoglądać na historię
i kulturę jako miejsce i znak zbawczego działania Boga. Takie kulturotwórcze działanie Kościoła ma na celu przyspieszenie rzeczywistego spotkania Kościoła ze współczesnym światem tak, aby nawet wrogi
religii humanizm ziemski nie zdominował współczesnej cywilizacji.
Ponieważ rozdźwięk pomiędzy wiarą a kulturą jest bez wątpienia problemem naszej epoki, dlatego tym pilniejsza jest potrzeba „spotkania”
tych dwóch rzeczywistości – teologii i kultury. Podstawą tego dialogu
jest założenie, że jedna drugiej nie odbiera autonomii, gdyż ich relacja
opiera się nie na konkurencji, ale na zasadzie dopełnienia i ubogacenia. W takim ujęciu kultura może być swoistego rodzaju źródłem, tworzywem i narzędziem dla teologii. Teologia zaś byłaby owocem wiary
w Chrystusa, ale jednocześnie wyrazem kultury, rodzajem specyficznej mediacji wiary chrześcijańskiej i kultury ludzkiej, zdolnej przezwyciężać współczesne niebezpieczeństwa konsumizmu.
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Riassunto
Viviamo in una societa’ consumistica, colui in grande parte influisce
sulla cultura contemporanea. Il piu grande sfida del consumpzionismo
e’ la comercializazzione della cultura e religione e il tentativo di
redurre la spiritutualita a solo scopo utilitario e materiale. La cultura
consumistica che si presenta dapertutto “produce” la cultura popolare.
Si pone qui dunque una domanda: questa cultura e’ in grado sottisfare
tutti i desideri dell’uomo? Oppure essa puo essere anche il fonte degli
diversi pericoli? La disertazione sta tentando a rispondere a queste
domande. D’altra parte sottolinea come transformare una cultura
popolare in una cultura elevata, mostrando il giusto ruolo della teologia
nella educazione per la cultura autentica.
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Anna Zygma
Moralność a kryzys finansowy
w ocenie wybranych religii światowych
Od dwóch lat (od 2008r.) możemy mówić o kryzysie ekonomicznym,
który w mniejszym lub większym stopniu objął kraje całego świata.
Wiele poczyniono jak dotąd analiz mających na celu wykazanie przyczyn zaistniałego kryzysu i dokonywało się to nade wszystko na płaszczyźnie ekonomicznej. Należy jednak postawić pytanie: czy przyczyn
krachu finansowego i upadania kolejnych narodowych gospodarek należy szukać wyłącznie w zakresie samej tylko ekonomii? Czy może
istnieją jakieś głębsze korzenie całego zjawiska? Czy współczesna ekonomia kieruje się wskazaniami etycznymi, moralnymi? W niniejszym
artykule podejmie się próbę spojrzenia na ten problem z perspektywy
koncepcji moralności właściwych czterem religiom świata: judaizmowi, islamowi, buddyzmowi oraz chrześcijaństwu (katolicyzm). Jeżeli
bowiem kryzys finansowy ma wymiar globalny, obejmuje wyznawców różnych religii, właściwe staje się zatem rozpatrzenie tego problemu poprzez pryzmat najważniejszych wyznań. Podjęty temat jest
szeroki, zatem artykuł wskaże na kwestie najważniejsze, najbardziej
kluczowe dla zagadnienia.

1. Judaizm – wokół etycznego kapitalizmu
Religijna tradycja judaizmu wyrasta z Tory, czyli pierwszych pięciu ksiąg Biblii, zawierających całość żydowskiego prawa i nauczania,
i drugorzędnie – z Talmudu, czyli encyklopedycznego dzieła zawierającego interpretację żydowskiego prawa, dokonaną przez ponad tysiąc
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rabinów. Oba teksty poruszają także kwestie etyczne dotyczące majątku, własności i pracy. Żydowska tradycja głosi, że człowiek nie posiada nic w dniu narodzin i niczego nie zabiera ze sobą do grobu, poza
sumą wszystkich swoich ziemskich zasług. W konsekwencji wszystkie dobra materialne, które w ciągu życia zgromadzi, pozostają jedynie
rzeczami przygodnymi. Ważniejsze nad to, czy człowiek posiada ich
dużo, czy mało, jest to, że sam Elohim troszczy się o człowieka, za co
winien Mu dziękować poprzez wierność wobec nakazów Tory1.
W judaizmie nie ma zakazu posiadania i gromadzenia majątku, są
natomiast wskazówki, w jaki sposób z niego korzystać. Ubóstwo nie
jest nobilitowane przez Żydów, ponieważ w historii narodu wiele wieków było naznaczonych cierpieniem z powodu ubóstwa i czasów niewoli. Pojmuje się ubóstwo jako karę od Boga za grzechy, wiąże się je
także z zaniedbaniami ze strony człowieka, a nawet z jego lenistwem,
dlatego też gwarancją sukcesu jest pracowitość. Troska o własny interes, o dobrobyt, jest naturalną i nieusuwalną cechą człowieka2 i tak też
rozumie się ją w judaizmie. Dlatego własność prywatna, choć przygodna, ma wartość, a bycie panem samego siebie pojmuje się jako pomocne, aby bardziej efektywnie służyć Bogu3. Dla Żydów pieniądz ma nie
tylko wartość materialną, ale przede wszystkim duchową, jest czymś
więcej, niż tylko krążkiem metalu i kolorowym papierem. Łączy się
z nim idea partnerstwa w biznesie, wzajemne zaufanie i dotrzymywanie zobowiązań4. Szczególną, nadrzędną wartość ma złoto jako jedno
z dóbr wymienianych przez Mojżesza. Nie jest konieczne, aby rezygnować z wygód, a nawet luksusu, na jaki stać konkretnego człowieka.

1

Zob. A. Chouraqui, Dziesięć przykazań dzisiaj, Warszawa 2002, s. 188.

Por. W. Wilczyński, Ekonomia i gospodarka a etyka – koszty nieporozumień
i ignorancji, w: Etyka a rozwój gospodarczy, publikacja po konferencji „Etyczne
Fundamenty Gospodarki” z dn. 13-14 października 2003, Warszawa 2006, s. 155.
2

3
Por. C. Lawton, Judaizm, w: P. Morgan i C. Lawton (red.), Problemy etyczne
w tradycjach sześciu religii, Warszawa 2007, s. 220.
4
Zob. D. Walewska, Religia a biznes, „Rzeczpospolita”, 7 maja 2010, nr 105
(8616), dodatek Eko+, B8.
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Należy jednak podkreślić, że od osoby zamożnej oczekuje się, że swój
majątek będzie wykorzystywała również w służbie wspólnoty5.
W judaizmie ważne jest oddawanie jałmużny; jej wielkość uzależniona jest od tego, na ile stać konkretnego człowieka. Nie może być
ona mniejsza niż jedna dziesiąta majątku – bo to oznaczałoby małoduszność dającego, ale nie może być również większa niż jedna piąta
majątku – aby sam ofiarodawca nie znalazł się w potrzebie6. Idea dzielenia się z innymi częścią swojego majątku w gruncie rzeczy nie jest
wyrazem hojności, ale raczej oddania sprawiedliwości Bogu. Jeśli od
Niego zależy to, że człowiek ma pieniądze, wówczas jest czynem sprawiedliwym, że ci, którzy je mają, dzielą się z tymi, którzy ich nie mają.
W judaizmie dzielenie się pieniędzmi ma dodatkowo wartość uzyskania przebaczenia grzechów. Odnoszony zysk nigdy nie może być
celem samym w sobie. Nie może on przysłaniać motywów do pracy
w grupie, kiedy każdy pomaga każdemu7. Judaizm propaguje wolność
gospodarczą. Każdą pracę traktuje się nade wszystko jako daną od
Boga, Bóg zaś jest najwyższym Pracodawcą, godnym zaufania, który wypłaci nagrodę za wykonywaną pracę8. Motywacja do solidnego
wykonywania swej pracy to zatem nie tylko zarobek, ponieważ istnieje również jej głębszy, religijny wymiar.
Biznesowa ideologia judaizmu nazywana jest często „etycznym kapitalizmem”, gdzie etyka stanowi centrum zysku, nie zaś kosztów9.
Ideałem jest kapitalizm oparty na zasadach moralnych. Choć ekonomia domaga się nowych przedmiotów, pozostaje oparta na starych
zasadach, potrzebuje tej stałości, oparcia na czymś, co jest niepodważalne. W judaizmie uważa się zamierzone wykroczenia gospodarcze
za brak wiary w Jahwe. W działalności ekonomicznej niedozwolona
jest lichwa, ale wobec obcych można ją stosować. Religia mojżeszowa
zakazuje nieuczciwej konkurencji, fałszowania wag i miar, dawania
5

Zob. C. Lawton, Judaizm, art. cyt., s. 220.

6

Por. Tamże.

7

Zob. D. Walewska, Religia a biznes, art. cyt., B9.

8

Zob. C. Lawton, Judaizm, art. cyt., s. 219.

9

Zob. D. Walewska, Religia a biznes, art. cyt., B9.
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łapówek, nakazuje zaś dotrzymywania umów, terminowego spłacania
długów10.
Judaistyczne spojrzenie na obecną sytuację kryzysu to wyjście z założenia, że w świecie i w życiu ludzi nie ma przypadków. Bóg kieruje
światem aktywnie, i choć aktualnie świat trwa w kryzysie, Bóg prowadzi go ku jakiemuś dobru11. Podstawowym zadaniem wobec zaistniałej
sytuacji jest patrzenie nie na to, jak wyjść z kryzysu, ale na jego przyczyny, dlaczego w ogóle doszło do kryzysu finansowego. Chodzi więc
nie tyle o podejmowanie doraźnych działań, mających na celu złagodzenie skutków kryzysu, ale o głębsze na niego spojrzenie. Aby móc
dokonać oceny ogólnego zjawiska, trzeba zacząć od jakiejś jego cząstki. Jeżeli mamy do czynienia z kryzysem, trzeba postawić pytanie, jakie jest miejsce konkretnego człowieka w tej rzeczywistości? Potrzebne
jest dokonanie analizy własnej postawy – czy charakteryzuje się sprawiedliwością, skromnością, czy nie ma w niej fałszu, nieuczciwości?
Wszakże jedną z podstawowych zasad rabinicznego judaizmu jest ta
mówiąca o obowiązku zachowywania umiaru, wstydu i skromności12.
Postępowanie poszczególnych jednostek przekłada się na funkcjonowanie całej społeczności – jeśli będzie ono moralne, wówczas uchroni
społeczność od sytuacji kryzysowych. Posiadanie pieniędzy jest łaską
Boga a zarazem przynagleniem, aby się nimi dzielić, należy się zatem
zastanowić, czy pytanie o kryzys nie staje się w gruncie rzeczy pytaniem o to, czy jako społeczność potrafimy się dzielić wzajemnie tym,
co mamy?13

Por. P. Zwiech, Etyka w biznesie, http://mikro.univ.szczecin.pl/upload/plikipr/11/2%20-%20Etyka.pdf [22.06.2010].
10

S. Ben Chabad Lubowicz, Kryzys ekonomiczny a judaizm, referat wygłoszony na
konferencji „Moralność a kryzys finansowy w ocenie wybranych religii światowych”,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 10 maja 2010. Tekst dostępny w osobistym archiwum autora – dotychczas nie ukazał się drukiem.
11

12

Zob. A. Chouraqui, Dziesięć przykazań dzisiaj, dz. cyt., s. 222.

13

S. Ben Chabad Lubowicz, Kryzys ekonomiczny a judaizm, przem. cyt.
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2. Islam – pieniądz nie jest towarem
Muzułmanie wierzą, iż Koran stanowi pierwsze źródło wszelkiej
wiedzy i podstawę wszystkich aspektów życia ludzkiego. Koran zapewnia muzułmaninowi ramy życia dając mu moralne i etyczne zasady, jakimi powinien się kierować14. Także ekonomia islamska jest
oparta na Koranie. Głównym założeniem tejże ekonomii jest twierdzenie, że pieniądze i majątek należą do Boga. Postawa muzułmanów
wobec majątku opiera się na przekonaniu, że wszelkie bogactwo zostało stworzone przez Boga i stanowi Jego własność. Prawo własności przysługuje człowiekowi dzięki udzieleniu przez Boga. To Bóg dał
muzułmaninowi jego bogactwo i tylko On ma prawo decydować, jak
powinno być wykorzystane. A zatem wszelki majątek i posiadane rzeczy są darem i depozytem otrzymanym od Boga – nie są uzyskane
w efekcie ludzkiego wysiłku, ale na skutek Bożej wspaniałomyślności.
Z tego względu majątek powinien służyć nie tylko swojemu właścicielowi i jego rodzinie, ale również być wykorzystywany do niesienia pomocy tym, którzy znaleźli się w potrzebie bądź nieszczęściu15.
Pieniądze dla islamisty to narzędzie do mierzenia wartości – pieniądze nie są towarem16. Są one własnością Boga, który zaufał i powierzył
je ludziom, ci zaś na koniec życia zdadzą przed Nim sprawę z rozporządzania nimi. Islam nie potępia posiadania majątków, bogactwa
– jeśli bogacze są dobrzy i uczciwi, wówczas taki majątek jest błogosławiony. Umiłowanie bogactw i posiadania – pieniędzy, domów, ziemi, cennych rzeczy – jest częścią natury ludzkiej, ale od muzułmanina
oczekuje się, że będzie pamiętał o ich względnej wartości i nie włoży
w ich zdobywanie największego wysiłku17.
Por. M. ibn Ally, Islam, w: Problemy etyczne w tradycjach sześciu religii, dz.
cyt., s. 334.
14

15

Zob. M. ibn Ally, Islam, art. cyt., s. 338-339.

N. Abu Tabaq, Finanse a islam, referat wygłoszony na konferencji „Moralność
a kryzys finansowy w ocenie wybranych religii światowych”, UKSW, Warszawa,
10 maja 2010. Tekst dostępny w osobistym archiwum autora – dotychczas nie ukazał
się drukiem.
16

17

Por. M. ibn Ally, Islam, art. cyt., s. 338.
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Koran najczęściej wymienia dwa sposoby właściwego rozporządzania bogactwami: zakat i sadaka. Zakat stanowi jeden z pięciu filarów
islamu i głosi, że każdy muzułmanin ma obowiązek przekazania raz
w roku datku (2,5% swojego majątku) na rzecz ubogich. Ten gest traktowany jest bardziej jako akt kultu, ponieważ zakat stanowi obowiązek w służbie Bogu na rzecz ludzi pokrzywdzonych. Potrzebującym
daje się pieniądze z majątku Bożego: Rozdawajcie z tego, czego On
was uczynił dziedzicami18. O dobrowolnej jałmużnie można zaś mówić
w przypadku sadaki (dosłownie oznaczającej miłosierdzie), która winna być przekazywana w dyskretny sposób19. Jedna z sur Koranu głosi:
Ale ten, kto daje i jest bogobojny i uznaje za prawdę nagrodę najpięk
niejszą – temu My ułatwimy dostęp do szczęścia. A ten, kto skąpi i szu
ka bogactwa, i za kłamstwo uważa nagrodę najpiękniejszą - na tego
My sprowadzimy nieszczęście. Na nic mu się zda jego majątek, kiedy
się sam zaprzepaści20.
Islam odwodzi wiernych od rozrzutności, zalecając: I dawaj krew
nemu, co mu się należy, i biednemu, i podróżnemu; lecz nie rozrzucaj
nadmiernie!21, przestrzega przed życiem w nierozsądnych luksusach,
a przede wszystkim przed wszelką ostentacyjnością. Nie zezwala również, aby wierni uzyskiwali majątek wątpliwymi albo złymi środkami, między innymi przez egoizm, nieuczciwość czy przekupstwo22.
U podstaw ekonomii islamskiej jest zakaz lichwy, a więc zakaz wyzyskiwania przez oprocentowanie. Człowieka ubiegającego się o pożyczkę
traktuje się jak osobę będącą w potrzebie, a zatem kierując się moralnością wynikającą z wiary nie można go wykorzystywać i żerować na
jego nieszczęściu pobierając dodatkowe procenty. Praktyka nakładania
bądź pobierania procentu od pożyczek prowadziłaby do wyzysku i pozbawiałaby poczucia odpowiedzialności zarówno tego, który pożycza,
Koran, 57:7. Teksty pochodzą z wydania Koranu: przekład z wydania kairskiego
z 1923 r., Warszawa 1986.
18

19

Por. M. ibn Ally, Islam, art. cyt., s. 339.

20

Koran, 92:5-11.

21

Tamże, 17:26.

22

Zob. M. ibn Ally, Islam, art. cyt., s. 339.
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jak i tego, który pożyczkę przyjmuje. Obie strony powinny sprawiedliwie dzielić wszelki zysk i wszelką stratę23. Uprawianie lichwiarstwa
nie ma też uznania u Boga: Bóg zniweczy lichwę, a pomnoży dawanie
jałmużny24. Potępia się skąpstwo, ponieważ oznacza ono gromadzenie
bogactwa kosztem społeczeństwa. Wartość pieniądza mierzy się jedynie tym, czego można dokonać dzięki niemu. Nie wolno gromadzić ani
bezczynnie przetrzymywać pieniędzy w formie oszczędności, należy
je natomiast przeznaczać na zaspokajanie uzasadnionych potrzeb, pomoc potrzebującym albo utrzymywać je w obiegu przez uczciwe i korzystne inwestycje25.
Istotny jest fakt, że kryzys finansowy, jaki przetacza się przez światowe gospodarki, ominął banki oparte na zasadach szarijatu (muzułmańskiego systemu prawnego). Stało się tak przede wszystkim dlatego, że
w nich pieniędzy nie traktuje się jak towar26. Istnieją podstawowe różnice między bankami opartymi na zasadach szarijatu a bankami zachodnimi. Różnice te można sprowadzić do kilku punktów: celu, programu,
prawodawstwa, środków, podstaw, rynku i własności27. Podstawowym
celem islamskiej ekonomii jest zaspokajanie potrzeb człowieka: zarówno tych dotyczących materii (człowiek powinien budować, tworzyć), jak również duchowych (oddawanie czci Bogu). W bankowości
zachodniej natomiast celem jest zysk, zaspokajanie potrzeb wyłącznie
materialnych. Nie ma łączności ze sferą duchową. Programem działania banków islamskich jest rzeczywiste kierowanie się moralnością
i uczciwością. Nie można utożsamiać handlu z wyzyskiem, co nieraz
dzieje się w praktyce w ekonomii Zachodu. W islamie takie działania ogranicza wiara – za każde dobro człowiek będzie nagrodzony, ale
za każde zło ukarany. Z kierowania się wiarą i moralnością rodzi się
uczciwość i szczerość, współdziałanie i współczucie. Pracę postrzega
23

Zob. Tamże.

24

Koran, 2:276.

25

Zob. M. ibn Ally, Islam, art. cyt., s. 340.

26

N. Abu Tabaq, Finanse a islam, przem. cyt..

Na te punkty wskazał w swoim przemówieniu podczas konferencji Nedal Abu
Tabaq (patrz: przypis powyżej).
27

206

Anna Zygma

[8]

się jako rodzaj oddawania czci Bogu. Islamscy biznesmeni muszą pamiętać, że ich działalność nie jest pogonią za zyskiem, ale ma cieszyć
Allaha. Nad zyskiem można pracować, ale zawsze musi stać na drugim miejscu28. W myśleniu zachodnim natomiast religii nie miesza się
do interesów, najważniejszy jest zarobek.
W islamie prawo pochodzące od Boga jest czczone, ponieważ jest
doskonałe, a za jego przestrzeganie lub nieprzestrzeganie człowiek
odpowie przed Bogiem. Ekonomista będący wyznawcą muzułmanizmu ma obowiązek kierowania się tym prawem. System ekonomii islamskiej cechuje się stabilnością, uniwersalnością i realizmem dzięki
temu, że oparty jest na prawie, którego Bóg jest dawcą i gwarantem. Na
Zachodzie zaś to człowiek tworzy prawo – człowiek, który jest niestały, a więc nie gwarantuje stabilności. Środki stosowane na Zachodzie
nie znają ograniczenia, ponieważ w praktyce cel uświęca środki. W islamie zaś dozwolone są tylko takie środki, jakie są zgodne z prawem
danym przez Boga, a więc i cel i środki powinny być dobre. Podstawą
ekonomii islamskiej jest wspomniany już wcześniej zakat, który można traktować jako swego rodzaju podatek, ale z zaznaczeniem, że jest
to podatek nie z dochodów, ale z oszczędności. Pieniądze przeznaczane na zakat nie są pasywne – są przeznaczone, aby „pracowały” – korzystają z nich biedni, potrzebujący, przez co wprawiają te pieniądze
w obieg.
Ogólna koncepcja rynku islamskiego wychodzi z założenia, że musi
on być „czysty”, a więc domaga się odpowiedniego nadzoru, kontroli29, w przeciwieństwie do kapitalizmu zachodniego. Także w kwestii
własności istnieją pewne różnice: mianowicie islamiści uważają, że
na Zachodzie postrzega się, iż wszystko jest własnością wszystkich30.
Moralność islamska nie wyklucza własności, ale ogranicza ją prawami
Bożymi oraz zakatem. Założeniem islamu jest to, aby nie było rozdzia28

Zob. D. Walewska, Religia a biznes, art. cyt., B9.

Banki działające według zasad szarijatu mają własny nadzór: Organizację
Księgowości i Audytu dla Islamskich Instytucji finansowych. Por. D. Walewska,
Religia a biznes, art. cyt., B9.
29

30

N. Abu Tabaq, Finanse a islam, przem. cyt..
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łu między życiem, a wyznawaną wiarą – a więc ci, którzy wierzą i są
zaangażowani ekonomicznie, nie powinni mieć podwójnej moralności.
Dostrzec dziś można fakt, że banków działających w oparciu o założenia ekonomii islamskiej, czyli ekonomii opartej na zasadach szarijatu,
powstaje coraz więcej – i korzystać z nich mogą nie tylko muzułmanie. W Wielkiej Brytanii powstało wiele szkół, gdzie uczy się biznesu
i finansów zgodnie z naukami Koranu31.

3. Buddyzm – zysk czy współczująca miłość?
Buddyjska ścieżka wiary obejmuje moralność, praktykę medytacji
i wzrost mądrości32. Istotne dla rozpatrywania zagadnienia kryzysu finansowego staje się podkreślenie, że buddyzm na tych trzech płaszczyznach zwraca uwagę na percepcję świata takiego, jakim on jest,
a także na zasadę przyczyny i skutku, bezinteresowność, współczucie,
dyscyplinę moralną, powstrzymywanie zła, niekrzywdzenie, skupienie się na aktywności ciała, mowy i umysłu. Podkreśla się też odpowiedzialność za konsekwencje swych decyzji33. W buddyzmie ważna
jest motywacja, ponieważ z niej wynikają metody, jakie człowiek podejmuje: przede wszystkim ze współodczuwania, miłującej dobroci
wobec wszystkich istot, wynika chęć działania dla ich dobra. Istotna
jest także teoria współzależności powstawania: żadna rzecz nie istnieje sama, istnieje zawsze w relacji do innych bytów i w zależności od
czynników zewnętrznych34. Buddyzm głosi paramity (doskonałości):
szczodrość, dyscyplinę moralną, radosny wysiłek, cierpliwość (które
podejmowane są na poziomie etyki), oraz medytację i mądrość (wyznaczające poziom duchowy). Osobiste cechy pochwalane przez bud31

Por. D. Walewska, Religia a biznes, art. cyt., B9.

Por. P. Morgan, Buddyzm, w: Problemy etyczne w tradycjach sześciu religii, dz.
cyt., s. 102.
32

33

Por. Tamże, s. 102 -103.

Zob. J. Miśniakiewicz, Kryzys ekonomiczny a buddyzm, referat wygłoszony na
konferencji „Moralność a kryzys finansowy w ocenie wybranych religii światowych”,
UKSW, Warszawa, 10 maja 2010. Tekst dostępny w osobistym archiwum autora – dotychczas nie ukazał się drukiem.
34
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dystów przedstawia następujący fragment: Osoba, która jest życzliwa,
przyjaźni się z ludźmi, jest serdeczna, wolna od chciwości, wyrozu
miała, która wprowadza rozejm – taka osoba zyskuje dobrą sławę.
Hojność, życzliwa mowa, czynienie dobra ludziom, właściwa w danej
chwili sprawiedliwość we wszystkich rzeczach – oto środki, dzięki któ
rym toczy się świat35. Ścieżki doskonałości pomagają w przezwyciężaniu trucizn obecnych w człowieku: gniewu, pożądania, zazdrości,
dumy, pychy i niewiedzy. Zdaniem buddystów kierowanie się duchowością, miłującą dobrocią i współczuciem pozwoliłoby uniknąć wielu
problemów współczesnej cywilizacji36.
Buddyzm wskazuje człowiekowi, aby przeżył swoje życie w sposób
prawy, właściwy, słuszny, realizując swe powołanie37. Istotnym elementem rozwoju człowieka jest zdobywanie wiedzy, dlatego podejmuje się starania, aby kształcić człowieka zarówno od strony uczuciowej
jak i umysłowej38. Celem kształcenia jest takie przygotowanie człowieka, aby potrafił odnosić doktrynę buddyjską do współczesnej sytuacji i aby jego wykształcenie umożliwiło mu skuteczną służbę na rzecz
społeczeństwa39. Głosi się również umiarkowane podejście do posiadania. Każdy człowiek, aby przeżyć i pozostać wolnym od niepokoju, potrzebuje odpowiedniej ilości pożywienia, odpowiedniego ubrania
i schronienia. Jednak posiadanie zbyt dużego majątku może sprawić,
że człowiek cały swój czas przeznacza na utrzymanie tego stanu posiadania i jego ochronę, ciągle żyjąc w strachu przed utratą majętności.
Także skrajne ubóstwo nie pozwala człowiekowi przeżyć godnie swego życia, pozbawia go bowiem elementarnych zabezpieczeń i często
prowadzi do rozpaczy, a nawet zbrodni40.
35
Dighanikaya, dz. zb. pod red. J. E. Carpenter, t. 3., Pali Text Society 1960,
w. 192; cyt. za: P. Morgan, Buddyzm, art. cyt., s. 108.
36

Zob. J. Miśniakiewicz, Kryzys ekonomiczny a buddyzm, przem. cyt..

37

Por. P. Morgan, Buddyzm, art. cyt., s. 117.

38

Zob. Tamże, s. 116.

Zob. H. Dumoulin, J. C. Maraldo (red.), Buddhism in the Modern World, Collier
Macmillan 1976, s. 55; cyt. za: P. Morgan, Buddyzm, art. cyt., s. 116.
39

40

Por. P. Morgan, Buddyzm, art. cyt., s. 120.
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Życie buddyjskich gospodarzy domu i życie członków sanghi (zgromadzenia mnichów lub mniszek), powinno być wolne zarówno od
chciwości jak też od obsesyjnych umartwień – celem jest bowiem nieprzywiązywanie się do rzeczy. Życie tych obu grup pozostaje we wzajemnej zależności: ponieważ mnisi i mniszki nie posiadają niczego41,
są zdani na pomoc gospodarzy domów – ci zaś czerpią od nich duchową mądrość. Z tego względu nie jest czymś złym samym w sobie bogacenie się, ważne jest natomiast, aby majątek był zdobyty w sposób
uczciwy, w rezultacie wykonywania godnej profesji i aby został dobrze wykorzystany. Właściwe wykorzystanie majątku łączy się z opieką nad rodziną, przyjaciółmi oraz z dobrym inwestowaniem, a jeśli
ma się nadmiar majątku, należy przeznaczyć część na cele dobroczynne i wspieranie sanghi. Bodźcem do podjęcia wysiłku ekonomicznego
jest buddyjska potrzeba posiadania nadwyżki majątku, którą przeznacza się na cele religijne. Kultura buddyjska ogranicza wszelkie próby
gromadzenia bogactw42. Potępia się zarówno skąpstwo jak i nieodpowiedzialne trwonienie bogactwa, szczodrość natomiast jest uważana
za jedną z największych cnót buddysty43.
Ważne jest, w jaki sposób człowiek zarabia na swoje utrzymanie, ponieważ wszelką pracę, której wykonanie łączy się z łamaniem podstawowych zasad buddyzmu, takich jak niekrzywdzenie, niebranie tego,
co nie zostało ofiarowane i niewypowiadanie fałszywych stwierdzeń,
uważa się za złą44. Funkcją pracy jest dawanie człowiekowi szansy wykorzystania i rozwoju jego zdolności, umożliwienie mu przezwyciężania egocentryzmu przez łączenie się z innymi ludźmi w wykonywaniu
wspólnego zadania, oraz dostarczanie dóbr potrzebnych do godziwe-

Por. The Dhammapada, tłum. S. Radhakrishnan, Oxford 1950, w. 200; cyt. za:
P. Morgan, Buddyzm, art. cyt., s. 121.
41

T. Ling, Buddhist Revival in India: Aspects of the Sociology of Buddhism,
Macmillan 1980, s. 106, cyt. za: P. Morgan, Buddyzm, art. cyt., s. 122.
42

Por. P. Morgan, Buddyzm, art. cyt., s. 121; por. również The Dhammapada, dz.
cyt., w. 355.
43

44

Zob. P. Morgan, Buddyzm, art. cyt., s. 117.
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go życia45. Budda zalecał, aby człowiek był zręczny, sprawny, rzetelny i energiczny bez względu na to, jakiej profesji się poświęca, i aby
dobrze tę profesję znał. Jest świadectwem mądrości człowieka, kiedy
zdobywa wiedzę i umie ją zastosować46.
Buddyści oceniając dzisiejsze teorie ekonomiczne zauważają, że
ludzie konsumują bez opamiętania, doprowadzając do kryzysów gospodarczych i niepokojów społecznych. Buddyzm zaleca konsumpcję
w harmonii z otoczeniem47. Zdaniem niektórych buddystów odpowiedzialność za kryzys finansowy w jakiejś mierze ponoszą duchowni,
kapłani, nauczyciele, wychowawcy – oni mają bowiem szczególną
rolę w społeczeństwie: do nich należy formowanie umysłów i dusz ludzi, odpowiednie prowadzenie, przewodnictwo moralne48. Uważa się
w również, że podstawowym złem jest niewiedza, jej przeciwieństwem
zaś nie jest spryt ani rozległa wiedza, ale mądrość – w niej zaś konieczna jest właściwa formacja etyczna. Kierowanie się duchowością, miłującą dobrocią i współczuciem przez ludzi odpowiedzialnych za sferę
finansową mogłoby przyczynić się do zapobiegnięcia choćby w pewnym stopniu powstaniu kryzysu finansowego. Podkreśla się, że w kontaktach biznesowych dużą rolę pełnią proste gesty, ważną cechą jest
opanowanie, cierpliwość – są to dowody, że ma się długoterminowe
horyzonty działania, i nie chodzi wyłącznie o szybkie zdobycie fortuny. Z reguły nie są to cechy biznesmenów Zachodu, którzy nie stawiają na budowanie relacji, tylko na jak najszybsze zawarcie kontraktu49.
Ekonomista buddyjski wykonując swą pracę ma możliwość kierowania się etyką, jaka płynie z wyznawanej przez niego wiary – ważne są
choćby małe gesty i kroki, które pomagają przemieniać rzeczywistość
ekonomiczną.
45
Zob. E. Schumacher, Small is Beautifull, Abacus 1974, s. 45; cyt. za: P. Morgan,
Buddyzm, art. cyt., s. 118.
46
Zob. W. Rahula, What the Budda Taught, Gordon Fraser 1959, s. 82; cyt. za:
P. Morgan, Buddyzm, art. cyt., s. 117.
47

Por. D. Walewska, Religia a biznes, art. cyt., B9.

Taką opinię wygłosił w swoim referacie J. Miśniakiewicz, Kryzys ekonomiczny
a buddyzm, przem. cyt.
48

49

Por. D. Walewska, Religia a biznes, art. cyt., B9.
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4. Katolicyzm – wydajność ekonomiczna
i pełny rozwój ludzkości
Chrześcijańska koncepcja świata oparta na Objawieniu głosi, że
świat został stworzony przez Boga i wszystko, co w nim jest, jest darem Bożym dla człowieka. Człowiek ma panować nad światem, mądrze nim gospodarować i radować się wszystkim, co otrzymuje od
Boga. Tradycja Starego Testamentu ukazuje dwojakie podejście do
dóbr materialnych i bogactwa. Z jednej strony uznaje się dobra materialne, niezbędne do życia, a ich obfitość postrzega się jako Boże błogosławieństwo, z drugiej strony potępia się nie tyle samo bogactwo, co
złe jego wykorzystanie. Wielu proroków piętnowało oszustwo, lichwę,
wykorzystywanie, bezprawie wobec biednych (por. Iz 58, 3-11; Jr 7,
4-7; Oz 4,1-2)50. Podkreślana była też szczególna bliskość Boga wobec
ubogich – przede wszystkim do nich kierowane są Boże obietnice.
Nowy Testament podtrzymuje tę tradycję. Syn Boży stał się obrońcą
ubogich, wobec nich głosił Dobrą Nowinę. Kierował jednak też słowa
do bogaczy: Jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogac
twach, wejść do Królestwa Bożego! Łatwiej jest wielbłądowi przejść
przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego (Mk 10,
24-25). Jezus przestrzegał przed zniewoleniem bogactwami, twierdził
też, że nie można służyć jednocześnie Bogu i mamonie (por. Łk 16,13).
Nie oznacza to jednak, że negował kwestie ekonomiczne – zwracał
uwagę, że człowiek ma obowiązek wobec Boga (oddać Bogu, co należy do Boga), a także wobec społeczności w jej wymiarze ekonomicznym (oddać cezarowi to, co należy do cezara).
Na szczególną uwagę zasługuje – w odniesieniu do postępowania
ekonomicznego – Jezusowa przypowieść o talentach (zob. Mt 25, 14-30; Łk 19, 12-27). Istota tej przypowieści odnosi się do sposobu korzystania z Bożych łask. Można tę przypowieść odnieść także do świata materialnego, do płaszczyzny ekonomicznej: wówczas staje się ona
alegorią o kapitale, inwestycji, przedsiębiorczości, właściwym używaniu bogactwa i środków gospodarczych., łączy bowiem etykę z od50

Ten i następne cytaty za: Biblia Tysiąclecia (Poznań 2005).
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powiedzialnością za sprawy gospodarki51. W świetle tej przypowieści
widać, że nie ma sprzeczności pomiędzy prosperowaniem w interesach a wzorowym życiem chrześcijanina. Odnoszenie korzyści z posiadanych zasobów, rozumu i pracy nie jest niemoralne. W świetle tej
przypowieści to marnotrawstwo bogactwa, ponoszenie strat, bierność,
brak inicjatywy jest złym postępowaniem. Bezczynność i marnowanie
zdolności przedsiębiorczych powoduje gniew Boga. Postawa biblijnych sług to szczególne wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorców i pracodawców, aby podjęli refleksję nad darami i charyzmatami
otrzymanymi od Boga, aby je rozwijać dla dobra własnego i innych
ludzi.
Pieniądze mają moc zniewalania i że istnieje niebezpieczeństwo, że
osoba posiadająca majątek stanie się osobą przez majątek posiadaną;
św. Paweł pisał, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy52.
Nauka tomistyczna ukazuje, że szczęście człowieka nie może polegać na bogactwach naturalnych i sztucznych, nie mogą one być celem
ostatecznym, lecz mają być one podporządkowane człowiekowi jako
swemu celowi53. W odniesieniu do kwestii ubóstwa uznaje się, że jest
ono wartością moralną wówczas, gdy staje się pokorną dyspozycyjnością, otwarciem na Boga, i pokładaniem w Nim zaufania. Postawa taka
pozwala człowiekowi odkryć względność dóbr materialnych, ale też
postrzeganie ich jako darów Bożych (a więc w pierwszej kolejności
należących do Boga), którymi należy odpowiednio zarządzać i dzielić się nimi54.
Nauczanie społeczne Kościoła głosi, że wszelkie dobra, nawet jeśli są prawnie posiadane, mają zawsze uniwersalne przeznaczenie.
Ludzie posiadający dobra materialne są wezwani, aby byli zarządcami
Por. R. A. Sirico, Przypowieść o talentach: Biblia i przedsiębiorcy, w: G. Nowak
(red), Moralność kapitalizmu, Lublin 1998, s. 114-123.
51

Zob. T. Shannon, Chrześcijaństwo, w: Problemy etyczne w tradycjach sześciu
religii, dz. cyt., s. 273; zob. 1 Tm 6,10.
52

53

Zob. Ś w. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I-II, 2,1; Paryż 1274.

