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Wprowadzenie
Projekt podręczników do teologii fundamentalnej, pomyślany i  wykona-

ny przez wykładowców Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 
zakładał podział na pięć traktatów: Człowiek – Filozofia – Bóg; Religie świa-
ta a  chrześcijaństwo; Objawienie i Chrystus; Kościół Chrystusowy oraz Poznanie 
teologiczne. Treści przekazywane w  ramach wykładów wymagały dopełnienia 
w trakcie ćwiczeń, podczas których prowadzący sięgali po rozmaite teksty, ma-
jące przybliżyć wybrane zagadnienia i prowokować studentów do myślenia teo-
logicznego. Doświadczenia wielu osób, które od kilku lat przygotowywały te 
zajęcia, stanęły u początków niniejszego tomu.

Podstawowym celem, przyświecającym redaktorom tej książki, jest więc po-
moc dla studentów i prowadzących ćwiczenia do wykładu z teologii fundamen-
talnej. Nie jest to jednak cel jedyny. Podręcznik ten przyjął formę zbioru tekstów, 
dzięki czemu może on pełnić funkcje właściwe antologii. Czytelnik znajdzie 
tutaj fragmenty pochodzące zarówno z dzieł wielkich mistrzów chrześcijaństwa, 
jak i przedstawicieli innych religii czy filozofów; wypisy z  tekstów głównych 
twórców nurtów teologicznych i  autorów mniej znanych bądź kontrowersyj-
nych, systematyków i poetów.

Książka składa się z pięciu części, odpowiadających poszczególnym tomom 
wspomnianego podręcznika do teologii fundamentalnej. Także wewnętrzna 
struktura każdej z tych części jest odbiciem spisów treści w podręcznikach. Taki 
układ sprawia, że ćwiczenia dotykają zagadnień korespondujących z porusza-
nymi na wykładach. Każdy z proponowanych tekstów opatrzony jest krótkim 
wprowadzeniem, które ma pomóc w umiejscowieniu go na mapie teologicznej 
refleksji, oraz kilkoma pytaniami, które powinny ułatwić aktualizację prezento-
wanych myśli i prowokować do dyskusji. Same teksty w dużej części pochodzą 
z istniejących polskich przekładów, jednak kilka zostało przetłumaczonych spe-
cjalnie dla tej publikacji.





Teksty do I tomu
Człowiek – Filozofia – Bóg
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Problem idei Boga
Kwestia chrześcijańskiej koncepcji Boga jest w naszym podręczniku tema-

tem granicznym – chodzi nam o takie przedstawienie sprawy, które umożliwi-
łoby dialog chrześcijan z tymi, którzy sytuują się poza tradycją chrześcijańską. 
Dlatego teksty, które niżej zamieszczamy, mają charakter graniczny – in-
spirują się Objawieniem biblijnym, są jednak próbą możliwie gruntownego 
rozumowego przemyślenia natury Absolutu. Aby zaprezentować bogactwo 
myśli chrześcijańskiej, zamieściliśmy fragmenty dzieł bardzo różnych auto-
rów. Pierwszym będzie najbardziej znaczący teolog zachodniego chrześci-
jaństwa – Tomasz z  Akwinu, drugim – wybitny współczesny polski filozof 
Leszek Kołakowski.

Tomasz z akwinu

Tomasz z Akwinu jest uważany za klasyka myśli chrześcijańskiej. Niżej za-
mieszczamy fragmenty Summy contra gentiles. W większości są to początkowe 
zdania rozdziałów Summy od 14 od 25. W każdym z tych rozdziałów Tomasz 
najpierw wygłasza pewną tezę, a następnie ją komentuje. Wybrane zdania, wy-
rażające tezy Akwinaty dotyczące natury Boga, tworzą logiczny ciąg dający za-
rys jego „pojęcia” Absolutu:

TeksT

R. 14: By zatem przystąpić do poznania Boga drogą zaprzeczania, przyjmij-
my jako punkt wyjścia to, co jest oczywiste (…) mianowicie, że Bóg jest całko-
wicie niezmienny. Potwierdza to także autorytet Pisma Świętego (…)

R. 15: Z tego również okazuje się jasno, że Bóg jest wieczny (…)
R. 16: Jeśli Bóg jest wieczny, to wynika stąd w sposób konieczny, że nie jest 

On w możności. (…)
R. 17: Widać stąd również, że Bóg nie jest materią. Materia jest bowiem jako 

taka w możności. (…)
R. 18: Z tego, co wyżej powiedzieliśmy, można wywnioskować, że w Bogu 

nie ma żadnego złożenia. (…)
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R. 19: Filozof wnioskuje z tego, że w Bogu nie może być nic wymuszonego 
ani obcego naturze. (…)

R. 20: Z powyższych rozważań wynika także, że Bóg nie jest ciałem. (…)
R. 21: Z tego, o czym mówiliśmy, można wnioskować, że Bóg jest swoją isto-

tą, treścią, czyli naturą. (…)
R. 22: Z tego, co wykazaliśmy powyżej, można następnie dowieść, że w Bogu 

istota lub treść nie jest czymś innym niż Jego istnienie. (…)
R. 23: Z tej prawdy wynika też w sposób konieczny, że nic nie może zostać 

dodane do istoty Boga ani też nic nie może Mu przysługiwać przypadłościowo. 
(…)

R. 24: Można wykazać z tego, co powiedzieliśmy wyżej, że do samego istnie-
nia Bożego nie można nic dodać, co by określało je istnieniem istotowym, jak na 
przykład określa się rodzaj przez różnice. 

R. 25: Z powyższych rozważań wynika w sposób konieczny, że Bóg nie jest 
w żadnym rodzaju. (…) Wynika z tego także, że nie można Boga zdefiniować. 
Każda bowiem definicja składa się z  rodzaju i  różnicy. Wynika stąd również, 
że nie można budować dowodów dotyczących Boga inaczej, jak zaczynając od 
skutków Jego działania, gdyż podstawą dowodzenia jest definicja tego, czego 
się dowodzi.

Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej, tłum. 
Z. Włodek, W. Zega, Poznań 2003, s. 14–25.

PyTania
1. Jakie są zasadnicze przesłanki i wnioski rozumowania Tomasza z Akwinu?
2. Czy na podstawie powyższych fragmentów można powiedzieć, jakie jest To-

maszowe pojęcie Boga?
Opr. Piotr Sikora

Leszek kołakowski

Postmodernistyczna kultura zachodnia, podająca w wątpliwość wszelkie ar-
bitralne i determinujące świat koncepcje, nie ujawnia także skłonności do tego, 
by zastanawiać się nad kwestią Boga. Już nie chodzi o to, że – jak ongiś pisał 
Nietzsche – „Bóg umarł”, że nie istnieje. Bo to wydaje się oczywiste! Idzie ra-
czej o samą – używając języka kantowskiego – ideę regulatywną Boga. Wszak 
żadnej ostatecznej całości i sensu w ponowoczesnym świecie być nie powinno.

Na tym tle „kamieniem obrazy” stała się intelektualna i życiowa droga Lesz-
ka Kołakowskiego (1927–2009). Wysiłek myślowy tego wybitnego filozofa, hi-
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storyka idei, pierwszego laureata Nagrody im. Johna Klugego (przyznawanej 
przez Bibliotekę Kongresu Stanów Zjednoczonych, a zwanej „amerykańskim 
Noblem”), w dużej mierze można zamknąć w ramy implikacji, której pierwszy 
człon jest jednocześnie tytułem jednego z jego sztandarowych dzieł: „Jeśli Boga 
nie ma…”.

Poniższy tekst tego od zawsze zafascynowanego religią myśliciela – tekst 
napisany po niemiecku jako wprowadzenie do zbioru nieteologicznych szkiców 
o Bogu Der nahe und der ferne Gott (Berlin 1981) – jasno prowadzi czytelnika 
po areopagu nowożytnej myśli teistycznej sensu largo. Precyzyjnie ukazując spo-
soby urzeczywistniania się i konsekwencje przyjmowania – lub nie – takiej, a nie 
innej koncepcji Boga, wydaje się zbieżny w niektórych momentach z Pawłową 
misją prorocką skierowaną do pogan. Z tego też powodu zostanie poprzedzony 
stosownym fragmentem z Dziejów Apostolskich (Dz 17, 16–18.22. 29).

TeksTy

Paweł czekał (…) w Atenach. Oburzał go widok miasta pełnego pogańskich 
bożków. Dyskutował wiele w synagodze z Żydami i z tymi, którzy bali się Boga, 
jak również z tymi, których codziennie spotykał na rynku. Niektórzy z filozo-
fów epikurejskich i stoickich spierali się z nim. A inni pytali: „Co ma nam do 
powiedzenia ten nowinkarz?”. A jeszcze inni mówili: „Zdaje się, że chce nam 
przedstawić jakichś nowych bogów”. (…) 

Paweł stanął pośrodku Areopagu i  powiedział: „Ateńczycy! Widzę, że je-
steście nadzwyczaj religijni. Kiedy się bowiem przechadzałem, oglądając wasze 
świątynie, natrafiłem też na ołtarz z napisem: «Nieznanemu Bogu». Ja wam gło-
szę to, co czcicie, nie znając. Bóg (…) nie mieszka w świątyniach budowanych 
przez ludzi. Nie oczekuje żadnej posługi od człowieka, jak gdyby czegoś po-
trzebował (…), nie powinniśmy sądzić, że jest On podobny do rzeźby ze złota, 
srebra czy kamienia, wykonanej na miarę artystycznych zdolności i wyobraźni 
człowieka”. 

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Częstochowa 2008.

Gdy ktoś pyta: „Jak się dziś mają sprawy z kwestią Boga?”, wielu z nas skłon-
nych byłoby spontanicznie odpowiedzieć na to innym pytaniem: „A czy w ogóle 
taka kwestia istnieje?”. Być może przecież wcale jej nie ma.

Oczywiście że jej nie ma – odpowiadają konsekwentni racjonaliści i  scjen-
tyści, którzy twierdzą, że pojęcia Boga w  żaden sposób nie można przedsta-
wić jako zrozumiałej, wolnej od sprzeczności konstrukcji intelektualnej. Zanim 
sformułujemy jakąś kwestię, zanim zadamy pytanie, musimy wszak wiedzieć, 
czego ono dotyczy. Musimy więc już zawczasu rozporządzać jasnym pojęciem 
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Boga, zanim sformułowania, takie jak „Bóg istnieje”, „Bóg nie istnieje” lub „Czy 
Bóg istnieje?”, w ogóle będą mogły stać się przedmiotem refleksji. A właśnie to 
miałoby być jakoby niemożliwe: każde abstrakcyjne określenie Boga miałoby 
być albo wewnętrznie sprzeczne, albo z  zasady niezrozumiałe, nie można go 
bowiem w żaden sposób odnieść do empirycznej rzeczywistości. Cała kwestia 
okazuje się zatem pusta.

Kwestia Boga nie istnieje jednak także dla tych z ludzi wierzących – o ile są 
tacy na świecie – których odziedziczona wiara pozostaje niewzruszona niczym 
skała. Nie wątpią oni w najmniejszym stopniu w to, że żyją w świecie kierowa-
nym przez Boga. A w przypadku tych nielicznych wybranych dusz, które zosta-
ły pobłogosławione doświadczeniem mistycznym, samo słowo „wiara” jest być 
może niewłaściwe; o wierze można bowiem mówić tylko wówczas, gdy mię-
dzy postrzegającym a tym, co postrzegane, istnieje zaciemniający dystans, któ-
ry mógłby rodzić jakąś niepewność; tymczasem w doświadczeniu mistycznym 
wszelki dystans ulega zniesieniu. Tacy ludzie nie zadają sobie oczywiście pytania 
o Boga, dla nich ta kwestia nie istnieje.

Podobnie dla przekonanych ateistów – o ile są tacy na świecie – kwestia ta 
istnieć nie może. Nie wątpią oni w najmniejszym stopniu w to, że nauka osta-
tecznie wygnała Boga ze świata, że w wyobrażeniu Boga znajdują wyraz po-
zostałości starych przesądów i dawnej ignorancji, psychologiczne mechanizmy 
obronne bądź konflikty społeczne. (…)

Bóg, który niegdyś gwarantował stabilny ład wartości, stosunków społecz-
nych, reguł myślenia i świata fizycznego i funkcjonował jako zwieńczenie tego 
ładu, już nie istnieje, nie widać już bowiem wcale tego rodzaju ładu. Dopóki 
ludzie potrafili wierzyć w trwałość tego ładu, także ludzie bezbożni mieli w nim 
swoje miejsce (…), ponieważ byli nie tylko pewni swojej sprawy, lecz również 
duchowo beztroscy: nie istniał dla nich żaden Bóg, nie było więc także ani nieba, 
ani piekła – i tak było dobrze. 

(…) dzisiejszy bezbożny świat postrzegany jest jako przygnębiający, wieku-
isty chaos. Jest on pozbawiony wszelkiego sensu i  kierunku, wszelkiej struk-
tury i  wszelkich znaków orientacyjnych. Tako rzecze Zaratustra. Odkąd sto 
lat temu Nietzsche ogłosił śmierć Boga, nie widuje się już radosnych ateistów. 
Świat, gdzie człowiek zdał się na własne siły i uznał się za wolnego prawodawcę 
w kwestiach dobra i zła, gdzie – oswobodziwszy się wreszcie z łańcuchów Bożej 
niewoli – miał nadzieję odzyskać utraconą godność, ten właśnie świat przero-
dził się w miejsce niekończącej się troski i udręki. Nieobecność Boga stała się 
stale otwartą raną europejskiego ducha (…).

Usilnie prosiliśmy Boga, by opuścił świat. Uczynił to – na nasze żądanie. 
Pozostała ziejąca dziura. Nadal modlimy się do tej dziury, do Nicości. Nikt nie 
odpowiada. Jesteśmy wściekli i zawiedzeni. Czy to dowód na nieistnienie Boga?
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Cóż jednak nowego jest w naszym doświadczeniu? Zło? Ono zawsze było 
z nami i za naszą sprawą się rodziło. Czy istotnie jest go więcej niż dawniej? 
Czasem pytamy retorycznie: Gdzie był Bóg w Oświęcimiu, na Kołymie, pod-
czas ludobójstwa, tortur, wojen, podczas wszystkich tych potworności? Dlaczego 
nic nie robił? To jednak źle postawione pytanie. Pomijając fakt, że monstrual-
ne krzywdy, jakie ludzie wyrządzali ludziom, nieobce były żadnemu okresowi 
historii, że ludobójstwo, krwawe łaźnie i  tortury istniały zawsze, że zło – zło 
w nas – nigdy nie zaprzestało swej pracy, w tego rodzaju pytaniu przemycamy 
koncepcję Boga, którego obowiązkiem jest stale chronić gatunek ludzki przed 
jego własnym złem za pomocą cudów i  zapewnić mu szczęście pomimo ran, 
jakie sam sobie zadaje. Lecz Bóg, który funkcjonuje jako magiczna siła służąca 
naszym doraźnym potrzebom, nie był w istocie nigdy Bogiem wiary chrześci-
jańskiej czy Bogiem jakiejkolwiek wielkiej religii, nawet jeśli religijność ludowa 
często karmi się tego rodzaju wyobrażeniami. (…)

To samo (…) dotyczy także nauki. Choć Pascal z przerażeniem odkrył „wie-
kuistą ciszę” nieskończonej kartezjańskiej przestrzeni, zarówno ta cisza, jak 
i głos Boga to sprawa uszu słuchającego. Boża obecność lub nieobecność zasa-
dza się na wierze lub niewierze, a każdą z tych postaw – gdy się już którąś z nich 
zajmie – potwierdza wszystko, co postrzegamy wokół siebie. (…)

Niepewności i lęki naszych czasów dotyczące nieobecności i obecności Boga 
rozgrywane są na różne sposoby. Do głosu dochodzi tu wiele stanowisk – podej-
ścia ludzi głęboko wierzących i zaprzysięgłych ateistów. Niemal nikt jednak nie 
jest wolny od troski. W przypadku wierzących troska o Boga jest zamaskowaną 
troską o świat. W przypadku niewierzących sprawy mają się wprost przeciwnie: 
troska o świat jest zamaskowaną, nieświadomą siebie troską o Boga. (…) Ab-
solut nigdy nie może ulec zapomnieniu. To, że o Bogu zapomnieć nie sposób, 
czyni Go obecnym nawet w odrzuceniu.

L. Kołakowski, Troska o Boga w pozornie bezbożnej epoce, tłum. A. Lipszyc, [w:] Tenże, 
Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Kraków 2009, s. 57–59, 66–70.

PyTania
1. Jak Dzieje Apostolskie ustami św. Pawła charakteryzują istotę Boga?
2. Dlaczego przyjmowana koncepcja Boga jest kwestią na wskroś praktyczną?
3. Na ile doświadczenie ludzkie wpływa na przyjmowanie określonej koncepcji 

Boga?
Opr. ks. Rafał Wilkołek
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Ateizm – droga negacji Boga

Fryderyk nieTzsche

Jednym z  najbardziej reprezentatywnych przedstawicieli XIX-wiecznego 
ateizmu jest Fryderyk Nietzsche (1844–1900), autor szeregu podstawowych 
dzieł w  tym zakresie (m.in. Wiedzy radosnej, Tako rzecze Zaratustra, Zmierz-
chu bożyszcz). Ateizm Nietzschego jest bardzo specyficzny – od czasu słyn-
nej interpretacji zaproponowanej przez Heideggera utożsamiany on jest nie 
z wieszczeniem śmierci osobowego Boga, lecz raczej z proklamacją zmierzchu 
dwutysiącletniej tradycji chrześcijańsko-platońskiej. Nietzschego interesuje nie 
tyle zagadnienie istnienia lub nieistnienia Boga (według niego ta kwestia jest 
już dawno przesądzona), co aksjologiczne implikacje i szanse europejskiej kul-
tury wyzwolonej z jarzma idei absolutności. W tym też właśnie sensie ateizm 
Nietzschego ma charakter raczej aksjologiczny niż religijny, zaś jego twórczość 
stanowi swego rodzaju metarefleksję nad zjawiskiem XIX-wiecznego ateizmu.

TeksT 1

Czy nie słyszeliście o owym człowieku oszalałym, który w jasne przedpołu-
dnie latarnie zaświecił, wybiegł na targ i wołał bezustannie: „Szukam Boga! Szu-
kam Boga!” – Ponieważ zgromadziło się tam właśnie wielu z tych, którzy w Boga 
nie wierzyli, więc wzbudził wielki śmiech. Czyliż zginął? spytał jeden. Czyż za-
błąkał się jak dziecko? rzekł drugi. Czy się ukrywa? Może boi się nas? Czy nie 
wsiadł na okręt? Wywędrował? – tak krzyczeli i śmieli się w zgiełku. Oszalały 
człowiek wskoczył między nich i przeszywał ich spojrzeniami swemi. „Gdzie się 
Bóg podział? zawołał, powiem wam! Zabiliśmy go – wy i ja! Wszyscy jesteśmy 
jego zabójcami! Lecz jakżeż to uczyniliśmy? Jakżeż zdołaliśmy wypić morze? Kto 
dał nam gąbkę, by zetrzeć cały widnokrąg? Cóż uczyniliśmy, odpętując ziemię od 
jej słońca? Dokąd zdąża teraz? Dokąd my zdążamy? Precz od wszystkich słońc? 
Nie spadamyż ustawicznie? I w tył, i w bok, i w przód, we wszystkich kierunkach? 
Jestże jeszcze jakieś na dole i w górze? Czyż nie błądzimy jakby w jakiejś nie-
skończonej nicości? Czyż nie owiewa nas pusty przestwór? Czy nie pozimniało? 
Czy nie nadchodzi ciągle noc i coraz więcej nocy? Nie trzebaż zapalać latarni 
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w przedpołudnie? Czy nie słychać jeszcze zgiełku grabarzy, którzy grzebią Boga? 
Czy nie czuć jeszcze boskiego gnicia? – i bogowie gniją! Bóg umarł! Bóg nie 
żyje! Myśmy go zabili! Jakże się pocieszymy, mordercy nad mordercami? Naj-
świętsze i najmożniejsze, co świat dotąd posiadał, krwią spłynęło pod naszymi 
nożami – kto zetrze z nas tę krew? Jakże woda obmyć by nas mogła? Jakież uro-
czystości pokutne, jakież igrzyska święte będziem musieli wynaleźć? Nie jestże 
wielkość tego czynu za wielka dla nas? Czyż nie musimy sami stać się bogami, by 
tylko zdawać się jego godnymi? Nie było nigdy większego czynu – i ktokolwiek 
tylko po nas się urodzi, gwoli czynowi temu należeć będzie do historyi wyższej 
niż wszelka dotąd była historya!” – Tu zamilkł człowiek oszalały i znów spojrzał 
na swoich słuchaczy: i oni milczeli, patrząc nań w zadziwieniu. W końcu cisnął 
latarnię o ziemię, że roztrzaskała się w kawały i zgasła. „Przyszedłem za wcześnie, 
rzekł potem, nie jestem jeszcze na czasie. To olbrzymie wydarzenie jest jeszcze 
w drodze i wędruje – nie doszło jeszcze do uszu ludzi; i błyskawica, i grzmot 
potrzebują czasu, światło gwiazd potrzebuje czasu, żeby je widziano i słyszano. 
Czyn ten jest im zawsze jeszcze dalszy niż gwiazdy najdalsze – a przecie sami go 
dokonali!” – Opowiadają też, że człowiek oszalały tego samego dnia jeszcze do 
różnych wdzierał się kościołów i nucił tam swoje Requiem aeternam Deo. Wypro-
wadzany i zapytywany, odpowiadał wciąż jedno: „Czemże są jeszcze te kościoły, 
jeśli nie są grobowcami i pomnikami boga?”. 

F. Nietzsche, Wiedza radosna, tłum. L. Staff, Warszawa 1906–1907, par. 125, s. 167–169.

PyTania
1. Wobec kogo „człowiek oszalały” głosi swoje proroctwo?
2. Co jest istotą wydarzenia śmierci Boga?

TeksT 2

Wierzajcie mi, bracia moi! Ciało to było, co o ciele zwątpiło – ono to palcami 
ogłupiałego ducha macało po ostatnich ścianach.

Wierzajcie mi, bracia moi! Ciało to było, co o ziemi zwątpiło – ono to sły-
szało, jako brzuch bytu doń przemawia.

Ono to chciało przebić głową ostatnie mury i przedostać się nie tylko gło-
wą – poza nie w „tamten świat”.

Lecz „tamten świat” dobrze jest ukryty przed człowiekiem, ów odczłowie-
czony, nieczłowieczy świat; zaś żywot bytu wcale do człowieka nie przemawia, 
chyba że czyni to jako człowiek. (…)

Nowej dumy uczyło mnie me „ja”, jej to ludzi uczę: nie wtykać odtąd głowy 
w piasek rzeczy niebieskich, lecz wznosić ją wolno: głowę ziemską, co ziemską 
stwarza treść!
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Nowej woli uczę ja ludzi: tej chcieć drogi, którą dotychczas na oślep czło-
wiek chadzał, uznawać ją za dobrą i nie przemykać się nadal bocznemi ścieżki, 
jako to czynią chorzy i zamierający!

Chorzy to byli i zamierający, co wzgardzili ciałem i ziemią i wynaleźli rzeczy 
niebiańskie oraz zbawcze krople krwi: lecz nawet i te słodkie, a ponure trucizny 
zaczerpnęli wszak z ciała i ziemi!

Niedoli swej umknąć się dziś chcieli, a gwiazdy były im za dalekie. Wzdy-
chali przeto: „O,  gdybyż były drogi niebiańskie, któremi by można było się 
przekraść w inny byt i szczęście!” – wówczas wynaleźli sobie swe ścieżki kręte 
i napitki krwawe!

Marzy się im, niewdzięcznikom tym, że się ciała i ziemi wyzbyli. Lecz cze-
muż zawdzięczają oni dreszcz i błogość tego wyzbycia się? Ciału swemu i ziemi 
tej. (…)

Słuchajcież raczej, bracia moi, głodu zdrowego ciała: rzetelniejszy i czystszy 
to głód.

Rzetelniej mówi czyste i zdrowe ciało, ciało doskonałe i udałe: a ono o treści 
ziemi powiada.

F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. Berent, Warszawa 1905–1906, s. 32–35.

TeksT 3

Chrześcijańskie pojęcie Boga – Bóg jako Bóg chorych, Bóg jako pająk, Bóg 
jako duch – jest jednem z najbardziej zepsutych pojęć Boga, jakie osiągnięto na 
ziemi; jest ono może nawet miernikiem stanu głębi w zstępującym rozwoju typu 
boskiego. Bóg wyrodzony w sprzeczność z życiem, zamiast być jego przejaśnie-
niem i wieczystem „tak”! W Bogu wrogość zapowiedziana życiu, naturze, woli 
życia! Bóg formułą dla każdego oczernienia „tego świata”, dla każdego kłamstwa 
o „zaświacie”! W Bogu ubóstwiona nicość, wola nicości uświęcona!…

F. Nietzsche, Antychryst, tłum. L. Staff, Warszawa 1906–1907, par. 18.

PyTania
1. Jaka była geneza religii według Nietzschego?
2. Co Nietzsche uważał za rdzeń postawy religijnej?

TeksT 4

Nazwę wam trzy przemiany ducha: jako duch wielbłądem się staje, wielbłąd 
lwem, wreszcie lew dziecięciem.

Wiele jest ciężaru dla ducha, dla silnego jucznego ducha, w którym pokora 
zamieszka: wszystkiego, co ciężkie i najcięższe, pożąda jego siła.
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Cóż jest ciężkie? pyta juczny duch i klęka jako wielbłąd, aby go dobrze ob-
ładowano.

Cóż jest najcięższe dla was, bohaterzy? pyta juczny duch, abym to na siebie 
wziął i radował się sile swej.

Nie jestże to: siebie poniżać, aby swej wyniosłości ból sprawić? Pozwolić 
świecić swemu szaleństwu, aby móc drwić ze swej mądrości?

Nie jestże to: z własną wonczas rozstawać się sprawą, gdy ona zwy cięstwo 
święcić poczyna. Na wysokie wspinać się góry, aby kusiciela kusić?

Lub może to: żywić się żołędźmi i trawą poznania i w imię prawdy na głód 
duszy cierpieć?

Lub może to: chorym być, a pocieszycieli odprawiać, z głuchymi przyjaźń 
zawierać, którzy nigdy nie usłyszą, czego pragniesz?

Lub może to: w brudną leźć wodę, jeśli taką jest woda prawdy, i zimnych żab 
oraz ropuch gorących nie odpychać od siebie?

Lub może to: kochać tych, co nami gardzą, do upiora rękę wyciągać, gdy ten 
straszyć nas zechce?

Wszystko to najcięższe bierze na siebie juczny duch i jako wielbłąd, co na 
pustynię podąża, tako śpieszy i on na swą pustynię.

Lecz na samotnej pustyni dzieje się druga przemiana: lwem staje się tu duch, 
wolność pragnie sobie złupić i panem być na własnej pu styni.

Ostatniego swego władcy szuka on tutaj: wrogiem chce być, jako i Bogu swe-
mu ostatniemu; z wielkim smokiem chce się o zwycięstwo potykać.

Czemże jest ów wielki smok, któremu duch jako panu i Bogu ulegać nie 
chce? „Musisz” zwie się ów smok. Lecz duch lwa mówi „chcę”.

Złotolśniące „musisz” legło mu oto w poprzek drogi – łuskowiec, a na każdej 
łusce lśni się złote „musisz!”

Tysiącletnie wartości lśnią się na tych łuskach. I tak oto przemawia naj-
potężniejszy ze wszystkich smoków: „Wszelka wartość rzeczy, ta na mnie 
błyszczy”. 

Wszelka wartość stworzoną już jest, a wszelką stworzoną wartością – jam 
jest. Zaprawdę, nie powinno być więcej „ja chcę!” – Tak mówi smok.

Bracia moi, na cóż potrzeba lwa w duchu? Czemu nie podoła jeszcze zwierzę, 
co samo w zaparciu i pokorze żyje?

Nowe tworzyć wartości – tego i lew nie dokona; lecz stworzyć sobie wolność 
nowego tworzenia – temu lwia potęga podoła.

Stworzyć sobie wolność i święte „nie” nawet o obowiązku: na to, bracia moi, 
lwa potrzeba.

Wziąć sobie prawo do nowych wartości – to najstraszniejszy łup dla juczne-
go i pokornego ducha. Zaprawdę, łupieżna to sprawa i dra pieżnego zwierzęcia 
rzecz.
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Jako swą największą świętość ukochał on niegdyś swe „powinie neś”: teraz 
oto musi dojrzeć szaleństwo i dowolność nawet i w najświętszem, aby swą wol-
ność miłości swej wydrzeć: lwa do tego rabunku potrzeba.

Lecz powiedzcież mi, bracia, cóż zdoła dziecię, gdzie lew nawet nie podołał? 
Czemu lew drapieżny dziecięciem stać się jeszcze winien?

Niewinnością jest dziecię i zapomnieniem, jest nowopoczęciem, jest grą, jest 
toczącym się pierścieniem, pierwszym ruchem, świętego „tak” mówieniem.

O tak, do gry tworzenia, bracia moi, należy i święte „tak” nauczyć się wyma-
wiać: swojej woli pożąda duch, swój świat odnajduje, kto się w świecie zatracił.

Nazwałem wam trzy przemiany ducha: jako duch wielbłądem się staje, wiel-
błąd lwem, wreszcie lew dziecięciem.

F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. Berent, Warszawa 1905–1906, s. 25–27.

PyTania
1. Co oznaczają nietzscheańskie figury wielbłąda, lwa i dziecka?
2. Na czym polega zasadnicza nowość postawy dziecka?

Opr. o. Maciej Roszkowski OP

richard rorTy

Richard Rorty jest najbardziej znanym przedstawicielem anglosaskiej 
wersji postmodernizmu (choć on sam woli określać się jako „pragmatysta”). 
W swoich pismach krytykuje tak scjentyzm, utożsamiający wszelką racjonal-
ność z  procedurami naukowymi, jak i  tradycję filozoficzną, która usiłuje po-
szukiwać odpowiedzi na ostateczne, metafizyczne pytania człowieka o naturę 
Prawdy, Dobra, Bytu. W zamian propaguje postawę „sofistycznej”, swobodnej, 
„literackiej” rozmowy na mniej ważkie tematy. Krytyka religii pojawia się w pi-
smach Rorty’ego wyłącznie w kontekście krytyki wszelkich „metafizycznych” 
pytań człowieka.

TeksTy

Pragmatyści sądzą, że dzieje prób wyizolowania Prawdy lub Dobra bądź 
zdefiniowania słów „prawdziwy” czy „dobry” potwierdzają ich podejrzenie, iż 
w tej sferze nie ma nic ciekawego do zrobienia. Mogłoby, oczywiście, okazać 
się inaczej. Jest rzeczą dziwną, że ludzie znajdują coś ciekawego w mówieniu 
o  istocie Siły i w definiowaniu „liczby”. Mogliby znaleźć także coś interesu-
jącego w  mówieniu o  istocie Prawdy. W  rzeczywistości jednak nie znajdu-
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ją. Z grubsza biorąc, historia takich prób oraz krytyki tych prób towarzyszy 
dziejom gatunku literackiego zwanego „filozofią” – gatunku wprowadzonego 
przez Platona. Tak więc pragmatyści uważają, iż przydatność platońskiej tra-
dycji przeżyła się. Nie oznacza to, że mają oni do zaoferowania jakiś nowy, nie-
platoński zbiór odpowiedzi na platońskie pytania; sądzą też, iż nie powinniśmy 
już więcej pytań tych zadawać. Proponując, abyśmy nie zadawali pytań o istotę 
Prawdy i Dobra, nie odwołują się do jakiejś teorii istoty rzeczywistości, wie-
dzy lub człowieka, która powiada, iż „nie ma czegoś takiego” jak Prawda czy 
Dobro. Nie dysponują również „relatywistyczną” lub „subiektywistyczną” teorią 
Prawdy bądź Dobra. Po prostu chcieliby zmienić temat. Zajmują stanowisko 
analogiczne do postawy sekularystów twierdzących, że dociekania na temat 
Natury lub Woli Boga do niczego nas nie doprowadzą. W istocie rzeczy nie 
twierdzą oni, że Bóg nie istnieje, bowiem nie mają pewności, co oznaczałoby 
potwierdzenie jego istnienia, a tym samym także i jego zanegowanie. Ani też 
nie dysponują jakimś specjalnym, zabawnym, heretyckim poglądem na Boga. 
Wątpią tylko, czy powinniśmy używać słownika teologii. Podobnie pragma-
tyści podejmują próby znalezienia sposobu na stawianie antyfilozoficznych 
kwestii w  niefilozoficznym języku. Stoją oni bowiem wobec dylematu: jeśli 
ich język jest nadto niefilozoficzny, zbyt „literacki”, to zarzuci się im zmianę 
tematu; jeśli będzie nadto filozoficzny, wówczas zawierać będzie platońskie 
założenia, które uniemożliwią pragmatyście stwierdzenie wniosków, do jakich 
chce dojść. 

R. Rorty, Konsekwencje pragmatyzmu, tłum. Cz. Karkowski, Warszawa 1998, s. 8.

Nastawiony antynaukowo, wyznający holizm pragmatysta (…) chce, żeby-
śmy przyjęli natura lizm, nie uważając przy tym, że jesteśmy bardziej racjonalni 
niż nasi teistyczni przyjaciele. Zaczyna od uznania tezy Quine’a, że przy odpo-
wiednim przepleceniu układu przekonań wszystko daje się dopasować albo do 
światopoglądu antynaturalistycznego, którego centralny punkt stanowi Boska 
Opatrzność, albo naturalis tycznego, w którym ludzie działają na własną rękę. 
Oznacza to, że racja zostaje przyznana Jamesowi, a  nie Cliffordowi: pojęcie 
„dowód” nie na wiele się przydaje, kiedy w grę wchodzi próba rozstrzygnięcia 
poglądu na całą rzeczywistość. Ów gest przyznania racji sprawia wrażenie ge-
stu relatywistycznego tylko wtedy, gdy sądzi się, że brak ogólnych, neutralnych, 
możliwych do uprzedniego sformułowania kryteriów możliwego wyboru mię-
dzy równie spójnymi układami przekonań oznacza, że nie ma mowy o żadnym 

„racjonalnym” rozstrzygnięciu. Relatywizm zagraża chyba tylko tym, którym 
chodzi o pośpieszne przyszpilenie i powalające argumenty. Holiście wystarczy, 
by dyskusja nad naturalizmem i antynaturalizmem toczyła się starymi, dobrze 
znanymi, nie prowadzącymi do ostatecznego rozstrzygnięcia dro gami. Jeśli po-
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rzuci się myśl, że istnieje jakiś wspólny grunt nazywany „dowodem”, to nadal 
daleka droga do stwierdzenia, że układ przekonań jednej osoby jest równie do-
bry jak innej. Nadal można prowadzić dyskusję nad daną kwestią na wszystkich 
starych, dobrze znanych terenach, powracając do każdego oklepanego szczegó-
łu, najrozmaitszych zalet i wad obu poglądów. Ktoś będzie mówił o problemie 
zła, ogłupiającym wpływie kultury religijnej na życie intelektualne, niebezpie-
czeństwie teokracji, możliwości anarchii w zeświecczonej kulturze, takich jak 
w Nowym wspania łym świecie następstwach utylitaryzmu, świeckiej moralności. 
Będzie przeciwstawiał życie swych niewierzących świeckich przyjaciół i znajo-
mych życiu wierzących. Będzie, słowem, robił dokładnie to, co – jak twierdzą 

„nowi rozwichrzeńcy” w filozofii nauki – robią naukowcy, kiedy jakąś propozycję 
zakrojonych na stosunkowo dużą skalę zmian sposobu przedstawiania natury 
(bądź jej części) poddaje się pod dyskusję. Będzie usiłował wybrnąć, licząc na 
to, że poglądy wyznawane przez obie strony splotą się i że może tym sposobem 
wyłoni się jakiś konsens.

Naturalistów i  antynaturalistów dzieli w naszej kulturze róż nica o  charak-
terze socjologicznym. Ci pierwsi na ogół dłużej uczęszczali do szkół i  obco-
wali z  większą liczbą książek. Szybciej rozwijają implikacje odpowiadających 
im poglądów i szybciej znajdują zastrzeżenia względem poglądów, które im nie 
odpowiadają. Toteż istnieje pokusa, by sądzić, że ci drudzy nie postępowali dość 
racjonalnie, kiedy przyjmowali swoje poglądy. 

R. Rorty, Pragmatyzm bez metody, [w:] Tenże, Obiektywność, relatywizm i prawda, 
tłum. J. Margański, Warszawa 1999, s. 102–103.

PyTania
1. Jaki jest stosunek Rorty’ego do tezy o istnieniu (bądź nieistnieniu) Boga? Co 

myśli na temat dowodzenia Jego istnienia?
2. Jak Rorty wyobraża sobie dyskusję pomiędzy wierzącym (antynaturalistą) 

a niewierzącym (naturalistą)?
Opr. Piotr Sikora

Józef Życiński

Żyjemy w  świecie, który jest czasem określany jako postmodernistycz-
ny – jednakże prądy filozoficzne określane tym mianem mają u swych podstaw 
negację chrześcijaństwa oraz możliwości dotarcia do prawdy i  sensu. Znany 
polski myśliciel, filozof i teolog, arcybiskup lubelski Józef Życiński (1948–2011) 
pragnie poszukiwać drogi dialogu. Dostrzega, że współcześni myśliciele odcho-
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dzą od dogmatycznej negacji wiary, a przekonujące świadectwo daje Kościół ka-
tolicki. Może jest to nadzieja na „nową wiosnę chrześcijaństwa”, o której mówił 
Jan Paweł II?

TeksT

Postmodernistyczna fascynacja tym, co aktualne, idzie w parze z deprecjo-
nowaniem zarówno odniesienia do tradycji historycznej, jak i ukierunkowania 
w stronę eschatologii. Nie jest to klasyczne „trwaj chwilo, jesteś piękna”, gdyż 
zamiast piękna pojawia się w  niej często rozpacz, absurd lub happeningowy 
pozór. Powstrzymywanie trwania chwil jest również bezcelowe, gdyż struk-
tura świata narzuca nam fascynację tym, co przejściowe, ulatujące i nietrwałe, 
złudzeniem zaś byłoby poszukiwanie form gwarantujących trwałość naszych 
doznań. Koncentracja uwagi na kruchym „tu i  teraz” tworzy dystans zarów-
no wobec perspektywy poznawczej znamiennej dla tzw. filozofii wieczystej, jak 
i wobec uniwersalnych kategorii, dzięki którym można by przezwyciężyć specy-
fikę lokalnych uwarunkowań w pluralistycznej kulturze. (…)

Wśród postmodernistycznych deklaracji o śmierci Boga czy śmierci czło-
wieka szczególnie groźne dla klasycznej hierarchii wartości okazuje się orze-
czenie o  śmierci (resp. całkowitym rozmyciu) sensu. Jest ono konsekwencją 
zarówno krytyki tradycyjnej epistemologii, jak i uznania skrajnie radykalnych 
metod interpretacji tekstów. (…) W  klasycznych poszukiwaniach prawdy 
i  piękna wartościami inspirującymi były sens czy harmonia. We współcze-
snej praktyce skandalistów założeniem podstawowym pozostaje poszuki-
wanie takich środków oddziaływania, które z racji swej skrajności wywołają 
zażenowanie odbiorcy. Podobną reakcję zażenowania osiągano wcześniej za 
pośrednictwem kiczu czy nonsensu. Obecnie zastosowanie obydwu tych 
środków zostaje ex cathedra uznane za przejaw poszukiwania „ciekawych in-
terpretacji”.

Postmoderniści, którzy nie chcą bulwersować swym radykalizmem, mogą 
przyjąć bardziej pragmatyczne stanowisko odnośnie do interpretacji tekstu. 
Konsekwentnie rozwija je Richard Rorty, twierdząc, iż tekstom nie można 
przypisywać jakiegoś obiektywnego sensu, gdyż trzeba koniecznie wyzbyć się 
tradycyjnej tęsknoty za poznaniem metafizycznej rzeczywistości samej w so-
bie. Zdaniem amerykańskiego filozofa, rzeczywistość taka nie istnieje, a na-
sze kategorie interpretacyjne służą realizacji pragmatycznych celów. Dlatego 
też nie należy szukać jakiejś jedynej dopuszczalnej interpretacji, lecz trze-
ba uwzględniać obszerny zbiór możliwych interpretacji, które mogą okazać 
się przydatne do różnych celów. Stanowisko to podtrzymuje wielu innych 
sympatyków postmodernizmu, parafrazując metaforę Todorova sugerującą, 



26

Teologia fundamentalna

że tekst jest tylko piknikiem, na który autor przynosi słowa, czytelnicy zaś – 
sens1. (…)

Śmierć Boga, śmierć człowieka i  śmierć sensu wzajemnie się warunkują. 
Kiedy tradycyjny dyskurs mówiący o  Bogu okazuje się pusty i  nieprzekonu-
jący, szczególnej wagi nabiera język świadectwa. Dlatego też tak wymownie 
oddziałuje na naszą epokę przykład Matki Teresy z Kalkuty czy styl Jana Pawła 
II. Ich wpływu nie należy bynajmniej przeciwstawiać klasycznym środkom ar-
gumentacji, wprowadzając sztuczne i nieuzasadnione opozycje. Trzeba bowiem 
zauważyć, iż w obydwu wspomnianych przykładach świadectwo oddziaływania 
jest tak czytelne dlatego, że praktyka życia idzie tu w parze z czytelną i wyrazi-
stą interpretacją teoretyczną. Logika świadectwa nie zakłada więc kenozy sensu, 
lecz tylko wychodzi poza zamkniętą przestrzeń czysto racjonalnych środków 
dowodowych. Prawomocne byłoby więc orzekanie nie tyle o kenozie środków 
racjonalno-dowodowych, ile raczej o dopełnieniu i rozwinięciu tych środków na 
poziomie praxis, obejmującej całą rzeczywistość postawy wobec życia2.

Przeżyciowo-egzystencjalny składnik doświadczenia religijnego odgrywał 
zawsze istotną rolę. Nawet w najbardziej racjonalizujących propozycjach teizmu 
nie twierdzono jednak, by postawę wiary można było sprowadzić do afirma-
cji zbioru uzasadnionych twierdzeń. Istotą przeżywania wiary pozostaje relacja 
miłości do Boga jako osoby. W parze z nią idzie postawa zaufania, przezwycię-
żenia lęku i niepokoju, duchowego wyciszenia. 

(…)
Należy zauważyć, iż Bóg konstruktywnych postmodernistów nie stanowi 

bynajmniej wariantu „zmarłego Boga”, o którym tak wiele pisano w kręgu in-
telektualnych wpływów Nietzschego. Filozofia nie jest zajęciem absorbującym 
akademickie bractwo pogrzebowe, które ograniczałoby swą aktywność do de-
klarowania kolejnych śmierci. Po krótkim czasie fascynacji komunikatami fune-
ralnymi, wśród przedstawicieli postmodernizmu pojawił się krytyczny dystans 
wobec tych propozycji, w których katastroficzny nihilizm uważano za uwień-
czenie refleksji wyzwolonej zarówno z wpływów chrześcijaństwa, jak i z oddzia-
ływania tradycji oświecenia. Filozofia Boga proponowana w konstruktywnym 
postmodernizmie pozostaje nie mniej interesująca niż filozofia Boga wypraco-
wana przez egzystencjalizm czy fenomenologię, a czasem nawet trudna do od-
różnienia od dziedzictwa ostatnich dwóch nurtów. Zasługuje to na szczególną 

1 Zob. T. Todorov, Viaggio nella critica americana, „Lettera”, 4 (1987), s. 12.
2 Przeciwstawnej opinii, w której w imię osobistego świadectwa dyskredytuje się rolę środ-

ków racjonalnych, broni m.in. E. Poulat, L’Era post-cristiana. Un mondo uscito da Dio, To-
rino 1996, s. 138.
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uwagę, gdy się uwzględni, że u podstaw postmodernizmu znalazła się negacja 
zasad o podstawowej doniosłości dla chrześcijaństwa. 

J. Życiński, Bóg postmodernistów. Wielkie pytania filozofii we współczesnej krytyce moder-
ny, Lublin 2001, s. 31, 139–140, 153–154, 183–184.

PyTania
1. Jak autor widzi relację między podstawą metodologiczną myśli postmo-

dernistycznej a  chrześcijańskim dążeniem do systematycznej refleksji nad 
Prawdą Objawioną?

2. Gdzie abp Józef Życiński widzi podstawy do dialogu? Czy może on przy-
nieść owoce? Czy dotyczy on wyłącznie sfery intelektualnej?

3. Jak dzisiejszy Kościół winien przynosić nadzieję światu? Czy może zrezy-
gnować z dociekań teologicznych i poszukiwania prawdy?

Opr. o. Piotr Chojnacki OCist

Tadeusz RóŻewicz

Tadeusz Różewicz urodził się w 1921 roku. Jest on jednym z najwybitniej-
szych polskich poetów współczesnych. Na twórczości Różewicza wycisnęła swe 
piętno II wojna światowa. Spod jego pióra wyszły również znakomite dramaty 
i utwory prozatorskie. 

Na pytanie, czy możliwa jest poezja po Oświęcimiu, Różewicz dał własną 
odpowiedź, tworząc nowy typ powściągliwego wiersza, nazwany czwartym 
systemem wersyfikacyjnym literackiej polszczyzny. Nigdy nie pogodził się on 
z konsekwencjami wojny i na kartach swoich utworów tropi współczesne prze-
jawy ludzkiego okrucieństwa. Jest w polskiej literaturze twórcą nurtu, skupio-
nego na egzystencji, którą rozumie jako wysiłek istnienia i zmaganie z nicością 
Poszukuje nowych form ekspresji poetyckiej, odchodząc od awangardy w stro-
nę ascetycznej prostoty, wstrząsającego skrótu, który jest także metaforą życia 
ludzkiego, zamkniętego w aktach narodzin i śmierci.

„Programowo ateistyczna” poezja Różewicza obfituje w wiele motywów sa-
kralnych – występujących najczęściej w kontekście zagadnień moralnych. W Po-
słowiu do wyboru wierszy pt. Niepokój poeta pisze: „Zdawało się, że bez wiary, 
nadziei i miłości Człowiek nie może żyć… ale pod koniec XX wieku rodzi się 
w nas podejrzenie, że ten ssak może rozmnażać się bez miłości, może żyć bez 
wiary i umierać bez nadziei. Wydobył się z głębiny, żyje na powierzchni”. Wy-
daje się jednak, że dzieje się tak tylko do pewnego momentu, o czym świadczą 
wiersze z ostatnich tomików, będące niejako „wyznaniem wiary” autora. 
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TeksT

Bez

największym wydarzeniem
w życiu człowieka
są narodziny i śmierć
Boga

ojcze Ojcze nasz
czemu
jak zły ojciec
nocą

bez znaku bez śladu
bez słowa

czemuś mnie opuścił
czemu ja opuściłem 
Ciebie

życie bez boga jest możliwe
życie bez boga jest niemożliwe

przecież jako dziecko karmiłem się
Tobą
jadłem ciało
piłem krew

może opuściłeś mnie
kiedy próbowałem otworzyć
ramiona
objąć życie

lekkomyślny
rozwarłem ramiona
i wypuściłem Ciebie

a może uciekłeś
nie mogąc słuchać
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mojego śmiechu

Ty się nie śmiejesz

a może pokarałeś mnie
małego ciemnego za upór
za pychę
za to
że próbowałem stworzyć
nowego człowieka
nowy język

opuściłeś mnie bez szumu
skrzydeł bez błyskawic
jak polna myszka
jak woda co wsiąkła w piach
zajęty roztargniony
nie zauważyłem twojej ucieczki
twojej nieobecności
w moim życiu

życie bez boga jest możliwe
życie bez boga jest niemożliwe

(marzec 1988 – marzec 1989)

T. Różewicz, Niepokój – Wybór wierszy, Warszawa 2000, s. 583–584.

PyTania
1. Co jest tematem i główną ideą utworu?
2. Jakie mogą być powody postawy ateistycznej opisanej przez Różewicza?
3. Kiedy, według podmiotu mówiącego w wierszu, „życie bez boga jest możli-

we”, a kiedy „niemożliwe”?
4. Czemu służą motywy sakralne wykorzystane w utworze?

Opr. Monika Winiarska
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anzelm z canTerbury

Podejmowanie dialogu z ateistami i agnostykami zmusza chrześcijan do po-
szukiwania argumentów na istnienie Boga, i to niezależnych od autorytetu Pi-
sma Świętego. Wyzwanie takie podjął na przełomie XI i XII wieku Anzelm 
z Canterbury. Na początku swego dzieła pt. Proslogion starał się on wykazać 
istnienie Boga, wychodząc od wiary w Niego. Formułując swój argument, An-
zelm nawiązuje do augustyńsko-platońskiej myśli o ideach znajdujących swój 
fundament w Bogu. W późniejszych czasach argument ów został nazwany „ar-
gumentem ontologicznym”, gdyż usiłuje udowodnić istnienie Boga, wychodząc 
od idei Boga, bez potrzeby uciekania się do stworzenia, jak czyni to św. Tomasz 
i inni autorzy na drogach i w dowodzeniach kosmologicznych.

TeksT

O Panie, który dajesz rozumienie wiary, pozwól mi zrozumieć w  stopniu, 
w  jakim uznasz za korzystne dla mnie, że istniejesz, jak wierzymy, i że jesteś 
tym, w kogo wierzymy.

Otóż wierzymy, że jesteś czymś, od czego nic większego nie można po-
myśleć. A może nie istnieje taki byt, bo „mówi głupi w swoim sercu: nie ma 
Boga”1. Ale z pewnością ten sam głupiec, gdy słyszy to, co mówię, to znaczy 
określenie: „coś, od czego nic większego nie można pomyśleć”, pojmuje to, co 
słyszy; a to, co pojmuje, jest w jego intelekcie, mimo iż nie pojmuje on, że ta 
rzecz istnieje. Czym innym bowiem jest istnienie czegoś w intelekcie, a czym 
innym jest rozumienie, że coś istnieje. Gdy bowiem malarz wyobraża sobie to, 
co ma namalować, posiada obraz w intelekcie, ale nie ujmuje go jeszcze jako 
istniejący, gdyż jeszcze go nie namalował. Natomiast po namalowaniu obrazu 
nie tylko posiada on dzieło w intelekcie, ale poznaje także, iż wykonane dzie-
ło istnieje. Zatem nawet głupiec musi być przekonany, że jest przynajmniej 

1 Ps 14 (13),1; 53 (52),1.



31

Teksty do tomu I

w intelekcie coś, od czego nic większego nie można pomyśleć, ponieważ ro-
zumie on to określenie, gdy je słyszy, a to wszystko, co się rozumie, jest w in-
telekcie.

Z pewnością jednak to, od czego czegoś większego nie można pomyśleć, nie 
może istnieć jedynie w intelekcie. Gdyby bowiem istniało wyłącznie w intelek-
cie, można by pomyśleć, że istnieje również w rzeczywistości, a to byłoby jeszcze 
większe. Jeśli bowiem to, od czego czegoś większego nie da się pomyśleć, istnie-
je tylko w intelekcie, to to, od czego czegoś większego nie można pomyśleć, jest 
tym, od czego coś większego da się pomyśleć. A to oczywiście jest niemożliwe. 
Bez wątpienia zatem istnieje coś, od czego czegoś większego nie da się pomy-
śleć, i to w intelekcie i w rzeczywistości.

A byt ten istnieje w sposób tak prawdziwy, iż nie można nawet pomyśleć, że 
nie istnieje. Można bowiem pomyśleć, że istnieje coś, o czym nie można pomy-
śleć, że nie istnieje; i to coś jest większe od tego, o czym można pomyśleć, że nie 
istnieje. Toteż jeśli o tym, od czego czegoś większego nie da się pomyśleć, moż-
na pomyśleć, że nie istnieje, wówczas nie będzie ono już dłużej tym, od czego 
czegoś większego nie da się pomyśleć, co jest sprzecznością. Zatem to, od czego 
czegoś większego nie da się pomyśleć, istnieje w sposób tak prawdziwy, że nie 
można nawet pomyśleć to jako nieistniejące.

A tym bytem jesteś Ty, Panie Boże nasz. Zatem istniejesz tak prawdziwie, 
o  Panie, Boże mój, że nie można nawet o  Tobie pomyśleć, że nie istniejesz. 
I słusznie. Gdyby bowiem jakiś umysł był w stanie pomyśleć coś lepszego od 
Ciebie, znaczyłoby to, że stworzenie wzniosło się ponad Stwórcę i  sądzi Go, 
co jest absurdem. Natomiast o wszystkim poza Tobą można pomyśleć, że nie 
istnieje. Tylko Ty więc posiadasz istnienie w najprawdziwszy sposób, a zatem 
istniejesz najpełniej, ponieważ żadna inna rzecz nie istnieje w sposób tak praw-
dziwy i dlatego ma mniej istnienia.

Dlaczego więc „mówi głupi w swoim sercu: nie ma Boga”, gdy tak oczywiste 
jest dla rozumnego umysłu, że istniejesz bardziej od każdej innej rzeczy? Tylko 
dlatego, że jest głupi i brak mu rozumu.

Anzelm z Canterbury, Proslogion, tłum. L. Kuczyński, Kęty 2007, s. 199–203.

PyTania
1. Jakie atrybuty przypisuje Anzelm Bogu?
2. W jaki sposób autor uzasadnia twierdzenie, że istnienie idei Boga musi być 

równoznaczne z Jego istnieniem w rzeczywistości?
3. Czym różni się istnienie Boga od istnienia stworzeń?
4. Jakie są słabe punkty argumentacji Anzelma?

Opr. ks. Damian Wąsek
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karl rahner

Dwudziestowieczny teolog Karl Rahner zwracał szczególną uwagę na 
konieczność powiązania doktryny chrześcijańskiej z  doświadczeniem egzy-
stencjalnym człowieka. Wskazywał również, że człowiek jest ze swej isto-
ty „bytem transcendencji” – że nieustannie przekracza aktualny, skończony 
stan swojej ludzkiej kondycji, zmierzając tym samym ku nieskończonemu 
horyzontowi. Przyjęcie takich założeń pracy teologicznej predysponuje do 
rozważania wiarygodności orędzia chrześcijańskiego właśnie w perspektywie 
antropologicznej. 

TeksT

Zakwestionowanie samego już istnienia sprawia, że człowiek pozostaje sam, 
jakby w próżni, jakby zagarnięty w bezkresne spadanie w ciemność, wydany tyl-
ko swej wolności, a przecież i jej nawet niepewny, jakby w morzu nieprzejrzane-
go mroku nocy, chwytając się już tylko, jak źdźbeł trawy, wciąż nowych rzeczy 
przemijalnych, kruchy, bezradny, na wskroś strawiony bólem przypadkowości, 
wciąż na nowo doznający swych uza leżnień od czystej biologii, od bezmyślnych 
nacisków społecznych, od pochodzenia (i to w tym nawet, w czym się temu po-
chodzeniu sprzeciwia). Człowiek czuje wtedy, jak w nim mieszka, jak się lęgnie 
w samym wnę trzu życia – śmierć, granica ostateczna już, której przekroczyć sam 
z siebie nie może. Widzi, jak gasną i tracą młodzieńczy blask ideały istnienia, jak 
nadchodzi znu żenie inteligentną gadaniną jarmarku życia i nauki, tak – również 
i nauki. Prawdziwym argumentem prze ciw chrześcijaństwu staje się doświad-
czenie życia – to, że jest ono doświadczeniem ciemności. Sam stwierdza łem 
zawsze, że za fachowymi argumentami naukowców przeciw chrześcijaństwu 
stały niezmiennie, jako siła na pędowa i aprioryczne rozstrzygnięcia, właśnie do-
świadczenia istnienia, które niosą ciemność, znużenie i zwątpienie ducha i serca. 
To one dążą zawsze do zobiektywizowania się, do znalezienia wyrazu w refleksji 
uczonych, w refleksji nauki, choć refleksje te mogą być też same w sobie bardzo 
ważne i muszą być – same w sobie – rozpatrywane z całą powagą. Lecz przecież 
to doświadczenie właśnie jest zarazem argumentem za chrześcijaństwem. Cóż 
bowiem chrześcijaństwo mówi? Co głosi?

Mimo wszelkich pozorów skomplikowanej dogmatyki i moralistyki, mówi 
ono właśnie coś bardzo prostego: że tajemnica pozostaje na wieki tajemnicą i że 
jako to, co nieskończone, niepojęte, niewymowne, jako to, co nazywamy Bogiem, 
udziela się duchowi człowieka, staje się dla niego darem bliskości i absolutnego 
samooddania właśnie wtedy, gdy człowiek doświadcza pustki swej skończoności. 
(…) To, że ta radykalna tajemnica jest bliskością, a nie oddaleniem, że jest mi-
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łością samooddania, a nie sądem, który strąca człowieka w przepaść jego nicości, 
jest trudne do przy jęcia, trudne do uwierzenia. Bywa jak światło, które nam się 
wydaje jeszcze ciemniejsze niż nasza własna ciemność, i  aby na nie przystać, 
trzeba nieraz dać, a w jakimś sensie nawet zużyć wszystkie siły ducha i serca, 
naszej wolności, całej naszej egzystencji.

Jakże jednak żyć inaczej? I czyż zresztą w świecie i w człowieku, na zewnątrz 
i wewnątrz, nie ma dość światła, miłości, przyjaźni, nadziei, wspaniałości, aby 
można było powiedzieć, że wszystko to musi się tłumaczyć absolutną miłością 
i wspaniałością, absolutnym Byciem, a nie może tłumaczyć się nicością, która 
nic by nie wyjaśniła, bo wszak nie jest nawet do pojęcia, jak istnieć by mogła 
taka śmiertelna ciemność, taka nicość, jeśli istnieje pełnia nieskończona, choćby 
jako tajemnica? Czy nie mamy racji, trzymając się zawsze światła, choćby nikłe-
go, a nie ciemności, trzymając się błogosławieństwa, a nie otchłannej czeluści 
istnienia? Gdybyśmy mieli przyjąć argumenty istnienia przeciw chrześcijań-
stwu, jakiż zostałby nam jeszcze argument, aby – żyć? Podjąć męstwo uczciwo-
ści, godność zdecydowania, podjąć absurd istnienia? – Lecz czy można uznać 
to wszystko za wielkie i zobowiązujące, i pełne dostojeństwa, nie stwierdzając 
zarazem, nieświadomie, czy się chce, czy nie, że istnieje Dostojeństwo i Wiel-
kość? A jakże mogłyby istnieć w otchłani pustki i absurdu? Ten, kto z męską 
odwagą podejmuje życie, choćby był krótkowzrocznym pozytywistą poprzesta-
jącym na pozór cierpliwie na ubóstwie bliskich planów, już przyjął Boga takim, 
jakim jest On sam w sobie, takim, jakim chce On być dla nas w swej wolności 
i miłości, a więc przyjął Boga wiecznego życia, czyli samoudzielenia się boskości, 
w którym w najgłębszym wnętrzu człowieka jest już sam Bóg, a forma ludzka 
jest formą samego Boga, który stał się człowiekiem.

Każdy, kto przyjmuje naprawdę samego siebie, przyjmuje więc tym samym 
tajemnicę, jako nieskończoną pustkę, którą jest człowiek. Przyjmuje bowiem 
siebie wraz z wielką niewiadomą swych nieobliczalnych prze znaczeń, a więc 
na ślepo i w  milczeniu przyjmuje też Tego, który postanowił napełnić ową 
nieskończoną pustkę, tajemnicę zwaną człowiekiem – nieskończonością peł-
ni, tajemnicą, która nazywa się Bóg. Chrześcijaństwo nie jest niczym innym 
jak wyraźnym wypowiedzeniem tego, co jest niewyraźnie doświadczane przez 
człowieka w jego konkretnej egzystencji. Egzystencja ta bowiem, w porządku 
konkretnym, jest zawsze i realnie czymś więcej niż tylko duchową naturą, jest 
mianowicie duchem, rozświetlanym od wewnątrz blaskiem niezasłużonej łaski 
Boga. Kiedy więc człowiek naprawdę i całkowicie przyjmuje siebie, przyjmuje 
też, choćby w sposób nieuświadomiony i niewypowiedziany, owo światło, wierzy. 
Jakiż miałby tedy powód, by nie być chrześcijaninem, skoro chrześcijaństwo jest 
po prostu wzięciem w posiadanie, w optymizmie absolutnym, tajemnicy czło-
wieka? (…)
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Ale jest jeszcze i  to: widzę wokół tysiące i miliony ludzi, widzę całe kul-
tury i całe epoki za sobą i przed sobą, które w sposób uzewnętrzniony nie są 
chrześcijańskie. Widzę, jak nadciąga czas, w którym chrześcijaństwo nie będzie 
już czymś oczywistym w Europie ani też na świecie. Widzę to. Lecz w naj-
głębszym sensie nie może mnie to zaniepokoić. Bo widzę również wszędzie 
chrześcijaństwo anonimowe, bo w  moim własnym chrześcijaństwie explicite 
nie wyznaję przecież jakiegoś poglądu o b o k  innych poglądów, sprzecznych 
z nim, lecz widzę w nim jedynie pełne odnalezienie się wszystkiego, co żyje 
również i może żyć wszędzie poza tym jako prawda i  jako miłość. Nie uwa-
żam niechrześcijan ani za głup szych ode mnie, ani za ludzi o  mniej dobrej 
woli. Gdybym jednak z powodu wielości światopoglądów popaść miał w pust-
kę i bojaźliwy sceptycyzm, to czy miałbym wtedy większą szansę osiągnięcia 
prawdy, niż pozostając chrześcijaninem? Nie miałbym takiej szansy. Scepty-
cyzm i agnostycyzm bowiem są także poglądami wśród wielu innych, a nawet 
są właściwie najtchórzliwszymi i najuboższymi z nich. Nie da się więc w ten 
sposób ujść wielości poglądów w świecie. Wstrzymanie się od wyboru jest tak-
że wyborem, i to najgorszym.