Zob. Życie ekonomiczne, w: Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Kielce
2005, n. 324.
54
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tego, co powierzył im Bóg55. Działalność ekonomiczna jawi się zatem
jako świadoma odpowiedź na wezwanie Boga skierowane do każdego
człowieka, zaś odpowiednie zarządzanie uzyskanymi dobrami (…) jest
działaniem sprawiedliwym w stosunku do siebie oraz do innych ludzi:
to, co się otrzymuje, musi być dobrze wykorzystane, przechowywane,
powiększane, według nauki płynącej z przypowieści o talentach (por.
Łk 19, 12-27)56. Aktywność ekonomiczna powinna stać w służbie człowiekowi i całemu społeczeństwu. Można nawet powiedzieć, że także ta przestrzeń – jeśli człowiek poświęca się w niej z wiarą, nadzieją
i oddaniem – staje się płaszczyzną uświęcenia i zbawienia57.
W ujęciu katolickim ekonomia ma stać się narzędziem rozwoju człowieka. Dla chrześcijan wygoda, przyjemności i pieniądze nie są ani
dobre, ani złe – nie posiadają same w sobie wartości moralnej. Tym, co
jest istotne, jest osobisty stosunek do tych rzeczywistości, a także okoliczności życia danej osoby – w jaki sposób wykorzystuje majątek58.
Bogactwa spełniają funkcję pomocy, gdy mają na celu przyniesienie
korzyści całemu społeczeństwu. Posiadający bogactwa powinni więc
z nich korzystać i dzielić się nimi tak, aby również potrzebujący mogli
mieć do nich dostęp59. Bogactwo istnieje po to, żeby się nim dzielić.
W koncepcji katolickiej niedozwolone jest pobieranie nadmiernych
procentów, choć samo pożyczanie na procent nie jest uważane za złe.
Pieniądz pojmuje się nie jako cel, ale jako środek do celu.
Kościół katolicki w swym nauczaniu o ekonomii kładzie szczególny nacisk na aspekty moralne. Choć można twierdzić, że życie ekonomiczne i moralność mają swoje własne, odrębne prawa, to błędny jest
sąd, że porządek gospodarczy i moralny zupełnie nie zależą od siebie,
ponieważ działalność ekonomiczna i zachowanie moralne wzajemnie
55

Zob. Tamże, n. 328.

56

Tamże, n. 326.

Por. Jan Paweł II, Eencyklika Laborem exercens, 25-27, w: Encykliki Ojca
Świętego Jana Pawła II, t. 1, Kraków 1996.
57

58
Zob. T. Shannon, Chrześcijaństwo, w: Problemy etyczne w tradycjach sześciu
religii, dz. cyt., s. 273.
59
Zob. Życie ekonomiczne, w: Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, dz. cyt.,
n. 329.
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się przenikają60. Postuluje się, aby w życiu gospodarczym szanowano
godność osoby ludzkiej, która jest jego twórcą, jego ośrodkiem i celem61. Ekonomia winna otworzyć się na chrześcijańskie wymogi moralne, bo tylko dzięki temu złączeniu możliwe stanie się realizowanie
celów przez nią stawianych: wydajności ekonomicznej i pełnego rozwoju ludzkości. Złączenie moralności z ekonomią pozwala na wytworzenie dóbr i usług niezbędnych dla tego rozwoju62. Moralność nie jest
przeciwstawna ekonomii, lecz stanowi dla niej inspirację. Ona pobudza do dobrego działania, do dostrzegania potrzeb nie tylko osobistych,
ale i całej społeczności oraz do zaradzania tym potrzebom. Kościół
przestrzega jednak wiernych, aby nie stali się niewolnikami posiadania i natychmiastowego zadowolenia, ulegając cywilizacji „spożycia”,
konsumizmu63.
Z chrześcijańskiego punktu widzenia u podstaw obecnego kryzysu finansowego leży przekonanie człowieka, że jest on samowystarczalny oraz, że ekonomia winna być autonomiczna, nie akceptując
„wpływów” o charakterze moralnym. Skutkiem takiego myślenia było
używanie ekonomii w sposób niesprawiedliwy, depczący wolność osoby i całych grup społecznych64. Ekonomia i finanse nie są same w sobie złe, jednak zostały źle użyte, ponieważ posługujący się nimi ludzie
mieli jedynie zamiary egoistyczne. Tymczasem w swoim postępowaniu ekonomicznym winni uwzględniać zasadę bezinteresowności oraz
logikę daru jako wyraz braterstwa. Kluczowe stają się w patrzeniu na
kryzys zasady sprawiedliwości i solidarności. Ekonomia rynkowa powinna bowiem podlegać nie tylko zasadom sprawiedliwości wymiennej, ale też sprawiedliwości rozdzielczej i społecznej. Choć na polu
60
Zob. Pius XI, Encyklika Quadragesimo anno, 42-43; zob. także Moralność
i ekonomia, w: Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, dz. cyt., n. 331.
61

Zob. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, 63.

Zob. Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, 41, w: Encykliki Ojca Świętego
Jana Pawła II, t. 2, Kraków 1996.
62

63
Zob. Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, 28, w: Encykliki Ojca
Świętego Jana Pawła II, t. 1, Kraków 1996; zob. również Moralność i ekonomia,
w: Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, dz. cyt., n. 334.
64

Takie przekonanie wyraża Benedykt XVI w Encyklice Caritas in Veritate, 34.
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ekonomicznym istnieją przedsiębiorstwa państwowe i prywatne ukierunkowane na zysk, powinna istnieć możliwość funkcjonowania na
równi z nimi także takich organizacji produkcyjnych, których celem
jest wzajemna pomoc. W ten sposób tworzy się prawdziwą demokrację ekonomiczną65.
Zagadnienie kryzysu finansowego domaga się rozpatrywania
w trzech wymiarach: w wymiarze społeczno-kulturowym, ekonomicznym i politycznym66. Stawia się pytanie, czy głównym celem ekonomii w relacji do społeczeństwa jest wzrost czy rozwój, oraz które
z nich ma się rozwijać, a które wzrastać? Trzeba w tym miejscu zauważyć, że rozwój musi być prawdziwy, integralny; postuluje się całościowe przemyślenie rozwoju. Nie można nie wziąć pod uwagę także
odpowiedniego wykształcenia społeczeństwa – pewnych błędów można było uniknąć, gdyby ludzie mieli wiedzę, lepszą zdolność przewidywania skutków swoich działań. W dobie ogólnoświatowego kryzysu
ekonomicznego należy też wziąć pod uwagę kwestię dążenia do pokoju, ponieważ nie może być o nim mowy, gdy istnieje przepaść między
ludźmi cierpiącymi niedostatek a bogatymi. Ubóstwo oznacza pewną
kondycję społeczną, psychiczną – człowiek pozbawiony środków do
życia i możliwości pracy nie staje się tym, kim chciałby być. Problemu
nie rozwiązuje jednak danie pieniędzy ubogim – trzeba wzbudzić
w nich motywację do wyjścia z ubóstwa, w jakim się znajdują. Zjawisko
kryzysu może okazać się czymś dobrym, jeśli wyzwoli pewne zmiany w aspekcie socjologicznym, gospodarczym, kulturowym i politycznym. Potrzebne jest całościowe uzdrowienie struktur, nie tylko tych,
które zostały bezpośrednio dotknięte przez kryzys. Przy głębszej analizie obecnej sytuacji można bowiem dojść do wniosku, że przyczyną

65

Zob. Tamże, 35-38.

Na te kwestie wskazał ks. dr K. Kietliński w swym referacie Moralne aspek
ty kryzysu finansowego w perspektywie katolickiej, wygłoszonym na konferencji
„Moralność a kryzys finansowy w ocenie wybranych religii światowych”, UKSW,
Warszawa, 10 maja 2010. Tekst dostępny w osobistym archiwum autora.
66
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kryzysu nie były tylko braki finansowe – zabrakło bowiem solidarności, kultury i wiedzy67.

5. Formacja ekonomiczno-moralna
Przedstawione w niniejszym artykule koncepcje moralności wybranych religii światowych w odniesieniu do kwestii ekonomicznych,
a szczególnie sytuacji światowego kryzysu finansowego ukazują, że
konieczne i słuszne jest postulowanie kierowania się moralnością
w działalności ekonomicznej. Sfera ekonomiczna, ponieważ należy
do działalności człowieka – właśnie dlatego, że jest ludzka – powinna
mieć etyczne struktury. Każda decyzja ekonomiczna ma swoją konsekwencję o charakterze moralnym68.
Choć w perspektywie ogólnoświatowej mamy do czynienia z różnorodnością wyznań, to jednak proponowane w nich zasady życia ekonomicznego z reguły mają podobne podstawy moralne. Chodzi przecież
o właściwy stosunek do majątku – który postrzega się jako dar od Boga
– i właściwe nim zarządzanie. Celem nie powinno się stać przywiązanie do majątku. Nie jest czymś złym jego posiadanie, pozwala bowiem
rozwijać się jego właścicielowi, a także wspólnocie, społeczeństwu –
jeśli wyzwala postawę braterstwa, dzielenia się, solidarności. Widoczne
staje się, że istnieją możliwości przezwyciężenia kryzysu finansowego
poprzez odniesienie się do tego, co jest wspólne na płaszczyźnie etycznej przedstawionym powyżej wyznaniom.
Rodzi się zatem pytanie, dlaczego – mimo takich założeń różnych
wyznań – kryzys finansowy jednak zaistniał? Jeśli postawić pytanie,
czy polityczna demokracja i wolna gospodarka mogą istnieć bez religii, okaże się, że mogą. Przyglądając się społeczeństwom Zachodniej
Europy, zaobserwować można, iż są one mocno zsekularyzowane,
choć przecież istnieje tam demokracja polityczna, jak również, choć-

Zob. K. Kietliński, Moralne aspekty kryzysu finansowego w perspektywie kato
lickiej, przem. cyt.
67

68

Benedykt XVI, Encyklika Caritas in Veritate, dok. cyt., 37.
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by częściowo wolna gospodarka69. Wydaje się, że współcześnie wiele mówi się o etyce biznesu – i tak jak to zostało wyżej ukazane,
o konieczności budowy zaufania, lojalności, długofalowych strategii
rozwoju. Znalazły się jednak takie postawy ludzi, które stały się całkowitym tego zaprzeczeniem: zasady etyczne uznano za ograniczające,
zwłaszcza mając plan dokonania nieprawidłowości pozwalających na
szybkie wzbogacenie się. W poczuciu braku mechanizmów zabezpieczających, istnienia luk w regulacjach prawnych, a także braku skrupułów, wynikającym z niepohamowanej żądzy niegodziwego – i co
trzeba podkreślić – ponadstandardowego zysku, posłużono się narzędziem spekulacji i wyzysku. Takiej sytuacji sprzyjało zapewne przekonanie o większej anonimowości – dzięki skryciu pod szyldem różnych
instytucji – a także łatwość i szybkość przeprowadzanych działań. To
zaś rozmywa poczucie odpowiedzialności i wzmaga poczucie bezkarności. W takiej sytuacji odrzuca się jakąkolwiek etykę, lub nazywa się
fałszywie swoje postępowanie zgodnym z etyką. Należy zwrócić uwagę, że wielu ekspertów – etyków ekonomicznych głosi własne poglądy
nazywając je normami; to zaś prowadzi do realizowania zmienionych
norm. Założeniem ekonomii jest obiektywna racjonalność zadań i zachowań, nie zaś relatywizacja prawa, czy tolerowanie przestępczości70.
Trzeba wziąć jednak pod uwagę, że kwestia prawa dotyczy nie tylko
jego omijania czy relatywizacji, mających negatywne skutki, ale warty
rozważenia jest też taki aspekt, że być może prawo samo w sobie jest
niedoskonałe i wyzwala negatywne zachowania.
Stawiając pytanie o kryzys finansowy, trzeba sięgnąć pod powierzchnię wytyczoną przez poglądy ekonomistów. Trzeba szukać pierwotnych przyczyn kryzysu: zanim bowiem zaczął się kryzys finansowy,
miał miejsce inny kryzys – kryzys etyki, moralności. Każdy kryzys zaczyna się od kryzysu człowieka. Ten zaś przejawia się nade wszystko przez kryzys moralności, kiedy odstępuje się od pewnych norm
działania. Dzisiejszy świat do rozwiązania problemów narodowych
69
Por. R. Legutko, Demokracja polityczna, religia i gospodarka, w: Etyka a rozwój
gospodarczy, dz. cyt., s. 115.
70
Zob. W. Wilczyński, Ekonomia i gospodarka a etyka – koszty nieporozumień
i ignorancji, art. cyt., s. 156.
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i międzynarodowych potrzebuje nie tylko produkcji gospodarczej czy
organizacji prawnej albo społecznej, ale także odwołania się do określonych wartości etyczno-religijnych71. Działalność gospodarcza, ekonomiczna, potrzebuje fundamentów moralnych. Ekonomia zakłada
bowiem przestrzeganie pryncypiów etycznych, nie zaś ich obrażanie.
Przestępstwa gospodarcze nie mają swego źródła w ekonomii, lecz
w słabości ludzkiej natury72. Wydaje się, patrząc na firmy, rynek, handel i finanse, że są to rzeczywistości pozbawione Boga, i będące ośrodkiem oszustwa, wyzysku i grzechu. Wiele jest osób postrzegających
ekonomię jako przestrzeń upadku i potępienia73. Jednakże korzenie
dzisiejszych problemów ekonomicznych tkwią w związkach między
Bogiem a ekonomią (a dokładniej w odejściu od nich), oraz w formie, w jakiej ekonomia odpowiada na wyznaczniki moralne. Im mniej
etyczne jest postępowanie społeczeństw, tym gorszy jest stan gospodarki, tym więcej biedy i nieszczęść społecznych. Postuluje się zatem,
aby relacja między religią a ekonomią była przede wszystkim formacją. Sama działalność rynkowa nie uformuje przedsiębiorców i konsumentów, tak samo jak działalność na polu ekonomicznym. Do pełnego
zaś wyrażenia się człowieka potrzebna jest też formacja duchowa, i połączona z nią formacja moralna.

71

Zob. Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, dok. cyt., 60.

Zob. W. Wilczyński, Ekonomia i gospodarka a etyka – koszty nieporozumień
i ignorancji, art. cyt., s. 156.
72

73

Por. J. C. das Neves, Ekonomia z Bogiem, Kraków 2003, s. 12.
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Sławomir S t a s i a k , Wywyższenie w listach św. Pawła na tle grec
kiej literatury klasycznej (Bibliotheca Biblica), Wrocław, TUM –
Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjelnej 2010, ss. 444.
Praca ks. dr. Sławomira Stasiaka składa się z Wstępu, trzech rozdziałów, Zakończenia, Wykazu skrótów i Bibliografii.
Problem pracy wyrażony został już w tytule pracy: Wywyższenie
w listach św. Pawła na tle greckiej literatury klasycznej. Tytuł sugeruje, że wypowiedzi św. Pawła o wywyższeniu będą ukazane na tle
utworów greckiej literatury starożytnej a może będzie chodziło o porównanie wypowiedzi św. Pawła z analogicznymi wypowiedziami
greckich autorów starożytnych.
Wstęp jest stosunkowo krótki (6 stron). Jest w nim próba uzasadnienia tematu, a następnie omówienie literatury przedmiotu. Ks. Stasiak
znalazł tylko dwie prace poświęcone poniżeniu i wywyższeniu Jezusa
i Jego uczniów oraz pojęciu wywyższenia i oczekiwania paruzji
w najstarszej chrystologii. Oczywiście skonsultował także opracowania
słownikowe. W przypisie 4 na s. 7 podaje słowniki: RAC (Reallexicon
für Antike und Christentum), TWNT i TBLNT. Ze słowników biblijnych powinien uwzględnić jeszcze przynajmniej EWNT. Zajmując
się tekstami autorów greckich dobrze byłoby skonsultować także Der
Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike.
Bibliści rzadko nawiązują do klasycznej literatury greckiej. Jeśli odwołują się do autorów greckich, to zazwyczaj za pośrednictwem słowników biblijnych, ewentualnie słownika Liddela - Scotta. Ks. Stasiak
postawił sobie ambitne zadanie przestudiowania tekstów autorów starożytnych. Pomocą służył mu w tym miejscu ogólnoświatowy program
badań literatury klasycznej dostępny na stronie internetowej www.perseus.tufts.edu. Zaczerpnął stamtąd statystyki poszczególnych autorów
i pojęć przez nich stosowanych. Konsultował także wydania książkowe oryginalnych tekstów poszczególnych autorów oraz ich przekłady.
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Poszukiwania ks. Stasiak słusznie ograniczył do autorów żyjących
nie później niż w II wieku przed Chr. W przypisie 18 na s. 12 wyjaśnił,
że „Pojęcia używane w literaturze potrzebują…określonego, zwykle
dłuższego czasu na wypracowanie właściwego im zakresu znaczeniowego. Następnie muszą wejść w powszechne użycie”.
Ks. Stasiak analizował dzieła autorów, w których najczęściej występują terminy wyrażające ideę wywyższenia lub przynajmniej wysokości. Uwzględniał terminy o rdzeniu hypso oraz o przedrostku ana
i pokrewnych. Wyróżnił pięć grup utworów literackich: epika, liryka,
dramat, retoryka, filozofia, historiografia. Poszczególnych autorów
omawiał według pewnego schematu: najpierw przedstawiał sylwetkę
samego autora, jego dorobek literacki, a później analizował pojęcia
mające związek z ideą wywyższenia, używane przez tego autora.
Po omówieniu każdej grupy autorów zamieszczone zostało podsumowanie. Także cały rozdział kończy się krótkim podsumowaniem. Ks. Stasiak stwierdza tutaj, że przy pomocy przysłówków
hypsou, hypsothen, anō autorzy greccy wyrażają przestrzeń „bytowania Boga”. Dokładniej powinien napisać „bogów”, gdyż Grecy byli
przecież politeistami. Ważnym jest stwierdzenie, że autorzy starożytni znali ideę zmartwychwstania i taką moc przypisywali Heraklesowi
i Asklepiosowi. Ważną i słuszną jest również obserwacja, że w literaturze greckiej pojawia się motyw poniżenia i wywyższenia.
W rozdziale drugim ks. Stasiak analizuje teksty z listów św. Pawła
wyrażające ideę wywyższenia. Okazuje się, że temat wywyższenia
znalazł się we wszystkich listach św. Pawła z wyjątkiem Tt i Flm.
W listach św. Pawła występuje także niemal cała terminologia znana
z greckiej literatury klasycznej. Ks. Stasiak dzieli terminy na te o rdzeniu hyso oraz o przedrostku ana i pokrewne.
Rozdział II podzielony jest na dziewięć paragrafów, w których przeanalizowane zostały listy św. Pawła w układzie kanonicznym. Ks.
Stasiak miał prawo do przyjęcia takiej kolejności, ponieważ sprawa
datacji listów nie jest przedmiotem jego pracy, a więc nie był zobowiązany do układu chronologicznego. Datacja listów jest w przypadku
niektórych z nich problemem spornym. Podając miejsce i datę redakcji listów ks. Stasiak odsyła do pracy ks. W. Rakocego, Paweł Apostoł.
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Chronologia życia i pism. Odwołuje się także do komentarza ks.
A. Paciorka, Paweł Apostoł – Pisma. Ponieważ jest to dla ks. Stasiaka
sprawa o drugorzędnym znaczeniu, mógł rzeczywiście poprzestać na
tych opracowaniach. Studium ks. Rakocego zawiera przecież sprawozdania z dyskusji na te tematy i poprzez to opracowanie można otrzymać dokładne informacje .
W obrębie poszczególnych listów ks. Stasiak analizuje fragmenty zawierające terminy wyrażające ideę wywyższenia według stałego
schematu. Mianowicie najpierw podaje ten fragment w języku greckim, przeprowadza krytykę tekstu, dokonuje samodzielnego tłumaczenia na język polski, omawia kontekst, komentuje cały tekst kładąc
nacisk na interesujący go termin. Trudno byłoby omawiać te etapy we
wszystkich listach. Ograniczę się do oceny podsumowującej kolejne
etapy.
Krytyka tekstu przeprowadzona została solidnie, dokładnie, samodzielnie, ale z odwołaniem się do pracy B.M. Metzgera: A Textual
Commentary on the Greek New Testament, jeśli zachodzi taka potrzeba. Habilitant przeprowadza najpierw krytykę zewnętrzną. Oceniając
wersje bierze pod uwagę liczbę rękopisów oraz ich „wagę” – przypisywane im znaczenie. Później przeprowadza krytykę wewnętrzną tekstów kierując się zwłaszcza gramatyką języka greckiego. Wreszcie,
opowiada się za jakąś wersją tekstu. Mam tylko małe zastrzeżenia.
Zamiast terminu „manuskrypt” wolałbym „rękopis”. Bardziej precyzyjne byłoby określenie „kodeks minuskułowy” zamiast ogólnego
„manuskrypt”.
Tłumaczenie dokonane zostało samodzielnie, raczej dosłownie.
Ucierpiała na tym składnia języka polskiego. Z tłumaczeniami jednak
tak już jest: albo starają się o dosłowność kosztem piękna języka polskiego, albo usiłują oddać tekst oryginalny tłumaczeniem literackim
odchodząc nieco od oryginału. W pracy naukowej powinniśmy dbać
przede wszystkim o dokładność i wierność tekstowi oryginalnemu. Tą
właśnie drogą poszedł ks. Stasiak.
Kontekst omówiony jest zazwyczaj krótko, ale wystarczająco.
Zachowana została zasada odczytywania sensu tekstu w najbliższym
kontekście.
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Listy św. Pawła nie są łatwe do komentowania. Ks. Stasiak komentuje je opierając się na oryginalnym tekście greckim. Usiłuje zrozumieć przesłanie tekstów odczytując zwłaszcza znaczenie terminów
wyrażających ideę wywyższenia. W listach św. Pawła chodzi najczęściej o wywyższenie Jezusa przez Jego wskrzeszenie przez Boga Ojca.
Oczywiście ks. Stasiak odwołuje się do komentarzy i opracowań biblistycznych. W tak poważnej pracy mógłby, a nawet powinien skonsultować więcej komentarzy. W przypadku Listu do Galatów nie został
uwzględniony nawet polski komentarz ks. Szymanka. Rzadkie też są
odwołania do słowników teologicznych. Wykorzystanie większej liczby komentarzy i opracowań mogłoby ukazać szerszą panoramę badań
nad listami św. Pawła. Trzeba jednak przyznać, że wykorzystane komentarze wystarczyły do ukazania zasadniczej myśli analizowanych
fragmentów listów św. Pawła, a o to przecież chodziło.
Rozdział III jest porównaniem wyników badań dwóch wcześniejszych rozdziałów. Jest on krótki (19 stron), ale dla całej pracy bardzo
istotny. Ks. Stasiak zestawia w nim terminy wspólne dla klasyków literatury greckiej i św. Pawła oraz wskazuje na różnice. W tym rozdziale
autor jest najbardziej samodzielny, tzn. dokonuje porównań i ocen bez
korzystania z innych prac. Terminy występujące w dziełach autorów
klasycznych i w listach św. Pawła ks. Stasiak podzielił na sześć grup
tematycznych: najwyższy z bogów, przestrzeń bytowania bogów, wejście w kontakt z bogiem (cztery podpunkty), poniżenie i wywyższenie,
wskrzeszenie/zmartwychwstanie (osiem podpunktów), wywyższanie
się/wbicie się w pychę. W każdej grupie ks. Stasiak zestawia i uwypukla najpierw znaczenia terminów w literaturze greckiej, a następnie
ukazuje, czy terminy te wykorzystał także św. Paweł i w jakim znaczeniu. W tym rozdziale ks. Stasiak wykazał się umiejętnością przeprowadzania syntezy.
W Zakończeniu autor podsumowuje wyniki swojej pracy. Stwierdził,
że listy św. Pawła zawierają wiele zbieżności pojęciowych i terminologicznych z dziełami klasyków greckich, ale dostrzegalne są także różnice. Ks. Stasiak wyciągnął ciekawe wnioski z dokonanych wcześniej
analiz. Stwierdził, że terminologia związana z wywyższeniem w znaczeniu religijnym i moralnym najczęściej pojawia się w pismach dra-

[5]

Ks. Roman Bartnicki

223

matopisarzy: Ajschylosa, Sofoklesa, Eurypidesa i Arystofanesa. Bardzo
częsta jest również w dziełach historiografów: Herodota, Tukidydesa,
Ksenofonta i Polibiusza. Najwięcej miejsca poświęcali oni Zeusowi
oraz przestrzeni bytowania bogów. Ważne jest również spostrzeżenie
ks. Stasiaka, że dla starożytnych Greków duże znaczenie miała możliwość wejścia w sferę bytowania bogów; najpierw był to Olimp, później pojęcie abstrakcyjne – niebo. Istotne było nawiązanie kontaktu
z bogami poprzez składaną ofiarę lub zasięgnięcie ich opinii za pośrednictwem wyroczni. Filozofowie przypisywali szczególne znaczenie
poznaniu filozoficznemu. Wśród pojęć na szczególną uwagę zasługuje czasownik anistēmi, wyrażający moc wskrzeszania umarłych odniesioną do Heraklesa i Asklepiosa.
Ciekawe i owocne są również wnioski dotyczące listów św. Pawła.
Okazało się, że: 1) pewne pojęcia Paweł prawdopodobnie znał, ale
nimi się nie interesował, gdyż przekonania starożytnych Greków nie
były zgodne z jego orędziem; 2) Paweł znał większość pojęć stosowanych przez autorów greckich; najchętniej stosował terminy egeirō,
he anastasis, anabainō; 3) część terminów znanych w świecie greckim Paweł stosował w znaczeniu rzadziej tam występującym. Ważne
i słuszne jest też stwierdzenie autora, że wielu pojęciom występującym
już w świecie starożytnym Paweł nadał specyficzne znaczenia, odpowiednie dla głoszonej przez niego Ewangelii.
Bibliografia została podzielona na działy, sporządzona jest jasno
i przejrzyście. Jak już zauważyłem, za mało wykorzystanych zostało komentarzy biblijnych. Nie były konsultowane introdukcje biblijne.
Jeśli nawet możemy darować autorowi nieuwzględnienie obcojęzycznych opracowań (bo datacja pism i kwestie introdukcyjne były dla
Niego sprawą drugorzędną), to jednak powinien zapoznać się z tomem 7. serii redagowanej przez ks. J. Frankowskiego „Wprowadzenie
w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych”. Brakuje też obcojęzycznych teologii i ważnych monografii poświęconych św. Pawłowi, np. E. Lohse,
Paulus, München 1996, 2003; J. Murphy-O’Connor, Paul. A Critical
Life, Oxford 1997; J.D.G. Dunn, The Theology of Paul the Apostle,
Grand Rapids 1998, 2003; Th.R. Schreiner, Paul. Apostle of God’s
Glory in Christ, Downers Grove 2001; O. Wischmeyer (hrsg.), Paulus.
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Leben – Umwelt – Werk – Briefe, Tübingen 2006. Z opracowań polskich wypadało zajrzeć do nieco starszych dzieł ks. E. Dąbrowskiego
i ks. J. Stępnia. Pomimo tych zastrzeżeń bibliografia jest dosyć bogata,
wystarczająca dla rozprawy o takim profilu.
Podkreślić na koniec wypada bardzo staranną szatę graficzną książki. Zdarzają się tzw. „literówki”, ale nie są one liczne. Do ważniejszych pomyłek zaliczyć należy informację na s. 32, że Pindar żył
w latach „od ok. 520 do ok. 442 r. po Chr.”. Na s. 75 w przypisie 127
błędnie podano rok opublikowania t. I Encyklopedii Katolickiej (powinno być: 1973). Na s. 183 miało być „podajemy”, a jest „podjemy”.
„Greków” należałoby pisać dużą literą; w Zakończeniu pisane literą
małą. Komentarz Schliera na s. 428 podany jest w tłumaczeniu włoskim; błędnie napisane jest „tłum. franc.”.
Rozrzucone po tej recenzji uwagi krytyczne nie podważają zdecydowanie pozytywnej oceny całej pracy ks. Stasiaka. Stanowi ona cenny
wkład w studia nad listami św. Pawła. Szczególnie cenne i nowatorskie jest zestawienie św. Pawła z dziełami greckiej literatury klasycznej. Autor dotarł nie tylko do internetowego programu badań literatury
klasycznej, lecz zapoznał się także z wydaniami książkowymi tekstów
oryginalnych oraz z tłumaczeniami na jęz. polski lub inne języki europejskie. Także dlatego trzeba mu darować pominięcie pewnej liczby
ważnych opracowań spuścizny św. Pawła.
Ks. Roman Bartnicki
Fr. Augustinus Gejdos, Lauretanische Litanei als Kompendium der
Mariologie. Eine dogmatische Analyse der Typologien in den Anru
fungen Mariens. Diplomarbeit, München “Grin Verlag” 2009, ss. 165.
Monachijskie Wydawnictwo Grin specjalizuje się w publikowaniu tekstów akademickich – zarówno wykładowców, jak i studentów
przeróżnych dyscyplin naukowych – celem udostępnienia ich szerokiemu gronu zainteresowanych. Prezentowana książka jest właśnie
pracą dyplomową, powstałą w Papieskiej Wyższej Szkole Filozoficzno-
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Teologicznej im. Benedykta XVI w Heiligenkreuz (Austria). Można
się jedynie domyślać, że dodatek „Fr.” (frater) przed nazwiskiem autora wskazuje, że jest on zakonnikiem – najprawdopodobniej cystersem,
stąd jego szczególne zainteresowanie Maryją, częste odwoływanie się
do Bernarda z Clairvaux, a także fakt, że w murach cysterskiego klasztoru mieści się owa uczelnia. Z kolei spora liczba publikacji w języku
słowackim, z których korzysta A. Gejdos, zdaje się sugerować, że jest
on z pochodzenia Słowakiem.
We wstępie książki zaznacza, że podjął dogmatyczną analizę typologii zawartych w inwokacjach Litanii loretańskiej z tej racji, że wierzący często modlą się nimi, choć nie zawsze je dostatecznie rozumieją.
Niektórzy z nich tracą w ten sposób nie tylko ochotę, ale i sens modlitwy. Słuszne spostrzeżenie! Rozpowszechnienie typologii maryjnych
nie jest równoznaczne z powszechną ich zrozumiałością. Wielu z tych,
którzy je wypowiadają niemal codziennie, nie zadaje sobie dość trudu,
by je zgłębić. Nie wnikają w ich teologiczną treść. Czasami przyjmują
je za literackie ozdobniki, usprawiedliwione wyłącznie na mocy licen
tia poetica. Tymczasem nie są one abstrakcyjnymi prawdami danymi do wierzenia, lecz stanowią istotę chrześcijańskiego życia. Zamiast
czekać aż staną się dla wierzących zupełnie martwe, lepiej przywrócić im przez czytelne i pogłębione wyjaśnienie pełniejszy blask i sens,
a jednocześnie przybliżyć przez nie Ludowi Bożemu prawdę o Maryi
i promować Jej kult. Starożytny aksjomat lex credendi – lex orandi
jest w tym przypadku szczególnie aktualny. Tym bardziej, że zdecydowana większość typologii maryjnych powstała w średniowiecznej
atmosferze monastycznej, w której dominowały kontemplacja, spekulacja i artystyczny symbolizm. Nadto pełno w nich wyrażeń biblijnych i patrystycznych, dawnych formuł mszalnych i brewiarzowych.
Są one też dla współczesnych zbyt odległe i specjalistyczne, by mogli je odczytać bez fachowej pomocy. Brakuje im klucza, który odsłoniłby ich treściowe bogactwo i pozwolił uczynić z niego pożywną
strawę duchową. Mariolodzy anonsują od lat potrzebę integralnego
i pogłębionego ich wyjaśnienia. Nie doczekały się one jednak dotąd
wyczerpującego opracowania. Na przestrzeni ostatnich dziesiątków
lat powstały rozliczne prace o Litanii loretańskiej – zarówno w języ-
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kach obcych (np. A. Guillaume, Le litanie della Santissima Vergine.
Commentario dottrinale di ogni invocazione, Alba 1942; C. Kammer,
Die Lauretanische Litanei, Innsbruck 1960; J. Colgen, So bittet dich
die Kirche. Die Lauretanische Litanei, Leutesdorf 1989), jak i polskim
(np. J. Kútnik, Litania loretańska, Kraków 1983; J. Drozd, Litania lo
retańska. Pochodzenie – sens wezwań – rozumienie, Kraków 1991;
G. Basadonna, G. Santarelli, Litania loretańska, Warszawa 1999). Są
one ze wszech miar cenne i pożyteczne. Brak im jednakże teologicznej głębi. Nie wyjaśniają wystarczająco genezy, uzasadnienia i wymowy teologicznej wszystkich typologii. Posiadają charakter rozważań,
które służą duchowości chrześcijańskiej, inspirują do modlitwy i medytacji. Tymczasem publikację A. Gejdosa cechuje wymiar ściśle dogmatyczny. W nim tkwi jej oryginalność i wartość, które zasługują na
uznanie i baczną uwagę.
Autor nazywa rozprawę „małym kompendium mariologii” (s. 3),
gdyż analizuje ona typologie, to znaczy tytuły maryjne litanijnych
wezwań, w których skrywa się niemal cała prawda o Maryi i Jej historiozbawczej roli. Co więcej, nie idzie tylko o mariologię. Maryi
nie można separować od Chrystusa, całej Trójcy Świętej i Kościoła.
W tym znaczeniu refleksja nad Nią ubogaca także chrystologię, trynitologię, eklezjologię i wiele innych działów teologii. Powyższe aspekty ma nasz młody teolog zawsze przed oczami (s. 3). Towarzyszy mu
też świadomość, że należy strzec się przed popadaniem w skrajności:
zbytni sentymentalizm lub zbytnią racjonalizację. W badaniach nad typologiami pozostaje więc pomiędzy racjonalnością teologii i mową
serca. Wie dobrze, że o Maryi pisze się, przy zachowaniu naukowych
rygorów teologicznych, nie tylko intelektem, lecz także sercem, jakąś
wyższą intuicją religijną i całym obszarem ludzkiego świata osobowego. Serce i rozum są nierozdzielne. Chodzi zatem o to, aby trzeźwością rozumu nie tłumić żaru serca, które często sięga wzrokiem dalej
niż on sam, lecz je rozbudzać oraz oczyszczać w prawdzie i wierze
(por. s. 2).
Każdej poszczególnej typologii inwokacji loretańskich nasz teolog
poświęca trzy, maksymalnie cztery stronice. Układ refleksji jest przejrzysty i wiernie zachowany. Dodatkowym ich plusem jest umieszcze-
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nie przypisów na dole każdej strony, co umożliwia szybkie odnalezienie
źródła cytatu bądź zaczerpniętej myśli. Omawianie każdej typologii
rozpoczyna się analizą filologiczną, aby dotrzeć do pierwotnych wyrażeń i sformułowań litanijnych – łacińskich, a czasami nawet greckich. Jest to podyktowane tym, że ich przekłady na nowożytne języki
nie zawsze są precyzyjne, a więc trafne. Przykładowo trudno jest im
oddać różnicę między łacińskimi terminami prudentia i sapientia.
Niekiedy dla właściwego zrozumienia danej inwokacji Augustinus
Gejdos kreśli kontekst historyczny jej pochodzenia. Czuje się uczniem
św. Augustyna, który w dziele O nauce chrześcijańskiej (XI, 16) zaleca
teologom, by w badaniach sięgali do oryginalnych języków.
Następnie dochodzi do głosu rozbudowana perspektywa biblijna.
Zazwyczaj korzysta on z Biblii jerozolimskiej, by odkryć, czy, a jeśli
tak, to, w jakim stopniu typologie maryjne posiadają w niej swe zakorzenienie. Jeśli tego wymaga sytuacja, porównuje ze sobą różne warianty ich tłumaczeń. Nie brakuje też odniesień do Ojców Kościoła
i późniejszych autorów chrześcijańskich, zwłaszcza średniowiecznych.
Autor powołuje się na dokumenty papieskie i soborowe. Z mariologów
współczesnych najczęściej przywołuje R. Laurentina, L. Scheffczyka,
W. Beinerta, a ze słowackich J. K. Šmálova i A. Krajča. W rezultacie
w niewielkiej objętościowo publikacji, bo liczącej tylko 165 stron,
otrzymujemy przystępną analizę dogmatyczną wszystkich litanijnych
typologii maryjnych.
Oczywiście, przy merytorycznej i formalnej ocenie recenzowanej
książki należy uwzględnić, że wyszła ona spod pióra młodego, początkującego dopiero teologa. Jest nadto pracą dyplomową, a zatem
nie należy oczekiwać od niej nowatorskich ani wyczerpujących rozwiązań podjętego zagadnienia. Udało się jednak jej autorowi w encyklopedycznej formie przedstawić teologiczny obraz Maryi, jaki kryją
poszczególne wezwania loretańskie. Oddają one w sumie historiozbawcze oblicze Dziewicy z Nazaretu – Matki Odkupiciela i Matki
Kościoła. Pozwala ono zrozumieć modlącym się Litanią loretańską,
że kto zna lepiej Maryję, zna jednocześnie lepiej Chrystusa i Kościół.
W tym sensie typologie litanijne, poprawnie rozumiane, są praktycz-
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nym podręcznikiem mariologii dla modlących się nimi, a tym samym
służą pogłębieniu ich wiary.
Prezentowana dysertacja nie jest wolna od mankamentów. Po pierwsze, zbyt marginalnie – przynajmniej przy niektórych typologiach
– traktuje mariologiczny dorobek Ojców Kościoła. To prawda, że większość tytułów Litanii loretańskiej powstała w kontekście prężnego rozwoju maryjnej pobożności średniowiecza. Trudno przecenić zasługi,
jaką mieli w tym tacy apostołowie maryjni jak Anzelm z Canterbury,
Bernard z Clairvaux, czy Piotr Damiani. Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że czerpali oni z myśli patrystycznej. Zresztą na jej
bazie zrodził się znacznie wcześniej hymn Akathistos, który – zdaniem wielu cenionych badaczy – stał się inspiracją dla wielu typologii
Litanii loretańskiej. Po drugie, dziwi uwaga zamieszczona we wstępie,
że autor korzysta z wypowiedzi papieży „od Piusa IX do Piusa XII”
(s. 5). Szkoda, że nie uwzględnił szerzej nauki posoborowych papieży,
Pawła VI i Jana Pawła II, którzy – zwłaszcza z adhortacji apostolskiej
Marialis cultus i encyklice Redemptoris Mater – przedstawili cenne intuicje na temat typologii maryjnych. Po trzecie, zubożeniem jest powoływanie się jedynie na przedsoborowe teksty liturgiczne, pominięcie
zaś zupełne tekstów posoborowych o Maryi, szczególnie brewiarzowych i formularzy mszału maryjnego z 1986 roku. Sięgnięcie do nich
ułatwia zrozumienie wielu tytułów nadanych Maryi. Po czwarte, odczuwa się brak zakończenia rozprawy, w którym należało dokonać
systematyzacji i syntezy dokonanych analiz, a następnie przedłożyć wiodące wnioski, jakie z nich płyną. Chociażby odnotować, że
niektóre tytuły przysługują Maryi tylko w sensie drugorzędnym, np.
Pocieszycielka Strapionych, Matka Dobrej Rady, ponieważ w pierwszej kolejności odnoszą się do Ducha Świętego, który jest Parakletem
i Duchem Rady. Podobnie jest z typologią Ucieczka Grzesznych, która pierwszorzędnie wskazuje na Boga bogatego w miłosierdzie (por.
Ef 2, 4). Można także było w podsumowaniu podkreślić z naciskiem –
co przewija się klarownie w refleksjach – że typologii maryjnych nie
należy interpretować jedynie etycznie, moralnie, a więc ukazywać, że
jest Ona np. Królową Pokoju, gdyż wyprasza nam u Boga łaskę pokoju
i jest jego wzorem. Jest to prawda, ale nie do końca. Przede wszystkim
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tytuł ten należy uzasadniać ontologicznie: Maryja jest Królową Pokoju,
ponieważ jest Matką i Towarzyszką Chrystusa (Księcia Pokoju) oraz
Pneumatoforą, obdarowaną wyjątkowo Duchem Pokoju.
Podniesione wątpliwości i zastrzeżenia – w przeważającej mierze
natury formalnej – nieco zubożają pracę Augustinusa Gejdosa, ale
nie umniejszają w istotny sposób jej merytorycznej wartości. Jest ona
cenna i na czasie, gdyż tłumaczy w sposób pogłębiony i jednocześnie
przystępny teologiczny sens typologii maryjnych Litanii loretańskiej.
Z tego względu jest pouczającą lekturą nie tyle dla fachowców w dziedzinie mariologii, ile raczej dla duszpasterzy, kaznodziejów, katechetów oraz kustoszów sanktuariów maryjnych, którzy są odpowiedzialni
za maryjną formację wiernych. Polska droga maryjna potrzebuje dobrej mariologii nie tylko na poziomie akademickim, ale także praktycznym, pastoralnym. W ten nurt wpisuje się niniejsza praca dyplomowa.
Uważna jej lektura uczyni modlitwę Litanią loretańską bardziej zrozumiałą i owocną.
Adam Wojtczak OMI
Jan Kazimierz P r z y b y ł o w s k i , Funkcja wychowawcza w teorii
i praktyce eklezjalnej, Warszawa, Wydawnictwo UKSW 2010, ss. 419.
Książka księdza dr hab. Jana Kazimierza Przybyłowskiego Funkcja
wychowawcza Kościoła w teorii i praktyce eklezjalnej stanowi bardzo
cenną refleksję teologiczno-pastoralną nad tematem misji wychowawczej Kościoła w dzisiejszym świecie. Jest to systematyczne i integralne ujęcie zagadnienia opracowane w bardzo solidny i rzetelny sposób.
Autor wykazuje się szeroką znajomością problemu. Z pewnością wiąże się to z jego specjalizacją naukową w zakresie teologii pastoralnej.
Nie można tutaj pominąć licznych publikacji naukowych tego Autora,
które potwierdzają jego kompetencje i doskonałą znajomość tematu.
Książka jest tym bardziej cenna i potrzebna, gdyż w polskiej refleksji
brakuje tak obszernych opracowań ukazujących funkcję wychowania
w aspekcie eklezjalnym. Jak zauważa sam Autor, dotychczas w języku
polskim powstała na ten temat zaledwie jedna taka obszerna pozycja,
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ale jest to analiza wychowawczej misji Kościoła w aspekcie wyzwań
kultury pluralizmu (zob. B. Drożdż, Wychowawcza funkcja Kościoła
w społeczeństwie pluralistycznym, Legnica 2007).
Należy docenić i mocno podkreślić, że Autor podejmuje zagadnienie ważne i potrzebne dla dzisiejszej refleksji i praktyki wychowawczej
Kościoła. Funkcja wychowania eklezjalnego jest istotnym uzupełnieniem i wsparciem misji zbawczej Kościoła. Sprawa wychowania
wymaga nieustannego odniesienia do współczesnej sytuacji społeczno-kulturowej i stawia wciąż nowe wyzwania dla Kościoła. Jest to rzeczywistość niezwykle dynamiczna, która potrzebuje ciągłych refleksji
nad jej celami, treścią, formami i metodami wychowawczego oddziaływania. Wpisuje się ona w zakres zagadnień teologii pastoralnej,
w których Kościół szuka nowych dróg otwarcia się na świat i człowieka. Nauki humanistyczne, w tym szczególnie pedagogiczne, pomagają szerzej spojrzeć na problem wychowania eklezjalnego, niemniej
jednak teologia pastoralna jest tutaj wiodąca w opracowywaniu teorii i praktyki eklezjalnej. Dobrze więc, że Autor podjął się zadania zarysowania zasadniczych wymiarów i kierunków misji wychowawczej
Kościoła w ujęciu teologiczno-pastoralnym.
Celem rozprawy jest „wskazanie podstawowych problematów teologiczno-pastoralnych, które wynikają z teorii i praktyki funkcji wychowawczej Kościoła” (s. 22). Jest to założenie tym bardzie cenne,
gdyż wokół tej funkcji jest wiele niejasności naukowych i kwestii
dyskusyjnych. Praca nie rości sobie jednak prawa do odpowiedzi na
wszystkie pytania, ale uznając zasadę komplementarności w badaniach
teologicznopastoralnych podejmuje zadanie przedstawienia całościowej koncepcji funkcji wychowawczej w oparciu o podstawowe założenia nauki współczesnego Kościoła na ten temat (s. 23).
Analiza funkcji wychowawczej Kościoła została przeprowadzona w pięciu rozdziałach. W całości przedstawiają one wielowymiarowy, spójny i logiczny ciąg refleksji wokół podjętego problemu.
Rozdział pierwszy ma charakter introdukcyjny i ukazuje rolę i znaczenie eklezjologii i prakseologii pastoralnej w refleksji nad funkcją
wychowawczą Kościoła (s. 37-84). Jest to cenne i potrzebne wprowadzenie w kontekst badań pastoralnych dla wypracowania zasad i kry-
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teriów działania duszpasterskiego Kościoła. Rozdział drugi podejmuje
bezpośrednią analizę znaczenia eklezjalnej funkcji wychowawczej
(s. 85-136). Zostały w nim ukazane główne uwarunkowania i eklezjalny charakter misji wychowawczej (wychowanie w relacji do osobowej i religijnej natury człowieka, wymiary i rodzaje wychowania,
cechy charakterystyczne, kontekst kulturowy i religijno-moralny, odniesienia do życia codziennego). Wszystkie te elementy mocno akcentują eklezjalność funkcji i bogactwo jej elementów, które chociaż są
współzależne, to pozostają zawsze autonomiczne. Rozdział trzeci ukazuje funkcję wychowawczą w perspektywie podmiotów działalności
Kościoła (s. 137-214). Chodzi tutaj o wielowymiarową formację kapłanów i duszpasterzy z punktu widzenia ich wychowawczej posługi.
Wskazuje się tutaj wiele przyczyn wszelkich trudności w wypełnianiu tej funkcji. Zauważa się, że Kościół zbyt mało uwagi przywiązuje do przygotowywania swoich członków do pełnienia tej misji.
Kolejny rozdział podejmuje temat pastoralnego wymiaru eklezjalnej
funkcji wychowawczej (s. 215-298). Przedmiotem refleksji jest formacja Ludu Bożego w aspekcie trzech funkcji duszpasterstwa: nauczycielskiej, kapłańskiej i pasterskiej. Jest to działanie w kierunku
upraktycznienia teorii w funkcji wychowawczej, aby teoria z praktyką
wzajemnie się przenikały. Rozdział piąty i zarazem ostatni podejmuje
społeczny aspekt kościelnej funkcji wychowawczej w odniesieniu do
rodziny (s. 299-380). Myślą wiodącą jest przekonanie, że dobrze zorganizowana funkcja wychowawcza wymaga współpracy duszpasterzy
z rodzicami. W zakończeniu Autor podsumowuje całą refleksję opisując syntetycznie osiągnięte wnioski w odniesieniu do najważniejszych
aspektów pedagogii kościelnej. Formułuje się między innymi następujące prawdy: Kościół chociaż sam wychowuje, to jednak przypisuje rodzicom najważniejsze zadania wychowawcze; Kościół w swojej misji
wychowawczej ukazuje bogactwo wychowania w elemencie nadprzyrodzonym i ludzkim; w wychowaniu kościelnym fundament stanowią
zasady wyprowadzone z wiary; w procesie wychowania chrześcijanin
doświadcza wspólnotowości i komunii Kościoła (s. 381-384).
Niewątpliwie dużą wartością książki jest dokonanie tak szerokiej
i systematycznej analizy funkcji wychowawczej Kościoła. Podjęty
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temat nie jest przecież łatwy, gdyż nakładają się w nim płaszczyzny
refleksji teologicznej, pastoralnej i pedagogicznej, które ze zachowując swoją autonomię uzupełniają się tworząc jedną integralną całość.
Z jednej strony dotyka się treści związanych z misją zbawczą Kościoła,
która stanowi fundament misji wychowawczej Kościoła, z drugiej strony mamy szeroki obszar teorii i praktyki wychowania eklezjalnego,
w którym łączą się elementy pedagogii Kościoła z pedagogiką ogólną. Należy w tym kontekście podkreślić interdyscyplinarny charakter
dzieła. Autor w bardzo umiejętny sposób łączy liczne treści pochodzące tak z nauk teologicznopastoralnych (eklezjologia, antropologia
i prakseologia pastoralna) jak i z nauk świeckich, które chociaż mają
w tym przypadku charakter posiłkowy, to jednak są konieczne dla właściwej i owocnej interpretacji wychowania kościelnego. To wykorzystanie wiedzy pochodzącej z innych nauk jest w przekonaniu Autora
bardzo potrzebne.
Autor w swojej refleksji łączy teorię z praktyką wykorzystując metody dedukcyjne i indukcyjne. Dokonuje analizy materiałów w celu
opracowania teorii dotyczącej badanego zjawiska oraz tworzy syntezy i wnioski w oparciu o dane z praktyki. Refleksja przyjmuje schemat
multilateralny. Omawiane zagadnienia stanowią integralną część całej
funkcji wychowawczej, ale zachowują także swoją merytoryczną niezależność. Wieloaspektowość refleksji pozwala spojrzeć na zjawisko
wychowania w świetle zarówno teorii jak i praktyki wychowawczej.
Związki dzieła z praktyką eklezjalną należy szczególnie podkreślić,
gdyż każda rozprawa tego rodzaju niesie w sobie duże niebezpieczeństwo zbyt silnego nachylenia teoretycznego bez odniesień do rzeczywistości praktyki pastoralnej, która jest ważna i zarazem weryfikuje
teorię. Autor dużo miejsca poświęca kwestiom praktyki wychowawczej, co sprawia, że książka jest nie tylko teorią, ale ma dużą wartość
w zakresie prakseologii pastoralnej. Autor jest tego doskonale świadomy, gdyż jak sam zauważa, zawsze konieczne jest rozróżnienie pomiędzy pojęciem wychowania jako zjawiska i pojęciem wychowania jako
praktyki wychowawczej (s. 27). W łączeniu teorii z praktyką zostały wykorzystywane źródła teoretyczne dla ustalenia modelu badanego
zjawiska jak i również wiedza płynąca z praktyki. W przeprowadzeniu
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refleksji naukowej nad funkcją wychowawczą Kościoła Autor zastosował schemat metodologiczny, w którym ocena rzeczywistości dokonuje się w świetle zasad wypływających z nauczania Kościoła. Autor
wnikliwie określa te zasady odwołując się do źródeł objawionych,
Magisterium Kościoła, refleksji teologicznej i analiz samej praktyki kościelnej. Wykorzystuje metodę sylogizmu praktycznego, w którym zasady jako element normatywny wykorzystane zostają najpierw
do interpretacji rzeczywistości a następnie dokonuje się ich praktycznej aplikacji, aby posłużyły przekształcaniu praktyki. Zasady zostały
potraktowane jako przestrzenie łączące w sobie zarówno potencjalne
możliwości rozwoju człowieka jak i aktualne uwarunkowania funkcji wychowawczej w Kościele. Zostały potraktowane nie jako oddzielne i zewnętrznie wprowadzone elementy, ale jako teoria w praktyce,
co oznacza, że refleksja o charakterze teologicznopastoralnym staje
się jednocześnie pedagogią pastoralną czyli teorią dla praktyki wychowawczej. W ten sposób pedagogia i eklezjologia pastoralna nie tylko
określają zasady wychowawcze, ale i ukazują drogi ich realizacji. Tak
przyjęte założenia metodologiczne są bardzo trafnym rozwiązaniem,
które pozwala ukazać wartość i bogactwo refleksji nie tylko dla samej
teorii pastoralnej, ale również i dla praktyki eklezjalnej. W ten sposób
zostaje zrealizowany cel każdej refleksji teologicznopastoralnej jakim
jest formułowanie teorii wychowawczych i określanie dróg oraz możliwości ich praktycznej realizacji.
Poruszenie zagadnienia funkcji wychowawczej jest tym bardziej
cenne, że stanowi dużą wartość również dla pokrewnej dziedziny katechetyki, która zajmuje się bezpośrednio procesem wychowania w wierze. Katechizacja wiąże się z funkcją wychowawczą, ale nie wyczerpuje
wszystkich jej treści, form i zadań. Dlatego też ukazanie funkcji wychowawczej w kontekście całej działalności pastoralnej Kościoła staje
się potrzebne i cenne również dla samej refleksji i praktyki katechetycznej w realizowaniu misji wychowawczej Kościoła.
Książka bazuje na bogatych źródłach nauczania Kościoła i refleksji
teologicznopastoralnej. Dowodem tego jest obszerna bibliografia zamieszczona na końcu rozprawy (s. 385-419). Została on podzielona na
źródła i literaturę przedmiotu. Wśród źródeł wymienia się dokumen-
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ty Soboru Watykańskiego II, inne dokumenty Kościoła powszechnego, dokumenty Stolicy Apostolskiej, dokumenty Kościoła w Polsce,
liczne dokumenty nauczania papieskiego i innych papieży oraz dokumenty nauczania pisarzy kościelnych. Literatura przedmiotu obejmuje liczne i znane dzieła zarówno z literatury polskiej jak i obcej. Z racji
specyfiki poruszanego tematu wychowania, które może być rozważane
w świetle wielu dziedzin naukowych, Autor odwołuje się do dzieł nie
tylko teologicznych, ale i do prac spoza dziedziny teologii. Dobór dzieł
jest umiejętnie dokonany i na pewno nie jest przypadkowy, gdyż zakres badań i poszukiwań w tej dziedzinie jest Autorowi doskonale znany. Autor przez długi czas prowadził prace badawcze w tym zakresie.
Słusznie Autor stwierdza, że zasady pedagogiczne w perspektywie
Kościoła Chrystusowego pozostają zawsze niezmienne w swojej treści, ale wymagają nieustannego wysiłku ich dostosowania do historycznych uwarunkowań życia człowieka (s. 35). Książka jest cenną
próbą podjęcia tego wysiłku w dziele troski Kościoła o skuteczność
i owocność chrześcijańskiego wychowania. Dokonuje trafnych ocen
bieżącej sytuacji, ukazuje wiele ważnych i ciekawych spostrzeżeń wychowawczych, stawia pytania w trosce o przyszłość, formułuje wyzwania i zarysowuje kierunki dalszych poszukiwań. Postaje życzyć,
aby dokonana praca i refleksja zostały właściwie docenione i jak najowocniej wykorzystane zarówno w refleksji i w praktyce wychowawczej Kościoła.
ks. Wojciech Osial
Hanna B u c z y ń s k a - G a r e w i c z , Człowiek wobec losu, Kraków,
Universitas 2010, ss. 329.
Niepokojąca współczesnych destabilizacja czy raczej destrukcja
podstaw metafizycznych owocuje niejednokrotnie tendencjami zmierzającymi w dwóch kierunkach. Z jednej strony próbuje się przyjąć postawę filozoficzno-kulturowej kompensacji, poprzez próbę powrotów
do źródeł wartości i tradycji. Z drugiej zaś, króluje postawa zerwania
z metafizyką jako wyrazem ponowoczesnego zmagania się z – wyra-
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żonym przez Gianniego Vattimo – „osłabieniem bycia” (G.Vattimo,
1985). Doświadczana jednak rzeczywistość ma charakter hybrydowy
a jej dynamikę wyznacza ciągłe oscylowanie podmiotu między sferą sacrum i profanum świata doczesnego. I choć ponowoczesność
przyzwyczaiła nas do myślenia w kategoriach heideggerowskiego
Verwindung (przebolenia rzeczywistości), to trudno we współczesnym
dyskursie antropologicznym pominąć religijne wymiary i aspekty podstawowych pojęć konstytuujących człowieka. Wymiary te zyskały bowiem duże znaczenie na gruncie nie tylko filozofii hermeneutycznej,
by przywołać choćby Paula Ricoeura, ale także we współczesnej dyskusji na temat kondycji i miejsca człowieka ponowoczesnego, w który
wpisuje się recenzowana pozycja.
Punktem wyjścia dla autorki stał się nie sam los czy opatrzność, które to pojęcia używane są zamiennie lub przynajmniej w wielu miejscach o niejednoznacznej konotacji (s. 20-22), ale rozum człowieka,
który skazuje ludzkość na nieustanną walkę z tym co nieuchronne, tajemnicze i nieznane a jednocześnie może być uznane za arcyludzkie
(s.125-137). Tematem przewodnim jest jedność w zmienności pojęcia
losu. Autorka poprzez wybrane nieprzypadkowo przykłady chce ukazać historię problematyczności pojęcia jako nie jedyną możliwą narrację, ale jedną z możliwych interpretacji. Poddała bowiem analizie
przesłanki mniemań o losie oraz to, do jakich konkluzji mogą one zaprowadzić. Należy także podkreślić, iż profesor Buczyńska-Garewicz
jasno zaznacza we wstępie, że celowo nie definiuje sensu losu, albowiem rozumieć, to nie zaczynać od nowa, ale umieć się włączyć w już
istniejący ciąg (s. 12).
Początkowym momentem historycznym swej interpretacji autorka czyni epokę Oświecenia jako przełom w zachodnim myśleniu
o człowieku, losie i wolności, które to na trwałe weszło do tradycji
europejskiej. Wolterowski Kandyd czy Kubuś Fatalista Diderot’a stają się narzędziem w rekach filozofa, by ukazać żart, parodię, drwinę
i śmiech jako argument w filozoficznym dyskursie tamtej epoki nad
zniewoleniem umysłu przez wiarę w przeznaczenie ciążące nad światem i człowiekiem. Przytaczając w dalszej części polemikę Woltera
z Leibnizem, Buczyńska-Garewicz dokonuje próby konfrontacji losu
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z pojęciem Opatrzności jako próby wyjaśnienia ówczesnej obecności
zła w „doskonałym dziele stworzenia” (25-73).
Strukturę książki można zarysować w postaci triady zagadnień,
a mianowicie od przedstawienia losu w rozumieniu tego, co nieuchronne (s. 23-76), przez postawienie pytania o jego problematyczność ustami Nietzschego, Schopenhauera i Emersona (s. 108-239), po
internalizację pojęcia, gdzie problematyczny staje się już nie los, ale
sam człowiek, co zobrazowane zostaje lekturą R. Musil’a Człowiek bez
właściwości (s. 249-303).
Pierwsza część prezentowanej książki wydaje się być szczególnie
aktualna wobec pytać zadawanych współcześnie. Albowiem przytoczone na początku heideggerowskie pojęcie Verwindung, a wielorako dziś interpretowane, zakłada rezygnację z metafizyki połączoną
z akceptacją niemożności jej uniknięcia, niczym przebolenie i zgoda
zarazem. Poprzez Verwindug Heidegger czy Vattimo wyrażają nową
interpretację tego, co Buczyńska-Garewicz pragnie dokonać poprzez
swych bohaterów, a mianowicie stawiają oni pytanie o miejsce i rolę
ludzkiego rozumu wobec zastanej rzeczywistości. Jak i na ile człowiek
jest w stanie odczytać swoje powołanie i przeznaczenie wobec walki
w obronie prawdy przed złudzeniem, nie tylko o sobie samym? (s. 73)
Czy to wystarczy, by człowiek, jako źródło i miejsce losu odpowiedział w czym tkwi sens?
Na te pytania autorka stara się udzielić odpowiedzi posługując się
przykładami filozoficznej refleksji podnoszącej problematykę i główne
etapy kształtowania się zachodniego myślenia na temat zaproponowanego zagadnienia. Od refutacji pojęcia losu jako przeznaczenia, wobec
którego człowiek był bezsilny, przez triumf rozumu instrumentalnego po internalizację losu jako wyraz ponowoczesnego końca refleksji
nad przeznaczeniem. Jak podkreśla, pierwsza koncepcja jest charakterystyczna dla myślenia wyłącznie krytycznego, które nie prowadzi
do zrozumienia dziejów życia, lecz do zaprzeczenia określonej ich interpretacji. Koncepcja odrzucenia losu transcendentnego przechodzi
w „teorię przypadku”, który rządzi życiem i człowiekiem. A zatem –
jak ukazuje autorka – refleksja nad losem przechodzi z dziedziny wiary
w dziedzinę rozumu, gdzie pojawia się kult jednostki i rozumu instru-
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mentalnego, który odmawia miejsca na możliwość i paradoksalność
Opatrzności jako świadectwa tajemnicy w życiu człowieka. W tej części swych rozważań Buczyńska-Garewicz dzieli niestety oświeceniowy pogląd na temat opatrzności jako mitu, gdyż nie próbuje przekonać
czytelnika o dezaktualizacji owych poglądów w czasach współczesnych. Zdaje się to odzwierciedlać godną uwagi wstrzemięźliwość nowożytnej filozofii do metafizycznego wymiaru ludzkiej egzystencji.
Nie oznacza to jednak, iż tematyka religijnego wymiaru pytania o los
zostaje pominięta we współczesnej filozofii, czego przykładem niech
będzie esej Gianniego Vattimo Historia Zbawienia, historia interpre
tacji. Brak owego dopowiedzenia wydaje się być znaczący, albowiem
już we wstępie autorka zastrzega sobie wybrany obszar historyczny,
jako znaczący dla współczesnych refleksji nad losem.
Trzecią proponowaną teorią jest zjawisko internalizacji losu. Wydaje
się, iż jest to teza znajdująca szerokie zastosowanie w ponowoczesnej
myśli filozoficzno-antropologicznej, gdzie wiedza o człowieku skupia
się wokół vattimowskiej interpretacji filozofii Heideggera, wyrażonej
w jego pensiero debole.
Hanna Buczyńska-Garewicz nie pozostaje w swych wnioskach wolna od ponowoczesnych wpływów myśli słabej, albowiem kończy swoją książkę wnioskiem, iż człowiek ponowoczesny jest człowiekiem bez
losu, a historia nowoczesnego myślenia może być rozumiana wręcz
jako pożegnanie z problematyką losu. Wnioski kończące refleksję pozostawiają jednak pewien niedosyt wobec zaproponowanej tematyki,
gdyż pominięta została odpowiedź na pytanie o związek współczesnego myślenia na temat losu z pojęciem Opatrzności. Tej, która w myśli
chrześcijańskiej ma charakter woluntarystyczny i jest wewnętrznym
usensownieniem wszystkich zdarzeń składających się na linię czasu
w jego linearnym wyobrażeniu. (A. Podsiad, Słownik terminów filozo
ficznych, Warszawa 2000).
Pytanie o ów związek nie jest bez znaczenia w zaproponowanym
dyskursie, gdyż pozostawia miejsce na zaproponowane zresztą przez
samą autorkę książki trzy pojęcia: tożsamość, historię i interpretację.
Nowożytność ukształtowała definicje tych pojęć przede wszystkim poprzez wieloznaczność odniesień, i co może szczególnie istotne i intere-
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sujące, uczyniła z tego podstawę współczesnego dyskursu. Fakt ten nie
zwalnia jednak z poszukiwań sposobów na wyjaśnienie i dopełnienie
przyjętych pojęć. Albowiem interesującym uzupełnieniem zagadnienia
człowieka wobec losu z perspektywy jego schyłku, jest spojrzenie z zewnątrz, którym wydaje się być płaszczyzna teologiczna, religijna czy
łącząca je obie teologia narracyjna. I choć pojęcia losu, Opatrzności,
jak i samej ponowoczesności, w której przyszło nam żyć, są wieloznaczne, właśnie dzięki swej wielopłaszczyznowej możliwości interpretacji nie pozwalają na spokojny sen w wydaniu Kubusia Fatalisty
lecz ciągłe poszukiwania miedzy tożsamością a obrazem, między narracją a sztuką i w końcu między esejem a symulakrem.
Książka Hanny Buczyńskiej-Garewicz zasługuje na uwagę przede
wszystkim ze względu na podjęty temat, choć nie pozostaje wolna od
wpływu współczesnej teorii metafizycznego schyłku. Dzieli bowiem
słabości współczesnego pisarstwa uwikłanego w myśl słabą. Wydaje
się zatem, iż tematyka Opatrzności, jakiej poświęcony został bieżący
numer Studia Theologica Varsaviensia, pozostaje niezbędnym i aktualnym zagadnieniem współczesnej myśli antropologicznej.
Dorota Sobocińska
Bogumił G a c k a , Znaczenie osoby w teologii Josepha Ratzingera –
Benedykta XVI, Warszawa, Wydawnictwo UKSW 2010, ss. 421.
W gruncie rzeczy cała działalność badawcza oraz pisarska tego
Autora poświęcona jest zgłębianiu chrześcijańskiego personalizmu. Wystarczy na przykład wystukać w internecie hasło „personalizm amerykański”, żeby natychmiast się zorientować, że u nas
w Polsce w zakresie tego tematu Gacka jest autorytetem bezdyskusyjnie pierwszorzędnym.
Ale bo też poświęcił amerykańskiemu personalizmowi nie tylko
swoją rozprawę habilitacyjną, ale również kilka innych książek, w tym
również wydanych po angielsku (zwłaszcza American Personalism,
Lublin: Oficyna Wydawnicza “Czas” 1995 – nie jestem Amerykaninem,
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więc nie będę jej oceniał, ufam jednak, że książka ta nie jest przywożeniem sów do Aten; warto zresztą pamiętać o tym, że w dzisiejszym
zglobalizowanym świecie angielska książka o amerykańskim personalizmie przeznaczona jest nie tylko dla Amerykanów). Dodajmy, że
Bogumił Gacka obdarzył nas ponadto polskimi przekładami książek
autorstwa wybitnych personalistów amerykańskich (takich jak Borden
Parker Bowne, Walt Whitman, Ralph Tyler Flewelling oraz Charles
B. Renouvier). Mówiąc krótko, rzetelną i wielką pracą zasłużył sobie
Bogumił Gacka na miano najwybitniejszego w Polsce znawcę amerykańskiego personalizmu.
Wielkiej pracy wymagało – i wciąż wymaga – drugie jeszcze dzieło
ks. Gacki w służbie ideom personalistycznym. Mianowicie jest on założycielem i naczelnym redaktorem prowadzonego w wersji polskiej
i angielskiej naukowego periodyku pt. „Personalizm”. Do komitetu redakcyjnego udało mu się zaprosić najwybitniejszych w świecie chrześcijańskich personalistów (działających w Stanach Zjednoczonych, ale
również w Europie), dzięki zaś swojej wersji angielskiej periodyk ten
– wychodzący od roku 2001 – nie tylko propaguje idee personalistyczne, ale również przyczynia się do zwiększenia obecności polskiej teologii w świecie.
Rozprawa odsłaniająca personalizm w teologii Josepha Ratzingera
jest książką profesorską ks. Bogumiła Gacki. Obecny papież jest bezdyskusyjnie jednym z najwybitniejszych teologów katolickich ostatnich pięćdziesięciu lat i na tę opinię zasłużył sobie, na długo zanim
został papieżem. Tym, co go wyróżnia w stosunku do dwóch gigantów XX-wiecznej teologii katolickiej, jest to, że ani nie próbuje on
proponować teologii katolickiej kopernikańskiego przewrotu na miarę
Karla Rahnera przewrotu antropologicznego, ani nie sugeruje jej jakiegoś punktu archimedesowego, który byłby analogiczny do kenotycznej