Po drugie, nie mam najmniejszego powodu, by uważać chrześcijaństwo za 
jakiś jeden światopogląd obok wielu innych. Zrozumiejmy chrześcijaństwo 
dokładnie. Porównujmy. Wsłuchajmy się uważnie w  to, co naprawdę mówi, 
i usłyszmy jego przekaz wyraźnie, lecz wielkodusznym sercem! Wtedy już nie 
będzie się mogło zdarzyć, byśmy dostrzegli gdziekolwiek coś, co byłoby dobre 
i prawdziwe, wyzwalające i rozjaśniające istnienie, otwarte na bezkresy boskiej 
tajemnicy i co istniałoby w jakichś innych światopoglądach, a byłoby nieobecne 
w chrześcijaństwie. Spotkamy wprawdzie może poza nim coś, co poruszy nas, 
pobudzi, rozszerzy duchowe horyzonty, wzbogaci i oświeci. Ale będzie to albo 
coś przemijalnego, co nie daje odpowiedzi ani rozwiązania pytaniu ostatecz-
nemu, w obliczu śmierci, i co zresztą może znaleźć swe miejsce w rozległych 
chrześcijańskich horyzontach (choćby nie było dotąd faktycznie kultywowa-
ne przez chrześcijan), albo też coś, co rozpoznamy jako aspekt autentyczne-
go chrześcijaństwa, jeśli tylko patrzeć zechcemy uważniej, śmielej, wnikliwiej. 
Zauważymy przy tym może, że jakaś pełna, skończona synteza spotykanych 
wiadomości i doświadczeń, prawd sztuki, filozofii, poezji z naszym pojęciowo 
uświadomionym chrześcijaństwem – nigdy nam się nie udaje. Lecz nie znaj-
dziemy też nigdy ostatecznej i  niemożliwej do przezwyciężenia sprzeczności 
między tym wszystkim a chrześcijaństwem autentycznym. I to wystarczy. Gdyż 
w tym sensie właśnie mamy być chrześcijanami i „poganami” jednocześnie: by-
łoby postawą bardzo niekatolicką uznawać tylko [jedno] źródło wiedzy i  do-
świadczenia, podczas gdy chrześcijaństwo katolickie uczy się przecież właśnie 
prawdziwego pluralizmu, który nigdy nie może być do końca przezwyciężony 
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przez człowieka i winien być oddany w ręce Boga. Synteza wielości w istnieniu 
ludzkim pozostaje niedokończonym nigdy zadaniem tego istnienia. Mamy więc 
prawo i obowiązek być posłusznymi chrześcijaństwu jako uniwersalnemu prze-
kazowi prawdy, którego nic zacieśnić nie może i który mówi „nie” jedynie ne-
gacjom zawartym w innych światopoglądach, ale nigdy ich prawdziwym „tak”. 
Słuchajmy chrześcijaństwa jako posłannictwa uniwersalnego, które wszystko 
inne „wznosi wzwyż”, by je w ten sposób zachować, jako posłannictwa, które 
nie zabrania niczego prócz zamknięcia się człowieka we własnej skończono-
ści, niczego prócz niewiary w to, że człowiek jest obdarzany nieskończonością 
absolutnego Boga, że finitum capax infiniti est. Wiem naturalnie, że ta wieść 
nieskończoności prawdy i wolności, którą jest chrześcijaństwo, wykładana jest 
przez jego rabinów i uczonych w Piśmie, o tchórzliwych sercach, jak teoria, któ-
rą rozważać trzeba w żmudnych dysputach jako jedną obok wielu innych i która 
zatraca się wreszcie w nieskończonych utarczkach słów, by się stać tylko dia-
lektyczną antytezą innego poglądu czy doświadczenia. Nie dajmy się jednak 
zachwiać nędzy teologii! Chrześcijaństwo ma horyzonty nieskończone. Mówi 
najmniej ze wszystkich religii o pojedynczych szczegółach i mówi jedno tylko, 
lecz z całą olśniewającą świetnością prawdy i radykalną odwagą istnienia, którą 
może dać tylko sam Bóg.

K. Rahner, O możliwości wiary dzisiaj, tłum. A. Morawska, Kraków 1983, s. 20–25.

PyTania
1. Co stanowi, zdaniem Rahnera, zasadnicze wyzwanie dla wiarygodności orę-

dzia chrześcijańskiego?
2. Jaka jest, według Rahnera, chrześcijańska odpowiedź na to wyzwanie?
3. Jak Rahner uzasadnia swój wybór chrześcijaństwa w kontekście pluralizmu 

religijnego?
Opr. Piotr Sikora
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alvin PlanTinga i John leslie mackie

Tradycyjny spór o pogodzenie idei dobrego, wszechmocnego i wszechwie-
dzącego Boga z istnieniem rozmaitych form zła w świecie zasadniczo dzieli 
teistów i  antyteistów. Teiści uważają, że istnieje wszechmocny i  wszechwie-
dzący Bóg, w pełni dobry, który jest Stwórcą tego świata. Nie tylko przyjmu-
ją, że w ogóle jest ktoś taki jak Bóg, ale mówią, że można nawiązać z Nim 
intymną więź. W każdym wydarzeniu widzą obecność i  działanie swojego 
Boga, ufają, że On ich nigdy nie zawiedzie. Wszystko, co ich spotyka, traktu-
ją jako Jego dar: „błękitne niebo, pokryte zielenią lasy, potężne góry, falujący 
ocean, przyjaciele i rodzina, wieloraka w swych formach i różnorodna w prze-
jawach miłość – w tych wszystkich rzeczach wierzący widzi dar od Boga. Cały 
wszechświat zyskuje dla niego zabarwienie osobowe”1. Teiści zdają sobie jed-
nak sprawę z tego, że „nie można ufać Bogu i powierzać Mu siebie bez wiary 
w to, że On istnieje”2. Trudno polegać na kimś, kogo nie ma. Zatem pierwsza 
rzecz, jaką musi zrobić teista, to uznać, że w ogóle Bóg jest. 

Antyteiści z  kolei uważają, że wiara w  Boga jest jawnie irracjonalna lub 
nierozsądna, ponieważ nikt nie potrafił im jak dotąd odpowiedzieć na pro-
ste pytanie: „Jeśli Bóg jest doskonale łaskawy i  jednocześnie wszechmocny 
czy też wszechmogący, dlaczego na świecie istnieje jakieś zło? Dlaczego On 
na nie zezwala?”. Pytanie jest równocześnie oskarżeniem. Jeśli bowiem Bóg 
jest wszechmocny, to mógłby przecież zaradzić temu złu, które istnieje. Je-
śli jest wszechwiedzący, to zna wszystkie przejawy i przyczyny zła. A jeśli do 
tego jest w pełni dobry, z pewnością nie dopuściłby do takiej liczby nieszczęść 
i cierpienia, a może w ogóle uczyniłby świat bez zła. Czy w takim razie ist-
nienie zła nie stanowi mocnego argumentu przeciwko istnieniu Boga, takiego 
Boga, w jakiego wierzą teiści? Jeśli tak, to rzeczywiście ich przekonania byłyby 
jawnie niespójne.

1 A. Plantinga, Bóg, wolność i zło, tłum. K. Gurba, Kraków 1995, s. 22.
2 Tamże.
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Zwolennicy teizmu wyjaśniają, że zło stanowiłoby mocny argument, ale tyl-
ko wtedy, gdyby nie potrafili sformułować tego, co znane jest jako teodycea, czyli 
dostarczyć wyjaśnienia, dlaczego Bóg takie zło dopuszcza. Spór teistów z anty-
teistami prowadzi zatem do próby usprawiedliwienia dobrego Boga w obliczu 
zła. Prześledzimy ową próbę na przykładzie polemiki dwóch przedstawicieli 
filozofii analitycznej. Stanowisko teistów reprezentuje Alvin Plantinga, antyte-
istów zaś – John L. Mackie. 

Alvin Plantinga (ur. 1932) „jest uważany za najwybitniejszego spośród pi-
szących obecnie filozofów religii”3, „jego studium problematyki zła należy do 
najważniejszych opracowań w tej dziedzinie”4. Polem jego zainteresowania jest 
związek między wiarą chrześcijańską a  filozofią. Spośród problemów religii 
rozpatrywanych na gruncie filozofii szczególnie niepokoiły go trzy grupy za-
gadnień: istnienie zła, czego wyrazem stały się dwa jego dzieła poświęcone spój-
ności teizmu: The Nature of Necessity (1974) oraz God, Freedom and Evil (1974) 
[polski przekład: Bóg, wolność i zło, Kraków 1995], fakt odrzucenia przez wielu 
ludzi wiary w Boga, a  także trudności w znalezieniu argumentu lub dowodu 
na istnienie Boga – temu zagadnieniu poświęcił książkę God and Other Minds 
(1967). Swoje wystąpienie w obronie dobrego i wszechmocnego Boga w obliczu 
istniejącego zła Plantinga nazwał Obroną Wolnej Woli.

John Leslie Mackie (1917–1981) – profesor Uniwersytetu w  Sydney 
i w Oksfordzie, antyteista. Starał się wykazać, że tradycyjna doktryna teizmu 
przeczy istnieniu Boga, co prawda nie bezpośrednio, lecz implicite. Ten, kto wie-
rzy w dobrego i wszechmocnego Boga i uznaje istnienie zła (bo zaprzeczyć mu 
nie może), w rezultacie przeczy istnieniu Boga5.

TeksTy

Zagadnienie zła pokazuje, jak się wydaje, nie tylko to, że tradycyjnemu te-
izmowi brak racjonalnego oparcia, lecz właściwie to, że jest on zdecydowanie 
irracjonalny. Problem polega na tym: Bóg jest wszechmocny; Bóg jest w pełni 
dobry; a jednak zło istnieje. Pomiędzy tymi zdaniami wydaje się istnieć jakaś 
sprzeczność. Jeśli jednak dodamy przynajmniej początkowo wiarygodną prze-
słankę, że dobro jest przeciwstawne złu w taki sposób, iż byt całkowicie dobry 

3 J. E. Tomberlin, P. van Inwagen, Preface, [w:] Ciż (red.), Alvin Plantinga, Dordrecht/
Boston/Lancaster 1985, s. ix.

4 R. M. Adams, Plantinga on the Problem of Evil, [w:] J. E. Tomberlin, P. van Inwagen 
(red.), Alvin Plantinga, dz. cyt., s. 225.

5 Zob. B. Chwedeńczuk, Wstęp, [w:] J. L. Mackie, Cud teizmu. Argumenty za istnieniem 
Boga i przeciw istnieniu Boga, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1997, s. XII n.
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usuwa zło, jak tylko może, oraz przesłankę mówiącą, że nie ma granic tego, co 
może uczynić byt wszechmocny, to rzeczywiście mamy sprzeczność, ponieważ: 
całkowicie dobry, wszechmocny byt zupełnie usunąłby zło. A jeśli rzeczywiście 
są rzeczy złe, to nie może być żadnego takiego bytu. 

(…) Jeśli nawet przyznalibyśmy, że całkowicie dobry bóg, którego ograni-
czają jedynie niemożliwości logiczne, miałby wystarczający powód, by nie usu-
wać w pełni zła, wyjaśniałoby to występowanie jedynie znikomej ilości zła. (…) 
Popularne teodycee, to jest próby usprawiedliwienia Boga w obliczu powszech-
ności występowania zła, czynią użytek z idei, że zło jest często konieczne jako 
środek służący dobru. (…) Jeśli wszechmoc w ogóle coś oznacza, to oznacza 
panowanie nad prawami przyczynowymi. (…) Jeśli więc istnieje bóg, to nie po-
trzebuje posługiwać się środkami, by osiągać swoje cele. (…)

Znacznie bardziej interesująca niż to jest sugestia, że (…) świat jako całość, 
taki, jaki jest, zawierając pewne rzeczy złe, jest lepszy, niż mógłby być, gdyby nie 
było żadnego zła. (…) Nazwijmy zło, które zostało wyjaśnione i usprawiedli-
wione w ten sposób, złem „wchłoniętym”. (…) To rozwiązanie przeczyło temu, 
że byt całkowicie dobry usuwałby zło, lecz wyjaśniało to przeczenie, wskazując 
powód, dla którego nie mógłby on tego zrobić, choćby nawet było to logicznie 
możliwe. (…) jednak czy teista może utrzymywać, że jedyne zło, jakie występuje 
w świecie, to zło wchłonięte? (…) A co z takim złem, jak: wrogość, okrucień-
stwo, bycie bezlitosnym i te stany rzeczy, w których nie ma postępu, lecz upadek, 
gdy rzeczy idą gorzej, zamiast lepiej? Prowadzi to nas do najlepiej znanego ru-
chu, jakiego dokonuje teodycea, do obrony wolnej woli (…). Obrona ta pozwala 
ukazać przejawy zła jako coś, czego nie wybierał Bóg, któremu mimo to przy-
znaje się chyba rację usprawiedliwiającą.

J. L. Mackie, Cud teizmu. Argumenty za istnieniem Boga i przeciw istnieniu Boga, tłum. 
B. Chwedeńczuk, Warszawa 1997, s. 195–202.

Zgodnie z  Obroną Wolnej Woli możliwe jest zarówno to, że Bóg jest 
wszechmocny, jak i to, że był On niezdolny do stworzenia świata zawierającego 
dobro moralne i nie zawierającego moralnego zła. (…) Bóg, choć wszechmocny, 
nie mógłby urzeczywistnić po prostu każdego możliwego świata, jaki by mu się 
podobał. 

A. Plantinga, Bóg, wolność i zło, tłum. K. Gurba, Kraków 1995, s. 60–61.

[Dużą pomocą będzie tu właściwy przykład]. Curley Smith, burmistrz Bo-
stonu, jest przeciwny proponowanej budowie autostrady. Wymagałoby to znisz-
czenia starego kościoła wraz z  innymi przestarzałymi i nijako wyglądającymi 
budynkami. L. B. Smedes, dyrektor budowy autostrady, pyta burmistrza, czy 
zrezygnowałby ze sprzeciwu za milion dolarów. „Oczywiście” – mówi Curley. 
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„Czy zrobi to pan za dwa dolary?” – kontynuuje Smedes. „Za kogo pan mnie 
bierze?” – pada odpowiedź pełna oburzenia. „To już ustaliliśmy – uśmiecha 
się dwuznacznie Smedes – pozostaje tylko wytargować niższą cenę”. Oferu-
je następnie łapówkę w wysokości 35 000 dolarów. (…) Curley wyraża zgodę. 
Smedes spędza następnie bezsenną noc, rozmyślając, czy nie dałoby się kupić 
Curleya za 20 000 dolarów. 

Tamże, s. 76.

Smedes zastanawia się, które ze zdań:
(a) gdyby Curleyowi zaproponowano 20 000 dolarów, przyjąłby łapówkę

lub
(b) gdyby Curleyowi zaproponowano 20 000 dolarów, odmówiłby przyjęcia 

łapówki
jest prawdziwe.

(…) W takim razie będziemy mieli dwa różne światy: W i W* – w świecie 
W Curley bierze łapówkę, w świecie W* ją odrzuca. 

A. Plantinga, The Nature of Necessity, Oxford 1974, s. 174, 178 n.

Czy zatem było w mocy Boga urzeczywistnienie każdego z tych światów?
A. Plantinga, Which Worlds Could God Have Created?, „Journal of Philosophy” 

70 (1973), s. 546.

Jeśli Bóg stworzył Curleya6 i stworzył go wolnym względem tego działania, 
to nie od Boga, lecz od Curleya zależy, czy rzeczywiście wykona to działanie 
czy nie. (…) Załóżmy, że uznamy, iż Curley był wolny w stosunku do działania 
związanego z łapówką – wolny do jej wzięcia i do odmówienia. Załóżmy po-
nadto, że wziąłby ją. (…) Istnieje oczywiście przynajmniej jeden możliwy świat 
W*, w którym (…) Curley nie bierze łapówki. Ale Bóg nie mógłby stworzyć 
świata W*; aby to uczynić, musiałby być zobligowany do urzeczywistnienia [sta-
nu S*, który: (1) zawiera ofertę łapówki; (2) nie zawiera ani jej akceptacji, ani 
odmowy; oraz (3) co do całej reszty jest równie możliwy jak świat rzeczywisty], 
pozostawiając Curleya wolnym w odniesieniu do czynności wzięcia łapówki. 

A. Plantinga, Bóg, wolność i zło, tłum. K. Gurba, Kraków 1995, s. 73, 76–77.

Oczywiście, znacząca wolność nie pociąga czynienia źle. 
A. Plantinga, The Nature of Necessity, Oxford 1974, s. 185.

6 W książce Bóg, wolność i zło w tym zdaniu w miejsce „Curleya” występuje „Maurycy”. Za-
mieniłem to imię na „Curley”, by powiązać ten fragment z poprzednimi i następnymi.
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Są, oczywiście, możliwe światy, w których Curley jest znacząco wolny (to 
znaczy wolny w stosunku do moralnie znaczących działań) i nigdy nie czyni 
źle. Ale smutna prawda o Curleyu jest inna. Weźmy W*, którykolwiek z tych 
światów: w świecie W* Curley jest znacząco wolny, a więc w W* są działania, 
które są dla niego moralnie znaczące i w stosunku do których jest wolny. Lecz 
przynajmniej jedno z tych działań – nazwijmy je A – ma następującą szczególną 
własność: (…) Curley postąpiłby źle w stosunku do A. (…) Znaczy to oczywi-
ście, że Bóg nie mógłby urzeczywistnić świata W*.

A. Plantinga, Bóg, wolność i zło, tłum. K. Gurba, Kraków 1995, s. 77–78.

Wynika więc z tego, że nie było w mocy Boga, by stworzyć taki świat, w któ-
rym Curley czyni tylko moralne dobro i żadnego moralnego zła. Każdy świat, 
który Bóg mógłby urzeczywistnić, jest taki, że jeśli Curley jest w nim znacząco 
wolny, to podejmuje przynajmniej jedno złe działanie. Oczywiście, Bóg może 
stworzyć Curleya w różnych stanach rzeczy (…). Ponadto Bóg uprzednio wie, 
co zrobiłby Curley, umieszczony w tych stanach rzeczy. Weźmy jeden z nich: S. 
Możliwe, że to, co Bóg wie, jest tym, że jeśli stworzy Curleya, uczyni go wolnym 
względem A i sprawi, że S będzie aktualne, to Curley postąpi źle względem A. 
Ale być może to samo jest prawdziwe dla każdego innego stanu rzeczy, to zna-
czy: być może Bóg wie, że niezależnie od tego w jakich okolicznościach umieści 
Curleya, tak długo, jak pozostanie on znacząco wolny, będzie podejmował przy-
najmniej jedno złe działanie. Najwyraźniej Curley jest w poważnym kłopocie. 
Dolegliwość, na którą cierpi, będę nazywał p o n a d ś w i a t o w y m  s k a ż e n i e m. 

W idei ponadświatowego skażenia ważne jest to, że jeśli jakaś osoba nań 
cierpi, to nie było w mocy Boga urzeczywistnienie żadnego świata, w którym ta 
osoba byłaby znacząco wolna i nie czyniła żadnego zła – to znaczy świata, w któ-
rym czyniłaby tylko moralne dobro i żadnego moralnego zła. (…) Jest możliwe, 
że wszyscy cierpią na ponadświatowe skażenie. Wtedy Bóg, choć wszechmoc-
ny, nie mógłby stworzyć żadnego z możliwych światów zawierających te osoby, 
które faktycznie istnieją, i jednocześnie zawierających moralne dobro i żadnego 
moralnego zła. (…) Ceną stworzenia świata, w którym takie osoby czynią mo-
ralne dobro, jest stworzenie takiego, w którym stwarzają one także moralne zło.

A. Plantinga, The Nature of Necessity, Oxford 1974, s. 185–187.

Bóg mógłby stworzyć innych ludzi (…) – może tak, a może nie. (…) Jeśli 
Curley cierpi na ponadświatowe skażenie, to jego istota ma następującą wła-
sność: Bóg nie mógłby stworzyć żadnego świata W, w którym w istocie Cur-
leya zawarta byłaby własność „bycia znacząco wolnym w świecie W i czynienia 
zawsze dobrze w świecie W”. (…) Co ciekawe, jest możliwe, by każda istota 
stworzona (…) cierpiała na ponadświatowe skażenie. Przypuśćmy, że tak jest 
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naprawdę. (…) Jeśli każda istota cierpi na ponadświatowe skażenie, to było 
poza mocą samego Boga stworzenie świata zawierającego moralne dobro, a po-
zbawionego moralnego zła. 

A. Plantinga, Bóg, wolność i zło, tłum. K. Gurba, Kraków 1995, s. 80, 83, 84–85.

To stwierdzenie nie mówi oczywiście, że Curley, czy ktokolwiek inny, w rze-
czywistości jest taki, ale tylko, że ta opowieść o Curleyu jest możliwie prawdziwa. 
(…) Jest taki świat, w którym Curley jest znacząco wolny, ale zawsze czyni to, co 
dobre. Gdyby ten świat był rzeczywisty, to oczywiście ani Curley, ani jego istota 
nie cierpiałaby na ponadświatowe skażenie. A to znaczy, że nie jest to własność 
istotna ani dla osób, ani dla istot, które ją urzeczywistniają. (…) Być może Bóg 
ma ważny powód, ale jest on zbyt skomplikowany, by go zrozumieć. Albo może 
nie objawił go nam z jakichś innych przyczyn. (…) Tutaj celem nie jest powie-
dzenie, jaki j e s t  boski powód, ale co najwyżej, jaki m ó g ł b y  o n  b y ć. (…)

Istotnym punktem Obrony Wolnej Woli jest to, że stworzenie świata za-
wierającego moralne dobro jest dziełem współpracy; wymaga nieprzymuszonej 
zgody znacząco wolnych osób. Ale wtedy urzeczywistnienie świata W, zawiera-
jącego moralne dobro nie zależy tylko od Boga; podlega też temu, co zrobiłyby 
stworzenia znacząco wolne, gdyby Bóg je stworzył i umieścił w takich warun-
kach, jakie zawiera W. (…) W rzeczywistości zarówno moralne, jak i natural-
ne zło byłyby zatem szczególnymi przypadkami tego, co moglibyśmy nazwać 

„szeroko rozumianym złem moralnym” – złem wynikającym z wolnych działań 
bytów osobowych, ludzkich bądź nie.

A. Plantinga, The Nature of Necessity, Oxford 1974, s. 186, 188, 190, 193.

PyTania
1. Na czym polega prezentowana przez J. L. Mackie’go krytyka dotychczaso-

wych teodycei i dlaczego potrzebna jest nowa obrona?
2. Co to jest „ponadświatowe skażenie” i jaka jest jego rola w idei Obrony Wol-

nej Woli?
3. W jaki sposób Obrona Wolnej Woli wyjaśnia istnienie zła naturalnego?

Opr. i tłum. ks. Andrzej Kielian

JózeF Tischner

Proponowane poniżej teksty napisane zostały w duchu filozofii dialogu. Po-
chodzą one z dwóch podstawowych traktatów wybitnego krakowskiego filozofa 
ks. Józefa Tischnera (1931–2000) i zawierają analizę głównych pojęć filozofii 
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dramatu. Autor kreśli obraz człowieka jako istoty dramatycznej, której dramat 
toczy się w horyzoncie dobra i zła. Wyjaśnienie natury „zła” jest więc jednym 
z kluczy do zrozumienia całej filozofii Tischnera.

TeksTy

Zamierzeniem moim było i  jest wyjaśnienie tajemnicy spotkania – ściślej, 
niemożliwości spotkania na płaszczyźnie zła. Racja owej niemożliwości jest ja-
sna: spotkanie jest niemożliwe, ponieważ płaszczyzna zła jest płaszczyzną zdra-
dy. Spotkanie i zdrada są nie do pogodzenia. W wyjaśnieniu tym nie ma nic 
odkrywczego. Powtarzam prawdę, którą wszyscy znają. Mimo to jednak droga 
wyjaśnienia owej prawdy okazała się niezmiernie interesująca i owocna. To, co 
udało się nam na niej zobaczyć, stawia w zupełnie nowym świetle ontologiczną 
filozofię zła. Filozofia ta, jak wiemy, rozpatruje zło przez pryzmat kategorii bytu. 
Kluczową jej tezą jest uznanie, że dobro jest tożsame (conventuntur) z bytem, 
a zło z brakiem bytu. To, co jest dobre, jest – o ile jest. Gdy w bycie pojawi się 
jakiś brak – coś, co powinno tam być jako własność lub właściwość – wystąpi 
zarazem zło. Zło utożsamia się tu w gruncie rzeczy z iluzją. Fałszuje to od sa-
mego początku cały problem.

Zło nie jest ani bytem, ani niebytem – zło jest zjawiskiem, ściślej: jest zjawą, 
która straszy i kusi. Zaliczamy zło do ogólnej kategorii zjawisk. Nie znaczy to, 
iż je w ten sposób bagatelizujemy. Nie to jest ważne, jak zło istnieje, ale czego 
ono chce. Mówiąc, że jest zjawą, nie posuwamy sprawy zbyt daleko. W gruncie 
rzeczy jeszcze jedną nogą stoimy w ontologii. Aby dotknąć istoty, trzeba po-
rzucić ontologię, bez względu na paradoksy, jakie stąd wynikną. Nasze kluczo-
we stwierdzenie brzmi: zło jest poza bytem i niebytem – jest transcendensem 
w sensie radykalnym. Nie ma sensu pytać, czy zło jest. Nie ma sensu pytać, czy 
zła nie ma. Zło jest dane jako sens. I dobro jest dane jako sens. Byt i niebyt są 
pochodne od sensu. Opisując dobro i zło kategoriami wyłonionymi z pojęcia 
bytu lub niebytu, nie trafiamy w istotę sensu.

Rozważaliśmy tutaj zło na dwóch płaszczyznach: w relacji do świata–sceny 
i w relacji do drugiego człowieka.

W pewnym, niezbyt ścisłym sensie można by powiedzieć, iż na poziomie 
relacji do świata zło jest podobne do niebytu. Ukazuje się ono mianowicie jako 
niszczenie. Zło niszczy. Co niszczy? Niszczy miejsca – domy, warsztaty pracy, 
unicestwia świątynie, profanuje cmentarze. Początek niszczenia tkwi w  prze-
mianie postawy gospodarowania: gospodarowanie przemienia się w pożądanie. 
Przejawem pożądania jest dążenie do bogactw – do tego, by mieć. Lecz nie każ-
de niszczenie jest złem. Podobieństwo zła i niszczenia kuleje. Człowiek zjada 
chleb i w ten sposób go niszczy, a przecież nie ma w tym nic złego. Zło poja-
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wiające się jako niszczenie miejsc jest złem dlatego, że zwrócone jest przeciwko 
komuś. Niszczenie jest aktem odwetu. O złu decyduje więc niewidzialny sens 
czynności, a nie tylko jego widzialny skutek. Sens ów wskazuje na dialog. Trze-
ba się więc cofnąć i szukać zła głębiej, u samych źródeł zniszczenia – u źródeł 
postawy odwetu.

Odwet jest przeciwieństwem wzajemności. Zarówno odwet, jak wzajem-
ność są projektami dialogicznego współżycia z drugim. Charakteryzują przede 
wszystkim projekt owego współżycia, a więc są skierowane ku przyszłości. Nie 
wyklucza to odniesienia do przeszłości, a więc do przodków człowieka. Sięga-
jąc w przeszłość, projekt ów podejmuje wzajemność lub odmawia wzajemności 
na przyszłość. Projekt współżycia jest projektem sensu. Wzajemność konstytu-
uje sens i odwet konstytuuje sens. Aby wyjaśnić genezę sensu, należy postawić 
pytanie o warunki możliwości. Pytaniem takim dotykamy również warunków 
możliwości zła. Nie idziemy przy tym drogą Kanta, albowiem idzie wciąż o sens 
dialogiczny.

Raz jeszcze trzeba podkreślić to, co już było zaznaczone: zło nie chce przed-
stawić się jako absurd. Z samej istoty zła wynika dążenie do racjonalizacji. Zło 
chce być racjonalne, usprawiedliwione, uzasadnione. Tylko nieszczęścia są przy-
padkami, zło pragnie przedstawić się jako ciąg logiczny. Widać to zarówno 
w groźbie, jak i kuszeniu. Zło straszy, ukazując racje strachu. Zło kusi, ukazując 
racje obietnicy. Nie jest ścisłe twierdzenie, że zło – aby kusić – musi zawsze 
ukazać się pod postacią dobra. Jedynie w kuszeniu zło przybiera maskę dobra. 
Natomiast w każdym przypadku, a więc w groźbie i we wciąganiu – i oczywiście 
także w kuszeniu – zło ukazuje się jako prawda. „Taka jest prawda” – głosi szy-
derstwo, wskazując na sprawiedliwego, który zdradził i został zdradzony. Dą-
żenie do racjonalizacji zła – do jego usprawiedliwienia – nie może oczywiście 
ujawnić się gdzie indziej, jak w świadomości kusiciela. Zło, które usprawiedli-
wia samo siebie, nie przedstawia się już jako iluzja, lecz jako odmiana zjawi-
ska – jako strasząca i kusząca zjawa. (…)

Wyjaśnia się przy okazji sens słów: ten człowiek jest zły. Dlaczego słów-
ko „jest”? Czy między człowiekiem a złem zachodzi aż tak głęboka więź, by 
można było powiedzieć – j e s t  zły? Popełniamy błąd, wyobrażając sobie, że 
zło jest podobne do farby, która z zewnątrz zabarwia postać człowieka. Nie 
jest tak, iż zło przychodzi do człowieka. Jest raczej tak, że człowiek wyłania 
się z  horyzontu zła – człowiek przychodzi z  wnętrza zła jako jakiś posła-
niec zjawy. Mówimy: „zły człowiek to posłaniec piekła”. Ma to głęboki sens. 
Piekło jest siłą, której wykonawcami są ludzie. Zło j e s t  w  wykonawcach. 
Barbarzyńca niesie ogień, który niszczy domy. Morderca niszczy życie. Po-
żądający bezgranicznie bogactw niszczy naturę. Zemsta czyni spustoszenie 
w  świątyniach, profanuje cmentarze. Zdrajca niszczy każdą ku niemu skie-
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rowaną miłość. W nich wszystkich j e s t  zło. Nie jako brak, lecz jako pozy-
tywna moc – moc odwetu za archaiczną zdradę. Ale ich zniszczenie niesie 
zarazem coś, co rości sobie pretensję do metafizycznej prawdy: wszyscy są 
zdradzeni, wszyscy przeklęci, wszyscy mają prawo do zabijania i zdradzania 
wszystkich.

Odwołanie się do prawdy, do logiki, do jakiegoś rozumu oznacza zarazem 
granice zła. Klasyczna teoria zła wiązała zło z brakiem w bycie. Nie podzielamy 
tu tej teorii, niemniej nie jest ona całkiem bez sensu. Oznacza ona, że aby mógł 
pojawić się sens negatywny, musi wystąpić sens pozytywny. Konkretniej: zło, 
aby działać, musi odwołać się do jakiegoś dobra. Groźba jest tylko tam groźbą, 
gdzie zachodzi możliwość utraty jakichś wartości – dóbr. W kuszeniu zło przy-
jęło maskę dobra. Najbardziej bezpośrednie doświadczenie zła, wyrażające się 
potrzebą zdrady, jest oparte na uznanej wartości prawdy. Tak więc zło ukazuje 
się jako cień, dobro jako światło. Gdyby nie światło, nie byłoby cieni. Szyder-
stwo nigdy nie może być naprawdę radykalne. Ono chce przynajmniej tyle, by 
je ktoś usłyszał. Od początku kieruje się ku temu, kto jest otwarty na prawdę. 
W ten sposób dokonawszy zdrady – wciąż szuka wzajemności, czyli możliwości 
spotkania.

J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 1998, s. 262–266.

Czym jest zło? Kant mówił, że jest ono odstępstwem od zasad. Taka odpo-
wiedź wynikała ze spojrzenia w głąb duszy człowieka, który czynił zło. Nabert 
mówi: jest ono tym, co „niemożliwe do usprawiedliwienia” – injustifiable. Taka 
odpowiedź narzuca się w wyniku spojrzenia w miejsca, w których zło przekra-
cza granice naszej pojmowalności. Tymi miejscami są obozy śmierci. Zło tam 
wcielone jest czymś więcej niż tylko odstępstwem od zasad, czymś więcej niż 
sprzeniewierzeniem się prawu. Zło od-stępstwa od zasad i od-stępstwa od pra-
wa jest na miarę zasad i na miarę prawa; zasada i prawo udzielają złu czegoś ze 
swej przejrzystości; zło staje się „wy-stępkiem”, „prze-stępstwem”, jest nieuspra-
wiedliwialne wedle zasady lub prawa i na miarę prawa lub zasady. Tam – w obo-
zach śmierci – dzieje się coś, co jest nieusprawiedliwialne absolutnie. Stoimy 
wobec grozy oświeconych, w obliczu nieludzkiej, a w końcu przecież ludzkiej 
metafizyki.

Czytamy: „Jednakowoż czy jesteśmy w stanie wskazać bez zastrzeżeń, jakie 
są normy naszych sądów w przypadku, kiedy doświadczenie nieusprawiedli-
wialności jest szczególnie mocne i nie zezwala na żadne załagodzenia? Ani 
najbardziej chłodne przewidywania myśli, ani najcyniczniejsze prognozy po-
lityki, ani znajomość historii nie są w stanie zapobiec temu, że wybuch wojny 
wzbudzi w nas przeczucie, iż przeznaczenie ludzkości raz jeszcze wymknęło 
się spod władzy woli. Czy wtedy to właśnie do norm życia moralnego lub 
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do idei sprawiedliwych stosunków między narodami odnosić będziemy nasze 
uczucia i nasze osądy? Stając wobec aktów okrucieństwa albo poniżenia czło-
wieka, albo skrajnych nierówności warunków życia, możemy zapytać, czy to 
naprawdę idea niezgodności między faktami a  regułami moralnymi określa 
wszelkie racje, jakie zakłada nasz protest? Gdy śmierć – przerywając przed-
wcześnie czyjeś przeznaczenie – wprowadza nas w stan osłupienia, ale ukazuje 
się nam jako cena zapłacona za wzniosłe duchowe dążenia, czy wtedy oce-
niamy te wydarzenia poprzez ideę niesprawiedliwości? Wszystko wskazuje na 
to, że w odczuwaniu nieusprawiedliwialności odsłania się wobec nas – często 
niezależnie od odstępstw zakreślonych przez normy – przeciwieństwo o wiele 
bardziej radykalne pomiędzy tym, co dane w ludzkim doświadczeniu, a ocze-
kiwaniem na usprawiedliwienie, któremu nie jest w stanie sprostać koncepcja 
przekroczenia norm i  któremu nie może zadośćuczynić sama wierność nor-
mom”1.

Jean Nabert przywołuje przykład tragizmu. Sięga do postaci króla Edypa 
i Antygony. Także z głębi ich tragiczności wyłania się obraz „zła metafizyczne-
go”, które pod każdym względem wykracza poza ramy zwyczajnej „niemoral-
ności” i któremu nie jest też w stanie zapobiec przestrzeganie norm moralnych. 
Trzeba rozróżnić między tym, co nie daje się usprawiedliwić (injustifiable), a tym, 
co jest moralnie nie-ważne (non-valable). Wina i kara, jakie spadły na Edypa, są 

„nieusprawiedliwialne”. Czym była zdrada Judasza? Czy była non-valable? Czy 
była odstępstwem od abstrakcyjnej normy? Czy nazistowskie ludobójstwo to 
tylko „przekroczenie” jakiegoś „prawa”?

Czytamy dalej: „Prawdą jest, że zło metafizyczne występuje pod rozmaity-
mi postaciami. Czy to jednak będzie ślad skończoności na nieskończoności, 
wskazujący na obecność we wnętrzu wiedzy elementu empirycznego, niere-
dukowalnego do pojęcia; czy to będzie odpowiednik zewnętrznej konieczno-
ści, dopuszczającej pojawienie się przynajmniej pozorów przypadku, bezładu, 
kaprysu w  przeciwieństwie do wewnętrznej konieczności więzi organicznej 
i harmonii, świadczący o pewnej pasywności wpisanej we wnętrze stworzenia; 
czy będzie to na poziomie świadomości obowiązek zawierania kompromi-
sów, postępowania indukcyjnego lub dialektycznego; czy wreszcie ukaże się 
w  konfliktach, których rozwiązanie muszą przyjąć na siebie syntezy pojed-
nawcze: zawsze pod tymi postaciami pojawi się to, co jest właściwe dla zła 
metafizycznego – posiadanie racji bytu poza sobą, tak że racja bytu tej racji 
bytu znajdzie się w wyższej konieczności porządku, który wymyka się ludz-
kiemu sądowi”2.

1 J. Nabert, Essai sur le mal, Paris 1970, s. 21–22.
2 Tamże, s. 55.
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Zło znajduje się „poza fizyką”, jest meta-ta-physica. Gdy pojawia się na tym 
świecie, to jako zjawisko „nie z tego świata”. Pośród zjawisk tego świata, które 
się nawzajem tłumaczą i wyjaśniają, ono jest po prostu samą „nieusprawiedli-
wialnością”. Czy znaczy to jednak, że ta „nieusprawiedliwialność” nie domaga 
się tłumaczeń? Czy unicestwia pytanie: dlaczego? Czy raczej sprawia, że py-
tanie to powraca tym natrętniej? W pytaniu nie chodzi bowiem o wskazanie 
przyczyn, które doprowadziły do danych skutków: przyczyny dojścia Hitlera do 
władzy, powstania ideologii nazistowskiej, wyboru określonego sposobu walki 
z opozycją. Chodzi o pokazanie zakorzenienia mniejszego zła w większym złu 
i większego zła w złu największym. Innymi słowy: chodzi o wskazanie, że zło 
mniejsze jest tylko p r z e j a w e m  zła największego. Logika przejawu sugeruje, 
że w „złym człowieku” działa „demon”.

Tragiczność jest otwarciem horyzontu demoniczności.
Ale Nabert nie wspomina o fenomenie demonizmu. Ciekawe, że również 

inni, na przykład Max Scheler czy Paul Ricoeur, wzbraniają się przed podję-
ciem tego problemu. U Ricoeura jest to o tyle znamienne, że w Symbolice zła 
analizuje on podstawowe symbole zła znane z mitologii. A mitologia pełna 
jest demonów. Nie chodzi przy tym o demonizm realny, któremu teologia po-
święciła kiedyś wiele uwagi, lecz o fenomen demoniczności, który pojawia się 
nawet w chłodnym umyśle Kanta. Fenomen demoniczności wnosi do naszych 
wyobrażeń o  złu coś szczególnego. Przedstawia zło obdarzone inteligencją. 
Zło demoniczne działa. Nie działa jednak na ślepo, jak śnieżna lawina, ka-
mień spadający z dachu czy złośliwa choroba. Demonizm wie, w kogo, gdzie 
i kiedy uderzyć. Gdy uderza, uderza w wybranych ludzi i w wybrane miejsca. 
Przede wszystkim jednak uderza tam, gdzie przeczuwa rosnące dobro. Racją 
działania demonizmu jest odwet w stosunku do dobra za to, że odważa się być 
dobrem.

W tym sensie zło staje się „racjonalne”. Jego „racją” jest dobro. W innym sen-
sie jednak zło okazuje się „nieracjonalne”, „nieusprawiedliwialne”. Dobro jest 
bowiem dla zła tym, co należy zniszczyć. Ale dlaczego należy zniszczyć dobro? 
Tego zło nie wie.

Zło demoniczne ukazuje się jako rzeczywistość, w której mamy udział. Nie 
w  tym sensie jednak, iż sami jesteśmy demonami, lecz w  tym, że w  naszym 
działaniu i poprzez to działanie może się przejawiać fenomen demoniczności.

Ale czy mając udział w złu – w czymś, czego nie chcemy – jesteśmy napraw-
dę tym, czym wiemy, że jesteśmy? Jeśli nasz udział przekracza granice naszej 
świadomości, to znaczy, że naprawdę wszystko może być inne. Wtedy umieramy, 
zanim zdążyliśmy się narodzić. Wtedy „śmierć człowieka” oznacza śmierć kogoś, 
kogo nigdy nie było.

J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998, s. 35–38.
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PyTania
1. Jak rozumieć stwierdzenie, że zło nie jest bytem czy niebytem, ale zjawiskiem?
2. Dlaczego nie można powiedzieć, że „zło” jest „niszczeniem”?
3. Co kryje się pod pojęciem „zło metafizyczne”?
4. Na czym polega fenomen demonizmu?

Opr. ks. Damian Wąsek

czesław Miłosz

Problem zła i cierpienia od wieków stanowi jeden z zasadniczych problemów 
religijnych. Jest to jednocześnie problem bardzo trudny do precyzyjnego wyra-
żenia. Jego charakter sprawia, że trudno mówić o nim w sposób suchy i bezna-
miętny. Dlatego, jako pomoc w jego rozważeniu, wybraliśmy tekst poetycki.

TeksT

Do pani profesor w obronie honoru kota i nie tylko
(Z okazji artykułu Przeciw okrucieństwu Marii Podrazy-Kwiatkowskiej)

Mój miły pomocnik, nieduży tygrysek,
Śpi słodko na biurku obok komputera
I nic nie wie, że Pani jego ród obraża.

Koty bawią się myszą czy półżywym kretem,
Myli się jednak Pani, to nie z okrucieństwa.
Po prostu widzą rzecz, która się rusza.

Bo jednak zważmy, że tylko świadomość
Umie na chwilę przenieść się w to Inne,
Współ-odczuć mękę i panikę myszy.

I tak jak kot, jest cała przyroda,
Obojętna niestety na zło i na dobro,
Obawiam się, że kryje się tutaj dylemat.

Historia naturalna ma swoje muzea.
Nie prowadźmy tam dzieci. Po co im potwory,
Ziemia gadów i płazów przez miliony lat?
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Natura pożerająca, natura pożerana,
Dzień i noc czynna rzeźnia dymiąca od krwi.
I kto ją stworzył? Czyżby dobry bozia?

Tak, niewątpliwie, one są niewinne:
Pająki, modliszki, rekiny, pytony.
To tylko my mówimy: okrucieństwo.

Nasza świadomość i nasze sumienie
Samotne w bladym mrowisku galaktyk
Nadzieje pokładają w ludzkim Bogu.

Który nie może nie czuć i nie myśleć,
Który jest nam pokrewny i ciepłem, i ruchem,
Bo Jemu, jak oznajmił, jesteśmy podobni.

Ale jeżeli tak, to lituje się
Nad każdą schwytaną myszą, skaleczonym ptakiem.
Wszechświat dla Niego jak Ukrzyżowanie.

Oto, ile wynika z ataku na kota:
Teologiczny augustiański grymas,
Z którym chodzić po ziemi, wie Pani, jest trudno.

Cz. Miłosz, Na brzegu rzeki, Kraków 1994, s. 58–59.

PyTania
1. Jakie wyzwanie przed wiarą chrześcijańską stawia dylemat opisany przez 

Miłosza?
2. Jak próbowałbyś odpowiedzieć na to wyzwanie?
3. Jak rozumiesz zdanie: „Wszechświat dla Niego jak Ukrzyżowanie”?

Opr. Piotr Sikora



Teksty do II tomu
Religie świata a chrześcijaństwo





51

Fenomen religii

mircea eliade

Mircea Eliade (1907–1986) był jednym z  najwybitniejszych religioznaw-
ców XX wieku. Jak podkreślają znawcy jego poglądów, religioznawstwo było 
dlań równocześnie swoiście rozumianą historią religii, fenomenologią religii, 
hermeneutyką, pedagogiką, filozoficzną antropologią oraz krytyką współcze-
snej kultury. Twierdził on, że refleksja nad ludzką kulturą i historią daje podsta-
wy, aby mówić o jakimś sacrum, choć sam nie wierzył w Boga jednej konkretnej 
religii. Najbardziej znana jego praca to trzytomowa Historia wierzeń i idei re-
ligijnych.

Tekst pochodzi z książki: Sacrum i profanum (1957), która może być uznana 
za ogólne wprowadzenie do historii religii, opisuje bowiem formy przejawia-
nia się świętości i  sytuację człowieka w  świecie przepełnionym wartościami 
religijnymi.

TeksT

Rozumiemy, jaką egzystencjalną wartość dla człowieka religijnego ma to 
odkrycie – to objawienie – przestrzeni świętej; albowiem nic nie może się za-
cząć, nic nie może się wydarzyć bez poprzedzającego aktu orientacji; wszel-
ki akt orientacji zakłada jednak istnienie jakiegoś stałego punktu – to właśnie 
dlatego człowiek religijny ciągle stara się znaleźć „w centrum świata”. Aby móc 
żyć w świecie, trzeba go ustanowić – żaden świat nie powstanie zaś w „chaosie” 
homogeniczności i względności przestrzeni świeckiej. Odkrycie lub wyprojek-
towanie punktu stałego, „centrum”, jest podobne do stworzenia świata, później 
zaś na podstawie sugestywnych przykładów pokażemy, że rytualnemu aktowi 
poszukiwania orientacji i tworzenia przestrzeni świętej przysługuje znaczenie 
stwarzania świata.

Dla człowieka świeckiego natomiast przestrzeń jest homogeniczna i neu-
tralna; nie ma w niej żadnego zerwania pomiędzy jakościowo różnymi częścia-
mi. Przestrzeń geometryczną można dzielić i ograniczać w każdym kierunku, 
ale z  jej struktury nie wynika żadne zróżnicowanie jakościowe, przeto i żad-
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na orientacja. Pomyślmy tylko o definicji przestrzeni podanej przez klasyka 
geometrii. Oczywiście, musimy ostro rozgraniczać dwie sprawy: pojęcie ho-
mogenicznej i neutralnej przestrzeni geometrycznej i doznawanej przestrzeni 

„świeckiej”, która stanowi przeciwieństwo do również doznawanej przestrzeni 
świętej – jedynie owo pojęcie jest przedmiotem naszego zainteresowania. Po-
jęciem przestrzeni homogenicznej i  jego historią, która przecież już od sta-
rożytności stanowi część składową myślenia filozoficznego i naukowego, nie 
musimy się tu zajmować. Nas interesuje to, w  jaki sposób przestrzeń ta jest 
doznawana przez człowieka niereligijnego, który odrzuca sakralność świata 
i  akceptuje tylko „świecką” egzystencję, oczyszczoną z  wszelkich domieszek 
religijnych.

W tym miejscu pragnę jednak zaraz dodać, że doskonale świecka egzysten-
cja nie istnieje. Niezależnie od tego, do jakiego stopnia człowiek zdesakralizo-
wał świat, niezależnie od tego, jak stanowcza była jego decyzja zmierzająca do 
prowadzenia życia świeckiego, i tak nigdy się mu nie uda całkowicie odrzucić 
zachowania religijnego. W miarę posuwania się naszych wywodów będziemy to 
widzieli coraz bardziej wyraźnie, przekonamy się również, że nawet radykalnie 
zdesakralizowana egzystencja wykazuje jeszcze ślady religijnego wartościowa-
nia świata.

Zrazu jednak pragniemy pominąć ten aspekt problemu i ograniczyć się do 
porównania obu doświadczeń, jakie mamy tu na uwadze – doświadczenia do-
znawania przestrzeni świętej i doświadczenia doznawania przestrzeni świeckiej. 
Objawienie przestrzeni świętej daje człowiekowi „punkt stały”, tym samym 
zaś możliwość zorientowania się w chaotycznej homogeniczności, możliwość 

„ustanowienia świata” i rzeczywistego życia. Doświadczenie świeckie natomiast 
pozostaje przy homogeniczności i względności przestrzeni. Prawdziwa orien-
tacja nie jest tu możliwa, albowiem „punkt stały” nie został jednoznacznie on-
tologicznie ustanowiony; już to się pokazuje, już to znika, w  zależności od 
bieżących warunków. A więc tak naprawdę nie ma tu już żadnego „świata”, lecz 
tylko fragmenty rozbitego uniwersum, amorficzna masa złożona z nieskończe-
nie wielu mniej lub bardziej neutralnych „miejsc”, do których człowiek, gnany 
obowiązkami życia w społeczeństwie przemysłowym, to zbliża się, to się od 
nich oddala.

Ale i w obrębie tego świeckiego przeżycia przestrzeni wyróżniają się jeszcze 
wartości przypominające niehomogeniczność charakteryzującą religijne prze-
życie przestrzeni. A więc istnieją na przykład obszary jakościowo inne od pozo-
stałych: ojczyzna, pejzaż pierwszej miłości czy pewne miejsca w obcym mieście, 
jakie odwiedzaliśmy w latach młodości. Wszystkie te miejsca zachowują nawet 
dla człowieka całkowicie niereligijnego znaczenie specyficzne, „jedyne w swoim 
rodzaju”; są to „święte zakątki” jego prywatnego Uniwersum. To tak, jak gdyby 
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w tych zakątkach również człowiekowi niereligijnemu objawiała się rzeczywi-
stość innego rodzaju niż codzienna egzystencja.

Mamy tu do czynienia ze swego rodzaju „kryptoreligijnym zachowaniem” 
człowieka świeckiego.

M. Eliade, Sacrum i profanum, tłum. R. Reszke, Warszawa 1999, s. 16–18.

PyTania
1. Czym różnią się od siebie: świat człowieka niereligijnego i świat człowieka 

religijnego?
2. Gdzie człowiek niereligijny szuka „miejsc świętych”?
3. Czy możliwy jest świat bez jakiejkolwiek religii?

Opr. ks. Damian Wąsek

John hick

John Hick jest znanym przedstawicielem pluralistycznej teologii religii. Jego 
poglądy na pluralizm religijny opierają się w dużej mierze na koncepcji, łączącej 
w sobie osiągnięcia fenomenologii religii i anglosaskiej filozofii analitycznej.

TeksT

Studia nad ostatnimi istniejącymi społecznościami pierwot nymi pokazują, 
że ich poglądowi na życie pozagrobowe towa rzyszyła wiara w wielość duchów, 
które dla nich były równie realne jak świat fizyczny i które miały moc nagradza-
nia bądź szkodzenia. Góry, niebo, skały, lasy, strumienie, polany, drzewa i zwie-
rzęta z totemów były zamieszkiwane przez niewidzialne siły, którym należało 
oddawać cześć, zjednywać je ofiarami albo z nimi ostrożnie negocjować. Współ-
czesne ostre rozróżnienia na ludzi i  inne zwierzęta oraz na to, co naturalne 
i nadnaturalne, wtedy jeszcze się nie ukształtowały i wszechświat ożywiony po-
strzegano jako nieposiadającą szwów całość. Podstawową troską religijną była 
stabilność, pragnienie zachowania kruche go życia człowieka bez wstrząsów, aby 
być pewnym, że słońce wzejdzie, że pory roku będą po sobie następować, że 
wtedy, gdy trzeba, spadnie deszcz, że wojownicy będą silni, a kobiety płodne. 
Praktyki wyrażające tę troskę wspierały żywotną jedność plemienia albo ludu. 
Ci bowiem, których dzisiaj nazywamy jednostkami, widzieli w sobie, z różnych 
ważnych powodów, raczej część społecznego organizmu niż odrębne autono-
miczne osoby. Wartość i władza spoczywały w grupie jako całości, a nie w jej 
poszczególnych składnikach.
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Epoka Osiowa
Jednak około połowy pierwszego tysiąclecia p.n.e. (przed naszą erą1), w prze-

dziale czasu rozciągającym się od 800 do około 200 roku p.n.e., na całym świecie 
zaczęły pojawiać się jednostki wybitne, wyrastające ponad swoje społeczności 
i gło szące doniosłe, nowe poglądy. (…) Ten niezwykle znaczący punkt zwrotny 
w ludzkiej myśli uznaje się za epokę osiową. Jeśli chrześcijaństwo widzimy jako 
wynikające z  judaizmu, a  islam jako wynikający z  judaizmu i chrześcijaństwa 
jednocześnie, to wszystkie obecne większe religie swoich korzeni upatrują wła-
śnie w tym osiowym okresie.

Ludy przedosiowe albo archaiczne powszechnie godziły się z  warunkami 
swojego życia. Nie spoglądały wstecz z namysłem, aby wyciągać refleksję kry-
tyczną. Nie wyobrażały sobie alternatywy, która mogłaby prowadzić do fun-
damentalnego niezadowolenia z istniejącego stanu rzeczy. Życie dla nich było, 
jak ujął to jeden z antropologów: „sprawą jednej możliwości”. Jednak w epoce 
osiowej na dużych obszarach świata nastąpił postęp w kilku przenikających się 
dziedzinach. Wyraził się on między innymi w powstaniu miast czy pojawieniu 
się jednostek wyróżniających się w  zbiorowej świadomości. Najpierw byli to 
władcy i  przywódcy religijni, a  potem postacie wywierające wpływ na różne 
dziedziny życia społecznego. Człowiek zaczął odczuwać niezadowolenie z nie-
pełności codziennej egzysten cji, brakowało mu jakiejś wyższej jakości, co stano-
wi i dla nas realny problem.

Te nadzwyczajne jednostki wyłoniły się, oczywiście, w społeczeństwach, któ-
re dzięki długim i  stopniowym przemianom były gotowe ich słuchać. A po-
nieważ ich przesłanie było adresowane także do poszczególnych członków 
społeczności i wzywało je do osobistej reakcji, po raz pierwszy było powszechne, 
jeśli chodzi o zakres. Zamiast dbać o utrzymanie istniejącego porządku, ludzie 
ci byli świadomi jego głęboko niekompletnego i niesatysfakcjo nującego charak-
teru i głosili nieograniczenie lepsze możliwości dla jednostek, a zatem ostatecz-
nie dla społeczeństwa. (…)

Wina albo Dukkha jako problem?
„Zachodnie” religie powszechne wypaczenie ludzkiego życia nazywają grze-

chem i w ten sposób ukazują jako problem winę. „Wschodnie” religie nazywają 
to duchową ślepotą i w ten sposób ukazują jako problem fałszywą świadomość. 
Ale bez względu na to, czy uznamy zło moralne za wyraz fałszywej świadomo-
ści, czy fałszywą świadomość za wyraz grzechu, samo wypaczenie jest rzeczy-

1 Termin ten nie jest doskonały, ale odzwierciedla fakt, że trzy główne religijne tradycje: 
chrześcijaństwo, judaizm rabiniczny i  buddyzm mahajana rozpoczęły się prawie w  tym 
samym czasie.
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wistością; i  to od niej religie postosiowe pragną nas uwolnić. Ich funkcją ma 
być stwarzanie kontekstu dla transformacji egzystencji człowieka, transformacji 
grzesznego i/albo wynikającego z iluzji egoizmu w radykalnie nową orientację 
skupianą na Boskim, Transcendentnym, Ostatecznym. Dzięki tej przemianie 
ma się w nas wyzwolić to, co nazywają one prawdziwym albo bezinteresownym 
ja, atmanem, uniwersalną naturą buddy, obrazem Boga.

Owa radykalna przemiana polega na ponownym skupieniu się, którego wy-
nikiem stają się wewnętrzny spokój, radość, czystość serca i wyrazistość moral-
nej wizji. Jest jednak oczywiste, że zbawcza transformacja przeważnie dokonuje 
się w bardzo ograniczonym stopniu w tym życiu. Zatem światowe religie za-
powiadają dalszy rozwój duchowy poza tym życiem, chociaż niekoniecznie 
w formie, którą potrafimy sobie łatwo wyobrazić. Jednak świadomość transcen-
dencji zawsze sprowadza nas do chwili obecnej, z jej otwartymi możliwościami. 
Wybitnych ludzi, którzy przeszli wielką transformację przejawiającą się albo 
w wewnętrznej formie kontemplacyjnej, albo w zewnętrznej, politycznej, chrze-
ścijaństwo nazywa świętymi, inne zaś tradycje stosują własne nazwy. (…)

Rzeczywistość ponadkategorialna
Piąty wymiar naszej natury, to, co transcendentne w  nas, odpowiada na 

piąty wymiar wszechświata, to, co transcendentne poza nami. Problemem 
w mówieniu o tym stają się ograniczenia językowe, niestety nie ma tu satysfak-
cjonującego rozwiązania. Pragniemy odnieść się do tego, co według religii jest 
ostatecznym przedmiotem ludzkiej troski. W kontekście zachodnim mówimy 
o Bogu. I można użyć tego znanego terminu z zastrzeżeniem, że wskazuje on 
na ostateczną rzeczywistość, nie definiując jej jednak, a zatem nie przesądzając, 
czy rzeczywistość ta jest osobowa czy nieosobowa, czy nawet taka, do której ten 
dualizm się nie odnosi.

J. Hick, Piąty wymiar, tłum. J. Grzegorczyk, Poznań 2005, s. 38–39, 42–43.

PyTania
1. Jaka jest, zdaniem Hicka, podstawowa różnica pomiędzy religiami przed-

osiowymi a religiami postosiowymi?
2. Jakie różnice występują pomiędzy religiami postosiowymi?
3. Czy w perspektywie rozwijanej przez Hicka można powiedzieć, że religia 

jest relacją człowieka z  Najwyższym osobowym Bytem, zwanym różnie 
w różnych religiach?

Opr. Piotr Sikora
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Religie świata

Judaizm

Prezentowany tekst pochodzi z  Tarjag micwot. Słowo micwot oznacza 
przykazania, a  tarjag to określenie ich liczby – 613. Treść przykazań wynika 
z Tory – Pięcioksięgu Mojżesza, z którego zostało wyprowadzonych 248 naka-
zów i 365 zakazów. Układ micwot w książce, z której zaczerpnięty został poniż-
szy fragment, odpowiada kolejności ich występowania w Torze, zgodnie z Sefer 
Hachinuch (w opracowaniu rabina Ahrona Kahana: The Taryag Mictzvos, NY 
1987/88). Do niektórych przykazań dołączony jest krótki komentarz, ustalony 
w wyniku dyskusji rabinistycznych, wskazujący na zakres zastosowania micwot 
w naszych czasach. W tłumaczeniu niewymawiane czteroliterowe imię Boga za-
stąpione zostało słowem „HASZEM”. Całość wydała Fundacja Ronalda S. Lau-
dera, która stara się wspomagać odrodzenie judaizmu na ziemiach polskich, 
a tekst pomyślany jest jako odpowiednik katechizmu dla wyznawców judaizmu.

TeksT

Parasza: Jitro
25.  Przykazanie wiary w Jedynego Boga – HASZEM. (Ex. 20:2)

Wiary w [obecność] Jedynego Boga.
26.  Nie będzie się wierzyć w [innych] bogów prócz samego HASZEM. (Ex. 

20:3)
27.  Nie [wolno] uczynić figury [bożka]. (Ex. 20:4)

Jakiejkolwiek podobizny, aby ją czcić. Nawet dwuwymiarowej.
28.  Nie [wolno] oddawać pokłonów bożkom. (Ex. 20:5)
29.  Nie [wolno] służyć bożkom, w taki sposób, w jaki im się służy. (Ex. 20:5)

W sposób charakterystyczny dla danego bożka.
Istnieją cztery sposoby służenia bożkom:
 składanie ofiar
 spalanie ofiar
 ofiary połączone z piciem wina
 oddawanie pokłonów.
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30.  Nie [wolno] przysięgać na próżno. (Ex. 20:7)
W imię HASZEM.
Po hebrajsku przysięgę na próżno określa się terminem moci szem szmajim 
lawatala.
Istnieją cztery rodzaje przysiąg na próżno:
 gdy przysięga się, że np. złoto jest srebrem
 gdy przysięga się, że np. drewno jest drewnem
 gdy przysięga się, aby przekroczyć któreś przykazanie
 gdy przysięga się, że zrobi się rzecz fizycznie niemożliwą.