trynitologii Hansa Ursa von Balthazara. Wręcz przeciwnie, Ratzinger
wielokrotnie podkreśla, że nie ma ambicji budowania jakiegokolwiek
systemu teologicznego.
Tym, co ożywia całą jego refleksję teologiczną, jest chęć otwarcia
się na tę cechę specyficzną chrześcijaństwa, że „wiara rodzi się z tego,
co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17).
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Innymi słowy, źródłem wiary nie są ani intelektualne poszukiwania,
ani refleksja nad religijnymi potrzebami, doświadczeniami czy zwyczajami, ani intuicyjne domyślanie się, jakie są ostateczne wymiary
rzeczywistości. Źródłem wiary jest objawienie nadprzyrodzone, tzn.
zbawcze wejście Syna Bożego w nasze ludzkie dzieje. Słowem, podstawowym sensem uprawianej przez Ratzingera teologii jest dążenie
do tego, żeby jak najpełniej uwyraźnić autentyczność i oryginalność
chrześcijańskiej wiary – to, że jest ona darem Bożym, a nie dziełem
człowieka.
Dar zakłada osobę zarówno dawcy, jak obdarzonego. Nie byłoby
nadprzyrodzonego objawienia, gdyby Bóg nie był kimś osobowym
i gdyby dobrowolnie nie zechciał udzielać się swojemu stworzeniu.
Z drugiej zaś strony, autentyczna wiara (w sensie dobrowolnego otwarcia się na dającego się Boga) w ogóle nie mogłaby się pojawić, gdyby
człowiek nie był bytem osobowym, wyposażonym w rozum i zdolnym
do wolności, ale zdolnym ponadto do tworzenia wspólnoty z innymi
osobami. Te z pozoru banalne spostrzeżenia stanowią samą istotę uprawianej przez Josepha Ratzingera refleksji teologicznej.
Chrześcijaństwo jest dogłębnie personalistyczne – jest to podstawowa teza całej teologii Josepha Ratzingera. I właśnie to jest bodaj
najbardziej odkrywcze w całej myśli teologicznej obecnego papieża
Benedykta XVI, że tę prawdę chrześcijaństwa – wydawałoby się, prawdę od wieków dobrze znaną – odsłania on jako wciąż zbyt mało rozpoznaną, wprawiającą w zachwyt, czekającą na dalsze pogłębienia.
Ten właśnie wymiar teologii Ratzingera przedstawia Bogumił Gacka
w swojej książce. Powiem to inaczej: Zapewne można by napisać kilkadziesiąt uczonych, nudnych książek, pracowicie przedstawiających
funkcjonowanie pojęcia osoby w myśli kilkudziesięciu różnych teologów. Taką książkę, uczoną i nudną, można by również napisać o pojęciu osoby w myśli J. Ratzingera. Nie taką jednak książkę napisał
Bogumił Gacka. On zajął się myślą tego wielkiego teologa, żeby pokazać, że cała twórczość Kardynała Ratzingera/Benedykta XVI przenika fascynacja tą prawdą, iż chrześcijaństwo jest całe i konsekwentnie
personalistyczne.
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Już młody Ratzinger bardzo jasno potrafił pokazać (we Wprowadzeniu
w chrześcijaństwo), jak ważne dla naszego rozumienia świata jest rozpoznanie, czy Bóg, sama Podstawa i Źródło rzeczywistości, jest kimś
osobowym, czy też nie. Przecież tylko wówczas, gdy Bóg jest kimś
osobowym, logos jest pierwszy wobec materii, a świadomość wobec
nieświadomości, to co jednostkowe jest przed tym co powszechne,
wolność zaś przed koniecznością. Błąd antropologiczny marksizmu, za
który ludzkość zapłaciła bezmiarem krzywd i nieszczęść, nie wziął się
przecież z powietrza – jego źródłem były materialistyczne założenia
tego systemu filozoficznego, przyjęcie wstępnego dogmatu, że myśl
jest jedynie sposobem istnienia materii, i wynikające stąd lekceważenie tej prawdy, że człowiek, każdy człowiek, jest bytem osobowym.
Książka składa się z dwóch części. W części pierwszej Autor objaśnia dwa podstawowe dla swojego tematu pojęcia – pojęcie osoby
oraz czym w ujęciu Ratzingera jest teologia. Co do pojęcia osoby, jego
obecności można się doszukiwać już w Piśmie Świętym, jednak języki źródłowe chrześcijańskiej cywilizacji (hebrajski, greka i łacina) nie
miały wyrazu je określającego. Potrzeba takiego terminu stała się niezwykle gorąca na przestrzeni wieku IV, kiedy trzeba było jakoś nazwać
tych Trzech, którzy są jedynym niepodzielnym Bogiem. Jak wiadomo, teologia łacińska oraz grecka dokonały wówczas odmiennych,
choć komplementarnych wyborów – na określenie tego, co obecnie
nazywamy „osobą”, Łacinnicy wybrali wyraz persona, Grecy – hy
postasis. Na Synodzie Wyznawców w Aleksandrii (r. 361) wzajemnie
uznano ortodoksyjność tych terminów. Warto pamiętać, że wtedy jeszcze nie zastanawiano się nad tym, że również my, ludzie, jesteśmy bytami osobowymi.
Na terenie myśli łacińskiej temat ten podjął, na początku VI wieku, Boecjusz. Jego definicja osoby – że jest to rationabilis naturae
individua substantia – szczęśliwie podkreślała aż trzy istotne wymiary bytu osobowego – rozumność, niepodzielność oraz substancjalność. Zabrakło w niej wymiaru czwartego, który był niezwykle istotny
w sporach trynitarnych, kiedy zastanawiano się nad „strukturą” ontyczną Osób Boskich – Boecjusz pominął wymiar relacyjności.
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Wydaje się jednak, że zwyczajnym anachronizmem byłoby obarczanie Boecjusza winą za spowolnienie procesu odkrywania przez myśl
chrześcijańską tej nigdzie dotąd nie nazwanej prawdy, że my, ludzie,
jesteśmy bytami osobowymi. Wręcz przeciwnie, mocne przypomnienie przez Boecjusza, że osoba jest bytem substancjalnym, było wtedy bardzo potrzebne. Osadziło zaczynającą się myśl personalistyczną
na mocnym fundamencie, uchroniło ją przed podkreślaniem relacyjności bytu osobowego drogą na skróty, poprzez bagatelizowanie jego
substancjalności.
Dość przypomnieć, co na ten temat słyszy się w myśli nowożytnej. Dusza to tylko strumień świadomości, twierdził Hume. Człowiek
to tylko zwierzę, tym tylko różniące się od innych zwierząt, że zdolne do tworzenia kultury – mówią różni scjentyści. Rozwijane są również intuicje Hume’a w kierunku twierdzenia, że dusza to nic innego,
jak „tylko zespół wrażeń i przeżyć”, „to tylko szereg przedsięwzięć
tworzących ludzkie <ja>”, że „jaźń to tylko wiele ról, jakie pełnimy
w relacjach z innymi”. Nie ma wątpliwości, że antropologia nie mająca zrozumienia dla substancjalności osoby ludzkiej jest z gruntu
antypersonalistyczna.
Pierwszym myślicielem, który zwrócił uwagę na relacyjność osoby
ludzkiej jako na istotny moment naszego podobieństwa do Boga, był –
w XII wieku – Ryszard ze Świętego Wiktora. Jego teza, że osoba jest
to spiritualis naturae incommunicabilis existentia, istotnie uzupełnia
antropologię Boecjusza, ale przecież nie jest jej przeciwstawieniem,
tak jak ściany domu nie są przeciwstawieniem fundamentu, na którym
zostały położone. Osobiście sądzę, że wspaniałe stronice św. Tomasza
z Akwinu z De potentia Dei, q.9 a.4 czy z Sumy teologicznej, 1 q.29
a.4, w których wykazuje on, dlaczego w Bogu możliwe są relacje nie
będące przypadłościami i że to dlatego relacje w Bogu są samoistne
i są Osobami, wciąż czekają na odkrycie przez personalistów. Jakie
wnioski mogą stąd wypływać dla rozumienia osoby ludzkiej, zwłaszcza w świetle Tomaszowej teorii partycypacji – to pytanie wciąż czekające na kogoś, kto je podejmie. Może właśnie ks. Bogumił Gacka?
Uczony tak głęboko wkorzeniony w refleksję personalistyczną, wydaje się do tego niemal predestynowany.
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Przejdźmy do drugiego pojęcia podstawowego tej książki. Przed
stawiona przez ks. Gackę analiza Ratzingerowego pojmowania teologii prowadzi do odsłonięcia fundamentalnie personalistycznego
charakteru chrześcijańskiej teologii – jej początkiem jest przecież
inicjatywa osobowego Boga, który postanowił wejść w nasze dzieje
jako Zbawiciel. Dla współczesnej mentalności brzmi to zapewne mało
atrakcyjnie, jednak Joseph Ratzinger ma odwagę mówić otwartym tekstem, że teologia z samej swojej natury jest „podrzędna” w stosunku do
Bożego objawienia. Pozwolę sobie przypomnieć to, co napisał kiedyś
na ten temat: „Teologia jest w tym sensie <nauką podrzędną>, że sama
nie <pojmuje> ani nie <udowadnia> swoich ostatecznych podstaw.
Jest ona, by tak rzec, zawieszona na <wiedzy świętych>, na ich spojrzeniu: to spojrzenie jest punktem odniesienia dla teologicznej myśli,
która jest też gwarancją ich prawowierności”. Taka jest prawda i kard.
Ratzinger nie martwił się o to, że może w ten sposób dostarcza argumentu ludziom, którzy negują naukowy charakter teologii. Bogumił
Gacka potrafi bardzo przekonująco pokazać, że tak opisana „podrzędność” teologii jest źródłem jej personalistycznego charakteru.
Druga część profesorskiej książki ks. Gacki, kilka razy obszerniejsza od pierwszej, to pracowita wędrówka przez kolejne działy teologii,
ażeby pokazać, jak wytrwale i konsekwentnie Joseph Ratzinger pamiętał o tym, że nie tylko teologia chrześcijańska w ogóle, ale każda jej
cząstka, jeżeli tylko uprawiana jest autentycznie, naznaczona jest personalizmem. Zwrócę uwagę tylko na parę momentów, w których osobiście poczułem się bardzo pogłębiony.
I tak na przykład wydobywa Bogumił Gacka z tekstów Ratzingera
niezwykle odkrywczą, a zarazem wciąż mało zauważaną reinterpretację pojęcia chwały Bożej. Tradycyjnie, podkreślano przede wszystkim analogiczność tego pojęcia w stosunku do potocznego znaczenia
„chwały” – że niczego ona Bogu nie dodaje, ze strony zaś stworzeń polega nas zwróceniu całym sobą ku Stwórcy, ażeby od Niego otrzymywać całego siebie. Kard. Ratzinger zwraca uwagę na to, że świadome
zwrócenie człowieka ku swojemu Stwórcy i Zbawicielowi, ażeby powierzać Mu całego siebie oraz adorować Go, jest najwyższym urzeczywistnianiem siebie jako bytu osobowego, a więc relacyjnego.
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W tej perspektywie wyjaśnia się wreszcie, dlaczego Pan Jezus – przecież równy w bóstwie swojemu Ojcu Syn Boży – jako człowiek tak
wiele się modlił. Bo nawet On, Bóg prawdziwy, nie spełniłby do końca swojego człowieczeństwa, gdyby swoją ziemską pielgrzymkę nie
przeszedł jako ktoś cały rozmodlony. Krótko mówiąc, prawda o dwóch
naturach w Chrystusie, bardziej niż na Jego ontyczną wyjątkowość,
wskazuje na to, że nawet w boskiej osobie Syna Bożego, z chwilą kiedy przyjął ludzką naturę, jest ukierunkowanie na zjednoczenie ze swoim Źródłem.
Ze szczególnym zainteresowaniem przeczytałem rozdział dotyczący chrystologii, zwłaszcza że przed dwoma laty powstała na prowadzonym przeze mnie seminarium praca p. Bartosza Kuczmarskiego,
pt. Teologia Logosu w nauczaniu Josepha Ratzingera. Obecny papież
bardzo mocno podkreśla, i znaczenie tego spostrzeżenia dla teologii
Logosu świetnie wydobył p. Kuczmarski, że grecki wyraz logos znaczy
nie tylko słowo, ale również myśl, a nawet rozum. Płyną stąd ogromnie
ważne konsekwencje dla rozumienia Bożego dzieła stwórczego. Otóż
muszę przyznać rację Księdzu Bogumiłowi, że idea Logosu, w wykładzie kard. Ratzingera, owszem, podkreśla racjonalność stwórczego
dzieła Boga, ale bardziej jeszcze niż na rozumność, wskazuje na jego
relacyjność. To dlatego przecież Boży akt stwórczy (przypomnijmy
J 1,2: „wszystko stało się dzięki Logosowi, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało”) był początkiem zbawczego dzieła Boga.
Jeszcze słowo na temat personalistycznego wymiaru w eklezjologii.
Właśnie zaczynam 41. rok uczenia teologii na naszym wydziale i mogłoby się wydawać, że na uprawianiu teologii zęby zjadłem, a jednak
nigdy dotąd nie zwróciłem uwagi na Ratzingerową korektę w rozumieniu centralnej idei eklezjologicznej ostatniego soboru, mianowicie idei
Kościoła jako Ludu Bożego. To proste, a zarazem niezwykle odkrywcze spostrzeżenie ks. Gacka przedstawia następująco: „Izrael określa
się pojęciem Lud Boży tylko wówczas, gdy jest on zwrócony ku Panu,
a więc nie sam w sobie, lecz w akcie odniesienia i wyjścia poza siebie; tylko ten akt bowiem czyni Izrael tym, czym nie jest sam z siebie”
(s. 131). Rzecz jasna, zauważenie tej prawdy na temat Ludu Bożego
domaga się teraz przemyślenia na nowo różnych ustalonych już, a nie
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do końca słusznych interpretacji soborowej Konstytucji dogmatycznej
o Kościele.
Skorzystam z tego, że jestem przy eklezjologii i pozwolę sobie na
następne słowo w obronie świętego Tomasza z Akwinu, który tak często, a zupełnie niesłusznie jest przedstawiany jako daltonista na podstawowe wartości personalizmu. Przecież to nie kto inny, ale właśnie
św. Tomasz przedstawiał Kościół jako una persona mystica (Suma teo
logiczna, 3 q. 48 a. 2 ad 1). Temat owego „wielkiego ja” Kościoła, które w Dzień Ostateczny osiągnie swoje pełne podobieństwo do jedności
Ojca i Syna i Ducha Świętego, gruntownie opracował Heribert Mühlen
i to sformułowanie Tomasza znalazło się nawet w tytule jego ogromnego dzieła: Una mystica persona. Die Kirche als das Mysterium der
heilsgeschichtlichen Identität des Heiligen Geistes in Christus und den
Christen (München Paderborn – Wien 1968, ss. 629). Rzecz jasna,
to, że w książce ks. Gacki niekiedy nie znajdzie się czegoś, co by się
chciało znaleźć, nie jest żadnym zarzutem pod jej adresem.
Jacek Salij OP
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STYCZEŃ-CZERWIEC 2010
I. WYDARZENIA Z WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO
1. Dnia 25 lutego 2010 r. miało miejsce międzynarodowe sympozjum naukowe „Jan Paweł II w Maroku” zorganizowane przez Sekcję Misjologii
WT UKSW, Naukowe Koło Misjologów oraz Instytut Papieża Jana Pawła II.
W pierwszej części wygłoszone zostały następujące referaty: Słowo Ambasadora
Królestwa Maroka – J . E . M o h a O u a l i Ta g m a (Ambasador Królestwa
Maroka), Prezentacja Maroka – Martyna Z i e l i ń s k a , Agata B u c z k o w s k a
(NKM), Polscy misjonarze w Maroku – Karolina D z i e w u l s k a (NKM),
oraz Pielgrzymka Jana Pawła II do Maroka (fragmenty filmu). W drugiej
części wygłoszone zostały następujące referaty: Zarys historii Maroka – ks.
dr hab. Jarosław R ó ż a ń s k i OMI (UKSW), Hassan II – król i przywódca
religijny – Krzysztof Ś l i w i ń s k i (były ambasador RP w Maroku), Kościół
w Maroku wczoraj i dziś – ks. Aleksander S e n i u k (IPJPII). W trzeciej części zaprezentowano referaty: Cechy charakterystyczne islamu marokańskie
go – dr Aldona P i w k o (UKSW), Dialog z islamem w ujęciu Jana Pawła II
– prof. dr hab. Eugeniusz S a k o w i c z (UKSW), Jan Paweł II wśród muzuł
manów. Od Casablanki do meczetu Umajjadów – ks. dr Adam W ą s SVD
(Centrum Dialogu Kultur i Religii w Pieniężnie)
2. Dnia 18 marca 2010 r. odbyła się konferencja: „I Bóg przemawiał przez
proroków” zorganizowana przez Sekcję Misjologii WT UKSW oraz Fundację
Melvana. Konferencja obejmowała: Przedstawienie tematu konferencji –
Sebahattin O n e r ; Pieśni o prorokach – artyści z Turcji; Recytacja tekstów
o prorokach z Biblii – studenci misjologii (NKM); Chrześcijańska koncep
cja proroctwa i proroków – ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof B a r d s k i ;
Recytacja Koranu (w języku arabskim i polskim) na temat Abrahama, Jezusa
i Muhammada (Pokój z Nimi); Jaka jest rola Proroków i ich dzieła – od
Adama do proroka Muhammada – Hasan A k m a t ; Film „Wizyta miłosier
dzia” na temat Proroka Muhammada i jego przesłania w zakresie traktowania
wyznawców innych religii; Postrzeganie Mahometa we współczesnej litera
turze teologicznej – dr Aldona P i w k o (WT UKSW); Pieśni o Prorokach –
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studenci z Turcji; Muzyka turecka i polska; degustacja tradycyjnych potraw
tureckich.
3. Dnia 23 marca odbyło się studenckie sympozjum „Wokół śmierci
w Biblii. Egzegeza – Archeologia – Recepcja” zorganizowane przez Koło
Naukowe Studentów Biblistyki WT UKSW. Wygłoszone zostały referaty: Miejsca pośmiertnej egzystencji zmarłych w religii egipskiej – Cezary
B a k a (Instytut Archeologii UW); Rozumienie życia po śmierci w Dn 12,2-3
i w innych apokaliptycznych pismach z tej epoki oraz wcześniejsza trady
cja biblijna – Paulina P r a ż m o w s k a (WT UKSW); Motyw ukrzyżowania
Chrystusa w malarstwie włoskim – mgr Kinga K o w z a (WNHiS UKSW);
Starotestamentalne źródła kary śmierci (rola, cele) a stanowisko Kościoła
katolickiego – mgr Anna G ę b a l s k a ; Śmierć w kulturze ludów Półwyspu
Arabskiego w czasach Jezusa – Przemysław M ą c z e w s k i ; Śmierć Jezusa
w mowach z Dziejów Apostolskich – Tomasz H e r b i c h (WT UKSW),
Motywy śmierci w średniowieczu – mgr Agata P o p k o w s k a .
4. Dnia 25 marca 2010 r. odbyło się sympozjum misjologiczne „Jan Paweł II
w Paragwaju” zorganizowane przez Sekcję Misjologii WT UKSW, Naukowe
Koło Misjologów oraz Instytut Papieża Jana Pawła II. W pierwszej części
wygłoszone zostały następujące krótkie komunikaty: Ogólna charakterystyka
Paragwaju – Urszula B o r z ę c k a (NKM), Historia Paragwaju – Agnieszka
R ó ż n i c k a (NKM), Historia Kościoła w Paragwaju – mgr Elżbieta R o t t e r
(NKM-PDM), Mozaika społeczno-kulturowa Paragwaju – ks. mgr Mariusz
G r a s z k (NKM), Historia i teraźniejszość redukcji paragwajskich – Jarema
Ł o p a c i ń s k i (NKM), Dynamika ewangelizacyjna w redukcjach para
gwajskich – Marcin Ż y w i o ł e k (NKM), Polscy misjonarze w Paragwaju
– Karolina D z i e w u l s k a (NKM), Sanktuarium Maryjne w Caacupé –
Agata B u c z k o w s k a (NKM), Przegląd polskich filmów o pracy misyjnej
w Paragwaju – Paweł Wa l i g ó r a (NKM) i Kalendarium wizyty Jana Pawła II
w Paragwaju – Martyna Z i e l i ń s k a (NKM). Po tej części miała miejsce krótka przerwa, podczas której ks. dr Tomasz S z y s z k a zaprezentował
sztukę picia yerba mate. W drugiej części znalazły się trzy dłuższe referaty: Tematyka nauczania Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Paragwaju –
ks. dr. Zdzisław S t r u z i k (dyrektor IPJPII i UKSW), Relacje i opinie prasy
paragwajskiej o pielgrzymce Jana Pawła II do Paragwaju – mgr lic. Marta
K w a ś n i c k a (PAT), oraz Kontrowersje wokół spotkania Jana Pawła II
z Indianami Paragwaju – ks. dr Tomasz S z y s z k a . Na koniec zaprezentowany został film reżyserii p. Piotra Zaręby Na bezdrożach tożsamości. Chaco,
opowiadający o pracy misyjnej w Paragwaju ojca Zdzisława K s i ą ż k a
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SDB.W związku z sympozjum przed aulą Jana Pawła II zorganizowano wystawę zatytułowaną „Pamiątki z wizyty Jana Pawła II w Paragwaju”.
5. Dnia 8 kwietnia 2010 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Filozoficznych Podstaw Teologii WT
UKSW „Philosophy within Theology and Mystics – historical basis and modern approach – Filozofia w teologii i mistyce – historyczne podstawy i współczesne ujęcia”. Wygłoszone zostały następujące referaty: Towards a unique
metaphysic and theologic model: genetic conception of principle of relation
(W kierunku oryginalnego modelu metafizyczno teologicznego: genetyczna
koncepcja zasady relacji) – prof. Jose Maria Lopez S e v i l l a n o (President
of Idente Shool, Rzym); Semenenko, Rielo, Gogacz are they heralds of
the new epoch? (Semenenko, Rielo, Gogacz zwiastunami nowej epoki?) –
dr Krzysztof A. Wo j c i e s z e k (WSPR Pedagogium, Warszawa); The mysti
cal definition of the human person and the meaning of pain (Mistyczna defini
cja osoby ludzkiej i znaczenie bólu) – dr Cornelia H e l f r i c h (Fernando Rielo
Foundation, Berlin); Remarks on contemplation as a philosophical cogni
tion (Uwagi na temat kontemplacji jako poznania filozoficznego) – ks. prof.
UKSW dr hab. Tomasz S t ę p i e ń (UKSW); Relations between Philosophy
and Theology. Approach of st. Thomas
���������������������������������������
Aquinas (Wzajemne relacje pomię
dzy filozofią i teologią w ujęciu św. Tomasza z Akwinu) – prof. UKSW dr hab.
Artur A n d r z e j u k (UKSW); “Meditatio mortis” – the best way to perfect
life? (Czy meditatio mortis jest najlepszą drogą do doskonałego życia?) – mgr
Anna K a z i m i e r c z a k - K u c h a r s k a (UKSW, Warszawa); Philosophical
interpretation of mystical experience – M. Gogacz approach (Filozoficzna in
terpretacja doświadczenia mistycznego w ujęciu Mieczysława Gogacza) – dr
Izabella A n d r z e j u k (WSKPiSM, Warszawa).
6. Dnia 13 kwietnia 2010 r. odbyła się interdyscyplinarna konferencja teologiczno-historyczna o stosunku Kościoła do wojny „Kościół a wojna” zorganizowana przez Międzywydziałowe Koło Naukowe Historii Kościoła
i Teologii UKSW. Podczas konferencji zostały wygłoszone następujące prezentacje: Słowo wstępne – ks. dr Józef Ł u p i ń s k i (Sekcja Misjologii
WT UKSW); Chrześcijanie wobec wojny od I do III wieku – mgr Fryderyk
R o z e n (WNHiS UKSW); Idea wojny sprawiedliwej u św. Augustyna – ks.
dr Jerzy Duda (Instytut Teologiczny Siedlce); Wojna i miłość. Kilka uwag
o argumentach św. Tomasza z Akwinu dotyczących wojny sprawiedliwej –
ks. dr hab. Tomasz S t ę p i e ń (WT UKSW); Zmiana podejścia do wojny
sprawiedliwej? Współczesna refleksja teologiczna wobec wojny sprawiedli
wej i pacyfizmu – Paula P r a ż m o w s k a (WT UKSW); Idea świętej woj
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ny i pierwsza wyprawa krzyżowa – mgr Wojciech C i c h o ń (Wydz. Historii
i Dziedzictwa Kulturowego UPJP2 Kraków); Wyprawy krzyżowe za pon
tyfikatu papieża Innocentego III – mgr Łukasz L i c h t e r (Wydz. Historii
i Dziedzictwa Kulturowego UPJP2 Kraków); Infidelis ecclesia – relacje pa
piestwa i patriarchatu Antiochii na początku XII w. – Bartłomiej Dźwigała
(Wydz. Nauk Historycznych i Społecznych UKSW); Marcin Luter a Wielka
Wojna Chłopska w Niemczech 1524-1526 – mgr Grzegorz Wo d z i ń s k i
(WNHiS UKSW); Pius IX wobec powstania styczniowego – Kamil G o r a l
(IEMiD WT UKSW); Zniszczenia wojenne budowli sakralnych na Mazowszu
w trakcie I wojny światowej – Grzegorz M i c h a l a k (WNHiS UKSW);
Misyjna natura Kościoła katolickiego w obliczu wojny domowej w Kambodży
– Paulina G r u b e k (IEMiD WT UKSW); Misja dyplomatyczna Stolicy
Apostolskiej dla rozwiązania konfliktu na Bałkanach w latach 1992-1995 –
mgr Edgar S u k i e n n i k (WNHiS UKSW); Podsumowanie konferencji – Ks.
dr Józef Ł u p i ń s k i
7. Dnia 13 kwietnia 2010 r. odbyła się konferencja naukowa „Tajemnica
Boga i człowieka w roku liturgicznym” zorganizowana przez Sekcję
Liturgiki WT UKSW. Zostały wygłoszone następujące referaty: Koncepcja
czasu a liturgia chrześcijańska – ks. dr Jan R u s i e c k i (UKSW); Rok li
turgiczny sakramentem paschalnym według św. Leona Wielkiego – dr Anna
P l e s k a c z e w s k a ; Rok liturgiczny W ujęciu Prospera Gueranger’a – ks.
prof. dr hab. Stefan K o p e r e k (PUJPII, Kraków); Rok liturgiczny paschą
Chrystusa – ks. dr Waldemar P a ł ę c k i (KUL); Eklezjalny wymiar roku litur
gicznego – ks. prof. UKSW dr hab. Jacek N o w a k .
8. W dniach 21-22 kwietnia 2010 r. w Wyższym Seminarium Duchownym
w Ołtarzewie odbyło się sympozjum z okazji Dni Pallottiego „Apostolstwo
Ludu Bożego w nauczaniu Jana Pawła II” zorganizowane przez Instytut
Teologii Apostolstwa WT UKSW oraz Wyższe Seminarium Duchowne
Księży Pallottynów. Podczas obrad zostały wygłoszone następujące referaty: Apostolstwo młodzieży w nauczaniu Jana Pawła II – ks. dr. Marek
C h m i e l n i a k ; Źródła patrystyczne adhortacji apostolskich Jana Pawła II –
ks. dr Tomasz S k i b i ń s k i ; Maryjny charakter apostolskiego posługiwania
Jana Pawła II w programie Wielkiej Nowenny Fatimskiej – ks. dr Krzysztof
C z a p l a ; Apostolat życia konsekrowanego w nauczaniu Jana Pawła II – ks.
prof. UKSW dr hab. Czesław P a r z y s z e k ; Dziedzictwo myśli Jana Pawła II
we wspólnym podejściu do wychowania jako prawdziwego apostolstwa –
ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław D z i e k o ń s k i ; Jana Pawła II apostolat
przez media – ks. prof. dr hab. Paweł G ó r a l c z y k ; Ad Christum Redemptorem
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(podstawowy wymiar posługi apostolskiej Jana Pawła II) – ks. prof. UKSW
dr hab. Roman K a r w a c k i ; Wpływ Jana Pawła II na rozkwit apostolstwa
świeckich – ks. prof. UKSW dr hab. Marian K o w a l c z y k ; Miłosierdzie Boże
jako myśl przewodnia pontyfikatu Jana Pawła II – ks. dr Roman F o r y c k i ;
Św. Wincenty Pallotti i jego Dzieło apostolskie w przemówieniach Jana Pawła
II do rodziny pallotyńskiej – ks. dr Mariusz M a ł k i e w i c z . Następnie odbyło się osiem dyskusji panelowych: Rola ośrodków duszpasterstwa powołań
(przew. Ks. A. M a n e l s k i ), Wyzwania roku propedeutycznego (lub nowicja
tu) i formacji seminaryjnej w kontekście współczesnych zagrożeń – szczegól
nie kryzysu rodziny (ks. G. M a r c z u k ), Formacja muzyczno-liturgiczna (ks.
D. S m o l a r e k ), Kapłańska posługa głoszenia Słowa (ks. K. M a r c y ń s k i ),
Szafarstwo sakramentalne kapłana (ks. A. D y r ), Duszpasterski charyzmat
kapłana (ks. K. Z i ó ł k o w s k i ), Problem wierności kapłańskiej i porzucenia
drogi powołania (ks. M. K o w a l c z y k ), Formacja stała osób duchownych
(ks. M. M a ł k i e w i c z ).
9. Dnia 21 kwietnia 2010 r. Sekcja Teologii Duchowości WT UKSW oraz
Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus zorganizowały sympozjum „Sługa Boży Ojciec Anzelm Gądek OCD w służbie życia konsekrowanego”. Wygłoszone zostały następujące referaty: Życie i działalność Sługi
Bożego o. Anzelma Gądka OCD – dr Paweł S i e r a d z k i (KUL); Duchowość
i formacja zakonna karmelitów bosych w nauczaniu Sł. B. o. Anzelma Gądka
OCD – o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław G o g o l a OCD (UPJPII); Życie wspól
notowe karmelitów bosych jako życie miłości w ujęciu Sł. B. o. Anzelma –
O. prof. dr hab. Placyd O g ó r e k OCD (UKSW); Trzy etapy życia ducho
wego w ujęciu Sł. B. o. Anzelma Gądka OCD – ks. prof. dr hab. Stanisław
U r b a ń s k i (UKSW); Osobowość kapłana w ujęciu Sł. B. o. Anzelma
Gądka OCD – o. prof. dr hab. Antoni Jozafat N o w a k OFM (GWSH im.
W. Korfantego, Katowice); Życie konsekrowane w ujęciu Sł. B. o. Anzelma
Gądka OCD – s. prof. dr hab. Teresa P a s z k o w s k a SNMPN (KUL);
Charyzmat i duchowość Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
– s. lic. Konrada D u b e l (Łódź); Zjednoczenie z Bogiem jako cel życia ka
płana i osoby konsekrowanej w ujęciu Sł. B. o. Anzelma Gądka OCD – ks. dr
Włodzimierz G a ł ą z k a (UKSW).
10. Dnia 27 kwietnia 2010 r. odbyło się sympozjum „Współczesna koncepcja parafii” zorganizowane przez Sekcję Teologii Pastoralnej WT UKSW oraz
WT uniwersytetu w Trnavie (Słowacja). Wygłoszone zostały następujące referaty: Parafia w nauczaniu Magisterium Kościoła – ks. dr T. F a l a k (UKSW);
Parafia w Polsce w świetle badań socjologicznych – mgr M. T u t a k (UKSW);
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Propozycje odnowy parafii – ks. dr T. W i e l e b s k i (UKSW); Farnost na
Slovensku z pohladu sociologickych vyskumov [Parafia na Słowacji w świe
tle badań socjologicznych] – dr Magda M i n i c h o v a (TU); K suvislostiam
vazby s farskym spolocenstvom hodnotami rodinneho zivota a reprodukcnym
spravanim [Związki pomiędzy wspólnotą parafialną, wartościami życia ro
dzinnego i zachowaniem reprodukcyjnym] – prof. dr Jozef M a t u l n i k (TU);
Od teritorialnej k personalnej farnosti [Od parafii terytorialnej do parafii
personalnej] – prof. dr Ladislav C s a n t o s (TU); Farnost v tretom tisicroci
[Parafia w trzecim tysiącleciu] – doc. dr Josef K y s e l i c a (TU).
11. Dnia 6 maja 2010 r. miała miejsce międzynarodowa konferencja
„Bohaterowie pokoju” zorganizowana przez Dunaj Instytut Dialogu, Centrum
Dialogu Międzykulturowego UKSW, Sekcja Misjologii WT UKSW oraz
Papieski Wydział Teologiczny „Bobolanum”. Konferencja rozpoczęła się pokazem filmu o abpie R o m e r o dla tych, którzy przybyli wcześniej na konferencję. W pierwszej części, po słowie wprowadzającym pani prorektor
UKSW, prof. dr hab. Dorota K i e l a k oraz prezesa Dunaj Instytutu Dialogu,
p Selçuk Mustafa Ö z c a n a . Zaprezentowanych zostało pięć par. W każdej
z nich jedna osoba była chrześcijaninem. Dwa pierwsze wykłady wprowadzające dotyczyły dwóch kluczowych osób. Referat Jan Paweł II – dr hab.
Zbigniew K u b a c k i SJ (Bobolanum) oraz Fethullah Gülen – dr Arhan
K a r d a ş (Dunaj Instytut Dialogu). W drugiej części zaprezentowano dwie
pary: Matka Teresa – dr Katarzyna F l a d e r (IWoK WT UKSW) i Dalajlama
– Piotr C y k o w s k i (Fundacja Inna Przestrzeń) oraz Jan XXIII – dr Wojciech
K l u j (Sekcja Misjologii WT UKSW) i Mahatma Gandhi – prof. Surendar
B h u t a n i (Indo-Polish Chamber of Comerce). W kolejnej części ukazane zostały kolejne dwie pary: Nelson Mandela – prof. dr hab. Jarosław R ó ż a ń s k i
(Sekcja Misjologii WT UKSW) i Abdu’l-Bahá – dr Marzena P a r z y k
(Wspólnota Wyznaniowa Bahaitów w Polsce) a także Oscar Romero –
dr Tomasz S z y s z k a (Sekcja Misjologii WT UKSW) i Martin Buber – Rabin
S c h u m a n (Fundacja Beit Warszawa). W ostatniej części wspólnota buddystów Nepalu zaprezentowała Modlitewna muzyka buddyjska.
12. W dniach 10-11 maja 2010 r. we Włocławku odbyło się sympozjum
„Rola mediów w przemianach Kościoła w Polsce i demokratyzacji polskiego
społeczeństwa” zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów
i Duszpasterzy im. Jana Pawła II, Sekcję Teologii Pastoralnej WT UKSW
oraz Wydział Duszpasterstwa Ogólnego kurii diecezjalnej we Włocławku.
Wygłoszone zostały następujące referaty: Wpływ reklamy i PR na wizerunek
Kościoła w Polsce – mgr lic. Monika S u l e j ; Media jako instrument porozu
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miewania się w polskim Kościele – Marek N o w i c k i (dziennikarz); Presja
mediów na przemiany Kościoła w Polsce i demokratyzację polskiego społe
czeństwa – Krzysztof S k o w r o ń s k i (twórca Radia WNET); Kościół wobec
paradygmatu medialnego. Czego oczekujemy od mediów? – ks. prof. dr hab.
Waldemar I r e k ; Główne idee nauczania – ks. prof. dr hab. Edmund R o b e k
SAC.
13. Dnia 10 maja 2010 r. odbyło się sympozjum naukowe „Moralność
a kryzys finansowy w ocenie wybranych religii światowych” zorganizowane
przez Sekcję Teologii Moralnej WT UKSW. Referaty wygłosili: Kryzys eko
nomiczny a judaizm – rabin Shalom ben C h a b a d L u b o w i c z ; Finanse
a islam – mufti Nadal A b u Ta b a k ; Kryzys ekonomiczny a buddyzm – czcigodny Jacek M i ś n i a k i e w i c z ; Moralne aspekty kryzysu finansowego
w perspektywie katolickiej – ks. dr Krzysztof K i e t l i ń s k i (UKSW).
14. Dnia 11 maja 2010 r. odbyło się Międzyuczelniane Spotkanie Stu
dentów i Doktorantów Liturgiki zorganizowane przez Katedrę Historii
Liturgii WT UKSW zatytułowane „Kapłaństwo wobec kultury, wspólnoty
i potrzeb świata”. Wygłoszone zostały następujące prezentacje: Główne idee
Roku Kapłańskiego – ks. dr Alfred D y r SAC (Ołtarzew); Liturgia w budo
waniu tożsamości kapłańskiej – ks. prof. dr hab. Bogusław M i g u t (KUL);
Oczekiwania Kościoła i świata wobec posługi kapłańskiej – ks. dr Piotr
K l i m e k (rektor WSD Warszawa-Praga); Wprowadzenie w zagadnienia semi
nariów otwartych Katedry Historii Liturgii – ks. dr Krzysztof F i l i p o w i c z
(UKSW); Kształtowanie się modlitwy eucharystycznej w pierwszych wiekach
– Emil W r a t n y ; „Dramat liturgiczny” jako ekspresja posługi kultycznej –
Mateusz B r y s z e w s k i ; Ważniejsze zagadnienia z liturgii święceń – ks. mgr
lic. Piotr C i e ś l i k ; Kardynał Stefan Wyszyński o liturgii w życiu kapłana –
ks. mgr lic. Piotr Wa l e ń d z i k .
15. Dnia 12 maja 2010 r. odbyło się sympozjum duchowości honorackiej
„Duchowość seraficka” zorganizowane przez Sekcję Teologii Duchowości
WT UKSW, Konferencję Rodziny Honorackiej oraz Centrum Duchowości
„Honoratianum”. Wygłoszone zostały referaty: Nurty duchowości katolic
kiej w Europie na przełomie XIX i XX wieku – ks. prof. dr hab. Stanisław
U r b a ń s k i (UKSW); Chóry aniołów w teologii średniowiecznej od PseudoDionizego Areopagity do św. Bonawentury – dr Roman M a j e r a n (KUL);
Idea „serafickości” Franciszka z Asyżu we wczesnej tradycji hagiografii
franciszkańskiej – br. dr Wiesław B l o c k OFMCap (Antonianum, Rzym);
Duch seraficki w rozumieniu bł. Honorata Koźmińskiego – br. mgr lic. Juliusz
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P y r e k OFMCap (CDH Zakroczym); Seraficki duch Zgromadzenia Sióstr
Felicjanek – s. Antonella G a w l i k CSSF (Kraków); Uwielbienie Boga mo
tywem troski Sióstr Westiarek Jezusa o przyozdabianie świątyń – Elżbieta
C h y c h ł o w s k a WJ (Podkowa Leśna); Duch świętego zapału z życiu i pi
smach wybranych postaci zgromadzeń honorackich – Julia Elżbieta W ą s a l a
WNO (Otwock); Seraficka miłość Boga i bliźniego w duchowości Córek Matki
Bożej Bolesnej – Serafitek – S. Ancilla S t a s i o w s k a CMBB (Kraków).
16. Dnia 13 maja 2010 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Personalizm w Europie” zorganizowana przez Katedrę Personalizmu
WT UKSW. Zostały przedstawione następujące referaty: Personalizm włoski
– ks. dr Robert S k r z y p c z a k (Wenecja); Antropogeneza – personalistycz
na perspektywa początków człowieka [prezentacja encyklopedii personalizmu – „Enciclopedia della persona nel XX secolo”] – prof. Antonio P a v a n
(Padwa); Personalizm hiszpański – prof. Juan Manuel B u r g o s (przewodniczący Stowarzyszenia Personalistów Hiszpańskich); Główne nurty personali
zmu europejskiego – ks. prof. KUL dr hab. Krzysztof G u z o w s k i ; Elementy
personalizmu – podmiotowość i indywidualność w postmodernistycznej dys
kusji filozoficznej – ks. prof. UKSW dr hab. Ignacy B o k w a ; Personalizm
Johna H. Newmana – ks. prof. UKSW dr hab. Bogumił G a c k a MIC; Wpływ
mikroorganizmów na życie osoby ludzkiej – Mgr inż. Sławomir G a c k a
(Stowarzyszenie EkosystEM – Dziedzictwo Natury).
17. Dnia 14 maja 2010 r. w kampusie UKSW przy ul. Dewajtis 5 odbyła się I Konferencja Naukowa z cyklu „Wyzwania nowych mediów” na temat „Etyczne i prawne wyzwania Internetu”. Organizatorem była Katedra
Pedagogiki Mediów w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. Całość
wystąpień podzielono na cztery sesje, w każdej przewidziano 3 referaty i dyskusję. Części I zatytułowanej „Etos” przewodniczył ks. dr Andrzej A d a m s k i .
Podczas niej zostały wygłoszone referaty: Etos dziennikarza w odniesieniu do
nowych mediów – prof. dr hab. Krystyna C z u b a ; Etyczne aspekty interko
munikatywności internetowej – dr Grzegorz Ł ę c i c k i ; Wartości w świecie
realnym i wirtualnym – dr Małgorzata L a s k o w s k a . Drugiej części, zatytułowanej „Prawo” przewodniczyła dr Monika P r z y b y s z . Obejmowała ona
następujące referaty: Cybersquatting czyli kto ma prawo do domeny interne
towej? – Michał K o s e c k i ; Prawne aspekty działania mediów w Internecie
– ks. dr Andrzej A d a m s k i ; Deontologia dziennikarska a internetowe ser
wisy własne administracji publicznej – mgr Piotr Wa g l o w s k i . Trzeciej
części – „Wolność” przewodniczył dr Grzegorz Ł ę c i c k i . Podczas niej zostały wygłoszone następujące referaty: Elektroniczne imprimatur? Teksty
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o wierze i moralności w Internecie – ks. dr Józef K l o c h ; Wolność i cenzura
w Internecie – dr Marek R o b a k ; s-PR-ostowanie w »sieci«. O złej sławie
i prawie – dr Monika P r z y b y s z . Część czwartą – „Odpowiedzialność”
przewodził ks. dr Józef K l o c h . Zostały na niej wygłoszone referaty: Gra
tożsamością w cyberprzestrzeni – ks. dr hab. Michał D r o ż d ż ; Od infor
macyjnego zawału do skarbca mądrości – surfowanie po Internecie – ks. dr
Krzysztof M a r c y ń s k i ; Internet jako narzędzie marketingu politycznego –
kontekst etyczny – Kamil G o r a l .
18. Dnia 18 maja 2010 r. odbyło się sympozjum „Teologia pastoralna na
UKSW 2010” zorganizowana przez Sekcję Teologii Pastoralnej WT UKSW.
Wygłoszone zostały następujące referaty: Dramat ludzki w świetle teologii pa
storalnej – ks. prof. UKSW dr hab. Edmund R o b e k SAC; Młodzież wyklu
czona społecznie – rys problematyki – ks. mgr Andrzej Z a l e w s k i ; Wpływ
reklamy na wychowanie religijne dziecka – mgr lic. Marlena G r z e l a k ;
Reklama podprogowa jako forma manipulacji – mgr lic. Monika S u l e j ;
Prześmiewczy obraz chrześcijaństwa a prawo do wolności medialnej –
Aldona K o m o r o w s k a ; Zagrożenie praktykami okultyzmu współczesnym
wyzwaniem pastoralnym – o. mgr Remigiusz T r o c k i ; Przesądy w sporcie
– między religijnością a zaklinaniem rzeczywistości – mgr Tomasz J a n u s ;
Religia, gospodarka, korupcja – wyzwania dla społeczności Kościoła – mgr
Paweł W i ń c z u k ; Religia dziś – próba syntezy – mgr lic. Mateusz T u t a k ;
Psychologiczne badania członków wspólnot religijnych na przykładzie neoka
techumenatu – mgr lic. Błażej S z o s t e k .
19. Dnia 18 maja 2010 r. miał miejsce gościnny wykład ks. prof. dra
hab. Lothara R u p p e r t a z Freiburga, byłego członka Papieskiej Komisji
Biblijnej, zatytułowany Słowo o Judzie w „Błogosławieństwie Jakuba” (Rdz
49,8-12). Paradygmat rozumienia objawienia biblijnego. Wykład tłumaczył
ks. dr Andrzej Jacek N a j d a .
20. Dnia 1 czerwca 2010 r. miała miejsce konferencja z serii „Interpretacja
Pisma Świętego” zatytułowana „Księga Kapłańska – orędzie, interpretacja
i recepcja” zorganizowana przez Sekcję Biblistyki WT UKSW oraz Zakład
Egzegezy i Teologii Biblijnej WT UMK w Toruniu. Wygłoszone zostały następujące referaty: Księga Kapłańska – geneza i treść – ks. prof. dr hab. Antoni
T r o n i n a (KUL); Księga Kapłańska w Nowym Testamencie – ks. dr hab.
Dariusz K o t e c k i (UMK); Księga Kapłańska w judaizmie rabinicznym – ks.
prof. dr hab. Waldemar C h r o s t o w s k i (UKSW, UMK); Księga Kapłańska
w Septuagincie – dr Barbara S t r z a ł k o w s k a (UKSW); Księga Kapłańska
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w Qumran – ks. dr hab. Marek P a r c h e m (UKSW); Księga Kapłańska
w tradycji targumicznej – dr Anna K u ś m i r e k (UKSW); „Nie będziecie po
stępować według ich obyczajów” Kpł 18,3b – napiętnowanie kazirodztwa
w biblijnym Izraelu – mgr M. S e r a f i n (UKSW).
21. 26 czerwca 2010 r. odbyła się uroczystość gradacyjna tegorocznych absolwentów Wydziału Teologicznego z roku 2010 zorganizowana przez p. dr
Monikę P r z y b y s z (IEMiD WT UKSW)

II. STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE
1. Habilitacje
Ks. dr Leonard F i c , Kościół katolicki a buddyzm. Propedeutyka dialogu.
Recenzenci: ks. prof. dr hab. Jacek B o l e w s k i , PWT – Bobolanum
		
ks. prof. dr hab. Tadeusz D o l a , UO
		
ks. prof. dr hab. Ireneusz We r b i ń s k i , UMK
		
prof. dr hab. Eugeniusz S a k o w i c z , UKSW
Data kolokwium habilitacyjnego: 25 stycznia 2010 r.
Celem pracy była analiza problemów dialogu chrześcijańsko-buddyjskiego. Dialog Kościoła z buddyzmem prowadzony jest na wielu płaszczyznach.
Przedstawiana problematyka został ukazana w czterech rozdziałach. Rozdz. I
– „Prolegomena – krótki zarys historii i doktryny buddyzmu” ukazuje rys
historyczny rozwoju buddyzmu oraz jego podstawową doktrynę. Rozdz. II
– „Recepcja buddyzmu w kulturze Zachodu – rys historyczny”, również
w dużym skrócie, przedstawia jak buddyzm był postrzegany w Europie, począwszy od starożytności, przez średniowiecze, nowożytność, aż po czasy fascynacji Orientem w XIX-wiecznej Europie i pierwsze modele zachodniej
recepcji buddyzmu. Rozdz. III – „Dialog z buddyzmem w soborowych i posoborowych dokumentach Magisterium Kościoła katolickiego od Pawła VI
do Benedykta XVI”, jak sama nazwa wskazuje podejmuje zagadnienie jak
buddyzm postrzegany był w dokumentach kościelnych ostatnich pontyfikatów: Pawła VI (włącznie z Soborem Watykańskim II ukończonym za tegoż
papieża), Jana Pawła II oraz Benedykta XVI. Chyba najciekawszy, rozdz. IV
– „Problematyka dialogicznego dyskursu w spotkaniu Kościoła z buddyzmem
– płaszczyzna epistemologiczno-semantyczna” podejmuje zagadnienia prawdy dotyczącej ostatecznej rzeczywistości, soteriologicznego celu buddyjskiej
drogi wyzwolenia oraz stosunku do świata.
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Ks. dr Grzegorz J a ś k i e w c z , Doketyzm jako wyraz relatywizmu w teologii
Recenzenci: ks. prof. dr hab. Augustyn E c k m a n n , KUL
ks. prof. dr hab. Antoni Ż u r e k , UPJPII
ks. prof. dr hab. Wincenty M y s z o r , UŚ
ks. prof. dr hab. Jerzy L e w a n d o w s k i , UKSW
Data kolokwium habilitacyjnego: 26 kwietnia 2010 r.
Walka z relatywizmem stała się jednym z ważnych motywów pontyfikatu
Benedykta XVI. Słowa „wydaje mi się, że …” (po grecku dokei moi) to niebezpieczny zwrot, który może wypaczyć główne prawdy wiary. Praca składa
się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym została nakreślona geneza i etymologia kluczowego terminu. Rozdział drugi opisuje przesłanki skrypturystyczne
w relacji do doketyzmu. Trzeci uwzględnia wczesnochrześcijańskie teorie relatywistyczne, począwszy od gnozy. Następne rozdziały stanowią trzon pracy i dostarczają argumentacji mariologicznej i eklezjologicznej w polemice
antydoketystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem najpierw nauki Ojców
Kościoła. Oni posługując się Słowem Bożym, przedstawiali właściwie prawdę o Wcieleniu odnosząc się do zmartwychwstania i wniebowstąpienia Jezusa
Chrystusa. Rozdział siódmy ma charakter praktyczny i opisuje skutki takiej
postawy począwszy od zanegowania historyczności Osoby Jezusa Chrystusa,
poprzez doketystyczny charakter współczesnych prądów i idei, analizując odrębnie teologie wyzwolenia. Paragraf drugi koncentruje się wokół problemów
związanych z egzystencją ludzką. Ostatni paragraf porusza kwestie duszpasterskie takie jak ekumenizm, media i marazm w świecie uzasadniony brakiem właściwego punktu oparcia.

2. Doktoraty
Mgr lic. Krystyna C h o r z y ń s k a
Małżeńskie powołanie mężczyzny i niewiasty apostolskim darem i zada
niem w nauczaniu Jana Pawła II
Promotor:
Ks. prof. dr hab. Lucjan B a l t e r , UMK
Recenzenci: Ks. dr hab. Marian K o w a l c z y k , prof. UKSW
Ks. prof. dr hab. Czesław R y c h l i c k i , UMK
Obrona pracy doktorskiej: 12 stycznia 2010 r.
Celem pracy było ukazanie możliwej, ewangelicznej drogi małżeńskiego
i rodzinnego środowiska, gdzie autentycznie żyje się wiarą. Spenetrowany
obszar powołania obejmował także zaangażowanie na rzecz innych rodzin.
W części pierwszej zbadano kwestię antropologiczną, odnoszącą się do stworzenia człowieka na obraz Boży. Drugim obszernym z zakresu małżeńskiego
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powołania jest życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci. W diakonijny charakter małżeńskiego życia ściśle wkomponowuje się miłość oblubieńcza, życie seksualne oraz poczęcie, rodzenie i wychowywanie dzieci. Trzeci
rozdział porusza istotny wątek społecznego wymiaru wspólnoty rodzinnej zaangażowanej w służbę Kościoła. Akcentowano specyfikę apostolstwa świeckich, wskazując, że w prawdzie istnieją możliwość szerszego zaangażowania
się małżonków i rodziców w struktury Kościoła, bo są oni nie tylko przedmiotem, lecz i podmiotem ewangelizacji. Podkreślono jednak, że ewangelizacja
małżeństwa i rodziny polega nie tylko na tym, by aktywnie „działać” w świecie, lecz nade wszystko, by „być” tym, czym ona jest.
S. mgr lic. Anna M y s z k a
Wychowanie resocjalizacyjne zaniedbanych moralnie kobiet i dziewcząt
w działalności Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w świetle
dokumentów Zgromadzenia z lat 1894-2004
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
Dr hab. Hanna M a r k i e w i c z , prof. APS
Obrona pracy doktorskiej: 22 lutego 2010 r.
W rozprawie ukazano metody zastosowane w procesie wychowawczym
i resocjalizacyjnym zaniedbanych moralnie dziewcząt i kobiet. Metody te zainaugurowane zostały w XIX wieku w Poznaniu pod zaborem pruskim a kontynuowane są przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek w domach wychowawczych
od stu dziesięciu lat. Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów, w których
kolejno wyeksponowano: genezę prekursorskiej, chrześcijańskiej, eklezjalnej i charyzmatycznej działalności Założycielki; założenia wychowania resocjalizacyjnego-pedagogią spotkania i dialogu; rozwój form pomocy moralnie
zaniedbanym kobietom i dziewczętom do II Soboru Watykańskiego i w okresie posoborowym, które siostry pasterki konsekwentnie rozwijały zgodnie z przyjętym celem oraz metody i środki wychowawcze zaproponowane
przez bł. Marię Karłowską realizowane w domach opiekuńczo-wychowawczych im. bł. Marii Karłowskiej uwzględnione w Statutach, Regulaminach
i Programach Wychowawczych i Socjoterapeutycznych.
Ks. mgr lic. Leszek P o l e s z a k
Kult Najświętszego Serca Jezusowego w Zgromadzeniu Księży Naj
świętszego Serca Jezusowego (1878-2009)
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 , prof. UKSW
Ks. dr hab. Jan M a c h n i a k , prof. UPJP II
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Obrona pracy doktorskiej: 13 kwietnia 2010 r.
Kult Najświętszego Serca Jezusowego, oparty na Objawieniu zawartym
w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła, jest podstawą i ośrodkiem charyzmatu Zgromadzenia Księży Sercanów. Celem pracy jest próba ukazania kultu
Bożego Serca w duchowości i działalności apostolskiej Instytutu w oparciu
o pisma Założyciela oraz dokumenty Instytutu. Badania nad kultem Bożego
Serca w Zgromadzeniu Księży Sercanów zostały przedstawione w pięciu rozdziałach. Pierwszy z nich ukazuje proces kształtowania się kultu w życiu
Założyciela. Druga część tego rozdziału ukazuje ogólny cel Zgromadzenia,
którym jest szerzenie kultu Najświętszego Serca Jezusowego.Rozdział drugi
omawia teologię kultu Bożego Serca. Rozdział trzeci zajmuje się problematyką oblacji, która staje się jednym z najważniejszych dla Instytutu aspektów
kultu. Rozdział czwarty zajmuje się tematem wynagrodzenia, które stanowi
główny element kultu Najświętszego Serca Jezusowego. Ostatni rozdział dysertacji podejmuje analizę wymiaru apostolskiego kultu Bożego Serca.
O. mgr lic. Marek S k o w r o ń s k i
Dorobek kaznodziejski o. Tadeusza Krawczyńskiego OFM Cap (17491811) i jego implikacje pastoralne
Promotor:
Ks. dr hab. Jan Tw a r d y , prof. UŚ
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Stanisław K a ł d o n , UKSW
Ks. dr hab. Włodzimierz B r o ń s k i , prof. KUL
Obrona pracy doktorskiej: 20 kwietnia 2010 r.
Pierwszy rozdział pracy uwzględnia tło historyczne i założenia kaznodziejstwa epoki oraz odnosi się do życia i działalności kaznodziejskiej o. Tadeusza
Krawczyńskiego, jak również omawia specyfikę strukturalno-formalną jego
kazań. Implikacje pastoralne zawarte są już w drugim rozdziale w treściach
dogmatycznych, czyli prawdach wiary. Rozdział trzeci przybliża nauczanie
moralne kaznodziei i praktyki religijne: znaczenie Prawa Bożego w kształtowaniu sumienia; problem zła moralnego i potrzebę nawrócenia; pouczenia
o cnotach i zachęty do ich praktykowania. Implikacje pastoralne zawarte są
tu jako zasady moralne i kultyczno-liturgiczne formy życia chrześcijańskiego. Czwarty rozdział jest syntezą odpowiadającą na pytanie: jakie są charakterystyczne trendy w kazaniach Kapucyna. Są nimi: biblijny wymiar kazań,
ich związek z liturgią Kościoła, cele religijno-moralne predykacji i głoszenie
Słowa Bożego w duchu Oświecenia katolickiego. W prezentowanym dorobku
kaznodziejskim chodzi więc o pastoralne znaczenie kazań Krawczyńskiego,
zarówno ich treści doktrynalnej, dogmatycznej, jak i moralnej, czyli o zawarte w kazaniach wskazania życiowe oraz praktyki religijne.
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Ks. mgr lic. Tomasz C y l i ń s k i
Podmiot przepowiadania słowa Bożego w polskiej teorii homiletycznej
okresu międzywojennego 1918-1939
Promotor:
Ks. dr hab. Jacek N o w a k , prof. UKSW
Recenzenci: Ks. dr hab. Jan M i a z e k , prof. UKSW
Ks. dr hab. Henryk S ł a w i ń s k i , prof. UPJP II
Obrona pracy doktorskiej: 20 kwietnia 2010 r.
Zadaniem pracy jest zaprezentowanie podmiotu przepowiadania słowa
Bożego i znaczenia, jakie ma on w okresie międzywojennym. Całe opracowanie tematu zostało podzielone na sześć rozdziałów. Pierwszy rozdział
przedstawia „Stan polskiego kaznodziejstwa i homiletyki okresu międzywojennego 1918–1939”. Drugi rozdział prezentuje zasadniczy problem: „kto według tej teorii homiletycznej jest istotnym tematem kazań?”, jego tytuł brzmi:
„Wątek trynitarny w kaznodziejstwie międzywojennym”. W celu udowodnienia, że Kościół został ustanowiony, by głosić wszystkim narodom słowo
Boże, tytuł trzeciego rozdziału został sformułowany: „Kościół jako instytucjonalny podmiot przepowiadania słowa Bożego”. Kolejny czwarty rozdział
zatytułowany: „Wiara jako podstawa kwalifikacji kaznodziei” omawia formację intelektualną kaznodziei. „Egzystencjalne aspekty przepowiadania” to
tytuł piątego rozdziału. Przybliża relacje jakie zachodzą pomiędzy kaznodzieją, a słuchaczem. Szósty ostatni rozdział ukazuje kaznodzieję jako realizatora funkcji kerygmatycznej.
Ks. mgr lic. Piotr W a l e ń d z i k
Miejsce liturgii w nauczaniu pasterskim kardynała Stefana Wyszyńskiego
Promotor:
Ks. prof. dr hab. Jan D e c y k , UKSW
Recenzenci: Ks. dr hab. Jan M i a z e k , prof. UKSW
Ks. dr hab. Jan J a n i c k i , prof. UPJP II
Obrona pracy doktorskiej: 10 maja 2010 r.
Problematyka niniejszej pracy ma na celu ukazanie wizji liturgii, prezentowanej przez kardynała Wyszyńskiego, oraz całej tematyki liturgicznej obecnej w jego pasterskim nauczaniu. Praca opisuje związki Prymasa Tysiąclecia
z jednym z wybitnych przedstawicieli ruchu liturgicznego w Polsce, ks.
Władysławem Korniłowiczem. Ukazuje wpływ idei tegoż ruchu na sposób myślenia i nauczania o liturgii biskupa Stefana Wyszyńskiego w okresie jego biskupiej działalności w diecezji lubelskiej, a później warszawskiej
i gnieźnieńskiej. Praca ukazuje problem stanowiska kardynała Wyszyńskiego
wobec reformy liturgii Soboru Watykańskiego II. Omawia zgłaszane przez
niego propozycje obrad soborowych oraz zajmowane stanowiska podczas
samego Soboru. Przedstawia późniejszą realizację Konstytucji o liturgii
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Sacrosanctum Concilium w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem roli kardynała Wyszyńskiego w sposobie jej realizacji.
Mgr lic. Anna K o t
Kobiety w dziejach Izraela w świetle deuteronomistycznego dzieła histo
rycznego. Studium egzegetyczno-teologiczne wybranych tekstów
Promotor:
Ks. prof. dr hab. Waldemar C h r o s t o w s k i , UKSW
Recenzenci: Ks. dr hab. Marek P a r c h e m , UKSW
Ks. dr hab. Dariusz D z i a d o s z , KUL
Obrona pracy doktorskiej: 12 maja 2010 r.
Na pracę składa się analiza sześciu narracji, dotyczących kobiet, które odegrały pozytywną rolę w dziejach swojego narodu (Joz 2; 6,17.22-23.25; Sdz
4-5; 1Sm 19,8-17; 2Sm 17,15-22; 2Sm 20,14-22; 2Krl 11,1-3). Celem pracy
było prześledzenie funkcjonowania poszczególnych kobiet w narracji, określenie roli jaką w niej odegrały oraz znaczenia danej narracji w kontekście
całej księgi. Na podstawie przeprowadzonych analiz nie można wskazać jednego wzorca, według którego prezentowane byłyby kobiety, które pozytywnie wpłynęły na społeczności, w których żyły. Nie ulega jednak wątpliwości,
że w tych tekstach odgrywają role pierwszoplanowe. Deuteronomista, posługując się tymi narracjami, wskazuje na udział kobiet w dziejach narodu.
W przebadanych narracjach to kobiety są tymi, które działają aktywnie, oceniają sytuację i podejmują decyzje. Na ich postępowaniu i słowach skupia
narrator uwagę czytelnika i to ono przynosi bądź zapoczątkowuje zmianę
sytuacji.
Ks. mgr lic. Waldemar R ó ż y c k i
Wychowywanie człowieka według ks. Janusza Stanisława Pasierba
Promotor:
Ks. dr hab. Kazimierz M i s i a s z e k , prof. UKSW
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Roman M u r a w s k i , UKSW
S. dr hab. Halina W r o ń s k a , prof. KUL
Obrona pracy doktorskiej: 14 maja 2010 r.
Praca doktorska jest próbą całościowego ujęcia poglądów wychowawczych
pelplińskiego pisarza w kontekście jego myśli teologicznej i antropologicznej.
Problematyka pracy dotyczy dwóch zasadniczych kwestii. Po pierwsze nakreśla obraz człowieka i świata jaki wyłania się z twórczości Pasierba. Następnie
podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jak w świetle dorobku pelplińskiego
eseisty można dzisiaj wychowywać człowieka, przy uwzględnieniu jego złożoności, mając na uwadze jego życie cielesne i duchowe, doczesne i wieczne.
Pierwszy rozdział pracy przedstawia postrzeganie człowieka i świata przez ks.
Janusza Pasierba. Kolejny rozdział „Wychowywanie we wspólnym bytowa-
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niu” koncentruje się na ukazaniu elementów składających się na całościowy
proces wychowania. Rozdział „Wychowywanie z Bogiem” oscyluje wokół
problematyki wychowania na pograniczu sfer Boskiej i ludzkiej. Ostatni rozdział niniejszej pracy „Wychowywanie w drodze” dotyczy propozycji programu wychowawczego osób dorosłych.
Ks. mgr lic. Mirosław B u z u n
Chrystocentryzm życia duchowego w nauczaniu św. Józefa Sebastiana
Pelczara
Promotor:
Ks. prof. dr hab. Stanisław U r b a ń s k i , UKSW
Recenzenci: O. dr hab. Szczepan J a b ł o ń s k i , prof. UKSW
O. prof. dr hab. Wiesław G o g o l a , UPJP II
Obrona pracy doktorskiej: 18 maja 2010 r.
Podjęta praca przedstawia nauczanie jednego z bardziej znanych polskich mistrzów życia duchowego z przełomu XIX i XX wieku św. Józefa
Sebastiana Pelczara. Ukazuje, że podstawowe jądro chrześcijańskiego życia
znajduje swoje oparcie w osobowym, wewnętrznym oraz wynikającym z doświadczenia związku z Jezusem Chrystusem. Stanowiąc próbę syntetycznego
ukazania koncepcji chrystocentryzmu życia duchowego Pelczara, przedstawia wizję jedności życia ascetycznego i mistycznego o charakterze chrystocentrycznym. Zagadnienie chrystocentryzmu życia duchowego w pismach
Świętego zostało opracowane w czterech rozdziałach. Pierwszy rozdział stanowi podstawę chrystocentryczną. W drugim rozdziale w pierwszej części
omówione zostały założenia chrystocentryzmu. W trzecim rozdziale przeprowadzana jest analiza rozwoju cnót teologalnych i moralnych, jak też praktyka rad ewangelicznych oraz życie błogosławieństwami w oparciu o tajemnicę
Chrystusa. Natomiast w ostatnim rozdziale następuje rekonstrukcja elementów skupionych wokół zagadnienia współdziałania z Chrystusem w budowaniu życia duchowego.
Ks. mgr lic. Robert P ę k a ł a
Kościół wobec państwa i społeczeństwa w Świętokrzyskich Kazaniach ra
diowych w latach 1980-2005
Promotor:
Ks. dr hab. Mieczysław O z o r o w s k i , prof. UKSW
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Jerzy L e w a n d o w s k i , UKSW
Ks. dr hab. Stanisław Ł u p i ń s k i , AP
Obrona pracy doktorskiej: 8 czerwca 2010 r.
Praca składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy („Miejsce uwarunkowania Kościoła w Polsce w latach 1945-2005”) ukazuje historyczny zarys stosunków państwo-Kościół po II wojnie światowej. Drugi („Prawa i obowiązki
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Kościoła wynikające z jego misji”) przedstawia kwestie związane z religijnymi prawami i obowiązkami, zwłaszcza dotyczące szkolnictwa i katechezy.
Trzeci („Kościół wobec mass mediów”) porusza zagadnienia związane z oddziaływanie środków przekazu na życie ludzkie. Kolejny („Kościół w obronie człowieka”) przybliża problematykę budowania cywilizacji miłości, piąty
(„Promocja życia i rodziny”) ukazuje teologię małżeństwa i rodziny. Ostatni
(„Kościół a polityka”) przedstawia zagadnienia zmierzające do uregulowań
prawnych na linii państwo-Kościół.
Ks. mgr lic. Waldemar B a r t o c h a
Biskup jako liturg diecezji w świetle «Katechizmu Kościoła Katolickiego»
Promotor:
Ks. dr hab. Jacek N o w a k , prof. UKSW
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Kazimierz M a t w i e j u k , UKSW
Ks. prof. dr hab. Stanisław C z e r w i k , UPJP II
Obrona pracy doktorskiej: 9 czerwca 2010 r.
W rozdziale pierwszym („Podstawy teologiczne posługi biskupiej
w Kościele”) autor przeanalizował ontyczne i sakramentalne elementy „triplet
minus” biskupa. Drugi rozdział („Perychoreza wymiaru powszechnego i partykularnego posługi biskupiej”) koncentruje się wokół misterium przenikania
się Kościoła powszechnego i partykularnego. Rozdział trzeci („Biskup jako
liturg diecezji w realizacji misji uświęcenia i rządzenia”) skupia się na motywach jego działań parenetycznych. W rozdziale czwartym („Biskup jako liturg diecezji w realizacji misji uświęcenia i rządzenia”) autor skoncentrował
się na ontologicznych podstawach biskupiej misji uświęcania.
Ks. mgr lic. Marek W y s o c k i
Dalla percezione alla comprensione. Elementi epistemologici nei testi del
vangelo marciano riguardanti l’identità e il destino di Gesù (4,1-20; 8,14-21;
8,22-9,13; frammenti di 14,1-16,8)
Promotor:
Ks. prof. dr hab. Roman B a r t n i c k i , UKSW
Recenzenci: Ks. dr hab. Janusz K r ę c i d ł o , UKSW
Ks. dr hab. Stefan S z y m i k , prof. KUL
Obrona pracy doktorskiej: 14 czerwca 2010 r.
Czy w ewangelii św. Marka moglibyśmy wyznaczyć drogę, która prowadzi
do zrozumienia osoby Jezusa, odnosząc się do Jego tożsamości i przeznaczenia? Tekst markowy pozwala nam odpowiedzieć pozytywnie na postawione
wyżej pytanie: Tak, istnieje ścieżka, która ma swój początek w postrzeganiu
zmysłowym, i która mogłaby kończyć się w punkcie rozumienia. Możemy
także zidentyfikować pewne osoby, które mimo trudności, odkrywają ową
ścieżkę, inni zaś są ślepi, i albo chybiają w jej znalezieniu, albo świadomie

264

WOJCIECH kLUJ omi

[18]

odrzucają możliwość pójścia tą drogą. Kwestia dotyczy bardzo ważnego problemu epistemologicznego drugiej ewangelii. Głównym motywem pracy jest
szukanie owej drogi oraz identyfikacja celu, głównych znaków i przeszkód,
które się na niej pojawiają.
Ks. mgr lic. Ryszard To m a s z e w s k i
Chrystocentryzm duchowości Rodziny Świętego Pawła.
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. Walerian S ł o m k a , KUL
Obrona pracy doktorskiej: 15 czerwca 2010 r.
Rozprawa ukazuje specyfikę chrystocentryzmu duchowości Rodziny
Świętego Pawła, która stawia sobie za cel oddawanie czci „całemu Chrystu
sowi”. Aby wykazać tę specyfikę, została podjęta próba całościowego opracowania poszczególnych aspektów charyzmatu paulińskiego. Analiza obejmuje
zagadnienia, które dzielą się na dwie części tematyczne. Pierwsza z nich omawia genezę i założeniach doktrynalne. Część druga jest poświęcona konkretnym formom życia tą duchowością. Wyznacznikiem tożsamości Rodziny
Świętego Pawła nie jest ani rodzaj pełnionego apostolstwa, ani też wykorzystywane w tym apostolstwie środki, lecz zjednoczenie z Jezusem Drogą,
Prawdą i Życiem.
Ks. mgr lic. Andrzej B o r k o w s k i
Rozwój świadomości ekumenicznej w eklezjologii Polskiego Narodowego
Kościoła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
Promotor:
Ks. dr hab. Mieczysław O z o r o w s k i , prof. UKSW
Recenzenci: Ks. dr hab. Wojciech H a n c , prof. UKSW
O. prof. dr hab. Andrzej N a p i ó r k o w s k i , UPJP II
Obrona pracy doktorskiej: 18 czerwca 2010 r.
W pierwszym rozdziale autor przedstawia specyfikę Kościoła w jego historycznym tle, genezie, uwarunkowaniach społeczno-narodowościowych a nade
wszystko w czołowej postaci, jaką był ks. Franciszek Hodur. W rozdziale drugim autor ukazuje główne elementy eklezjologii PNKK w ujęciu Franciszka
Hodura. Rozdział trzeci, mogący zainteresować ekumenistów wskazuje na
wspólne teologiczne podstawy jedności. Wreszcie rozdział czwarty koncentruje się na ekumenicznych zbliżeniach pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim a PNKK w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza na powstaniu Komisji
Ekumenicznej w łonie PNKK.
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Mgr lic. Agnieszka B u r a k o w s k a
Mimetyczno-ofiarnicza interpretacja doktryny zadośćuczynienia w amery
kańskiej i brytyjskiej soteriologii
Promotor:
Ks. dr hab. Marian K o w a l c z y k , prof. UKSW
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Jerzy L e w a n d o w s k i , UKSW
Ks. bp dr hab. Stanisław B u d z i k , UPJP II
Obrona pracy doktorskiej: 21 czerwca 2010 r.
Pierwszy rozdział („Krytyka kategorii ofiary w Starym Testamencie”) stanowi wielowątkową syntezę problematyki ofiary starotestamentalnej. Autorka
przedstawia rolę funkcjonujących rytów, ich rodzaje i rozumienie. Drugi rozdział („Antyofiarnicza interpretacja wydarzenia Jezusa Chrystusa w optyce
girardian”) stawia sobie za cel ukazać zastosowanie metody mimetycznoofiarniczej w optyce interpretatorów Girarda. Trzeci rozdział („Alternatywy
dla teologii zadośćuczynienia”) przybliża zagadnienia teologiczno-historyczne, mianowicie rozwój doktryny zadośćuczynienia i ukazanie jej skutków
(negatywnych) w społecznym życiu wierzących.
Mgr lic. Henadz K r y z h e u s k i
Sytuacja religijno-moralna Rosji w okresie przemian ustrojowych XX wie
ku. Studium moralno-społeczne
Promotor:
Ks. prof. dr hab. Józef Z a b i e l s k i , UKSW
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Stanisław Wa r z e s z a k , UKSW
Ks. prof. dr hab. Andrzej Z w o l i ń s k i , UPJP II
Obrona pracy doktorskiej: 21 czerwca 2010 r.
Na przestrzeni całej historii Rosji wiek XX stał się wiekiem najbardziej
burzliwym co do przemian ustrojowych. Przyczyna fundamentalna tych
gwałtownych zmian znajdowała się i znajduje w sferze religijno-moralnej społeczeństwa rosyjskiego. Głównym celem pracy była próba głębszego zrozumienia podstawowych składników współczesnej sytuacji w sferze
religijno-moralnej poprzez analizę tych składników: na początku wieku XX,
w okresie sowieckim, i szczególnie w okresie post-sowieckim, co z kolei miało posłużyć odnajdywaniu nowych ewentualnych kierunków działań ewangelizacyjnych Kościoła katolickiego w Rosji. Dość szeroko postawiony
przedstawiony jest jedynie w kilku najbardziej ważnych i fundamentalnych
aspektach. Dotyczy analizy (jedynie w oparciu na rosyjskojęzyczne źródła)
podstawowych problemów rozwoju i sytuacji religijno-moralnej narodu wielkoruskiego (Rosjan) oraz religijno-duchowej kustosza głównej religii Rosjan
(prawosławia) Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.
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S. mgr lic. Hanna S t e ć
Duchowe macierzyństwo jako powołanie kobiety. Studium teologiczno-moralne
Promotor:
Ks. prof. dr hab. Józef Z a b i e l s k i , UKSW
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Paweł G ó r a l c z y k , UKSW
Ks. prof. dr hab. Henryk We j m a n , US
Obrona pracy doktorskiej: 21 czerwca 2010 r.
W rozdziale pierwszym („Natura kobiety – kobiecości”) autorka stara się
ukazać samą naturę kobiety począwszy od opisu biblijnego. Rozdział drugi
(„Istota macierzyństwa duchowego”) ukazuje bogactwo osobowości kobiety, szczególnie zdolność do miłości małżeńskiej. Rozdział trzeci („Realizacja
powołania kobiety do duchowego macierzyństwa”) rozpatruje macierzyństwo zarówno w wymiarze biologicznym, jak i duchowym. Rozdział czwarty
(„Realizacja powołania do duchowego macierzyństwa w życiu konsekrowanym”) poświęciła autorka kobietom konsekrowanym realizującym duchowe macierzyństwo w zakonach, instytutach świeckich lub jako dziewice
konsekrowane.
Ks. mgr lic. Przemysław A r t e m i u k
„On jest obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1,15). Chrystologia „zstępu
jąca” kard. Christopha Schönborna
Promotor:
Ks. dr hab. Marek S k i e r k o w s k i , prof. UKSW
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Henryk S e w e r y n i a k , UKSW
Ks. prof. dr hab. Tadeusz D o l a , UO
Obrona pracy doktorskiej: 22 czerwca 2010 r.
Dysertacja ujęciem wizji chrystologicznej wiedeńskiego kardynała w perspektywie zapotrzebowań teologiczno-fundamentalnych. Autor pracy dokonał
integracji poszczególnych komponentów, tak metodologicznych, jak i treściowych, obecnych w literaturze źródłowej, aby uzyskać całościową chrystologię, która ma charakter „zstępujący” (uprawiana w „pra-świetle” tajemnicy
Wcielenia) i kreacyjno-eschatologiczny. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział odnosi się do aspektów metodologicznych chrystologii
wiedeńskiego kardynała, przede wszystkim trzech jej filarów: Biblii, Tradycji
i doświadczenia. Rozdział drugi dotyczy preegzystencji Słowa, Jego miejsca
w creatio continua oraz starotestamentalnych „przeczuć” Wcielenia. Rozdział
trzeci to z kolei prezentacja samej tajemnicy Wcielenia i ziemskiej drogi Syna
Bożego aż po ukrzyżowanie w Jerozolimie. Wreszcie czwarty rozdział składa
się z trzech kwestii: zmartwychwstania Chrystusa, soteriologii i przebóstwienia człowieka. Całość pracy wieńczy dziesięć punktów, czyli wniosków, ze
szczególnym uwzględnieniem perspektywy teologiczno-fundamentalnej.
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Mgr lic. Iwona Z i e l o n k a
Teksty Starego Testamentu w czytaniach mszalnych na uroczystości i świę
ta maryjne. Studium egzegetyczno-teologiczne
Promotor:
Ks. prof. dr hab. Waldemar C h r o s t o w s k i , UKSW
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Roman B a r t n i c k i , UKSW
O. dr hab. Adam S i k o r a , UAM
Obrona pracy doktorskiej: 23 czerwca 2010 r.
Temat niniejszej rozprawy doktorskiej jest złożony i obejmuje szeroki
zakres badań biblijnych. Obejmuje dziesięć najważniejszych i najbardziej
charakterystycznych perykop ze Starego Testamentu, odpowiadających najważniejszym przywilejom i tytułom maryjnym (Rdz 3,9-15.20; Lb 6,22-27;
1 Krn 15,3-4.15-16; 16,1-2; Prz 8,22-35; Iz 2,2-5; Iz 7,10-14; So 3,14-18; Mi
5,1-4a; Ml 3,1-4). Każdy rozdział dysertacji omawia kwestie biblijne na szeroko zarysowanym tle dogmatyczno-liturgicznym poszczególnych świąt czy
uroczystości maryjnych. Najpierw omówiona jest geneza święta, istota i treść
dogmatu, na którym się ono opiera, historia kultu, a następnie zaprezentowane zostają zagadnienia literackie dotyczące omawianego tekstu biblijnego oraz jego analiza egzegetyczna, po której następuje zasadniczo odczytanie
perykopy w kluczu mariologicznym i podanie ostatecznych wniosków teologicznych. W pracy dowiedziono, że wątki biblijne, opisujące dzieje zbawienia, charakteryzuje ciągłość, rozwój i transpozycja. Interesujące dla autorki
było przede wszystkim zjawisko symboliki i typologii biblijnej w odniesieniu
do Jezusa Chrystusa i Jego Matki Maryi.

3. magisteria
Luty
Emilian Sigel, Św. Ireneusz – obrońca Kościoła przed gnostycyzmem.
Studium historyczno-dogmatyczne w oparciu o „Wykład Nauki Apostolskiej”.
Marzec
Andrzej B a s z k o , Ewangeliczna rada posłuszeństwa w posoboro
wych dokumentach Kościoła; Mariusz B o r y s , Zwyczaje, obrzędy i wie
rzenia okresu Adwentu i Bożego Narodzenia w parafiach miasta Sokółki;
Kamil C i u l k i n , Historiozbawcze znaczenie idei uniżenia i wywyższe
nia w Piśmie Świętym; Daniel G ł a d c z u k , Wiara jako fundament apo
stolstwa w świetle nauczania Benedykta XVI w latach 2005-2008; Michał
K a l i n i n , Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Czarnej Białostockiej w la
tach 1974-2005; Łukasz K i s i e l e w s k i , Duchowość kapłańska według
Soboru Watykańskiego II oraz w posoborowym nauczaniu Kościoła; Sebastian
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K o n d z i o r , Wspólnototwórcza rola prawdomówności. Studium teologicz
nomoralne; Rafał K o p t a s , Eklezjologia księdza Stanisława Piotrowskiego;
Marek K u r a s z k i e w i c z , Eucharystia w życiu duchowym człowieka we
dług posynodalnej Adhortacji Benedykta XVI Sacramentum Caritatis; Jacek
B ł a s z c z y k , Życie w Bogu według świętego Serafina z Sarowa i świętego
Franciszka z Asyżu; Michał C h y l a t , Eucharystia źródłem uświęcenia w ży
ciu i pismach Sługi Bożego O. Wenantego Katarzyńca; Ventsislav N i k o l o v ,
Godność dziecka poczętego w kontekście problematyki przerywania ciąży
w świetle bułgarskiej literatury przedmiotu; Paweł P a r a d o w s k i , Ocena
moralna sposobów ograniczenia szkodliwości niesprawiedliwych ustaw w uję
ciu C. Harte’a; Robert R o g o ż a , Relacje między teologią a naukami przy
rodniczymi w oparciu o stanowisko J. G. Barboura; Błażej B e n i s z , Internet
w formacji seminaryjnej alumnów na podstawie dokumentów Kościoła;
Rafał C z e k a l e w s k i , Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ożarowie
Mazowieckim, jako biblijno-teologiczna egzemplifikacja prawdy o Zbawieniu;
Dominik K a c z m a r e k , Rola turystyki w promowaniu wartości religijnych
w nauczaniu Jana Pawła II; Łukasz K l u s k a , Istota wiary chrześcijańskiej
w nauczaniu Benedykta XVI do młodzieży w latach 2005-2009; Przemysław
K r a k o w c z y k , Rola Ducha Świętego w kształtowaniu uczestnictwa czło
wieka w liturgii. Studium teologiczno-liturgiczne na podstawie Katechizmu
Kościoła Katolickiego; Grzegorz K u r p , Teodramatyka w ujęciu Ks. prof.
Józefa Tischnera; Grzegorz Ł y s e k , Problematyka zabobonu i magii.
Próba etycznej oceny w literaturze XX i XXI wieku; Slavomir P e k l a n s k ý ,
Apostolski wymiar formacji pallotyńskiej na podstawie Ratio Institutionis
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego; Krystian P i o t r o w s k i , Teologia
komunii w dokumentach Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (19682008); Mirosław R o w i c k i , Doniosłość powołania do służby najuboż
szym w życiu i pismach Matki Teresy z Kalkuty; Michał S i e n n i c k i , Bóg
Sędzia nadzieją człowieka w ujęciu odnowionej eschatologii; Aliaksandr
S u s h y n s k i , Doniosłość wstrzemięźliwości przedmałżeńskiej dla integral
nego rozwoju osobowego; Radosław Va r g a , Teologiczne treści w naucza
niu Jana Pawła II o Najświętszym Sercu Pana Jezusa; Paweł A n t k i e w i c z ,
Pastoralne funkcje parafii pod wezwaniem św. Stanisława biskupa i męczen
nika w Bieżuniu w latach 1945-2008; Paweł B r z e z i ń s k i , Koncepcja su
mienia w pismach Johna Henry’ego Newmana; Łukasz G a c h , Duchowość
drogi - duchowość bezdroży. Pojęcie duchowości w twórczości Paulo Coelho;
Damian J a b ł o ń s k i , Treści religijne w przekazie Katolickiego Radia Płock
na przykładzie wybranych materiałów; Łukasz K u b i s i a k , Przeszkody
w rozwoju duchowym na podstawie kazań św. Jana Marii Vianneya; Paweł
P e r d i o n , Pastoralne funkcje parafii pod wezwaniem św. Maksymiliana
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Marii Kolbe w Płońsku w latach 1981-2007; Marek P i ą t k i e w i c z , Otto
per mille w Polsce? Diagnoza, propozycje, rozwiązania; Michał P i e k a r s k i ,
Rola egzorcyzmu w Kościele Katolickim na podstawie pism ks. G. Amortha;
Arkadiusz S i k o r s k i , Rola sakramentów świętych w kulcie Bożego
Miłosierdzia na podstawie Dzienniczka św. Marii Faustyny Kowalskiej; Piotr
S t a s i ń s k i , Władza komunistyczna w Polsce wobec listu biskupów polskich
do episkopatu niemieckiego z 18 listopada 1965 r.; Piotr S z u l c , Działalność
społeczno-religijna Akcji Katolickiej w Diecezji Płockiej w latach 1996-2006;
Dawid W i t k o w s k i , Filozoficzno-teologiczna krytyka narodowego so
cjalizmu w nauczaniu Kościoła Katolickiego w latach 1933-1945; Marcin
Z b o i ń s k i , Krytyka sekularyzacji w pismach George’a Weigla; Łukasz
Z d u n k i e w i c z , Præambula christologiæ kard. Christopha Schönborna;
Teofila M a t u s i k , Dekalog jako wyznacznik moralności chrześcijańskiej
Polaków w świetle nauczania papieża Jana Pawła II podczas pielgrzymki
do Polski w 1991 roku; Monika K r u k , Rola modlitwy w życiu kapłanów
na podstawie pism sługi Bożego ks. Józefa Małysiaka (1884 - 1966); Anna
R y b a k , Zjednoczenie z Jezusem Chrystusem celem życia każdego kapła
na w świetle Pastores dabo vobis Jana Pawła II i Dekretu o formacji ka
płańskiej Soboru Watykańskiego II Optatam totius; Bernadeta M a r c i n e k ,
Wychowanie religijno-moralne dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie
podręczników „Cieszymy się Bogiem”, „Kochamy Boga”, „Wędrowanie z
Bogiem”; Katarzyna D a n i u l u k Kultura niezależna w PRL-u na podstawie
wybranych kabaretów; Jakub Holnicki-Szulc, Nauka Soboru Watykańskiego
II o Eucharystii na tle koncepcji luterańskiej.
Kwiecień
Magdalena Szaturska, Dzieło ewangelizacji na terenach Brazylii w świetle
nauczania Jana Pawła II; Paweł Z i e l i ń s k i , Sytuacja majątkowa Kościoła
Katolickiego w Polsce. Studium prawno-porównawcze Konkordatów z 1925
i 1993 roku.
Maj
Roland B i a ł a s , Małżeństwo chrześcijańskie w opinii maturzystów.
Studium pastoralne na przykładzie Łodzi i Opoczna; Grzegorz B o r a s ,
Duszpasterstwo w parafii Szczerców w latach 1925-1992; Mikołaj
C h o r z y ń s k i , Rola św. Ambrożego w kształtowaniu się nowej jakości
w relacji Kościół - Cesarstwo w IV wieku; Paweł D u d e k , Wiatyk w odno
wie Soboru Watykańskiego II; Marcin G i e r a c h , Prawo do wolności reli
gijnej i jego realizacja w PRL i po transformacji systemu w 1989 r.; Marcin
K a c p r z a k , Reforma liturgiczna Wigilii Paschalnej za papieża Piusa XII
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i Pawła VI; Andrzej K l u s k a , Wpływ pornografii na właściwe przeżywanie
ludzkiej miłości. Analiza psychologiczno-moralna; Łukasz L e ś n i e w s k i ,
Uzależnienie alkoholowe a moralna postawa człowieka na podstawie materia
łów Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu; Wojciech M i k u l s k i ,
Sytuacja człowieka w obliczu śmierci i zmartwychwstania w oparciu o escha
tologię J. Ratzingera; Włodzimierz M o r a c z e w s k i , Opieka Boga nad
Izraelem w Księdze Sędziów Sdz 5, 1-31. Studium teologiczno-egzegetyczne;
Łukasz N o w a k , Wakat Stolicy Apostolskiej i wybór Biskupa Rzymu w usta
wodawstwie Pawła VI i Jana Pawła II; Marcin P a w ł u s z e w i c z , Czesława
Miłosza doświadczenie religijne w „Traktacie teologicznym” (2002 r.); Piotr
R e c z y ń s k i , Alkoholizm jako przyczyna stwierdzenia nieważności mał
żeństwa w wyrokach Trybunału Archidiecezji Łódzkiej w latach 1983-2009;
Tomasz S o w i k , Metafizyczne podstawy przedmiotowe w fenomenie religii
w oparciu o pisma s. Zofii J. Zdybickiej; Rafał W ó j c i k , Zagrożenia post
modernistyczne wyzwaniem do kształtowania postaw moralnych chrześcijani
na; Tomasz B o r k o w s k i , Wpływ formacji deuterokatechumenalnej Ruchu
Światło-Życie na kształtowanie postaw religijnych młodzieży diecezji łom
żyńskiej na podstawie literatury i badań własnych; Tomasz D o b k o w s k i ,
Cmentarz parafialny w Piskach. Studium historyczno-liturgiczne; Marcin
K a c z y ń s k i , Zagadnienie męczeństwa w pismach świętego Jana Apostoła;
Grzegorz K i e r s k i , Maryja wychowawczynią „Nowego Człowieka” na
podstawie pism Ks. Franciszka Blachnickiego; Łukasz K r a u j u t o w i c z ,
Treści teologiczno-liturgiczne peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego
w diecezji łomżyńskiej w 2008 roku; Wojciech K u r e k , Flora i fauna
w dziele zbawienia w ujęciu Pięcioksięgu; Tomasz M y ś l i w y , Sport w życiu
i nauczaniu papieża Jana Pawła II; Łukasz P o l k o w s k i , Rozumienie wia
ry w pismach Bernarda Sesboue; Sebastian R a n i k , Duszpasterstwo są
dowe w procesach orzekających separacje małżeńskie w Sądzie Biskupim
w Łomży w latach 1948-1978; Łukasz R y b i ń s k i , Jezus w wybranych pi
smach Świadków Jehowy; Adam U l a t o w s k i , Wiara, nadzieja i miłość
w encyklikach papieża Benedykta XVI; Rafał W i l i ń s k i , Motywy teo
logicznofundamentalne w katechezach papieża Benedykta XVI; Robert
Z a b i e l s k i , Cmentarz komunalny w Łomży. Studium historyczno-liturgicz
ne; Marcin K o n c e w i c z , Kierunki formacji chrześcijańskiej na podstawie
nauczania Jana Pawła II o Europie; Paweł R u d n i c k i , Teologia formularza
mszalnego o błogosławionym Bronisławie Markiewiczu; Zdzisław G o l a n ,
Teologiczno-psychologiczne aspekty życia duchowego na podstawie wybranej
literatury. Studium teoretyczne; Grażyna S k a r ż y ń s k a , Tożsamość kobiety
w świetle Listu apostolskiego Jana Pawła II „Mulieris dignitatem”; Sylwester
J a g o d z i ń s k i Sztuka przemawiania w edukacji młodzieży w szkołach śred
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nich na przykładzie wybranych programów nauczania i podręczników; Emil
W r a t n y , Celebracja misterium paschalnego w Pierwszej Modlitwie eucha
rystycznej czyli Kanonie rzymskim.
Czerwiec
Karol L e s n o w , Duchowa sylwetka kapłana diecezjalnego, na przykła
dzie życia księdza prałata Bogusława Żurawskiego; Łukasz B a b u l , Obraz
rodziny w mediach na przykładzie serialu „M jak miłość”; Piotr B e l e c k i ,
Rola sportu w życiu duchowym na podstawie wybranej literatury przedmiotu;
Dariusz B o b e k , Duchowość małżeństwa chrześcijańskiego na podstawie
wybranej literatury przedmiotu; Grzegorz C y g a n , Pojęcie wojny prewen
cyjnej w świetle zasad katolickiej nauki społecznej na przykładzie wojny
w Iraku; Adam H r u b i s z e w s k i , Sposoby traktowania ciała ludzkiego po
śmierci. Ocena moralna w świetle wybranej literatury przedmiotu.; Krystian
K r e p e l , Sakrament pokuty jako wyzwolenie z nałogów w świetle wybranej
literatury przedmiotu; Piotr L i s z e w s k i , Transplantacje a problem handlu
narządami. Próba oceny etyczno-moralnej w oparciu o wybrana literaturę
przedmiotu; Mariusz P a r u s i ń s k i , Przedstawienie chrystologiczne w ołta
rzach bocznych i epitafiach Konarskiego i Heidensteinów w Katedrze
Oliwskiej; Tomasz R e d z i m s k i , Prostytucja jako zagrożenie dla godności
kobiety w świetle wybranej literatury przedmiotu; Marek S i e d l e c ,
Zagrożenie życia duchowego na przykładzie wybranych praktyk okultystycz
nych w oparciu o wybraną literaturę przedmiotu; Marcin S p r e n g e l ,
Koncepcja samoorganizacji materii a kreacjonizm teistyczny; Grzegorz
S z a t k o w s k i , Troska o Eucharystię w nauczaniu Benedykta XVI; Mateusz
S z u m s k i , Maryja w Tajemnicy Kościoła na podstawie wybranej literatury
przedmiotu; Andrzej W i e c k i , Realizacja powołania do świętości na pod
stawie życia błogosławionej Marty Marii Wieckiej; Piotr D a s z k i e w i c z ,
Pojęcie kreacji w modelach kwantowej genezy wszechświata i teologicznej
formule creatio ex nihilo; Wojciech K u l i ń s k i , Świadectwo chrześcijańskie
w życiu społecznym w oparciu o publikacje Jana Grzegorczyka; Patryk
M i s i e w i c z , Władza i polityka w życiu chrześcijańskim w świetle wybranej
literatury przedmiotu; Marcin K w i t e k , Wezwania kościołów parafialnych
w diecezji kieleckiej na podstawie „Katalogu duchowieństwa i parafii diece
zji kieleckiej”; Małgorzata K o r n i l u k , Jedność i powszechność tajemnicy
zbawczej Jezusa Chrystusa jako podstawa dialogu międzyreligijnego według
deklaracji „Dominus Iesus”; Karolina G o ł a s z e w s k a , Zmartwychwstanie
człowieka jako rzeczywistość dialektyczna w nauczaniu dogmatycznym ks.
prof. Lucjana Baltera; Patryk P o l i t y c k i , Eucharystia jako sakrament mi
łosierdzia w myśli teologicznej ojca Marie-Dominique Philippe O.P.;
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Uladzimir S h a r e i k o , Sakrament chrztu, jako pierwszy sakrament inicjacji
chrześcijańskiej według Katechizmu Kościoła Katolickiego i Katechizmu
Prawosławnego „Bóg Żywy”; Paweł P a w l a k , Rozwój człowieka przez pra
cę. Studium teologicznomoralne w świetle encyklik „Laborem exercens”
i „Populorum progressio”; Monika P r u s , Społeczno-moralny wymiar opie
ki paliatywnej w ujęciu E. Kübler-Ross; Anna B r u d z y ń s k a , Realizacja
kobiecości na wzór Maryi w kontekście współczesnej literatury feministycz
nej. Studium teologiczno-moralne; Krzysztof B a r a ń s k i , Czystość małżeńska
na podstawie Katechez środowych Jana Pawła II. Studium teologicznomoralne;
Bernadeta K o w a l s k a , Powinności wychowawcze rodziny w świetle mie
sięcznika „Wychowanie na co dzień” w latach 2003-2007; Barbara
P r u s a c z y k , Życie religijne parafii Dąbrówka k/ Ostrołęki (1945-2007).
Studium historyczno – pastoralne; Anna W r ó b l e w s k a , Życie religijne pa
rafii Wąsewo 1945 - 2007. Studium historyczno-pastoralne; Jacek K u b i c k i ,
Miłość rodzicielska w świetle nauczania Jana Pawła II w liście do rodzin
Gratissimam sane; Marian K a m i ń s k i , Wychowanie modlitewne dziecka w
wieku przedszkolnym w rodzinie chrześcijańskiej w świetle wybranej literatu
ry teologiczno moralnej; Wioletta K r ó l e w i c z , Chrześcijańska wizja ko
biety i macierzyństwa w świetle nauczania Jana Pawła II; Dariusz
Ż e l a ź n i a k , Wiarygodność historyczna Dziejów Apostolskich o miastach
odwiedzanych przez św. Pawła; Edyta G r a b o w s k a , Biblijny model mał
żeństwa i rodziny w katechezach środowych Jana Pawła II; Agnieszka
We s o ł o w s k a , Wizja życia chrześcijańskiego w nauczaniu Jana Pawła II
komentującym Listy Katolickie podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny; Marta
S k r z e c z , Zagadnienie nawrócenia w Listach św. Pawła; Ewa Ś l e d z i k ,
Istotne elementy mariologii w publikacjach dwumiesięcznika ‘Zeszyty Odnowy
w Duchu Świętym’ w latach 1994 – 2009; Anna Ta r n o w s k a , Duchowość
Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej
w świetle pism Założyciela Ojca Ignacego Posadzego; Justyna Ż u k o w s k a ,
Trynitarny wymiar godności ciała człowieka w nauczaniu Jana Pawła II
w świetle katechez „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”; Wojciech M a l e s a ,
Rola duszpasterza wobec prostytucji nieletnich w Polsce w świetle polskoję
zycznej literatury teologicznej i pozateologicznej od Soboru Watykańskiego II;
Barbara Ś l e s z y ń s k a , Wizja służby Bogu i człowiekowi według bł. Marii
Angeli Truszkowskiej - założycielki Zgromadzenia Sióstr Felicjanek; Arkadiusz
D o b i e c h , Realizacja zadań małżeństwa chrześcijańskiego w oparciu
o cnoty teologalne w nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI; Andrzej
K ę d z i e r s k i , Ojca Jacka Salija teologia paschalna małżeństwa; Alicja
B u r k i c i a k , Idea chrześcijańskiego wychowania w dziele św. Jana
Chryzostoma „O wychowaniu dzieci”; Ewa M a r t e n k a , Przygotowanie do
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I Komunii św. dzieci w diecezji płockiej na podstawie literatury przedmiotu
i materiałów katechetycznych; Alicja K a ź m i e r c z a k , Pojęcie miłości ob
lubieńczej w ujęciu Karola Wojtyły; Ambroży To p o l e w s k i , Małżeństwo
i rodzina darem z siebie w nauczaniu Sługi Bożego Jana Pawła II; Elżbieta
D u r m a , Pastoralne funkcje parafii św. Marcina w Słubicach w latach 19452008; Laura D u c h n o w s k a , Maryja jako model wiary w przekazach
Ewangelii; Dariusz S i c i ń s k i , Tożsamość i posłannictwo chrześcijan
w świecie w świetle pouczeń 1 Listu św. Piotra i Listów Pasterskich (1 Tm,
2 Tm, Tt); Tetyana L e v k i v s k a , Wychowanie do modlitwy w najnowszych
płockich i krakowskich podręcznikach do religii w klasach „0” i „I”; Iwona
K w i a t k o w s k a , Troska Kościoła w Polsce o los nienarodzonych w poso
borowym nauczaniu; Barbara M i s i u n , Miłosierdzie Boże w duchowości
misjonarzy Krwi Chrystusa; Magdalena H a l i d a , Koncepcja posłuszeństwa
w wybranych regułach monastycznych oraz ich aktualność w świetle współ
czesnych dokumentów i komentarzy; Sławomir S z y m b o r s k i , Droga doj
rzewania duchowego św. Brata Alberta Chmielowskiego do służby
najuboższym; Tatsiana K a s a b u t s k a y a , Istotne elementy życia duchowe
go według św. Rafała Kalinowskiego na podstawie jego korespondencji
i listów; Dorota R a k , Agresja młodzieży gimnazjalnej - jej przyczyny, skutki
i sposoby zapobiegania na podstawie literatury przedmiotu i badań własnych
w Gimnazjum nr 53 i Gimnazjum nr 54 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy;
Ewelina M o c z k o w s k a , Rola Pisma Świętego w najnowszych płockich
i poznańskich podręcznikach do nauczania religii w klasach „0” i „I”; Agata
H a d r y ś , Zbawcza obecność Chrystusa w Eucharystii na podstawie encykli
ki Jana Pawła II ‘Ecclesia de Eucharistia’; Dorota K a ź m i e r c z a k ,
Służebna i wstawiennicza rola Maryi w świetle formularza mszalnego
o Najświętszej Maryi Pannie uzdrowienie chorych; Krystyna J a n k u n Wo l n a , Duchowość Anonimowych Alkoholików i Grup Rodzinnych
Al-Anon; Marek To m a s z e w s k i , Rola cnót w życiu człowieka na podsta
wie życia Służebnicy Bożej Marii del Carmen González-Valerio y Sáenz de
Heredia; Robert To m a s z e w s k i , Rola środków społecznego przekazu
w tworzeniu kultury chrześcijańskiej w oparciu o Orędzia Papieskie na
Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu; Małgorzata K a s p r z a k ,
Kryteria oceny moralnej zapłodnienia in vitro w oparciu o Instrukcję
Kongregacji Doktryny Wiary ‘Dignitatis personae’; Monika B a k o w i c z ,
Życie i działalność m. Urszuli Ledóchowskiej na rzecz Polaków w latach 1914
– 1920; Małgorzata C i e r n i a k , Dzieje parafii p.w. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Iwanowicach w latach 1945 – 2010; Alicja Z i ę c i a k ,
Historia parafii i Kościoła pod wezwaniem Św. Antoniego z Padwy w Jarocinie
w latach 1961 – 2009; Aleksandra K a l i n o w s k a , Wybrane aspekty na
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uczania św. Jana Chryzostoma jako propozycja ‘duchowego wsparcia’ dla
osób chorych; Ewa K u r z a w a , Dzieje parafii p.w. M.B. Częstochowskiej
w Latowicach (1994 - 2009); Robert O w c z a r e k , Dzieje parafii pod we
zwaniem św. Andrzeja Apostoła w Choczu w latach 1992-2009; Małgorzata
K r a w c z y k , Szanse i zagrożenia katechezy młodzieżowej w nauczaniu Jana
Pawła II w oparciu o dokumenty Kościoła i literaturę przedmiotu; Anna
G ą s i o r o w s k a , Realizacja zadania ‘rozwijania poznania wiary’ w na
uczaniu religii w szkole średniej w oparciu o wybrane podręczniki; Magdalena
W y r w i ń s k a , Kształtowanie obrazu Boga jako podstawowe zadanie kate
chezy rodzinnej w świetle dokumentów katechetycznych i literatury przedmio
tu; Marzena L i s , Wymiar liturgiczny wybranych podręczników do nauki
religii w szkole podstawowej; Lidia J ę d r z e j c z y k , Obraz Boga w Wj 4,24.
Studium egzegetyczno – teologiczne; Adam J a n k o w s k i , Chrześcijańska
koncepcja miłości macierzyńskiej i ojcowskiej w świetle adhortacji apostol
skiej „Familiaris consortio” Jana Pawła II; Dariusz L e n c z e w s k i ,
Teologicznomoralna koncepcja życia wspólnotowego w świetle encyklik spo
łecznych Jana Pawła II; Rafał G e r s , Fundamentalne założenia etyki mał
żeńskiej i rodzinnej na podstawie wybranej polskojęzycznej literatury
teologicznomoralnej; Agnieszka P i e c h o w s k a , Kościół pod wezwaniem
Świętej Trójcy w Lubiszewie - studium z historii sztuki sakralnej; Anna
P i l l a r - L i s o w s k a , Metoda projektów edukacyjnych i jej zastosowanie
w pracy katechetycznej uczniów szkół gimnazjalnych na podstawie literatury
przedmiotu; Monika K o z ł o w s k a , Cierpienie jako uczestnictwo w miste
rium paschalnym Chrystusa na przykładzie duchowości Marty Robin w świe
tle wybranej literatury przedmiotu; Paulina Wo r o n o w i c z , Promocja
naprotechnologii jako zadanie dla współczesnego Kościoła na podstawie wy
branej literatury przedmiotu; Alina A u g u s t y n i a k , Uzdrawiająca moc sa
kramentu pokuty i pojednania w świetle adhortacji Jana Pawła II Reconciliatio
et paenitentia; Sebastian D u b e r t , Paschalny wymiar Eucharystii w ujęciu
Encykliki Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia; Michał S t a n i s z e w s k i ,
Działalność księdza Jerzego Popiełuszki w artykułach ‘Trybuny Ludu’;
Czapiewska M a g d a l e n a , Dzień Pański w listach św. Pawła; Marta
R a d u c h a , Akty dziękczynne wobec Boga w Starym Testamencie; Milena
K o ń c z a k , Katechetyczna wartość twórczości poetyckiej Karola Wojtyły Jana Pawła II. Ujęcie katechetyczno-literackie; Monika N a g a j c z y k ,
Prawdy eschatologiczne w orędziu Miłosierdzia Bożego według przekazu S.F.
Kowalskiej; Anna S o s n o w s k a , Komunikowanie wiary w świecie współcze
snym na przykładzie wybranych publikacji Szymona Hołowni; Adam
K u r o w s k i , Walka z Kościołem Katolickim i niszczenie wartości narodo
wych w okresie PRL-u. Studium historyczno-pastoralne; Piotr K a p u s t a ,

[29]