31.  Przykazanie uświęcania Szabatu czynnościami. (Ex. 20:8)
Dotyczy rzeczy, które robi się w Szabat: Kiduszu (nad winem), czytania Tory, 
noszenia odświętnego stroju itd.

32.  Nie [wolno] wykonywać pracy (melacha) w Szabat. (Ex. 20:10)
33.  Przykazanie szanowania ojca i matki. (Ex. 20:12)
34.  Nie [wolno] zabić niewinnego. (Ex. 20:13)

Publiczne zawstydzenie człowieka również traktowane jest jak rozlew krwi.
35.  Nie [wolno] odsłonić nagości kobiety zamężnej. (Ex. 20:13)

Dotyczy to przypadku cudzołóstwa z kobietą mającą status eszet isz – kobie-
ty zamężnej (należącej prawnie do jakiegoś mężczyzny).

36.  Nie [wolno] porywać człowieka. (Ex. 20:13)
37.  Nie [wolno] świadczyć fałszywie. (Ex. 20:13)
38.  Nie [wolno] pożądać rzeczy należącej do bliźniego. (Ex. 20:14)
39.  Nie [wolno] wykonywać podobizn bożków. (Ex. 20:20)

Podobizny trójwymiarowej, przypominającej człowieka; nawet dla ozdoby.
Por. micwa 27.

40.  Nie [wolno] budować ołtarza z kamieni ciosanych. (Ex. 20:22)
Ciosanych metalowym narzędziem.

41.  Nie [wolno] wstępować po stopniach ołtarza. (Ex. 20:23)
Do ołtarza prowadziła pochylnia nieposiadająca stopni.

Tarjag micwot. 613 przykazań judaizmu, tłum. E. Gordon, Kraków 2000, s. 14–17.

PyTania
1. W jakim zakresie powyższy katalog przykazań jest zbieżny, a w jakim różni 

się od Dekalogu?
2. Dlaczego istnieje różnica (ilościowa i interpretacyjna) między żydowskimi 

micwot a naszymi przykazaniami, skoro opieramy się na tym samym tekście 
biblijnym?

3. Dlaczego niektóre przykazania opatrzone są dodatkowym komentarzem, 
a inne pozostawione bez interpretacji?

Opr. ks. Łukasz Kamykowski, ks. Damian Wąsek
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islam

Koran stanowi świętą księgę islamu. Słowo to oznacza czytanie albo recyta-
cję. Według tradycji muzułmańskiej Koran powstawał w latach 610–632 i sta-
nowi zapis słów przekazywanych prorokowi Mahometowi przez Archanioła 
Dżibrila. Sam tekst został zredagowany już po śmierci Mahometa. Księga ta 
składa się ze 114 sur, zawierających 6226 wierszy. Zamieszczone poniżej frag-
menty z sury 4 i 5 ukazują między innymi miejsce Jezusa w doktrynie islamu.

TeksT

Sura 4
155.  Za to, że zerwali swoje przymierze, za to, że nie uwierzyli w znaki Boga, 

za to, że bez żadnego prawa zabijali posłańców, i za to, że powiedzieli: „nasze ser-
ca są nieobrzezane” – Nie! To Bóg nałożył na nie pieczęć za ich niewiarę, tak iż 
tylko niewielu z nich wierzy. – 156.  i za ich niewiarę, i za to, że powiedzieli prze-
ciw Marii kalumnię straszną, 157.  i za to, że powiedzieli: „zabiliśmy Mesjasza, Je-
zusa, syna Marii, posłańca Boga” – podczas gdy oni ani Go nie zabili, ani Go nie 
ukrzyżowali, tylko im się tak zdawało; i, zaprawdę, ci, którzy się różnią w tej spra-
wie, są z pewnością w zwątpieniu; oni nie mają o tym żadnej wiedzy, idą tylko za 
przypuszczeniem; oni Go nie zabili z pewnością. 158.  Przeciwnie! Wyniósł Go 
Bóg do Siebie! Bóg jest potężny, mądry! 159.  I nie ma nikogo spośród ludu Księ-
gi, kto by nie uwierzył w Niego przed swoją śmiercią; a w Dniu Zmartwychwsta-
nia On będzie przeciwko nim świadkiem. – 160.  I z powodu niesprawiedliwości 
tych, którzy wyznają judaizm, zakazaliśmy im rzeczy przyjemnych, które były 
dla nich dozwolone; i dlatego że odsunęli się bardzo od drogi Boga; 161.  i po-
nieważ brali lichwę, chociaż to było im zakazane; i ponieważ niesłusznie zjadali 
majątek ludzi – My przygotowaliśmy dla tych, którzy są niewierni, karę bolesną. 
162.  Lecz tym spośród nich, którzy są utwierdzeni w wiedzy, i wiernym, którzy 
wierzą w to, co tobie zostało objawione, i w to, co zostało objawione przed tobą, 
i  tym, którzy odprawiają modlitwę, i  tym, którzy dają jałmużnę, i  tym, którzy 
wierzą w Boga i w Dzień Ostatni – tym My damy nagrodę ogromną. 163.  Za-
prawdę, objawiliśmy tobie, tak jak objawiliśmy Noemu i prorokom po nim; i jak 
objawiliśmy Abrahamowi i  Isma`ilowi Izaakowi i  Jakubowi, jak i pokoleniom, 
Jezusowi, Hiobowi i Jonaszowi, Aaronowi i Salomonowi; a Dawidowi daliśmy 
Psalmy. 164.  I posłańcom – o których opowiadaliśmy tobie poprzednio, i posłań-
com – o których ci nie opowiadaliśmy – a Bóg przemawiał jasno do Mojżesza – 
165.  i posłańcom – zwiastującym i ostrzegającym, aby ludzie nie mieli przeciwko 
Bogu żadnego dowodu, po posłańcach. Bóg jest potężny, mądry! 166.  Lecz Bóg 
zaświadczy o tym, co zesłał tobie! Zesłał On to w pełni Swojej wiedzy. I zaświad-
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czą aniołowie. A Bóg wystarczy jako świadek! 167.   Zaprawdę, ci, którzy nie 
uwierzyli i którzy odsunęli się od drogi Boga, zabłądzili zabłądzeniem dalekim. 
168.  Zaprawdę, tym, którzy nie uwierzyli i którzy byli niesprawiedliwymi – tym 
nie przebaczy Bóg i nie poprowadzi ich drogą prostą, 169.  tylko – drogą Gehen-
ny, gdzie będą przebywać na wieki. A to jest dla Boga łatwe! 170.  O ludzie! Przy-
szedł do was Posłaniec z prawdą od waszego Pana. Wierzcie więc! To jest lepsze 
dla was. A jeśli nie uwierzycie – to przecież do Boga należy to, co jest w niebio-
sach, i to, co jest na ziemi! Bóg jest wszechwiedzący, mądry! 171.  O ludu Księgi! 
Nie przekraczaj granic w twojej religii i nie mów o Bogu niczego innego, jak tyl-
ko prawdę! Mesjasz, Jezus syn Marii, jest tylko posłańcem Boga; i Jego Słowem, 
które złożył Marii; i Duchem, pochodzącym od Niego. Wierzcie więc w Boga 
i Jego posłańców i nie mówcie: „Trzy!”. Zaprzestańcie! To będzie lepiej dla was! 
Bóg – Allah – to tylko jeden Bóg! On jest nazbyt wyniosły, by mieć syna! Do 
Niego należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. I Bóg wystarcza jako 
opiekun! 172.  I Mesjasz nie będzie zbyt dumny, by być sługą Boga, tak jak nie 
są dumni aniołowie, ci, którzy są blisko dopuszczeni. A kto jest zbyt dumny, aby 
Jemu oddawać cześć, i wbija się w pychę – to tych On zbierze ku Sobie wszyst-
kich razem! 173.  A jeśli chodzi o tych, którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła, to 
On im da pełnię nagrody i pomnoży im Swoją łaskę. A jeśli chodzi o tych, którzy 
się wynoszą i wbijają w pychę, to tych ukarze Bóg karą bolesną. I nie znajdą oni 
dla siebie, poza Bogiem, żadnego opiekuna i żadnego pomocnika.

Sura 5
69.  Zaprawdę, ci, którzy wierzą, ci, którzy wyznają judaizm, sabejczycy 

i chrześcijanie, ci, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i którzy czynią do-
bro – niech się niczego nie obawiają; oni nie będą zasmuceni! 70.  Zawarliśmy 
przymierze z synami Izraela i wysłaliśmy do nich posłańców. Lecz za każdym 
razem, kiedy przyszedł do nich posłaniec z tym, czego nie pragnęły ich dusze, 
to jednych oni uznawali za kłamców, a innych zabijali. 71.  Sądzili, że nie będzie 
żadnej próby. Oni pozostali ślepi i głusi. Potem zwrócił się do nich Bóg. I znowu 
pozostali ślepi i głusi. Lecz Bóg widzi dobrze, co oni czynią. 72.  Nie uwierzyli 
ci, którzy powiedzieli: „Zaprawdę, Bóg – to Mesjasz, syn Marii!”. A Mesjasz po-
wiedział: „Synowie Izraela! Czcijcie Boga, mojego Pana i waszego Pana!”. Oto, 
zaprawdę, kto daje Bogu współtowarzyszy, temu Bóg zabronił wejścia do Ogro-
du! Jego miejscem schronienia będzie ogień. A niesprawiedliwi nie będą mie-
li żadnych pomocników! 73.  Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: „Zaprawdę, 
Bóg – to trzeci z trzech!”. A nie ma przecież żadnego boga, jak tylko jeden Bóg! 
A jeśli oni nie zaniechają tego, co mówią, to tych, którzy nie uwierzyli, dotknie 
kara bolesna. 74.  Czyż oni nie nawrócą się do Boga i nie poproszą Go o prze-
baczenie? Przecież Bóg jest przebaczający, litościwy! 75.   Mesjasz, syn Marii, 
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jest tylko posłańcem, tak jak już przed nim byli posłańcy; a  jego Matka była 
kobietą świętą. Oni oboje przyjmowali pożywienie. Popatrz, jak wyjaśniamy im 
znaki! Popatrz, jak oni potem się odwracają! 76. Powiedz: „Czyż wy czcicie, 
oprócz Boga, to, co nie jest w stanie ani wam wyrządzić szkody, ani przynieść 
korzyści? A Bóg jest Słyszący i Wszechwiedzący!”.

Koran, tłum. J. Bielawski, Warszawa 1986, IV, 155–173; V, 69–76.

PyTania
1. Jakie miejsce judaizm i chrześcijaństwo zajmują w muzułmańskiej historii 

zbawienia?
2. Wymień podobieństwa między powyższym tekstem a Biblią.
3. Jaka jest zasadnicza różnica między tekstem z Koranu a nauką chrześcijańską?

Opr. ks. Damian Wąsek

hinduizm

Część obszernego kanonu świętych ksiąg religii wedyjskiej – najstarszej 
spośród grupy tradycji religijnych Indii – niezorientowani Europejczycy objęli 
wspólną nazwą hinduizmu. Upaniszady należą do tzw. literatury wtórnej, to-
warzyszącej głównym tekstom sakralnym, czyli Wedom. Między pozostałymi 
rodzajami komentarzy i pouczeń (określanych mianem brahman, aranjak i we-
dang) wyróżniają się swym charakterem filozoficznym. Sam termin „upaniszady” 
pochodzi, zdaniem interpretatorów, od sformułowania oznaczającego „przysia-
danie się” (ucznia do nauczyciela wiedzy tajemnej) lub „zestawianie” (mistycz-
nych treści i symboli). Utwory te mają zazwyczaj formę dialogów, zawierających 
subtelne dysputy i głębokie sentencje.

TeksT

Taittirija, iii.1:
Bhrigu Waruni przyszedł do swego ojca, Waruny:
„Poucz mnie, Panie, czym jest brahman!”.
A ów tak mu odpowiada:
Pokarmem, oddechem, wzrokiem, słuchem, umysłem, mową,
Z czego stworzenia powstały, dzięki czemu powstałe żyją,
Dokąd po śmierci z powrotem wnikają, 
To pragnij poznać, to jest brahman. 
Bhrigu rozpoczął tapas – żar ascezy (…)
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Czhandogja, iii.13.7–14.4:
Światło, jaśniejące wyżej ponad niebiosa, wyżej ponad wszystko,
Wyżej, niż cokolwiek w wyższych światach, ponad które nie ma wyższych,
Jest tym samym, czym światło wewnątrz człowieka.

On jest widoczny wtedy,
Kiedy pod wpływem dotyku doznaje się gorąca ciała,
Jest słyszalny wtedy, gdy, zatykając uszy,
Słyszy się dźwięk, jakby szum, jakby odgłos palenia się ognia,
Winno się to czcić jako obraz i dźwięk.
Widzą pięknym tego i słuchają tego, kto wie!
Takim staje się ten, kto to poznał!

Cały ten świat jest zaprawdę brahmanem,
On jest tadżdżalan, gdyż z niego – tad – wszystko wychodzi – dża,
W nim wszystko zanika – la, w nim wszystko oddycha – an,
Jako pełnego spokoju winno się go czcić.
A oto człowiek–purusza, on złożony jest z postanowień,
Co w tym świecie człowiek postanawia, takim staje się odchodząc,
Dlatego oby spełniał swe postanowienia.

Złożony z umysłu, jego ciałem jest oddech życiowy, 
Jego formą blask, istotą są wyobrażenia,

A dusza uczyniona jest z przestworzy,
Spełnione są wszelkie jego czyny i wszelkie pragnienia,
Jego udziałem są wszystkie zapachy i wszystkie smaki,
Cały ten świat obejmuje,
Milczący i wobec wszystkiego obojętny trwa.

Oto właśnie mój atman, w samym środku serca,
Mniejszy od ziarna ryżu, od ziarna jęczmienia, od ziarna gorczycy,
Mniejszy od ziarna prosa, mniejszy od zarodka ziarna prosa,
Oto, zaiste, mój atman, w samym środku serca,
Większy niż ziemia, większy niż przestworza, większy niż niebiosa,
Większy niż światy.

Spełnione wszelkie jego czyny i wszelkie pragnienia,
Jego udziałem wszystkie zapachy i wszystkie smaki,
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On cały ten świat obejmuje,
Milczący i wobec wszystkiego obojętny trwa.
Atman wewnątrz mego serca to brahman.
Do niego stąd odchodząc ponownie powrócę,
Dla kogo to oczywiste, ten nie ma już żadnych wątpliwości (…)

Czhandogja, vi.11.3:
Z czego życie uchodzi, to zaprawdę umiera,
Lecz życie nie umiera nigdy.
To właśnie, co jest najsubtelniejsze,
To jest dusza całego świata, to rzeczywistość,
To atman, ty jesteś tym, Śwetaketu! (…)

Czhandogja, vii.25.2:
A oto objaśnienie ducha – atmana;
Atman jest zaiste poniżej, powyżej, na wschód i zachód,
Na południe, na północ, atman jest zaprawdę całym światem,
Kto w ten to właśnie sposób postrzega,
W ten sposób myśli, w ten sposób rozpoznaje,
On w atmanie ma przyjemność, w atmanie odczuwa rozkosz,
On z atmanem w związku miłosnym, w atmanie odczuwa błogość,
I staje się panem samego siebie, niezależny we wszystkich światach,
Zaś tych, którzy inaczej to poznali, inni są panami,
Ich światy przemijają, nigdzie, w żadnym świecie nie są niezależni.

Czhandogja, viii.1.5–1.6:
Tak nauczyciel niechaj odpowie:
To nie starzeje się wraz ze starzeniem się ciała,
Ani nie ginie wraz ze śmiercią,
Gdyż to jest właśnie prawdziwa twierdza Brahmy,
W niej znajdują się wszelkie pragnienia,
I to jest właśnie duch – atman, który wolny jest od zła,
Wolny od starości, śmierci, smutku, niegłodny ani spragniony,
Jego pragnieniem rzeczywistość, wyobrażeniem rzeczywistość,
I tak jak tu na ziemi ludzie żyją posłuszni nakazom,
I żyją zgodnie z tym, czego pragną, czy to jest cały kraj, czy kawałek ziemi,

I tak jak zanika świat zdobyty w wyniku działania,
Tak zanika świat zdobyty w wyniku czynów cnotliwych.
Ci, którzy tu wędrując nie znajdują swej duszy,
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Nie odnajdują swych prawdziwych pragnień,
Dlatego w żadnym świecie nie są niezależni.
Zaś ci, którzy tu, na tym świecie wędrując,
Znajdują swą duszę, jak i swe prawdziwe pragnienia,
Stają się wolni we wszystkich światach.

Maitri, vi.17:
To zaprawdę istniało na początku jako brahman, jeden, nieskończony,
Nieskończony na wschód, nieskończony na południe,
Nieskończony na zachód, nieskończony na północ,
Nieskończony w górę, w dół, we wszystkich kierunkach,
Nie utworzony jest dla niego kierunek na ukos, w górę, ani w dół,
Niepojęty jest ów duch najwyższy, niewymierny, nienarodzony,
Nie do wyobrażenia, nie do pomyślenia, jego duszą są przestworza,
On jeden w czasie pełnego zniszczenia czuwa,
Z przestworzy rozbudził cały świat, będący formą świadomości,
Jedynie dzięki niemu wszystko rozmyśla, w niego na koniec zdąża,
Jego jaśniejąca forma w słońcu ogrzewa,
Ona jest najwspanialszym blaskiem ognia bez dymu,
Ona, przebywając w brzuchu, gotuje pokarm.
O tym tak mówią:
 To, co jest w ogniu, to, co jest w sercu,
 To, co jest w słońcu, jest zaiste jednym!
 Zmierza ku jedności z jednym ten, kto to wie.

Upaniszady, tłum. M. Kudelska, Kraków 1998, s. 325, 209–210, 246, 259–262, 425.

PyTania
1. Jakie rzeczywistości określane są za pomocą terminów: atman i brahman?
2. Jak atman i brahman mają się do siebie nawzajem?
3. Jaki ideał duchowości sugerują człowiekowi powyższe teksty?
4. Co różni, a co wydaje się łączyć religijne wizje Upaniszad i Biblii?

Opr. Marek Kita

buddyzm

Wśród pism buddyjskich najważniejsze miejsce zajmują sutry (w jęz. pali: 
sutty). Są to te teksty, które zawierają naukę przypisywaną wprost Buddzie 
Sakjamuniemu. Wśród samych buddystów nie ma jednak powszechnej zgo-
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dy co do tego, które pisma zawierają rzeczywiście słowa Buddy. Południowy 
odłam buddyzmu (tzw. hinajana), którego jedyną do dziś istniejącą szkołą jest 
therawada, uznaje tylko kanon palijski (zapisany w języku pali), tzw. Tipitakę. 
Pierwsza z poniższych sutr pochodzi właśnie z tego zbioru i opisuje sam mo-
ment powstania buddyzmu – pierwszą naukę, którą Sakjamuni wygłosił po 
osiągnięciu przebudzenia. Buddyzm północny (mahajana) uznaje za sutry tak-
że inne teksty spoza kanonu palijskiego, zapisane w sanskrycie. Jednym z naj-
bardziej rozpowszechnionych jest zamieszczona niżej Sutra Serca Doskonałej 
Mądrości. 

TeksTy

Sutta o wprawieniu w ruch Koła Dhammy
(Dhammacakkapavattana Sutta, SN LwI.11)
Oto, co usłyszałem:
Kiedy Błogosławiony przebywał w  Varanasi w  Schronieniu Zwierzyny 

w Isipatana, tak przemówił do grupy pięciu mnichów: „Są dwie skrajne prakty-
ki, którym nie oddaje się ten, kto porzucił pospolite życie. Jakie dwie? 

Ta, która podąża ku zmysłowej przyjemności w odniesieniu do zmysłowych 
obiektów: pospolita, wulgarna, powszechna, prostacka, bezwartościowa; i druga, 
która podąża ku samoudręczeniu: bolesna, prostacka, bezwartościowa. Unikając 
tych dwóch skrajności, Środkowa Ścieżka realizowana przez Tego, Który Prze-
szedł, rodząca wizje, rodząca wiedzę, wiedzie do uspokojenia, do bezpośrednie-
go poznania, do najwyższego Przebudzenia, do Nibbany.

Czym jest Środkowa Ścieżka realizowana przez Tego, Który Przeszedł, któ-
ra rodząc wizję, rodząc wiedzę – wiedzie do spokoju, do bezpośredniego pozna-
nia, najwyższego Przebudzenia, do Nibbany? 

Oto ta Szlachetna Ośmioaspektowa Ścieżka: właściwe rozumienie, właściwa 
intencja, właściwa mowa, właściwe postępowanie, właściwe życie, właściwy wy-
siłek, właściwa uważność, właściwe skupienie. 

To jest Środkowa Ścieżka odkryta przez Tego, Który Przeszedł, która – ro-
dząc wizję, rodząc wiedzę – wiedzie do spokoju, do bezpośredniego poznania, 
do najwyższego Przebudzenia, do Nibbany.

Oto, mnisi, jest Szlachetna Prawda o Cierpieniu: narodziny są cierpieniem, 
starzenie jest cierpieniem, śmierć jest cierpieniem; smutek, lament, ból, stres 
i rozpacz są cierpieniem; połączenie z nielubianym jest cierpieniem, oddziele-
nie od lubianego jest cierpieniem, nieotrzymanie upragnionego jest cierpieniem. 
Krótko mówiąc, Pięć Zespołów Zapału jest cierpieniem.

Oto, mnisi, jest Szlachetna Prawda o Powstawaniu Cierpienia: to pragnienie, 
które tworzy dalsze zradzanie, któremu towarzyszy namiętność i zachwyt, znaj-
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dujące rozkosz to tu, to tam, pragnienie zmysłowej przyjemności, pragnienie 
stawania się i pragnienie niebytu.

Oto, mnisi, jest Szlachetna Prawda o Wygaśnięciu Cierpienia: całkowite za-
niknięcie i wygaśnięcie, wyrzeczenie się, zaniechanie, wyzwolenie, wyzbycie się 
tego właśnie pragnienia.

Oto, mnisi, jest Szlachetna Prawda o Sposobie Praktyki Wiodącej do Wy-
gaśnięcia Cierpienia: 

Jest nią ta Szlachetna Ośmioaspektowa Ścieżka: właściwe rozumienie, wła-
ściwa intencja, właściwa mowa, właściwe postępowanie, właściwe życie, właści-
wy wysiłek, właściwa uważność, właściwe skupienie.

Powstała wizja, powstał wgląd, stało się jasne i zrozumiałe, powstało we mnie 
oświecenie odnośnie do rzeczy nigdy dotąd niesłyszanych: Oto jest Szlachetna 
Prawda o Cierpieniu. Ta Szlachetna Prawda o Cierpieniu jest do zrozumienia. 
Ta Szlachetna Prawda o Cierpieniu została zrozumiana.

Powstała wizja, powstał wgląd, stało się jasne i  zrozumiałe, powstało we 
mnie oświecenie odnośnie do rzeczy nigdy dotąd niesłyszanych: Oto Szlachet-
na Prawda o Powstawaniu Cierpienia. Ta Szlachetna Prawda o Powstawaniu 
Cierpienia wymaga zaniechania. Ta Szlachetna Prawda o  Powstawaniu Cier-
pienia uzyskała zaniechanie.

Powstała wizja, powstał wgląd, stało się jasne i  zrozumiałe, powstało we 
mnie oświecenie odnośnie do rzeczy nigdy dotąd niesłyszanych: Oto Szlachet-
na Prawda o Ustaniu Cierpienia. Ta Szlachetna Prawda o Ustaniu Cierpienia 
jest do bezpośredniego doświadczenia. Ta Szlachetna Prawda o Ustaniu Cier-
pienia została bezpośrednio doświadczona. 

Powstała wizja, powstał wgląd, stało się jasne i  zrozumiałe, powstało we 
mnie oświecenie odnośnie do rzeczy nigdy dotąd niesłyszanych: Oto Szlachet-
na Prawda o Sposobie Praktyki Wiodącej do Ustania Cierpienia. Ta Szlachetna 
Prawda o Sposobie Praktyki Wiodącej do Ustania Cierpienia jest do praktyko-
wania. Ta Szlachetna Prawda o Sposobie Praktyki Wiodącej do Ustania Cier-
pienia została wypraktykowana.

I tak, o mnisi, jak długo ta wiedza i wizja – wraz ze swymi trzema nawro-
tami i dwunastoma aspektami odnoszącymi się do tych Czterech Szlachetnych 
Prawd, nie była prawdziwie czysta, nie twierdziłem, że miało miejsce Przebu-
dzenie w kosmosie zamieszkanym przez dewy, mary i bogów, przez mędrców 
i kapłanów, przez szlachetnych i zwykłych ludzi.

Lecz kiedy ta wiedza i wizja – wraz ze swymi trzema nawrotami i dwunasto-
ma aspektami odnoszącymi się do tych Czterech Szlachetnych Prawd, stała się 
prawdziwie czysta, wtedy ogłosiłem bezpośrednie przebudzenie do właściwego, 
najwyższego Przebudzenia w kosmosie zamieszkanym przez dewy, mary i bo-
gów, przez mędrców i kapłanów, przez szlachetnych i zwykłych ludzi. 
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Wiedza i  wizja powstała we mnie: Niewymuszone jest moje wyzwolenie. 
Oto ostatnie narodziny. Nie ma dalszego powstawania”.

To rzekł Błogosławiony. Usatysfakcjonowanych pięciu mnichów rozkoszo-
wało się słowami Błogosławionego. A kiedy wyjaśnianie miało miejsce, powsta-
ło w Czcigodnym Kondannie prawdziwie czyste, nieskalane widzenie Dhammy: 
cokolwiek musi powstawać, to również się rozpada. (…)

http://theravada.na.mahajana.net (10.06.2007).

Serce doskonałej mądrości
Maha Prajna Paramita Hridaja

Bodhisatwa Współczucia
w głębi mądrości pradżni
ujrzał pustkę wszystkich pięciu
skandh i odrzucił więzy
powodujące cierpienie.

Wiedz zatem:
Tutaj forma jest tylko pustką,
pustka jest tylko formą.
Forma nie jest różna od pustki,
pustka nie jest różna od formy.
Uczucia, myśli, wola
i świadomość sama
są również takie.
Tutaj dharmy [zjawiska] są puste,
wszystkie są pierwotną pustką.
Żadna nie rodzi się ani umiera,
nie są skalane ani czyste,
nie zwiększają się ani nikną.
Stąd w pustce nie ma formy,
uczuć, myśli czy woli
ani też świadomości.
Nie ma tu oka, ucha, nosa, języka, ciała, umysłu;
ni barwy, dźwięku, zapachu, smaku, dotyku ani tego,
co umysł chwyta,
ani aktu odczuwania nawet.
Nie ma niewiedzy ani jej kresu, ani skutków niewiedzy:
nie ma rozkładu ani śmierci, ani nie ma ich kresu.
Nie ma cierpienia ani przyczyny cierpienia,
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ani wygaśnięcia cierpienia
czy szlachetnej ścieżki wyprowadzającej z cierpienia,
ani nawet mądrości osiąganej,
osiąganie również jest pustką.

Wiedz zatem, iż Bodhisatwa,
wyzbywszy się przywiązania do czegokolwiek,
a trwając w mądrości pradżni,
jest wolny od złudnych przeszkód,
wyzwolony od lęku, który one rodzą  
osiąga najczystszą nirwanę.
Wszyscy buddowie, dawni i obecni,
buddowie przyszłych czasów, dzięki mądrości pradżni
osiągają pełne oświecenie.

Poznaj więc wielką dharani,
promieniejącą, niezrównaną mantrę,
doskonałą, niezawodną mantrę Pradżnię Paramitę,
której słowa koją wszelki ból.
Oto jest najwyższa mądrość,
prawdziwa ponad wszelkie wątpienie,
znaj i głoś jej prawdę:
Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi, swaha! 
[„Przejdź, przejdź na drugą stronę, kompletnie na drugą stronę – przebudzo-

ny! – niech tak się stanie”]
tłum.: ZBZ Bodhidharma1.

www.metta.pl/article.php?id=191 (10.05.2007)

PyTania
1. Jakie są zasadnicze elementy doktryny buddyjskiej zawarte w Sutcie (Sutrze) 

o wprawieniu w ruch Koła Dhammy?
2. Znajdź odniesienia do Sutty o wprawieniu w ruch koła Dhammy zawarte 

w Sutrze Serca.
3. Jak można określić podstawową ideę Sutry Serca?
4. Czego chrześcijanie mogą nauczyć się, czytając dwa powyższe święte pisma 

buddyzmu? 
Opr. Piotr Sikora

1 Zamieszczono za zgodą ZBZ Bodhidharma.
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Taoizm

Najważniejszą księgą taoizmu jest Księga Dao – Daodejing. Przypisuje się 
ją Staremu Mistrzowi – Laozi, żyjącemu według tradycji w VI/V wieku przed 
Chrystusem. Współcześni badacze kwestionują jednak historyczność Laozi. 
Uważają też Daodejing za kompilację tekstów powstałych w różnych okresach. 
Księga ta aż do dzisiaj stanowi jednak główne pismo taoistyczne. Niżej za-
mieszczamy dwa pierwsze jej „rozdziały”. 

TeksT

1. Dao, które może być nazwane, nie jest wiecznym dao [changdao].
Nazwa [ming], która może być nadana, nie jest wieczną nazwą [changming].
Bez nazwy – oto jest początek nieba i ziemi.
Nazywanie [youming] jest matką wszystkich rzeczy i spraw [wu].
Dlatego ten, kto jest beznamiętny, widzi to, co jest subtelne; ten, kto namięt-
nościami jest ograniczony, widzi ograniczone.
Te oba w parze są tym samym, ale identyfikuje się je pod różnymi nazwami.
Będąc tym samym, nazywane są tajemnicą [xuan].
Tajemnicą, która jest tajemnicą tajemnic, bramą wszelkich subtelności.

2. Na świecie każdy zna [zhi] piękno uznane za piękno – to uznanie ustanawia 
[wei] brzydotę.
Każdy zna dobro uznane za dobro – to uznanie ustanawia zło.
Dlatego byt i niebyt rodzą siebie nawzajem, łatwe i trudne wzajem wzrastają, 
długie i krótkie przydają sobie kształtów wzajemnie, ranga wysoka i niska 
nawzajem się pożądają, a dźwięki wysokie i niskie, razem tworząc harmonię, 
kolejno się dokonują – to, co poprzedza, dla tego, co następuje po nim.
Stąd człowiek mądry radzi sobie bez działania [wu-wei]; idzie, ucząc bez 
słów, a wszystkie rzeczy i sprawy rozpoczynają się i nie ustają; rodzą się i nie 
przestają istnieć.
On powołuje je do życia, lecz ich nie posiada; czyni, lecz nie dla korzyści; 
osiąga pełnię [cheng], lecz nie dla poklasku.
Dokładnie mówiąc, ponieważ nie dla poklasku, dlatego to, co osiąga, nie 
opuszcza go.

Księga dao i de, tłum. A. I. Wójcik, Kraków 2006, s. 26, 28.

PyTania
1. Czym jest Dao?
2. Jaką rolę pełnią przeciwieństwa?
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3. Jakie są cechy mędrca oraz jego stosunek do Dao i rzeczy?
4. Co sprawia, że powyższe teksty są tekstami religijnymi?

Opr. Piotr Sikora

konFucJanizm

Konfucjusz (dosłownie: Mistrz Kong) (551–479 p.n.e.) – uznawany jest 
za największego chińskiego filozofa. On sam nie pozostawił żadnych pism. 
Poniższy tekst pochodzi z  Dialogów konfucjańskich (V–IV w. p.n.e.), dzieła 
o  20 rozdziałach i  497 wersach, zawierającego aforyzmy, maksymy i  krót-
kie przypowieści Konfucjusza, spisane przez jego uczniów, prawdopodobnie 
przez drugie ich pokolenie. Księga ta charakteryzuje się znaczną fragmenta-
rycznością i  aforystycznym charakterem, jest zbiorem wypowiedzi nieupo-
rządkowanych, a  często wzajemnie sprzecznych. Spina je jednak kluczowe 
pojęcie filozofii Konfucjusza, czyli Ren (moralność), które pojawia się ponad 
100 razy.

Nauka Mistrza Konga została w  XII w. przyjęta jako oficjalna ideologia 
Chin i stała się podstawą funkcjonowania państwa chińskiego i przetrwała do 
rewolucji w 1911 r.

TeksT

1:11 Konfucjusz powiedział: Kiedy za życia ojca zwracasz uwagę na wolę 
jego, a po jego śmierci postępujesz według jego wzoru i przez trzy lata w spo-
sobie postępowania niczego nie zmienisz, możesz być nazywany „nabożnym 
synem”.

2:11 Konfucjusz powiedział: gdy nabytą wiedzę pielęgnujesz, a  nową bez 
ustanku zdobywasz, możesz być nauczycielem innych.

2:15 Konfucjusz powiedział: Studiować i nie myśleć jest marnotrawstwem, 
a myśleć i nie uczyć się – rzeczą niebezpieczną. 

2:17 Konfucjusz powiedział: Yu będę cię uczył o wiedzy. Kiedy coś wiesz – 
stój przy tym, a kiedy czegoś nie wiesz – przyznaj, że nie wiesz. Oto jest wiedza.

4:17 Konfucjusz powiedział: Gdy widzisz dobrą osobę, myśl o tym, by być 
do niej podobnym. Gdy widzisz kogoś niedobrego, zastanów się nad swoimi 
słabymi punktami.

4:18 Konfucjusz powiedział: Jeśli służysz swoim rodzicom, łagodnie ich na-
pominaj. Jeśli zaś widzisz, że nie mają zamiaru cię słuchać, darz ich szacunkiem 
i nie odsuwaj się od nich. Pracuj bez uskarżania się.
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4:19 Konfucjusz powiedział: Dokąd twoi rodzice żyją, dobrze jest nie wyru-
szać daleko z domu. Jeśli podróżujesz, powinieneś mieć wyraźny cel podróży.

7:19 Konfucjusz powiedział: Nie urodziłem się wykształcony. Kocham stu-
diowanie starożytnych nauk i ciężko pracowałem, aby osiągnąć taki poziom.

7:23 Konfucjusz powiedział: Uczniowie moi, czyż myślicie, że ukrywam coś 
przed wami? Nic przed wami nie ukrywam. Nie igram z moimi uczniami. Oto 
Konfucjusz.

11:11 Chi Lu zapytał o służenie duchom i bogom. Konfucjusz odpowiedział: 
Jeśli nie potrafisz służyć żywym, jak można służyć duchom?

Lu zaryzykował pytanie o śmierć. Konfucjusz powiedział: Nie wiedząc nic 
o życiu, jak można wiedzieć coś o śmierci?

Dialogi konfucjańskie, [za:] http://www.hm.tyg.jp/%7Eacmuller/contao/analects.html 
(24.04.2007).

PyTania
1. Jaki ideał duchowości proponuje swoim uczniom Konfucjusz?
2. Dlaczego Konfucjusz tak mało mówi o Bogu?
3. Czego chrześcijanin może się nauczyć od wyznawcy konfucjanizmu?

Opr. i tłum. ks. Damian Wąsek

new age

Autorem poniższego tekstu jest jeden z duchowych patronów ruchu New 
Age Jiddu Krishnamurti (1895–1986) – indyjski filozof wybrany przez Towa-
rzystwo Teozoficzne na „Nauczyciela Świata”. Środek ciężkości jego nauczania 
zawiera się w  tezie, że obecną, mocno nadszarpniętą kondycję naszego życia 
uzdrowi i odrodzi moc czujnej świadomości pojedynczego człowieka. Stąd też 
płynie negacja wszelkich autorytetów i pośredników prawdziwych doznań ży-
ciowych. Zamieszczony poniżej tekst stanowi fragment jego przemówienia 
wygłoszonego przed mikrofonami holenderskiego radia w obecności trzech ty-
sięcy członków Zakonu Gwiazdy, któremu Krishnamurti przewodniczył i który 
tym przemówieniem rozwiązał.

TeksT

Twierdzę, że Prawda jest krainą bez dróg i że nie można zbliżyć się do niej 
po żadnej drodze, nie zbliża do niej żadna religia, żadna sekta. Taki jest mój 
punkt widzenia i obstaję przy nim w sposób absolutny i bezwarunkowy. Prawda, 
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będąc nieograniczoną, nieuwarunkowaną, nieosiągalną na jakiejkolwiek drodze, 
nie może zostać zinstytucjonalizowana. Nie należy też tworzyć żadnej organi-
zacji, która by wiodła czy siłą prowadziła ludzi po pewnej drodze. Jeśli to naj-
pierw zrozumiecie, to ujrzycie, jak niemożliwym jest zinstytucjonalizować wiarę. 
Wiara jest sprawą czysto osobistą, nie możecie, nie wolno wam jej instytucjona-
lizować. Jeśli to uczynicie, umiera ona i ulega krystalizacji, staje się wyznaniem, 
sektą, religią, którą narzuca się innym. To właśnie wszyscy próbują na całym 
świecie czynić. Zawęża się prawdę i czyni z niej zabawkę dla ludzi słabych, dla 
tych, którzy są chwilowo niezadowoleni. Prawdy nie da się sprowadzić w dół, to 
raczej jednostka zdobyć się musi na wysiłek, by się do niej wznieść. Nie może-
cie sprowadzić szczytu góry w dolinę. Jeśli chcecie zdobyć szczyt góry, musicie 
przejść przez dolinę i wspiąć się na zbocza, nie lękając się niebezpiecznych prze-
paści. Wy wspiąć się musicie ku Prawdzie, jej nie można dla was „obniżyć” czy 
zinstytucjonalizować.

To przede wszystkim organizacje podtrzymują zainteresowanie ideami, ale 
organizacje budzą jedynie zainteresowanie zewnętrzne. Zainteresowanie, które 
nie jest zrodzone z miłości Prawdy dla niej samej, a jedynie wzbudzone przez 
organizację, jest bezwartościowe. Organizacja staje się szkieletem, do którego 
jej członkowie mogą się wygodnie dopasować. Oni nie pożądają już Prawdy 
czy szczytu góry, ale raczej wyszukują sobie wygodne miejsce lub pozwalają, by 
umieściła ich tam organizacja, i uważają, że organizacja ta będzie w ten sposób 
wiodła ich do Prawdy.

Jest to zatem pierwszy powód, dla którego, z mego punktu widzenia, na-
leży Zakon Gwiazdy rozwiązać. Wbrew temu utworzycie zapewne inne Za-
kony, nadal będziecie należeć do innych organizacji szukających Prawdy. Nie 
chcę należeć do żadnej organizacji typu duchowego, proszę, zrozumcie to. 
Skorzystam na przykład z usług organizacji, która zawiezie mnie do Londy-
nu – to jest organizacja zupełnie innego typu, organizacja jedynie techniczna, 
niczym poczta lub telegraf. Użyłbym do podróży samolotu lub parowca, są to 
jedynie fizyczne urządzenia niemające nic wspólnego z duchowością. Twier-
dzę zatem, powtarzam, że żadna organizacja nie może wieść człowieka do 
tego, co duchowe.

Jeśli w tym celu tworzy się organizację, to staje się ona podporą, źródłem 
słabości i zniewolenia. Musi ona paraliżować jednostkę, przeszkadzać jej wzra-
stać, ustanawiać swą wyjątkowość, zależną od odkrycia samemu dla siebie tej 
absolutnej, nieuwarunkowanej Prawdy. Jest to zatem drugi powód, dla którego 
zdecydowałem, skoro jestem już Naczelnikiem Zakonu, Zakon rozwiązać. Nikt 
na tę moją decyzję nie wpłynął.

Nie jest to żaden wspaniały wyczyn, nie chcę bowiem mieć wyznawców i o to 
właśnie mi chodzi. Z chwilą, gdy za kimś idziecie, przestajecie iść za Prawdą. 
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Nie interesuje mnie to, czy zważacie na to, co mówię, czy nie. Pragnę czegoś 
w  świecie dokonać i  dokonam tego z  niewzruszonym skupieniem. Interesuje 
mnie tylko jedna istotna rzecz: uczynić człowieka wolnym. Pragnę uwolnić go 
od wszelkich klatek, od wszelkich lęków, nie chcę zaś zakładać religii, nowych 
sekt, ani też ustanawiać nowych teorii czy nowych filozofii. (…)

Wy jesteście przyzwyczajeni do autorytetu, do poczucia autorytetu, o któ-
rym sądzicie, że zaprowadzi was na wyżyny ducha. Sądzicie i macie nadzieję, że 
ktoś inny, przy pomocy swych nadzwyczajnych mocy – cudu – może was prze-
nieść w ten świat wiecznej wolności, która jest szczęściem. Cały wasz pogląd na 
życie oparty jest na tym autorytecie.

Słuchacie mnie od trzech lat, a nie zaszła w was, z paroma wyjątkami, żad-
na zmiana. Przeanalizujcie teraz moje słowa, bądźcie krytyczni, tak byście mo-
gli zrozumieć całkowicie, do głębi. Jeśli szukacie autorytetu, by zawiódł was 
na wyżyny ducha, to automatycznie zmuszeni jesteście wokół tego autorytetu 
stworzyć organizację. Przez samo tworzenie tej organizacji, która, jak sądzicie, 
dopomoże temu autorytetowi zaprowadzić was na wyżyny ducha, zamykacie 
się w klatce.

Jeśli mówię otwarcie, to pamiętajcie, proszę, że nie czynię tak dlatego, bym 
był szorstki, okrutny, ani by ponosił mnie entuzjazm w  dążeniu do celu, ale 
dlatego, że pragnę, byście zrozumieli moje słowa. Właśnie po to tu jesteście 
i  tracilibyśmy tylko czas, gdybym swego punktu widzenia nie wyjaśnił jasno 
i stanowczo.

Przez osiemnaście lat przygotowywaliście się na Przyjście Nauczyciela Świa-
ta. Przez osiemnaście lat organizowaliście się, szukaliście kogoś, kto napełni wa-
sze serca i umysły radością, kto przekształci całe wasze życie, kto da wam nowe 
rozumienie, kto wzniesie wasze życie na nową płaszczyznę, kto udzieli wam 
nowej zachęty, kto was wyzwoli – i oto spójrzcie, co się dzieje!

Rozważcie, zastanówcie się samodzielnie i stwierdźcie, w jaki sposób wiara 
ta was odmieniła. Nie chodzi o powierzchowną różnicę polegającą na noszeniu 
gwiazdki – to jest trywialne, absurdalne. W jaki sposób wiara taka wymiotła 
z życia wszelkie rzeczy nieistotne? Oto jedyny sposób oceny:

W jaki sposób wzrosła wasza wolność, wielkość, o  ile bardziej zagrażacie 
każdemu społeczeństwu opartemu na fałszu i  rzeczach nieistotnych? Na ile 
członkowie tej organizacji, Zakonu Gwiazdy, odmienili się? (…)

Przygotowywaliście się od osiemnastu lat i  spójrzcie, jak wiele przeszkód 
znajduje się na drodze waszego zrozumienia, jak wiele uwikłań, jak wiele rzeczy 
trywialnych. Wasze przesądy, wasze lęki, wasze autorytety, wasze kościoły nowe 
i  stare – wszystko to, jak twierdzę, stanowi przeszkodę w  zrozumieniu. Nie 
mogę wyrażać się jaśniej. Nie chcę, byście się ze mną zgadzali, nie chcę, byście 
za mną szli, chcę, byście zrozumieli to, co mówię.
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To zrozumienie jest konieczne, bowiem wasza wiara was nie przeobraziła, 
ona was jedynie uwikłała, również dlatego, że nie chcecie widzieć rzeczy takimi, 
jakimi są. 

Chcecie mieć swych własnych bogów – nowych bogów zamiast starych, 
nowe religie zamiast starych, nowe formy zamiast starych – a wszystko to 
równie bezwartościowe, a  wszystko to przesądy, ograniczenia, kule inwa-
lidzkie. 

Zamiast dawnych duchowych rozróżnień macie nowe duchowe rozróżnienia, 
zamiast dawnych religijnych wyznań macie nowe wyznania. Życie duchowe was 
wszystkich zależy od kogoś innego. Od kogoś innego zależy wasze szczęście 
i oświecenie. I choć przygotowywaliście się na moje przyjście przez osiemna-
ście lat, to gdy powiadam, że te wszystkie rzeczy są zbędne, gdy powiadam, że 
musicie wszystko to odrzucić i w  sobie szukać oświecenia, chwały, czystości 
i nieskazitelności jaźni, nikt z was uczynić tego nie chce. Może tylko nieliczni, 
ale bardzo, bardzo nieliczni.

Po cóż nam więc organizacja?
Po cóż ludzie fałszywi, hipokryci, mieliby iść za mną, wcieleniem Praw-

dy? Proszę, pamiętajcie, że moje słowa nie są szorstkie czy nieprzyjazne, ale że 
znaleźliśmy się w sytuacji, gdy musicie ujrzeć rzeczy takimi, jakimi są. Powie-
działem rok temu, że nie będę szedł na kompromisy. Wówczas niewielu mnie 
słuchało. W tym roku stawiam sprawę absolutnie jasno. Nie wiem, jak wiele 
tysięcy członków Zakonu na całym świecie przez osiemnaście lat przygotowy-
wało się na moje przyjście, a teraz nie chce słuchać tego, co mówię, w sposób 
bezwarunkowy i pełny.

Po cóż nam więc organizacja?
Jak już powiedziałem, moim celem jest uczynić ludzi bezwarunkowo wol-

nymi. Twierdzę bowiem, że jedyna duchowość to nieskazitelność jaźni, która 
jest wieczna, to harmonia między rozumem a miłością. Oto jest absolutna, bez-
warunkowa Prawda, która jest samym życiem. Dlatego chcę uczynić człowieka 
wolnym, radosnym niczym ptak na czystym niebie, niczym nie obarczonym, 
niezależnym, a w tej wolności pełnym zachwytu. 

I ja, na którego przyjście przygotowywaliście się przez osiemnaście lat, teraz 
powiadam, że musicie być wolni od tych wszystkich rzeczy, wolni od swych po-
wikłań i zagmatwań. W tym celu niepotrzebna jest wam organizacja oparta na 
duchowej wierze. 

Po cóż nam organizacja dla pięciu czy dziesięciu ludzi na świecie, którzy ro-
zumieją, którzy walczą, którzy odrzucili wszystkie trywialne rzeczy? 

A ludziom słabym i tak żadna organizacja nie może dopomóc w znalezieniu 
Prawdy. Prawda bowiem jest w każdym człowieku. Ona nie jest ani daleko, ani 
blisko. Ona jest wiecznie tutaj.
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Organizacja nie może was wyzwolić. Nikt z zewnątrz nie może was wyzwo-
lić. Nie może was wyzwolić żadna zorganizowana religia, żadne złożenie siebie 
w ofierze dla sprawy. Nie może was wyzwolić żadne dopasowanie się do orga-
nizacji ani pogrążenie się w pracy. Pisząc listy, używacie maszyny do pisania, ale 
nie stawiacie jej na ołtarzu i nie oddajecie jej czci. 

A tak właśnie postępujecie, gdy organizacje stają się dla was najważniejsze. 
„Ilu ona liczy członków?” – oto pierwsze pytanie zadawane mi przez wszystkich 
dziennikarzy. „Ilu ma Pan wyznawców? Na podstawie ich liczby ocenimy, czy to, 
co Pan mówi, jest prawdą czy fałszem”. 

Nie wiem, ilu ich jest. Nie obchodzi mnie to. Jak powiedziałem, gdyby choć 
jeden człowiek zyskał wolność, to by wystarczyło.

Wyobrażacie sobie, że jedynie pewni ludzie dzierżą klucz do Królestwa 
Szczęścia. Nikt go nie dzierży. Nikt nie jest do tego upoważniony. Ten klucz to 
wasza własna jaźń i jedynie w rozwoju, oczyszczaniu i nieskazitelności tej jaźni 
jest Królestwo Wieczności.

Zrozumcie zatem, jak absurdalną jest cała ta wzniesiona przez was struktu-
ra, poszukiwanie pomocy z zewnątrz, uzależnienie od innych swego dobrego 
samopoczucia, swego szczęścia, swej siły. Znaleźć to wszystko możecie tylko 
w sobie.

Po cóż nam więc organizacja?
Przywykliście do tego, by wam mówiono, jak dalece jesteście zaawansowani, 

jaki jest wasz duchowy stan. Jakże to dziecinne! Któż oprócz was samych po-
wiedzieć wam może, czy wewnątrz jesteście piękni czy brzydcy? Któż oprócz 
was samych powiedzieć wam może, czy jesteście nieskazitelni? Jesteście w tych 
sprawach niepoważni.

Po cóż nam więc organizacja?
Ale ci, którzy naprawdę chcą zrozumieć, którzy usiłują znaleźć to, co wiecz-

ne, bez początku i bez końca, ci pójdą razem z większą mocą i zagrożą wszyst-
kiemu, co nieistotne, złudom oraz cieniom. I skupią się, staną się płomieniem, 
bowiem oni zrozumieli. Takie grono musimy stworzyć i to jest moim celem. Bo-
wiem z tego prawdziwego zrozumienia powstanie prawdziwa przyjaźń. Bowiem 
z tej prawdziwej przyjaźni – jakiej zapewne nie znacie – powstanie prawdziwa 
współpraca ze strony każdego. A to nie z powodu autorytetu, nie dla zbawienia, 
nie, by poświęcać się dla sprawy, ale dlatego, że naprawdę rozumiecie, a zatem 
możecie żyć w wieczności. Jest to coś większego od wszystkich przyjemności, 
od wszelkiego poświęcenia.

Oto jest parę powodów, dla których po dwuletnim głębokim namyśle, pod-
jąłem tę decyzję. Nie jest to chwilowy impuls. Nikt mnie do tego nie namówił 
– w  takich sprawach namowom nie ulegam. Przez dwa lata o  tym myślałem, 
powoli, starannie, cierpliwie i  teraz zdecydowałem się rozwiązać Zakon jako 
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jego Naczelnik. Wy możecie utworzyć inną organizację i oczekiwać kogoś inne-
go. Mnie to nie obchodzi, tak jak nie obchodzi mnie tworzenie nowych klatek 
i nowych dekoracji do tych klatek. Interesuje mnie jedynie to, by uczynić ludzi 
absolutnie, bezwarunkowo wolnymi.

http://www.samadi.republika.pl/mmed02.htm (23.04.2007).

PyTania
1. Dlaczego Krishnamurti rozwiązał Zakon Gwiazdy?
2. Jaka, według Krishnamurtiego, jest hierarchia wartości Ruchu New Age?
3. Jak bronić Kościoła wobec zarzutów wyznawców New Age?

Opr. ks. Damian Wąsek



76

Chrześcijaństwo wobec innych religii

aTanazy aleksandryJski

Atanazy Aleksandryjski był jednym z największych Ojców Kościoła. Znany 
jest przede wszystkim jako współtwórca Credo z  Nicei i  jego gorliwy obroń-
ca. Bardzo ciekawe są także jego poglądy dotyczące religii niechrześcijańskich. 
Atanazy jest tu o  tyle ciekawym pisarzem, że żył na przełomie dwóch epok: 
przedkonstantyńskiej, w której chrześcijaństwo było jedną z wielu religii cesar-
stwa, oraz konstantyńskiej, w której stało się religią państwową. Jego twórczość 
jest przykładem dojrzałej myśli chrześcijańskiej, która jednak pamięta plura-
lizm religijny początków naszej ery.

TeksT

[Człowiek o czystej duszy] nie do znając bowiem żadnej przeszkody dla wie-
dzy o Bóstwie, ogląda wiecznie w swojej czystości obraz Boży, Boga-Słowo, na 
którego obraz powstał; pełen zaś jest zachwytu, rozważając jego opatrzność wo-
bec wszystkiego, wyż szym nad wrażenia zmysłowe i wszelkie cielesne wyobraże-
nia się stawszy, z [rzeczami] boskimi w niebiosach i umysłowymi mocą umysłu 
się łączy. Kiedy bowiem umysł ludzki nie obcuje z  [rzeczami] cielesnymi, ni-
czego nie ma z ich pożądań z zewnątrz wmieszanego, lecz cały jest w górze, ze 
sobą przebywając, jak od początku; wtedy to wrażenia zmysłowe i wszystko, co 
ludzkie, przekro czywszy, w górę jest wyniesiony, a widząc Słowo, patrzy w nie 
i w Ojca Słowa, rozkoszując się tym oglądaniem i odnawiając się w tęsknocie 
za nim. Tak więc stało się z pierwszym człowiekiem, który w języku hebrajskim 
nazwany został Adamem – mówią święte Pisma – z początku bez zawstydzenia 
swobodnie umysł zwrócił ku Bogu i  dzielił ze świętymi umysłowe oglądanie, 
które przy padło mu w owym miejscu, które święty Mojżesz przenośnie nazwał 
rajem. Duszy zaś czystość czyni ją zdolną do oglądania w samej sobie nawet od-
bicia Boga, jako rzekł Pan: „Szczęśliwi czyści sercem, bo oni Boga zobaczą”.

(3) Tak zatem Stwórca, jak to zostało powiedziane, ludzki rodzaj ukształto-
wał, chcąc, by trwał; ludzie jednak, zlekceważywszy lepsze [rzeczy] i uchy liwszy 
się od ich postrzegania, raczej czegoś bliższego siebie szukali, a bliższe im było 
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ciało i  jego wrażenia zmysłowe. Dlatego od umysłowych [doznań] od wrócili 
swój umysł i siebie zaczęli postrzegać; siebie zaś postrzegając i ciała oraz innych 
zmysłów w zamian się chwyciwszy, jakby tym, co własne, się łu dząc, w pożą-
danie samych siebie popadli, co własne bardziej ceniąc niż ogląda nie boskości. 
Pozostając zaś przy nich i od bliższych nie chcąc się odwrócić, przez cielesne 
przyjemności uwięzili swoją duszę, zmieszaną i  powalaną wszel kimi pożąda-
niami; w końcu zapomnieli początkową swoją moc od Boga. (…) Odszedłszy 
od postrzegania jedne go i bytującego, mianowicie Boga, i od pragnienia go, od-
tąd w rozbieżne i cząstkowe pożądania zabrnęli cielesne. Wtedy, jak to zwykle 
bywa, każdym z osobna i wszystkimi razem pożądaniami ogarnięci, zaczęli taki 
do nich mieć stosunek, że bali się je porzucić. Dlatego strach, lęk, przyjemność 
i myśl o śmiertelności w duszy narosły; nie chcąc bowiem odstąpić od pożądań, 
[dusza] lęka się śmierci i oddzielenia od ciała. (…)

(8) Nie zadowoliwszy się wymyśleniem zła, dusza ludzka zaczęła po trochu 
kierować się ku gorszemu. Nauczywszy się bowiem poszczególnych przyjem-
ności i  przepasawszy się zapomnieniem [rzeczy] boskich, przyjemność znajdy-
wała w pasjach cielesnych i w samych [rzeczach] obecnych, zważała też na opinie 
o nich, sądząc, że nic już więcej nie istnieje oprócz zjawisk widzialnych, dobro zaś 
jest jedynie tymczasowe i cielesne. Tak się odwróciwszy i za pomniawszy, że za-
istniała na obraz dobrego Boga, już z własnej mocy nie widzi Boga Słowa, wedle 
którego powstała; poza sobą się znalazłszy, [rzeczy] nieistniejące bada i wyobraża 
sobie. Ukrywszy bowiem w plątaninie cielesnych pożądań zwierciadło, które jak-
by w sobie miała i w którym jedynie mogła widzieć obraz Ojca, już nie widzi, co 
duszy należy myśleć; rozprasza się nato miast we wszystkie strony i tylko to widzi, 
co podpada pod zmysły. Dlatego, wypełniona wszelkimi fizycznymi pożądaniami 
i w  stanie zmieszania z powodu mniemań ich dotyczących, odkąd zapomniała 
myśl o Bogu, wytwarza go sobie w formie cielesnej i podpadającej pod zmysły, 
zjawiskom widzialnym Boga nazwę nadając; tylko to ceni, co sama chce i  wi-
dzi jako przyjemne. Jako przyczyna bałwochwalstwa przoduje zatem zło. Ludzie 
bowiem, nauczywszy się wymyślać niemające bytu zło, takoż i niemających bytu 
bogów sobie wy tworzyli. Podobnie jak ktoś, kto w głębinę się pogrążywszy, już nie 
widziałby światła ani [rzeczy] jawiących się w świetle z powodu pochylenia oczu 
w dół i przykrycia zalewającą wodą, postrzegając tylko te rzeczy, które są w głębi-
nie, sądzi, że nic oprócz nich nie istnieje, jej zjawiska zaś same panują nad tym, co 
istnieje – tak i dawniej ludzie, obłąkani, pogrążywszy się w pożądania i wyobra-
żenia fizyczne, zapomniawszy pojęcie i przekonanie co do Boga, niedoskonałym 
rozumowaniem – a raczej nierozumem – się posłużywszy, zjawiska jako bogów 
przedstawili, stworzenie zamiast tego, który je stworzył, sławiąc i  dzieła raczej 
ubóstwiając niż ich przyczynę i stwórcę, władcę, Boga. Jak w powyższym przykła-
dzie: im bardziej w głębinę pogrążeni się zanurzają, tym bardziej ku ciemniejsze-
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mu i głębszemu spieszą; tego doznał i rodzaj ludzki. Nie przyjęli bowiem tak po 
prostu bałwochwalstwa ani nie pozostali przy tym, od czego zaczęli, lecz im dłużej 
przy pierwszych trwali, tym więcej sobie nowych wyszukiwali zabobonów, a syto-
ści przy pierwszych nie osiągnąwszy, innymi znowu się złymi rzeczami napychali, 
postępując w bezwstydzie i jeszcze bardziej poszerzając swą bezbożność. (…)

(30) Rzeczy dotąd omówione niczym innym jak błądzeniem życiowym się 
okazały, natomiast droga prawdy doprowadzi do rzeczywiście istniejącego Boga 
jako do celu. Do jej poznania i bezbłędnego uchwycenia nie potrzeba nam ni-
czego oprócz nas samych; chociaż sam Bóg jest ponad wszystkim, droga do nie-
go nie jest odległa i zewnętrzna względem nas, lecz w nas jest, i u siebie można 
znaleźć jej początek, jak nauczał Mojżesz mówiąc: „Słowo wiary wewnątrz ser-
ca twego jest”. Także Zbawca wskazał to i potwierdził, gdy powiedział: „Kró-
lestwo Boże wewnątrz was jest”. Mając zatem w sobie wiarę i królestwo Boże, 
możemy rychło oglądać i ogarniać myślą króla wszystkiego, Ojca zbawczego 
Słowa. Niech nie szukają pretekstów Grecy czczący bożki ani ktokolwiek inny 
niech siebie naiwnie nie oszukuje, jakoby taką drogą nie dysponował, w  ten 
sposób do ateizmu pretekst znajdując. Wszyscy bowiem na nią wstąpiliśmy i nią 
dysponujemy, choć nie wszyscy nią kroczą, lecz zeszedłszy, chcą zboczyć, od ze-
wnątrz odciągani przez przyjemności życiowe. A gdyby ktoś pytał, jaka ona jest, 
powiadam, że to dusza każdego, a w niej umysł.

Atanazy z Aleksandrii, Przeciw poganom, tłum. M. Wojciechowski, Warszawa 2000, 
s. 18–20, 25–26, 54–55.

PyTania
1. Jaka jest, zdaniem Atanazego, geneza religii bałwochwalczych?
2. Co Atanazy sądzi o możliwości poznania Boga przez niechrześcijan?
3. W jaki sposób możemy wykorzystać rozważania Atanazego we współcze-

snych sporach o wartość religii niechrześcijańskich?
Opr. Piotr Sikora

Jacques duPuis

Jedną ze współczesnych dyskusji teologicznych jest próba poszukiwania „chrze-
ścijańskiej teologii tradycji religijnych ludzkości”. Wyrosła ona z rozważania moż-
liwości zbawienia w Jezusie Chrystusie dla wyznawców innych tradycji religijnych 
oraz doświadczania coraz częstszych kontaktów międzyludzkich w dzisiejszym 
świecie. Jednym z protagonistów takiej myśli był Jacques Dupuis (1923–2004), 
belgijski jezuita, który po studiach na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim 
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mieszkał w Indiach i był wykładowcą teologii, by w 1984 roku powrócić do Rzy-
mu. Umarł jako profesor uniwersytetu, który wcześniej ukończył. Podejmowa-
na przez niego problematyka nie jest prosta, wymagała także interwencji Stolicy 
Świętej, czego przejawem była wydana przez Kongregację Nauki Wiary 24 stycz-
nia 2001: Nota na temat książki Jacques’a Dupuis Ku chrześcijańskiej teologii plura-
lizmu religijnego. Dokument ten uwypukla centralny i uniwersalny charakter misji 
zbawczej Chrystusa. Ojciec Dupuis zgodził się ze zdaniem Kongregacji. W cy-
towanym fragmencie przytacza teorię teologiczną, według której Bóg jest obecny 
w historii narodów, skoro zawarł Przymierze z całą ludzkością.