Kronika Wydziału Teologicznego

275

Wielopostaciowość życia żydowskiego w świetle pism Józefa Flawiusza;
Stanisław P a m u ł a , Motyw ofiary w filmie Edi w świetle teologii dramatycz
ne; Serhiy Va s y l i v , Cechy duszpasterstwa parafialnego w diecezji IwanoFrankowskiej teraz i w perspektywie na przyszłość; Agnieszka B r u d n i c k a ,
Zarządzanie kryzysem medialnym na przykładzie kryzysu z Corhydronem.
Aspekty etyczne i medialne; Karolina K a m i ń s k a , Aspekty medialno-eduka
cyjne społecznej kampanii reklamowej „Krewniacy”; Izabela K o n d r a c k a ,
Anna Politkowska - Rosja udręczona czy Rosja opuszczona przez Boga?;
Anna M a ś l a n a , Chrześcijańska ateistka i świecka moralistka Oriana
Fallaci wobec dziennikarstwa zaangażowanego; Iwona R y b i c k a , Społeczna
odpowiedzialność biznesu na przykładzie działań Związku Pracodawców
Przemysłu Piwowarskiego „Browary Polskie”; Katarzyna S i t k o w s k a ,
Sobór przez Internet? Racje i sposoby wykorzystania Globalnej Infrastruktury
Informacyjnej dla potrzeb soboru powszechnego.; Łukasz B e d n a r z ,
Ostatnia Wieczerza w świetle filmu „Jezus z Nazaretu” reżyseria Franco
Zeffirelli; Łukasz B i e r o ń s k i , Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej jako
źródło nowego życia w wybranej literaturze teologicznej; Alicja B o c h e n e k ,
Teologia nadziei w encyklice „Spe salvi” Benedykta XVI; Marta B o c h e ń s k a ,
Event jako narzędzie promocji wartości chrześcijańskich na przykładzie akcji
Stowarzyszenia Wiosna „Szlachetna paczka”; Marcin B r e ń s k i , Etos kibica
piłkarskiego w świetle dostępnej literatury. Studium teologiczno-moralne;
Magdalena B u g a j e w s k a , Wolność jako dar i zadanie w twórczości Fiodora
Dostojewskiego na podstawie Braci Karamazow; Michał B u g n o ,
Wykorzystanie medialnych i marketingowych narzędzi w wybranych klubach
piłkarskich; Katarzyna D o m e r a d z k a , Afirmacja życia w twórczości
Krzysztofa Kieślowskiego. Próba oceny etycznej; Cezary C h o d k o w s k i ,
Etyczna ocena programowania neurolingwistycznego i jego wpływ na kulturę
człowieka; Paulina Ć w i e k , Rola mężczyzny we wspólnocie Islamu w świetle
tradycji muzułmańskiej; Dariusz D a w i d o w s k i , Eschatologia Ewangelii
według św. Jana na podstawie rozdziału trzeciego. Studium egzegetyczno-teo
logiczne; Przemysław D u b i ń s k i , Zagrożenia w pracy korespondenta za
granicznego na przykładzie życia i twórczości Ryszarda Kapuścińskiego;
Kinga D u c h , Narzędzia perswazyjne i ich zastosowanie w kampanii religij
nej „Czyniąc Wszechwiedzącego Wszechobecnym” z roku 2001 w Singapurze;
Barbara D u l a k , Kultura Papuasów w świetle publikacji polskich misjonarzy
werbistów; Tomasz D u n o w s k i , Negacja wartości moralnych IV RP we
współczesnej literaturze publicystycznej; Ewa D z i a k i e w i c z , Zmartwych
wstanie Jezusa Chrystusa na podstawie wizji rezurekcyjnej bł. Anny Katarzyny
Emmerich; Marta F l o r k i e w i c z -K o w a l c z y k , Nowy feminizm w naucza
niu Jana Pawła II; Kinga G a c p a r s k a , Geneza, rozwój i organizacje wspól
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not muzułmańskich w Europie Zachodniej na przykładzie Wielkiej Brytanii
i Francji; Antoni G ą s s o w s k i , Motywy religii chrześcijańskiej w twórczości
J. R. R. Tolkiena na przykładzie Silmarillionu, Niedokończonych opowieści
i Władcy Pierścieni; Agata G o r t a t , Teologiczne aspekty teatru w Polsce
w latach 1939 - 2009 na przykładzie wybranych inscenizacji; Maria G r a 
b a r c z y k , Model wychowania młodzieży promowany przez wybrane laickie
czasopisma młodzieżowe widziany z perspektywy etyki katolickiej; Patryk
G r a b o w s k i , Duchowy wymiar męki Chrystusa w utworze Stanisław
Papczyńskiego „Chrystus cierpiący”; Michał G r y g o , Heroiczność w posta
wach moralnych na przykładzie życia Bł. Ks. Józefa Stanka; Magdalena
H e r m a n o w i c z , Obraz Asyrii i Asyryjczyków w Deuteronomistycznym
Dziele Historycznym; Igor H o m k a , Przywódcy religijni i metoda nie stoso
wania przemocy w walce o prawa człowieka na podstawie działalności M. K.
Gandhiego, M. L. Kinga i XIV Dalajlamy; Aleksandra J a ń c z y k , Współczesna
dyskusja wokół problematyki sztucznego zapłodnienia in vitro. Studium teolo
giczno-moralne; Paulina J a r o s i ń s k a , Racjonalność wiary według „Kazań
uniwersyteckich (1828-1843)” Johna Henry’ego Newmana; Michał K a n i a ,
Nowe zjawisko w kulturze masowej na przełomie XIX i XX w. – motoryzacja;
Maria K a r a ś , Wywyższenie Chrystusa w Pawłowych hymnach chrystolo
gicznych w komentarzach polsko i hiszpańskojęzycznych; Joanna K a r p i ń s k a ,
Edukacyjne i medialne aspekty kampanii społecznej „Płytka wyobraźnia to
kalectwo”; Kaja K i c z y ń s k a , Przedmioty magiczne w Europie XXI wieku;
Piotr K i e r z k o w s k i , Władcy zjednoczonej monarchii Izraela. Studium eg
zegetyczno-historyczne; Magdalena K ł o d a , Idea Oratorium św. Filipa
Nereusza na podstawie miesięcznika Oratoriana; Joanna K o p e ć ,
Problematyka seksualności człowieka w katechezie na podstawie literatury
przedmiotu z podręczników do nauki religii; Marta K o p y t o w s k a , Moralne
aspekty integracji we wspólnotach „Wiara i światło” w świetle pism Jana
Vaniera; Arkadiusz K o s o w s k i , Sztuka religijna w Muzeum Narodowym w
Warszawie na przykładzie Galerii: Faras i sztuki średniowiecznej; Mateusz
K o w a l c z y k , Wiara w dobie kryzysu u Viktora Emila Frankla; Magdalena
K o w a l c z y k , Sekty współczesnym zagrożeniem dla jednostki. Próba ukaza
nia problemu na przykładzie Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości
Kryszny i Kościoła Zjednoczeniowego; Magdalena K o w a l s k a , Pomiędzy
perswazją a manipulacją. Kultura i etyka biznesu; Paweł K r a w i e c ,
Kulturowa odpowiedzialność biznesu jako nowy trend w polskiej przedsię
biorczości; Łukasz K r z y s z t o f k a , Teologiczno-społeczne idee w posłudze
nauczyciela w nauczaniu Kard. Stefana Wyszyńskiego; Łukasz M a s n y ,
Intronizacja jako sposób szerzenia kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa
w nauczaniu o. Mateo Crawley-Boevey SSCC; Ilona M a t y k a , Kobiety
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Starego Testamentu w genealogii Jezusa w Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 1,
1-17); Magdalena N o l b e r c z a k , Analiza i ocena telewizyjnych reklam al
koholu na przykładzie wybranych kampanii; Marta N o s e k , Męczeństwo jako
wyraz heroicznej wiary na podstawie wczesnej literatury patrystycznej; Piotr
N o w a r a , Zagubienie moralne współczesnej młodzieży. Studium teologicz
nomoralne; Gabriel O p r z ą d e k , Zmartwychwstanie ciała w ujęciu polskoję
zycznych publikacji Josepha Ratzingera; Monika P a r z y ń s k a , Symbolika
i motywy religijne w sztuce komemoratywnej upamiętniającej Shoah na tere
nie Warszawy; Bogumiła P a w l i n a , Postać Józefa w Ewangelii według świę
tego Mateusza; Katarzyna P i e n i a k , Stosunek dziennika „Rzeczpospolita”
do Kościoła - na podstawie wybranych zagadnień - pod red. Pawła Lisickiego
(w latach 01.01.2007-30.06.2009); Dominika P r u s z c z y ń s k a , Radość
jako jedna z najważniejszych postaw współczesnego katolika w nauce św.
Josemarii Escrivy de Balaguer’a; Kinga R a p a c k a , Chodzenie po wodzie
w ujęciach dziennikarskich a biblistyczne interpretacje Mk 6,45-52 i Mt 14,2333; Marcin R e c z k o , Metoda pracy misyjnej Stowarzyszenia Misji
Afrykańskich w Togo na przełomie XIX i XX wieku; Antonina R o k i c k a ,
Sprawiedliwość w rozumieniu liberalizmu ekonomicznego a problem dobra
wspólnego; Paweł R u d o l f , Fundamentalizm muzułmański w kontekście
współczesnego terroryzmu; Emilia R u t k o w s k a , Kształtowanie relacji
przedsiębiorstwa z otoczeniem za pomocą społecznej odpowiedzialności biz
nesu na wybranych przykładach; Iga R y c h a r s k a , Antropologia adekwatna
w świetle „Historii upadku” Mariana Grabowskiego; Urszula S a b a t ,
Znaczenie empatii międzykulturowej w reportażu podróżniczym przełomu XX
i XXI wieku. Studium moralno-etyczne; Elżbieta S a d o c h , Rola autobiogra
fii duchowej w rozwoju życia wewnętrznego na podstawie literatury przed
miotu; Aleksandra S a j d a k , Recepcja ideologii antysemickiej na łamach
tygodnika „Prosto z Mostu” w latach 1935-1939; Magdalena S e k u n a ,
Wykorzystywanie motywów religijnych w reklamie. Próba oceny etycznej;
Monika S i a t k o w s k a , Problem zła w powieści Fiodora Dostojewskiego
„Bracia Karamazow”; Aleksandra S k w i r a , Etyczna ocena wizerunku ko
biety we współczesnej reklamie telewizyjnej w Polsce; Daria S m o l a k ,
Główne problemy państwa i Kościoła w Zimbabwe w świetle literatury pol
skiej, Marta S t a n i s z e w s k a , Sztuka elitarna a sztuka masowa w filozofii
neopragmatyzmu Richarda Shustermana; Patrycja S t a n i s z e w s k a ,
Zjawisko spirytyzmu w ocenie nauki Kościoła katolickiego; Łukasz
S z c z a w i ń s k i ; Posługa duszpasterska księdza Jana Sikorskiego jako pro
boszcza parafii świętego Józefa Oblubieńca N.M.P. w Warszawie (19862006); Agata S z y m a n i a k , Perspektywy chrześcijańskiej adaptacji ikebany
w dialogu międzyreligijnym; Emilia S z y m a ń s k a , Teologia kultury w wy
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branych Encyklikach Jana Pawła II; Joanna S z y m a ń s k a , Współczesny
sensualizm - o rodzajach prezentacji aktu kobiecego w brytyjskim „Vogue”;
Piotr S z y m a ń s k i , Idea Boga w twórczości Antoine’a de Saint-Exupéry’ego;
Karolina Ś c i b i o r , Powołanie i misja osób świeckich w Kościele w świetle
polskiej wersji Międzynarodowego Przeglądu Teologicznego Communio;
Marzena Ś l i w o w s k a , Apologia chrześcijaństwa w „Opowieściach
z Narnii” Clive’a S. Lewisa; Sylwia Ś w i d e r , Medytacja buddyjska i jej owo
ce według Dalajlamy XIV; Izabela T r a w i ń s k a , Celem pielgrzymki jest inny
pielgrzym. Tajemnica człowieka w powieści „Bieguni” Olgi Tokarczuk; Daria
Wa n g l e r , Obraz kobiety w Pieśni nad Pieśniami; Eliza Wa w r z e n i e c k a ,
Działalność kulturalna gminy Stare Babice w latach 2000-2009; Anna
W ą s o w s k a , Rola negocjacji jako narzędzia media relations; Joanna
W i e c z f n i ń s k a , Aktualność Błogosławieństw Ewangelicznych dla współ
czesnego człowieka w świetle wybranych dokumentów Kościoła; Małgorzata
W i e r z c h o w s k a , Tradycyjne religie afrykańskie w przemówieniach Jana
Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymek do Afryki; Joanna W ł o d a r c z y k ,
Wezwanie do obrony chrześcijańskiej i narodowej tożsamości Polaków na ła
mach miesięcznika „Rycerz Niepokalanej” w latach 2000-2009; Marcin
Wo ź n i a k , Maryja w tajemnicy Kościoła według serii wydawniczej
Theotokos Wydawnictwa Księży Marianów w Warszawie (1989-2000);
Magdalena W r z o s e k , Doniosłość nawrócenia chrześcijańskiego w świetle
współczesnej teologicznej literatury polskiej - studium teologiczno moralne;
Maciej W y r w i k , Godność człowieka a współczesne modyfikacje ciała.
Studium teologicznomoralne; Grzegorz W y s ł o c k i , Istota małżeństwa i ro
dziny w świetle publikacji Wandy Półtawskiej; Anna Z a k r z e w s k a , Etyczne
aspekty sellsumeryzmu; Katarzyna Ż a k , Miłosierdzie Boże w świetle polskiej
wersji Międzynarodowego Przeglądu Teologicznego „Communio”; Agata
H u ż a l ś k y j , Wygnanie Babilońskie i powrót w polskim piśmiennictwie bi
blijnym w latach 1945 – 2010; Izabela K o n o p a c k a , Prawda w fotografii
na przykładzie konkursu fotograficznego World Press Photo; Aldona
(K o m o r o w s k a ) R o s ł o ń s k a , Negatywny obraz chrześcijaństwa w wy
branych przekazach medialnych. Analiza wybranych przekazów medialnych
z lat 2000 – 2009; Klaudia (K o r n a t k o ) R o s t k o w s k a , Obraz rodziny
w Księdze Tobiasza na przykładzie wybranych fragmentów; Barbara
(D o b r o w o l s k a ) W i ś n i e w s k a , Teologiczne idee Wielkiego Jubileuszu
Roku 2000 w nauczaniu Jana Pawła II.
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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 : 24-25 kwietnia 2010 r. – Pieniężno.
Sympozjum „Biblia a misje” zorganizowane przez Misyjne Seminarium
Duchowne Księży Werbistów, referat: Z Platonem na misjach – dialog Jezusa
z Samarytanką (J 4,1-42).
Ks. dr Andrzej A d a m s k i : 6 marca 2010 r. – Lublin. IX Ogólnopolska
Konferencja Nauczycieli i Wychowawców: „Zawód: nauczyciel – trudności i perspektywy”, referat: Obraz nauczyciela w mediach; 19 marca 2010 r.
– Kraków. Konferencja naukowa „Oblicza nowych mediów” organizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości, referat: Prawo praso
we a Internet; 21 kwietnia 2010 r. – Kraków. Konferencja naukowa „Główne
nurty w literaturze XX i XXI wieku a dziennikarstwo” na Uniwersytecie
Jagiellońskim, referat: Fotoreportaż jako forma narracji; 22 kwietnia 2010 r.
– Sokółka. III Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli „Młodzi, twórczy, aktywni…”, wykład: Medialny wizerunek nauczyciela – jaki jest i jak go kre
ować?; 14 maja 2010 r. – Warszawa. Konferencja „Etyczne i prawne wyzwania
Internetu” (I konferencja naukowa z cyklu „Wyzwania nowych mediów”)
zorganizowana przez IEMiD WT UKSW, prowadzenie jednej sesji oraz referat: Prawne aspekty funkcjonowania mediów w Internecie; 31 maja 2010 r. –
Lublin. I międzynarodowa konferencja naukowa formacji medialnej „Ksiądz
& media” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, referat: Wirtualna ambo
n(k)a. Kapłan – Gloger; 13-15 czerwca 2010 r. – Kraków. X Międzynarodowa
Konferencja Naukowa „Państwo, gospodarka, społeczeństwo” zorganizowana przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, referat:
Mieszane uczucia. O proponowanej nowelizacji ustawy Prawo prasowe w od
niesieniu do Internetu.
Ks. dr Jarosław B a b i ń s k i : 6 maja 2010 r. – Mochylew (Białoruś).
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktycznej „Religia i społeczeństwo: aktualne problemy swobody sumienia”, Mochylewski Państwowy
Uniwersytet im. A. A. Kuleszowa, referat: Benedykta XVI krytyka socjali
stycznego mesjanizmu; 22 czerwca 2010 r. – Tczew. Konferencja popularnonaukowej „Rozsądek – wstrzemięźliwość – umiar”, Centrum Kultury i Sztuki,
referat: Cnota – anachronizm czy źródło inspiracji?
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O. dr Andrzej B a r a n OFM: 18 lutego 2010 r. – Rzym. Konferencja
naukowa zorganizowana przez Papieski Uniwersytet Antonianum, referat: Nuova edizione dei Scritti di s. Francesco; 9-11 marca 2010 r. – Rzym.
Międzynarodowe Sympozjum Teologiczne organizowane przez Papieski
Uniwersytet Laterański, referat: Fedelta` di Cristo, fedelta` del Sacerdote;
18 marca 2010 r. – Rzym. Sympozjum zorganizowane przez Papieski
Uniwersytet Antonianum, referat: Religiosi – presbiteri. Una forte testi
monianza evangelica; Rzym. Konferencja naukowa zorganizowana przez
Papieski Uniwersytet Antonianum, referat: Economia, giustizia e pace tra
francescanesimo delle origini e contemoranita.
Ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof B a r d s k i : 18 marca 2010 r. –
Warszawa, UKSW. Konferencja „I Bóg przemawiał przez proroków”, referat: Profetyzm – perspektywa chrześcijańska; 27 marca 2010 r. – Warszawa.
Papieski Wydział Teologiczny, sympozjum „Kapłan z ludu wzięty. Teologia
roku kapłańskiego 2009/2010”, referat: Kapłan w symbolice biblijnej; 24 kwietnia 2010 r. – Łomża. Sympozjum „Kapłan na miarę Boga i człowieka”, WSD
im. Papieża Jana Pawła II, referat: Chrześcijański kapłan w świetle duchowej in
terpretacji Biblii w starożytności i średniowieczu.
Ks. prof. dr hab. Roman B a r t n i c k i : 1 czerwca 2010 r. – Warszawa.
Konferencja „Księga Kapłańska – orędzie, interpretacja i recepcja” zorganizowana przez Sekcję Biblistyki WT UKSW i Zakład Egzegezy i Teologii
Biblijnej WT UMK w Toruniu, przewodniczenie sesji.
Ks. prof. UKSW dr hab. Ignacy B o k w a : 9 stycznia 2010 r. – Radom.
Wykład dla katechetów diecezji radomskiej: Jak mówić o Eucharystii dziś?;
18 marca 2010 r. – Radom. Wykład dla katechetów diecezji radomskiej:
Wiarygodna jest tylko miłość; 24 kwietnia 2010 r.- Jasna Góra. Ogólnopolskie
Sympozjum Mariologiczno-Maryjne „Z Maryją Królową Polski bądźmy
świadkami miłości. Dziś i jutro”, referat: Perspektywy królewskości Maryi;
13 maja 2010 r. – Warszaw, UKSW. Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Personalizm w Europie”, referat: Elementy personalizmu – podmiotowość
i indywidualność w postmodernistycznej dyskusji filozoficznej; 24 maja
2010 r. – Kraków. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Między indywidualizmem a komunitaryzmem. Narracyjny wymiar edukacji chrześcijańskiej” zorganizowana przez Ignatianum, referat: Podstawowe aspekty teologii
narracyjnej w świetle refleksji systematycznej;
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Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard C z e k a l s k i : 27 maja 2010 r. – Mińsk
(Białoruś). XVI Międzynarodowa Konferencja Świętych Cyryla i Metodego,
Uniwersytet w Mińsku, Instytut Teologii Prawosławnej, Międzynarodowe
Publiczne Stowarzyszenie Świętych Cyryla i Metodego, Chrześcijańskie
Centrum Edukacyjne, głos w dyskusji panelowej oraz referat: СМЫСЛ
И ЗНАЧЕНИЕ НАУКИ РЕЛИГИИ В ШКОЛАХ; 28 maja 2010 r. – Mińsk.
Telewizja Białoruska: wywiad na temat: Społeczno-religijne wartości re
ligii w kulturze; 28 maja 2010 r. – Mińsk. Satelitarna Telewizja Białoruska
i Rosyjska. Międzynarodowy panel: Kształcenie nauczycieli religii w Polsce
na przykładzie zajęć prowadzonych w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; 29 maja 2010 r. – Mińsk.
XVI Międzynarodowa Konferencja Świętych Cyryla i Metodego, Uniwersytet
w Mińsku, Instytut Teologii Prawosławnej, Międzynarodowe Publiczne
Stowarzyszenie Świętych Cyryla i Metodego, Chrześcijańskie Centrum
Edukacyjne, „okrągły stół” Fides et ratio – konstytutywne kompetencje na
uczycieli religii.
Dr Piotr D r z e w i e c k i : 4 marca 2010 r. – Warszawa. VII Forum Edukacji
Medialnej zorganizowane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w siedzibie Polskiego Radia, referat: Postulat edukacji medialnej w polskiej szkole.
Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław D z i e k o ń s k i : 13 Stycznia
2010 r. – Warszawa, UKSW. Międzynarodowa konferencja katechetyczna: „Współczesne katecheza dzieci – doświadczenia słoweńskie i polskie”,
referat: Formacja ludzka w katechezie dzieci; 8 kwietnia 2010 r. – Radom.
Konferencja naukowa dla nauczycieli pt. „Edukacja aksjologiczna” zorganizowana przez Delegaturę Kuratorium Mazowieckiego w Radomiu i Instytut
Jana Pawła II w Warszawie, referat: Wartości w nauczaniu Jana Pawła II;
13-14 kwietnia 2010 r. – Warszawa, UKSW. Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Nauk Pedagogicznych „Społeczeństwo
– Praca – Wychowanie. Inspiracje Kardynała Stefana Wyszyńskiego, referat: Idee wychowania w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
21-22 kwietnia 2010 r. – Ołtarzew. Konferencja zorganizowana przez Instytut
Teologii Apostolstwa WT UKSW, „Apostolstwo Ludu Bożego w nauczaniu
Jana Pawła II”, referat: Dziedzictwo myśli Jana Pawła II we współczesnym
podejściu do wychowania jako prawdziwego apostolstwa; 23 kwietnia 2010 r.
– Częstochowa (Jasna Góra). Ogólnopolskie Sympozjum mariologiczne
„Z Maryją Królową Polski bądźmy świadkami miłości. Dziś i jutro” zorganizowane przez UKSW i Polskie Towarzystwo Mariologiczne, referat:
Odniesienia biblijne w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego o Królowej
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Polski na przykładzie kazania jasnogórskiego z 3 maja 1957 roku. (Referat
wygłoszony w oparciu o tekst przygotowany przez Ryszarda Rumianka);
24 kwietnia 2010 r. – Kalisz. Międzynarodowa konferencja józefologiczna,
wystąpienie: Św. Józef w wychowaniu młodzieży do ojcostwa; 10-11 maja
2010 r. – Trzęsacz. V Nadbałtycka Debata Katechetyków Polskich „Pismo
święte źródłem nauczania religii i współczesnej katechezy”, referat: Pismo
święte a koncepcja katechezy.
Ks. dr hab. Prof. UKSW Szczepan Z. J a b ł o ń s k i OSPPE: 23-24
kwietnia 2010 r. – Częstochowa. Ogólnopolskie Sympozjum MariologicznoMaryjne „Z Maryją Królową Polski bądźmy Świadkami Miłości. Dziś i jutro”, organizacja i referat: Wokół koronacji Cudownego Obrazu diademami
św. Piusa X.
Ks. prof. UKSW dr hab. Roman K a r w a c k i : 21-22 kwietnia 2010 r.
21-22 kwietnia 2010 r. – Ołtarzew. Konferencja „Apostolat Ludu Bożego
w nauczaniu Jana Pawła II” w Instytucie Teologii Apostolstwa i Wyższego
Seminarium Duchownego, referat: Ad Christum Redemptorem; 23-24 kwietnia
2010 r. – Częstochowa. Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne
„Z Maryją Królową Polski bądźmy Świadkami Miłości. Dziś i jutro”, przewodniczenie sesji i referat: Ikona teologiczna Maryi Królowej w dokumen
tach Jana Pawła II.
Ks. prof. UKSW dr hab. Witold K a w e c k i CSSR: (uzupełnienie)
4 października 2009 r. – Warszawa. Święto Chleba, Plac Zamkowy, referat:
Znaczenie Świętego Klemensa patrona Warszawy dzisiaj; października 2009 r.
– Częstochowa. Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin na Jasną Górę, prelekcja: Rodzina w świetle współczesnych nurtów kulturowych; 9 października 2009 r. – Tuchów. Sympozjum naukowe z okazji 100-lecia Warszawskiej
Prowincji redemptorystów i 100-lecia kanonizacji Św. Klemensa „Wierni tradycji, otwarci na znaki czasu”, moderator sesji; 7 listopada 2009 r. – Kraków.
Międzynarodowe Targi Książki. Udział w panelu prezentującym książkę
Kapitał Marksa – nowa propozycja Kościoła; 13 listopada 2009 r. – Kraków
– Stadniki. Konferencja Duszpasterstwa Biznesmenów i Przedsiębiorców
„Kościół Polski i świat biznesu-wyzwania i zadania społeczne”, referat Czy
Kościół nadąża za zmianami? 20 lat przemian społeczno-gospodarczych
w Polsce; 18 listopada 2009 r. – Warszawa, UKSW. Spotkanie z katolickim
pisarzem i malarzem Michaelem D. O’Brien „Teologia piękna”, organizator;
11 marca 2010 r. – Tuchów. Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów,
wykłady: Życie zakonne a sukces zawodowy, Konsekracja zakonna a dia
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log z kulturą; 1 maja 2010 r. – Częstochowa. 20 Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Sakralnej Ars Sacra – Dialog kultur Gaude Mater, referat: Potrzeba
edukacji kulturowej; 6 maja 2010 r. – Warszawa. Ośrodek Promocji Kultury
Warszawa-Praga, referat: Kultura wolnego czasu, 13 maja 2010 r. – Warszawa.
Ośrodek Promocji Kultury Warszawa-Praga, referat: Kulturowa sytuacja wia
ry dzisiaj, 15 maja 2010 r. – Łomża. Sesja Dla Nauczycieli i wychowawców
„Wychowanie a wyzwania ponowoczesności” organizowana przez Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, referat: Kultura popularna a wycho
wanie do kultury wysokiej; 28 maja 2010 r. – Warszawa. Międzynarodowe
Duszpasterstwo Akademickie, Dom Polonii, referat: Dziedzictwo kulturo
we Jana Pawła II; 10-16 czerwca 2010 r. – Florencja. Universita Statale di
Firenze, Facolta delle Scienze Sociali. Cykl wykładów Kultura polityczna,
w ramach programu Erasmus.
Ks. dr Wojciech K l u j OMI: 20 stycznia 2010 r. – Warszawa. Gościnne
wykłady w Centrum Formacji Misyjnej: adaptacja kulturowa; 27 stycznia
2010 r. – Warszawa. Gościnne wykłady w Centrum Formacji Misyjnej: szok
kulturowy, specyfikacja kontynentalna; 12-14 kwietnia 2010 r. – Głogów.
IV interdyscyplinarna konferencja naukowa „Język. Religia. Tożsamość” zorganizowana przez Katedrę Języka i Komunikacji Religijnej WT Uniwersytetu
Szczecińskiego oraz Zakład Języka Polskiego Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, referat: Pierwsze tłumaczenia po
jęć chrześcijańskich na język malgaski; 24-25 kwietnia 2010 r. – Pieniężno.
Sympozjum „Biblia a misje” zorganizowane przez Misyjne Seminarium
Duchowne Księży Werbistów, referat: Mandaty misyjne; 6 maja 2010 r. –
Warszawa, UKSW. Konferencja „Bohaterowie Pokoju” zorganizowana przez
Dunaj Instytut Dialogu, Centrum Dialogu Międzykulturowego UKSW, Sekcja
Misjologii WT UKSW, Papieski Wydział Teologiczny „Bobolanum”, referat:
Jan XXIII.
Ks. prof. UKSW dr hab. Marian K o w a l c z y k SAC: 21-22 kwietnia 2010 r. – Ołtarzew. Konferencja „Apostolat Ludu Bożego w nauczaniu
Jana Pawła II” w Instytucie Teologii Apostolstwa i Wyższego Seminarium
Duchownego, organizacja, udział w dyskusji panelowej na temat „Inspiracje
Jana Pawła II na Rok Kapłański”: Problem wierności kapłańskiej i porzucenia
drogi powołania, referat: Wpływ Jana Pawła II na rozkwit apostolstwa świec
kich, wygłoszenie słowa podsumowującego sympozjum.
Ks. dr hab. Janusz K r ę c i d ł o MS: 6 stycznia 2010 r. – Michałowice
k. Warszawy. Wykład dla inteligencji katolickiej na temat Stworzenie świa
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ta i człowieka (Rdz 1-2); 13 stycznia 2010 r. – Józefów k. Warszawy. Wykład
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku na temat Pięcioksiąg – pierwsza część
Biblii Hebrajskiej; 27 stycznia 2010 r. – Michałowice k. Warszawy. Wykład
dla inteligencji katolickiej na temat Utracony raj: grzech pierwszych ludzi
(Rdz 3); 17 lutego 2010 r. – Michałowice k. Warszawy. Wykład dla inteligencji katolickiej na temat Opowiadanie o potopie: historia i teologia (Rdz 6-9);
11 marca 2010 r. – Michałowice k. Warszawy. Wykład dla inteligencji katolickiej na temat Religia patriarchów Izraela; 28 kwietnia 2010 r. – Michałowice
k. Warszawy. Wykład dla inteligencji katolickiej na temat Wyjście Izraelitów
z Egiptu: pomiędzy historią a teologią; 19 maja 2010 r. – Michałowice
k. Warszawy. Wykład dla inteligencji katolickiej na temat Wędrówka
Izraelitów przez pustynię: Kochający Bóg, który prowadzi wśród niebezpie
czeństw; 9 czerwca 2010 r. – Michałowice k. Warszawy. Wykład dla inteligencji katolickiej na temat Przymierze synajskie, Dekalog, Prawo – fundamenty
religii starotestamentowego Izraela; 19 czerwca 2010 r. – Dębowiec k. Jasła.
IV Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne (MSSI)
w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej „Od stóp krzyża, przez La Salette,
do Dębowca”, zorganizowanie sympozjum i referat: Testament Jezusa
(J 19,25-27): jeden tekst – wiele interpretacji.
Dr Grzegorz Ł ę c i c k i : 13 marca 2010 r. – Niepokalanów. Wykład dla
uczestników rekolekcji Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana: Mass
media a kształtowanie świadomości i sumienia; 10 maja 2010 r. – Warszawa.
Prelekcja w Centrum Kultury Civitas Christiana nt. polskiej poezji kapłańskiej
- z okazji promocji najnowszego tomu wierszy ks. Huberta Komorowskiego;
14 maja 2010 r. – Warszawa, UKSW. Konferencja naukowa „Etyczne i prawne wyzwania Internetu”, przewodniczenie sesji i wykład: Etyczne aspekty
interkomunikatywnosci internetowej; 31 maja 2010 r. – Lublin. I międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji medialnej „Ksiądz i media”, referat:
Wizerunek kapłana w polskich filmach.
Prof. UKSW dr hab. Elżbieta M a t u l e w i c z , 19-20 kwietnia 2010 r.
– Licheń. Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Pomocników
Mariańskich, referat: Mariańscy świadkowie Bożego Miłosierdzia; 6-7 maja
2010 r. – Kraków. Sympozjum „Dni duchowości” zorganizowane przez
Katedrę Historii Duchowości UPJPII i Karmelitański Instytut Duchowości
w Krakowie, referat: Kapłaństwo a karmelitanki bose.
Ks. prof. UKSW dr hab. Czesław P a r z y s z e k SAC: 14 stycznia
2010 r. – Warszawa. sympozjum dla Przełożonych Lokalnych Archidiecezji
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Warszawskiej, referat: Treść Roku kapłańskiego. Spostrzeżenia i świadectwo;
21-22 kwietnia 2010 r. – Ołtarzew. Konferencja „Apostolat Ludu Bożego
w nauczaniu Jana Pawła II” w Instytucie Teologii Apostolstwa i Wyższego
Seminarium Duchownego, przewodniczenie sesji naukowej i referat:
Apostolat życia konsekrowanego w nauczaniu Jana Pawła II; 23-24 kwietnia 2010 r. – Sandomierz. Warsztaty duchowości dla Przełożonych Lokalnych
Zgromadzenia Sióstr Córek Franciszka Serafickiego, referaty: Dynamizm ży
cia konsekrowanego, Nowe spojrzenie na ślub posłuszeństwa, Rola władzy
we wspólnocie zakonnej, Apostolat życia konsekrowanego; 30 kwietnia –
3 maja 2010 r. – Krzydlina Mała k/Wrocławia. Ogólnopolskie Sympozjum
Teologii Życia Konsekrowanego w Klaretyńskim Centrum Spotkań i Dialogu,
przewodniczenie sesji naukowej ze słowem wprowadzającym: Problemy
świata wobec problemów wspólnoty, referat: Od ja do my – dynamiczny
wymiar wspólnoty; 12 maja 2010 r. – Warszawa. Sympozjum Duchowości
Honorackiej, UKSW, przewodniczenie sesji naukowej; 27 maja 2010 r. –
Warszawa. Warsztaty duchowości dla Księży Archidiecezji Warszawskiej,
referat: Dojrzewanie do starości; 5 maja 2010 r. – Warszawa. Warsztaty duchowości dla Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, referat: Przeznaczeni do
życia wiecznego.
Dr Aldona P i w k o : 4 lutego 2010 r. – Warszawa. Centrum Formacji
Misyjnej – wykład: Islam. Historia i kultura; 25 lutego 2010 r. – Warszawa,
UKSW. Sympozjum „Jan Paweł II w Maroku”, referat: Cechy charakte
rystyczne islamu marokańskiego; 18 marca 2010 r. – Warszawa, UKSW.
Konferencja „I Bóg przemawiał przez proroków”, referat: Mahomet w chrze
ścijańskiej literaturze teologicznej; 24 marca i 7 kwietnia 2010 r. – Warszawa.
Społeczne Gimnazjum „Raszyńska”, wykłady: Chrześcijaństwo a buddyzm,
Chrześcijaństwo a islam.
Ks. dr hab. prof. UKSW Jarosław R ó ż a ń s k i OMI: 25 lutego 2010 r.
– Warszawa, UKSW. Sympozjum „Jan Paweł II w Maroku” zorganizowane przez Sekcję Misjologii WT UKSW oraz Instytut Papieża Jana Pawła II,
organizator i referat: Zarys historii Maroka; 16-17 kwietnia 2010 r. – Obra.
WSD Misjonarzy Oblatów M.N. Gościnne wykłady: Rola misji w integral
nym rozwoju człowieka oraz Wokół koncepcji inkulturacji; 19 kwietnia 2010 r.
– Bagno. VII Salwatoriańskie Sympozjum Misyjnym pt. „Morogoro
w służbie Kościołowi w Afryce”, zorganizowane przez Wyższe Seminarium
Duchowne Salwatorianów, referat: Szkolnictwo w Afryce wobec nowych
wyzwań; 24-25 kwietnia 2010 r. – Pieniężno. Sympozjum „Biblia a misje”
zorganizowane przez Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów, re-
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ferat: Tłumaczenie Nowego Testamentu na język gidarski; 6 maja 2010 r. –
Warszawa, UKSW. Konferencja „Bohaterowie Pokoju” zorganizowana przez
Dunaj Instytut Dialogu, Centrum Dialogu Międzykulturowego UKSW, Sekcja
Misjologii WT UKSW, Papieski Wydział Teologiczny „Bobolanum”, referat: Nelson Mandela; 17 maja 2010 r. – Olsztyn. Konferencja „Problem bogactwa i biedy we współczesnej Afryce” zorganizowana przez Instytut Nauk
Politycznych UWM w Olsztynie, referat: Problemy społeczne, gospodarcze
i polityczne Czadu w listach miejscowego Episkopatu.
Ks. dr Jan R u s i e c k i SDB: 25 maja 2010 r. – Warszawa, UKSW.
Sesja naukowa, „Tajemnica Boga i człowieka w roku liturgicznym” zorganizowana przez Sekcję Liturgiki UKSW, referat: Koncepcje czasu a liturgia
chrześcijańska.
Ks. prof. dr hab. Jacek S a l i j OP: 28 stycznia 2010 r. – Lublin. Kościół
Dominikanów, Debata Dwóch Ambon (razem z ks. Andrzejem Szostkiem),
referat: Czy sumienie jest człowiekowi niezbędne do zbawienia?; 16 marca
2010 r. – Jasna Góra. III Międzynarodowa Konferencja „Prawda, Pamięć,
Tożsamość Katynia i Golgoty Wschodu”, referat: Próba zrozumienia obec
ności ks. Zdzisława Peszkowskiego podczas ekshumacji Grobów Katyńskich;
25 marca 2010 r. – Warszawa. Klub im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego przy
Bibliotece Publicznej Warszawa-Śródmieście, referat: Patriotyzm dzisiaj;
24 kwietnia 2010 r. – Częstochowa. 74. Ogólnopolska Pielgrzymka
Akademicka na Jasną Górę, wykład: Bóg jest Miłością; 27 maja 2010 r. –
Lublin. Uniwersytet Medyczny, konferencja „Międzynarodowa Klasyfikacja
Praktyki Pielęgniarskiej”, referat: Miłość chrześcijańska wobec ludzkiego
cierpienia; 30 maja 2010 r. – Bydgoszcz. Centrum Onkologiczne, inauguracja
Centrum Wsparcia Duchowego, referat: W trosce o życie ludzkie.
Ks. dr Teofil S i u d y : 25 lutego 2010 r. – Warszawa. W ramach cyklu wykładów mariologicznych „Oto Matka twoja” w Sanktuarium OO. Dominikanów
na Służewiu, wykład: Maryja w misterium Kościoła w nauczaniu Sługi Bożego
Jana Pawła II; 24 kwietnia 2010 r. – Jasna Góra. Ogólnopolskie Sympozjum
Mariologiczno-Maryjne „Z Maryją Królową Polski bądźmy świadkami miłości. Dziś i jutro”, wykład: Maryjne świadectwo królewskiej służby.
Ks. dr Tomasz S z y s z k a SVD: 25 marca 2010 r. – Warszawa, UKSW.
Sympozjum „Jan Paweł II w Paragwaju”, referat: Kontrowersje wokół spo
tkania Jana Pawła II z Indianami w Paragwaju; 24-25 kwietnia 2010 r. –
Pieniężno. Sympozjum „Biblia a misje” zorganizowane przez Misyjne
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Seminarium Duchowne Księży Werbistów, referat: Teologia misyjna św.
Łukasza; 06 maja 2010 r. – Warszawa, UKSW. Konferencja „Bohaterowie
pokoju”, referat: Oscar Romero; 16-19 czerwca 2010 r. – Nysa. Konferencja
„Czynnik religijny w stosunkach międzynarodowych – wymiar narodowy, regionalny i globalny”, referat: Tradycyjne formy religijności andyjskiej: funda
mentem współczesnej tożsamości ludu Ajmara w Boliwii.
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Diana Kulak
Niepokalane Poczęcie Bogurodzicy
według Siergieja Bułgakowa
Kult maryjny jest wspólną cechą chrześcijaństwa wschodniego i zachodniego, która zbliża do siebie Kościół prawosławny i Kościół katolicki, ale zarazem i oddala. Jedną z kwestii dzielących oba Kościoły
jest katolicki dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi
Panny, ogłoszony przez papieża Piusa IX w 1854 roku1. Odmienność
w kwestii Niepokalanego Poczęcia pojawiła się jako wynik dwóch różnych dróg rozwoju doktryny o świętości Bogurodzicy2.
Trudno jednoznacznie określić stanowisko prawosławia wobec
Niepokalanego Poczęcia. Kościół prawosławny przyjmuje tą doktrynę
i wyraża się to w celebracji liturgicznej, natomiast zdecydowanie odrzuca samą definicją dogmatyczną3.
Za wschodnimi Ojcami Kościoła prawosławie podkreśla godność i dyspozycyjność Maryi wobec Bożych inicjatyw. Postrzega Ją
jako wzór przebóstwienia dla tych, którzy poprzez wiarę uczestniTekst formuły dogmatycznej brzmi: „Najświętsza Maryja Dziewica od pierwszej
chwili swego poczęcia, przez łaskę i szczególny przywilej Boga wszechmogącego, na
mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana czysta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego” – por. Katechizm
Kościoła Katolickiego, wyd. II poprawione, Poznań 2002, nr 491.
1

2
Por. T. D. Łukaszuk OSPPE, Rozbieżne drogi rozwoju doktryny o świętości
Bogurodzicy, w: Sz. Drzyżdżyk (red.), Niepokalana w wierze i teologii Kościoła,
Kraków 2005, s. 51-53.
3
Por. W. Życiński SDB, Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi jako problem
ekumeniczny, w: Niepokalana w wierze i teologii Kościoła, dz. cyt., s 64.
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czą w tajemnicy Wcielenia, Krzyża i Zmartwychwstania, współpracując w sposób wolny z ofiarowaną przez Boga w Chrystusie łaską.
Przekonanie to znalazło wyraz w licznych hymnach liturgicznych, które sławią Bogurodzicę jako: Najświętszą, Całą Świętą, Przeczystą,
Przebłogosławioną, Chwalebną, Czcigodniejszą od cherubinów i Chwa
lebniejszą od serafinów, zawsze Dziewicą. Jej poczęcie nazywają
boskim poczęciem. Termin „niepokalana” posiadał jednak w prawosławiu inne znaczenie, aniżeli w kręgach języka łacińskiego. Przede
wszystkim nie zawierał on idei wyjęcia Bogurodzicy spod prawa grzechu pierworodnego, tym bardziej że sama koncepcja grzechu pierworodnego nie istniała wtedy na Wschodzie. Doskonała świętość była
udziałem Bogurodzicy od samego początku4.
Zgodnie z teologią prawosławną w momencie Zwiastowania Maryja
miała być nie tylko oczyszczona od grzechu, ale też miała stać się wolna od możliwości popełnienia grzechu. Okazując posłuszeństwo Bogu,
obdarowana została łaską. Liturgia tymczasem wydaje się przedstawiać Maryję bez grzechu nie tylko od momentu narodzin, ale nawet od samego poczęcia5. G. Florowski na przykład, utrzymuje, że
oczyszczenie Maryi nastąpiło zarówno w momencie Jej poczęcia, jak
i Zwiastowania ze względu na szczególne wybranie i przeznaczenie do
Bożego macierzyństwa6.
Jednak, według opinii prawosławia, ewentualna akceptacja dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi nie daje możliwości pogodzenia go z innymi dogmatami Kościoła, a mianowicie z doktryną
o powszechnością grzechu pierworodnego (Niepokalane Poczęcie wyjmuje Maryję z tej powszechności) i powszechnością Chrystusowego
odkupienia (Maryja odkupiona przed dokonaniem dziełem Chrystusa).
Równie ważnym powodem sprzeciwu prawosławia wobec doktryny
Por. W. Życiński, Doktryna o Niepokalanym Poczęciu Maryi w teologii Kościoła
Prawosławnego, w: „Roczniki Teologiczne” 47 (2000) nr 2, s. 71.
4

5
Por. А. Kniazeff, Theotokos – Matka Boża w Kościele Prawosławnym, Warszawa
1996, s. 84.
6
Por. G. Fłorowskij, Matka Boża – zawsze Dziewica, w: S.C. Napiórkowski (red.),
Teksty o Matce Bożej. Prawosławie, t. 1, Niepokalanów 1991, s. 174-188.
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o Niepokalanym Poczęciu była koncepcja grzechu pierworodnego
i antropologia św. Augustyna7.
W niniejszym artykule chcę przedstawić naukę Siergieja Bułgakowa
odnośnie do Niepokalanego Poczęcia Bogurodzicy. Siergiej Bułgakow
(1871-1944) – jeden z najwybitniejszych teologów prawosławnych
XX. wieku, jest przedstawicielem nurtu filozoficzno-teologicznego
zwanego sofiologią, a także autorem wielu prac z dziedziny ekonomii,
filozofii i teologii.
Podstawowa teologiczna twórczość S. Bułgakowa związana jest z sofiologią, jest próbą pozytywnego przedstawienia dogmatu chalcedońskiego, który odsłania Bogoczłowieczeństwo Chrystusa, jak również
ludzkie bogoczłowieczeństwo, jako podstawową treść i sens chrześcijańskiego życia. Pisząc o znaczeniu teologicznych dzieł S. Bułgakowa,
Paul Valliere w pracy „Modern Russian Theology” podkreśla, że
S. Bulgakow w swojej teologii więcej mówi o uczłowieczeniu tego, co
boskie, niż o przebóstwieniu tego, co ludzkie. Ta „ludzkość” boskości z jednej strony przybliża Boga do człowieka, a z drugiej, wywyższa człowieka, doprowadzając go ku założonemu na początku w jego
stworzeniu, bogoczłowieczeństwu8.
Głównym źródłem nauki o Bogurodzicy S. Bułgakowa jest jego
praca „Krzak gorejący” (ros. „Kupina Nieopalimaja”9) o prawosławnym kulcie Bogurodzicy. Warto zaznaczyć, że nauka S. Bułgakowa
o Bogurodzicy jest ściśle związana z jego antropologią i sofiologią
i może być zrozumiana tylko w świetle całej jego myśli teologicznej.
W „Historii filozofii rosyjskiej” W. Zienkowskiego, sofiologia rosyjska jest przedstawiana jako „organiczna synteza kosmologii, antropologii i teologii”10. Tak właśnie rozumianą sofiologię zapoczątkował
W. Sołowjow. Została ona następnie rozwinięta przez rosyjskich my7
Por. W. Życiński, Doktryna o Niepokalanym Poczęciu Maryi w teologii Kościoła
Prawosławnego, art. cyt., s. 72.
8
Por. P. Valliere, Modern Russian theology. Bukharev Soloviev Bulgakov. Orthodox
Theology in a new key, Grand Rapids, Michigan 2000, s. 307.
9
10

S. Bułgakow, Kupina Nieopalimaja, Paris 1927.
W. Zienkowski, Istorija russkoj fiłosofii, New York 1953, t.2, s. 411.
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ślicieli religijnych końca XIX i początku XX stulecia, zwłaszcza
S. Bułgakowa, P. Florenskiego i W. Erna11. Wykorzystują oni w niej
pewne motywy filozofii platońskiej (także elementy gnostyckie oraz
wątki dziewiętnastowiecznych doktryn ezoterycznych) i upatrują
w Mądrości siedlisko boskich archetypów – idealnych „myśli Bożych”
o człowieku i wszechświecie12. Bezpośrednią inspiracją dla sofiologów są przede wszystkim księgi sapiencjalne Starego Testamentu. Byt
sofianiczny to taki byt, który odzwierciedla w sobie Boską Mądrość.
Status ontologiczny Sofii nie jest zawsze jasny: jedni widzą w niej
niestworzoną Mądrość, utożsamianą ze Słowem Bożym (Logosem),
inni – mądrość stworzoną na podobieństwo „duszy świata” lub idealnego „prawa natury” (natura naturans) w odróżnieniu od „natury zjawiskowej” (natura naturata); są też tacy, którzy za uosobienie Boskiej
Mądrości uważają Matkę Bożą (Sedes Sapientiae). Możliwe jest również stanowisko pośrednie, kompromisowe, w którym rozróżnia się,
zgodnie z obrazowym stylem myślenia, Sofię niebiańską i Sofię ziemską – niestworzoną i stworzoną – przy czym „ziemska Sofia” ma również swoją „mroczną stronę” – drugie oblicze, demoniczne13.
Teoria dwóch Sofii, a mianowicie Sofii Boskiej i Sofii stworzonej,
była przedstawiona przez S. Bułgakowa w traktacie filozoficznym
„Światłość niezachodząca” (ros. „Swiet niewieczernij”14). Została ona
rozwinięta w innych jego pracach teologicznych, zwłaszcza w wielkiej
trylogii o Bogoczłowieczeństwie: „Baranek Boży”, „Pocieszyciel”,
„Oblubienica Baranka” (ros. „Agniec Bożyj”15, „Utieszitel16”, „Nie
wiesta Agnca17”).
Rozważając o istocie Sofii Boskiej i Sofii stworzonej S. Bułgakow
stwierdza, że „Wszystko w Boskim i stworzonym świecie, w Boskiej
11

Por. T. Szpidlik, Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, Warszawa 2000, s. 395.

12

Por. P. Evdokimov, Kobieta i zbawienie świata, Poznań 1989, s. 311-312.

13

Por. tamże, s. 312.

14

Свет невечерний. Созерцания и умозрения, Сергиев Посад 1917.

15

Агнец Божий. О Богочеловечестве, Часть I, Париж 1933.

16

Утешитель. О Богочеловечестве, Часть II, Париж 1936.

17

Невеста Агнца. О Богочеловечестве, Часть III, Париж 1945.
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i stworzonej Sofii, jest jedyne i tożsame w swojej istocie. Jedna Sofia
odsłania się i w Bogu i w stworzeniu”18.
Prawosławny teolog podaje kilka określeń Boskiej Sofii. W Słowie
Bożym (por. Prz 8-9; Mdr 7-11; Syr 1, 24) Sofią czyli Mądrością Boską
jest nazwane życie Boga w Swojej Boskości, czyli Boskim świecie,
jako obiektywnym, żywym i żyjącym początku19. W Sofii, jak zaznacza teolog, odsłania się „treść” Boskiej natury, jako jedności wszystkich jej Osób. Mądrość jest właściwa dla całej Trójcy Świętej i dla
wszystkich jej Osób. Jednak Sofia jako Logos jest przeważnie objawieniem się Drugiej Osoby jako Słowa i Mądrości Ojca. Ojciec wypowiada Swoje Słowo w Synu i w Nim odsłania Swoją Mądrość. Sofia,
jako Mądrość, jest objawieniem się Logosu, poprzez samookreślenie Drugiej Osoby, dlatego wcielony Logos – Chrystus jest nazwany
„mocą Bożą i Mądrością Bożą” (por. 1Kor 1, 24)20.
Dalej, według S. Bułgakowa, Sofia jako Boski świat, jako pełnia
Bóstwa (por. Kol 2, 9), jest nie tylko Mądrością, lecz także Chwałą
Boską21. W Boskiej Sofii objawienie Chwały jest jedyne i tożsame
z objawieniem Mądrości Słowa, jako jedyna i nierozdzielna jest sama
Sofia. Jasne jest, że Sofia jako Mądrość Słowa, jako Logos, jest objawieniem się Boga w Drugiej Osobie, a Chwała jest objawieniem się
Boga w Trzeciej Osobie. To oznacza, że Sofia jako Chwała należy do
Ducha Świętego. Słowo i Duch Święty w Swojej jedności w Boskiej
Sofii odsłaniają Ojca. I dlatego mówi się o Bogu w Trójcy Jedynym22.
Jako ostatnie, S. Bułgakow podaje takie określenie Boskiej Sofii,
które wynika z określeń świata Boskiego i znajduje swoje odzwierciedlenie w świecie stworzonym. Boska Sofia jest przedwiecznym
Człowieczeństwem w Bogu, Boskim pierwowzorem i osnową dla istnienia człowieka. Logos jest przedwiecznym Człowiekiem, ludzkim
S. Bułgakow, Agniec Bożyj. O Bogoczełowieczestwie, czast’ I, Paris 1933,
s. 148.
18

19

Por. tamże, s. 130.

20

Por. tamże, s. 131.

21

Por. tamże, s. 131.

22

Por. tamże, s. 133.
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Pierwowzorem przed stworzeniem świata, i na Jego obraz człowiek
został stworzony. W tym znaczeniu On niejednokrotnie jest nazwany u apostołów i w Ewangelii Niebiańskim Człowiekiem, albo po prostu Człowiekiem, Synem Bożym i Synem Człowieczym (por. Rz 5,
15; 1Kor 15, 47; J 3, 13)23. Człowiek w naturze swojej, jako duchowa
osoba świata, posiada w sobie obraz Niebiańskiego Bogoczłowieka,
Logosu w Sofii. Człowiek jako obraz swojego Stworzyciela jest już
bogoczłowiekiem, który posiada jedną osobę i ma udział w dwóch naturach: boskiej i stworzonej. Pierwszy Adam został stworzony na obraz Drugiego Adama, on posiada w sobie obraz Chrystusa i Chrystus
dla człowieka jest ujawnieniem i spełnieniem tego obrazu24.
Pierwowzór i obraz, przy całej nieprzezwyciężalnej odległości pomiędzy Stworzycielem i stworzeniem są połączone wiadomą korelacją.
Ludzki osobowy duch jest stworzony, to znaczy powołany do istnienia niepojętym dla stworzenia aktem twórczej Boskiej miłości. Bóg
powtórzył i przymnożył Swoje osobowe oblicza w ludzkim świecie,
przy czym te osoby już przez swoje pochodzenie są związane z Boską
naturą – na tym właśnie polega ontologiczna osnowa dla przebóstwienia człowieka („Jesteście bogami i wszyscy – synami Najwyższego” –
Ps 81, 6)25.
S. Bułgakow wskazuje na to, że obraz Boży w duchu człowieka
przejawia się w takiej jego właściwości jaką jest wolność. Według niego, wolność ducha jest jego zdolnością do twórczego samookreślenia,
za pomocą którego posiada on swoje życie całościowo z siebie i dla
siebie. Na mocy tego, że człowiek jest wolną duchową osobą, on sam
uczestniczy w swoim stworzeniu, wyrażając zgodę na swoje istnienie. Tu prawosławny teolog podaje swoją hipotezę o tym, że przed
stworzeniem człowieka Bóg jakby pyta go, czy chce on być stworzonym przez Niego26. Tym samym prawosławny teolog dąży do uzasadnienia istnienia ludzkich dusz w wieczności, przed czasem, co bliskie
23

Por. tamże, s. 135-136.

24

Por. tamże, s. 160-161.

25

Por. tamże, s. 160.

26

Por. S. Bułgakow, Kupina Nieopalimaja, Paris 1927, s. 48.
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jest nauce o „preegzystencji dusz”27. Teza ta jest sprzeczna z nauką
katolicką28.
Stworzenie świata, według S. Bułgakowa, metafizycznie polega
właśnie na tym, że Bóg utworzył Swój własny Boski świat nie jako istniejący przedwiecznie, lecz jako stający się. W tym znaczeniu stworzył
go z niczego, zanurzając go w stawanie się, jako inny obraz bytu tegoż
samego Boskiego świata. Boski świat jest osnową, istotą, sensem, celem i przyczyną stworzonego świata29. Stający się świat w swoim stawaniu się powinien przejść długą drogę światowego bytu, żeby odbić
w sobie oblicze Boskiej Sofii. Sofia Boska, będąc osnową światowego
bytu, znajduje się tylko w potencjalności, którą świat sam w sobie powinien aktualizować30.
Stworzony świat, jako stworzona Sofia, istnieje zgodnie z Nie
biańskim Pierwowzorem i dlatego istnieje także ludzki świat, którego centrum jest człowiek. Pełnią i szczytem świata jest człowiek,
który jest logosem świata, nie ma i nie może być w świecie niczego,
co nie byłoby ludzkie, do czego nie mógłby dotrzeć człowiek swoim
poznaniem, uczuciem i wolą. Człowiek jest stworzony, żeby uczynić
sobie ziemię poddaną i panować nad wszystkim stworzeniem (Wj 1,
28). Cały świat jest potencjalnym i peryferyjnym ciałem dla człowieka. Cała stworzona natura, Sofia stworzona, należy do człowieczego
ducha jako do swojego osobowego środka31.
W swojej pracy „Prawosławie” S. Bułgakow stwierdza, że „doskonałe Bogoczłowieczeństwo związane jest z uświęceniem i wysławieniem ludzkiej natury, a więc przede wszystkim Bogurodzicy”32.
27

Por. W. Losskij, Spor o Sofii, w: W. Losskij, Bogowidenije, Minsk 2007, s. 161.

Tezę o platońskiej preegzystencji dusz wysuwał jako hipotezę Orygenes. Teza ta
została potępiona w roku 543 przez Synod Konstantynopolitański (por. BF 121).
28

29
Por. S. Bułgakow, Agniec Bożyj. O Bogoczełowieczestwie, cz. I, Paris 1933,
s. 148-149.
30

Por. tamże, s. 149.

31

Por. tamże, s. 158.

S. Bułgakow, Prawosławie. Zarys nauki Kościoła prawosławnego, Warszawa –
Białystok 1992, s. 132.
32
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W Niej wypełnił się zamysł Sofii Boskiej w stworzeniu świata, Ona
jest stworzoną Sofią, w której „usprawiedliwiła się” Sofia Boska,
i w tym sensie kult Matki Bożej zlewa się z kultem samej Boskiej
Sofii. W Bogurodzicy zjednoczyła się Sofia niebiańska i stworzona,
Duch Święty w Niej żyjący ze stworzoną ludzką hipostazą. Jej ciało
stało się uduchowione i „przezroczyste” dla nieba. W Niej zrealizowany został cel stworzenia świata, Ona jest usprawiedliwieniem świata,
jego celem i sensem, a tym samym chwałą świata. W Niej Bóg jest już
wszystkim we wszystkich33.
S. Bułgakow podkreśla, że „prawosławie nie dopuszcza w Prze
czystej żadnego grzechu osobistego, gdyż to nie odpowiadałoby godności Bożego macierzyństwa”34. Przede wszystkim, mówi on, że na
podstawie danych przekazu ewangelicznego i na podstawie bezpośredniego odczucia nie mamy możliwości przypisać Bogurodzicy popełnienia osobistego grzechu w jakimkolwiek okresie Jej życia35.
S. Bułgakow zaznacza dwa wypadki z ziemskiego życia Maryi, które niektórym mogą służyć za powód dla przypisania Bogurodzicy grzechu zwątpienia lub braku wiary. W pierwszym wypadku to są słowa
św. Symeona o „mieczu” mającym „ przeniknąć duszę” Maryi (por. Łk
2, 35), które wiąże się z opowiadaniem o dyskusji młodzieńca Jezusa
w świątyni i Jego odpowiedzią na słowa Matki: Oto ojciec Twój i ja
z bólem serca szukaliśmy Ciebie, której oni nie zrozumieli (Łk 2, 4850). Drugim wypadkiem jest zdarzenie, gdy Matka i bracia szukali
okazji, aby porozmawiać z nauczającym Jezusem (por. Mt 12, 46-50;
Mk 3, 31-35)36.
Odnośnie tych obydwu wypadków S. Bułgakow wyjaśnia, że są one
rodzajem doświadczeń, jakich doznała Maryja w swoim ziemskim życiu i Bożym macierzyństwie. Maryja musiała nieustannie rezygnować
z naturalnych uczuć ludzkiego macierzyństwa na rzecz posługi swego
Syna, która wymagała pełnej rezygnacji z siebie. Ofiary te nie przy33

Por. tamże, s. 134.

34

Tamże, s. 133-134.

35

Por. S. Bułgakow, Kupina Nieopalimaja, Paris 1927, s. 9.

36

Por. tamże, s. 12.
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chodziły Jej łatwo, przeto nieustannie „miecz przechodził przez serce” Matki, jeszcze przed Golgotą, gdyż całe Jej życie było przecież
drogą na Golgotę37. Teolog zwraca uwagę na to, że pomimo zwykłej
lakoniczności danych, dotyczących Bogurodzicy, ewangeliści zapisali
jednakże oba te doświadczenia, ukazując nam cierpienia serca Matki,
walk i pokus na drodze na Golgotę, Jej ludzkie słabości. S. Bułgakow
dodaje, że w tych tekstach, które mówią o pokusach, nie ma nawet najmniejszej wzmianki o obecności grzechu. Maryja pozostała bezgrzeszna w ciągu całej tej drogi, która zakończyła się niezachwianym staniem
pod krzyżem. S. Bułgakow podkreśla, że obecność na Golgocie przy
krzyżu Syna świadczy o czystości i bezgrzeszności całego Jej ofiarnego życia, które było przygotowaniem do Golgoty38.
Teolog zwraca uwagę na to, że o pełnej bezgrzeszności Maryi w Jej
zrodzeniu, świętym dzieciństwie, okresie młodzieńczym, w zwiastowaniu, w zrodzeniu Syna i w całym życiu, jasno i zdecydowanie naucza
Kościół prawosławny w swych niezliczonych nabożeństwach poświęconych Bogurodzicy39. Prawosławny teolog proponuje zatrzymać się na
ważniejszych świadectwach dogmatycznych, zaczerpniętych z nabożeństw świąt ku czci Bogurodzicy: Oficja na Narodzenie Najświętszej
Maryi Panny, Zwiastowanie, Zaśnięcie, Kanon Bogurodzicy w Oficjum
na dzień św. Jana Teologa (26 września), Oficjum Niedzieli Praojców
i Oficjum Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Z tych świadectw widać, że Najświętsza Panna od samego swego urodzenia jest „świętą
świętych”, „niebem duchowym”, „świątynią”, „jedyną nieskalaną”,
„prawdziwą świątynią Bożą, czystą z dzieciństwa”, „obcą grzechom”
itd40. S. Bułgakow podkreśla, że z takim kultem po prostu nie da się
pogodzić myśl o obecności jakiegokolwiek grzechu. Bogurodzica pozostała bezgrzeszna, ani jeden cień grzechu nie przybliżył się do Jej
przeczystej duszy, nosicielki doskonałego dziewictwa41.
37

Por. tamże, s. 12.

38

Por. tamże, s. 12-13.

39

Por. tamże, s. 13.

40

Por. tamże, s. 13-16.

41

Por. tamże, s. 18.
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S. Bułgakow podejmuje rozważania na temat bezgrzeszności Bo
gurodzicy w porównaniu do „Jedynego Bezgrzesznego”, do Pana
Jezusa. Mówi on, że bezgrzeszność przynależy poczętemu w dziewictwie przez Maryję Synowi Bożemu w jedynym i wyłącznym sensie,
gdyż jest On wolny nie tylko od wszelkiego grzechu osobistego, ale
także i od pierworodnego. Ten ostatni nie ma nad Nowym Adamem
żadnej mocy: On zjawił się bowiem tylko w „ciele podobnym do ciała
grzesznego” (Rz 8, 3), ale nie w grzesznym ciele i dobrowolnym wysiłkiem wyniszczył samego siebie (por. Flp 2, 7), przyjąwszy dla naszego zbawienia niemoce ludzkiej natury, słabości i znużenie ciała oraz
śmierć na krzyżu. Jak Adam przed upadkiem był wolny od naturalnej
śmierci, gdyż nie było jej w naturze Adama (Bo śmierci Bóg nie uczynił
– por. Mdr 1, 13-14; 2, 23-24), tak i Nowy Adam nie podlegał naturalnemu prawu śmierci, ale dobrowolnie podporządkował się gwałtownej
śmierci, przy czym ujawniła się jej bezsilność, gdyż niemożliwe było,
aby ona (śmierć) panowała nad Nim (Dz 2, 24)42. S. Bułgakow stwierdza, że na mocy bezwarunkowej bezgrzeszności Chrystusa również
Jego śmierć miała zbawcze znaczenie dla wszystkich ludzi, gdyż On
nie miał i nie mógł mieć żadnych osobistych grzechów. W ten sposób
podobieństwo ciała grzechu, przyjęte w uniżeniu, zgodnie z planem
ludzkiego zbawienia, jedynie zakrywało pełną bezgrzeszność i nieskalaność ludzkiej natury w Bogoczłowieku43.
S. Bułgakow wskazuje na to, że w Dziewicy Maryi, zupełnie odwrotnie, zachowuje całą moc grzech pierworodny ze swoimi następstwami – słabością i śmiercią ciała – śmierć bowiem jest ostatecznym
ukazaniem tej słabości. Matka Boża umarła naturalną śmiercią, dopełniając prawa natury, które nosiła w swojej ludzkiej naturze. Śmierć
była jednak zwyciężona zbawczą mocą zmartwychwstania Chrystusa
i ostatecznie pokonana. Pan Jezus, mówi teolog, jest w tym sensie
Zbawicielem dla wszystkich ludzi, również dla swojej Matki. Dlatego
też Maryja zaśpiewała w swojej pieśni: Wielbi dusza moja Pana i radu

42

Por. tamże, s. 18-19.

43

Por. tamże, s. 19.

[11]

Niepokalane Poczęcie wg S. Bułgakowa

299

je się duch mój w Bogu, moim Zbawcy (Łk 1, 46-47)44. Podsumowując,
S. Bułgakow mówi, że nieskalaność i bezgrzeszność Maryi odnosi się
nie do Jej natury, lecz do Jej stanu, do Jej osobistego stosunku do grzechu i osobistego przezwyciężenia grzechu45.
W swoich rozważaniach nad naturą grzechu pierworodnego
S. Bułgakow porusza problem mocy grzechu pierworodnego w odniesieniu do Bogurodzicy. Próbuje on dać odpowiedź na pytanie, czy
połączenie osobistej bezgrzeszności z obecnością grzechu pierworodnego jest możliwe, czy istnieje w tym jakaś sprzeczność46.
Prawosławny teolog stwierdza, że w upadłym człowieku grzech
pierworodny ujawnia swoją moc w niemocy natury, która przejawia się
w uszkodzeniu całego ludzkiego świata i cierpieniu całego stworzenia,
uleganiu chorobom, śmiertelności, i w grzeszności, mocy grzechu, która paraliżuje ludzką wolność. Tej słabości, która jest ogólną dla całego świata i człowieka, nie można pokonać indywidualną ludzką mocą
i w tym znaczeniu ona jest „stałą wielkością”. Ona jest zwyciężona
tylko mocą Wcielenia i chwalebnego Zmartwychwstania Chrystusa47.
Druga moc grzeszności jest „zmienną wielkością”, ona może być
mniejszej lub większej, może powiększać się do stanu ludzkości do potopu i grzechów Sodomy, ale i słabnąć do sprawiedliwości przyjaciela
Bożego Mojżesza i czystości Jana Chrzciciela, lecz i tu nadzwyczajna
Boża łaska podnosi człowieka do ponadnaturalnego stanu, rzeczywiście przybliżając go do stanu sprawiedliwości pierwotnej48.
S. Bułgakow daje odpowiedź na pytanie, do jakiego kresu, za pomocą łaski Bożej, można zmniejszyć moc osobistej grzeszności w człowieku i czy można w ogóle wskazać na ten kres. Mówi on, że można
wskazać na niego tylko „od dołu”: grzechu pierworodnego, jako niemocy natury, nie może przezwyciężyć ani zniszczyć żadna ludzka
świętość.
44

Por. tamże, s. 19-20.

45

Por. tamże, s. 20.

46

Por. tamże, s. 20.

47

Por. tamże, s. 67.

48

Por. tamże, s. 68.
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To też zachowuje pełną moc w stosunku do Dziewicy Maryi, na ile
Ona całkowicie i prawdziwie jest człowiekiem, a tylko na mocy tego
Ona mogła posłużyć prawdziwemu wcieleniu Chrystusa49.
Według prawosławnego teologa, wolność od grzechu osobistego
Dziewicy Maryi jest nie tylko Jej własnym osiągnięciem, ale również
osiągnięciem całego Kościoła starotestamentalnego, wszystkich praojców, to jest szczyt dochodzenia całego rodzaju ludzkiego.
Również tu, oprócz osobistej świętości, połączonej z odziedziczoną świętością praojców trzeba uwzględnić całkowitą moc Jej jedynego
i szczególnego obdarowania łaską. Tu teolog podkreśla nieprawidłowość idei katolickiego dogmatu o wolności Matki Bożej od grzechu
pierworodnego na mocy szczególnego aktu łaski Bożej. Całkiem prawidłowo, pisze S. Bułgakow, jest tu przyjęcie działania łaski Bożej
w zupełnie wyjątkowym stopniu, który możliwy jest tylko dla człowieka50. Jednak łaska Boża nie narzuca się tu w sposób mechaniczny, lecz uwzględniając udział, wysiłki, osiągnięcia samego człowieka,
który nawet w grzechu zachował sofijność swojej istoty, szlachetność
swojego pochodzenia oraz swoje wysokie przeznaczenie. Za pomocą łaski Bożej, uzupełniającej Jej osobiste osiągnięcie, żaden grzech,
żadne grzeszne pożądanie nie dotknęły Jej niepokalanej duszy. Była
ona dostępna pokusom jedynie w charakterze prób, ze względu na słabość Swojej ludzkiej istoty, lecz nie jako pokusom, które „wchodzą
wewnątrz i swoim jadem zatruwają i plamią serce”51.
Dalej jeszcze S. Bułgakow dodaje, że grzech pierworodny jako
słabość jest ogólnym udziałem wszystkich, jednak ten udział można przyjmować różnie. Prawosławny teolog podaje hipotezę, że jeżeli
słuszne jest stwierdzenie, że dusze ludzkie dzięki wolności uczestniczą
w swoim stworzeniu, wyrażając zgodę na swoje istnienie, to i wstąpienie w ten świat, przyjęcie grzechu pierworodnego dokonuje się w różnym sensie. Chrystus, pozostając wolnym od grzechu pierworodnego,
przyjął jednak wraz z podobieństwem ciała grzechu jego skutki – sła49

Por. tamże, s. 68-69.

50

Por. tamże, s. 71.

51

Tamże, s. 72.
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bość, przyjął z miłości ku ludzkości, ażeby pokonać ją od wewnątrz
i zgładzić grzech. Oczywiście, zaznacza teolog, stosunek samego
Bogoczłowieka do ciała grzechu i jego słabości pozostaje absolutnie
wyjątkowym, jako całkowita i bezwzględna ofiara miłości52.
Zdaniem Bułgakowa, mówiąc o Bogarodzicy, należy dopuścić tezę,
że przyjęła Ona grzeszne ciało (wraz grzechem pierworodnym)53 po to,
aby mieć swój udział w Chrystusowym dziele Zbawienia. Bogarodzica
po kobiecemu i pasywnie towarzyszyła swojemu Synowi w całej Jego
drodze na Golgotę, poczynając od narodzin w Betlejem i ucieczki do
Egiptu, aż po mękę i śmierć krzyżową54.
W wyniku tego można przyjąć takie założenie, że przy absolutnej
świętości Bogurodzicy nawet przeczyste Jej urodzenie, Jej przyłączenie do ciężaru grzechu pierworodnego mocą przyjęcia ciała grzechu,
miało w określonym stopniu ofiarniczy charakter55. Z miłości ku cierpiącej ludzkości pełni poświęcenia lekarze, zaszczepiają samym sobie najstraszniejsze choroby, osiedlają się wśród trędowatych. Ta sama
zdolność do ofiary, zdolność do zbawiającej miłości nagromadziła się
we wszystkich przodkach Bogurodzicy, tak że nadała ona całkiem wyjątkowy sens oraz jedyność również Jej narodzeniu. W każdym razie
nie powinno się zapominać o tym, że narodzenie to, było przewidziane
i zapowiedziane przez samego Boga w raju (potomstwo Niewiasty ugo
dzi w głowę węża – Rdz 3, 15) i przez Ducha Świętego zapowiedziane
prorokom, Dawidowi, Salomonowi, Izajaszowi i innym56.
A zatem Bogurodzica mocą swojej osobistej wolności i dzięki łasce
Ducha Świętego jest całkowicie wolna od wszelkiego grzechu osobistego w swoim urodzeniu i po urodzeniu. Dlatego grzech pierworodny ma moc w Niej tylko jako słabość ludzkiej natury, jednak niezdolny

52

Por. tamże, s. 74.

53

Por. tamże, s. 74-75.

54

Por. tamże, s. 75.

55

Por. tamże, s. 75-76.

56

Por. tamże, s. 76.
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już wywołać grzeszność, chociażby nawet w mimowolnej myśli lub
pożądaniu57.
Wiara w osobistą bezgrzeszność Bogurodzicy w prawosławiu jest
wyrażona w całym Jej wysławianiu w Kościele. Jednak formuły dogmatyczne ciągle pozostają w prawosławiu na poziomie prywatnych
teologicznych poglądów (S. Bułgakow nazywa ich teologumena), nie
będąc przedmiotem szerokiego kościelnego omówienia. W danym wypadku Kościół w całym kulcie Bogurodzicy zawiera prawdziwą naukę
o Niej i nie widzi potrzeby jej dogmatyzowania58.
Jeśli chodzi o kult Bogurodzicy, to prawosławie postrzega, że największą chwałą Maryi jest macierzyństwo Boże, a tym samym tytuł
„Theotokos”. Tytuł ten zawiera bowiem w sobie całą tajemnicę ekonomii zbawienia (św. Jan z Damaszku)59.
Poddając krytyce katolicki dogmat z 1854 roku, S. Bułgakow pisze,
że dogmat ten nie był wywołany żadną życiową potrzebą. Na ogół „katolicki dogmat jest nieprawidłowym wyrażeniem prawidłowej myśli
o osobistej bezgrzeszności Bogurodzicy”60. Prawosławny teolog uważa, że dogmat czyni to „zupełnie niegodziwymi środkami”, wprowadzając problematyczne, a nawet nieprawidłowe nauki w miejsce
głównych elementów dogmatu61. Stwierdza on, że dogmat w swoim
sformułowaniu jest związany z dwoma założeniami, a mianowicie katolicką nauką o pierwotnym stanie człowieka i działaniu grzechu pierworodnego w nim oraz nauką o pochodzeniu dusz ludzkich w nowym
stwórczym akcie. Dopiero w świetle tych obydwóch nauk, możliwe
jest zrozumienie głównej myśli dogmatu i jego istotna ocena62.
Prawosławny teolog wyjaśnia swoje rozumienie tego dogmatu.
Twierdzi on, że przy stwarzaniu duszy Maryi, został Jej zwrócony dar
sprawiedliwości pierwotnej (S. Bułgakow określa to jako iustitia ori
57

Por. tamże, s. 76.

58

Por. tamże, s. 77.

59

Por. P. Evdokimov, Prawosławie, Warszawa 1964, s. 165-166.

60

Por. tamże, s. 79.

61

Por. tamże, s. 79-80.

62

Por. tamże, s. 82.
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ginaris), odebrany człowiekowi po upadku. Był to zbawienny wyjątek. Ciało, natomiast, powstało zwyczajnym sposobem, lecz to nie jest
przeszkodą dla „niepokalanego poczęcia”, ponieważ ciało nie zostało
uszkodzone grzechem. Moc grzechu pierworodnego polega na „odebraniu” daru sprawiedliwości pierwotnej, i dlatego dla „niepokalanego
poczęcia” wystarczy tylko zwrócenie tego daru63.
W katolickiej nauce o stanie sprawiedliwości pierwotnej i grzechu
pierworodnym S. Bułgakow odnajduje ślady manicheizmu i pół-pelagianizmu. Ten manicheizm widzi on w dualizmie katolickiej antropologii, to znaczy w mechanicznym połączeniu tego, co jest boskie
z tym, co jest ludzkie w człowieku. A ślady pół-pelagianizmu dostrzega w tym, że nie rozróżnia się stanu człowieka przed i po upadku64.
Istotnym, jak uważa teolog, jest tu fakt, że zmienia się stan człowieka w jego odniesieniu do łaski, lecz nie on sam. Mówi on, że ludzka
natura sama w sobie nie została zmieniona, „odebrana” była tylko ponadnaturalna łaska, która niejako „regulowała” naturę człowieka65.
Teolog zarzuca katolickiej nauce, że nie docenia się pełni obrazu
Bożego w cielesnej naturze człowieka. Według S. Bułgakowa, z tej
nauki wynika, że nie jest właściwa dla natury człowieka pierwotna,
immanentna harmonia i naturalna łaska, która ma swoje uzasadnienie
w sofijności człowieka. Dlatego może ona być podtrzymywana tylko
działaniem od zewnątrz, w sposób transcendentny, ponadnaturalną łaską, wbrew naturze człowieka. Autor dodaje, że przy takiej wewnętrznej defektywności ludzkiej istoty staje się zupełnie niezrozumiałym
Wcielenie. Z tego wynika, że we Wcieleniu nie dokonuje się ujawnienie prawdziwej natury człowieka z przedstawieniem w nim pełni obrazu Bożego. A dokonuje się niejaka przemoc, działająca od zewnątrz na
naturę człowieka. Wcielenie staje się wtedy aktem sprzecznym w so-

63

Por. tamże, s. 82.

64

Por. tamże, s. 88.

65

Por. tamże, s. 83.
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bie, a nawet niejako przypadkiem, spowodowanym grzechem Adama,
zasługą i wynikiem tego grzechu66.
Teolog mówi o odmiennym rozumieniu łaski w odniesieniu do człowieka w teologii katolickiej i prawosławnej. Nauka katolicka w swoim rozumieniu łaski w odniesieniu do człowieka podkreśla przeważnie
jej ponadnaturalny charakter, jako moment boskiego działania, jako
mocy, prowadzącej do przebóstwienia. Jednocześnie nie docenia się
faktu, iż przeznaczenie do zbawienia jest wpisane już w samą naturę
stworzenia, bo człowiek nosi w sobie realny i żywy obraz Boga, który jest dawcą łaski 67.
W rozumieniu prawosławnym, jak stwierdza teolog, grzech popełniony przez człowieka w jego wolności oddziałuje na niego immanentnie co do jego natury, pozbawiając ją, mocą jej zepsucia poznania Boga
i bezpośredniego przyjęcia Jego darów. Kara za grzech nie jest narzucona od zewnątrz, lecz jest samookreśleniem ludzkiej natury, stanowi
skutek grzechu. Nabywa ona ontologicznego znaczenia, tak jak również ontologicznym było Boże przykazanie dane człowiekowi, chociaż
wyrażone zostało w formie nakazu (por. Rdz 2, 16). Jego przestrzeganie było „ontologicznym warunkiem człowieczeństwa człowieka”,
a przekroczenie jego „ontologiczną katastrofą”, która wprowadziła
nowe prawo i nowe życie w człowieka. Życie to już nie jest zgodne
z naturą człowieka, ono nie odpowiada ontologicznym normom i zadaniom człowieka68.
Jest również drugie założenie, z którym w opinii S. Bułgakowa
jest związany dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Jest to nauka
o stworzeniu ludzkich dusz bezpośrednio przez Boga w nowym twórczym akcie, który teolog określa jako „kreacjonizm”69. W akcie tym,
one rodzą się będąc już pozbawionymi ponadnaturalnej łaski uświęPor. tamże, s. 85-86.W teologii katolickiej tezę, że Wcielenie jest konsekwencją
grzechu Adama (Bożą reakcją na ten grzech) zwalczał bł. Jan Duns Szkot, nauczając,
że Wcielenie było przewidziane przez Boga jeszcze przed stworzeniem świata (a więc
także przed grzechem pierworodnym).
66

67

Por. tamże, s. 87.

68

Por. tamże, s. 88.

69

Por. tamże, s. 94.
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cającej. W przypadku Maryi w momencie stworzenia Jej duszy, zostaje Jej zwrócona łaska pierwotna w formie przywileju. To, w myśli S. Bułgakowa, oddzielałoby Ją od rodzaju ludzkiego i nie mogłaby
Ona więc posłużyć przyjęciu przez Chrystusa prawdziwej ludzkiej
natury70.
Głoszenie radykalnego „kreacjonizmu” o całkowitej niezależności stworzonej duszy od ciała, pisze S. Bułgakow, posłużyłoby całkowitemu zaprzeczeniu dziedziczności i genealogii, jedności i więzi
całego rodzaju ludzkiego łącznie z rodowodem Zbawiciela. Zgodnie
z nauką „kreacjonizmu” każdy człowiek powstaje w odrębnym akcie
twórczym, ze swym własnym losem, oddzielając się od innych ludzi.
W konsekwencji ta nauka podważa całą chrystologię i soteriologię71.
S. Bułgakow krytykuje tę naukę katolicką za jej anty-historyzm, przy
którym traci swoją siłę i znaczenie, starotestamentalne przygotowanie się człowieczeństwa ku wcieleniu. Rodowód Chrystusa Zbawiciela
traci swoje istotne znaczenie. W takim razie akt zwrotu sprawiedliwości pierwotnej mógłby nastąpić w każdym momencie historii, a nie
w „pełni czasu”, gdy anioł został posłany przywitać Maryję i od Niej
otrzymać zgodę ludzkości na wcielenie72.
Dogmat ten, pisze S. Bułgakow, poniża ludzką wolność i godność
Maryi Dziewicy i pozbawia Ją Jej własnych zasług w bezgrzeszności, ponieważ z góry w formie przywileju obdarza Ją „immunitetem”
w stosunku do grzechu73.
Prawosławny teolog odrzuca katolicką myśl o „przewidywaniu przyszłych zasług” Zbawiciela dla odkupienia Maryi od grzechu
pierworodnego. Według niego myśl o tym, że Najświętsza Dziewica
była „ochrzczona” przed samym momentem ustanowienia chrztu jest
sprzeczna sama w sobie74.

70

Por. tamże, s. 108; por. S. Bułgakow, Prawosławie, dz. cyt., s. 133.

71

Por. S. Bułgakow, Kupina Nieopalimaja, Paris 1927, s. 107.

72

Por. tamże, s. 90-91.

73

Por. tamże, s. 108.

74

Por. tamże, s. 93.
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Oprócz tego, według S. Bułgakowa, dogmat Niepokalanego Poczę
cia trudno pogodzić z faktem śmierci Bogurodzicy. Teolog stwierdza, że zgodnie z prawem grzechu doznała Ona śmierci. Nie została
Ona uwolniona od śmierci75. Z logiki dogmatu wynika też fakt, że formuła dogmatyczna o wniebowzięciu Maryi (1950 r.) nie wspomina
o Jej śmierci, o której mówią natomiast wszyscy Ojcowie Kościoła76.
Prawosławne liturgiczne święto Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy
(15 VIII) zawiera śmierć i pogrzeb Bogurodzicy, po czym dopiero następuje Jej wskrzeszenie i wzięcie do nieba77. W udziale Maryi
w cierpieniu i śmierci Kościół Wschodni widzi Jej udział w losie całej
upadłej ludzkości78.
Chociaż S. Bułgakow sprzeciwia się samej formule dogmatycznej
z 1854 roku, przyznaje jednak rację istocie dogmatu. W swojej nauce
mówi on o wyjęciu Bogurodzicy spod władzy grzechu pierworodnego,
jednak nie w momencie poczęcia, a w Zwiastowaniu, osobowym napełnieniu się Maryi Duchem Świętym. Maryja, według S. Bułgakowa,
jest doskonałym objawieniem się Trzeciej Osoby, Nosicielką Ducha
Świętego (Pneumatoforą)79. Zstąpienie Ducha Świętego na Maryję
oznacza przebóstwienie ludzkiej natury Bogurodzicy. „Ona jest pełnią
Sofii w stworzeniu i w tym sensie Sofią stworzoną”80.
I Pięćdziesiątnica stała się końcowym etapem uświęcenia ludzkiej
natury Bogurodzicy od wszelkich konsekwencji grzechu pierworodnego i udzieleniem Jej odkupieńczej mocy Chrystusowej81. W czasie
Por. tamże, s. 109. Kościół Katolicki nie odrzuca tezy o śmierci Maryi. Jan Paweł
II uważa tę tezę za najbardziej prawdopodobną. Por. Jan Paweł II, Zaśnięcie Matki
Boskiej. Katecheza z dn. 25.06.1997, w: Jan Paweł II o Matce Bożej 1978-1998, t. 4:
Audiencje Generalne, red. A. Szostek, Warszawa 1999, s. 267-269.
75

76
Por. A. Kniazeff, Theotokos – Matka Boża w Kościele Prawosławnym, Warszawa
1996, s. 169-170.
77

Por. P. Evdokimov, Prawosławie, dz. cyt., s. 170.

Por. B. Gacka, Niepokalane Poczęcie Maryi według prawosławnego teologa
Aleksandra Lebiediewa, „Salvatoris Mater” 6 (2004) nr 1, s. 289.
78

79

Por. S. Bułgakow, Kupina Nieopalimaja, dz. cyt., s. 154.

80

Tamże, s. 189.

81

Por. tamże, s. 179.
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Pięćdziesiątnicy Matka Boża, będąc osobowym objawieniem Ducha
Świętego, jawiła się jako środek całego stworzenia, „serce” Kościoła,
stając się niejako jego osobowym wcieleniem82. „Ontologicznie związana z Duchem Świętym Maryja jest ożywczym pocieszeniem, EwąŻyciem, która chroni i opiekuje się wszelkim stworzeniem stając się
w swej matczynej opiece figurą Kościoła”83.
Apofatyczny wymiar prawosławnej teologii szczególnie zmusza
do milczenia w kwestiach odnoszących się do macierzyństwa Bożego
z powodu niebezpieczeństwa ograniczania Boga przez ludzkie definicje. Na tym też polega sprzeciw prawosławia odnośnie do formuły dogmatycznej o Niepokalanym Poczęciu Maryi. We wschodniej tradycji
Niepokalane Poczęcie Bogurodzicy można tylko wysławiać, lecz nie
wolno robić z niego dogmatu wiary.

82

Por. tamże, s. 202.

83

P. Evdokimov, Prawosławie, dz. cyt., s. 166.