TeksT

Powróćmy teraz do znaczenia przymierza z Noem: jest tu wykluczona – w prze-
ciwieństwie do tego, co się zbyt często utrzymywało – czysto naturalna mani-
festacja Boga przez zjawiska naturalne i przez ich stały powrót. W przypadku 
przymierza wcielenia opowiadanie Księgi Rodzaju poświadcza istnienie zażyłości 
Boga z  Adamem, a  więc istnienie stosunku osobowego pomiędzy Stworzycie-
lem i  rodzajem ludzkim. Analogicznie w natchnionym tekście Księgi Rodzaju 
podkreślona zostaje zażyła relacja pomiędzy Bogiem i Noem (Rdz 9, 1–7). Już 
wcześniej była mowa o tym, że „Noe znalazł łaskę w oczach Pana” (Rdz 6, 8) i że 

„chodził z Bogiem” (Rdz 6, 9). Podobnie podkreślona jest powszechność „wieczne-
go przymierza” (Rdz 9, 16) zawartego przez Boga z Noem i z jego potomstwem; 
te elementy opowiadania są symbolem osobistego zaangażowania Boga wobec 
narodów albo powszechności interwencji Boskich w historię narodów; ich świa-
dectwem uprzywilejowanym są tradycje religijne ludzkości. Prawdziwy charakter 
przymierza z Noem został bardzo dobrze wyrażony w następujących słowach:

„Jak dalece serio Bóg myślał o odnowie, pokazuje p r z y m i e r z e  z   N o e m. 
Stanowi ono rodzaj stałego fundamentu zbawienia całej ludzkości. Nie docenia się 
szczególnego znaczenia tego faktu, jeśli nie widzi się w nim – jak to było w długiej 
tradycji katolickiej – nic innego, jak tylko odnowę religii „naturalnej”, która nie 
miała żadnego związku z objawieniem nadnaturalnym. Poszczególne elementy 
paktu Noego, o których mówi Pismo Święte, poświadczają wyraźnie, że chodzi tu 
o oryginalne wydarzenie zbawcze, oparte na łasce. (…) W swojej złożoności pakt 
z Noem okazuje się zarysem paktów z Abrahamem i Mojżeszem. (…) W taki 
oto sposób Izrael i narody pogańskie mają wspólną bazę: pozostają w przymierzu 
z prawdziwym Bogiem i są pod wpływem tej samej woli zbawczej tego Boga1.

1 B. Stoeckle, L’umanità „extrabiblica” e religioni del mondo, [w:] J. Feiner–M. Loerer 
(wyd.), Mysterium Salutis. Nuovo corso di dogmatica come teologia della storia della salvezza, 
wyd. włoskie: F.V. Johannes, t. II/2, Queriniana, Brescia 1970, s. 852–884; tutaj: s. 857–858.
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Tak więc przymierze z Noem ma znaczenie o szerokiej nośności dla teolo-
gii narodów należących do tradycji „pozabiblijnej”. Również te narody znajdują 
się i – jak zobaczymy nieco dalej – pozostają w stosunku przymierza z Bogiem. 
Również one są narodami przymierza i zasługują na tytuł „narody Boga”2. Jedy-
ny Bóg jest Bogiem wszystkich narodów. (…)

Co do przymierza z  Mojżeszem, to powstaje pytanie, czy nie zostało ono 
zniesione przez ustalenie „Nowego przymierza”, zawartego przez Boga w Jezu-
sie Chrystusie. W przemówieniu wygłoszonym w 1980 r. w Moguncji (Niemcy) 
papież Jan Paweł II wspomniał o „ludzie Bożym Starego Przymierza, które nie 
zostało nigdy odwołane” (por. Rz 11, 29)3. Problem polega na tym, czy z Wyda-
rzeniem Chrystusa i z ustaleniem przez Niego „nowego przymierza” „stare przy-
mierze” z Izraelem zostało uznane za przedawnione (obsoleta) i unieważnione, jak 
to często utrzymywała tradycja chrześcijańska. Jak należy rozumieć stosunki mię-
dzy przymierzem mojżeszowym a chrześcijańskim? Jakie światło rzuca na ten 
problem dialog judeo-chrześcijański? Bardziej szczegółowo: czy łaska, która łączy 
z Bogiem ludzi należących do ludu hebrajskiego, winna być przypisana niezmien-
nej skuteczności przymierza mojżeszowego c z y  t e ż nowemu przymierzu za-
wartemu przez Jezusa Chrystusa? Czy to ostatnie zastępuje po prostu poprzednie, 
pozbawiając je od tej chwili skuteczności? Oczywiście, Izrael i  chrześcijaństwo 
stanowią przypadek jedyny w swoim rodzaju z powodu właśnie jedynej w swo-
im rodzaju relacji istniejącej pomiędzy dwiema „religiami”; mutatis mutandis, ten 
przypadek może jednak dostarczyć, jak to zostanie pokazane nieco dalej, wzorco-
wego modelu relacji pomiędzy chrześcijaństwem i innymi religiami.

Problem niezmiennej wartości przymierza mojżeszowego jest obciążony 
kontrowersyjnymi wydarzeniami z przeszłości. Dekret dla koptów Soboru Flo-
renckiego (1442) ogłosił zniesienie, wraz z „ogłoszeniem Ewangelii”, przepisów 
przymierza mojżeszowego: 

„[Święty Kościół Rzymski] zdecydowanie wierzy, wyznaje i naucza, że prawa 
Starego Testamentu i Prawa Mojżeszowego (…) zostały ustanowione na ozna-
czenie czegoś, co miało przyjść, i dlatego, chociaż w tamtym czasie były właści-
we dla Bożej liturgii, to ustały one z przyjściem naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
na którego wskazywały. [Wraz z Nim] zaczęły się sakramenty Nowego Testa-
mentu (…). Po ogłoszeniu Ewangelii (post prolungatum evangelium) nie mogą 
być te prawa przestrzegane bez utraty zbawienia wiecznego”4.

2 Por. W. Buehlmann, I popoli eletti, Edizione Paoline, Roma 1982.
3 Tekst w AAS 73 (1981), 80.
4 Tekst w: H. Denzinger, Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus 

fidei et morum, nr 1348; J. Neuner, J. Dupuis (wyd.), The Christian Faith in the Documents 
of the Catholic Church, nr 1003 (tłumaczę z tekstu angielskiego – nota S. Obirka).
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Dokument stwierdza bez dwuznaczności, że „od chwili przyjścia naszego 
Pana Jezusa Chrystusa” instytucje pochodzące ze starego przymierza utraci-
ły swoją skuteczność. Jako że oznaczały rzeczy przyszłe, ze swej natury były 
przejściowe i, z przyjściem rzeczy przez nie oznaczanych, stały się nieskutecz-
ne. Jednakże „ogłoszenie Ewangelii”, o którym jest mowa w tym tekście, budzi 
wiele pytań: Kiedy można mówić, że Ewangelia została „ogłoszona” i gdzie? 
Jak doszło do tego ogłoszenia i w jakich okolicznościach stało się ono skutecz-
ne? Czy ogłoszenie Ewangelii ma być widziane jako coś, co zostało dokona-
ne przez całe narody czy przez grupy osób w jakimś określonym czasie? Czy 
może należy wziąć pod uwagę osobno każdą osobę, by określić jej stosunek do 
Ewangelii? 

J. Dupuis SJ, Chrześcijaństwo i religie. Od konfrontacji do dialogu, tłum. S. Obirek, 
Kraków 2003, s. 156–158.

PyTania
1. Jakie jest stanowisko o. Jacques’a Dupuis na temat znaczenia innych religii? 

Czy można twierdzić, że przejawia się w nich łaska Boga i czy mają one wa-
lor zbawczy? Czy widzisz analogie między tą refleksją a teologią wyznawców 
religii mojżeszowej?

2. Czy można mówić, że wyznawcy innych religii są – w pewnym sensie – „Lu-
dem Bożym”?

3. Czy możemy mówić, że na przykład w dzisiejszych Chinach i krajach islamu 
jest sytuacja, którą w duchu Soboru Florenckiego można określić jako sytu-
ację „po ogłoszeniu Ewangelii”?

4. Jak myślisz, w  jaki sposób należy głosić, że pełnia zbawienia jest jedynie 
w Jezusie Chrystusie i jednocześnie prowadzić dialog z innymi tradycjami? 
W jaki sposób należy akcentować konieczność działalności misyjnej Kościo-
ła? Czy znasz oficjalne dokumenty Kościoła poruszające te zagadnienia?

Opr. o. Piotr Chojnacki OCist

raimon Panikkar

Raimon Panikkar (1918–2010) był synem katalońskiej katoliczki i bramina. 
Wychowany w wierze chrześcijańskiej został księdzem. Wielkim autorytetem 
duchowym był jednak dla niego również ojciec. Spotkanie różnych religii sta-
nowiło więc dla Raimona Panikkara doświadczenie egzystencjalne od samych 
początków jego świadomego życia. Z drugiej strony był on człowiekiem grun-
townie wykształconym i  znał dobrze tak tradycję chrześcijańską, jak i hindu-
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istyczną i buddyjską. Warto zatem słuchać, co ma do powiedzenia w kwestii 
spotkania chrześcijaństwa z innymi religiami.

TeksT

Spotkanie wierzeń
Powróćmy do naszego punktu wyjścia i powiedzmy, że ja (którym dla obec-

nych celów może być każdy) żyję według pewnych ukrytych przekonań, wy-
rażających się w mym osobistym akcie wiary: wierzę w Boga, który stworzył 
wszechświat, w Chrystusa, który zbawił ludz kość, oraz w Ducha – naszą rękoj-
mię wiekuistego życia itd. Wszystkie te zwroty są dla mnie po prostu tłumacze-
niami na dany język – zrozumiały w danej tradycji  – czegoś, co wykracza poza 
wszelkie wypowiedzi. Przytaczam owe dogmaty (jak się je nazywa), które nadają 
sens mo jemu życiu i uzmysławiają, czym jest dla mnie prawda. Nie mogę się 
obyć bez tych wyrażeń; składają się one bowiem na moje wierzenie; nie powi-
nienem jednak też zapominać, że są to wyrażenia – i nic poza tym.

Na tej płaszczyźnie spotykam osobę, która należy do innej tradycji religijnej. 
Mówi ona, że nie wierzy w Boga, nie ma pojęcia, kim jest Chrystus, i sądzi, że 
nie ma żad nego życia poza życiem obecnym, którego wszyscy do świadczamy. 
Może mi nadto oznajmić, iż wierzy w Buddę jako Oświeconego, który wskazał 
drogę do zbawienia, zba wienie to zaś polega na zniweczeniu wszelkiego istnie-
nia.

Dialog wymaga przede wszystkim wzajemnego zro zumienia. Wstępnym 
warunkiem owego zrozumienia na płaszczyźnie intelektualnej jest to, żebyśmy 
mówili tym samym językiem, byśmy nie używali różnych słów do przekazania 
tej samej idei, a więc nie traktowali ich jako oznaczeń różnych rzeczy. Otóż aby 
wiedzieć, że mówimy tym samym językiem, potrzebujemy jakiegoś odniesie-
nia poza systemem językowym; musimy umieć wskazać pal cem umysłu, lub za 
pomocą jakiegoś innego znaku, daną „rzecz”, gdy używamy tych samych czy 
różnych słów.

Załóżmy (co jest niebagatelnym, choć i koniecznym założeniem, jeśli mamy 
postąpić naprzód), że osiągnęliśmy zgodność w  sprawie naszego języka i  do 
oznaczenia pojęć używamy słów na tyle jednoznacznych, że dyskusja stała się 
w ogóle możliwa.

Wymiana słów mogłaby wtedy przyjąć taką oto po stać: „Wierzę w  Boga 
jako uosobienie prawdy, która nada je sens mojemu życiu i otaczającym mnie 
rzeczom”. „Ja natomiast wierzę w nieistnienie takiej istoty, a owo nie istnienie 
jest właśnie tym, co umożliwia mi uwierzenie w prawdę rzeczy oraz nadanie 
sensu memu życiu i rze czom wokół mnie”. Tu jedna osoba czyni z „Boga” pod-
stawę swego istnienia, zbawienia itd., druga zaś czyni ze swego przeświadczenia 
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o „nieistnieniu Boga” podstawę tego samego. Mówiąc prościej: pierwsza oznaj-
mia, że „Bóg jest prawdą”, druga zaś mówi, że „nieistnienie Boga jest prawdą”.

Obie osoby wierzą w  prawdę, lecz zwrot „Bóg istnieje” podsumowuje tę 
prawdę dla jednego człowieka, dla dru giego natomiast takim podsumowaniem 
jest zwrot „Bóg nie istnieje”. W tym punkcie pojawia się ściślejsze stwier dzenie: 
obaj żywią w i a r ę  w  prawdę, lecz dla jednego wiara ta wyraża się w i e r z e-
n i e m, że „Bóg istnieje”, dla drugiego zaś znajduje wyraz w przeciwnej tezie: 

„Bóg nie istnieje”.
Gdyby jeden orzekł: „Prawda istnieje”, drugi zaś: „Prawda nie istnieje”, wów-

czas w i a r a  byłaby ugruntowa na w przeświadczeniu każdego z nich o tym, co 
jest tre ścią jego własnej tezy, w i e r z e n i e  natomiast byłoby tym przeświadcze-
niem wyłożonym w każdej z tez. Nawet otwarta odmowa wszelkiego dialogu 
zakłada wiarę, że jest się w posiadaniu prawdy, oraz wierzenie, iż formuły nie 
sposób odłączyć od rzeczy sformułowanej. Głoszenie absurdalności czy postu-
lowanie nicości mogą być w i e r z e n i a m i  tej samej wiary, która skłania innych 
do uwierzenia w Boga lub w człowieka.

Kryszna i Chrystus
Tak oto przez uznanie, że jedna wiara może znaleźć wyraz w odmiennych, 

a  nawet sprzecznych wierzeniach, musiałby się nawiązać dialog. Następnym 
krokiem jest zrozumienie stanowiska partnera, i od razu wyłania się tu olbrzy-
mia trudność. Nie zdołam nigdy pojąć jego sta nowiska, tak jak on je pojmu-
je – a jest to jedyne praw dziwe zrozumienie między ludźmi – jeśli nie podzielę 
jego poglądu; słowem, jeśli nie uznam, że ów pogląd ma w sobie coś z prawdy. 
Sprzecznością jest wyobrażać sobie, że rozumiem pogląd partnera, gdy zarazem 
uważam go za fałszywy. (…)

Prawdziwie religijne czy teologiczne zadanie zaczyna się wtedy, gdy dwa 
poglądy zderzają się frontalnie w nas samych, gdy dialog budzi autentycznie re-
ligijne rozważania, a nawet religijny kryzys w głębi ludzkiego serca, gdy dialog 
międzyludzki obraca się w wewnętrzny monolog. (…)

Dialog jest (…) istotną częścią aktu religijnego w całym tego słowa znacze-
niu: ukochaniem Boga ponad wszystko oraz miłowaniem bliźniego jak siebie 
samego. (…) Nie można kochać bliźniego jak siebie samego, nie miłując Boga. 
Być może umiem kochać inną osobę jako i n n ą, to znaczy jako obiekt dla mnie 
(…), ale nie mogę kochać jej jak s i e b i e  s a m e g o , jeśli nie znajdę sobie miej-
sca na jednym wyżynnym skrawku, który będzie podtrzymywał nas obu – jeśli 
nie umiłuję Boga. Bóg jest jedynym punktem, w którym zbiegają się osobowość 
moja i mego bliźniego, a co za tym idzie, jedynym miejscem umożliwiającym 
mi ukochanie bliźniego tak, jak kocha on własne „ja”, bez żadnej próby kształ-
towania go.
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Z tej właśnie przyczyny nie mogę kochać Boga, jeśli nie kocham swego bliź-
niego, Bóg bowiem jest tym, który przekracza moje „ja”, który łączy mnie z bliź-
nim.

R. Panikkar, Religie świata w dialogu, tłum. J. Marzęcki, Warszawa 1986, s. 44–47.

PyTania
1. W jaki sposób rozróżnienie wiary i wierzenia stanowi podstawę dialogu mię-

dzy wyznawcami różnych religii?
2. Jakie teologiczne racje za koniecznością podjęcia dialogu międzyreligijnego 

przytacza Panikkar?
3. Jaka jest, według Panikkara, relacja między zrozumieniem drugiego a  po-

dzieleniem jego poglądów? Co o tym sądzisz? 
Opr. Piotr Sikora

angelo scola

Społeczeństwo ponowoczesne widzi potrzebę doświadczeń religijnych, in-
teresuje się nimi i poddaje je badaniom. Jednakże w globalnej rzeczywistości 
obserwujemy również sekularyzację oraz rozmaite fanatyzmy. Zaistniała sytu-
acja jest ważna dla refleksji teologicznej. Próbę syntezy daje kardynał Angelo 
Scola, patriarcha Wenecji, urodzony w 1941 roku, filozof i teolog, który współ-
pracował przy powstawaniu Communio, były rektor Papieskiego Uniwersytetu 
Laterańskiego. Ten współczesny włoski myśliciel podaje kryteria dialogu mię-
dzyreligijnego, który może stać się owocny dla dobra ludzkości i jednocześnie 
zgodny z eklezjologią katolicką. Poniższy fragment pochodzi z dzieła Chi è la 
Chiesa? Una chiave antropologia e sacramentale per l ’ecclesiologia („Kim jest Ko-
ściół? Klucz antropologiczny i sakramentalny do eklezjologii”).

TeksT

Kryteria dialogu międzyreligijnego
Jest teraz rzeczą słuszną, by krótko zwrócić uwagę na pewne kryteria, któ-

re, według zaproponowanego szkicu, winny towarzyszyć dialogowi międzyre-
ligijnemu. Nie można nie podkreślić, że mają one zastosowanie w oczywistych 
ramach działania, które jest podejmowaniem dialogu. Przez powyższą obser-
wację chce się powiedzieć, że jest ono dźwigane przez dwa elementy faktycz-
nie przeciwstawne. Z jednej strony: spostrzeżenie, że każda religia obiektywnie, 
poza swoją ambiwalentną strukturą, stanowi część wydarzenia–zbawienia, skoro 
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jest wyrazem „odpowiedzi” na wezwanie zawarte w samoobjawieniu się Trójcy. 
Z drugiej strony: fundament prawdziwości wypływa wyłącznie w odpowiedzi na 
zawierzenie jedynemu wydarzeniu Jezusa Chrystusa, które zakłada wymiar ekle-
zjalny (personalny i sakramentalny)1. Ów wymóg dialogiczny nie jest niczym in-
nym niż najwyższym wyrazem relacji prawda – wolność. W ten sposób dotyczy 
on także – według ściśle określonych warunków – „religii” katolickiej.

Przed krótkim wymienieniem kryteriów dialogu międzyreligijnego należy 
podkreślić konieczność, żeby były one przyjęte według zasady całościowej. Jest 
bowiem przeciwne założonej logice wybranie spośród nich niektórych i odrzu-
cenie innych. Ta zasada całościowa jest wyzwalająca. Jeżeli jest w odpowiedni 
sposób zachowywana, to pozwala, by dialog międzyreligijny brał początek od 
któregokolwiek z zaproponowanych kryteriów2.

a) Pierwszym kryterium nie może być nic innego jak potwierdzenie dobro-
czynnej konieczności misji chrześcijańskiej. Przedstawiona droga, doceniając 
w najwyższym stopniu uznanie elementów prawdy zawartej w rzeczywistości 
religijnej ludzkości, jednocześnie ponagla do przekazywania pełni otrzymane-
go objawienia. Jeżeli chrześcijanie nie głoszą Chrystusa aż po krańce ziemi, to 
wtedy pozbawiają czegoś istotnego nie tylko samych siebie, ale także wszystkich 
ludzi innych religii. Zapał misyjny więc i  silna dążność do dialogu międzyre-
ligijnego są przejawami rzeczywistości, które wzrastają razem. Ta perspekty-
wa jest dobrze wyrażona w następujących słowach Redemptoris missio: „Dialog 
międzyreligijny należy do misji ewangelizacyjnej Kościoła. Rozumiany jako 
metoda i środek wzajemnego poznania i ubogacenia, dialog nie przeciwstawia 
się misji ad gentes, ale przeciwnie – jest z nią w szczególny sposób powiązany 
i stanowi jej wyraz”3.

b) Drugie kryterium jest reprezentowane przez konieczność miłości praw-
dy tak bezinteresownej, że nie odmawia przeciwstawienia się ograniczeniom 
i grzechowi obecnym w doświadczeniu religijnym ludzi i narodów, bez wyłą-

1 „Rzeczywiście, znaczenie dialogu międzyreligijnego, bardziej niż owoc charakteru p l a n e-
t a r n e g o  naszego społeczeństwa (faktu, który bez wątpienia tłumaczy wielkie współcze-
sne zainteresowanie religiami), jest – jeśli dobrze się temu przyjrzymy – reprezentowane 
przez pytanie, które dialog stawia samoświadomości kościelnej wiary w Jezusa Chrystusa 
i w Jego misję. Już refleksja soborowa o istocie Kościoła powodowała wypłynięcie kwestii 
dialogu międzyreligijnego z natury misyjnej Ludu Bożego” (A. Scola – G. Mareno – 
J. Prades López, La persona umana, Milano 2000, s. 102).

2 Ta możliwość, którą daje zasada całościowa, była na przykład okazją do współpracy re-
prezentantów Stolicy Świętej i  państw islamskich w  dziedzinie ochrony życia w  czasie 
Międzynarodowej Konferencji na temat Zaludnienia i Rozwoju w Kairze (5–13 września 
1994).

3 Redemptoris missio 55. 
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czenia ewentualnych błędów związanych z samym nauczaniem proponowanym 
przez rozmaite religie i ich wyznawców. „Dialog zmierza ku owemu oczyszcze-
niu i nawróceniu wewnętrznemu, które – gdy dokonuje się w posłuszeństwie 
Duchowi Świętemu – przyniesie duchowe owoce”4. Od tego oczyszczenia nie 
uchyla się Kościół katolicki. Przeciwnie, Ojciec Święty ogłosił jej konieczność 
za pomocą słów mocnych i  jasnych: „Jest rzeczą słuszną, aby Kościół w  spo-
sób bardziej świadomy wziął na siebie ciężar grzechu swoich synów, pamiętając 
o wszystkich tych sytuacjach z przeszłości, w których oddalili się oni od ducha 
Chrystusa i od Jego Ewangelii (…) Kościół, choć jest święty dzięki swemu włą-
czeniu w Chrystusa, niestrudzenie czyni pokutę: zawsze przyznaje się przed 
Bogiem i przed ludźmi do grzesznych swoich dzieci”5.

c) Rzeczywistość podziału chrześcijan należy do grzechów Kościoła. Ruch 
ekumeniczny uświadamia nam, że dialog międzyreligijny nie może być obcy 
wspólnej drodze powrotu do jedności6. Skoro wiara w wydarzenie Jezusa Chry-
stusa stanowi klucz do zrozumienia tego dialogu, więc jest rzeczą słuszną, że 
na każdym jego kroku będzie dawany pewien prymat kwestii ekumenicznej. 
W sposób konkretny mogłoby to oznaczać, że etapy owocnego dialogu między-
religijnego byłyby z  zamierzenia wspólne wszystkim wyznaniom chrześcijań-
skim, nawet przez ewentualne uprzywilejowanie roztropności, która wyraża się 
w priorytetowym odniesieniu do jedności chrześcijan.

d) Innym ważnym kryterium jest współpraca wszystkich religii w obronie 
wolności sumienia ze szczególnym podkreśleniem wolności religijnej. Sobór 
Watykański II i późniejsze wypowiedzi Magisterium identyfikują wolność re-
ligijną z kompleksowym ujęciem praw osoby ludzkiej7. Rzeczywiście, w trosce 
o  prawo każdego człowieka do wyznawania i  praktykowania własnej religii 
(które jednocześnie koresponduje z  obowiązkiem posłuszeństwa własnemu 
sumieniu odpowiednio normowanemu przez prawdę) możemy wykazać pole 
ścisłej współpracy między wszystkimi wierzącymi. A nawet, jak zostało powie-
dziane, obrona zmysłu religijnego przeciw jakimkolwiek roszczeniom ideolo-
gicznym i jakimkolwiek instrumentalizacjom religii stanowi nagłą konieczność 
naszych dni.

e) W końcu krótki akcent na kryterium, które wydaje się przynosić znaczące 
owoce w  aktualnym dialogu międzyreligijnym. Chodzi o  wspólne inicjatywy 
i współdziałanie między wierzącymi na polu pokoju, sprawiedliwości, awansu 
ludów na drodze rozwoju, troski i obrony stworzonego środowiska (…). To za-

4 Redemptoris missio 56.
5 Tertio millennio adveniente 33.
6 Por. Unitatis redintegratio 24 i Ut unum sint 76.
7 Por. Dignitatis humanae 15.
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angażowanie musi respektować wszystkie wskazane kryteria, aby było prawdzi-
we w swej istocie. Jest ono nieustannie obecne w życiu wielu kobiet i mężczyzn 
w różnych religiach i świadczy o możliwości istnienia wspólnej drogi.

A. Scola, Chi è la Chiesa? Una chiave antropologia e sacramentale per l ’ecclesiologia, 
Brescia 2005, s. 127–129.

PyTania
1. Jakie jest stanowisko kard. Scoli na temat dialogu międzyreligijnego? Czy 

uważasz, że wszystkie podane przez autora kryteria muszą być brane pod 
uwagę?

2. Jak myślisz, czy dialog między religiami jest konieczny dla dobra ludzkości? 
Czy może pomóc sprawie światowego pokoju?

3. Czy dialog między religiami może pomóc głębiej odczytywać chrześcijań-
skie powołanie misyjne? Jaką refleksję winna przedstawiać teologia, aby 
uwypuklać wezwanie misyjne Chrystusa w epoce ponowoczesnej?

Opr. i tłum. o. Piotr Chojnacki OCist





Teksty do III tomu
Objawienie i Chrystus





91

Teologia objawienia i wiary

baruch sPinoza

Siedemnastowieczny Żyd Baruch Spinoza miał zostać rabinem. Zastana-
wiając się nad relacją poznania rozumowego i wiary w objawione słowo Boga, 
doszedł jednak do poglądów, przez które został wykluczony z  amsterdam-
skiej gminy żydowskiej. Współcześnie Spinoza jest traktowany jako jeden 
z prekursorów redukcjonistycznych interpretacji religii dokonywanych w imię 
rozumu.

TeksT

(…) wziąłem się do zbadania, czy religia powszechna, tj. Zakon boski, ob-
jawiony przez Proroków i  Apostołów całemu rodowi ludzkiemu, jest czymś 
odmiennym od tego, czego także uczy światło naturalne, dalej: czy cuda zacho-
dziły wbrew porządkowi natury i czy dowodzą one istnienia Boga i opatrzności 
boskiej w sposób pewniejszy i jaśniejszy od tych rzeczy, które poznajemy jasno 
i wyraźnie z ich pierwszych przyczyn. Jakoż nie znalazłem w tym, czego najwy-
raźniej uczy Pismo Święte, nic takiego, co by było niezgodne z rozumem albo 
też przeciwne mu, a poza tym przekona łem się, że Prorocy uczyli właściwie 
rzeczy prostych, jakie każdy z  łatwością potrafi pojąć, a  tylko przyozdobili je 
i poparli racjami w sposób najskuteczniejszy dla wzbudzenia w masach pokory 
wzglę dem Boga. Nabrałem tedy przekonania, że Pismo Święte pozostawia cał-
kiem w spokoju wolność myślenia i nie ma nic wspólnego z filozofią, która, tak 
samo jak Pismo Święte, opiera się na swoich własnych podstawach. Aby niezbi-
cie tego dowieść i całą sprawę wyświetlić, pokazuję, w jaki sposób należy Pismo 
Święte tłumaczyć i że wszystko, co wiemy o Piśmie Świętym i o rzeczach nad-
zmysłowych, musi być wyprowadzone z samego Pisma Świętego, a nie z tego, co 
poznajemy z pomocą światła naturalnego. 

Następnie przechodzę do wyświetlenia przesądów, które powstały stąd, że 
tłum (oddany zabobonowi i  miłujący rzeczy doczesne więcej od wieczności) 
czci raczej księgi Pisma Świętego, a nie samo słowo boże. Dalej wyjaśniam, że 
objawione słowo boże to nie pewna jakaś liczba ksiąg, lecz proste pojęcie ob-
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jawionego Prorokom ducha bożego, a tre ścią tego pojęcia jest: być posłusznym 
Bogu z całej duszy oraz uprawiać sprawiedliwość i miłosierdzie. Pokażę przy 
tym, że Pismo Święte naucza w sposób odpowiadający pojętności i poglądom 
tych, z którymi Proro cy i Apostołowie mieli do czynienia, głosząc owe słowo 
boże; a postę powali oni tak właśnie w tym celu, aby ludzie przyjmowali słowo 
boże bez oporu i przejmowali się nim do głębi.

Po takim przedstawieniu podwaliny wiary wyprowadzam na końcu wnio-
sek, że przedmiotem wiedzy objawionej nie jest nic innego, jak posłuszeństwo, 
a dlatego wiedza ta różni się całkowicie od wiedzy na turalnej zarówno co do 
przedmiotu, jak co do podstaw i środków; nie mają one ze sobą nic wspólnego, 
każda posiada swoją odrębną dziedzinę, jedna się drugiej nie sprzeciwia i żadna 
nie musi drugiej przysługiwać.

B. Spinoza, Traktat teologiczno-polityczny, [w:] Tenże, Traktaty, 
tłum. I. Halpern-Myślicki, Kęty 2000, s. 80–81.

PyTania
1. Czy, wedle Spinozy, istnieją jakieś prawdy zawarte w Piśmie, które byłyby 

niedostępne badaniu rozumowemu?
2. Czym jest, zdaniem Barucha Spinozy, słowo Boże?
3. Co, według Spinozy, jest przedmiotem wiedzy objawionej?

Opr. Piotr Sikora

Paul Tillich

Tillich chciał być jednocześnie teologiem chrześcijańskim oraz filozofem 
egzystencjalistycznym. Zamieszczamy tu fragmenty jego Teologii systematycznej, 
w której próbował przedstawić doktrynę chrześcijańską, ukazując równocześnie 
jej filozoficzne znaczenie.

TeksT

Objawienie jest szczególną i niezwykłą manifestacją, która zdejmuje zasłonę 
z czegoś, co jest w szczególny i niezwykły sposób ukryte. Ta ukrytość jest często 
zwana „tajemnicą” (…). Tajemnicę charakteryzuje wymiar, który „poprzedza” re-
lację podmiot-przedmiot. (…) Nie sposób wyrazić tajemnicy zwykłym językiem, 
ten bowiem wyrósł ze schematu podmiot-przedmiot i jest z nim związany. (…) 

Gdy już tajemnica przejawiła się w objawieniu, wiemy o niej coś więcej. Po 
pierwsze, jej rzeczywistość stała się kwestią doświadczenia. Po drugie, nasz sto-
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sunek do niej stał się kwestią doświadczenia. Oba te czynniki stanowią elementy 
poznawcze. Ale objawienie nie powoduje zanikania tajemnicy w poznaniu. (…) 

Autentyczna tajemnica pojawia się wtedy, gdy rozum jest doprowadzony 
poza samego siebie do swego „gruntu i bezdenności”, do tego, co „poprzedza” 
rozum. (…) 

Objawienie jest manifestacją tego, co nas ostatecznie obchodzi. Tajemnica, 
która jest objawiona, jest dla nas sprawą ostatecznej wagi (obiektem ostateczne-
go zatroskania), ponieważ jest gruntem naszego bytu. (…) 

Tajemnica jawi się obiektywnie w kategoriach tego, co tradycyjnie nosi mia-
no „cudu”. Subiektywnie zaś jawi się w  kategoriach tego, co zwie się czasa-
mi „ekstazą”. (…) Ekstaza (pozostawanie poza jaźnią) (…) jest to stan umysłu, 
w którym rozum wykracza poza siebie, tj. poza swoją podmiotowo-przedmioto-
wą strukturę. (…) Ekstaza występuje tylko wtedy, gdy rozum zostaje owładnięty 
przez tajemnicę, tj. przez grunt  bytu i sensu. (…) 

Nie ma rzeczywistości, rzeczy ani wydarzenia, które by nie mogły stać się 
nośnikiem tajemnicy bytu i wejść w objawicielską korelację. Nic w zasadzie 
nie jest wykluczone z objawienia, ponieważ nic nie jest w nim zawarte na pod-
stawie szczególnych jakości. Żadna osoba ani żadna rzecz nie są same w so-
bie godne reprezentować naszego ostatecznego zatroskania. Z drugiej strony, 
każda osoba i każda rzecz uczestniczą w samobycie, tj. w gruncie i sensie bytu. 
(…) Jest to powód, dla którego prawie każdy typ rzeczywistości stał się gdzieś 
medium objawienia. (…) Choć nic nie stało się nośnikiem objawienia dzięki 
swym wybitnym jakościom, jakości te określają kierunek, w którym dana rzecz 
czy wydarzenie wyrażają nasze ostateczne zatroskanie i nasz stosunek do ta-
jemnicy bytu. (…)

Historyczne wydarzenia, grupy czy jednostki jako takie nie są mediami ob-
jawienia. To właśnie konstelacja objawicielska, do której wchodzą w specjalnych 
warunkach, użycza im charakteru objawicielskiego, nie zaś ich historyczne zna-
czenie czy też społeczna i osobista  wielkość. Jeśli historia wskazuje poza samą 
siebie w ramach korelacji ekstazy i wydarzenia znaku, następuje objawienie. (…) 
Historia jest historią grup reprezentowaną i interpretowaną przez osobowości. 
(…) Objawienie poprzez osobowości nie ogranicza się do tych, co reprezentują 
lub interpretują historię. Objawienie może nastąpić poprzez każdą osobowość, 
która jest transparentna na grunt bytu. (…) 

Objawienia poprzez słowa nie wolno mylić z  „objawionymi słowami”. 
Ludzkie słowa, czy to w języku świętym czy też świeckim, tworzą się w proce-
sie ludzkiej historii i opierają się na empirycznej korelacji pomiędzy umysłem 
a rzeczywistością. Ekstatyczne doświadczenie objawienia, podobnie jak wszel-
kie inne doświadczenie, może przyczyniać się do formowania i przekształcania 
języka. Nie może jednak kreować własnego języka, którego trzeba się uczyć, 
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tak jak jakiegoś języka obcego. Objawienie posługuje się zwykłym językiem, 
podobnie jak posługuje się jako mediami objawienia naturą i historią, psychicz-
nym i  duchowym życiem człowieka. Zwykły język, wyrażający i  oznaczający 
zwykłe doświadczenie umysłu i  rzeczywistości w  ich kategorialnej strukturze, 
staje się narzędziem wyrażania i oznaczania niezwykłego doświadczenia umy-
słu i rzeczywistości w ekstazie oraz wydarzeniu-znaku. (…)

Finalne objawienie oznacza coś więcej niż ostatnie autentyczne objawienie. 
Oznacza ono objawienie decydujące, wypełniające, nieprzekraczalne, takie, któ-
re jest kryterium wszystkich innych. (…) 

Objawienie jest finalne, jeśli ma moc negowania siebie bez zatracania same-
go siebie. Paradoks ten opiera się na fakcie, że każde objawienie jest uwarunko-
wane przez medium, w którym i poprzez które się pojawia. Kwestia finalnego 
objawienia jest kwestią medium objawienia, które przezwycięża własną skoń-
czoną sytuację, składając ją w ofierze, a wraz z nią i samego siebie. Ten, kto jest 
zwiastunem finalnego objawienia, musi wyrzec się swej skończoności – nie tyl-
ko swego życia, ale i swej skończonej mocy, poznania oraz doskonałości. Czy-
niąc to, potwierdza, że jest zwiastunem finalnego objawienia (w kategoriach 
klasycznych: „Synem Bożym”). Staje się całkowicie transparentny na tajemnicę, 
jaką objawia. Aby jednak móc się kompletnie wyrzec, musi całkowicie siebie 
posiadać. A tylko ten może całkowicie posiadać – a więc i wyrzec się siebie sa-
mego, kto jest zjednoczony z gruntem i sensem swojego bytu bez oddzielenia 
i rozdziału. (…) 

Jezus staje się Chrystusem, pokonując demoniczne siły, które próbowały Go 
zdemonizować, kusząc Go, by domagał się ultymatywności dla swej skończo-
nej natury. (…) Według Pawła, demoniczno-bałwochwalcze moce, które rządzą 
światem (…), zostały przezwyciężone w  krzyżu Chrystusa. W swym krzyżu 
Jezus złożył w ofierze to medium objawienia (…). Znaczy to dla nas, że podą-
żając za Nim, uwalniamy się od autorytetu wszystkiego skończonego w Nim, 
od Jego szczególnych tradycji, Jego indywidualnej pobożności, Jego poniekąd 
uwarunkowanego światopoglądu, od wszelkiego legalistycznego pojmowania 
Jego etyki. Tylko jako ukrzyżowany jest On „łaską i prawdą”, nie zaś prawem. 
Tylko jako ten, kto poświęcił swe ciało, tj. swą historyczną egzystencję, jest On 
Duchem lub Nowym Stworzeniem. (…) Nawet Chrystus j e s t  Chrystusem 
tylko dlatego, że nie akcentował swej równości z Bogiem, lecz wyrzekł się jej 
jako osobistego posiadania (Flp 2). (…) 

Finalne objawienie jest zatem uniwersalne, nie będąc zarazem heterono-
miczne. Żaden byt skończony nie narzuca się w imię Boga innym bytom skoń-
czonym. Bezwarunkowe i  uniwersalne roszczenie chrześcijaństwa nie opiera 
się na jego własnej wyższości nad innymi religiami. Chrześcijaństwo, same nie 
będąc finalne, daje świadectwo finalnemu objawieniu. Chrześcijaństwo jako 



95

Teksty do tomu III

chrześcijaństwo nie jest ani finalne, ani uniwersalne. Ale to, czemu daje ono 
świadectwo, jest finalne i uniwersalne.

P. Tillich, Teologia systematyczna, t. I,  tłum. J. Marzęcki, Kęty 2004, 
s. 105–108, 113–114, 116, 118, 127–128.

PyTania
1. Jaki jest w  powyższym tekście związek pomiędzy pojęciami „objawienie” 

i „tajemnica”?
2. W jakim sensie objawienie może być historyczne?
3. W jakim sensie Jezus Chrystus jest miejscem finalnego objawienia?
4. Czy chrześcijaństwo jest finalnym objawieniem?

Opr. Piotr Sikora

sieRgieJ Bułgakow

Siergiej Bułgakow (1871–1944) – jeden z najwybitniejszych rosyjskich my-
ślicieli religijnych XX wieku, ksiądz prawosławny. W młodości, jako kleryk, 
stracił wiarę, porzucił seminarium i przez pewien czas był zwolennikiem mark-
sizmu. Jego stopniowy powrót do Kościoła wiązał się ze studiami w dziedzinie 
ekonomii politycznej i  filozofii oraz z  osobistym doświadczeniem religijnym, 
opisanym następnie w książce Swiet niewieczernyj („Światłość niezachodząca”). 
Wykładał ekonomię polityczną na wyższych uczelniach w Kijowie, Moskwie 
i  Symferopolu. W roku 1907 został deputowanym do rosyjskiego parlamen-
tu. Wkrótce po przewrocie bolszewickim przyjął święcenia kapłańskie. W roku 
1922 został aresztowany i wydalony z kraju. Osiadł w Paryżu, gdzie wykładał 
prawo kanoniczne i teologię w Rosyjskim Instytucie Naukowym oraz dogma-
tykę w  Prawosławnym Instytucie św. Sergiusza. Pełnił tam również posługę 
duszpasterską. Kontrowersyjne dla wielu teologów, a  nawet potępione przez 
część prawosławnej hierarchii nauczanie Siergieja Bułgakowa stanowiło próbę 
pozytywnego rozwinięcia sformułowanej przez Sobór Chalcedoński w sposób 
negatywny nauki o unii hipostatycznej w Chrystusie. Zasadniczą rolę odgrywa-
ła w tej chrystologii przejęta od W. Sołowjowa i P. Florenskiego idea Sofii – Bo-
skiej Mądrości, jako treści absolutnego Umysłu, a jednocześnie syntetycznego 
archetypu stworzonego świata. Pośród prac teologicznych Bułgakowa wyróż-
nia się trylogia „O Bogoczłowieczeństwie”, na którą składają się książki: Agniec 
Bożyj („Baranek Boży”), Utieszytiel („Pocieszyciel”) i Niewiesta Agnca („Oblu-
bienica Baranka”). Pod koniec życia walczący z chorobą nowotworową ojciec 
Siergiej został rektorem Instytutu św. Sergiusza.
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TeksT

Zbliżałem się do dwudziestego czwartego roku życia, ale już prawie dziesięć 
lat w mojej duszy poderwana była wiara i po burzliwych kryzysach i wątpliwo-
ściach zapanowała w niej pustka religijna. Dusza zaczęła zapominać trwogę re-
ligijną, zgasła sama możliwość istnienia wątpliwości i z radosnego dzieciństwa 
pozostały jedynie poetyckie marzenia, łagodna mgła wspomnień, zawsze goto-
wa rozwiać się. O, jakże straszne było to uśpienie duszy, przecież z niego można 
nie obudzić się przez całe życie! Równocześnie ze wzrostem intelektualnym 
i rozwojem naukowym dusza niepowstrzymanie i niezauważalnie pogrążała się 
w  lepki muł samozadowolenia, pychy i  trywialności. Zapanował w  niej jakiś 
szary zmierzch, w miarę jak coraz bardziej gasła radość dzieciństwa. Właśnie 
wtedy nieoczekiwanie zdarzyło się to… W duszy zadźwięczały tajemnicze głosy, 
a dusza runęła im na spotkanie…

Zapadał zmierzch. Jechaliśmy przez południowy step, owiani wonią ziół, traw 
i  siana, wyzłoceni purpurą łagodnego zachodu słońca. W dali błękitniały bli-
skie już góry Kaukazu. Widziałem je po raz pierwszy. Wbijając zachwycone oczy 
w coraz bliższe góry, wchłaniając światło i powietrze, skupiałem uwagę na obja-
wieniu przyrody. Dusza dawno już temu przywykła do postrzegania w przyrodzie, 
z tępym, milczącym bólem, jedynie martwej pustyni pod zasłoną piękna jak pod 
fałszywą maską; wbrew własnej świadomości nie mogła pogodzić się z przyrodą 
bez Boga. I nagle dusza wzburzyła się, rozradowała, zadrżała: a jeśli On istnieje… 
jeśli to nie jest pustynia, nie fałsz, nie maska, nie śmierć, ale On, dobry i miłujący 
Ojciec, Jego szata, Jego miłość… A jeśli… jeśli moje dziecięce, święte odczu-
cia, kiedy żyłem z Nim, chodziłem przed Jego obliczem, kochałem i drżałem ze 
swojej bezsiły, aby się do Niego zbliżyć, jeśli moje dziecięce porywy i łzy, słodycz 
modlitwy, moja czystość dziecięca, przeze mnie wyśmiana, opluta, zbrukana, jeśli 
wszystko to jest prawdą, a to, martwe i puste, jest ślepotą i fałszem? Czy to jest 
możliwe? Czyż nie wiem, już od czasów seminarium, że Boga nie ma, czy w ogó-
le można o tym mówić? Czy mogę przyznać się sam przed sobą do takich my-
śli, nie wstydząc się swojej małoduszności, nie doświadczając panicznego strachu 
przed „naukowością” i jej sanhedrynem? O, byłem w niewoli „naukowości”, tego 
stracha na wróble, postawionego do tłumu inteligencji, dla niewykształconego 
tłumu, dla durniów! Jakże ciebie nienawidzę, poroniony płodzie braku wykształ-
cenia, duchowa dżumo naszych dni, która zaraża młodzież i dzieci! Sam kiedyś 
zostałem zarażony tą zarazą i zarażałem nią innych…

To znowu wy, góry Kaukazu! Patrzyłem na wasze lodowce, połyskujące od mo-
rza do morza, na wasze śniegi, czerwieniejące w porannej zorzy, ku niebu wznosiły 
się wasze szczyty, a dusza moja rozpływała się z zachwytu. A to, co tylko na chwilę 
błysnęło, aby natychmiast zgasnąć w tym stepowym wieczorze, teraz dźwięczało 
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i śpiewało, splatając się w triumfalnym, przedziwnym chorale. Przede mną płonął 
pierwszy dzień stworzenia. Wszystko było promienne, wszystko było pogodzone, 
przepełnione dźwięczącą radością. Serce było gotowe rozerwać się ze szczęścia. 
Nie ma życia i śmierci, jest tylko wieczność, nieruchome dzisiaj. Teraz, o Panie, po-
zwalasz odejść, dźwięczało w duszy i przyrodzie. Nieoczekiwane uczucie rozlewało 
się i umacniało w duszy: zwycięstwo nad śmiercią! Chciałbym umrzeć w tym mo-
mencie, dusza błagała o śmierć w rozkosznym znużeniu, aby radośnie, triumfalnie 
wstąpić w to, co wznosiło się, iskrzyło i jaśniało pięknem pierwszego dnia stwo-
rzenia. Nie było żadnych słów, nie było Imienia, nie było „Chrystus zmartwych-
wstał!”, zaśpiewanego światu i wysokim przestworzom… Nie umarł w duszy ten 
moment spotkania, to objawienie, uczta weselna, pierwsze spotkanie z Sofią… To, 
o czym mówiły mi góry w swym triumfalnym jaśnieniu, wkrótce znowu rozpo-
znałem w nieśmiałym i łagodnym spojrzeniu dziewicy, nad innymi brzegami, pod 
innymi górami. Ta sama światłość jaśniała w pełnych zaufania, przestraszonych 
i łagodnych, na poły dziecięcych oczach, pełnych świętego cierpienia. Objawienie 
miłości mówiło mi o innym świecie, o świecie, który utraciłem (…).

Nadeszła nowa fala upojenia światem. Wraz z „osobistym szczęściem” pierw-
sze spotkanie z „Zachodem” i pierwszy nim zachwyt: „kultura”, komfort, socjal-
demokracja… Nagle nieoczekiwane, cudowne spotkanie: Madonna Sykstyńska 
w Dreźnie sama dotknęła mego serca i od Twego wezwania zadrżało serce.

Przejeżdżając przez Drezno, w jesiennej mgle, jak wszyscy turyści, śpieszyłem 
zwiedzić Zwinger z jego wspaniałą galerią. Moje wiadomości na temat sztuki były 
beznadziejne i nie wiedziałem, co mnie oczekuje w galerii. Właśnie tam spojrzały 
w moją duszę oczy Królowej Nieba, idącej na obłokach z Przedwiecznym Dziecię-
ciem. W tych oczach tkwiła nieskończona moc czystości i przenikliwej kobiecości, 
wiedza o cierpieniu i gotowość na wielkie cierpienie, i ta sama prorocza ofiarność 
była widoczna w niedziecięco mądrych oczach Dziecięcia. One wiedziały, co je 
czeka, na co są skazane, i On dobrowolnie idzie Siebie złożyć w ofierze, spełnić 
wolę Tego, który Go posłał: Ona „przyjęła oręż w serce”, On Golgotę… Straciłem 
poczucie rzeczywistości, kręciło mi się w głowie, z oczu płynęły radosne, a zara-
zem gorzkie łzy, a wraz z nimi tajał lód w sercu i rozwiązywał się jakiś życiowy 
węzeł. To nie był zachwyt estetyczny, nie, to było spotkanie, nowa wiedza, cud… ja 
(wtedy marksista!) mimo woli nazywałem tę kontemplację modlitwą (…).

Wróciłem do ojczyzny z pobytu za granicą z uczuciem utraty gruntu i z już 
nadłamaną wiarą w  moje ideały. W duszy dojrzewała „wola wiary”, zdecydo-
wanie dokonania, w  końcu, szalony dla mądrości świata skok na drugi brzeg, 

„od marksizmu” i wszelkich idących za nim „izmów” do… prawosławia. Jednak 
lata mijały, a  ja wciąż kuliłem się za płotem i nie mogłem zdecydować się na 
krok ostateczny, na przystąpienie do sakramentów pokuty i komunii, czego coraz 
bardziej pragnęła dusza. Pamiętam, jak pewnego razu, w Wielki Czwartek, za-
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szedłem do cerkwi i zobaczyłem (wtedy „deputowany”) ludzi przyjmujących ko-
munię przy wstrząsających dźwiękach pieśni „Przyjmij mnie dzisiaj, Synu Boży, 
jako uczestnika mistycznej Twojej Wieczerzy…”. Cały we łzach uciekłem z cer-
kwi i płacząc szedłem moskiewską ulicą, padając pod swoją bezsiłą i niegodno-
ścią. Trwało to do tej chwili, póki nie pochwyciła mnie mocna dłoń…

Jesień. Samotna, zagubiona w lesie pustelnia. Słoneczny dzień i znana północna 
przyroda. Niepokój wywołany przez bezsilność jak dawniej rządzi duszą. Przyje-
chałem tutaj, korzystając z okazji, z cichą nadzieją, że spotkam Boga. Tutaj jednak 
moje zdecydowanie ostatecznie mnie opuściło… Stałem na nieszporach bez czu-
cia i pełen chłodu, a po nieszporach, kiedy zaczęto czytać modlitwy „dla przygo-
towujących się do spowiedzi”, prawie wybiegłem z cerkwi, „wyszedłem stamtąd, 
gorzko płacząc”. Szedłem smutny, niczego nie widząc wokół siebie, kierując się 
ku hotelowi, i oprzytomniałem… w celi, u starca. Zostałem tutaj przyprowadzony, 
poszedłem bowiem w innym kierunku na skutek mego ciągłego roztargnienia, te-
raz jeszcze wzmocnionego przez przygnębienie, ale w rzeczywistości – wiedziałem 
wtedy o tym doskonale – ze mną zdarzył się cud… Ojciec, zobaczywszy zbliżają-
cego się syna marnotrawnego, jeszcze raz sam pospieszył mu na spotkanie. Starzec 
powiedział mi, że wszystkie ludzkie grzechy są jak kropla wody wobec oceanu 
Bożego miłosierdzia. Wyszedłem od starca rozgrzeszony i pogodzony, drżący i we 
łzach, czując się jak ktoś wniesiony na skrzydłach do Kościoła. W drzwiach spo-
tkałem się ze zdziwionym i uradowanym przyjacielem, który przed chwilą widział, 
jak roztargniony opuszczałem cerkiew. Był on mimowolnym świadkiem tego, co 
stało się ze mną. „Pan przeszedł”, radośnie mówił później…

Oto wieczór i  znowu zachód słońca, ale już nie na południu, a na północy. 
W przejrzystym powietrzu ostro rysują się cerkiewne kopuły i w długich szeregach 
bieleją monasterskie, jesienne kwiaty. W błękitniejącą dal stopniowo uchodzą lasy. 
Nagle pośród tej ciszy, gdzieś z góry, jakby z nieba, rozległo się uderzenie cerkiew-
nego dzwonu, po czym wszystko znowu zamilkło, i dopiero po pewnym czasie 
dzwon zaczął bić równo i bez przerwy. Dzwonili na nieszpory. Jak gdyby pierwszy 
raz słuchałem, jak nowonarodzony, słuchałem tego dzwonu, czując z drżeniem, że 
i mnie wzywa on do cerkwi jako wierzącego. W ten wieczór pełnego łaski dnia, 
a jeszcze bardziej następnego dnia, podczas Liturgii, na wszystko patrzyłem no-
wymi oczami, wiedziałem bowiem, że i ja jestem wezwany i we wszystkim tym 
realnie uczestniczę: dla mnie i za mnie na Krzyżu wisiał Pan i przelał najczystszą 
swoją Krew, i dla mnie rękoma kapłana przygotowana została najświętsza uczta, 
to mnie dotyczy czytana Ewangelia, w której jest mowa o wieczerzy w domu Szy-
mona Trędowatego i o przebaczeniu grzesznej kobiecie, która bardzo umiłowała, 
i mnie danym było przyjąć najświętsze Ciało i Krew mojego Pana.

S. Bułgakow, Swiet niewieczernyj, [za:] M. Łosski, Historia filozofii rosyjskiej, 
tłum. H. Paprocki, Kęty 2000, s. 218–221.



99

Teksty do tomu III

PyTania
1. Co składa się na przeżycia, o których opowiada autor cytowanych tekstów?
2. Jakie można dostrzec różnice pomiędzy doświadczeniem z  gór Kaukazu 

a tym z galerii w Dreźnie i z rosyjskiego monasteru?
3. Czego autor właściwie doświadczył? Jak on sam interpretuje swoje przeżycia?

Opr. Marek Kita

bruno ForTe

Abp Bruno Forte urodził się w 1949 roku. Jest on członkiem Międzynaro-
dowej Komisji Teologicznej, teologiem, filozofem, działaczem kościelnym i spo-
łecznym oraz poetą. Jego dorobek naukowo-badawczy to ponad 500 pozycji, 
z których najważniejsza jest ośmiotomowa suma teologiczna Simbolica ecclesiale. 
Una teologia come storia (1981–1996), zawierająca całość dogmatyki katolickiej. 

Bruno Forte tworzy teologię, która obok formy metafizyczno-spekulatywnej 
przyjmuje i  rozwija nową postać nauki historycznej. Teologia ta ma wyrastać, 
podobnie jak i wiara, wprost z eklezjalnego i osobistego doświadczenia Boga, 
objawiającego się w Jezusie Chrystusie, wyzierającego z konkretnej egzystencji 
ludzkiej, kontynuującego dzieło zbawienia w  Kościele i  dopełniającego osta-
tecznie całą ekonomię i historię zbawienia.

TeksT

Bóg wiary hebrajskiej i chrześcijańskiej jest Bogiem adwentu, Wiecznym, który 
ma czas dla człowieka. Wchodząc w historię, otworzył drogę, pobudził oczekiwa-
nie, dając coraz większe obietnice ich ostatecznego wypełnienia. Stąd Jego przyj-
ście jest re-velatio, objawieniem, odsłonięciem się tego, co zasłonięte; przyjściem, 
które otwiera drogę, pokazaniem się przez wycofanie, które przyciąga. Dialektyka 

„odsłonięcia” i „ukrycia” odsyła do terminu re-velatio, w którym przedrostek re ma 
zarówno znaczenie powtórzenia tego samego, jak i przejścia do stanu przeciwnego: 
objawienie się Boga, który przychodzi, jest zdjęciem zasłony, która ukrywa, a jed-
nocześnie jest jeszcze większym zakryciem; jest komunikowaniem siebie, które jest 
nierozłączne z  ponownym „zasłonięciem”. Dlatego tradycja hebrajsko-chrześci-
jańska obok teologii Słowa obejmuje też, nieodłączną od niej, teologię Milczenia. 
Mówienie o Bogu nigdy nie dokona się bez Jego najgłębszego milczenia. (…)

Słowo, które stało się ciałem, jest „Słowem, które wyszło z Milczenia”; Synem, 
który doświadcza wyjścia z altissima Silentia Dei z miłości do nas, żywą i świętą 
świątynią, w której człowieczeństwo „Boga z nami” otwiera przed nami boską 
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przestrzeń Trójcy Świętej. We współczesnej tradycji teologii zachodnioeuropej-
skiej, w dużej mierze niemieckojęzycznej, zaniedbano ten istotny aspekt przez 
niezwykle ważkie przesunięcie semantyczne: mówiąc o revelatio, myślano zazwy-
czaj bardziej o Offenbarung. Między tymi terminami, niesłusznie uważanymi za 
równoważne, istnieje ogromna różnica: dialektyka odsłonięcia i ukrycia, zawarta 
w terminach greckim i łacińskim, w słowie niemieckim zatraca się. Tam, gdzie 
revelatio jest rozumiane jako Offenbarung, a  więc jako pełne objawienie i  do-
stępność bez zastrzeżeń (od offen  – „otwarty” i bären  – „nosić w łonie i rodzić”), 
tam ideologia zaczyna swój triumfalny pochód. W tym sensie słusznie można 
uznawać Hegla za wielkiego egzegetę chrześcijaństwa, które on sam uznawał 
za religię Offenbarung: odsłonięcia bez tajemnicy, ukazania i nie ukrycia. Jest to 
dokładnie ta zuchwałość absolutnego zrozumienia, która zrodziła ideologiczną 
wizję świata, będącą matrycą dla wszelkiej możliwej przemocy wobec innego.

Bóg Jezusa Chrystusa taki nie jest: jest całkowicie inny od całkowitego i niedy-
skretnego objawienia Boga Offenbarung. To raczej Bóg re-velatio, który opiera się 
spopularyzowaniu w ideologicznych formułkach, gotowych do wyjaśnienia każdej 
rzeczy. (…) Termin re-velatio nie odpowiada więc ideologicznej arogancji posiada-
nia, ale postawie, która w Nowym Testamencie określana jest jako „posłuszeństwo 
wierze” (por. Rz 1, 5). Wyjaśnia to również etymologia słowa ob-audire w  języ-
ku łacińskim i up-akoh w  języku greckim, które oznaczają słuchanie tego, co 
jest „pod spodem”, „poza” i ukryte. Na objawienie odpowiada się przez przylgnię-
cie do Słowa, które wprowadza nas w przestrzeń Bożego Milczenia. Dlatego też 
spotkanie z Chrystusem w posłuszeństwie wiary jest zdecydowanym „nie” wobec 
wszelkiej ideologicznej redukcji chrześcijaństwa. Słowo przyjmuje się naprawdę 
nie wtedy, gdy chce się je uchwycić pełnym i jasnym zrozumieniem, ale wtedy, gdy 
się je „przekracza”, jest się mu posłusznym i „wychodzi” się poza nie. W posłuszeń-
stwie Słowu trzeba wyjść poza Słowo wcielone, słuchając tego, co jest poza nim 
i w jego głębi względem słów, w których On się wypowiada. W ten sposób dialek-
tyce odsłonięcia i ukrycia, wskazanych w strukturze słowa re-velatio, odpowiada 
dynamika transcendencji właśnie posłuszeństwa w wierze, która nie zatrzymuje się 
na bezpośredniości Słowa, ale wychodzi poza to, co zostaje powiedziane.

B. Forte, Chrześcijaństwo europejskie wobec współczesnych wyzwań, [w:] Kościół w życiu 
publicznym, Lublin 2004, t. 2, s. 22–24.

PyTania
1. Czym jest, według Brunona Fortego, objawienie?
2. Jakie mogą być skutki rozumienia objawienia jako re-velatio, a jakie, gdy poj-

mujemy je jako Offenbarung?
3. Jak rozumienie objawienia wpływa na formę i sposób uprawiania teologii?

Opr. Monika Winiarska
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Jezus w ujęciu akatolickim
Postać Jezusa z Nazaretu należy nie tylko do tradycji chrześcijańskiej – ona 

jest istotna dla kultury w ogóle. Także niechrześcijanie spotykają się z postacią 
Jezusa i w jakiś sposób ustosunkowują się do Jego osoby. Pytanie naszego Mi-
strza: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”, jest nadal aktualne. Niżej 
zamieszczamy świadectwa wyrażające bardzo różny stosunek do Jezusa. Dwa 
pierwsze pochodzą od buddystów – autor pierwszego z nich, Japończyk, wy-
chował się w buddyjskiej tradycji, ten drugi wychował się w Polsce, choć w ro-
dzinie agnostycznej. Świadectwo trzecie pochodzi od Polaka agnostyka.

TeksTy

daiseTz TeiTaro suzuki

W chrześcijaństwie potrzebne jest ukrzyżowanie. Cielesność domaga się 
gwałtownej śmierci, a gdy się ona tylko dokona, musi też nastąpić zmartwych-
wstanie w takiej lub innej formie, albowiem ukrzyżowanie i zmartwychwstanie 
ściśle są ze sobą związane. (…)

Chrystus wisi bezradny, pełen smutku, na pionowo wznoszącym się krzyżu. 
Dla odczucia ludzi Wschodu jest to widok prawie nie do zniesienia. Buddyści 
przywykli do widoku Jizo Bosatsu (bodhisattwa Kszitigarbha) umieszczonego 
wzdłuż dróg. Ta postać jest symbolem czułości. Stoi wyprostowana, ależ jaki 
kontrast wobec chrześcijańskiego symbolu cierpienia! (…)

Z drugiej strony, chrześcijaństwo zawiera rzeczy, które trudno pojąć, miano-
wicie symbol ukrzyżowania. Ukrzyżowany Chrystus przedstawia straszny wi-
dok, nie znam nic podobnie okropnego; moim zdaniem, pozostaje on w związku 
z sadystyczną podnietą duchowo przewrażliwionej fantazji. (…)

Gdy nie ma psychicznego „ja”, nie ma też potrzeby krzyżowania, nie jest 
konieczne sadystyczne uśmiercanie ciała, może nam być zaoszczędzony widok 
Ukrzyżowanego… Chrześcijaństwo skłania się do szczególnego wyakcento-
wania cielesnego aspektu naszej egzystencji. Stąd i ukrzyżowanie, i symbolika 
Ostatniej Wieczerzy, spożywanie ciała i picie krwi. Idea picia krwi jest obrzy-
dliwa dla niechrześcijan.

D. T. Suzuki, Zachodnia i wschodnia droga, [za:] H. Waldenfels, Ukrzyżowany i reli-
gie świata, tłum. P. Pachciarek, Warszawa 1990, s. 47–48.
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Miłosz BiedRzycki

Czy staram się lepiej poznać osobę i nauczanie Chrystusa? Nie, raczej nie. 
Czego z przesłania Chrystusa nie potrafię przyjąć? Czy ja wiem? Nie zastana-
wiałem się nad tym w kategoriach „potrafienia” i „niepotrafienia”. Nie jest tak, 
że jakiś konkretny fragment Ewangelii wzbudza we mnie taki sprzeciw, że czuję 
się zmuszony odrzucić całość i z żalem wyrzec się zbawienia duszy. Raczej po-
wiedziałbym, że „zbawienie” czy „dusza” nie należą do kategorii, przy pomocy 
których porządkuję sobie świat.

Oczywiście, są fragmenty nauczania Jezusa, z  którymi zgadzam się entu-
zjastycznie – mówiące o tym, że lepiej kochać niż nienawidzić, że lepiej czynić 
dobro niż zło, że życie bez perspektywy duchowej jest smutne i nudne itp. Jed-
nak w religii, którą wyznaję, znajduję każdą z tych tez wyrażoną (jak dla mnie) 
pełniej, jaśniej i bardziej przekonująco.

Odpowiedź na ankietę redakcji miesięcznika „Znak”; „Znak”, nr 521(10), 1998, s. 25.

Jan garewicz

Jezus jest dla mnie niezwykle szlachetnym marzycielem, który oddał życie 
za swe marzenia. Były to marzenia szczególnego rodzaju: nie o świecie pod ja-
kimś względem lepszym od istniejącego, lecz o świecie totalnie dobrym, takim, 
w którym panuje miłość i prawda, gdzie nie ma nienawiści ani fałszu, gdzie czy-
ny ludzi zawsze zmierzają do dobra i zgodne są z ich słowami, a mowa ludzka 
jest „tak-tak, nie-nie”, gdzie nie ma wątpliwości, co jest dobre, co złe – marzenia 
o dobrym świecie doczesnym, a lepszym jeszcze w zaświatach.

Marzenie to czyni z Jezusa postać o wymiarze ogólnoludzkim. Co więc spra-
wia, że nieważne jest, czy uznaje się go za postać historyczną czy też mitycz-
ną. W pierwszym przypadku jest to marzyciel, który życiem zapłacił za swe 
marzenia; w drugim – uosobienie samej potrzeby marzenia. Podobnie śmierć 
Jezusa jest w pierwszym przypadku wynikiem nienawiści ze strony ludzi, którzy 
znieść nie mogą bezinteresownej dobroci i czują się przez nią zagrożeni, w dru-
gim zaś – przenośnią symbolizującą nieuchronną klęskę marzenia w zetknięciu 
z rzeczywistością. Zmartwychwstanie zaś symbolizuje z kolei nieśmiertelność 
marzenia, które mimo poniesionej klęski zawsze po jakimś czasie powraca. Nie 
będąc dla mnie Bogiem, jest więc Jezus symbolem czegoś niezmiernie ważnego, 
ba, niezbędnego dla człowieka.

Ale jako symbol taki występuje nie tylko Jezus. Podobną rolę gra na przy-
kład Budda. W gruncie rzeczy każda religia, zwłaszcza monoteistyczna, wyraża 
tęsknoty ludzkie za doskonałością, każda przeciwstawia światu rzeczywistemu 
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świat zgodny z wolą Bożą, tyle tylko że nie zawsze wolę tę uosabia postać ludz-
ka, nie ma jej na przykład w judaizmie, gdzie jednak tęsknota ta znajduje wyraz 
w zapowiedzi nadejścia mesjasza.

Odpowiedź na ankietę redakcji miesięcznika „Znak”; „Znak”, nr 521(10), 1998, s. 30.

PyTania
1. Jakie postawy wobec Jezusa zajmują autorzy powyższych tekstów?
2. Jak uzasadniają oni swoje spojrzenie na Jezusa?
3. W jaki sposób rozmawiałbyś o  Jezusie z Suzukim? Biedrzyckim? Garewi-

czem?
Opr. Piotr Sikora
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Możliwość dotarcia do historii Jezusa

aPokryFy

Słowo „apokryf ” pochodzi od greckiego apokryphos – ukryty, tajemny. W od-
niesieniu do apokryfów Nowego Testamentu nazywamy tak pisma nawiązujące 
w swej treści do Nowego Testamentu, lecz niepewnego pochodzenia i niewłą-
czone do kanonu. Apokryfy Nowego Testamentu powstawały od końca I wieku. 
Teksty te, choć nie zostały uznane przez Kościół za natchnione i nie dopusz-
czano do ich lektury podczas liturgii, są wyrazem wielu istotnych idei teologicz-
nych i sposobów myślenia ludzi pierwszych wieków chrześcijaństwa. Niektóre 
zawierają teologiczne idee zupełnie ortodoksyjne, inne były księgami powstały-
mi w kręgach nieortodoksyjnych; inne wreszcie są po prostu wyrazem pobożno-
ści ludowej swoich czasów. Wszystkie stanowią ważny kontekst odczytywania 
Pisma Świętego i powinny być znane współczesnym teologom. Potrzeba ta jest 
tym większa, że dziś apokryfy zyskują coraz większą popularność, a za pośred-
nictwem pewnych dzieł literackich i  filmowych idee w  nich zawarte przedo-
stają się do kultury masowej. Poniżej zamieszczamy fragmenty dwóch dzieł: 
Ewangelii Tomasza – zbioru logiów przypisywanych Jezusowi, który zawiera 
zarówno fragmenty zgodne z Ewangeliami kanonicznymi, jak i dopowiedzenia 
o charakterze gnostyckim, oraz fragment Ormiańskiej Ewangelii Dzieciństwa, 
będący wyrazem raczej pobożności ludowej.

TeksTy

Ewangelia Tomasza
3 Rzekł Jezus: „Gdy wasi przy wódcy powiedzą wam: «Oto królestwo jest 

w  niebie, wtedy ptaki niebieskie będą pierwsze przed wami». Gdy po wiedzą 
wam, że ono jest w morzu, wtedy ryby będą pierwsze przed wa mi. Ale królestwo 
jest tym, co jest w was, i tym, co jest poza wami. Sko ro poznacie samych siebie, 
wtedy będziecie poznani i będziecie wiedzieć, że jesteście Synami Ojca żywego. 
Jeśli zaś nie poznacie siebie, wtedy istnie jecie w nędzy i sami jesteście nędzą”.

7 Rzekł Jezus: „Szczęśliwy lew, którego zje człowiek. I lew stanie się człowie-
kiem. Przeklęty człowiek, którego zje lew. I człowiek stanie się lwem”.
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11 Rzekł Jezus: „Oto niebo prze minie i tamto, które jest nad nim, prze minie 
i zmarli nie ożyją, a żywi nie będą umierać. W dniach, w których zjedliście coś 
śmiertelnego, uczynicie to żywym. Jeśli będziecie istnieć w światłości, co uczy-
nicie? W dniu, w którym jesteście jednym, staliście się dwoma. Jeśli zaś staliście 
się dwoma, co uczynicie?”.

13 Rzekł Jezus uczniom swoim: „Porównajcie i  powiedzcie mi, kogo przy-
pominam”. Powiedział Mu Szy mon Piotr: „Jesteś podobny do spra wiedliwego 
anioła”. Powiedział Mu Mateusz: „Jesteś podobny do człowie ka, który miłuje 
wiedzę i  jest ro zumny”. Powiedział Mu Tomasz: „Nauczycielu, moje usta nie 
ujmą zu pełnie tego, aby powiedzieć, do kogo jesteś podobny”. Rzekł Jezus: „Ja 
nie jestem twoim nauczycielem, ponieważ wypiłeś i napoiłeś się ze źródła kipią-
cego, które ja odmierzyłem”. I wziął go, i  odwrócił się, i  powiedział mu trzy 
słowa. Gdy zaś Tomasz przyszedł do swych przyjaciół, zapytali go: „Co ci Jezus 
powiedział?”. Rzekł im To masz: „Jeśli wam powiem jedno ze słów, które mi po-
wiedział, podniesie cie kamienie, aby rzucić we mnie, a ogień wyjdzie z kamieni, 
aby was spalić”.

18 Rzekli uczniowie do Jezusa: „Powiedz nam, w jaki sposób nastanie nasz 
koniec?”. Odrzekł Jezus: „Odkry liście już początek, aby poszukać koń ca; tam 
bowiem, gdzie jest początek, tam będzie i koniec. Błogosławiony, kto stanie na 
początku – pozna ko niec i nie zakosztuje śmierci”.

Ewangelia Dzieciństwa Ormiańska
Rozdział XVIII
1 O świcie Józef wziął Maryję i Jezusa i poszli do ziemi Kanaan, do miasta, 

które nazywało się Madiam. Jezus miał wtedy sześć lat. Zdarzyło się, że gdy 
Jezus chodził po mieście, zobaczył dzieci zebrane w jednym miejscu i skierował 
się ku nim. Wi dząc go, że się zbliżał, powiedzieli do siebie: „Oto obcy chłopiec, 
który przychodzi, chodźcie, zmusimy go do ucieczki”. Inne powiedziały: „Co 
złe go nam czyni, przecież jest takim sa mym dzieckiem jak my?”.

2 Jezus usiadł wśród nich i  rzekł: „Dlaczego milczycie, co zamierzacie ro-
bić?”. Dzieci odpowiedziały: „Nic”. Jezus zapytał: „Kto z was zna jakąś zabawę?”. 
Dzieci odpowiedziały: „Nie umiemy nic robić”. Jezus rzekł: „Patrzcie wszyscy!”. 
I wziął do ręki trochę gliny, ulepił z niej wróbla, dmuchnął nań, i ptak wzleciał 
do góry. I powiedział: „Wstańcie, chodźcie i złapcie wróbla”. Oni patrzyli zdu-
mieni i dziwili się cudowi, który uczynił Jezus.

3 I znowu zebrał trochę pyłu z ziemi, rzucił go w powietrze i pył zmienił 
się w muchy i komary i całe miasto napełniło się nimi: a one bardzo dokuczyły 
ludziom i zwierzętom. Drugi raz wziął trochę gliny i ulepił z niej pszczoły i osy, 
i rzucił je wśród [dzieci], i spowodował wśród nich zamieszanie.

Apokryfy Nowego Testamentu, M. Starowieyski (red.), t. I, s. 124–125, 356, Lublin 1986.
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PyTania
1. Jakie podobieństwa i  różnice można dostrzec pomiędzy powyższymi frag-

mentami a Ewangeliami kanonicznymi?
2. Czy powyższe teksty mogą być inspirujące w rozumieniu Ewangelii kano-

nicznych?
Opr. Piotr Sikora

rudolF bulTmann

Do czasów I wojny światowej większość egzegetów interesowała się przede 
wszystkim krytyką literacką. Badano kompozycję Ewangelii, jej źródła i współ-
zależności (Redaktionsgeschichte – historia redakcji). Rezultatem tej pracy była 
teoria dwóch źródeł (Mk – Q). Z nazwiskiem Bultmanna (1884–1976) zwią-
zana jest teoria „historii form” (Formgeschichte), według której materiał ewange-
liczny przed ostateczną redakcją ewoluował w tradycji ustnej. Bultmann jako 
pierwszy zastosował metodę morfologiczno-historyczną do Ewangelii synop-
tycznych. Usiłował zrekonstruować źródło i historię ustnych przekazów tych 
fragmentów, które posiadamy teraz utrwalone w  formie spisanej. Uczynił to 
w książce Die Geschichte der synoptischen Tradition („Historia tradycji synoptycz-
nej”) z 1921 roku. W roku 1926 wydał książkę pt. Jesus, w której podjął problem 
możliwości dotarcia do historycznej prawdy o Jezusie w oparciu o świadectwa 
Ewangelii. Swoim stanowiskiem wywołał jedną z najciekawszych dyskusji teo-
logicznych XX wieku.

TeksT

Jestem bowiem zdania, że na temat życia i osoby Jezusa nie możemy wiedzieć 
nic więcej, gdyż źródła chrześcijańskie nie interesowały się tym, a poza tym są 
one bardzo fragmentaryczne i zdominowane przez legendę, i ponieważ inne źró-
dła na temat Jezusa nie istnieją. To, co od mniej więcej 150 lat napisano o Jezusie, 
Jego osobie, Jego wewnętrznym rozwoju i tym podobnych rzeczach, jest – o ile 
nie są to krytyczne studia – fantastyczne i romansowe. (…) Jeśli wziąć pod uwagę, 
jak rozbieżne są sądy na temat, czy Jezus uważał się za Mesjasza czy też nie, a je-
śli tak, to w jakim sensie to czynił, od jakiego momentu itd., i jeśli wziąć jeszcze 
pod uwagę, że uważanie się za Mesjasza nie byłoby zaiste błahostką, że raczej ten, 
kto by się za Mesjasza uważał, w całej swej istocie musiałby być przez ten fakt 
bardzo wyraźnie określony, to trzeba przyznać, co następuje: jeśli w tej kwestii 
panuje ciemność, to oznacza to właśnie, że na temat Jego osoby wiemy tyle co 
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nic. Osobiście jestem zdania, że Jezus nie uważał się za Mesjasza, nie wydaje mi 
się jednak, że przez to mam wyraźniejszy obraz Jego osoby. (…)

Poza tym na temat następującego opisu można powiedzieć niewiele. Jego 
przedmiotem nie jest więc życie bądź osoba Jezusa, ale Jego „nauka”, Jego 
zwiastowanie (głoszenie). Jakkolwiek mało wiemy o życiu i osobie – to o Jego 
głoszeniu wiemy tyle, że pozwala nam to na stworzenie spójnego obrazu. Tym-
czasem również tutaj wobec charakteru naszych źródeł wskazana jest wyjątkowa 
ostrożność. To, co zawierają te źródła, to przede wszystkim głoszenie wspólnoty, 
które jednak w większej części ma początek w Jezusie. To oczywiście nie dowo-
dzi, że wszystkie słowa, które wspólnota głosi jako słowa Jezusa, w istocie zosta-
ły przez Niego wypowiedziane. W przypadku wielu słów można udowodnić, że 
powstały one dopiero we wspólnocie, w przypadku innych, że zostały one przez 
wspólnotę opracowane. (…)

Wątpliwość, czy Jezus rzeczywiście istniał, nie ma uzasadnienia i  nie za-
sługuje na to, aby próbować ją obalić. To, że Jezus jako inicjator stoi za hi-
storycznym ruchem, którego pierwszym namacalnym stadium była najstarsza 
wspólnota palestyńska, jest jasne. Jednak inna kwestia [to to], na ile wspólnota  
obiektywnie i wiernie zachowała Jego obraz i Jego głoszenie. Dla tego, kogo 
interesuje osoba Jezusa, taka sytuacja jest przygnębiająca bądź druzgocząca. 
Dla naszych celów nie jest ona aż tak istotna, ponieważ przedmiotem na-
szej analizy jest kompleks myśli zawarty w owej najstarszej warstwie przeka-
zu. Natrafiamy na niego najpierw jako na część tradycji, która dotarła do nas 
z przeszłości, i jeśli zadajemy jej pytania, to szukamy w ten sposób kontaktu 
z historią. Nośnikiem tych myśli jest według przekazu Jezus. I najprawdopo-
dobniej rzeczywiście tak było. Gdyby było inaczej, to to, o czym mowa  w tym 
przekazie, i tak w żadnym wypadku się nie zmienia. Dlatego nie widzę powo-
du, żeby nie zatytułować tego opisu „głoszenie Jezusa” i by nie mówić o Jezusie 
jako o głosicielu. Ten, kto owo [słowo] „Jezus” chce zawsze umieszczać w cu-
dzysłowie i przyznawać mu jedynie znaczenie skrótowego określenia zjawiska 
historycznego, ma do tego prawo. (…)

Zanim nastąpi właściwy opis, należy raz jeszcze pokreślić, ze eschatologiczne 
orędzie Jezusa, nauka o nadejściu panowania Bożego oraz wezwanie do pokuty 
można zrozumieć tylko wówczas, gdy weźmie się pod uwagę, jak pojmowany 
człowiek leży u podstaw tego orędzia; i że ma ono sens tylko dla tego, kto jest 
gotów podać w wątpliwość przyjęte przez siebie pojmowanie człowieka, to zna-
czy pojmowanie samego siebie, i mierzyć miarą wychodzącej mu oto naprzeciw 
wykładni ludzkiej egzystencji. Rozumie się zatem przez się, że nie można kon-
centrować się na związanej z tamtym czasem mitologii, w której to, co właściwie 
zawarte jest w głoszeniu Jezusa, znajduje swój zewnętrzny wyraz. Owa mitolo-
gia ześlizguje się ostatecznie z wielkiego podstawowego doświadczenia (oglą-
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du), które przysłania, z Jezusowego pojmowania człowieka jako postawionego 
w sytuacji decyzji poprzez przyszłe działanie Boga.

R. Bultmann, Jesus, Tübingen 1926, 1951², s. 11 n., 14–15 n., 50, tłum. R. Samek.

PyTania
1. Jakie jest stanowisko Bultmanna na temat historycznego istnienia Jezusa?
2. Czy jest możliwe dotarcie do historycznych słów i czynów Jezusa?
3. Czy Ewangelie zawierają historyczną prawdę o Jezusie?

Opr. ks. Tadeusz Dzidek

marek skierkowski

Ks. Marek Skierkowski, wykładowca teologii na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pochyla się nad 
wiarygodnością zmartwychwstania Jezusa. Książka, z której pochodzi propono-
wany tekst, prezentuje chrystologię Geralda O’Collinsa, dwudziestowiecznego 
wybitnego australijskiego teologa fundamentalnego, wykładowcy na Papieskim 
Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Poniższy fragment stanowi syntezę 
współczesnych podejść do faktu zmartwychwstania wraz z ich krytyczną oceną 
autorstwa O’Collinsa.

TeksT

Wraz z renesansem, zdaniem O’Collinsa, rozpoczynała się w świecie „pew-
na erozja wiary paschalnej”1. Ortodoksyjna teologia przechodzi do defensywy. 
Charakter apologetyczny mają prace W. Paley’a (1743–1805): A View of the Evi- 
dence of Christianity, i G. Perrone’a (1794–1876): On the True Religion Against 
Unbelievers. O ile w epoce patrystycznej koncentrowano się nade wszystko na 
nadziei na zmartwychwstanie, ożywionej przez Chrystusowe powstanie z mar-
twych, oraz na doświadczeniu Zmartwychwstałego w sakramentach świętych, 
o tyle w epoce nowożytnej na czoło wysuwają się trzy inne tematy: historycz-
ność zmartwychwstania Jezusa, objawienie przez to zmartwychwstanie i natu-
ra wiary paschalnej. O’Collins przedstawia poglądy w  tych kwestiach ośmiu 
wybitnych teologów XX wieku: K.  Bartha, R.  Bultmanna, W.  Pannenberga, 
W. Marxsena, J. Moltmanna, K. Rahnera, H. Künga i J. Sobrino2.

1 G. O’Collins, Gesù risorto, Brescia 1989, s. 39.
2 Zob. tamże, s. 41–114.
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K a r l  B a r t h  (zm. 1968) należy niewątpliwie do tych teologów ubiegłego 
stulecia, którzy w  znacznym stopniu odnowili zainteresowanie Chrystusowym 
zmartwychwstaniem. Dzieląc twórczość szwajcarskiego protestanta na trzy okre-
sy, O’Collins zajmuje się średnim (1914–1931) i  późnym Barthem (1931–1968). 
Wychodzi od tezy, że w teologii Bartha zmartwychwstanie Jezusa ma znaczenie 
centralne. „Można wyobrazić sobie – pisał autor Die Kirchliche Dogmatik – Nowy 
Testament, który zawiera jedynie historię Paschy i orędzie paschalne, ale nie jest 
możliwe wyobrażenie sobie Nowego Testamentu bez nich. Historia paschalna bo-
wiem i orędzie paschalne zawierają całą resztę, natomiast bez nich cała reszta pozo-
stawałaby w próżni jako czysta abstrakcja”3. Czy jednak zmartwychwstanie można 
nazwać wydarzeniem historycznym? Średni Barth, w Der Römerbrief, odpowiadał na 
to pytanie przecząco. Zmartwychwstanie Jezusa jest „«nie historyczną» relacją ca-
łej historycznej egzystencji Jezusa do Jego początku w Bogu”4. Natomiast późny 
Barth stwierdza, że trzeciego dnia po swojej śmierci Jezus rozpoczyna drugą histo-
rię. To jest „druga historia – czy raczej fragmenty drugiej historii – Jezusa: historia 
wielkanocna, historia czterdziestu dni między Jego zmartwychwstaniem i wniebo-
wstąpieniem”5. Jednakże – podkreśla szwajcarski teolog – historycy nie są w stanie 
jej zweryfikować. Świadectwa paschalne bowiem nie pochodzą z zewnątrz, ale od 
wierzących. Zmartwychwstanie Jezusa stanowi sagę lub legendę, ale nie mit, gdyż 
wydarzyło się realnie, chociaż wymyka się badaniu historycznemu. Akcentując rolę 
Ducha Świętego w budzeniu wiary paschalnej, Barth nie zapomina o ważności 
spotkań Zmartwychwstałego z  uczniami. Ewoluuje natomiast zapatrywanie się 
szwajcarskiego teologa na kwestię pustego grobu. O ile w pierwszych pismach trak-
tował pusty grób jako zagadnienie o znikomym znaczeniu dla teologii, o tyle później 
pisał już o „znaku nieodzownym” pustego grobu, wiele mówiącym o cielesnym cha-
rakterze zmartwychwstania i tożsamości między Jezusem ziemskim i paschalnym6.

Zasadniczy zarzut O’Collinsa względem teologii Bartha dotyczy jej ewi-
dentnej niekonsekwencji: szwajcarski protestant „przypisuje zmartwychwstaniu 
realny charakter historyczny, a potem odmawia historykom prawa wypowiada-
nia się w tej kwestii!”7. Natomiast wartość trwałą ma przekonanie Bartha, że 

„nasza teologia zubożyłaby się drastycznie, gdyby zapomniała o  funkcji zmar-
twychwstania w Bożym planie pojednania i objawienia”8.

3 K. Barth, Die Kirchliche Dogmatik, Zürich 1948, t. III/2, s. 531.
4 K. Barth, L’Epistola ai Romani, Milano 1962, s. 174–175.
5 K. Barth, Die Kirchliche Dogmatik, dz. cyt., t. III/2, s. 529.
6 Por. tamże, s. 542–544.
7 G. O’Collins, Gesù risorto, dz. cyt., s. 56.
8 Tamże. Zob. także G. O’Collins, Karl Barth on Christ`s Resurrection, „Scottish Journal of 
Theology” 26 (1973), s. 85–99. 
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Przechodząc do R u d o l f a  B u l t m a n n a (zm. 1976), O’Collins sygnalizuje, 
że poglądy tego teologa omówi za pomocą trzech par kategorii: historii i wiary, 
wiedzy i  mitu, kerygmy i  eschatologii. Biblista protestancki sądził, że wyda-
rzenia przeszłości (Historie) jako takie nie mogą i nie powinny przyczyniać się 
do decyzji wiary. Wiara bowiem dotyczy tego, co dla mnie i mojej egzystencji 
ma znaczenie ostateczne, a więc dokonuje się na poziomie historyczno-egzy-
stencjalnym (Geschichte). W takiej optyce zmartwychwstanie Chrystusa jest wy-
łącznie pewną rzeczywistością, która dotyczy naszej egzystencji, i wydarzeniem 
eschatologicznym, ale nie historycznym. W konsekwencji Bultmann pojmuje 
zmartwychwstanie Jezusa jako wydarzenie mityczne. Jego program demitologi-
zacji, daleki od eliminowania mitu, stanowi wezwanie do właściwej interpretacji 
mitu proklamowanego w kerygmie Kościoła. „Wiara w zmartwychwstanie jest 
w istocie tą samą rzeczą co i wiara w zbawczą skuteczność krzyża, wiarą w krzyż 
jako krzyż Chrystusa”9. Jezus zmartwychwstał w kerygmie – tak na ogół stresz-
cza się Bultmanna teologię zmartwychwstania. „Chrystus (…) ukrzyżowany 
i  zmartwychwstały (…) spotyka nas w głoszonym słowie i nigdzie indziej”10. 
Stanowi On zatem eschatologiczne teraz, egzystencjalne wezwanie skierowane 
do każdego chrześcijanina, aby krzyż Jezusa uczynił swoim krzyżem11. 

W ocenie poglądów niemieckiego biblisty O’Collins, nie negując, że zmar-
twychwstanie rzuca światło na śmierć krzyżową Jezusa i nie wdając się w szcze-
gółową krytykę całego systemu Bultmanna, uwypukla tezę Nowego Testamentu, 
że śmierć i zmartwychwstanie stanowią dwa odrębne wydarzenia12.

W opozycji do Bultmanna i Bartha rozwija swoje poglądy na zmartwychwsta-
nie Jezusa inny protestant, mianowicie Wo l f h a r t  Pa n n e n b e r g (ur. 1928)13. 
W Grundzüge der Chrislologie pisał on: „O tym, czy jakieś konkretne wydarzenie 
miało miejsce lub nie dwa tysiące lat temu, nie zapewnia wiara, tylko badanie 
historyczne”14. Zdaniem Pannenberga, ukazywania się Zmartwychwstałego czy-
nią zmartwychwstanie faktem na równi z każdym innym wydarzeniem histo-
rycznym antycznego świata. Duże znaczenie ma także odkrycie pustego grobu, 
gdyż orędzie paschalne nie utrzymałoby się w Jerozolimie nawet przez godzinę, 

9 R. Bultmann, New Testament and Mythology, [w:] Kerygma and Myth: A Theological De-
bate, pod red. H.W. Bartscha, London 1953, t. I, s. 41.

10 Tamże.
11 Por. tamże, s. 38–43.
12 Por. G. O’Collins, Gesù risorto, dz. cyt., s. 56–68.
13 Interpretacją chrystologii Pannenberga O’Collins zajmuje się w: The Christology of Wolf-

hart Pannenberg, „Religious Studies” 3 (1967), s. 369–376; Christology from Below, „Inter-
pretation” 23 (1969), s. 228–232.

14 W. Pannenberg, Jesus – God and Man, London 1968, s. 99.
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gdyby odkrycie pustego grobu nie było faktem powszechnie znanym15. Niemiecki 
teolog zauważa, że Apostołom we właściwej interpretacji chrystofanii i odkry-
cia pustego grobu pomagała tkwiąca w  sercach wszystkich ludzi nadzieja na 
egzystencję po śmierci. Na podstawie zatem ukazywań się Zmartwychwstałe-
go i odkrycia pustego grobu można stwierdzić, że samo zmartwychwstanie jest 
wydarzeniem historycznym, gdyż miało miejsce w pewnym określonym czasie 
w naszym świecie16.

Zasadniczy zarzut O’Collinsa względem teologii Pannenberga polega na 
tym, że niemiecki teolog, kładąc nacisk na badanie historyczne, na przeszłość, 
nie docenia świadectw o zmartwychwstaniu Jezusa dawanych przez dzisiejszych 
chrześcijan, doświadczających Zmartwychwstałego w modlitwie, przepowiada-
niu Kościoła i sakramentach17.

Zdaniem O’Collinsa, żaden teolog nie jest tak odległy od idei zmartwych-
wstania zaprezentowanej przez Pannenberga jak W i l l i  M a r x s e n (ur. 1919). 
Autor Die Auferstehung Jesu von Nazareth twierdzi bowiem, że „odpowiedź hi-
storyka na pytanie, czy Chrystus powstał z martwych, musi brzmieć: nie wiem, 
nie jestem już w  stanie tego wykryć”18. Zresztą, dodaje Marxsen, nawet pozy-
tywna odpowiedź byłaby bez znaczenia dla wiary. „Historycznie można tylko 
ustalić (…), że ludzie po śmierci Jezusa stwierdzili, iż zdarzyło im się coś, co 
określili jako widzenie Jezusa, a refleksja nad tym widzeniem doprowadziła ich 
do interpretacji, że Jezus został wskrzeszony z  martwych”19. Zamiast mówić 
o  zmartwychwstaniu Marxsen proponuje sformułowanie, które zapewniło mu 
sławę w świecie teologii: Die Sache Jesu geht weiter – sprawa Jezusa trwa nadal20. 
Mówienie o wydarzeniu zmartwychwstania jest, wprawdzie zrozumiałą niegdyś, 
a może nawet konieczną, dla nas jednak niedopuszczalną historyzacją interpre-
tacji. Pytanie o  zmartwychwstanie Jezusa nie jest w  gruncie rzeczy pytaniem 
o wydarzenie po Wielkim Piątku, ale pytaniem o ziemskiego Jezusa i  (nieroz-
dzielnie związanym) pytaniem, w  jaki sposób Jego sprawa była później prze-

15 Por. tamże, s. 100.
16 Por. tamże, s. 88–114; zob. także G. O’Collins, Come nasce la fede nella risurrezione?, 

„Rassegna di Teologia” 16 (1975), s. 410–411.
17 Por. G. O’Collins, Gesù risorto, dz. cyt., s. 73.
18 W. Marxsen, The Resurrection of Jesus of Nazareth, London 1970, s. 119. Zob. recenzję 

tej książki napisaną przez G. O’Collinsa: „The Heythrop Journal” 12 (1971), s. 207–211; 
zob. także G. O‘Collins, What Are They Saying About the Resurrection?, New York 1978, 
s. 106–115.

19 W. Marxsen, Die Auferstehung Jesu als historisches und theologisches Problem, [w:] Die Be-
deutung der Auferstehungsbotschaft für den Glauben an Jesus Christus, pod red. W. Marxsena, 
U. Wilckensa, G. Dellinga i H.-G. Geyera, Gütersloh 1968, s. 24.

20 Por. tamże, s. 29.
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żywana i dzisiaj jeszcze może być przeżywana. Wiara popaschalna pierwszych 
uczniów nie była w istocie inna od tej, do której Jezus wzywał ludzi przed Paschą. 
Czymś decydującym nie jest zmartwychwstanie, ale Jezus, Jego słowa i  czyny. 
Jezus w swym ziemskim działaniu był przeżywany jako antycypacja eschatonu21.

O ile zatem – podsumowuje O’Collins – Bultmann proponował ukrzyżowa-
nego i zmartwychwstałego Chrystusa kerygmy Kościoła, o tyle Marxsen pisał 
o  Jezusie ziemskim, którego kerygma nie przestaje być proklamowana nawet 
pomimo Jego śmierci krzyżowej22. Zdaniem australijskiego jezuity, u  źródeł 
poglądów Marxsena znajduje się przesadny lęk, aby nie pomniejszyć realnego 
znaczenia posługiwania Jezusa, czyniąc z Jezusa ziemskiego jedynie „zwykłego 
prekursora Jezusa zmartwychwstałego”23.

Przechodząc do J ü r g e n a  M o l t m a n n a (ur. 1926), O’Collins sygnalizuje, 
że odniesie się tylko do podstawowej pracy tego teologa, Theologie der Hoffnung 
(1965), inspirowanej w pewnym stopniu myślą E. Blocha, autora Das Prinzip Hof-
fnung (1959). Protestancki teolog twierdzi, że „wiara chrześcijańska, która nie jest 
wiarą w zmartwychwstanie, nie może zwać się ani chrześcijańską, ani wiarą”24. Trzy 
pytania Kanta z jego Krytyki czystego rozumu stanowią matrycę Moltmannowskie-
go podejścia do zmartwychwstania Chrystusa: co mogę wiedzieć? (pytanie histo-
ryczne), co powinienem czynić? (pytanie etyczne czy egzystencjalne), czego mogę 
się spodziewać? (pytanie eschatologiczne). Jako kluczowe jawi się pytanie trzecie. 
W odpowiedzi na nie niemiecki teolog stwierdza, że zmartwychwstanie Chrystu-
sa nie oznacza pewnej możliwości wewnątrz świata i jego historii, ale pewną moż-
liwość całkowicie nową dla świata, dla egzystencji i dla historii. W konsekwencji 

„wydarzenie Chrystusowego powstania z martwych jest wydarzeniem, które może 
być pojęte jedynie na sposób obietnicy”25. Z tej perspektywy Moltmann patrzy 
następnie na zagadnienia określone przez pierwsze i drugie pytanie Kanta. Uka-
zywania się Zmartwychwstałego uczniom protestancki teolog pojmuje nade 
wszystko jako wizje powołaniowe, w których „słuchanie” Pana odgrywało zasadni-
czą rolę26. Chrystus zmartwychwstały, identyfikując się z Jezusem ukrzyżowanym 
i Panem, który ma przyjść przy końcu świata, wzywa ludzi do misji miłości, służby 
ludziom i zaangażowania się w apostolat nadziei względem świata27.

21 Por. tamże, s. 9–39.
22 Por. G. O’Collins, Gesù risorto, dz. cyt., s. 78.
23 Por. tamże, s. 79.
24 J. Moltmann, Theology of Hope. On the Ground and the Implications of a Christian Eschato-

logy, London 1967, s. 166.
25 Tamże, s. 190.
26 Por. tamże, s. 198.
27 Por. tamże, s. 329–338.
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Zdaniem O’Collinsa, „jeśli zmartwychwstanie podporządkowuje historię 
świata procesowi eschatologicznemu, (…) to w  najlepszym wypadku moż-
na jedynie mieć nadzieję na sformułowanie pewnego fragmentarycznego 
i  prowizorycznego przypuszczenia na temat tego, co się wydarzyło i  co się 
wydarza”28. To właśnie stanowi najsłabszy punkt Moltmannowskiej teologii 
zmartwychwstania.

W końcowej części swego przeglądu dwudziestowiecznych ujęć Chrystuso-
wego powstania z martwych australijski jezuita zajmuje się poglądami trzech 
teologów katolickich: Rahnera, Künga i Sobrino. Ich podejścia do tematu są, 
jego zdaniem, odpowiednio: „teologiczne, apologetyczne i praktyczne”29.

K a r l  R a h n e r (zm. 1984) uważa, że właściwy punkt wyjścia autentycznej 
teologii Paschy stanowi prawdziwa teologia śmierci. Już sama świadomość, że 
śmierć jest nieunikniona – wyjaśnia niemiecki jezuita, nawiązując do Martina 
Heideggera i  jego określenia człowieka jako bytu-ku-śmierci – rzutuje na całe 
ludzkie życie, czyniąc śmierć zawsze obecną w tym życiu. Rahner zwraca jed-
nak uwagę nie tyle na negatywny wymiar śmierci, destrukcyjny dla życia, ile 
nade wszystko akcentuje jej pozytywną stronę: dzięki śmierci podstawowe decy-
zje człowieka wobec Boga, świata i siebie samego zyskują charakter definitywny. 

„Chrześcijaństwo – pisał – jest taką religią, która śmierć pewnego człowieka uwa-
ża za najbardziej fundamentalne wydarzenie historii zbawienia i historii świata”30. 
Skoro bowiem w śmierci, i tylko w śmierci, człowiek wchodzi w pewną relację 
otwartą, bez granic, z całym kosmosem, to Chrystus na mocy swojej śmierci stał 
się sercem świata, najgłębszym centrum całej rzeczywistości stworzonej31.

Czym więc jest zmartwychwstanie Jezusa, skoro to Jego śmierć ma tak decy-
dujące znaczenie? Niemiecki teolog odpowiada, że zmartwychwstanie stanowi 
manifestację tego, co wydarzyło się w śmierci Chrystusa. Jednakże tego stwier-
dzenia nie można rozumieć w sensie Bultmannowskim, jakoby zmartwychwsta-
nie było jedynie wyrażeniem pełnego znaczenia krzyża. Dla Rahnera śmierć 
i zmartwychwstanie to dwa wydarzenia, które wzajemnie się warunkują i inter-
pretują, a drugie stanowi cel i dopełnienie pierwszego32.

Drugim ważnym zagadnieniem, które podejmuje Rahner, jest usprawie-
dliwienie wiary paschalnej. Odwołuje się w  tym względzie nie tylko do świa-
dectwa pierwszych uczniów, ale i zasadniczego ukierunkowania człowieka na 

28 G. O’Collins, Gesù risorto, dz. cyt., s. 89.
29 Tamże, s. 91.
30 K. Rahner, Death, [w:] Sacramentum Mundi, pod red. K. Rahnera, London 1968, t. II, s. 58.
31 Por. tamże, s. 58–62.
32 Por. K. Rahner, Resurrection: D. Theology, [w:] Sacramentum Mundi, pod red. K. Rahnera, 

London 1970, t. V, s. 331–333.
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egzystencję po śmierci. „Należące do istoty człowieka – pisał w  Grundkurs 
des Glaubens – transcendentalne doświadczenie oczekiwania na własne zmar-
twychwstanie jest horyzontem rozumienia, wewnątrz którego i tylko wewnątrz 
którego można w ogóle wierzyć w coś takiego, jak zmartwychwstanie Jezusa, 
i doświadczyć go”33. W przeciwieństwie do Pannenberga niemiecki jezuita nie 
zajmuje się historyczną weryfikacją ukazywań się Zmartwychwstałego i odkry-
cia pustego grobu, zostawiając te kwestie egzegetom. Interesuje go natomiast 
zbadanie natury doświadczenia zmartwychwstałego Pana przez uczniów. Nie 
można jej, jego zdaniem, interpretować w sposób, który „albo za bardzo upo-
dabnia to doświadczenie do mistycznych wizji (typu imaginacyjnego) z czasów 
późniejszych, albo przedstawia je jako doświadczenie niemal czysto zmysłowe 
(o jakim nie może być mowy) osoby, która rzeczywiście osiągnęła spełnienie”34. 
Spotkania Zmartwychwstałego z uczniami były specyficznej natury, sui generis. 
Rahner przytacza trzy racje na poparcie swej tezy. Po pierwsze, Biblia wyraźnie 
odróżnia paschalne doświadczenia apostołów od wszelkich innych, przedsta-
wianych na kartach tak Starego, jak i Nowego Testamentu, form kontaktu czło-
wieka z Bogiem. „Analiza tekstów o zmartwychwstaniu, począwszy od prostych 
formuł wyznania wiary (…) aż do tekstów, które dramatyzują doświadczenie 
paschalne ze względu na różne motywy teologiczne, wykazuje, że są one świa-
dome szczególnego charakteru doświadczenia paschalnego”35. Po drugie, nie-
powtarzalność wielkanocnych spotkań wynika z  faktu, że są one „przypisane 
do określonego etapu historii zbawienia”, „nie można oczekiwać, że będą się 
one wciąż na nowo powtarzały”36. Po trzecie, „my wszyscy, jeżeli chodzi o wiarę 
w zmartwychwstanie Jezusa, jesteśmy i pozostaniemy uzależnieni od świadec-
twa z  góry wybra nych świadków, którzy «widzieli» zmartwychwstałego Pana, 
i tylko za pośrednictwem tego apostolskiego świadectwa i w zależności od niego 
możemy wierzyć w zmartwychwstanie Jezusa”37.

H a n s  K ü n g (ur. 1928) uwypukla, zdaniem O’Collinsa, zasadnicze różni-
ce w genezie chrześcijaństwa i wielkich religii świata, koncentrując te różnice 
na wydarzeniu zmartwychwstania Jezusa. Chrześcijaństwo, w  odróżnieniu od 
innych religii, rodzi się spontanicznie po całkowitej klęsce Jezusa – Jego hanieb-
nej śmierci, właśnie w imię przegranego Mistrza. Jawi się to jako „historyczna 
enigma”38, której rozwikłanie stanowić może jedynie wydarzenie zmartwych-

33 K. Rahner, Podstawowy wykład wiary, tłum. T. Mieszkowski, Warszawa 1987, s. 224.
34 Tamże, s. 226.
35 Tamże, s. 227.
36 Tamże.
37 Tamże, s. 225.
38 H. Küng, On Being a Christian, London 1977, s. 345.
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wstania. Küng podkreśla, że gdyby zmartwychwstanie Jezusa nie miało miejsca, 
apostołowie mogliby z łatwością czcić Go jako proroka-męczennika. Tymczasem 
proklamowali oni zupełnie obce judaizmowi orędzie o Mesjaszu ukrzyżowanym 
i powstałym z martwych39.

Küng uważa, że dla zachowania tożsamości osobowej między Jezusem ziem-
skim i zmartwychwstałym ciągłość cielesna, a więc i pusty grób, nie są koniecz-
ne, gdyż wystarczy ciągłość na poziomie duchowym. „Pusty grób – pisał – nie 
stanowi warunku, lecz najwyżej pewną ilustrację wydarzenia wielkanocnego”40. 
Wielką wagę natomiast autor Christ sein przywiązuje do ukazywań Zmar-
twychwstałego. Te „realne spotkania”41 pojmuje on jako wyjątkowe powołania 
skierowane do uczniów przez Jezusa, porównywalne z powołaniami starotesta-
mentowych proroków42.

Według O’Collinsa, chociaż szwajcarski teolog pisał o analogii, a nie parale-
lizmie, to jednak zbyt mocno wyakcentował podobieństwa między spotkaniami 
paschalnymi i  sytuacjami otrzymywania misji przez dawnych proroków i nie 
potrafił ponadto ukazać znaczenia odkrycia pustego grobu43.

Podejście do kwestii zmartwychwstania Jezusa J o n a  S o b r i n o (ur. 1938) 
australijski jezuita określa praktycznym. O ile Rahner analizował człowieka jako 
byt-ku-śmierci, o  tyle autor Cristologia desde America Latina (podtytuł: Esbozo 
a partir del seguimento del Jésus histórico) patrzy na całą ludzką historię cierpienia, 
mając na myśli w  sposób szczególny niesprawiedliwość. „Pierwszym warun-
kiem hermeneutycznym zrozumienia zmartwychwstania Jezusa – pisał – jest 
(…) raczej pewna nadzieja przeciw śmierci i niespra wiedliwości (model biblijny) 
niż po prostu nadzieja ponad i poza śmiercią oraz niesprawiedliwością (model 
grecki)”44. Ta nadzieja jawi się już chociażby w pytaniu nurtującym ludzi: Kto 
zwycięży, ciemięzca czy uciskany?45.

Jeśli chodzi o samo zmartwychwstanie Jezusa, Sobrino wskazuje na dogłębny 
kryzys, zarówno antropologiczny, jak i teologiczny, dotykający uczniów w Wiel-
ki Piątek. Jednakże dzięki ukazywaniom się Zmartwychwstałego „doświadczyli 
oni, że Bóg nie opuścił definitywnie Jezusa na krzyżu”46. Spotkania paschal-
ne wiążą się z nadaniem misji: „Jezus nie pojawia się jedynie, aby pokazać ko-

39 Por. tamże, s. 371–372.
40 Tamże, s. 366.
41 Por. tamże, s. 373.
42 Por. tamże, s. 379.
43 Por. G. O’Collins, Gesù risorto, dz. cyt., s. 109–110.
44 J. Sobrino, Christology at the Crossroads, New York 1978, s. 380.
45 Por. tamże, s. 224.
46 Tamże, s. 269.
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muś siebie samego. Jego pojawienia są związane zawsze z wezwaniem do misji 
(…). Ta misja nie powinna być ograniczona do proklamacji tego, co zdarzyło 
się Jezusowi (…). Dotyczy ona także przekształcania świata”47. W konsekwencji 
Sobrino uważa zmartwychwstanie za rzeczywistość niedokończoną. „W swojej 
strukturze historycznej (…) objawienie Boga zrealizowane w zmartwychwsta-
niu Chrystusa jest pewną obietnicą (…), pewną możliwością dla świata i dla 
historii”48.

Sobrino wyolbrzymia kategorię praxis, stwierdzając, że „jest możliwe zwe-
ryfikowanie prawdy tego, co zdarza się w  zmartwychwstaniu, tylko przez 
przekształcającą praxis opartą na ideałach zmartwychwstania (…); zmartwych-
wstanie może zostać uchwycone tylko przez praxis, która zmierza do prze-
kształcania świata”49. Dowartościowanie praxis – komentuje O’Collins – jest 
cenne, ale z pewnością nie może stanowić ona jedynej drogi rozumienia i wery-
fikacji zmartwychwstania50.

M. Skierkowski, Jezus historii i wiary. Chrystologia fundamentalna Geralda O’Collinsa, 
Warszawa 2002, s. 168–178.

PyTania
1. Czym różnią się powyższe stanowiska teologiczne w  kwestii zmartwych-

wstania?
2. Czego brakuje poszczególnym podejściom teologów?
3. Jakie elementy powinna uwzględniać spójna prawda o  zmartwychwstaniu 

Jezusa?
Opr. ks. Damian Wąsek

47 Tamże, s. 254.
48 Tamże, s. 252.
49 Tamże, s. 255.
50 Por. G. O’Collins, Gesù risorto, dz. cyt., s. 114.
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romano guardini

Romano Guardini (1885–1968) – niemiecki myśliciel religijny włoskiego 
pochodzenia, ksiądz katolicki. Wykładał na uniwersytetach w Bonn, Berlinie, 
Wrocławiu, Tybindze i Monachium, przez cały czas pozostając aktywnym dusz-
pasterzem. Pracował z  młodzieżą, uczestniczył w  ruchu odnowy liturgicznej. 
W roku 1939 władze nazistowskie zlikwidowały kierowaną przez Guardiniego 
katedrę filozofii religii i  światopoglądu katolickiego na Uniwersytecie Berliń-
skim, a on sam wycofał się z działalności akademickiej na czas drugiej wojny 
światowej. W okresie powojennym podjął nauczanie i kontynuował je do roku 
1962, harmonijnie łącząc rolę wykładowcy z  posługą kaznodziejską. Na dwa 
lata przed śmiercią w swej pokorze odmówił przyjęcia kapelusza kardynalskiego, 
którym chciał go uhonorować papież Paweł VI. Refleksja Guardiniego stano-
wiła próbę ogarnięcia rzeczywistości w jej złożonym charakterze, bez uciekania 
się do uproszczeń. Jej owocem miał być światopogląd afirmujący współistnienie 
pozostających w  twórczym napięciu przeciwieństw. Myśliciel ten poszukiwał 
świateł, jakich dostarcza spotkanie chrześcijańskiego Objawienia z życiem kul-
turalnym ludzkości oraz wskazywał na jedyne w  swoim rodzaju wyjaśnienie 
sensu ludzkiej egzystencji w osobie i życiu Jezusa Chrystusa.

Najważniejszym spośród dzieł Guardiniego jest opublikowana w roku 1937 
książka Der Herr (w polskim tłumaczeniu z 1999 r. zatytułowana Bóg). Jest ona 
obszerną teologiczną medytacją, poświęconą tajemnicy wcielonego Syna Bo-
żego oraz znaczeniu opisanych w Nowym Testamencie wydarzeń dla naszego 
ludzkiego losu.

TeksT 1

Ósmy rozdział Ewangelii Jana opowiada z kolei historię cudzołożnicy: „Je-
zus natomiast udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. 
Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni 
w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na 
cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, 



118

Teologia fundamentalna

tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał 
nam takie kamienować. A ty co mówisz?». Mówili to, wystawiając Go na próbę, 
aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. 
A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest 
bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień». I powtórnie nachyliwszy się, 
pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, 
poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca 
na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni 
są? Nikt cię nie potępił?». A ona odrzekła: «Nikt, Panie!». Rzekł do niej Jezus: 
«I ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz!»” ( J 8, 1–11).

I znowu musimy się tu wystrzegać powierzchownego spojrzenia na tę scenę, 
które mogłoby sugerować, jakoby Jezus opowiadał się za grzesznicą przeciwko 
cnocie, za osobą, która odważyła się wyłamać z więzów tradycyjnego zachowa-
nia i postąpić według własnej woli, przeciwko Prawu. Otóż byłby to wniosek 
z gruntu błędny. Jezus nie jest rewolucjonistą serca. Nie broni prawa do folgo-
wania namiętności wbrew skostniałemu porządkowi moralnemu i obłudnemu 
purytanizmowi. Przy dokładniejszym wejrzeniu okaże się, że sedno problemu 
tkwi tutaj w tym samym, co w poprzednich spotkaniach. Faryzeusze nie przy-
chodzą bynajmniej po to, aby szukać sprawiedliwości, lecz aby zastawić na Je-
zusa pułapkę. Jeśli zaś chodzi o ich własną moralność, to jest ona zakłamana, 
jako że oni sami nie czynią tego, czego domagają się od innych. Jeśli zaś rze-
czywiście to czynią, to z takim przekonaniem o swojej doskonałości, że stają się 
głusi i ślepi na osobę Chrystusa i Jego orędzie. Dlatego Jezus milczy, a z tego 
milczenia wyłania się głos prawdy. To, że Prawo ma słuszność, nie jest w ogóle 
kwestionowane; ale oskarżyciele uświadamiają sobie, dlaczego oskarżają i kim 
oni sami są. Wtedy ogarnia ich wstyd i odchodzą, „poczynając od starszych”. 
Postępek kobiety nie zostaje bynajmniej uznany za słuszny. Jest ona „grzesznicą” 
i Jezus tak właśnie ją nazywa. Ale wbrew temu sztywnemu pojmowaniu Prawa 
i tym oskarżycielom nie potępia jej. W ten sposób spełnia się wyższa, od Boga 
pochodząca sprawiedliwość, która poszerza serce i objawia „łaskę Boga niosącą 
zbawienie wszystkim ludziom” (Tt 2, 11). Również ta „zaginiona” zostaje we-
zwana przez sprawiedliwego i zarazem miłosiernego Boga.

A potem piękna opowieść Ewangelii Łukasza o nawróconej grzesznicy: „Je-
den z  faryzeuszów zaprosił Go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu 
faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście 
życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przynio-
sła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła 
łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego 
stopy i namaszczała je olejkiem, Widząc to, faryzeusz, który Go zaprosił, mó-
wił sam do siebie: «Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest 
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ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą». Na to Jezus rzekł do niego: 
«Szymonie, mam ci coś powiedzieć». On rzekł: «Powiedz, Nauczycielu!». «Pe-
wien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, 
a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z  czego oddać, darował obydwom. Który 
więc z nich będzie go bardziej miłował?». Szymon odpowiedział: «Sądzę, że ten, 
któremu więcej darował». On mu rzekł: «Słusznie osądziłeś». Potem zwrócił 
się do kobiety i rzekł Szymonowi: «Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego 
domu, a nie podałeś mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi 
włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje 
całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła 
moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ 
bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje». Do niej zaś 
rzekł: «Twoje grzechy są odpuszczone». Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić 
sami do siebie: «Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza?». On zaś rzekł do 
kobiety: «Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!»” (Łk 7, 36–50).

Nie chcemy natrętnie wnikać w to wydarzenie, pełne świętego piękna; cho-
dzi tylko o to, aby nie przyprawiać go tanim sentymentalizmem. Kto przeczyta 
ten tekst we właściwy sposób, nie potrzebuje objaśnienia. Owa „grzesznica” była 
może jedną z bardzo niewielu – czy oprócz Matki Pana, jej, Marii z Betanii 
i ewentualnie Jana byli jeszcze inni? – którzy rzeczywiście uwierzyli.

Kobieta owa wchodzi do sali, gdzie siedzą wyniośli ludzie o nieczułych ser-
cach. Spojrzenia i postawa ich wszystkich wskazują wyraźnie, że nie jest ona tu-
taj osobą pożądaną. Kiedy następnie okazuje pokorną posługę Jezusowi, a On ją 
przyjmuje, faryzeusz, który Go zaprosił, myśli sobie: „Gdyby On był prorokiem, 
wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, co się Go dotyka, że jest grzesznicą”. 
Zdanie to ma Jezusa dezawuować: gdyby był prorokiem, wiedziałby, że jest to 
nierządnica, i odtrąciłby ją od siebie. Widocznie więc tego nie wie – a w takim 
razie nie jest prorokiem. Jeśli zaś wie, co to za jedna, i toleruje jej postępowanie, 
to znaczy, że jest taki sam jak ona. Czy Jezus bierze stronę nierządnicy prze-
ciwko faryzeuszom? Czy opowiada się za życiem w  hańbie przeciwko życiu 
obyczajnemu? Oczywiście nie. Ukazuje natomiast bezkrytycznemu wobec sa-
mego siebie oskarżycielowi, kim on jest: że jest człowiekiem patrzącym wyłącz-
nie z perspektywy ziemskiej, uwikłanym w konwencje tego świata, człowiekiem 
nieczułego serca, bezwzględnym i  ślepym. I ukazuje, jaką postawę zajęła osą-
dzana kobieta: pełną skruchy i wielkiej miłości, która przekreśla całe jej dotych-
czasowe występne życie i zbliża ją do Zbawiciela. Ta, którą nazywasz grzesznicą, 
wchodząc tutaj, już nią nie była; miłować tak, jak ona miłuje, może bowiem ten 
tylko, komu odpuszczony został bardzo wielki grzech.

Nie ma w tym żadnej romantyki grzechu, żadnej obrony namiętności prze-
ciwko ładowi moralnemu i  Prawu. Zbawiciel daje tylko wyraźnie do zrozu-
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mienia, co dla Niego jest naprawdę ważne: że tym czymś jest człowiek – czy 
będzie się on zwał Marią Magdaleną, czy Szymonem faryzeuszem. Zwraca się 
do obojga, ale ponad dzielącymi ich ziemskimi różnicami – do takich, jakimi są 
oni w obliczu Boga.

Jezus nie opowiada się za wyzwoloną jednostką przeciwko społeczności; za 
sercem i jego odruchami przeciwko Prawu. Nie staje po stronie ludzi usuniętych 
poza nawias społeczeństwa przeciwko szanowanemu establishmentowi. Nie 
uważa grzeszników jako takich za bardziej wartościowych od ludzi cnotliwych. 
Wszystko to byłoby romantyką i resentymentem osadzonym we współczesnych 
wyobrażeniach. Jezus szuka człowieka i stawia go w obliczu Boga.

Idzie do wyrzuconych na margines życia i wyzutych z czci, ponieważ są oni 
przez wszystkich potępiani i nikt nie przychodzi im z pomocą. Wchodzi w ich 
krąg; nie dlatego, jakoby Jego dekadenckie usposobienie ciągnęło Go do ludzi 
upadłych, lecz dlatego, że dzięki swej boskiej wolności ma moc przemawiania 
do wszystkich: do ubogich i zagubionych w tym świecie, na których patrzy po 
prostu jako na ludzi i głosi im Boże orędzie, do cieszących się powszechnym 
szacunkiem, którym uświadamia, że oceniają sami siebie fałszywie i że grozi im 
utrata zbawienia.

Ale po tym wszystkim trzeba powiedzieć jeszcze coś innego. Jezus przy-
szedł – tylko On jeden i nikt więcej – aby przynieść wielkie „przewartościowanie 
wartości”, a to przez fakt, że Bóg przemawia do świata i nawiązuje z nim rela-
cję. Otóż Nowy Testament mówi, że ubodzy, pogardzani, grzesznicy i celnicy 
są bardziej otwarci na orędzie i nadchodzące królestwo Boże niż ludzie dobrze 
w tym świecie usytuowani i możni. Ich instynkt popycha ich do tego, aby zacho-
wać świat takim, jaki on jest; nie chcą żadnego „przewartościowania”. Ci pierwsi 
natomiast są mniej przywiązani do aktualnej rzeczywistości i dlatego bardziej 
gotowi przyjąć jej zmianę. I jakkolwiek nie wolno zapominać, że ubóstwo rów-
nież może oddzielać od Boga i popychać do buntu przeciwko Niemu, to jednak 
pozostaje prawdą, że ubodzy i  wyrzuceni poza nawias społeczeństwa łatwiej 
i głębiej poznają złudny charakter ziemskiej egzystencji. Świat sam stara się o to, 
aby widzieli, jaki jest on naprawdę. Ubóstwo może przyprawiać człowieka o otę-
pienie i rozpacz; niemniej jednak istnieje głębokie pokrewieństwo między „cel-
nikami i nierządnicami”, „maluczkimi i prostaczkami” a orędziem o królestwie 
Bożym, przyniesionym przez Tego, który sam był ubogi i bezdomny.

R. Guardini, Bóg. Nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie, tłum. J. Zychowicz, 
Warszawa 1999, s. 59–62.

PyTania
1. Z jakim rozumieniem cech charakteru i motywacji Jezusa stara się walczyć 

autor tekstu?
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2. Czym wyróżnia się postawa Jezusa wobec przywołanych sytuacji i postaci?
3. Co da się powiedzieć na temat osoby Jezusa na podstawie Jego omawianych 

zachowań i słów?
Opr. Marek Kita

Wydana po raz pierwszy w roku 1938 książka Das Wesen des Christentums 
jest jednym z  tych dzieł, w których wyraźnie zaznacza się charakterystyczna 
twórczość niemieckiego teologa i duszpasterza. To refleksja bardzo oryginalna, 
jeśli wziąć pod uwagę, że rodzi się w latach postępującej specjalizacji w naukach 
teologicznych, a zwłaszcza w studium Pisma. Guardini nie traci bowiem sprzed 
oczu zasadniczej prawdy – dla niego istotą chrześcijaństwa jest Jezus Chrystus. 
Przykładem charakterystycznego dla Guardiniego stylu jest fragment poświę-
cony miejscu „męki” w wewnętrznej drodze Chrystusa. To jedna ze stronic, na 
których chrystologia łączy się ze spojrzeniem w wymiarze antropologicznym 
i duchowym.

TeksT 2

Zajmijmy się jeszcze jednym problemem, który również rzuca światło na 
życie Jezusa: problemem Jego stosunku do życia w najbardziej bezpośrednim 
tego słowa znaczeniu.

W ludzkim istnieniu duch jest podstawą możliwości wykroczenia poza bez-
pośrednie dane świata rzeczy i naszego własnego bycia. Możliwość ta oznacza 
jednak pewne niebezpieczeństwo. Rozwój ducha może stawiać pod znakiem 
zapytania możliwość życia – może przynieść szkodę rozwojowi fizycznemu 
i uczuciowemu. Genialność może prowadzić na margines możliwości życia czy 
do jawnej patologii. Zagrożenie to dotyczy również geniusza religijnego. Zda-
rzają się niezwykle uzdolnione pod religijnym względem jednostki, które umie-
rają w młodym wieku; o kimś takim mówimy, że się wcześnie spełnił albo że 
miał charakter nieziemskiej istoty. Albo jednostki, które sprawiają wrażenie zja-
wiska z marginesów życia: wizjoner o nadwątlonym zdrowiu, mistyk o niebez-
piecznym pociągu do cierpienia, człowiek zagrożony przez demony i tak dalej.

Co można z tego punktu widzenia powiedzieć o Jezusie?
Czy Jezus przypomina kogoś, w  kim duch rozrasta się do takich rozmia-

rów, że pustoszy cały ustrój, kogoś, kto niejako umiera od wewnątrz? Nie, na-
wet w najmniejszym stopniu – mamy wrażenie, że Jezus jest w ogóle niezużytą 
istotą. Gdy umierał, miał w sobie nieprzejrzane możliwości, które mogłyby się 
urzeczywistnić, gdyby nie zabrakło Mu na to czasu i miejsca.

Obraz Jego osobowości i Jego życia pod żadnym względem nie przypomi-
na również obrazu kogoś, kto się spełnił w młodym wieku, lecz kogoś, kogo 
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zniszczyła przemoc. Stale odnosimy wrażenie, że Jezus jest czymś nieskończe-
nie więcej, niż się to rzeczywiście uwidacznia; że może więcej, niż rzeczywiście 
czyni; że wie więcej, niż rzeczywiście mówi. Wreszcie Jezus dysponuje niezmie-
rzonymi rezerwami siły i życia.

Jak wygląda sprawa z drugą ewentualnością? Czy Jezus zalicza się do owych 
natur religijnych, które funkcjonują gdzieś na marginesach życia, co właściwie 
pozwala im dostrzec i realizować zadanie, do którego zostały delegowane?

Również to nie dotyczy Jego postaci. U Jezusa nie znajdujemy śladów labil-
ności biologicznej i psychicznej, którą tak często opisuje psychologia i patolo-
gia religijna. Nigdzie [nie widać] wahań nastroju, w których uczucie wychyla 
się ponad ludzką przeciętność, by później spaść poniżej normalnego poziomu, 
przechodząc w osłabienie i  zniechęcenie. Jedyny epizod, który mógłby wska-
zywać na tego rodzaju charakter przeżyć, w Getsemani, ma zupełnie inny sens.

Labilnej struktury psychicznej nie można również wyprowadzić ze świa-
domości eschatologicznej Jezusa. Na przykład nie można powiedzieć, że Jezus 
oczekiwał przełomu pneumicznego, a gdy to wielkie wydarzenie nie nastąpiło, 
popadł w  drugą skrajność i  na zasadzie dialektyki zagłady oczekiwał, że akt 
zniszczenia przyniesie ową zmianę, która nie wydarzyła się bezpośrednio. Inter-
pretacja taka ma sens jedynie wtedy, gdy dotyczy natury, która spełnia warunki 
wymagane przez tego rodzaju ujęcie – o czym nie może być mowy w przypadku 
Jezusa; a Jego świadomość eschatologiczna ma zupełnie inny charakter, który 
nie daje się wywieść z przesłanek, jakie opisuje psychologia religii.

Wizerunek istoty Jezusa nie zawiera również śladów melancholii, tej naj-
bardziej rozpowszechnionej formy patologii religijnej. Nigdzie nie stwierdza-
my rzeczywistej depresji. Jezus często przebywa w samotności, co jednak nie 
oznacza ucieczki melancholika przed ludźmi i światem, lecz przede wszystkim 
pragnienie ciszy w obliczu Boga, zwłaszcza w chwilach wielkiej decyzji – Jezus 
chce być wyłącznie sam, gdy rozmawia z Ojcem.

Jezus nie jest też wizjonerem, którego nawiedzają wizje nadzmysłowego 
świata czy przyszłych wydarzeń tyleż samo obciążające, co podnoszące ducha; 
czy apokaliptykiem, który podlega takiemu ciśnieniu Bożej groźby, że w jej ob-
liczu wszystko mu się rozpada, również jego własne życie…

Obcując z Jezusem, mamy wrażenie absolutnego zdrowia. Nigdzie nie sły-
szymy, że Jezus choruje i że ktoś musi się Nim opiekować – że jest delikatny 
czy przemęczony, że powinien się oszczędzać. Jezus prowadzi surowe życie wę-
drownego kaznodziei i nic nie wskazuje, by musiał specjalnie mobilizować swe 
siły, by podołać trudom. Doniesienie ewangelisty, że Jezus był zbyt słaby, by 
dźwigać belkę krzyża na miejsce kaźni (Mt 27, 32), nie stanowi kontrargumen-
tu, jeśli je połączyć z wcześniejszymi wypadkami i przeżyciami Jezusa. Wręcz 
przeciwnie: trudno nam pojąć, że Jezus potrafił tyle wytrzymać. To samo doty-
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czy Jego szybkiej śmierci ( J 19, 33). Agonia ukrzyżowanego zwykle trwała dość 
długi czas, zanim następował ostateczny koniec; pamiętajmy jednak, że śmierć 
nie jest tylko kwestią ciała, lecz i ducha.

Kolejnym pytaniem jest pytanie o stosunek Jezusa do śmierci. Wszystko, co 
możemy na ten temat powiedzieć, rzecz jasna, zakłada, że Ewangelie nie fan-
tazjują. Wydaje się jednak niemożliwe, by fantazjowały. Miałyby bowiem na-
stępujący wybór: albo kreślić wizerunek mitologicznej figury, co natychmiast 
dałoby się zauważyć, gdyż wizerunkowi brakowałoby żywych rysów – mityczne 
figury nie mają zindywidualizowanej psychiki, lecz są ideogramami, podczas 
gdy Jezus jest pełen najbardziej konkretnego życia – albo wykreować nieznaną 
człowiekowi świadomość życia, która stale rodziłaby wrażenie nieprawdopodo-
bieństwa.

Trzymając się zatem ewangelicznych doniesień, musimy powiedzieć, że 
w  świadomości Jezusa nie występuje śmierć w  naszym rozumieniu. Ilekroć 
mówi On o swym odejściu – dzieje się tak pięciokrotnie – zawsze łączy ją ze 
swym zmartwychwstaniem.

Dla nas śmierć jest absolutnym końcem. Nasza bezpośrednia świadomość 
życia nie wychodzi poza śmierć. Oczywiście, mówimy, że śmierć nie może 
być końcem naszego właściwego istnienia – wyrażamy to w  formie różnora-
kich intuicji, wyobrażeń, nadziei; a wiara w objawienie upewnia naszą nadzieję 
wiecznego życia. U Jezusa sprawa wygląda inaczej. Jezus wie, że ma umrzeć 
i przyjmuje śmierć; ale traktuje ją jako przejście do istnienia, które będzie obej-
mować nie tylko duszę, ale także ciało, i nastąpi bezpośrednio po śmierci: „Od-
tąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy 
i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie 
zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Mt 16, 21). Słowa te wynikają z ge-
neralnej postawy, ze źródłowego sposobu bycia żywym.

Wypowiedzi takich jak przytoczona powyżej nie możemy traktować rów-
nież jako interpretacji uczniów, dokonanej na gruncie późniejszego wydarzenia 
wielkanocnego – wszystko bowiem byśmy zniszczyli.

Świadomość śmierci i  zmartwychwstania, jaką wyrażają tego typu wypo-
wiedzi, jest ośrodkiem wizerunku Jezusa. Jeśli ją usunąć, to być może pozosta-
nie rzeczywisty człowiek – nawet bardziej autentyczny, ponieważ uwolniony 
od sztafażu legendy – ale zniknie coś, co było jego właściwą charakterystyką. 
A cała postać w ostatecznym rozrachunku straci znaczenie. Świadomość śmier-
ci i zmartwychwstania należy do istoty Jezusa. Nić życia, bezpośrednio przezeń 
odczuwana, nie kończy się dla Niego, jak dla nas, w  punkcie śmierci, by po-
tem niepewnie pobiec gdzieś dalej, lecz z całkowitą jasnością przechodzi przez 
śmierć. Śmierć nie jest dla Jezusa końcem, lecz przejściem.

R. Guardini, O istocie chrześcijaństwa, tłum. G. Sowinski, Kraków 2000, s. 126–130.
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PyTania
1. Na jakie aspekty zwraca uwagę Guardini, próbując zrozumieć drogę Jezusa 

ku śmierci?
2. W jaki sposób interpretuje on ewangeliczne teksty związane ze śmiercią Je-

zusa?
3. Wyartykułuj i oceń argumentację teologa przemawiającą za tym, że Jezus 

miał świadomość zmartwychwstania.
Opr. ks. Paweł Borto

geza vermes

Mówi się o  trzech okresach badań nad Jezusem historii. Okres pierwszy 
swój rozkwit miał w  XIX wieku i  charakteryzował się próbą wydobycia bio-
grafii Jezusa spod nawarstwień chrześcijańskich określanych jako „helleńskie”. 
Głównymi jego przedstawicielami byli Renan i Strauss. Drugi okres nastąpił po 
kryzysie badań historycznych, spowodowanym wystąpieniem Bultmanna i jego 
szkoły. Przeciwnicy Bultmanna (np. Käsemann, Jeremias) uznali, że na podsta-
wie dostępnych źródeł nie da się skonstruować biografii Jezusa, ale twierdzili, 
że można wydobyć pewne autentyczne rysy Jego osoby jako wyrastającej ponad 
swe palestyńskie środowisko, a także ponad wspólnotę uczniów. Za podstawowe 
kryterium identyfikowania własnych słów i czynów Jezusa przyjęto kryterium 
różnicy. Wreszcie trzeci okres, tzw. third quest – trzecie poszukiwanie. Korzysta 
się w nim bardzo intensywnie z metod historii i socjologii kultury oraz kładzie 
nacisk na osadzenie Jezusa w kontekście Palestyny I wieku. Na czoło wysuwa się 
kryterium zgodności z Jego środowiskiem życia. Jednym z najbardziej znanych 
przedstawicieli third quest jest Geza Vermes – historyk, badacz i wydawca zwo-
jów z Qumran. Fragment jego głośnej książki zamieszczamy poniżej.

TeksT

Innymi słowy, odkrywanie autentycznego tła postaci Jezusa i je go prawdzi-
wej żydowskości nie jest niczym więcej, jak tylko próbą usunięcia wszelkich 
nieporozumień, które od tak dawna były przy czyną fałszywego wizerunku Je-
zusa. Jest to pierwszy krok w kie runku, który jawi się jako droga ku obrazowi 
rzeczywistego czło wieka. Na stronicach tej książki jasno bowiem było widać, 
że od samego początku zwolennicy Jezusa z najwyższym trudem przyj mowali 
wyrażane przez niego opinie na temat swojej osoby. Jezus wyraźnie unikał ty-
tułu „Mesjasz”, a  jednak bardzo prędko go nim obdarzono i  odtąd w  myśli 



Teksty do tomu III

chrześcijańskiej tytuł ten stał się od niego nieodłączny. Natomiast chociaż sam 
Jezus aprobował określanie go mianem proroka, to był to jeden z pierwszych 
jego tytułów, który Kościół miał zarzucić i  którego nigdy później nie przyję-
to na nowo. Skutkiem tego stanu rzeczy było to, że ortodoksyjne chrześcijań-
stwo – nie potrafiąc lub nie chcąc ustalić i przyjąć historycznego znaczenia słów 
zapisanych przez ewangelistów – opowiedziało się za pewną konstrukcją dok-
trynalną, zbudowaną na gruncie arbitralnej interpretacji wypowiedzi zawartych 
w Ewangeliach, a konstrukcja taka z natury rzeczy musi być podatna na uzasad-
nioną krytykę. To tłumaczy, dlaczego dzisiejsi chrześcijańscy badacze Nowego 
Testamentu przejawiają skłonności agnostyczne w odniesieniu do historycznej 
prawdziwości większej części tych wypowiedzi. Posuwają się oni nawet do tego, 
że odrzucają możliwość dowiedzenia się czegokolwiek o historycznym Jezusie.

Z pewnością, jeśli skutkiem jakiegoś szczęśliwego przypadku w przyszłości 
nie wyjdą na jaw żadne nowe świadectwa, to z tak wielkiego dystansu w czasie 
w sposób wiarygodny pod względem historycznym da się powiedzieć niewiele 
na temat Jezusa. Niemniej jednak jedno przynajmniej można stwierdzić z pew-
ną dozą pewności. Wyraźne i stałe świadectwo najwcześniejszej tradycji ewan-
gelicznej, rozpatrywane na gruncie swego naturalnego tła chary zmatycznej 
religijności Galilei pierwszego stulecia po Chr., prowadzi nie do wizerunku Je-
zusa jako postaci, której by nie można było wkomponować w ramy judaizmu lub 
której by się nie dało określić na podstawie kryteriów jej własnych, dających się 
zweryfikować, słów i intencji. Wizerunek, jaki wyłania się z przebadania tego 
świadectwa, to wizerunek zupełnie innej postaci: Jezusa – sprawiedliwego, cad-
dika; Jezusa – wspomożyciela i uzdrowiciela; Jezusa – nauczyciela i przewodni-
ka, czczonego zarówno przez swych bliskich, jak i mniej oddanych wielbicieli 
jako prorok, pan i  s y n  B o ż y.

G. Vermes, Jezus Żyd. Ewangelia w oczach historyka, tłum. M. Romanek, Kraków 2003, 
s. 300–301.

PyTania
1. Jakie są zasadnicze rysy postaci Jezusa obecne w wizji Vermesa?
2. Jakiego rodzaju argumentów używa Geza Vermes na poparcie swoich tez?
3. Jakie aspekty wizji kreślonej przez Vermesa mogą być ważne dla wiary 

chrześcijańskiej? 
Opr. Piotr Sikora
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U źródeł wiary Kościoła

sTaRoŻyTna hoMiLia na wieLką i ŚwięTą soBoTę

Wiara Kościoła nie opiera się wyłącznie na pamięci życia i  nauczania Je-
zusa z Nazaretu. Jej źródłem jest przede wszystkim doświadczenie Misterium 
Paschalnego. Misterium Paschalne jest wydarzeniem, które niezwykle trudno 
zrozumieć i  opisać w precyzyjnych kategoriach. Poniżej zamieszczamy jeden 
z najstarszych tekstów teologicznych, który jest próbą wyjaśnienia znaczenia 
Paschy Chrystusa dla człowieka. Jest to jednocześnie przykład – coraz dzisiaj 
popularniejszej – teologii narracyjnej: tekst ten jest homilią w formie poetyckie-
go opowiadania, w którym działania i dialogi postaci ujawniają głębokie prawdy 
teologiczne, ważne dla słuchaczy.

TeksT

Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza 
wielka, bo Król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludz-
kim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył 
Otchłań.

Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę.
Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci; 

aby wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę, idzie 
On, który jest ich Bogiem i synem Ewy.

Przyszedł więc do nich Pan, trzymając w  ręku zwycięski oręż krzyża. Uj-
rzawszy Go, praojciec Adam, pełen zdumienia, uderzył się w piersi i zawołał 
do wszystkich: „Pan mój z nami wszystkimi!”. I odrzekł Chrystus Adamowi: 

„I z duchem twoim!”. A pochwyciwszy go za rękę, podniósł go, mówiąc: „Zbudź 
się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.

Oto Ja, twój Bóg, który dla ciebie stałem się twoim synem. Oto teraz mó-
wię tobie i  wszystkim, którzy będą twoimi synami, i  moją władzą rozkazuję 
wszystkim, którzy są w okowach: Wyjdźcie! A tym, którzy są w ciem nościach, 
powiadam: Niech zajaśnieje wam światło! Tym zaś, którzy zasnęli, rozkazuję: 
Powstańcie!
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Tobie, Adamie, rozkazuję: Zbudź się, który śpisz! Nie po to bowiem cię stwo-
rzyłem, abyś pozostawał spętany w Otchłani. Powstań z martwych, albowiem 
jestem życiem umarłych. Powstań ty, który jesteś dziełem rąk moich. Powstań 
ty, który jesteś moim obrazem uczynionym na moje podobieństwo. Powstań, 
wyjdźmy stąd! Ty bowiem jesteś we Mnie, a Ja w tobie, jako jedna i niepodziel-
na osoba.

Dla ciebie Ja, twój Bóg, stałem się twoim synem. Dla ciebie Ja, Pan, przy-
brałem postać sługi. Dla ciebie Ja, który jestem ponad niebiosami. przysze-
dłem na ziemię i zstąpiłem w jej głębiny. Dla ciebie, człowieka, stałem się jako 
człowiek bezsilny, lecz wolny pośród umarłych. Dla ciebie, który porzuciłeś 
ogród rajski, Ja w ogrodzie oliwnym zostałem wydany Żydom i ukrzyżowany 
w ogrodzie.

Przypatrz się mojej twarzy dla ciebie oplutej, bym mógł ci przywrócić du-
cha, którego niegdyś tchnąłem w ciebie. Zobacz na moim obliczu ślady uderzeń, 
które zniosłem, aby na twoim zeszpeconym obliczu przywrócić mój obraz.

Spójrz na moje plecy przeorane razami, które wycierpiałem, aby z  twoich 
ramion zdjąć ciężar grzechów przytłaczających ciebie. Obejrzyj moje ręce tak 
mocno przybite do drzewa za ciebie, który niegdyś przewrotnie wyciągnąłeś 
swą rękę do drzewa.

Snem śmierci zasnąłem na krzyżu i  włócznia przebiła mój bok za ciebie, 
który usnąłeś w raju i z twojego boku wydałeś Ewę, a ta moja rana uzdrowiła 
twoje zranienie. Sen mej śmierci wywiedzie cię ze snu Otchłani. Cios zadany 
Mi włócznią złamał włócznię skierowaną przeciw tobie.

Powstań, pójdźmy stąd! Niegdyś szatan wywiódł cię z rajskiej ziemi, Ja zaś 
wprowadzę ciebie już nie do raju, lecz na tron niebiański. Zakazano ci dostępu 
do drzewa będącego obrazem życia, ale Ja, który jestem życiem, oddaję się tobie. 
Przykazałem aniołom, aby cię strzegli tak jak słudzy, teraz zaś sprawię, że będą 
ci oddawać cześć taką, jaka należy się Bogu.

Gotowy już jest niebiański tron, w pogotowiu czekają słudzy, już wzniesiono 
salę godową, jedzenie zastawione, przyozdobione wieczne mieszkanie, skarby 
dóbr wiekuistych są otwarte, a królestwo niebieskie, przygotowane od założenia 
świata, już otwarte”.

Liturgia godzin, t. II: Wielki Post, Okres wielkanocny, Poznań 1984, s. 386–388.

PyTania
1. Jakie postaci występują w powyższym opowiadaniu? Co robią?
2. W jaki sposób tekst wiąże poszczególne wydarzenia z historii zbawienia?
3. W jaki sposób dokonuje się dzieło zbawcze Chrystusa? Jaki jest jego cel 

i skutek – na czym polega zbawienie człowieka?
Opr. Piotr Sikora
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walTer kasPer

Walter Kasper, obecnie kardynał i były prefekt Papieskiej Rady ds. Jedności 
Chrześcijan, zawsze był teologiem otwartym na współczesność i jednocześnie 
bardzo mocno zakorzenionym w konstytutywnych źródłach teologii. Pozwala 
mu to odważnie podejmować powstające problemy i nie ulegać przy tym modom 
i skrajnościom. Przykładem takiego myślenia jest poniższy tekst o zmartwych-
wstaniu. Kasper nie boi się w nim przełamywać pewnych rozpowszechnionych 
tradycyjnych, „pobożnych” stereotypów myślowych, ale czyni to nie tyle w imię 
współczesnych ideologii, ile na podstawie źródeł natchnionych.

TeksT

Nowy Testament, mówiąc o zmartwychwstaniu Jezusa, bardzo rzadko używa 
strony czynnej (1 Tes 4, 14; Łk 24, 7; J 20, 9); naj częściej stosuje stronę bierną 
w zawoalowanym opisie działania Bożego, mówiąc, że Jezus został wskrzeszo-
ny (Mk 16, 6 par.; Łk 24, 34; J 21, 14; Rz 4, 25; 6, 4. 9; 7, 4; 8, 34; 1 Kor 15, 4. 
12 n. 16 n. 20; 2 Tm 2, 8). W wielu miejscach wskrzeszenie Jezusa przypisuje 
się bezpośrednio Bogu (por. 1 Kor 6, 14; Rz 10, 9; 1 Kor 15, 15 i in.). Docho-
dzi do tego zwłaszcza w przeciwstawnych sformułowaniach Dziejów Apostol-
skich: „Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych…” (3, 15; por. 
2, 23 n.; 5, 30 i in.). Wskrzeszenie Jezusa jest zatem dziełem Bożej potęgi, pod-
stawą „działania Jego potęgi i siły” (Ef 1, 19 n.; Kol 2, 12), Jego chwały (Rz 6, 4) 
i Jego Ducha (Rz 8, 11; 1 P 3, 18). Formuła – Bóg „wskrzesił z martwych Jezusa” 
(Rz 4, 24; 8, 11; 2 Kor 4, 14; Ga 1, 1; Ef 1, 20; Kol 2, 12) staje się zatem wręcz 
nowotestamentowym określeniem i zaszczytnym imieniem Boga. Wskrzesze-
nie Jezusa jest nie tylko decydującym eschatologicznym czynem Boga, ale i Jego 
samoobjawieniem; w czynie tym ostatecznie i w sposób niezrównany uwidacz-
nia się, kim jest Bóg; jest Tym, w którego potędze zawarte jest życie i śmierć, byt 
i niebyt, jest stwórczą miłością i wiernością, siłą nowego życia – i dlatego Bóg 
jest Tym, na którym można polegać w sposób bezwarunkowy nawet wtedy, gdy 
wyczerpują się już wszystkie ludzkie możliwości. Wskrzeszenie Jezusa jest obja-
wieniem i urzeczywistnieniem przepowiadanego przez Jezusa królestwa Boże-
go. We wskrzeszeniu Jezusa z martwych ukazał Bóg swoją  wierność w miłości 
i ostatecznie utożsamił się z Jezusem i Jego sprawą.

Wiara we wskrzeszenie Jezusa Chrystusa ogniskuje się zatem w najbardziej 
fundamentalnej formule wiary w ogóle, to znaczy w wierze w  stwórczą moc 
i wierność Boga. Skupia się w rezultacie na wierze w boskość Boga. Ale oczy-
wiście nadal pozostaje ważne to, co zostało powiedziane powyżej, a mianowicie, 
że boskość Boga ostatecznie wy raża się dopiero we wskrzeszeniu Jezusa. De-
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cyzja za lub przeciw wierze wielkanocnej zapada nie z powodu jakichkolwiek 
cudownych wydarzeń, lecz w zależności od tego, czy jesteśmy gotowi widzieć 
rzeczywistość od strony Boga i czy chcemy w życiu i śmierci polegać na Nim. 
W decy zji tej chodzi więc o to, czy jesteśmy przekonani, że potrafimy żyć sami 
z siebie, żyć z zasobu swoich własnych możliwości, czy też podejmie my to ry-
zyko, aby żyć samym Bogiem, wręcz do zrezygnowania z prawa do siebie. (…) 
Wskrzeszenie jest wyłącznym i pozbawionym wszelkich analogii czynem Boga, 
czynem, który jako taki nie może być faktem pośród wielu innych faktów. Mimo 
to – a wynika to z zestawienia pierwszej i drugiej zwrotki 1 Kor 15, 3–5 – czyn 
ten nie dokonuje się w jakiejś „metahistorii” poza historią człowieka, lecz wła-
śnie wobec uprzednio ukrzyżowanego i pogrzebanego Jezusa. 

Wskrzeszenie posiada w Jezusie z Nazaretu, ukrzyżowanym i pogrzebanym, 
swój historyczny okres czasu, który chroni to wskrzeszenie przed tym, by nie 
stało się jedynie czystym wydarzeniem wiary. Ciągłość i identyczność pomiędzy 
Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym znajduje jednak swoje uzasadnienie jedy-
nie w bo skiej wierności wobec stworzenia i przymierza. To wyłącza wskrzesze-
nie Jezusa z wszelkiej korelacji i analogii z pozostałymi wydarzeniami i oznacza, 
że w historii nastąpił nowy eon.

Teologiczny wymiar głębi tego wydarzenia wyraża Pismo głównie za pomocą 
pojęć „wywyższyć” i „wywyższenie”. W przedpawłowym Hymnie o Chrystusie 
w Liście do Filipian (2, 9) mowa jest nie o zmar twychwstaniu, lecz o wywyższe-
niu; z takim punktem widzenia można się spotkać w wielu miejscach Nowego 
Testamentu (Łk 24, 26; Ef 4, 8 nn.; 1 Tm 3, 16; Hbr 12, 2; 2 P 1, 11; Ap 5, 6). 
W innych miejscach wywyższe nie jest bezpośrednim następstwem wskrzesze-
nia i wraz z nim bezpo średnio dane, jak choćby w chrystologii dwustopniowej 
w Rz 1, 3 n. (por. także Dz 5, 30 n.; 1 Tes 1, 10; Ef 1, 20 n.; 1 P 1, 21; 3, 22 
i in.). Zmartwychwstały Jezus żyje dla Boga (Rz 6, 9 n). Dlatego według Mt 28, 
16  nn.  –  jedynej relacji o  ukazaniu się w  tej Ewangelii – Zmar twychwstały 
ukazuje się jako wywyższony i wyposażony w boskie pełnomocnictwa. W spo-
sób najbardziej zrozumiały i  wyraźny jawi się owa spójność pomiędzy krzy-
żem, zmartwychwstaniem, wywyższeniem i zesłaniem Ducha w Ewangelii Jana. 
„Wywyższenie” w czwartej Ewangelii ma podwójne znaczenie: wyraża zarówno 
wywyższenie na krzyżu ( J 3, 14; 8, 28; 12, 32), jak i wywyższenie ku Ojcu, czyli 
uwiel bienie (7, 39; 12, 16 i in.). Posłuszeństwo aż po krzyż – to centrum byto we 
Jezusa (4, 34; 5, 30) i jako samoofiarowanie się Ojcu jest zarazem przejściem do 
Ojca (13, 1) i wejściem w wieczną chwałę (17, 5. 23 n.). (…)

Reasumując, można zmartwychwstanie Jezusa scharakteryzować jako jed-
ność historycznego i  eschatologiczno-teologicznego wydarzenia. Historycz-
ny wymiar wskrzeszenia Jezusa polega na tym, że dokonuje się ono poprzez 
ukrzyżowanego Jezusa z Nazaretu. Wskrzeszenie Jezusa oznacza, że krzyż, czyli 
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z ludzkiego punktu widzenia kres, załamanie, hańba – to zarazem dzieło potęgi 
Bożej i dlatego jest to nowy początek oraz podstawa nadziei. Zmartwychwsta-
nie oznacza, że posłuszeństwo Jezusa rzeczywiście dociera tam, dokąd zmierza, 
czyli do Boga, i że Bóg je potwierdza, przyjmując do siebie Jezusa. Zmartwych-
wstanie jest spełnionym i spełniającym końcem śmierci krzyżowej. Nie jest więc 
jakimś innym wydarzeniem następującym po życiu i cierpieniu Jezusa, lecz tym 
wydarzeniem, które najgłębiej wydarzyło się w śmierci Jezusa, czyli spełnionym 
i doznanym oddaniem się Bogu człowieka, który samego siebie ofiarowuje Bogu, 
i miłosiernym przyjęciem tej ofiary przez miłującego Boga. Wskrzeszenie jest 
niejako boskim wymiarem głębi krzyża, ponieważ przez nie Bóg ostatecznie 
przybywa do człowieka, a człowiek przybywa do Boga. (…) Krzyż i zmartwych-
wstanie wspólnie tworzą Paschę Pana.

W. Kasper, Jezus Chrystus, tłum. B. Białecki, Warszawa 1983, s. 145, 148, 151.

PyTania
4. Jaka jest, według Kaspera, relacja pomiędzy śmiercią, zmartwychwstaniem 

i wywyższeniem Jezusa?
5. Co wydarzenia paschalne mówią, zdaniem Kaspera, o Bogu?
6. W jaki sposób Walter Kasper uzasadnia swoje tezy?
7. Jak teologia Kaspera może wpłynąć na Twoje przeżywanie liturgii Triduum 

Paschalnego?
Opr. Piotr Sikora



Teksty do IV tomu
Kościół Chrystusowy
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Rozwój eklezjologii katolickiej

bulla boniFacego viii
Bonifacy VIII, właściwie Benedetto Gaetani (ok. 1235–1303), zasiadał na 

Stolicy Piotrowej od 24 grudnia 1294 roku. Z jego pontyfikatu zapamiętano 
przede wszystkim konflikt z królem Francji Filipem IV Pięknym wyrosły na 
tle sporu o opodatkowanie przez króla francuskich duchownych i zakres wła-
dzy papieża w sprawach doczesnych. Także na tym tle należy odczytywać bullę 
Unam sanctam z 1302 r.

Wyłożona w  tej bulli doktryna, choć ogłoszona w określonym kontekście 
historycznym, stanowiła wyraz rozwijanej przez całe średniowiecze teologii pa-
piestwa. Jej zręby znajdują się już w wieku XI u Bernarda z Clairvaux i  Jana 
z Salisbury oraz u papieży Mikołaja II i Leona IX, a dalszy rozwój można prze-
śledzić w pismach Hugona od św. Wiktora, św. Tomasza z Akwinu oraz papie-
ża Innocentego III. W swojej bulli Bonifacy VIII nie tylko podkreślał wyższość 
władzy duchownej nad świecką,  lecz również podjął fundamentalne zagad-
nienia eklezjologiczne, przedstawiając konieczność podległości władzy papieża 
w kontekście jedności Kościoła i jego niezbędności do zbawienia.

TeksT

Wiara nas skłania do utrzymywania i wyznawania, że jest jeden Kościół, święty, 
katolicki i apostolski. My w niego wierzymy mocno i tę wiarę bez zastrzeżenia wy-
znajemy. Poza nim nie ma zbawienia ani odpuszczenia grzechów, zgodnie z tym, 
co mówi Oblubieniec w Pieśni nad Pieśniami: „Jedna jest gołębica moja, dosko-
nała moja, jedynaczka matki mojej, wybrana rodzicielki mojej” (Pnp 6, 9). Ten 
Kościół przedstawia się jako jedno ciało mistyczne, którego głową jest Chrystus, 
Jego zaś głową Bóg. W nim [jest] „jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest” (Ef 4, 5). 
Jedna przecież była arka Noego w czasie potopu, symbolicznie zapowiadająca je-
den Kościół. Wymierzona jedną miarą, jednego miała sternika i  rządcę: Noego. 
Poza nią wszystko, co istniało – jak czytamy – zostało zniszczone. Czcimy Kościół 
jako jedyny, gdyż mówiąc przez Proroka: „Wyrwij od miecza, Boże, duszę moją, 
a z łapy psa jedyną moją” (Ps 21, 21), modlił się Pan za duszę, tj. za siebie samego 
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jako głowę i jednocześnie za ciało. Nazywając ciało swoje „jedyną”, miał na my-
śli Kościół, którego cechuje jedność: jeden jest oblubieniec, [jedna] wiara, [jedne] 
sakramenty, [jedna] miłość (por. Ef 4, 5). Kościół jest ową „nieszytą tuniką” Pana 
( J 19, 23), która nie została podzielona, lecz wygrana rzuceniem losu. Dlatego ten 
Kościół jeden jedyny ma jedno ciało i jedną głowę, nie dwie głowy jak dziwoląg. Ta 
głowa to właśnie Chrystus i Piotr, Jego następca, a także następca Piotra, według 
tego, co powiedział Pan do Piotra: „Paś owce moje” ( J 21, 17). Powiedział ogólnie 

„moje”, a nie konkretnie te lub owe, co pozwala rozumieć, że wszystkie Mu zostały 
powierzone. Jeśli zatem Grecy lub inni mówią, że nie zostali powierzeni Piotrowi 
i jego następcom, to muszą przyznać, iż sami nie są z owiec Chrystusa, ponieważ 
Pan mówi u św. Jana: „Jedna jest moja owczarnia i jeden pasterz” ( J 10,16). 

(…) Toteż oznajmiamy, twierdzimy, określamy i  ogłaszamy, że posłuszeń-
stwo Biskupowi Rzymskiemu jest konieczne dla osiągnięcia zbawienia. 

Bonifacy VIII, Bulla Unam sanctam, [w:] Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypo-
wiedzi Kościoła, II,13–14, Poznań 1989, s. 61–62.

PyTania
1. Jaka cecha Kościoła została przez Bonifacego VIII wydobyta na pierwszy 

plan?
2. W jaki sposób uzasadniono w bulli, że przynależność do Kościoła rzymsko-

katolickiego jest konieczna do zbawienia?
Opr. Agnieszka Piskozub-Piwosz

aRTykuły pRaskie

Husytyzm1 stanowił w  XV-wiecznej Europie jeden z  najpoważniejszych 
problemów religijnych. Nie był ruchem jednolitym, a i  jego doktryna w  obrę-
bie różnych nurtów ewoluowała, powodując kontrowersje i trwałe spory wśród 
zwolenników reformy religijnej. Spalenie ks. Jana Husa w Konstancji stało się 
symbolem łączącym różne, często mające ze sobą niewiele wspólnego grupy pra-
gnące przemian w Królestwie Czeskim i w całym Kościele powszechnym, które 

1 Podstawą pogłębienia wiedzy na temat źródeł ruchu husyckiego, jego programu i historii 
jest dzieło F. Šmahela: Husitská revoluce, t. I–IV, Praha 1993. O ewolucji programu czte-
rech artykułów pisze F. Šmahel, Husitské Čechy, Praha 2001, s. 292–308. W literaturze 
polskiej program skrajnych nurtów husyckich był w  ostatnich latach ujmowany przez 
S. Bylinę, Na skraju lewicy husyckiej, Warszawa 2005. Znaczenie husytyzmu w Polsce XV 
wieku opracował P. Kras, Husyci w piętnastowiecznej Polsce, Lublin 1998.
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miały doprowadzić, według ich interpretacji, do postępowania zgodnie z  „pra-
wem Bożym”. W krótkim czasie okazało się, jak bardzo różne mogą być rozumie-
nia niejasno zarysowanych idei oraz że konieczne jest wypracowanie wspólnego 
stanowiska w podstawowych kwestiach. Taki „program minimum” reformatorów 
miał jednocześnie służyć za podstawę do dyskusji z przeciwnikami ruchu. Zdecy-
dowano się na opracowanie czterech artykułów, które nazywane są często „praski-
mi” ze względu na miejsce ich ogłoszenia i  przedstawienia oblegającemu husycką 
Pragę Zygmuntowi Luksemburskiemu w 1420 roku. Same artykuły różniły się 
od nauk symbolu reformy religijnej – Jana Husa. Na przykład naczelny punkt 
rozpoznawalny husytyzmu, a więc przyjmowanie komunii pod dwiema postacia-
mi przez wszystkich wiernych, był ideą forsowaną przez ucznia Husa – Jakoubka 
ze Střibra. Sam Hus nie uważał tego za sprawę istotną. Artykuły były programem 
kompromisowym, na który godzili się zarówno radykałowie husyccy (taboryci), 
jak i  strona umiarkowana (utrakwiści). Odtąd przedstawiano go możliwie czę-
sto i żądano dyskusji na jego temat. Pojawiał się w manifestach kierowanych do 
przeciwników i potencjalnych sojuszników, stanowił przedmiot obrad delegacji 
husyckiej na Soborze w Bazylei. Często można spotkać różną kolejność i sformu-
łowanie poszczególnych punktów. Poniżej przedstawiamy najbardziej znaną ich 
wersję, pochodzącą z „Kroniki husyckiej”  Wawrzyńca z Brzezowej.

TeksT

Cztery artykuły praskie
My, burmistrz i  rajcy, ławnicy i  cały lud Pragi, głównego miasta naszego 

Królestwa Czeskiego i  innych wiernych temu królestwu, postanawiamy etc. 
Niech będzie wiadomo wszystkim wiernym chrześcijanom, że Królestwo Cze-
skie opiera się i z pomocą Bożą chce się opierać, na śmierć i życie, dokąd tylko 
można, na artykułach niżej spisanych:

Po pierwsze: Aby słowo Boże w Królestwie Czeskim swobodnie i bez prze-
szkód było głoszone przez kapłanów Pańskich i przepowiadane według naka-
zu Zbawiciela w ostatnim rozdziale św. Marka: „Idźcie na cały świat i głoście 
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”. (…)

Po drugie: Aby sakrament Przenajświętszej Eucharystii pod dwiema postacia-
mi, to jest chleba i wina, wszystkim wiernym Chrystusowym pozostającym bez 
grzechu śmiertelnego był udzielany, według słów i ustanowienia Zbawiciela, który 
mówił: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje” i „Pijcie z tego wszyscy, to jest Krew 
moja nowego testamentu, która za wielu będzie wylana” (Mt 26, Mk 14, Łk 22), 
gdzie dano to przykazanie apostołom, którym powiedziano: to czyńcie. (…)

Po trzecie: Aby świeckie panowanie nad bogactwem i dobrami doczesnymi, 
które duchowieństwo wbrew przykazaniu Chrystusowemu dzierży z ujmą dla 
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swego powołania i  szkodą dla ramienia świeckiego, było mu zabrane i zabro-
nione, a duchowieństwo zostało na powrót przywiedzione do zasad Ewangelii 
i życia apostolskiego, którymi żył Jezus Chrystus ze swymi apostołami, według 
nakazu Zbawiciela u Mateusza (10, 9) podającego: „Nie zdobywajcie złota ani 
srebra, ani miedzi do swych trzosów”. (…)

Po czwarte: Aby wszystkie grzechy śmiertelne, a  szczególnie publiczne 
i  inne nieprawości przeciwne prawu Bożemu, były w każdym stanie popraw-
nie i rozumnie przez tych, do których to należy, powstrzymywane i zwalczane. 
A kto takie rzeczy czyni, godzien jest śmierci; nie tylko ten, który to czyni, ale 
i ci, którzy zgadzają się z tymi, co tak czynią (Rz 1, 32), jak to są wśród ludu: 
rozpusta, obżarstwo, złodziejstwo, morderstwa, kłamstwa, krzywoprzysięstwo, 
zajęcia zbyteczne, oszukańcze i zabobonne, chciwość zysków, lichwa i inne tym 
podobne. U duchowieństwa zaś: kacerstwo symonii i wymaganie pieniędzy za 
chrzty, bierzmowania, od spowiedzi, od sakramentu Eucharystii, za święcony 
olej, od ślubu i od trzydziestu mszy lub za inne msze kupowane lub zamówione, 
lub za msze zaduszne, za modlitwy i rocznice i od innych rzeczy, za kazanie, za 
pogrzeby i dzwonienie, od poświęcenia kościoła, ołtarza i kaplicy, za prebendy 
i beneficja, za prałatury, za godności, urzędy kościelne, paliusze, za kupowanie 
i  sprzedawanie odpustów i  inne niezliczone kacerstwa, które z nich się biorą 
i hańbią Kościół Chrystusowy, i zwyczaje bezbożne i niesprawiedliwe, jakimi 
są: nierządny konkubinat z przeklętym mnożeniem synów i córek i inna rozpu-
sta, gniewy, spory, kłótnie, fałszywe świadectwa, nękanie i rabowanie naiwnych 
ludzi dla zachcianki, chciwe ściąganie danin, nakazywanie datków i zwodzenie 
niezliczonych naiwnych fałszywymi obietnicami. Te wszystkie rzeczy i każdą 
z osobna każdy wierny sługa Chrystusa i prawdziwy syn matki swojej, Kościoła, 
powinien w sobie i innych ścigać, gardzić i nienawidzić jak samego diabła, prze-
strzegając jednak we wszystkim porządku i stanu swego powołania.

Gdyby zaś ktoś ponad ten nasz pobożny i święty zamiar jakąkolwiek nam 
haniebną i występną złą wolę przypisywał, niech będzie uznany przez wiernych 
Chrystusowi za fałszywego i niegodziwego świadka, ponieważ nie ma nic in-
nego w naszym sercu, niż z całych sił i całą mocą podobać się Panu Jezusowi 
Chrystusowi, a Jego prawo i przykazania i te cztery punkty katolickie wiernie 
wykonywać i wypełniać2.

Vavřinec z Březové, Kronika husitská, [w:] Fontes Rerum Bohemicarum, t. V, J. Goll 
(ed.), Praha 1893, s. 391–395.

Vavřinec z Březové, Kronika husitská. Píseň o vítězství u Domažlic, M. Bláhová (ed.), 
Praha 1979, s. 92–98.

2 Tekst artykułów został skrócony o podawany po każdym postulacie zestaw cytatów biblij-
nych i odwołania do dzieł wielkich teologów chrześcijańskich.
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PyTania
1. Jakie cztery główne postulaty zostały zawarte w „artykułach praskich”? Ja-

kich sfer życia religijnego dotyczą?
2. Kto jest wystawcą dokumentu? Co jest w tym fakcie zastanawiającego, zwa-

żywszy na religijny charakter „artykułów”?
3. Na co powołują się najczęściej autorzy, dowodząc słuszności i konieczności 

egzekwowania swoich postulatów?
4. Co o znaczeniu głoszenia Pisma Świętego w ruchu husyckim można wnio-

skować na podstawie pierwszego artykułu?
5. Jakie wyobrażenie Kościoła u husytów przebija w postulacie nakazującym 

udzielanie komunii pod dwiema postaciami „wszystkim wiernym Chrystu-
sowym”?

6. Artykuł trzeci jako jeden z argumentów za odebraniem władzy i majątków 
duchowieństwu wymienia „szkodę dla ramienia świeckiego”? Co oznacza 

„ramię świeckie” i jak rozumiesz tę szkodę?
7. Jak należy rozumieć zastrzeżenie, by „przestrzegać we wszystkim porządku 

i stanu swego powołania”?
Opr. i tłum. Paweł F. Nowakowski

Lumen gentium

21 listopada 1964 roku Sobór Watykański II uchwalił Konstytucję do-
gmatyczną o Kościele Lumen gentium. Na podstawie źródeł biblijnych i patry-
stycznych oraz myśli wybitnych współczesnych teologów na nowo ukazała ona 
najważniejsze wymiary tajemnicy Kościoła i jego posłannictwa, stając się wyra-
zem soborowej eklezjologii. Wstęp (1–6), którego fragmenty przytaczamy, za-
wiera sformułowanie celu tego dokumentu i określenie natury Kościoła.

TeksT

1. Światłością narodów jest Chrystus, dlatego obecny Sobór święty, zgro-
madzony w  Duchu Świętym gorąco pragnie oświecić wszystkich ludzi Jego 
blaskiem jaśniejącym na obliczu Kościoła, głosząc Ewangelię wszelkiemu stwo-
rzeniu (por. Mk 16, 15). Ponieważ Kościół jest w Chrystusie jakby sakramentem, 
czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i  jedności 
całego rodzaju ludzkiego, pragnie, podejmując naukę poprzednich soborów, do-
kładniej wyjaśnić swoim wiernym i całemu światu swoją naturę i powszechne 
posłannictwo. Warunki naszej epoki sprawiają, że to zadanie Kościoła staje się 
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szczególnie pilne; chodzi mianowicie o to, aby wszyscy ludzie, złączeni dziś ści-
ślej różnego rodzaju więzami społecznymi, technicznymi i kulturalnymi, osią-
gnęli również pełną jedność w Chrystusie. (…)

5. Misterium Kościoła świętego ujawnia się w jego założeniu. Pan bowiem 
zapoczątkował swój Kościół, głosząc radosną nowinę, a mianowicie nadejście 
królestwa Bożego obiecanego od wieków w Piśmie: „Czas się wypełnił i bli-
skie jest królestwo Boże” (Mk 1, 15; por. Mt 4, 17). Królestwo to zajaśniało 
ludziom w słowie, czynach i w obecności Chrystusa. Oto słowo Pana jest po-
równane do ziarna, które wsiewa się w rolę (por. Mk 4, 14): ci, co słuchają go 
z wiarą i zaliczają się do małej trzódki Chrystusa (Łk 12, 32), otrzymali już 
samo królestwo; następnie ziarno kiełkuje własną mocą i wzrasta aż do czasu 
żniwa (por. Mk 4, 26–29). Także cuda Jezusa potwierdzają, że nastało już na 
ziemi królestwo Boże: „A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istot-
nie przyszło już do was królestwo Boże” (Łk 11, 20; por. Mt 12, 28). Królestwo 
ujawnia się przede wszystkim w samej osobie Chrystusa, Syna Bożego i Syna 
Człowieczego, który przyszedł, „żeby służyć i  dać swoje życie jako okup za 
wielu” (Mk 10, 45).

Kiedy zaś Jezus, poniósłszy śmierć krzyżową za ludzi, zmartwychwstał, 
ukazał się jako Pan i Mesjasz, i Kapłan ustanowiony na wieki (por. Dz 2, 36; 
Hbr 5, 6; 7, 17–21) i wylał na swoich uczniów Ducha obiecanego przez Ojca 
(por. Dz  2,  33). Dlatego Kościół, wyposażony w  dary swego Założyciela 
i wiernie zachowujący Jego przykazania miłości, pokory i wyrzeczenia, otrzy-
mał posłannictwo głoszenia i krzewienia królestwa Chrystusa i Boga wśród 
wszystkich narodów i stanowi zalążek oraz zaczątek tego królestwa na ziemi. 
Sam tymczasem, dopóki powoli wzrasta, tęskni do królestwa w pełni dosko-
nałego i  spodziewa się ze wszystkich sił, i  pragnie połączenia w  chwale ze 
swoim Królem.

6.  Jak w Starym Testamencie objawienie królestwa przedstawione jest czę-
sto typicznie, tak też i teraz wewnętrzna natura Kościoła daje się nam poznać 
poprzez rozmaite obrazy, które brane bądź z życia pasterskiego, bądź z uprawy 
roli, bądź z budownictwa, bądź wreszcie z  życia rodzinnego i narzeczeństwa, 
mają swe oparcie w księgach Proroków.

I tak Kościół jest o w c z a r n i ą, której bramą jedyną i konieczną jest Chry-
stus ( J 10, 1–10). Jest również trzodą, której sam Bóg zapowiedział, że będzie 
jej pasterzem (por. Iz 40, 11, Ez 34, 11 nn.), i której owce, choć kierują nimi 
ludzie jako pasterze, nieustannie przecież prowadzi i żywi sam Chrystus, Dobry 
Pasterz i Książę pasterzy (por. J 10, 11, 1 P 5, 4), który życie swoje oddał za owce 
(por. J 10, 11–15). 

Kościół jest r o l ą  u p r a w n ą, czyli rolą Bożą (1 Kor 3, 9). Na roli tej rośnie 
stare drzewo oliwne, którego świętym korzeniem byli Patriarchowie i w którym 
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dokonało się i dokona jeszcze pojednanie Żydów i pogan (Rz 11, 13–26). Rol-
nik niebieski zasadził Kościół jako winnicę wybraną (Mt 21, 33–43 i par., por. 
Iz 5, 1 n.). Winoroślą prawdziwą jest Chrystus, użyczający życia i urodzajności 
pędom, to znaczy nam, którzy przez Kościół w Nim samym trwamy, a bez Nie-
go nic uczynić nie możemy ( J 15, 1–5). 

Często Kościół nazywany jest również b u d o w l ą  B o ż ą (1 Kor 3, 9). Sie-
bie samego porównał Pan do kamienia, który odrzucili budujący, ale który stał 
się kamieniem węgielnym (Mt 21, 42 i par., por. Dz 4, 11; 1 P 2, 7; Ps 117, 22). 
Na tym fundamencie budują Apostołowie Kościół (por. 1 Kor 3, 11), od niego 
też bierze on swą moc i  spoistość. Budowla ta otrzymuje różne nazwy: dom 
Boga (1 Tm 3, 15), w którym mieszka Jego r o d z i n a, mieszkanie Boże w Du-
chu (Ef  2, 19–22), przybytek Boga z  ludźmi (Ap 21, 3), przede wszystkim 
zaś ś w i ąt y n i a  święta, którą – wyobrażoną przez kamienne sanktuaria – sła-
wią święci Ojcowie, a którą w liturgii przyrównuje się nie bez racji do miasta 
świętego, do nowego Jeruzalem. W miasto to, niby żywe kamienie, jesteśmy 
wbudowani tu na ziemi (1 P 2, 5). To święte miasto ogląda Jan jako zstępują-
ce z nieba od Boga w czasie odnowienia świata, „przystrojone jak oblubienica 
zdobna w klejnoty dla swego męża” (Ap 21, 1 n.).

Kościół, nazywany również „górnym Jeruzalem” i „naszą matką” (Ga 4, 26, 
por. Ap 12, 17), bywa także przedstawiany jako nieskalana O b l u b i e n i c a nie-
pokalanego Baranka (Ap 19, 7; 21, 2 i  9; 22, 17), którą Chrystus „umiłował 
i wydał siebie samego za nią, aby ją uświęcić” (Ef 5, 26), którą złączył ze sobą 
węzłem nierozerwalnym i nieustannie ją „żywi i pielęgnuje” (Ef 5, 29) i którą 
oczyściwszy, zechciał mieć złączoną ze sobą oraz poddaną w miłości i wierności 
(por. Ef 5, 24), którą wreszcie hojnie obdarzył na wieki dobrami niebiańskimi, 
abyśmy pojąć mogli Bożą i Chrystusową do nas miłość, przewyższającą wszelką 
wiedzę (por. Ef 3, 19). Póki zaś tu na ziemi Kościół przebywa na tułaczce dale-
ko od Pana (por. 2 Kor 5, 6), ma się za wygnańca, szukając tego i to miłując, co 
w górze jest, gdzie przebywa Chrystus siedzący po prawicy Bożej, gdzie życie 
Kościoła ukryte zostało z Chrystusem w Bogu aż do chwili, gdy z Oblubieńcem 
swoim ukaże się w chwale (por. Kol 3, 1–4).

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 1, 5, 6, 
[w:] Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 104–108.

PyTania
1. Co to znaczy, że Kościół jest sakramentem?
2. Za pomocą jakich obrazów możemy poznać wewnętrzną naturę Kościoła?
3. Dlaczego ważne jest stwierdzenie, że Kościół został założony przez Chry-

stusa?
Opr. ks. Damian Wąsek
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gaudium et spes

7 grudnia 1965 roku Sobór Watykański II uchwalił Konstytucję duszpa-
sterską o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. Ojcowie soboro-
wi pragnęli wyrazić w tym dokumencie postawę Kościoła wobec świata i ludzi 
współczesnych. Poniższy fragment pochodzi ze wstępu do tegoż dokumentu

TeksT

1. Radość i nadzieja, smutek i lęk ludzi w naszych czasach, szczególnie ubo-
gich i  wszelkich uciśnionych, są również radością i  nadzieją, smutkiem i  lę-
kiem uczniów Chrystusa i nie można znaleźć nic prawdziwie ludzkiego, co nie 
odbijałoby się echem w ich sercach. Ich wspólnota składa się bowiem z ludzi, 
którzy pielgrzymują do królestwa Ojca zjednoczeni w Chrystusie, kierowani 
przez Ducha Świętego, i którzy przyjęli orędzie zbawienia, aby je skierować do 
wszystkich. Dlatego rzeczywiście doświadcza ona najściślejszej łączności z ro-
dzajem ludzkim i jego historią.

2. (…) Dlatego Sobór Watykański II głębiej rozważywszy misterium Ko-
ścioła, nie zwlekając, kieruje swoje przesłanie nie tylko do samych dzieci Ko-
ścioła i wszystkich, którzy wzywają Chrystusa, lecz także do wszystkich ludzi, 
pragnąc wyjaśnić wszystkim, w jaki sposób pojmuje obecność i działalność Ko-
ścioła w świecie współczesnym.

Ma on więc przed oczami świat ludzi, czyli całą rodzinę ludzką wraz z ca-
łokształtem rzeczywistości, wśród której ona żyje; świat, widownię dziejów ro-
dzaju ludzkiego, naznaczony jego przedsiębiorczością, klęskami i zwycięstwami; 
świat, który – jak wierzą chrześcijanie – został stworzony i jest zachowywany 
dzięki miłości Stworzyciela, popadł w niewolę grzechu, lecz po złamaniu przez 
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa mocy Złego został wyzwolony, 
aby przeobrazić się zgodnie z zamierzeniem Boga i osiągnąć doskonałość.

3. Służba, jaką ma spełnić człowiek. W naszych czasach rodzaj ludzki, przeję-
ty podziwem dla własnych wynalazków i własnej potęgi, często z niepokojem 
jednak porusza zagadnienia dotyczące obecnego rozwoju świata, miejsca i za-
dania człowieka w świecie, znaczenia jego indywidualnego i zbiorowego wysił-
ku, a wreszcie ostatecznego celu rzeczy i  ludzi. Dlatego Sobór, zaświadczając 
i ukazując wiarę całego Ludu Bożego zjednoczonego przez Chrystusa, nie po-
trafi wymowniej okazać całej rodzinie ludzkiej, do której jest włączony, swojej 
solidarności, szacunku i miłości, jak tylko inicjując z nią dialog na temat tego 
rodzaju różnorodnych problemów, przynosząc światło wydobyte z  Ewangelii 
i dostarczając rodzajowi ludzkiemu zbawiennych sił, które sam Kościół kiero-
wany przez Ducha Świętego otrzymuje od swego Założyciela. Osoba ludzka 
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bowiem powinna być zbawiona, a społeczeństwo ludzkie odnowione. A zatem 
to człowiek stanowiący jedność i całość, z ciałem i duszą, sercem i sumieniem, 
rozumem i wolą, stanowić będzie centralny punkt całego naszego wykładu.

Dlatego święty Sobór, głosząc najwyższe powołanie człowieka i potwierdzając, 
że zostało w nim zasiane jakieś Boskie ziarno, oferuje rodzajowi ludzkiemu szcze-
rą współpracę Kościoła w celu ustanowienia takiego braterstwa wszystkich, które 
odpowiadałoby temu powołaniu. Kościół nie kieruje się żadną ziemską ambicją, 
lecz dąży tylko do jednego celu, aby mianowicie pod przewodnictwem Ducha Po-
cieszyciela kontynuować dzieło samego Chrystusa, który przyszedł na świat, aby 
dać świadectwo prawdzie (por. J 18, 37), aby zbawiać, nie zaś, aby potępiać; aby 
służyć, nie zaś, by Jemu służono (por. J 3, 17; Mt 20, 28; Mk 10, 45).

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym 
Gaudium et spes, 1–3, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 

2002, s. 526 n.

PyTania
1.  Do kogo skierowane są słowa tego dokumentu?
2.  Jaka jest relacja pomiędzy Kościołem a światem?
3.  Dlaczego Kościół chce ingerować w sprawy ziemskie?

Opr. ks. Damian Wąsek
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gisberT greshake

Dogmat trynitarny pozostaje centrum naszej wiary. Gisbert Greshake 
(ur. 1933) jest autorem, który pragnie uczynić przedmiotem teologicznej reflek-
sji fakt, że z przyjęcia tego dogmatu wynikają praktyczne konsekwencje dla eg-
zystencji chrześcijańskiej w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym. Trójca 
Święta stanowi źródło i model życia oraz spełnienie oczekiwanej nadziei escha-
tologicznej. Chrześcijanin i wspólnota wierzących pragną żyć darem pochodzą-
cym od Boga Trójjedynego, który jest spotkaniem, communio Osób o wspólnej, 
Boskiej naturze. W związku z powyższym eklezjologia nie może abstrahować 
od relacji między Kościołem a Osobami Trójcy Świętej. 

Cytowany fragment pochodzi z  pracy omawianego teologa: Der dreieine 
Gott. Eine trinitarische Teologie, która jest przeznaczona dla szerokiego grona 
czytelników. 

TeksT

Kościół jako „ikona” Trójcy
„Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie” ( J 17, 21). 

(…) znaczy to, że komunię, w której żyje Bóg Trójjedyny, powinni w sobie od-
twarzać odkupieni przez Chrystusa uczniowie, a przez nich ma się ona rozsze-
rzyć na cały świat. Dlatego zostali rozesłani, ażeby wszystkich ludzi wyrwać 
z  grzesznych podziałów i  wprowadzić we wspólnotę z  Bogiem i  wzajemnie 
ze sobą. Jest nią właśnie Kościół. On sam powstał za sprawą działania Du-
cha Pięćdziesiątnicy, który wiele różnych, dzielących ludzi języków przemienił 
w jedno zrozumiałe dla wszystkich orędzie; on też – jak mówi II Sobór Waty-
kański – a być „niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrzne-
go zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego” (Lumen gentium, 
1). W nim i przez niego ma się realizować owa communio i  communicatio, do 
których zostali powołani wszyscy ludzie.

Ten Kościół, który teraz ukazuje się jako znak i  narzędzie realizacji celu 
całego stworzenia, to jest trynitaryzacji rzeczywistości, sam jest w szczególny 
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sposób obrazem Trójcy. A prawdziwym Kościołem jest wtedy tylko, gdy ten 
trynitarny wzorzec stara się coraz lepiej w sobie urzeczywistniać.

W jednym z ważniejszych dokumentów Komisji ds. dialogu Kościoła rzym-
skokatolickiego z Kościołami prawosławnymi znajdujemy następujące stwier-
dzenie: „Kościół ujawnia to, czym jest: sakramentem wspólnoty (koinonia) 
trynitarnej”1. To sformułowanie, zgodnie z którym Kościół jest rzeczywistym 
objawieniem i prawdziwym obrazem Trójcy, ma długą historię. Już u Cypriana 
(zm. 258) znajduje się zdanie mówiące, że „Kościół jest ludem zjednoczonym 
jednością Ojca i Syna, i Ducha Świętego” – wypowiedź, którą przytacza II So-
bór Watykański (Lumen gentium, 4). A Tertulian (ok. 150–220) pisał: „Gdzie są 
Trzej: Ojciec, Syn i Duch, tam jest także Kościół (…), który stanowi ciało tych 
Trzech”2. Jak niezwykły to obraz! Kościół będący Ciałem, to znaczy „zewnętrzną 
formą” Trójjedynego Boga. Tę samą perspektywę znajdujemy w soborowym De-
krecie o ekumenizmie: „Największym wzorem i zasadą tej tajemnicy [Kościoła] 
jest jedność jednego Boga Ojca i Syna w Duchu Świętym w Troistości Osób” 
(Unitatis redintegratio, 2). Umieszczając w nagłówku tego podrozdziału słowo 
„ikona” (Trójcy), chciano wyrazić różne wymiary tej rzeczywistości. W rozumie-
niu wschodniego Kościoła ikona jest bowiem nie tylko odbiciem wzorca, ale 
także jego uobecnieniem i obszarem oddziaływania. Zatem słowo „ikona” mówi: 
jako lud Boga Ojca zgromadzony przez Chrystusa i Ducha Świętego w Jego 
lud, Kościół jest obrazem, ale również Ciałem, obszarem i owocem trynitarnego 
działania.

To określenie ma w pierwszym rzędzie sens i d e a 1 n o – t y p i c z n y  i o tym 
nie wolno zapominać w dalszych rozważaniach. Chodzi tu przede wszystkim 
o ukazanie tego, czym Kościół Boży może i powinien być, a zwłaszcza – gdzie 
ma szukać swej miary. W r z e c z y w i s t o ś c i, w swej konkretnej realizacji, Ko-
ściół jest jednak – jak mówi święty Augustyn – corpus permixtum, czyli spo-
łecznością nader zróżnicowaną. Jest nie tylko obrazem Boga Trójjedynego, ale 
także Jego wypaczeniem, a niekiedy nawet karykaturą. Ale z tej właśnie racji 
potrzebny jest mu wzorzec, do którego może się stosować jako do swej normy 
i zgodnie z którym może wprowadzać korekty. I właśnie tym obrazem jest Bóg 
Trójjedyny. Przyjrzyjmy się temu nieco dokładniej.

O j c i e c  jest tym, który pragnie uczynić ludzi swymi synami i  córkami, 
i  dlatego prowadzi ich do jedności z  sobą samym i  między nimi wzajemnie. 
W tym dziele Chrystus i Duch Święty pełnią dwie funkcje.

1  Misterium Kościoła i  Eucharystii w  świetle tajemnicy Trójcy Świętej. II sesja plenarna, 
Monachium, 30 czerwca – 6 lipca 1982, cyt. za: W. Hryniewicz, Kościoły siostrzane, 
Dialog katolicko-prawosławny 1980–1991, Warszawa 1993, s. 37.

2 Tertulian, O chrzcie, VI, 1, [w:] Tenże, Wybór pism, tłum. E. Stanula, Warszawa 1970, s. 139.
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J e z u s  C h r y s t u s, stanowiący vis-à-vis Ojca, mocą Jego władzy i autory-
tetu jest posłany jako vis-à-vis ludzi po to, by przynieść im miłość, pouczenia 
i obietnice Ojca. Od Niego więc Kościół otrzymuje podstawę i formę, orienta-
cję i normę. Do jedności jest zatem wiedziony in forma Christi, to znaczy staje 
się jednością wtedy, kiedy przybiera postać Chrystusa, Jego wzorzec, poucze-
nia i obietnice. W tej perspektywie Kościół jest, jak go określił Luter, creatura 
Verbi – stworzeniem Słowa Bożego. Jako umiłowane vis-à-vis Chrystusa, za 
które oddał On swe życie, jest Kościół – by się posłużyć obrazem biblijnym – 
Jego Oblubienicą, której dochowuje niezłomnej wierności i która się narodziła 
z krzyżowej ofiary swego Pana.

D u c h  Ś w i ę t y jest w swym działaniu określany nie jako vis-à-vis, lecz 
jako „zjednoczenie” i „bycie w”. Toteż od Ducha Świętego pochodzi charakte-
rystyczny element Chrystusowego posłania: otrzymane od Ojca władza i auto-
rytet, z którymi przychodzi do ludzi i prowadzi ich do coraz pełniejszej jedności 
(nie pomniejsza to w  niczym charakterystycznej funkcji samego Jezusa); sło-
wa i działanie Chrystusa stają się do tego stopnia zinterioryzowane, że słowo 
Chrystusa i odpowiedź aktu wiary człowieka, polecenia Chrystusa i spontanicz-
ne, ochocze poddawanie się woli człowieka, tworzą tu pełną jedność. W konse-
kwencji wierzący może powiedzieć: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie 
Chrystus” (Ga 2, 20), a  Kościół może się czuć „Pełnią Tego, który napełnia 
wszystko” (Ef 1, 23). A w odniesieniu do Ducha Kościół jest Jego świątynią. Tak 
więc Kościół jest Ciałem, które wypełnia obecność Syna i Ducha.

Zatem Kościół, rozpatrywany od strony Chrystusa, jest c h r y s t o l o g i c z n y, 
gdyż jest – w biblijnym znaczeniu tego słowa – Oblubienicą Chrystusa, Jego 
umiłowanym vis-à-vis odbijającym w sobie Jego rzeczywistość; ze względu na 
jednoczące działanie Ducha jest natomiast p n e u m a t o l o g i c z n y, dlatego 
też jest Ciałem Chrystusa, które niejako od wewnątrz promieniuje Jego chwałą 
i ukazuje Chrystusa w całej Jego doskonałości (zob. Ef 4, 13; 2 Kor 3, 18).

Jako ta Osoba Boża, która jest przyczyną jedności i przelewa na zewnątrz 
życie Boże, Duch Święty jest dla Kościoła tą Zasadą, która go zespala, a rów-
nocześnie (ze względu na jego pełnię i bogactwo różnorodności) rodzi w nim 
wielość (a jeszcze dokładniej: wprowadza różnice po to, by łączyć, i łączy po to, 
by rozróżniać). W tym właśnie znaczeniu Duch jest Zasadą różnorakich zdol-
ności i powołań w różnych członkach jednego Ciała, a równocześnie stanowi 
źródło ich bezpośrednich relacji do Boga. To działanie Ducha jest niezbędne 
dla egzystencji chrześcijanina i dla życia Kościoła.

Spróbujmy przeprowadzić następujący logiczny eksperyment: Wyobraźmy 
sobie, że istnieją tylko Bóg Ojciec i  Jezus Chrystus, a  nie ma Ducha Świę-
tego. Wtedy cała rzeczywistość Kościoła sprowadzałaby się do tego, że każdy, 
kto przez chrzest otrzymał forma Christi i  został powołany do naśladowania 
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Chrystusa, dokładnie Go naśladuje, jakby powiela Jego postać. Za doskonałego 
chrześcijanina mógłby wówczas uchodzić ten, kto by był wierną kopią Chrystu-
sa; a mówiąc językiem dzisiejszej nauki: doskonały chrześcijanin to sklonowa-
ny Chrystus. Kościół natomiast osiągnąłby największą doskonałość, gdyby był 
społecznością ludzi, których tożsamość polegałaby na dokładnym, u wszystkich 
w najmniejszych szczegółach ujednoliconym, naśladowaniu Chrystusa. Działa-
nie Ducha Świętego zapobiega takiej właśnie budzącej lęk konsekwencji. Sta-
nowi On gwarancję tego, że jedność ludu Bożego realizuje się nie w jednolitości, 
lecz w  wielości najbardziej różnorodnych form i  uzdolnień (charyzmatów), 
a różnorodność ta, dzięki wzajemnym wymianom, tworzy jedność. Na tym wła-
śnie, jak widzieliśmy, polega jedność trynitarna: nie jednolitość, ale też nie suma 
wielu odrębnych osób, lecz ich życie ze sobą i dla siebie. Komunia realizuje się 
jako jedność perychorezy (…), to jest jako wspólnota, w której każdy uczestni-
czy w specyficznych właściwościach drugiego.

Z tej racji różnic w Kościele (przedstawiciele urzędu – świeccy, zakonni-
cy – żyjący w świecie, małżonkowie – bezżenni, kontemplatycy – czynni) nie 
należy traktować jako czynników podziału; zajmowanego w Kościele miejsca 
czy pełnionych przez siebie funkcji jednostki nie powinny uważać za swo-
je „wyłącznie osobiste” powołanie, swój szczególny przywilej i  uprawnienie, 
a w następstwie tego żądać od innych uznania, respektowania, a czasem nawet 
o nie walczyć. Wszystkie takie szczególne uzdolnienia, funkcje i stanowiska 
w Kościele należy rozumieć w ich analogii do trynitarnego życia Bożego. Jak 
już o tym była mowa wyżej, obowiązuje tu zasada: co należy do jednego, nale-
ży też do drugiego; czego dokonuje jeden, czyni to razem z innymi i w innych. 
W odniesieniu do Kościoła jako obrazu Trójcy znaczy to, że każda jednost-
ka, z właściwym sobie powołaniem i uzdolnieniami, czyni w nim lub cierpi 
w szczególny sposób to, co w   z a s a d z i e  mają czynić i znosić wszyscy – tak 
że szczególne działanie i cierpienia jednostek wszyscy uznają i przyjmują jako 
i c h  w s p ó l n e.

G. Greshake, Wierzę w Boga Trójjedynego. Klucz do zrozumienia Trójcy Świętej, tłum. 
W. Szymona OP, Kraków 2001, s. 77–81.

PyTania
1. Co oznacza, według autora, rozumienie Kościoła jako ikony Trójcy Świętej?
2. Jak można rozumieć wielość powołań w Kościele w świetle teologii tryni-

tarnej?
3. Jakiego charakteru nabierają relacje międzyludzkie, miłość bliźniego i wy-

miar wspólnotowy w Kościele, który jest „zjednoczony jednością Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego”?

Opr. o. Piotr Chojnacki OCist
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John zizioulas

Joannis ( John) Zizioulas (ur. 1931) – grecki teolog prawosławny, biskup 
tytularny Pergamonu. Studiował w  Salonikach, Atenach, Bossey i  Harvar-
dzie, wykładał w  prawosławnym seminarium św. Włodzimierza w  Nowym 
Jorku, w  seminarium Świętego Krzyża w  Bostonie oraz na uniwersytetach 
w  Atenach, Edynburgu i  Glasgow. Przez cały ten czas angażował się moc-
no w działalność ekumeniczną. Pod koniec lat sześćdziesiątych pełnił funkcję 
sekretarza Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów w Genewie. 
Od samego początku oficjalnego dialogu teologicznego między Kościoła-
mi rzymskokatolickim i prawosławnym Zizioulas bierze w nim udział jako 
przedstawiciel Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola. W wieku 
pięćdziesięciu pięciu lat Joannis Zizioulas przyjął święcenia kapłańskie, zaś 
tydzień po nich – sakrę biskupią. W swoich badaniach naukowych myśliciel 
ten zajmuje się w  sposób szczególny problemami z  dziedziny antropologii 
teologicznej, eklezjologii oraz teoekologii.

TeksT

Kościół nie jest po prostu instytucją. Jest „formą egzystowania”, s p o s o b e m 
b y c i a. Tajemnica Kościoła, nawet w  jego wymiarze instytucjonalnym, pozo-
staje głęboko związana z byciem człowieka, byciem świata oraz prawdziwym 
byciem Boga. Na mocy tego powiązania, tak charakterystycznego dla myśli pa-
trystycznej, eklezjologia zyskuje wyjątkowe znaczenie nie tylko dla wszystkich 
aspektów teologii, lecz także dla doświadczającego swych egzystencjalnych po-
trzeb człowieka każdej epoki.

Przede wszystkim bytowanie eklezjalne wiąże się z prawdziwym byciem Boga. 
Fakt, że istota ludzka jest członkiem Kościoła, sprawia, iż staje się ona „obrazem 
Boga”, egzystuje tak, jak egzystuje sam Bóg, przyjmuje Boski „sposób bycia”. Ten 
sposób bycia nie stanowi osiągnięcia w sferze moralności. Nie jest to coś, co czło-
wiek  w y p r a c o w u j e. To pewien typ  z w i ą z k u  ze światem, innymi ludźmi 
i Bogiem, wydarzenie k o m u n i i, i dlatego właśnie nie może zostać urzeczy-
wistniony jako osiągnięcie  j e d n o s t k i, lecz jedynie jako fakt  e k l e z j a l n y.

Jednak by Kościół zaprezentował ów styl egzystowania, musi najpierw sa-
memu być obrazem sposobu, w jaki egzystuje Bóg. Cała jego struktura, jego 
posługiwania etc., muszą stanowić wyraz tego sposobu bycia. To zaś oznacza 
w pierwszej kolejności, że Kościół musi mieć prawidłową wiarę, poprawną wi-
zję w odniesieniu do Boskiego bytowania. Ortodoksja w kwestii Boskiego by-
cia nie stanowi dla Kościoła i dla człowieka luksusu – jest to egzystencjalna 
konieczność.
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* * *
W okresie patrystycznym napotykamy zaledwie małe wzmianki na temat 

bytowania Kościoła, natomiast wiele mówi się o Boskim bytowaniu. Tym, co 
zajmowało Ojców, nie była kwestia, czy Bóg istnieje, czy też nie – Jego istnienie 
jawiło się jako „dane” niemal każdemu człowiekowi owych czasów, chrześci-
janinowi na równi z poganinem. Całe pokolenia dręczyło jednak pytanie, j a k 
On istnieje. Postawienie zaś takiej kwestii miało bezpośrednie konsekwencje 
zarówno dla Kościoła, jak i dla pojedynczego człowieka, ponieważ obie te rze-
czywistości uważano za „Boski obraz”.

Odpowiedź na pytanie o Boskie bycie nie była w epoce patrystycznej łatwa. 
Największą trudność sprawiała starożytna grecka ontologia, zasadniczo moni-
styczna: byt świata i byt Boga tworzyły w oczach Hellenów nierozerwalną jed-
ność. Boskie bycie wiązano z byciem świata, podczas gdy wiara biblijna głosiła 
wolność Boga w odniesieniu do stworzenia. Platońska koncepcja Stwórcy nie 
zadowalała Ojców Kościoła właśnie dlatego, że tworzenie z preegzystującej ma-
terii ograniczało Boską wolność. Zatem koniecznością stawało się znalezienie 
ontologii unikającej monizmu filozofii greckiej, tak samo jak „przepaści” między 
Bogiem i światem, o jakiej uczyły systemy gnostyckie –  drugie wielkie zagroże-
nie owych czasów. Stworzenie takiej ontologii stanowiło być może największe 
filozoficzne osiągnięcie myśli patrystycznej.

Doświadczenie e k l e z j a l n e  Ojców odegrało decydującą rolę w przezwy-
ciężeniu ontologicznego monizmu i  uniknięciu gnostyckiego odseparowania 
Boga i  świata. Nie dziwi fakt, że w  sidła greckiego monizmu nie wpadli ani 
apologeci, jak Justyn Męczennik, ani teologowie z aleksandryjskiej szkoły ka-
techetycznej, jak słynny Klemens czy Orygenes – byli oni przede wszystkim 

„doktorami”, teologami akademickimi, zainteresowanymi w pierwszym rzędzie 
chrześcijaństwem jako „Objawieniem”. Natomiast biskupi tamtego okresu, teo-
logowie-pasterze, jak św. Ignacy z Antiochii czy przede wszystkim św. Ireneusz 
oraz późny Atanazy, ujmowali bytowanie Boga poprzez pryzmat doświadczenia 
wspólnoty kościelnej, b y t o w a n i a  e k l e z j a l n e g o . Doświadczenie to ujaw-
nia coś bardzo ważnego: Boskie bycie może zostać poznane jedynie za pośred-
nictwem relacji personalnych i osobowej miłości. Byt oznacza życie, życie zaś 
oznacza k o m u n i ę.

Ta ontologia, wychodząca od eucharystycznego doświadczenia Kościoła, 
prowadziła Ojców do wypracowania doktryny o  Boskim bytowaniu, doktryny 
sformułowanej przede wszystkim przez Atanazego z  Aleksandrii i  Ojców Ka-
padockich – Bazylego Wielkiego, Grzegorza z Nazjanzu i Grzegorza z Nyssy. 
Poniżej przedstawiony zostanie w skrócie wynik owego ważnego filozoficznego 
przedsięwzięcia, które nie byłoby nigdy możliwe bez doświadczenia bytowania 
eklezjalnego i bez którego eklezjologia utraciłaby swój głęboki egzystencjalny sens.
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Bycie Boga jest bytowaniem relacyjnym: bez zastosowania pojęcia komunii 
nie da się mówić o Boskim bytowaniu. Tautologia „Bóg jest Bogiem” niczego 
nie wnosi do ontologii i  jako zwykłe stwierdzenie „A=A” pozostaje wyrazem 
martwej logiki, a w konsekwencji zaprzeczeniem bytu, który jest życiem. Byłoby 
nie do pomyślenia rozprawiać o „jednym Bogu”, zanim się powie o Bogu, któ-
ry jest „wspólnotą”, to znaczy o Trójcy Świętej. Trójca Święta to p i e r w o t n e 
pojęcie ontologiczne (…).

W ten sposób wspólnota staje się w  myśli patrystycznej pojęciem ontolo-
gicznym. (…) 

Lecz wspólnota ta nie jest relacją pojmowaną jako istniejąca dla siebie samej, 
jako struktura bytowa zastępująca „naturę” lub „substancję” w  jej roli ontolo-
gicznej podstawy – czymś przypominającym strukturę bytu, z jaką spotykamy 
się w myśli Martina Bubera. Tak samo jak „substancja”, również „wspólnota” 
nie istnieje sama przez się: to O j c i e c  stanowi jej „przyczynę”. Owa teza 
Ojców Kapadockich, wprowadzająca pojęcie „przyczyny” do Boskiego bycia, 
zyskuje niezmierną wagę. Oznacza bowiem, że ostateczną kategorią ontolo-
giczną, która sprawia realne b y c i e  czegoś, nie jest ani bezosobowa i nieprze-
kazywalna „substancja”, ani struktura wspólnoty, istniejąca sama przez się lub 
narzucająca się z konieczności, lecz raczej o s o b a . Fakt, że Bóg zawdzięcza 
swe istnienie Ojcu, to jest osobie, znaczy, że a) Jego „substancja”, Jego bycie, 
nie krępuje Go (Bóg nie istnieje, ponieważ On nie może tylko istnieć), oraz 
b) że wspólnota nie stanowi krępującej struktury Jego istnienia (Bóg nie trwa 
we wspólnocie i nie kocha, ponieważ On nie może tylko trwać we wspólnocie 
i kochać). Fakt, iż Bóg istnieje z powodu Ojca, pokazuje, że Jego istnienie, Jego 
bycie, stanowi rezultat wolnej osoby – co w ostatecznym rozrachunku oznacza, 
że nie tylko wspólnota, ale i  w o l n o ś ć , wolna osoba, konstytuuje byt. Praw-
dziwe bycie pochodzi tylko od wolnej osoby – osoby, która kocha w sposób 
wolny – to znaczy, która w sposób wolny potwierdza swe bycie za pomocą wy-
darzenia wspólnoty z drugą osobą.

W ten sposób rozważanie o Boskim bytowaniu prowadzi myśl patrystyczną 
ku następującym tezom, które wiążą się w sposób zasadniczy zarówno z ekle-
zjologią, jak i z ontologią:

a) Nie istnieje prawdziwe bycie bez wspólnoty. Nic nie egzystuje jako „indy-
widualne”, możliwe do pomyślenia samo w sobie. Wspólnota stanowi kategorię 
ontologiczną.

b) Wspólnota, która nie pochodzi od „hipostazy”, to znaczy konkretnej 
i wolnej osoby, i która nie kieruje ku „hipostazie”, to znaczy konkretnej i wol-
nej osobie, nie jest „obrazem” bytowania Boga. Osoba nie może istnieć bez 
wspólnoty, lecz każda forma wspólnoty, która neguje lub dławi osobę, jest nie-
dopuszczalna.
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Owa teologia osoby, która pojawiła się w historii po raz pierwszy za spra-
wą patrystycznej wizji Boskiego bycia, nie może nigdy stać się dla człowieka 
żywym doświadczeniem bez misterium Kościoła. Humanizm lub socjologia 
mogą walczyć, ile tylko chcą, o uznanie ważności człowieka. Filozofowie eg-
zystencjaliści natomiast pokazali za naszych dni – z uczciwością intelektual-
ną, która czyni ich godnymi miana filozofów – że, mówiąc po ludzku, osoba 
jako absolutna wolność ontologiczna pozostaje niezrealizowanym poszukiwa-
niem. Pomiędzy bytowaniem Boskim i  ludzkim rozciąga się przepaść bycia 
stworzonym, zaś bycie stworzonym oznacza dokładnie to, że bytowanie każ-
dej osoby ludzkiej zostało jej d a n e. W konsekwencji osoba ludzka nie jest 
w stanie uwolnić się w sposób absolutny od swej „natury” czy też „substancji”, 
od tego, co dyktują jej prawa przyrody, bez spowodowania własnej anihilacji. 
I  nawet gdy przeżywa ona wydarzenie wspólnoty, czy to w  formie miłości, 
czy też życia społecznego lub politycznego, jest w ostatecznym rozrachunku 
zobowiązana – jeśli chce przetrwać – do relatywizacji swej wolności, do ule-
gnięcia pewnym naturalnym lub społecznym „danym”. Wymaganie od osoby 
absolutnej wolności pociąga za sobą „nowe narodzenie”, narodziny „z wysoka”, 
c h r z e s t. I to jest dokładnie owo bytowanie eklezjalne, które „hipostazuje” 
osobę zgodnie z Boskim sposobem bycia. To właśnie czyni Kościół obrazem 
Trój-jednego Boga.

J. Zizioulas, Being as Communion. Studies in Personhood and the Church, 
Crestwood (NY) 1997, s. 15–19.

PyTania
1. Jakich nieporozumień w myśleniu o Kościele stara się uniknąć autor tekstu?
2. Co przede wszystkim wiąże się, zdaniem autora, z byciem obrazem Boga?
3. Czemu nie da się mówić o  Bogu bez zastosowania pojęcia wspólnoty– 

–komunii?
4. Dlaczego Kościół jest obrazem Boga?

Opr. i tłum. Marek Kita

Janusz Pasierb

Ks. Janusz Stanisław Pasierb (1929–1993) swoje wszechstronne wykształ-
cenie zdobywał kolejno w  Akademii Teologii Katolickiej w  Warszawie, Uni-
wersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, Papieskim Instytucie 
Archeologii Chrześcijańskiej w Rzymie oraz Uniwersytecie Kantonalnym we 
Fryburgu. Krąg jego zainteresowań, naukowych poszukiwań i twórczości oscy-
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lował wokół historii sztuki (zwłaszcza sakralnej), literatury, archeologii, historii 
kultury i  patrologii. W 1957 r. uzyskał doktorat z  teologii, a w  1962 r. z  ar-
cheologii, w 1964 r. habilitował się na Wydziale Historycznym UW, w 1972 r. 
otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1982 r. – profesora  zwyczajnego. 
Był profesorem Akademii Teologii Katolickiej oraz wykładowcą innych uczel-
ni krajowych i zagranicznych. Był członkiem wielu stowarzyszeń naukowych 
w Polsce i za granicą oraz redakcji czasopism.

Jako poeta debiutował w  1972 r. na łamach „Tygodnika Powszechnego”. 
Wśród kilkuset publikacji opublikował m.in. siedem tomów esejów i trzynaście 
zbiorów poetyckich. 

W twórczości Pasierba niejednokrotnie przewijają się gorzkie nieraz reflek-
sje dotyczące kondycji Kościoła. Znamienne jest jego zdanie wyrażone w jed-
nym z wywiadów, że po wielkich wydarzeniach 1989 roku wciąż najbardziej 
brakuje nam – Kościołowi – pokory, skromności i umiaru.

TeksT

Kościół

żeby uzdrowić ślepca
Jezus maże mu oczy błotem
wybiera taki właśnie znak
plwocinę zmieszaną z prochem

żądnych władzy pysznych samolubnych
błoto nie żywe kamienie
bierze nas w czyste dłonie
czyni narzędziem cudu

nędzą i brudem oczyszcza świat
dotyka niewidzących białych oczu
leczy ślepego od urodzenia

J. St. Pasierb, Wierzę, Pelplin 1998, s. 68.

PyTania
1.  Jaką metaforą autor tekstu opisuje Kościół?
2.  W jaki sposób można na podstawie powyższego tekstu opisać genezę, na-

turę i posłanie Kościoła?
Opr. Monika Winiarska
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marcin luTer

Centrum ewangelickiej teologii stanowi doktryna o  usprawiedliwieniu. 
W imię zachowania artykułu o usprawiedliwieniu sola fide podkreśla się absolut-
ny priorytet działania Bożego w Chrystusie, ograniczając współpracę człowie-
ka z łaską do przyjęcia w wierze Bożego przebaczenia. Taka wizja teologiczna 
znajduje swoje konsekwencje także w ewangelickiej eklezjologii, która postrze-
ga Kościół bardziej jako „przestrzeń”, „miejsce” Bożego działania niż czynnego 

„współpracownika” w dziele zbawienia.   

TeksT

„Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół chrześcijański, społeczność świę-
tych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen”.

Nie mogę tego artykułu zaopatrzyć w  lepszy tytuł niż – jak się rzekło – 
o uświęceniu, aby przez to opisać i przedstawić Ducha Świętego i Jego działalność, 
mianowicie uświęcenie (…). Podobnie jak Syn otrzymuje władzę, dzięki której 
pozyskuje nas przez swoje narodzenie, śmierć i zmartwychwstanie itd., tak doko-
nuje Duch Święty uświęcenia przez takie środki, jak społeczność świętych, czyli 
Kościół chrześcijański, odpuszczenie grzechów, ciała zmartwychwstanie i żywot 
wieczny; znaczy to, że wprowadza nas najpierw w  swoje święte zgromadzenie 
(zbór) i kładzie nas na łonie Kościoła, który nas naucza i prowadzi do Chrystusa. 

Albowiem ani ty, ani ja nie moglibyśmy nigdy dowiedzieć się czegoś o Chry-
stusie ani w Niego uwierzyć i Jego mieć za Pana, gdyby nam tego Duch Święty 
przez zwiastowanie Ewangelii nie podał i do serca nie włożył. Dzieło zbawienia 
stało się i zostało dokonane, ponieważ Chrystus zdobył i pozyskał dla nas ów 
skarb przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie itd. Gdyby to dzieło było 
w ukryciu, tak iż nikt by o nim nie wiedział, byłoby daremne i stracone. Aby 
więc ten skarb nie pozostał w ukryciu, lecz mógł być nabyty i użyty, kazał roz-
powszechniać i zwiastować Słowo, w którym daje Ducha Świętego, abyśmy ten 
skarb i zbawienie mogli nabyć i przyswoić sobie. Dlatego uświęcenie nie jest ni-
czym innym jak przyprowadzeniem do Chrystusa Pana, aby posiąść owo dobro, 
którego sami z siebie nie moglibyśmy osiągnąć.

Ucz więc rozumieć ten artykuł jak najdokładniej. Gdy ktoś zapytuje: Co 
rozumiesz przez słowo: „Wierzę w Ducha Świętego?”, możesz odpowiedzieć: 

„Wierzę, że mnie Duch Święty uświęca, jak to już sama Jego nazwa mówi”. „Jak 
On to czyni, jakim sposobem i jakimi środkami?”. Odpowiedź: „Przez Kościół 
chrześcijański, odpuszczenie grzechów, ciała zmartwychwstanie i żywot wiecz-
ny”. Ma On bowiem – po pierwsze – szczególną społeczność (zbór) w świecie, 
która jest matką każdego chrześcijanina, rodzącą i  karmiącą go przez Słowo 
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Boże. Słowo to Duch Święty objawia i rozpowszechnia, oświeca nim i zapala 
serca, tak aby je mogły pojąć, przyjąć, zespolić się z nim i pozostać przy nim. 

Gdzie bowiem Duch Święty nie sprawia, aby Słowo było głoszone, i gdzie 
nie budzi serc, aby je przyjmowano, tam bywa ono martwe, jak było za papiestwa, 
gdy wiara była pod korcem, gdy nikt w Chrystusie nie rozpoznawał Pana ani też 
Ducha Świętego jako tego, który uświęca. To znaczy, nikt nie wierzył, iż Chry-
stus jest naszym Panem w  tym znaczeniu, że bez naszych uczynków i  zasługi 
zdobył dla nas taki skarb i miłymi nas uczynił Ojcu. Czego tedy tam brakowało? 
Brakowało obecności Ducha Świętego, który mógł był to objawić i spowodować 
zwiastowanie; byli tam natomiast ludzie i złe duchy, którzy nas uczyli, że przez 
własne uczynki można być zbawionym i zdobywać łaskę. Dlatego też nie jest to 
chrześcijański Kościół. Gdzie bowiem nie ma zwiastowania o Chrystusie, tam też 
nie ma i Ducha Świętego, który tworzy, powołuje i zgromadza Kościół chrześci-
jański, poza którym nikt nie może przyjść do Chrystusa Pana. Tyle niech starczy 
o głównej treści tego artykułu. Ponieważ jednak wyszczególnione w nim części 
nie są dostatecznie jasne dla prostaczków, chcemy je również krótko omówić (…). 

Sens zaś i główna treść tego dodatku jest taka: Wierzę, że na ziemi istnieje 
święta gromadka ludzi i zbór prawdziwie świętych, którego jedyną głową jest 
Chrystus; zgromadzony przez Ducha Świętego, trwa on w jednej wierze, myśli 
i przekonaniu, obdarzony różnymi darami, lecz zgodny w miłości, bez podzia-
łów i  rozdarcia. I ja jestem jego cząstką i członkiem, współuczestnikiem, ma-
jącym udział we wszystkich dobrach, jakie posiada, wprowadzony i wcielony 
do niego przez Ducha Świętego przez to, iż słuchałem i nadal słucham Słowa 
Bożego, które otwiera wstęp do niego. Albowiem przedtem, zanim to nastąpiło, 
byliśmy całkowicie własnością szatana, nie wiedzącymi nic o Bogu i o Chrystu-
sie. I tak aż do sądnego dnia pozostanie Duch Święty z chrześcijaństwem, czyli 
ze zborem świętych, przez który przyprowadza nas do Chrystusa i którym się 
posługuje, aby Słowo rozbrzmiewało i było opowiadane; przez nie zaś sprawia 
i pomnaża uświęcenie, by zbór codziennie rósł i wzmacniał się w wierze, i wy-
dawał owoce, jakie On (Duch Święty) rodzi.

M. Luter, Duży Katechizm, 1529, Część druga, Trzeci artykuł, tłum. A. Wantuła, 
[w:] Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, Bielsko-Biała 1999, s. 98–100.

PyTania
3. Jak należy rozumieć wyznanie wiary w Kościół?
4. Po co został ustanowiony Kościół chrześcijański?
5. Na czym polega „współdziałanie” Kościoła w dziele zbawienia?

Opr. ks. Paweł Holc CM
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…subsistit in…
Wierzymy, że Kościół katolicki jest tym ustanowionym przez Chrystusa 

i zawiera w sobie znamiona, które są zgodne z wolą Zbawiciela. Jednocześnie 
chcemy z pełnym szacunkiem odnosić się do przedstawicieli innych wyznań 
chrześcijańskich, z wewnętrznym przekonaniem, że Chrystus jest obecny w ich 
życiu i  prowadzi ich do spotkania ze sobą. W  oficjalnym tekście konstytucji 
Lumen gentium czytamy, że „Kościół [Chrystusowy] (…) t r w a  w   Kościele ka-
tolickim”, orzeczenie jest tutaj wyrażone w oryginale przez łaciński czasownik 
subsistit in. Analiza prac Soboru uzmysłowiła, że w pierwotnej wersji było tu 
słowo est czyli j e s t, wtedy można było tłumaczyć, że Kościół [Chrystusowy] 
(…) j e s t  w   Kościele katolickim. Ta zmiana stanowiła źródło refleksji i dys-
kusji. W ostatnich latach Aleksandra von Teuffenbach (2004) przeprowadziła 
dogłębne studium historyczno–językowe na ten temat. Szczególne znaczenie 
należy przypisać artykułom księży Karla Beckera i Fernanda Ocáriza (2005). 
29 czerwca 2007 roku Kongregacja Nauki Wiary wydała dokument: Odpowie-
dzi na pytania dotyczące niektórych aspektów nauki o Kościele. Poniżej przedsta-
wiamy właściwy fragment Lumen gentium, prosty komentarz dokonany przez 
Luigiego Sartoriego, wnioski ks. Beckera opublikowane przez „L’Osservatore 
Romano” oraz fragment dokumentu Kongregacji Nauki Wiary.

TeksTy

1. Tekst z Lumen gentium (nr 8): 
To jest ten jedyny Kościół Chrystusowy, który wyznajemy w Symbolu wia-

ry jako jeden, święty, katolicki i  apostolski, który Zbawiciel nasz po zmar-
twychwstaniu swoim powierzył pasterskiej trosce Piotra (por. J 21, 17) i zlecił 
jemu i pozostałym Apostołom rozkrzewianie go i kierowanie nim (por. Mt 28, 
18 nn.), i który założył na wieki jako „filar i podwalinę prawdy” (1 Tm 3, 15). 
K o ś c i ó ł  t e n , u s t a n o w i o n y  i   z o r g a n i z o w a n y  w   t y m  ś w i e c i e 
j a k o  s p o ł e c z n o ś ć , t r w a  w  K o ś c i e l e  k a t o l i c k i m, rządzonym przez 
następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim w komunii, choć i poza jego 
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organizmem znajdują się liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy, które jako wła-
ściwe dary Kościoła Chrystusowego nakłaniają do katolickiej jedności.

2. Zdanie podkreślone w ostatecznej wersji tak oto brzmi po łacinie: Haec 
Ecclesia, in hoc mundo ut societas constituta et ordinata, subsistit in Ecclesia catholica, 
a successore Petri et Episcopis in eius communione gubernata.

3. W czasie prac Soboru zmieniono pierwotne est na subsistit in.

4. A.  Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Poznań–Warszawa–Lublin 
1958, s. 653: subsisto – (1) stanąć, zatrzymać się, trwać; (2) dostać, dotrzymać, 
dawać opór, wytrwać; (3) bytować samoistnie, istnieć.

5. Tekst z podręcznika L. Sartorego:
Drugi akapit (8, 305) bierze pod uwagę zasadę j e d y n o ś c i. Potwierdza się, pra-

wie jako wprowadzenie, że Kościół, zaplanowany przez Chrystusa, musi przedsta-
wić także ślad „apostolskości” (Kościół powierzony jako zadanie pastoralne Piotrowi 
i  innym Apostołom). O tym Kościele (właśnie jako „społeczności historycznej”) 
mówi się: „istnieje/trwa w”. Rozgorzała wielka dyskusja (która nadal się toczy), jak 
rozumieć przejście z pierwszej wersji do drugiej. Wszyscy intuicyjnie czują, że cho-
dzi tutaj o bardzo ważną zmianę; są tacy, którzy chcą ją minimalizować (subsistit in 
byłoby równoważne est: pełna identyczność między Kościołem Rzymskim i „jedy-
nym prawdziwym Kościołem”), inni pragną ją maksymalizować (Kościół Rzymski 
byłby j e d ny m  z   w i e l u, w którym realizowany jest Kościół). W rzeczywistości 
wyraźną intencją była chęć pokazania dalszej części zdania, które rozpoznaje liczne 
elementy eklezjalności poza Kościołem Rzymskim. Do myśli tej wraca się później 
w Dekrecie o ekumenizmie, przede wszystkim w numerach 3–4; wyjaśniając, że 
relacja między Kościołem Rzymskim i innymi Kościołami może być uznana za re-
lację między „integralnością–pełnością” (w Kościele katolickim są obecne wszystkie 
cechy, których chciał Chrystus) i „stopniami uczestnictwa czy częściowością” (w in-
nych Kościołach są obecne niektóre cechy); a więc nie jest to opozycja między „tak” 
i „nie”, między rzeczywistością a pustką, między obecnością a zupełnym brakiem.

6. Wnioski z badań, które podaje ks. Becker:
A. Biskupi [na Soborze] nigdy nie podali w wątpliwość zdania: Ecclesia Chri-

sti est Ecclesia Catholica; to jest ich przekonanie wiary, że Kościół Chrystusa 
identyfikuje się z Kościołem katolickim.

B. Nie znajdują fundamentu w dokumentach [Soboru] rozmaite usiłowania, 
aby tłumaczyć lub wyjaśniać subsistere in w  taki sposób, by nie uwzględniało 
poprzedniego zdania. (…)
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C. Nie ma nigdzie przedstawionego powodu dla zmiany wpierw est w adest 
i adest na subsistit in. Wydaje się możliwa hipoteza, że przy użyciu est niektó-
rzy widzieli możliwość negowania albo niewystarczającego zwrócenia uwagi na 
obecność elementów eklezjalnych we Wspólnotach chrześcijańskich. Więc mo-
tyw w tym wypadku byłby terminologiczny, nie dogmatyczny.

7. Tekst z dokumentu Kongregacji Nauki Wiary: Odpowiedzi na pytania do-
tyczące niektórych aspektów nauki o Kościele:

Pierwsze pytanie: Czy Sobór Watykański II zmienił dotychczasową naukę 
o Kościele?

Odpowiedź: Sobór Watykański II ani nie zamierzał zmieniać, ani faktycznie 
nie zmienił tejże nauki, a jedynie rozwinął ją, pogłębił i szerzej wyłożył.

Ze szczególną wyrazistością zadeklarował to Jan XXIII na początku Soboru. 
Paweł VI podjął tę deklarację i tak się wyraził w czasie ogłoszenia konstytucji 
Lumen gentium: „Wydaje się nam, iż najlepszym komentarzem, jaki możemy 
tutaj uczynić, będzie, gdy powiemy, że ogłoszenie to nic właściwie nie zmie-
nia w dotychczasowej nauce. To, czego pragnie Chrystus, tego i my pragnie-
my. To, co było, pozostaje. To, czego Kościół nauczał przez całe wieki, to i my 
również nauczamy. Tyle tylko, że to, co dotąd było jedynie praktycznie prze-
żywane, obecnie zostało jasno wyrażone; to, co było niepewne, stało się jasne; 
to, nad czym przemyśliwano, co było dyskutowane i po części kontrowersyjne, 
otrzymało dzisiaj zadowalające sformułowanie”. Biskupi wielokrotnie wyrażali 
tę samą intencję i wolę wcielania jej w życie.

Drugie pytanie: Jak należy rozumieć stwierdzenie, według którego Kościół 
Chrystusowy trwa w (subsistit in) Kościele katolickim?

Odpowiedź: Chrystus „ustanowił na ziemi” jedyny Kościół i uczynił go jako 
„widzialne zrzeszenie i wspólnotę duchową”, która od początku i na przestrzeni 
historii wciąż istnieje i będzie istnieć, i w której to jedynie pozostały i pozostaną 
wszystkie elementy ustanowione przez samego Chrystusa. „To jest ten jedyny 
Kościół Chrystusowy, który wyznajemy w  Symbolu wiary jako jeden, święty, 
katolicki i  apostolski (…). Kościół ten, ustanowiony i  zorganizowany w  tym 
świecie jako społeczność, trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez następ-
cę Piotra oraz biskupów pozostających z nim w komunii”.

W konstytucji dogmatycznej Lumen gentium (nr 8) trwanie (subsistentia) to 
niezmienna historyczna ciągłość i obecność wszystkich elementów ustanowio-
nych przez Chrystusa w Kościele katolickim, w którym rzeczywiście trwa Ko-
ściół Chrystusa na tej ziemi.

Według doktryny katolickiej, o ile można powiedzieć, że Kościół Chrystu-
sowy jest obecny i działa w Kościołach i Wspólnotach kościelnych nie będą-
cych w pełnej komunii z Kościołem katolickim – dzięki elementom uświęcenia 
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i prawdy, które są w nich obecne; o tyle pojęcie „trwa” (subsistit) może być przy-
pisane wyłącznie Kościołowi katolickiemu, ponieważ dotyczy jego charakteru 
jedyności, wyznawanego w Symbolu wiary (Wierzę w… „jeden” Kościół); i ten 

„jeden” Kościół trwa w Kościele katolickim.
Trzecie pytanie: Dlaczego zostało użyte wyrażenie „trwa w” (subsistit in), 

a nie po prostu forma werbalna „jest” (est)?
Odpowiedź: Użycie tego wyrażenia, które oznacza pełną identyczność Ko-

ścioła Chrystusowego z Kościołem katolickim, nie zmienia doktryny o Kościele, 
a swoją prawdziwą motywację znajduje w tym, że jaśniej wyraża fakt, iż poza 
jego organizmem znajdują się „liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy”, „które 
jako właściwe dary Kościoła Chrystusowego nakłaniają do jedności katolickiej”.

„Dlatego Kościoły i Wspólnoty odłączone, choć w naszym przekonaniu pod-
legają brakom, wcale nie są pozbawione znaczenia i wagi w tajemnicy zbawie-
nia. Duch Chrystusa nie wzbrania się przecież posługiwać nimi jako środkami 
zbawienia, których to moc pochodzi z samej pełni łaski i prawdy, powierzonej 
Kościołowi katolickiemu”.

L. Sartori, La „Lumen gentium”. Traccia di studio, Padova 20032, 2006 (przedruk), s. 43.
K. J. Becker SI, Nel clima dell ’Immacolata i quarant’anni del Concilio. „Subsistit in” (Lu-
men gentium, 8), [w:] „L’Osservatore Romano” nr 285 (5–6 Dicembre 2005), s. 1, 6–7.
Kongregacja Nauki Wiary: Odpowiedzi na pytania dotyczące niektórych aspektów na-

uki o Kościele, [w:] http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/
rc_con_cfaith_doc_20070629_responsa-quaestiones_pl.html (20.07.2007).

PyTania
1. Analiza literacka testów nie jest sprawą łatwą, ale jak rozumiesz stwierdzenie 

Soboru, że Kościół Chrystusowy trwa/istnieje w Kościele katolickim?
2. W soborowym Dekrecie o ekumenizmie Unitatis redintegratio czytamy: „Nasi 

bracia odłączeni sprawują wiele chrześcijańskich obrzędów (…). Same te Ko-
ścioły i  odłączone Wspólnoty, choć w  naszym przekonaniu podlegają bra-
kom, wcale nie są pozbawione znaczenia i wagi w tajemnicy zbawienia. Duch 
Chrystusa nie wzbrania się przecież posługiwać nimi jako środkami zbawienia, 
których moc pochodzi z samej pełni łaski i prawdy, powierzonej Kościołowi 
katolickiemu” (nr 3). Spróbuj połączyć tę myśl z przedstawionym wyżej frag-
mentem Lumen gentium i tekstem Sartoriego. Jak rozumiesz to, że Duch Świę-
ty posługuje się celebracjami innych wyznań chrześcijańskich jako środkami 
zbawienia?

3. Jak, w  świetle Lumen gentium i  eklezjologii katolickiej, widzisz znaczenie 
Kościoła katolickiego w planie Bożym? Jakie zadania spoczywają na jego 
członkach?

Opr. i tłum o. Piotr Chojnacki OCist
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JosePh raTzinger

5 września 2000 roku w Sali Prasowej Stolicy Świętej ówczesny prefekt Kon-
gregacji Nauki Wiary kardynał Joseph Ratzinger zaprezentował deklarację Do-
minus Iesus. Prezentacja ta miała na celu naszkicowanie kontekstu i znaczenia 
owego dokumentu. W swoim przemówieniu kardynał odnosi się do postulatów 
pluralistycznej teologii religii i podaje zarys nauki Kościoła o dialogu międzyre-
ligijnym.

TeksT

W aktualnych ożywionych dyskusjach nad stosunkiem chrześcijaństwa do 
innych religii coraz bardziej szerzy się przekonanie, że wszystkie religie są rów-
noważnymi drogami zbawienia dla swoich wyznawców. Przekonanie to przyję-
ło się w międzyczasie nie tylko wśród teologów, ale zaczęło się upowszechniać 
także w szerszych kręgach katolików i pozostaje pod wpływem panującego dziś 
na Zachodzie trendu kulturowego, który należy określić mianem relatywizmu.

(…)
Jakie zasadnicze konsekwencje dla centrum i rdzenia wiary chrześcijańskiej 

pociąga za sobą ten rodzaj myślenia? Krótko mówiąc: Jest to negowanie toż-
samości jednorazowej historycznej postaci Jezusa z Nazaretu z rzeczywistością 
samego Boga, żywego Boga – z tej racji, że Rzeczywistość absolutna czy Absolut 
nigdy nie mogłaby się objawić w historii w sposób pełny czy ostateczny. W hi-
storii znajdowałyby się jedynie modele, idealne wzorce wskazujące nam na cał-
kowicie Innego, który w historii jest jednak niepoznawalny. Niektórzy bardziej 
umiarkowani teologowie uznają wprawdzie Jezusa Chrystusa za prawdziwego 
Boga i prawdziwego człowieka, ale są przekonani, że ze względu na ograniczo-
ność ludzkiej natury Jezusa objawienia Boga, jakie się w Nim dokonało, nie moż-
na uważać za pełne i ostateczne; należy je zatem oceniać zawsze w  relacji do 
innych możliwych sposobów objawiania się Boga, jakich przykłady mamy w wy-
bitnych postaciach religijnych ludzkości i w założycielach religii. W ten sposób 
głosi się, mówiąc obiektywnie, błędne idee, zgodnie z którymi religie świata mają 
znaczenie komplementarne w stosunku do objawienia chrześcijańskiego. Znaczy 
to, że Kościół, dogmat i sakramenty nie mogą mieć wartości absolutnej i nie są 
konieczne. Przyznawanie wartości absolutnej tym ograniczonym pośrednictwom, 
traktowanie ich nawet jako narzędzia rzeczywistego spotkania z Bogiem, równa-
łoby się wynoszeniu rzeczywistości partykularnej na poziom absolutu i fałszowa-
niu nietykalnej rzeczywistości Boga, całkowicie Innego.

Odrzucanie takich poglądów, przekonanie o istnieniu w historii Prawdy po-
wszechnej, zobowiązującej i  miarodajnej, która w  Jezusie Chrystusie stała się 
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ciałem i jest przekazywana w wierze Kościoła, uważa się za pewien rodzaj funda-
mentalizmu, za podważanie nowożytnego sposobu myślenia oraz zagrożenie dla 
tolerancji i wolności. Widać tu zupełnie wyraźnie, że rozumienie dialogu przybra-
ło sens radykalnie różny od tego, jaki przyjmował Drugi Sobór Watykański. Dia-
log albo raczej ideologia dialogu zajęła tu miejsce misji i usilnego nawoływania do 
nawrócenia. Przez dialog nie rozumie się już drogi do odkrywania prawdy, proce-
su, który dopomaga do odsłonięcia drugiemu ukrytej głębi tego, co sobie uświa-
domił w swym własnym doświadczeniu religijnym, a co teraz – przez spotkanie 
z definitywnym i pełnym objawieniem Jezusa Chrystusa – podlega oczyszczeniu 
i znajduje wypełnienie. Nowa, ideologiczna forma dialogu, która niestety zaczęła 
przenikać także do Kościoła katolickiego i  do niektórych środowisk teologicz-
nych i kulturalnych, zmierza do relatywizacji „dogmatu” i jest przeciwieństwem 

„nawrócenia” i „misji”. Dialog równa się tutaj myśleniu relatywistycznemu: polega 
ono na stawianiu własnej wiary na jednej i tej samej płaszczyźnie z przekonania-
mi innych, tak że wszystko sprowadza się do wymiany relatywnych, zasadniczo 
równoważnych stanowisk, a celem, do którego się zmierza, jest maksymalny sto-
pień współpracy i zintegrowania pomiędzy odmiennymi poglądami religijnymi.

(…)
Ponieważ religie są zakorzenione w historii i w kulturach ludów, dobro jest 

w nich zawsze zmieszane ze złem. Dlatego za praeparatio evangelica nie można 
uważać wszystkiego; jest nim tylko to, czego dokonuje Duch. Wynika z tego 
wniosek wielkiej wagi: Drogę do zbawienia stanowią nie religie jako takie, lecz 
dobro, które jest w nich obecne, i  to dobro rozumiane jako działanie Ducha 
Chrystusowego. Wypowiedziała się już na ten temat deklaracja Nostra aetate 
Drugiego Soboru Watykańskiego w odniesieniu do ziaren prawdy i dobra obec-
nych w  innych religiach i kulturach: „Kościół nie odrzuca niczego z  tego, co 
w religiach owych jest prawdziwe i święte. Ze szczerym szacunkiem odnosi się 
do owych nakazów i doktryn, które chociaż w wielu wypadkach różnią się od 
zasad przez niego wyznawanych i  głoszonych, nierzadko jednak mają w  so-
bie promień owej Prawdy, która oświeca wszystkich ludzi” (nr 2). Nic z dobra 
i  prawdy, jakie są w  religiach, nie powinno ulec zagubieniu; należy je raczej 
uznać i  uszanować. Dobro i  prawda, gdziekolwiek by się znajdowały, pocho-
dzą od Ojca i są dziełem Ducha Świętego. Ziarna Logosu zostały rozsiane po 
całym świecie. Nie wolno jednak zamykać oczu na błędy i przekłamania obec-
ne w religiach świata. Potwierdza to Drugi Sobór Watykański w Konstytucji 
o Kościele: „Nieraz jednak ludzie, zwiedzeni przez Złego, znikczemnieli w my-
ślach swoich i prawdę Bożą zamienili w kłamstwo, służąc raczej stworzeniu niż 
Stworzycielowi” (Lumen gentium, 16).

J. Ratzinger, Prezentacja deklaracji Dominus Iesus; [w:] Tenże, Pielgrzymująca wspól-
nota wiary. Kościół jako komunia, tłum. W. Szynona, Kraków 2003, s. 189–193.
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PyTania
1. Na czym polega relatywizm w podejściu do innych religii?
2. Dlaczego relatywizm religijny jest błędną drogą rozumowania?
3. Skąd się bierze dobro w innych religiach?

Opr. ks. Damian Wąsek

dominus iesus

Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary Dominus Iesus o jedyności i powszech-
ności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła została ogłoszona 6 sierpnia 2000 
roku przez prefekta Kongregacji Nauki Wiary kardynała Josepha Ratzingera 
po zatwierdzeniu jej 16 czerwca 2000 roku przez papieża Jana Pawła II. Uka-
zuje ona wyjątkową pozycję Kościoła katolickiego na religijnej mapie świata, 
polemizując z teologią pluralistyczną oraz sprzeciwiając się tendencjom relaty-
wistycznym i  indyferentyzmowi. Deklaracja Dominus Iesus była dokumentem 
bardzo szeroko komentowanym i  często krytykowanym zarówno przez teo-
logów katolickich, jak i przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich. Pod-
kreślają oni, że ów dokument podważa szczerość Kościoła w podejmowanych 
dotychczas wysiłkach na rzecz ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego. Poniż-
szy fragment (nr 16) traktuje o jedności i jedyności Kościoła katolickiego.

TeksT

16. Pan Jezus, jedyny Zbawiciel, nie ustanowił zwyczajnej wspólnoty uczniów, 
lecz założył Kościół jako tajemnicę zbawczą. On sam jest w Kościele, a Kościół 
jest w Nim (por. J 15, 1 n.; Ga 3, 28; Ef 4, 15–16; Dz 9, 5); dlatego pełnia ta-
jemnicy zbawczej Chrystusa należy także do Kościoła, nierozerwalnie złączo-
nego ze swoim Panem. Jezus Chrystus bowiem nadal jest obecny i prowadzi 
swoje dzieło odkupienia w Kościele i poprzez Kościół (por. Kol 1, 24–27), który 
jest Jego Ciałem (por. 1 Kor 12, 12–13. 27; Kol 1, 18). Tak jak głowa i członki 
żywego ciała, chociaż nie są tożsame, są nierozdzielne, tak również Chrystusa 
i Kościoła nie należy utożsamiać, ale nie można też oddzielać, stanowią bowiem 
jedynego „całego Chrystusa”. Ta sama nierozdzielność jest wyrażona w Nowym 
Testamencie także przy pomocy analogii Kościoła jako Oblubienicy Chrystusa 
(por. 2 Kor 11, 2; Ef 5, 25–29; Ap 21, 2. 9).

Dlatego w powiązaniu z jedynością i powszechnością zbawczego pośrednic-
twa Jezusa Chrystusa należy stanowczo wyznawać jako prawdę wiary katolic-
kiej jedyność założonego przezeń Kościoła. Tak jak jest jeden Chrystus, istnieje 
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tylko jedno Jego Ciało, jedna Jego Oblubienica: „jeden Kościół katolicki i apo-
stolski”. Ponadto obietnice Pana, że nigdy nie opuści swojego Kościoła (por. 
Mt 16, 18; 28, 20) i będzie nim kierował przez swego Ducha, oznaczają też, iż 
według wiary katolickiej jedyność i  jedność Kościoła, a także wszystko to, co 
stanowi o jego integralności, nigdy nie przeminie.

Wierni zobowiązani są wyznawać, że istnieje historyczna ciągłość – zakorze-
niona w sukcesji apostolskiej – pomiędzy Kościołem założonym przez Chry-
stusa i Kościołem katolickim: „To jest jedyny Kościół Chrystusowy (…), który 
Zbawiciel nasz po zmartwychwstaniu swoim powierzył do pasienia Piotrowi 
(por. J 21, 17), zlecając jemu i  pozostałym apostołom, aby go krzewili i  nim 
kierowali (por. Mt 28, 18 nn.), i który założył na wieki jako «filar i podwalinę 
prawdy». (1 Tm 3, 15). Kościół ten, ustanowiony i zorganizowany na tym świe-
cie jako społeczność, trwa w (subsistit in) Kościele katolickim, rządzonym przez 
następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim we wspólnocie (communio)”. 
W wyrażeniu subsistit in Sobór Watykański II chciał ująć łącznie dwa stwier-
dzenia doktrynalne: po pierwsze, że Kościół Chrystusowy, pomimo podziału 
chrześcijan, nadal istnieje w pełni jedynie w Kościele katolickim; po drugie, że 

„liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy znajdują się poza jego organizmem”, to 
znaczy w Kościołach i Wspólnotach kościelnych, które nie są jeszcze w pełnej 
wspólnocie z Kościołem katolickim. Jednak w odniesieniu do tych ostatnich na-
leży stwierdzić, że ich „moc pochodzi z samej pełni łaski i prawdy, powierzonej 
Kościołowi katolickiemu”.

Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus, 16.

PyTania
1. Na czym polega j e d y n o ś ć  Kościoła?
2. Co kryje się w wyrażeniu subsistit in?
3. Jakie konsekwencje dla teologii powoduje nauka o jedności i jedyności Ko-

ścioła?
Opr. ks. Damian Wąsek

ireneusz z lyonu

Ireneusz, teolog z  II wieku, biskup Lyonu, zetknął się z wielkim zagroże-
niem, jakim była dla chrześcijaństwa gnoza, czyli pewna ukryta wiedza rzekomo 
pomagająca osiągnąć zbawienie, dostępna tylko niektórym wtajemniczonym. 
Zmagając się z herezjami, ukazał między innymi znaczenie Kościoła w procesie 
poznawania prawdy.
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Ok. 180 roku Ireneusz napisał pięć ksiąg „Zdemaskowania i odparcia fałszy-
wej wiedzy, tak zwanej gnozy” (Adversus haereses). Fragment przytoczonej przez 
nas trzeciej księgi zawiera refleksję nad sukcesją apostolską i jej znaczeniem.

TeksT

Zbyt wiele miejsca w tej księdze zajęłoby wyliczanie sukcesji [biskupów] we 
wszystkich Kościołach, przekazujemy zatem tradycję pochodzącą od Aposto-
łów i wiarę głoszoną ludziom tylko na przykładzie największego, najstarszego 
i wszystkim znanego Kościoła, założonego i ustanowionego przez dwóch naj-
sławniejszych Apostołów, Piotra i Pawła, Kościoła w Rzymie, tradycję i wiarę 
tak, jak dotarła ona do nas dzięki następstwu kolejnych biskupów. Tak właśnie 
zawstydzimy wszystkich, którzy w jakiś sposób, czy to dla przypodobania się, 
czy dla próżnej chwały, czy to przez zaślepienie i złą wolę, gromadzą się osobno, 
nie jak należy. Tymczasem z tym Kościołem, z powodu jego szczególnego au-
torytetu założenia, winien zgadzać się każdy Kościół, to znaczy wszyscy wierni 
zewsząd. W nim zawsze została zachowana przez wiernych zewsząd ta tradycja, 
która wywodzi się od Apostołów.

A więc błogosławieni Apostołowie, zakładając i budując Kościół, powierzyli 
Linusowi urząd biskupa dla zarządzania Kościołem. To ten Linus, którego Pa-
weł wspomniał w Liście do Tymoteusza. Jego następcą był Anaklet. Po nim jako 
trzeciemu przypadło biskupstwo Klemensowi, który jeszcze i widział Apostołów, 
i utrzymywał z nimi kontakty, i na własne uszy słyszał ich nauczanie, i przed 
oczyma miał ich tradycję. Nie był zresztą sam, gdyż z tego okresu pozostało wte-
dy wielu, którzy zostali pouczeni przez Apostołów. Za Klemensa powstał nie-
mały zatarg wśród braci w Koryncie. Wówczas Kościół rzymski napisał bardzo 
ważny list do Koryntian, aby ich zachęcić do zgody, odnowić ich wiarę i zwia-
stować im właśnie przejętą od Apostołów tradycję. Była to taka oto tradycja, że 
jest jeden Bóg wszechmogący, stwórca nieba i ziemi, który stworzył człowieka, 
sprowadził potop, wezwał Abrahama, wyprowadził swój lud z ziemi egipskiej, 
rozmawiał z Mojżeszem, ustanowił Prawo i wysłał proroków, przygotował ogień 
dla diabła i jego posłańców. Tego Boga uważają Kościoły za Ojca Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, a wszyscy, którzy chcą się o tym dowiedzieć, mogą to wyczytać 
z tego listu i tak poznać apostolską tradycję Kościoła. Gdyż list ten jest starszy 
od tych, którzy teraz głoszą jakieś nauki, którzy wymyślają coś o jakimś drugim 
bogu ponad demiurgiem i stwórcą wszystkich istniejących rzeczy. Po Klemensie 
nastąpił Ewaryst, po Ewaryście Aleksander, a następnie szósty, licząc od Aposto-
łów, Sykstus, po nim Telesfor, który poniósł chwalebne męczeństwo, następnie 
Hygin, dalej Pius, po nim Anicet, po Anicecie nastąpił Soter, a obecnie jest bi-
skupem, jako dwunasty po Apostołach, Eleuteros. Na podstawie takiego porząd-
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ku i sukcesji tradycja apostolska w Kościele i głoszenie prawdy przechodzi aż do 
nas. I jest to najpełniejszy dowód, że w Kościele jest przechowana i przekazana 
w prawdzie, jedna i ożywiająca wiara, od Apostołów aż do dzisiaj.

Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses, III, 3, 2–3, [w:] Tenże, Chwałą Boga żyjący czło-
wiek, tłum. W. Myszor, Kraków 1999, s. 37–39.

PyTania
1. Na czym polega sukcesja apostolska?
2. Jak Ireneusz uzasadnia wyjątkową pozycję Kościoła rzymskiego?
3. Jakie jest znaczenie sukcesji apostolskiej dla misji Kościoła?

Opr. ks. Damian Wąsek

bernard z clairvaux

Św. Bernard z Clairvaux był nie tylko kaznodzieją i teologiem bardzo zaan-
gażowanym w życie społeczne Europy pierwszej połowy XII wieku, ale przede 
wszystkim mnichem żyjącym według Reguły św. Benedykta w klasztorze cy-
sterskim. Swoje powołanie przeżywał bardzo głęboko i  czuł, że wybrał dro-
gę zgodną z wolą Bożą. Jednocześnie był głęboko przekonany o konieczności 
prowadzenia życia nawrócenia i  pokuty. Wynika to z  przekonania, że każdy 
człowiek na ziemi przez grzech oddala się od Ojca i  jego zadaniem jest po-
wrót do Stwórcy i Zbawiciela. Najprostszą drogą jest życie zakonne, szczegól-
nie w powstałych w tym czasie zreformowanych wspólnotach. Stąd dla Opata 
z Clairvaux życie monastyczne ma niepowtarzalny walor. Z perspektywy współ-
czesnej teologii (po Soborze Watykańskim II) jest rzeczą bardzo interesującą, 
że Bernard odczytuje tajemnicę powołania i drogi życiowej w tajemnicy chrztu 
i jednocześnie widzi Kościół jako wspólnotę, w której istnieje jedność chrześci-
jan obdarzonych rozmaitymi charyzmatami. 

TeksTy

W ten sposób uznaję, że osoby, które złożyły profesję monastyczną, przypo-
minają zęby: wybierając drogę prostszą i pewniejszą z całego ciała Kościoła, któ-
re już jest białe, jednak widać, że oni są jeszcze bielsi. Co jest bowiem bielszego 
niż ci, którzy unikając brudu wszelkiego typu nieczystości, opłakują grzechy po-
pełnione w myślach lub uczynkach? Kto jest bardziej silny niż ci, którzy uznają 
zmartwienie jako ulgę, obrazę jako chwałę, biedę jako bogactwo? Oni nie mają 
ciała, ponieważ jeszcze żyjąc w ciele, zapominają o nim i słuchają słów Apostoła: 
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„Wy jednakże nie pozostajecie w ciele, lecz w Duchu”. Nie mają skóry, ponieważ 
nie mając ani luksusu, ani napięć trosk światowych, śpią i odpoczywają w poko-
ju. (..). Zęby gryzą pokarm dla całego ciała, ponieważ mnisi są ustanowieni, aby 
modlić się za całe ciało Kościoła, to jest za żywych i umarłych. 

[Sermones de diversis, Sermo 93]

Według mojego zdania więc, Reguła św. Benedykta jest zaproponowana każ-
demu człowiekowi, ale nikomu nie jest narzucona. Jeśli więc jest rzeczą dobrą 
przyjęcie jej i pobożne zachowywanie, to jednakże nieprzyjęcie jej nie jest złem. 

[De praecepto et dispensatione, I, 2]

W konsekwencji – z wyjątkiem cystersów i  innych [mnichów] o  identycz-
nym świętym zwyczaju, którzy są przekonani, że zostali zobowiązani przez swo-
ją profesję do tego, iż mają cel nie tylko, by żyć według Reguły, ale raczej by 
zachowywać ją w pełni co do litery w jej czystości – dla innych [mnichów] pro-
fesja uroczysta, przez którą nie ślubuje się zachowania Reguły w jej pełni, nie 
powinna powodować niepotrzebnych skrupułów dla tego, kto pozostaje w po-
słuszeństwie, gdyż rzeczywiście w tych klasztorach zachowywany jest porządek 
i dyscyplina wraz z dobrymi obyczajami. 

[Tamże, 49]

Oczekujecie także ode mnie odpowiedzi, dlaczego wśród innych zwyczajów 
pokutnych dyscyplina monastyczna zasługuje na ten przywilej, aby być uznawana 
za drugi chrzest. Uważam, że ze względu na doskonałe wyrzeczenie się świata 
i szczególną świetność życia duchowego ten sposób nawrócenia jest postawiony 
ponad wszystkie inne sposoby życia ludzkiego, czyniąc tych, którzy go przyjmują 
i kochają, podobnymi do aniołów, niepodobnymi do ludzi, więcej: odnawia bowiem 
nawet w człowieku obraz Boży, upodabniając nas do Chrystusa tak jak w chrzcie.

[Tamże, XVII, 54]
tłum.: P. Chojnacki OCist

Czy może z tego powodu nie znajduję u innych uznania, że żyję w innym za-
konie? Ale przecież na tej samej zasadzie potępiacie nasz klasztor, ponieważ wasz 
sposób życia jest odmienny od naszego. W takim razie należałoby sądzić, że ludzie 
żonaci i nieżonaci powinni się zwalczać, gdy tymczasem jedni i drudzy prowadzą 
życie zgodne z ustanowionymi przez Kościół prawami. Podobnież musieliby się 
potępiać nawzajem księża diecezjalni i zakonnicy, ponieważ ich zasady życia róż-
nią się między sobą. W takim też ujęciu moglibyśmy mieć poważne wątpliwości, 
czy zgodnie i wzajemnie znoszą swoją obecność w Królestwie Niebieskim: Noe, 
Daniel czy Hiob, bo jakkolwiek każdy z nich podążał drogami sprawiedliwości, 
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drogi te przecież były dla każdego odmienne. Należałoby również przypuszczać: 
albo Maria, albo Marta, albo nawet żadna z nich nie mogła podobać się Bogu, al-
bowiem każda starała Mu się podobać w inny zgoła sposób. (…) Można by także 
wnioskować, że nigdy w Kościele nie zapanuje pokój i zgoda, którego ozdobą są 
tak liczne i niepodobne do siebie zakony, podobnie jak klejnoty szaty królewskiej, 
o czym czytamy w Psalmie (por. Ps 44, 15). Na czym opierałby się ten cudowny 
ład i wewnętrzne zadowolenie, gdyby każdy, obierając sobie dla siebie jeden z za-
konów, miał gardzić swymi braćmi, którym spodobał się inny tryb życia klasz-
tornego, w  innym zakonie, lub mógłby przypuszczać, iż sam jest przedmiotem 
pogardy. Nie można przecież być mnichem jednocześnie w wielu klasztorach, jak 
też żaden zakon nie byłby w stanie zgromadzić u siebie wszystkich zakonników. 

[Apologia, s. 17–18]

Wyliczyliśmy rozmaite charyzmaty, które są niby wielorakie kolory jednej sza-
ty, dla dokładności dodaj, że jest ona nie szyta, lecz utkana z jednego materiału 
(por. J 19, 23). „Wszystkim objawia się Duch dla wspólnego dobra” (1 Kor 12, 11). 
„Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został 
nam dany” (Rz 5, 5). Dlatego Kościoła się nie dzieli, lecz rzuca się o niego losy 
prawem dziedzictwa, bo napisano o nim: „Królowa stoi po prawicy twojej, strojna 
w złoto z Ofiru” (Ps 44, 10). Tak to każdemu inny dar przypada w udziale, jedne-
mu taki, innemu inny, zależnie od tego, czy jest mnichem kluniackim czy cyster-
sem, kapłanem świeckim czy też żyje poza stanem duchownym – zależnie od tego, 
jaki to zakon, jakiego języka, jakiej płci, wieku, położenia, w każdym miejscu, każ-
dego czasu, od pierwszego, co się narodził, aż do ostatniego, który na świat przy-
szedł. (…) Wszyscy zatem jednakowo przyczyniamy się do powstania jednej szaty 
całodzianej, ze wszystkich powstaje jedna. Ze wszystkich – powtarzam – jedna. 
Chociaż bowiem złożona jest z wielu różnych elementów: „jedna jest jednak moja 
gołąbka, moja nieskalana” (Pnp 6, 9). Poza tym ani ja sam, ani ty beze mnie, ani 

„on” bez nas dwóch, lecz wszyscy razem stanowimy jedną szatę, pod tym warun-
kiem, że troszczymy się o zachowanie duchowej jedności, więzi pokoju. 

[Tamże, s. 20–21] 
tłum. S. Kiełtyka OCist

Bernardus Claraevallensis, Sermones de diversis, [w:] Sancti Bernardi Opera, 
Romae 1970, VI–1, 73–406.

Bernardus Claraevallensis, Liber de praecepto et dispensatione, [w:] Sancti Bernardi 
Opera, Romae 1963, III, 253–294.

Bernard z Clairvaux, Apologia do Opata Wilhelma, tłum. S. Kiełtyka OCist, 
[w:] Bernard z Clairvaux, Apologia, O nawróceniu, Życie świętego biskupa Malachia-

sza, tłum. S. Kiełtyka OCist, A. Maciąg, Skoczów 2007, s. 13–48.
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PyTania
1. Czy według św. Bernarda życie monastyczne ma szczególne znaczenie dla 

Kościoła? Na czym ono polega?
2. Na czym, zdaniem św.  Bernarda, polega różnorodność w  życiu Kościoła? 

Czy jest ona prawomocna?
3. Czy przedstawione w powyższych tekstach myśli mają jakieś znaczenie dla 

współczesnej teologii?
Opr. o. Piotr Chojnacki OCist

roberT bellarmin

Robert Bellarmin urodził się 4 października 1542 roku w Montepulciano we 
Włoszech. Doceniając jego biegłość w naukach teologicznych, papież Klemens VIII 
mianował go swoim teologiem, konsultorem Kongregacji Świętego Oficjum oraz pe-
nitencjarzem u Świętego Piotra i wyniósł go do godności kardynała. Bellarmin praco-
wał też w wielu kongregacjach. Zmarł 17 września 1621 roku. Pius XI w 1923 roku 
ogłosił go błogosławionym, a w 1930 kanonizował. W roku 1931 kard. Bellarmin 
został ogłoszony doktorem Kościoła. Pozostawił po sobie wiele cennych dzieł teolo-
gicznych, m.in. z zakresu prawa kanonicznego, Pisma Świętego i duchowości.

Poniższy tekst to fragment analizy Credo, który pochodzi z  Katechizmu 
większego. Bellarmin napisał go na zlecenie papieża Klemensa VIII w 1598 
roku. Dzieło to cieszyło się wielkim powodzeniem, o czym świadczy fakt, że zo-
stało przetłumaczone na ponad 50 języków i doczekało się przeszło 400 wydań.

TeksT

Uczeń: Wyłóżcie nam szczegółowo Artykuł dziewiąty, który obejmuje „Świę-
ty Kościół Powszechny”, „Świętych Obcowanie”. A najprzód: co znaczy Kościół? 

Nauczyciel: Kościół znaczy Zwołanie i Zgromadzenie ludzi, którzy przyjąw-
szy Chrzest Święty, wyznawają Wiarę i Prawo Chrystusowe pod posłuszeństwem 
Najwyższego Biskupa Rzymskiego, Papieża. Zowie się Zwołaniem, albowiem 
nie rodzimy się Chrześcijanami, jak się rodzimy Polakami; ale jesteśmy powołani 
na Chrześcijan przez Boga i wchodzimy do tego Zgromadzenia przez Chrzest, 
który jest niejako bramą Kościoła. Lecz aby być w  Kościele, nie dość jest być 
ochrzczonym, potrzeba nadto wierzyć i wyznawać Wiarę i Prawo Chrystusowe 
podług nauki Kościoła, a także trwać w posłuszeństwie Papieżowi, który jest Na-
miestnikiem Chrystusa Pana, to jest Rządcą Kościoła w zastępstwie Chrystusa. 
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Uczeń: Jeśli Kościół jest Zgromadzeniem ludzi, dlaczegóż nazywamy ko-
ściołami te gmachy, w których ofiarują się Msze Święte i odprawuje się służba 
Boża? 

Nauczyciel: Dlatego, iż się w  nich zgromadzają dla ćwiczeń i  obrządków 
Chrześcijańskich wierni Chrystusowi, którzy są prawdziwym Kościołem; i dla-
tego, iż są ofiarowane i poświęcone na służbę Bożą. W Składzie Apostolskim 
nie mówimy bynajmniej o tych gmachach, o kościołach drewnianych lub mu-
rowanych; lecz o  Kościele żywym, którym są Wierni Chrystusowi posłuszni 
Namiestnikowi Chrystusowemu, jak się to wyżej powiedziało. 

Uczeń: Dlaczegóż się mówi „Kościół”, nie zaś „Kościoły”, kiedy jest tak wiele 
Zgromadzeń Wiernych Chrystusowych w różnych częściach świata? 

Nauczyciel: Bo Kościół jest jeden tylko, chociaż obejmuje wszystkich Wier-
nych rozproszonych po całym świecie; i  to nie tylko dziś żyjących, ale nadto 
tych, którzy byli od początku świata, i  tych, którzy będą aż do końca świata. 
I dlatego „Kościół” nazywa się nie tylko jeden, ale też powszechny, bo się rozcią-
ga do wszystkich miejsc i czasów. 

Uczeń: Dlaczegóż się mówi, iż Kościół jest jeden tylko, kiedy obejmuje takie 
mnóstwo ludzi? 

Nauczyciel: Kościół jest jeden, bo ma jedną tylko głowę którą jest Chrystus, 
a w Jego zastępstwie Papież; bo żyje jednymże duchem; bo ma jedno i toż samo 
prawo. Tak i o królestwie, chociaż w nim są liczne miasta i ziemie, mówimy, iż 
jest jedno, bo ma jednego Króla i jedno prawo. 

Uczeń: Dlaczego mówimy „Święty Kościół”, kiedy w nim jest wielu zbrod-
niarzy? 

Nauczyciel: Nazywamy Kościół Świętym dla trzech powodów. Najprzód 
dlatego, iż głowa jego, którą jest Chrystus, jest najświętsza: tak jak o człowie-
ku który ma głowę piękną, mówi się, iż jest piękny, chociażby miał drobne 
plamy po ciele. Po wtóre dlatego, iż wszyscy wierni są święci ze strony Wiary 
i  wyznawania, bo mają Wiarę najprawdziwszą i  Boską, wyznawają Sakra-
menty najświętsze i Prawo najsprawiedliwsze, które rozkazuje tylko dobre 
rzeczy, a zakazuje tylko złych rzeczy. Po trzecie dlatego, bo zawsze w Koście-
le są niektórzy prawdziwie święci, nie tylko ze strony Wiary i wyznawania, 
lecz nadto ze strony obyczajów i  cnoty: a  zaś pomiędzy Żydami, Turkami, 



167

Teksty do tomu IV

Kacerzami itp. którzy są poza Kościołem, nikt prawdziwie świętym być nie 
może. 

R. Bellarmin, Wykład nauki chrześcijańskiej, ułożony z rozkazu Klemensa VIII papieża, 
III.9, [za:] http://www.ultramontes.pl/Katechizm_Bellarmina_III.htm (26. 04. 2007).

PyTania
1. Jakie są wyznaczniki trwania w Kościele?
2. Co to znaczy, że Kościół jest jeden i święty?
3. W jakich punktach Kościół zmienił nauczanie od czasów Bellarmina?

Opr. ks. Damian Wąsek

charles JourneT

Początek XX wieku to w teologii katolickiej okres wspieranego mocno przez 
papieży Leona XIII i św. Piusa X odrodzenia myśli tomistycznej. System teo-
logiczny Summy św. Tomasza nie zawiera jednak zwartej doktryny o Kościele. 
Tymczasem I Sobór Watykański zwrócił uwagę na potrzebę wypracowania ta-
kiej doktryny. Ks. Charles Journet (1891–1975), wychowany w protestanckiej 
Genewie, w  rodzinie należącej do katolickiej diaspory tego miasta, szczegól-
nie żywo czuje potrzebę uzupełnienia owej luki, zwłaszcza wobec otwierających 
się perspektyw dialogu ekumenicznego. Swój trud intelektualny koncentruje 
przede wszystkim na wypracowaniu eklezjologii zgodnej z założeniami teologii 
św. Tomasza z Akwinu, a jednocześnie otwartej na współczesność. Zawiera ją 
w niedokończonym dziele swego życia L’Église du Verbe Incarné („Kościół Słowa 
Wcielonego”).

Wybrany tekst prezentuje podejście autora do teorii poznania Kościoła po-
przez jego istotne własności – znamiona. Stanowi wprowadzenie do rozdziału 
poświęconego (pod koniec II tomu L’Église du Verbe Incarné) „katolickiej jedno-
ści” Kościoła stanowiącej jednocześnie istotny wymiar jego misterium i widzial-
ny, cudowny jego przejaw, skłaniający rozum do wiary.

TeksT

Podobnie jak Jezus Kościół jest zarazem misterium ze swej istoty i cudem 
w swym przejawie1.

1 W oryginale: éclat – wybuch, grom, rozbłysk, blask, splendor, wspaniałość (przyp. tłum.).



168

Teologia fundamentalna

Tak jak Chrystus Kościół jest, z jednej strony, misterium dla wiary boskiej, 
a z drugiej – cudem dla rozumu naturalnego.

M i s t e r i u m  J e z u s a jest nie tylko misterium Jego boskości, lecz owej 
boskości hipostatycznie czy osobowo zjednoczonej z  ciałem takim jak nasze. 
Nie jest to więc misterium całkowicie duchowe jak Trójca – jest to misterium 
mieszane, misterium Wcielenia. Tak samo m i s t e r i u m  K o ś c i o ł a nie jest 
po prostu misterium Ducha Świętego, boskości, lecz tegoż Ducha, tejże bosko-
ści zjednoczonej z ludźmi przez zamieszkanie miłości. Nie jest to i w tym wy-
padku misterium czysto duchowe – jest to misterium mieszane, które, według 
porównania Apostoła, dołącza się do misterium Wcielenia, tak jak głowa łączy 
się z ciałem.

Ponieważ Jezus był Słowem, które stało się ciałem, Jego zewnętrzne zacho-
wanie w oczach tych, którzy – nawet nie znając Jego misterium – byli zdolni po-
równywać życie ludzi i wypowiadać na ten temat sądy wartościujące, ukazywało 
się jako cud. Podobnie, ponieważ Kościół jest miejscem zamieszkania Ducha 
Świętego, jego postępowanie widziane z zewnątrz, w oczach tych, którzy – na-
wet nie znając jego misterium – są zdolni porównywać różne formacje ludzkie 
i wypowiadać na ich temat sądy wartościujące, ukazuje się jako cud: jest to cud 
Kościoła. Dołącza się on do cudu Jezusa, tak jak promienie słońca łączą się ze 
swym źródłem.

Ta sama rzeczywistość wcielona – to znaczy z  jednej strony życie Jezusa, 
a z drugiej strony życie Kościoła – jest ujmowana a d e k w a t n i e w swej i s t o-
c i e  jako m i s t e r i u m  przez w i a r ę  teologalną i  n i e a d e k w a t n i e  w swym 
p r z e j a w i e  jako c u d  przez r o z u m  naturalny.

Jeśli nazwiemy w ł a s n o ś c i a m i  K o ś c i o ł a  jego cztery wielkie, charak-
terystyczne sposoby bytowania, które wynikają z  jego czterech przyczyn i we-
wnętrznie, nierozdzielnie odnoszą się do jego istotnej struktury, powiemy, że 
własności Kościoła stanowią m i s t e r i u m  tak jak jego istota, i  że nie mogą 
być widziane inaczej jak przez w i a r ę  b o s k ą, teologalną. W tym znaczeniu 
Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański głosi: „Wierzę… w jeden, święty, po-
wszechny i apostolski Kościół”.

Jeśli nazwiemy z n a k a m i  lub z n a m i o n a m i  K o ś c i o ł a  te same cztery 
własności, ujęte już nie adekwatnie przez wiarę w całości ich misterium, lecz 
nieadekwatnie w ich zewnętrznym przejawie, powiemy, że cztery znamiona Ko-
ścioła są c u d o w n e  i że jako takie podpadają pod ogląd naszego rozumu na-
turalnego, który jest zdolny rozróżniać i ważyć wartości metafizyczne i moralne. 
W tym sensie Sobór Watykański2 stwierdza, że „Kościół sam jako taki z powo-

2 Tekst pochodzi z lat czterdziestych XX wieku; chodzi więc o I Sobór Watykański. Tekst 
zacytowany: Sesja III, rozdział III (przyp. tłum.).
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du swego godnego podziwu rozprzestrzeniania, swojej wzniosłej ś w i ę t o ś c i 
i swojej niewyczerpanej płodności we wszelkiego rodzaju dobra, z powodu swej 
k a t o l i c k i e j  j e d n o ś c i  i z powodu swej niezwyciężonej s t a ł o ś c i  jest jak-
by wielkim i wiecznym motywem wiarygodności oraz niezbitym świadectwem 
boskości swej misji. Toteż jawi się on jako znak wzniesiony pośród narodów, 
zapraszając do siebie tych, którzy jeszcze nie mają wiary, i upewniając swe wła-
sne dzieci, że wiara, którą wyznają, opiera się na najtrwalszych fundamentach”3.

Ch. Journet, L’Église du Verbe Incarné. Essai de théologie spéculative. II. Sa structure in-
terne et son unité catholique, Paris21951, s. 1193–1194.

PyTania
1. Na czym polega podobieństwo misterium Chrystusa i misterium Kościoła?
2. Jaka jest relacja rozumu i wiary w poznawaniu cudu i misterium?
3. Jak Journet widzi „własności”, a jak „znamiona” Kościoła?

Opr. i tłum. ks. Ł. Kamykowski

hans urs von balThasar

Hans Urs von Balthasar (1905–1988) – szwajcarski teolog, członek Mię-
dzynarodowej Komisji Teologicznej, kardynał. Studiował literaturę, filozofię 
i teologię. Mimo że nigdy nie został profesorem akademickim, prowadził setki 
wykładów na najznamienitszych uniwersytetach. Był założycielem międzynaro-
dowego przeglądu teologicznego „Communio”, autorem 85 publikacji książko-
wych, ponad 500 artykułów i wydawcą 60 dzieł Adrienne von Speyr. Pozostawił 
w swoich dziełach wielką syntezę chrześcijaństwa. Poniższy tekst to fragment 
jego książki Catholica – będącej zbiorem luźnych uwag o tym, co Kościół kato-
licki odróżnia od pozostałych konfesji chrześcijańskich. Balthasar podejmuje tu 
refleksję nad sposobem myślenia, „który dlatego można nazwać ekumenicznym, 
ponieważ jest katolicki, czyli powszechny”.

TeksT

Tylko „wraz ze wszystkimi świętymi” możemy „osiągnąć duchem, czym 
jest Szerokość, Długość, Wysokość i  Głębokość, i  poznać miłość Chrystusa, 
przewyższającą wszelką wiedzę, abyśmy zostali napełnieni całą Pełnią Boga” 

3 Pomijam w przekładzie dwa śródtytuły, które dzielą w oryginale tekst na trzy fragmenty, 
gdyż ciąg wywodu jest spójny i stanowi jedną, organiczną całość (przyp. tłum.).
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(Ef 3, 18–19). Zatem powszechności nikt nie może oceniać sam, w izolacji od 
innych. Żaden teolog nie myśli dla siebie jedynie, żaden wierny nie modli się, 
nie cierpi i nie żyje samotnie, zamknięty we własnym wnętrzu. Jeśli chrześcija-
nin doświadczył tego w swoim życiu, wtedy wie, że musi przylgnąć do Kościoła 
i nawiązać z nim ścisłą, duchową łączność. Tylko on wypowiada pełne fiat, tylko 
on jest siedliskiem mądrości; dusze zamknięte w sobie i zniechęcone otwierają 
się, gdy się znajdą w sercu Kościoła.

„My tylko uczestniczymy w pobożności Kościoła i w jego wierze; z jego krynicy 
pijemy, w nim żyjemy i poruszamy się, nikt nie może go posiąść w całości. Kiedy 
jednak z tysiącznych powodów pękają tradycyjne więzi wspólnotowe, coraz czę-
ściej znikają również podmioty wspólnot. W konsekwencji próbuje się, na ile to 
tylko możliwe, przerzucać całość na świadomość jednostki i upychać ją w jej cia-
snej, życiowej przestrzeni. Ponieważ to się nie udaje, treść rozmywa się w abstrak-
cjach i teoriach, które już nawet nie poruszają naszego życia, a cóż dopiero mówić 
o  jego formowaniu. W praktyce skubie się z nich na chybił trafił, kosztuje, wy-
próbowuje i wlecze za sobą. Dlatego u poszczególnych chrześcijan coraz częściej 
uderza spłycenie, wątłość i znużenie, zatrważająca nadwaga programów i wyma-
gań. Nie można już ciągnąć z korzeni, wszystko trzeba robić świadomie i dobro-
wolnie, wszystko uzasadniać i omawiać, o wszystkim decydować. Nic dziwnego, że 
w różnych formach życia religijnego przeważa dziś często element pedagogiczny 
i to wcale nie w najlepszym wydaniu, przeradzający się nieraz w zabiegi propa-
gandowe, w imitowanie skutecznych, świeckich metod reklamy, aż po rozmaite 
tricki, slogany, szablony – a wszystko to w masowym wydaniu, kolportowane na 
cały świat przez centralę. Skurczył się osobowy wymiar jednostki” (I. F. Görres)

Utrata (możliwości) uczestniczenia w  zbiorowym podmiocie oznacza ni 
mniej, ni więcej tylko zagubienie katolickiego instynktu, który „poznaje” wte-
dy jedynie, kiedy przedmiot przewyższa wszelkie poznanie – a my tymczasem 
zadowalamy się tym, co poznajemy razem ze światem i tak jak on. Rodzi się 
stąd niebezpieczeństwo błędnie rozumianego aggiornamento, schodzącego na 
poziom przeciętnych możliwości „nowoczesnego człowieka”, nie zachęcanego 
już do podejmowania wysiłku zintegrowania się z kościelnym podmiotem, jedy-
nym, który jest zdolny dać odpowiedź Słowu. Jednak żeby dochodzącą z minio-
nych wieków tysiącjęzyczną mowę Kościoła uczynić zrozumiałą dla dzisiejszych 
uszu, żeby „osobiste poglądy”, które ma dziś niemal każdy, przemienić w poglą-
dy kościelne, a tym samym powszechne, żeby to, co zostało „zidentyfikowane 
jako cząstkowe”, a więc z konieczności oddalone od środka, sprowadzić do owe-
go centrum, istniejącego ponad i pod wszystkimi małostkowymi niedorzeczno-
ściami, o które się rozbijają, do tego potrzebni są święci.

H. U. von Balthasar, Catholica. Wierzę w Kościół powszechny, tłum. W. Szymona, 
Poznań 1998, s. 13–14.
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PyTania
1. Na czym polega powszechność Kościoła?
2. Co zagraża powszechności Kościoła?
3. Jak swoim życiem wyrażać, że należymy do Kościoła powszechnego?

Opr. ks. Damian Wąsek

JosePh raTzinger

Formuła salus extra ecclesiam non est ma bogatą historię. Wytyczne w kierun-
ku tej doktryny znajdujemy już w tekstach biblijnych (np. Dz 4, 12) i u pierw-
szych Ojców Kościoła, choć sformułowanie jej explicite zawdzięczamy dopiero 
Orygenesowi i Cyprianowi. Interpretacja tego zdania zależała w bardzo dużej 
mierze od kontekstu historycznego i teologicznego, w jakim była podejmowana. 
Na początku możemy spotkać rygorystyczne wykładnie odmawiające zbawie-
nia wszystkim pozostającym poza Kościołem instytucjonalnym, jednak w cza-
sach nowożytnych, pod wpływem doświadczeń misjonarzy i  nowych nurtów 
w teologii, odchodzono od dosłownego rozumienia. W proponowanym tekście 
możemy zaznajomić się z interpretacją doktryny salus extra ecclesiam non est do-
konaną przez Josepha Ratzingera.

TeksT 1

Jeśli chodzi o przyszłość natomiast, to – porównując wzrost Kościoła i wzrost 
ludzkości – trzeba liczyć się z tym, że odsetek chrześcijan w świecie będzie coraz 
mniejszy. Bieżące statystyki mówią, że Kościół katolicki triumfuje jeszcze liczbo-
wo nad innymi religiami ludzkości, lecz za jakiś czas może już być inaczej. Dla tych, 
którzy widzą sprawy jasno, nawet „triumf ” obecny jest zresztą wątpliwy, gdyż sta-
tystyki nie są zdolne ocenić aspektów duchowych katolicyzmu. Hitler, Himmler 
czy Goebbels też figurowali przecież jako katolicy w statystykach. Tylko pewien 
odłam tych, którzy z przyczyn konwencjonalnych przyznają się do wyznania kato-
lickiego, to ludzie naprawdę przejęci Ewangelią Jezusa Chrystusa. W takiej sytuacji 
chodzi już nie tylko o to, by znaleźć jakąś pokrzepiającą gwarancję co do zbawienia 

„innych”, którzy od dawna są blisko nas, są dosłownie naszymi „bliźnimi”, ale też 
o to, by znaleźć nową, pozytywną koncepcję Kościoła, jego pozycji w świecie, jego 
przekazu, i  aby ta koncepcja pozwoliła nam wierzyć zarówno w powszechność 
zbawienia ofiarowanego przez Boga, jak w konieczność Kościoła jako środka zba-
wienia. Można więc powiedzieć, że w jakimś sensie cały problem nieco się prze-
sunął. Główne zapytanie nie dotyczy już może tego, czy i jak inni będą zbawieni, 
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gdyż nasza wiara w miłosierdzie Boskie daje nam pewność, że mogą być zbawieni, 
a co do sposobu, w jaki to nastąpi, musimy zdać się na Boga. Bardziej zajmuje nas 
to, jak w tych warunkach i mimo innych możliwości zbawienia rozumieć użytecz-
ność funkcji Kościoła i funkcji wiary oraz życia wewnątrz i na zewnątrz Kościoła. 
Mówiąc inaczej, chrześcijanie nie pytają już dziś, czy ich niewierzący bracia mogą 
być zbawieni, natomiast znacznie bardziej interesuje ich sprawa, jaki sens może 
jeszcze mieć ich przynależność do Kościoła i ich odpowiedź na żądania Chrystusa.

Analiza zdania salus extra ecclesiam non est musi więc dziś odpowiadać przede 
wszystkim na to właśnie pytanie, gdyż w przeciwnym razie byłaby walką z wia-
trakami. Wszelkie odpowiedzi, które uzależniają zbawienie innych tylko od vo-
tum ecclesiae i identyfikują ich „pragnienie Kościoła” bardzo nieprecyzyjnie z dobrą 
wiarą i dobrą wolą, są wobec tego niewystarczające. Każą one w praktyce przyjąć, 
że dla zbawienia połowy ludzkości kluczem jest tylko dobra wola, i w ten sposób 
zbliżają się nieraz do pelagianizmu. Nie byłby więc w stosunku do tych twierdzeń 
całkiem nieuzasadniony zarzut, stawiany niegdyś przez jansenizm jezuitom, że 
przez swe nauczanie skazują całą epokę na niedowiarstwo. W wyjaśnieniu sprawy 
zbawienia „innych” należy więc, obok czynnika subiektywnego, uwzględnić też 
obiektywny, który gra tu rolę, i ująć oba te czynniki w związku wzajemnym.

a) W sprawie postawy podmiotu trzeba najpierw odwołać się do Pisma Świę-
tego. Co musi posiadać człowiek, aby być chrześcijaninem? (…) Nowy Testa-
ment daje dwie odpowiedzi na pytanie, co jest wymagane od człowieka, by mógł 
on być zbawiony, i te dwie odpowiedzi, pozornie sprzeczne, zlewają się ze sobą. 
Ewangelia mówi nam z jednej strony, że „wystarczy kochać”, a z drugiej, że „wy-
starczy wierzyć”. Ale oba te określenia wyrażają postawę wyjścia poza samego 
siebie, dzięki której człowiek zaczyna porzucać egoizm i zbliżać się ku drugiemu. 
Dlatego właśnie drugi człowiek, właśnie „bliźni”, wystawia na próbę nasze praw-
dziwe dyspozycje duchowe. Poprzez ludzkie „ty” podchodzi do człowieka, inco-
gnito, „Ty” boskie. Chociaż jednak pierwsze „incognito Boga” to dla nas nasz bliźni, 
Bóg może obrać też inne środki, i najrozmaitsze okoliczności typu religijnego czy 
świeckiego mogą stanowić dla kogoś wezwanie i dopomóc mu w zdobyciu się na 
odkupicielskie wyjście z siebie i przerośnięcie siebie. Jest natomiast jasne, że są 
rzeczy, które nie mogą nigdy stanowić „incognito Boga”. Bóg nie może ukrywać się 
w nienawiści, w łapczywym egoizmie ani w pysze (Congar), i to zdanie, wyrażają-
ce na pozór oczywistość, prowadzi do ważnych wniosków, gdyż pozwala wykazać 
bezzasadność dość rozpowszechnionej opinii, która twierdzi, że każdy winien żyć 
zgodnie ze swymi przekonaniami, i że będzie zbawiony za to, iż świadomie we-
dług nich żył. Jakże bowiem traktować heroizm esesmana, przeraźliwą precyzję 
jego przewrotnego posłuszeństwa jako votum ecclesiae? Z pewnością nie jest to 
możliwe. Lecz ten skrajny przykład jeszcze nie ukazuje wszystkiego, co wchodzi 
tutaj w grę. To nie system zbawia człowieka ani posłuszeństwo wobec systemu, 
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nawet gdy mamy do czynienia z systemami tak szlachetnymi, jak wielkie religie 
świata. Każdy system bowiem apeluje do jakiejś odrębności i stanowi w jakimś 
sensie wezwanie do sprzeciwu. Bóg natomiast nie każe nam być „przeciw”, tylko 
każe nam być „po stronie drugich”. Właśnie to Biblia nazywa Agape. I w związku 
z tym trzeba zastanowić się uważnie nad twierdzeniem, które jest słuszne jako 
takie i które nie mówi nam wszystko jedno czego ani nie sugeruje każdemu z nas 
czego innego, lecz wskazuje wszystkim zawsze to samo: miłość bezinteresowną. 
Czyli tę zasadniczą postawę chrześcijańską, którą Nowy Testament nazywa Pistis 
lub Agape. Ona to właśnie czyni z niektórych pogan anonimowych chrześcijan, 
a chrześcijanie, którym jej brak, stają się podobni poganom. Ten, kto ma Pistis 
i Agape, ma samą esencję chrześcijaństwa i jest zbawiony.

b) Już samo określenie subiektywnych składników zbawienia (votum ecclesiae) 
stawia więc jego czynnik obiektywny. Jak widzieliśmy, w każdej Agape ludzkiej 
pozostaje podkład egoizmu, zasadniczy niedobór, który czyni ją niewystarczającą 
w oczach Boga. Dlatego potrzebna była zastępcza ofiara Chrystusa. Bez Niego 
daremny byłby gest ufnego otwarcia, którym jest Pistis, prostota serca, świadoma 
głębi swej nędzy. I tu właśnie występuje jasno rola Kościoła jako środka zbawienia. 
Cała ludzkość żyje faktem, że zastępuje nas Chrystus przez swe przejście na naszą 
stronę, przez swe „dla innych” – któremu poświęcił całe życie. I powołaniem Ko-
ścioła jest uczestniczenie w tym dziele Chrystusa dla nas, gdyż Chrystus chce go 
dokonywać jako Christus totus caput et membra. W całym odkupieniu działa więc 
Chrystus, lecz tam, gdzie On działa – działa Kościół. Pan nasz nie chciał bowiem 
pozostać sam, lecz powołał ciało, które wraz z Nim ma być jednym Chrystusem.

Teraz możemy już więc zrozumieć znaczenie Kościoła w historii. Stanowi on 
udział w zastępczej służbie Chrystusa. Stać się chrześcijaninem znaczy porzucić 
egzystencję egoistyczną, życie dla siebie, by zacząć żyć dla innych. „Służba za-
stępstwa” i Agape wyznaczają więc ostatecznie jedną drogę paschy chrześcijańskiej, 
drogę „przejścia” od starego człowieka do nowego. I refleksja taka może wskazać 
nowe orientacje sumieniu chrześcijańskiemu, które przeżywa obecnie trudności. 
Pełna służba, polegająca na byciu w Kościele, explicite nie jest służbą wszystkich, 
tylko służbą dla wszystkich. Cała ludzkość z  tej służby żyje. W jakimś sensie 
porównać można misję chrześcijańską do wezwania, które otrzymał Szymon 
Cyrenejczyk, by pomóc Chrystusowi nieść krzyż odkupienia. Być chrześcijani-
nem to nie znaczy wybrać drogę najwygodniejszą, najłatwiejszy sposób zbawienia. 
Jest to raczej odpowiedź na wezwanie do większej szlachetności serca w udziale 
w powszechnej „diakonii” Chrystusa, w służbie Pana naszego wszystkim ludziom 
wszystkich czasów. Można powiedzieć, innymi słowy, że „być chrześcijaninem” 
znaczy przede wszystkim „być dla innych”, przy czym „tracąc” w ten sposób siebie, 
człowiek siebie znajduje (por. Mk 8, 35; J 12, 25).

J. Ratzinger, Salus extra ecclesiam nulla est, [w:] „Znak”, nr 131, 1965, s. 613–617.
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PyTania
1. W jakim kontekście Joseph Ratzinger rozważa znaczenie formuły salus extra 

ecclesiam non est?
2. Jakie są subiektywne czynniki decydujące o „byciu chrześcijaninem”?
3. Jaka jest rola Kościoła jako środka zbawienia?

Opr. ks. Damian Wąsek
 

Międzynarodowa Komisja Teologiczna przygotowała na Wielki Jubileusz 
2000 roku dokument Pamięć i pojednanie. Kościół i jego błędy w przeszłości. My-
śli w nim zawarte mają pomóc człowiekowi współczesnemu w odpowiednim 
podejściu do trudnych momentów z historii Kościoła. O komentarz do tego 
dokumentu poproszony został kardynał Joseph Ratzinger, ówczesny prefekt 
Kongregacji Nauki Wiary. Przytaczany przez nas fragment to zakończenie jego 
wypowiedzi, w której przedstawia genezę tego dokumentu, ale i swoje własne 
przemyślenia związane z tematem wyznania win Kościoła.

TeksT 2

Na zakończenie chciałbym jeszcze pokrótce sformułować trzy kryteria wła-
ściwego podchodzenia do winy Kościoła i odpowiedzialnego sposobu oczysz-
czania pamięci.

Pierwsze kryterium: Kościół obecnie istniejący nie może się stawać trybuna-
łem dokonującym sądu nad minionymi pokoleniami. Niemniej jego mea culpa 
z konieczności implikuje grzechy przeszłości; abstrahując od nich, po prostu nie 
moglibyśmy zrozumieć naszej obecnej sytuacji. Kościół nie może i  nie powi-
nien żyć i postępować w sposób arogancki w teraźniejszości, uważając, że grze-
chy jego nie dotyczą, a źródła zła upatrując w grzechach innych, w grzechach 
przeszłości. Wyznawanie grzechów popełnionych przez innych nie zwalnia od 
uznania grzechów teraźniejszości. Raczej dopomaga do obudzenia własnego 
sumienia i otwiera każdemu z nas drogę do nawrócenia.

Drugie kryterium: według Augustyna wyznanie „jest czynieniem prawdy”. 
Dlatego w pierwszym rzędzie wymaga ono rygorów i pokory prawdy, w imię 
której nie będziemy negować faktu zła popełnianego w  Kościele, ale też nie 
będziemy przypisywać sobie w duchu fałszywej pokory grzechów, których nie 
popełniono albo co do których historia nie ma pewności.

Trzecie kryterium: raz jeszcze razem z Augustynem musimy powiedzieć, że 
chrześcijańskiemu confessio peccati musi stale towarzyszyć confessio laudis. Gdy 
zrobimy rzetelny rachunek sumienia, przyznamy, że we wszystkich pokoleniach 
popełnialiśmy wiele złego. Ale zauważamy także, iż mimo naszych grzechów 
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Bóg ciągle oczyszcza i odnawia Kościół oraz że kruchym naczyniom powierza 
wielkie rzeczy. Któż mógłby na przykład zaprzeczyć temu, że w ostatnich stu-
leciach, spustoszonych okropnościami ateizmów, nowe zgromadzenia zakonne 
i ruchy świeckie dokonały tak wiele dobra w zakresie szkolnictwa, lecznictwa 
i na niwie charytatywnej? Byłoby dowodem nieuczciwości dostrzegać jedynie 
zło, a zamykać oczy na dobro, jakiego Bóg dokonał przez wiernych mimo ich 
grzechów. Sformułowanie tego paradoksu winy i  łaski Ojcowie Kościoła do-
strzegali w słowach oblubienicy z Pieśni nad Pieśniami: Nigra sum sed formosa 
(Pnp 1, 5) – jestem poplamiona grzechami, lecz piękna – piękna dzięki Twojej 
łasce i Twojemu działaniu. Kościół może otwarcie i z ufnością wyznawać grze-
chy przeszłości i teraźniejszości, bo wie, że zło nigdy go nie zniszczy do końca; 
wie, że Pan jest mocniejszy niż nasze grzechy i że nieustannie odnawia swój 
Kościół, ażeby był narzędziem dobrych dzieł Boga w naszym świecie.

J. Ratzinger, Wina Kościoła, [w:] Tenże, Pielgrzymująca wspólnota wiary. 
Kościół jako komunia, tłum. W. Szymona, Kraków 2003, s. 258–259.

PyTania
1. Jakie kryteria podchodzenia do win Kościoła podaje Joseph Ratzinger?
2. Czy wyznanie win Kościoła nie wpłynęło negatywnie na jego postrzeganie?

Opr. ks. Damian Wąsek

JózeF maJewski

Józef Majewski (ur. 1960) – to świecki teolog katolicki, profesor Uniwersy-
tetu Gdańskiego, publicysta religijny, tłumacz. Członek redakcji miesięcznika 

„Więź”. Współautor głośnej publikacji Dzieci Soboru zadają pytania. Wydał też 
prace książkowe m. in. o mariologii rozpatrywanej w kontekście ekumenicznym 
oraz o teologii cierpienia Jana Pawła II. Żonaty, ojciec dwójki dzieci.

TeksT

Wysiłki teologii i  Magisterium Kościoła w  celu pozytywnego określenia, 
kim jest świecki, poszły w  kierunku poszukiwań differentia specifica, „różnicy 
gatunkowej” laikatu, czyli tego, co określa swoisty charakter świeckiego w od-
różnieniu od duchownych. Jan Paweł II osobliwość tę widzi w  tym, co So-
bór Watykański określa mianem indoles saecularis, w  „charakterze świeckim”. 

„Charakter świecki” wskazuje na miejsce, w którym Bóg powołuje konkretnego 
wierzącego, na ś w i a t. „Fakt bycia i działania w świecie – pisze papież w Chri-
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stifideles laici – posiada dla świeckich znaczenie nie tylko antropologiczne i so-
cjologiczne, ale także ściśle teologiczne i kościelne” (nr 15). A zatem „charakter 
świecki” wskazuje na świat, w którym Bóg powołuje wierzących i  który tym 
samym ma dla egzystencji świeckich znaczenie teologiczne. „Charakter świec-
ki” powinien stanowić differentia specifica, „różnicę gatunkową” laikatu. Problem 
w tym – twierdzi wielu teologów – że tak nie jest! Wynika to chociażby z nastę-
pującego stwierdzenia papieża, zawartego zresztą w tej samej adhortacji: „Misję 
Kościoła w świecie realizują nie tylko ci, którzy czynią to na mocy święceń, ale 
także wszyscy świeccy” (nr 23). Świat jest miejscem, w którym i do którego Bóg 
powołuje wszystkich – i świeckich, i duchownych.

Dalej Jan Paweł II – idąc za nauczaniem II Soboru Watykańskiego – stwier-
dza: „Świeccy «żyją (…) w świecie. To znaczy pośród wszystkich razem i po-
szczególnych spraw i  obowiązków świata, i w  zwyczajnych warunkach życia 
rodzinnego i społecznego, z których niejako utkana jest ich egzystencja». W tym 
świecie prowadzą też normalne życie, uczą się, pracują, utrzymują ze sobą róż-
norakie kontakty: przyjacielskie, społeczne, zawodowe, kulturalne itp.” (Chri-
stifideles laici, nr 15). Teologowie stawiają jednak w tym miejscu pytania: Czy 
duchowni, z powodu swojego powołania, nie mogą żyć w tak opisanym świecie? 
Czy nie mogą prowadzić normalnego życia, uczyć się, pracować, utrzymywać 
kontaktów? Sam II Sobór Watykański udziela odpowiedzi na tego rodzaju py-
tania: „członkowie stanu kapłańskiego mogą czasem zajmować się sprawami 
świeckimi, wykonując nawet świeckie zawody…” (KK 31).

Opisany przez Sobór i Jana Pawła II „świat”, w którym wierzącego spotyka 
Boże powołanie, nie określa istotnej wyjątkowości osób świeckich, nie wskazuje 
na znamiona typowe tylko dla nich. Oczywiste jest, że tak rozumiany świat ma 
dla wierzącego znaczenie teologiczne i  eklezjalne, a nie tylko – jak chcą nie-
którzy teologowie – antropologiczne i socjologiczne, niemniej połączone z nim 
pojęcie „świeckości” nie odnosi się wyłącznie do świeckich, ale również do du-
chownych. „Sobór – pisał Schillebeeckx – starał się uzyskać pozytywny opis 
świeckich; poprzez definicję negatywną (nie-duchowny, nie-zakonnik) doszedł 
w końcu do pozytywnej definicji c h r z e ś c i j a n i n a  j a k o  t a k i e g o, wyra-
żającej życie wszystkich członków Kościoła, zarówno świeckich, zakonników, 
diakonów, kapłanów, jak i biskupów”.

Jeżeli Kościół istnieje dla zbawienia świata, oznacza to, że cały Kościół, 
jako communio wszystkich wierzących – świeckich i duchownych – ma wymiar 
świecki. „Kościół (…) – podkreśla Jan Paweł II w Christifideles laici – «posiada 
autentyczny wymiar świecki, ściśle związany z  jego naturą i  misją, który wy-
wodzi się z tajemnicy Słowa Wcielonego i który realizuje się na różne sposoby 
w życiu członków Kościoła». Wszyscy członkowie Kościoła mają swój udział 
w jego świeckim wymiarze” (nr 15). Jeden i ten sam „udział” w świeckości przyj-
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muje jednak różne formy. Ostatecznie okazuje się, że pojęcie „charakter świecki” 
jest raczej mało przydatne, nie spełnia bowiem funkcji, dla której zostało powo-
łane do istnienia. (…)

Teologia charyzmatów pozwala przezwyciężyć wielowiekowe nierówne de-
finiowanie duchownych i świeckich, czyli pozwala na to, co było nie do pomy-
ślenia w sklerykalizowanej eklezjologii. Wychodząc od Ducha Świętego, który 
obdarowuje wszystkich swoimi darami łaski, czyli powołaniami-charyzmatami, 
umożliwia ona ujęcie różnorodności funkcji kościelnych w j e d e n  i   t e n  s a m 
s p o s ó b  w odniesieniu do wszystkich wierzących. Z punktu widzenia teologii 
charyzmatów każdy członek Kościoła bez wyjątku jest „definiowany” przez Du-
cha Świętego, który obdarowuje go jego własnym charyzmatem – szczególnym 
powołaniem dla dobra Kościoła. Najważniejszy podział w Kościele przebiega 
nie między tymi, którym brak charyzmatu kapłaństwa, i  tymi, którzy zostali 
nim obdarowani, ale między charyzmatami, różnymi rozlicznymi powołaniami, 
jakich udziela wierzącym Duch Święty. Stąd, jak utrzymuje np. Bruno Forte, 
parę pojęć „świeccy i  hierarchia” należy zastąpić parą „charyzmaty i  posługi”, 
przy czym posługi są, rzecz jasna, również charyzmatami. Jan Paweł II stwier-
dza: „Jeden i ten sam Duch stanowi zawsze dynamiczną zasadę jedności i róż-
norodności Kościoła i w Kościele” (ChL 20).

Teologia dotąd nie wypracowała jednej zadowalającej wszystkich definicji cha-
ryzmatu. Niemniej jednak wyraźnie podkreśla, że rodzą się one w sercu człowieka, 
które zamieszkuje Duch Święty, zbawczo przeobrażający i obdarzający konkret-
nym powołaniem. Realizacja tego powołania pozwala każdemu wierzącemu wy-
krzesać ze swojego życia możliwą dla każdego pełnię dobra i piękna.

Jednym z najpoważniejszych problemów, jakie pojawiają się przy formuło-
waniu definicji charyzmatu, jest kwestia jego charakteru – czy jest on wyłącznie 
wewnątrzkościelny, czy też może przekraczać granice Kościoła. W nauczaniu 
Magisterium Kościoła znajdziemy raczej niewiele sugestii umożliwiających 
udzielenie odpowiedzi na to pytanie, co wiąże się z tym, że Magisterium z re-
guły ogranicza się do rozważania znaczenia charyzmatów w samym Kościele, 
na boku zaś pozostawia kwestię możliwości charyzmatów „pozakościelnych”. 
Teologowie idą jednak dalej.

Coraz częściej można spotkać się z poglądem, że każde powołanie, również 
„pozakościelne”, jest charyzmatem. W tym sensie charyzmatami mogą być na 
przykład zawody, funkcje i zadania wykonywane w świecie i dla świata. Niektó-
rzy powołują się w tym miejscu na wypowiedź Jana Pawła II w Christifideles la-
ici: „Charyzmaty, czy to nadzwyczajne, czy też proste i pokorne, dzięki Duchowi 
Świętemu, który w nich jest, działają zawsze, pośrednio lub bezpośrednio, dla do-
bra Kościoła, wnosząc – zgodnie ze swym przeznaczeniem – wkład w budowanie, 
w powiększanie ludzkiego dobra i w zaspokajanie potrzeb świata” (ChL 24).
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Zdaniem niektórych teologów, charyzmaty nie muszą mieć wyłącznie cha-
rakteru kościelnego, mogą być również czysto „światowe”. Nie oznacza to wcale, 
że nie mają one związku z Kościołem. Wręcz przeciwnie. Charyzmat „świato-
wy” ze swej istoty jest kościelny, ponieważ służy dobru Kościoła. Tak więc to, 
co nie służy Kościołowi, zwyczajnie nie może być charyzmatem. Charyzmaty 
kryją w sobie podstawową prawdę o egzystencji chrześcijanina. Ze swej istoty 
nakierowane są na dobro Kościoła. Oznacza to, że dla wierzącego być u siebie 
i być sobą to nic innego jak być w Kościele i tworzyć Kościół. W życiu chrześci-
janina nie może być takiej chwili, w której mógłby on owo tworzenie Kościoła 

„zawiesić na kołku”. Życie wierzącego nigdy nie staje się „neutralne kościelnie”. 
Zaangażowanie w  świecie, choćby przez wykonywany zawód lub funkcję, za-
wsze jest formą bycia w Kościele. Życie chrześcijanina nie jest schizofrenicznie 
rozpięte między życiem w świecie a życiem w Kościele, lecz zawsze jest życiem 
kościelnym.

Nieuniknioną konsekwencją negatywnej teologii laikatu jest dzielenie 
chrześcijańskiej egzystencji na dwa rodzaje: kler żyje życiem kościelnym, a la-
ikat życiem światowym, które czasami, „od święta”, jest przerywane, i to tylko 
w tym celu, by mógł on zasmakować życia kościelnego. Teologia charyzmatów 
dualizm ten rozbija. Charyzmaty ze swej istoty wiążą życie wszystkich chrześci-
jan z Kościołem. Duch Święty w charyzmacie obdarza wierzącego powołaniem, 
które wyznacza mu zarówno miejsce w Kościele, jak i w świecie. Zasadą życia 
wszystkich wierzących jest jeden i ten sam Duch Święty. Wszyscy chrześcijanie 
– i ci należący do kleru, i ci, którzy należą do świeckich – są ludźmi napełniony-
mi Duchem, czyli ludźmi „duchownymi”. Tak rozumiał to święty Paweł, który 
nazywał wszystkich chrześcijan ludźmi Ducha, duchownymi (hoi pneumatikoi, 
w tłumaczeniu Wulgaty spirituales; por. 1 Kor 2, 13; Ga 6, 1).

J. Majewski, Teologia na rozdrożach, Kraków 2005, s. 152–154; 175–177.

PyTania
1. Czemu z teologicznego punktu widzenia nie ma sensu podział Kościoła na 

„duchownych” i „świeckich”?
2. Na czym polega wadliwość „negatywnej teologii laikatu”, a na czym proble-

matyczność próby jej przezwyciężenia przez II Sobór Watykański?
3. Jakie można by wskazać przykłady charyzmatów wewnątrzkościelnych nie-

związanych ze święceniami?
4. Czy zawsze da się wskazać wyraźną granicę między charyzmatami „we-

wnątrz-” i „pozakościelnymi”?
5. Jakie problemy może rodzić uznanie również „światowych” powołań za cha-

ryzmaty wiążące życie wierzącego z Kościołem?
Opr. Marek Kita
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Kościoły w chrześcijaństwie

dekLaRacJa inicJuJąca ŚwiaTową Radę koŚciołów

Światowa Rada Kościołów (World Council of Churches) jest międzynarodo-
wą organizacją ekumeniczną, zrzeszającą ponad 340 wyznań wywodzących się 
z różnych tradycji chrześcijańskich: głównie protestanckiej, ale również angli-
kańskiej, prawosławnej, starokatolickiej oraz „przedchalcedońskiej”. Kościół ka-
tolicki współpracuje z Radą, ale do niej nie należy.

Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów, stanowiące jej 
najwyższy organ, odbyło się w Amsterdamie między 22 sierpnia a 4 września 
1948 roku. Wśród przyjętych wówczas dokumentów znajduje się raport Kościół 
w planie Bożym. Pierwszy jego punkt podkreśla jedność ludu Bożego w Chry-
stusie, którą – mimo wszelkich podziałów – odkrywają Kościoły różnych kra-
jów i tradycji. Podkreśliwszy tę fundamentalną jedność, przedstawiciele różnych 
Wspólnot zgromadzeni w  Amsterdamie przedstawili zagadnienia, które nie 
przestają dzielić chrześcijan między sobą.

TeksT 1

2. Najgłębsza dzieląca nas różnica
W świetle tej jedności możemy stawić czoło najgłębszej dzielącej nas różni-

cy, nie przestając wzajemnie się miłować w Chrystusie i żyjąc zgodnie z wiarą 
w Niego. Różnica ta ma wiele postaci i jest głęboko zakorzeniona.

(…) chcemy zwrócić szczególną uwagę na różnicę, o której nam się stale 
na wiele sposobów przypomina. Historycznie określano ją jako różnicę między 

„katolicyzmem” a „protestantyzmem”, chociaż nauczyliśmy się nie ufać wszelkim 
uproszczonym formułom w opisywaniu tego zjawiska.

Istota naszej sytuacji polega na tym, że każda z podzielonych stron postrzega 
wiarę i życie chrześcijańskie jako spójną całość, ale te nasze dwie koncepcje owej 
stałości są niespójne.

Nie da się pokrótce w sposób niekrzywdzący opisać żadnej z tych tenden-
cji ani żadnego z akcentów. W każdej z nich podkreśla się nader różnorodne 
sprawy i każda zawiera wiele szkół myślenia. W każdym jednak przypadku 
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stajemy w obliczu całej zbiorowej tradycji pojmowania chrześcijańskiej wia-
ry i  życia. Możemy to zilustrować wskazując, że kiedy się mówi o  tym, co 
zwykle nazywa się „katolicyzmem”, to nacisk kładzie się przede wszystkim 
na widzialną ciągłość Kościoła w postaci apostolskiej sukcesji urzędu bisku-
piego. W tym, co zwykle się nazywa „protestantyzmem”, podkreśla się przede 
wszystkim pierwszoplanowe znaczenie Słowa Bożego i wiary będącej odpo-
wiedzią na to Słowo – znajduje to wyraz w doktrynie usprawiedliwienia sola 
fide. Jednak pierwsza grupa także podkreśla wiarę, a druga – ciągłość Kościoła 
widzialnego w takiej czy innej formie. Co więcej, ta różnica w podkreślaniu 
przebiega przez wiele naszych granic wyznaniowych. Rozmowę i  zrozumie-
nie między tymi tradycjami często jeszcze bardziej utrudnia istnienie w łonie 
każdej z nich wielu ludzi, przyzwyczajonych tylko do własnej formy wyrazu, 
nieznających tradycji innych i często hołdujących takim poglądom na temat 
swoich odłączonych braci chrześcijan, które stanowią parodię prawdziwego 
stanu rzeczy. Jednak nawet wówczas, gdy rozmowa toczy się między ludźmi 
głęboko sobie ufającymi i rozumiejącymi się, w pewnych podstawowych kwe-
stiach, dotyczących pojmowania Kościoła Chrystusowego, nie udaje się osią-
gnąć na razie zgodności poglądów.

Z każdego z tych punktów widzenia postrzega się wszystkie fragmenty życia 
Kościoła na tle całości, tak że nawet jeśli te fragmenty wydają się podobne, to 
znajdują się w kontekście, który jak dotychczas okazuje się całkowicie nie do 
pogodzenia z całością kontekstu drugiej strony. I, jak często w przeszłości, nie 
potrafiliśmy ukazać sobie wzajemnie całości naszej wiary w ten sposób, aby było 
to do przyjęcia dla każdej ze stron. 

Kościół w planie Bożym. Raport sekcji I przyjęty przez Zgromadzenie ŚRK, [w:] Studia 
i Dokumenty Ekumeniczne, nr 4/24/88, s. 44–45.

PyTania
1. Dlaczego dokument inicjujący Światową Radę Kościołów zajmuje się tym, 

co dzieli chrześcijan?
2. Jaka jest, zdaniem autorów dokumentu, „najgłębsza różnica”, której ekume-

nizm musi stawić czoło?
3. Jakie znaczenie dla dialogu ekumenicznego ma koncepcja Kościoła przyj-

mowana w różnych chrześcijańskich wyznaniach?
4. Na czym polega przedstawiona w  dokumencie różnica między „katolicy-

zmem” a „protestantyzmem”?
5. Czy autorzy trafnie opisują podstawowe założenie eklezjologii katolickiej? 

Na czym może opierać się ich przekonanie (proszę wskazać znane histo-
ryczne egzemplifikacje ich tezy i/lub argumenty przeciwstawiające się ich 
ujęciu)?
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6. Czego pragną uniknąć autorzy deklaracji, przedstawiając zręby chrześcijań-
skich eklezjologii? Dlaczego zastrzegają się przed jednoznacznym opisem 
prezentowanych ujęć?

7. Czemu zbieżność poszczególnych elementów doktrynalnych nie jest jed-
noznaczna z możliwością przyjęcia całości danej koncepcji „wiary i życia 
chrześcijańskiego” w innych Wspólnotach?

TeksT 2

3. Wspólne wierzenia i wspólne problemy
Punkty, w których się zgadzamy, dzielimy na te, które dotyczą natury Kościo-

ła, i te, które dotyczą jego misji; następnie wymieniamy punkty sporne, ujawnio-
ne podczas dokładniejszego badania dziedzin, w których się zgadzamy.

A. Wierzymy wszyscy, że Kościół jest darem Boga dla ludzi, aby świat zo-
stał zbawiony; że Kościół stworzyło zbawcze działanie Boga w Jezusie Chry-
stusie; że Kościół trwa ustawicznie w dziejach przez obecność i moc Ducha 
Świętego.

W ramach tej zgodności powinniśmy, posłuszni Bogu, nadal starać się dojść 
do głębszego zrozumienia dzielących nas różnic po to, aby można było je poko-
nać. Dotyczą one:
1. Stosunku między starym a nowym Izraelem i stosunku Kościoła widzialnego 

do „nowego stworzenia” w Chrystusie. Z naszej dyskusji wynika, że tu wła-
śnie tkwią korzenie niektórych różnic między nami, dotyczących Kościoła 
i urzędu duchownego.

2. Stosunku – w  sferze zbawczego działania Boga w  Chrystusie – między 
obiektywnym odkupieniem a zbawieniem osobistym, między Pismem Świę-
tym a tradycją, między Kościołem takim, jaki został ustanowiony, a Kościo-
łem jako współczesnym działaniem Chrystusa.

3. Miejsca urzędu duchownego w Kościele oraz natury jego autorytetu i cią-
głości, liczby i  interpretacji sakramentów; stosunku chrztu do wiary i kon-
firmacji, stosunków między Kościołem uniwersalnym a  lokalnym; natury 
widzialnej jedności i znaczenia schizmy.
B. Wierzymy, że Kościół jest powołany do czczenia Boga w Jego świętości, 

do  głoszenia Ewangelii każdemu stworzeniu. Bóg wyposażył go w  rozmaite 
dary Ducha  Świętego, by budować Ciało Chrystusa. Został obdarzony świę-
tością, aby żyć, służąc całemu rodzajowi ludzkiemu w wierze i miłości, mocą 
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana – i naśladując Go. Kościół składa 
się z grzeszników, którzy otrzymali przebaczenie, grzeszników, którzy już teraz, 
przez wiarę, mają uczestnictwo w wieczności Królestwa Bożego i oczekują speł-
nienia, kiedy Chrystus znowu przyjdzie w pełni swej chwały i potęgi.
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Również w  ramach tej zgodności poglądów powinniśmy, posłuszni Bogu, 
nadal starać się dojść do głębszego zrozumienia dzielących nas różnic po to, aby 
można było je pokonać. Dotyczą one:
1. Stosunku między ukierunkowanym na Boga powołaniem Kościoła w sferze 

kultu a ukierunkowanym na człowieka jego działaniem w  sferze dawania 
świadectwa i sprawowania służby.

2. Tego, w jakim stopniu Królestwo Boże zostało już zrealizowane w Kościele.
3. Charakteru odpowiedzialności Kościoła za wspólne życie ludzi i za ich do-

czesne instytucje.
Z wdzięcznością przyjmujemy tę zgodność poglądów i staramy się rozwiązać 

sprawy sporne. Bóg chce jedności swojego Kościoła i musimy Mu być posłuszni.
W wielu z tych punktów nasze problemy przebiegają poprzez granice wy-

znaniowe; jesteśmy za to wdzięczni Bogu, bo w ten sposób stale możemy uczyć 
się od swych braci chrześcijańskich, a On daje się nam lepiej poznać dzięki na-
szym wzajemnym braterskim kontaktom. W niektórych częściach świata i nie-
którym z naszych członków sprawy, nad jakimi tu dyskutowaliśmy, nie wydają 
się ważne ani nawet istotne. Ponieważ jednak są żywotnie ważne dla niektórych, 
ostatecznie dotyczą wszystkich. Z kolei innym, których reprezentujemy, wiele 
z naszych trudności wydaje się już przezwyciężonych albo też będących na do-
brej drodze do rozwiązania. Dziękujemy Bogu za wszystko to, co oświetla drogę 
do widzialnej jedności.

4. Jedność w tym, co nas dzieli
Chociaż nie możemy się w pełni porozumieć, nasz Pan nie pozwoli, byśmy 

odwrócili się od  siebie. (…) Ciało Chrystusowe jest jednością, która sprawia, 
że ani nie możemy zapomnieć o  sobie, ani nie możemy zadowolić się zgodą 
w kwestii oderwanych elementów naszej wiary, podczas gdy w innych elemen-
tach nie doprowadzimy do pojednania.

(…) Kiedy (…) mówimy wspólnie o naszej jedności, stwierdzamy także, iż 
znajdujemy się w obliczu pewnych uporczywych problemów. Zajmując się nimi, 
odkrywamy niezgodności, których źródeł trzeba szukać w naszych odmiennych 
sposobach pojmowania całości; zaś poza tymi niezgodnościami odnajdujemy 
znowu zgodę w jedności, która gromadzi nas i nie daje się nam rozpierzchnąć.

Tamże, s. 45–46.

PyTania
1. W jakim celu przedstawiono rozbieżności w stanowiskach poszczególnych 

Kościołów?
2. Jak dzielą się kwestie eklezjologiczne, przedstawione zarówno wśród zbież-

ności, jak i różnic?
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3. Czy któreś z przedstawionych różnic wydają się z perspektywy Kościoła ka-
tolickiego najtrudniejsze do przezwyciężenia?

Opr. Agnieszka Piskozub-Piwosz

dekreT o ekumenizmie

Sam Sobór podkreślił, że jego zasadniczym zadaniem „jest wzmożenie 
wysiłków do przywrócenia jedności wśród wszystkich chrześcijan” (DE 1). 
Realizował tę misję w większości dokumentów, a jeden z nich – dekret Uni-
tatis redintegratio przyjęty 21 listopada 1964 roku – poświęcił w całości spra-
wie ekumenizmu. W dokumencie tym podał katolickie zasady ekumenizmu, 
wskazówki dla wprowadzania go w życie oraz uwagi dotyczące dialogu z Ko-
ściołami wschodnimi i Wspólnotami odłączonymi na zachodzie. O entuzja-
stycznym przyjęciu tego dokumentu może świadczyć fakt, że w głosowaniu 
nad nim ponad dwa tysiące uczestników było „za”, przy tylko jedenastu gło-
sach przeciwnych.

Dekret o  ekumenizmie został okrzyknięty rewolucyjnym. Ta rewolucja to 
odejście od tradycyjnej postawy nawracania niekatolików, tak by wrócili do Ko-
ścioła katolickiego, na rzecz partnerskiego dialogu z inaczej wierzącymi.

TeksT

3. W tym jednym i jedynym Kościele Bożym już na samym początku po-
wstały pewne rozłamy1, które Apostoł surowo karci jako godne potępienia2; 
w późniejszych zaś wiekach zrodziły się jeszcze większe spory, i niemałe spo-
łeczności odłączyły się od pełnej wspólnoty (communio) z  Kościołem kato-
lickim, często nie bez winy ludzi po jednej i po drugiej stronie. Tych jednak, 
którzy obecnie rodzą się w takich społecznościach i przepojeni są wiarą Chry-
stusową, nie można obarczać grzechem odłączenia, a Kościół katolicki otacza 
ich braterskim szacunkiem i miłością. Ci bowiem, którzy wierzą w Chrystu-
sa i w sposób właściwy przyjęli chrzest, trwają w jakiejś, choć niedoskonałej, 
wspólnocie (communio) z  Kościołem katolickim. Oczywiście, z  powodu roz-
bieżności utrzymujących się w różnych formach między nimi i Kościołem ka-
tolickim, czy to w dziedzinie doktryny, a niekiedy również w zakresie zasad 
dyscypliny, czy też w odniesieniu do struktury Kościoła, istnieje wiele, często 

1 Por. 1 Kor 11, 18 n.; Ga 1, 6–9; 1 J 2, 18 n.
2 Por. 1 Kor 1, 11 nn.; 11, 22.
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bardzo poważnych trudności w nawiązaniu pełnej komunii kościelnej; trudno-
ści te stara się pokonać ruch ekumeniczny. Niemniej jednak usprawiedliwieni 
z wiary są przez chrzest włączeni w Chrystusa3 i dlatego w sposób uzasadniony 
zdobi ich imię chrześcijańskie, a synowie Kościoła katolickiego słusznie uwa-
żają ich za braci w Panu4.

Ponadto wśród elementów albo dóbr, z których razem wziętych buduje się 
i ożywia sam Kościół, niektóre, i to liczne i ważne, mogą istnieć poza widzial-
nym obrębem Kościoła katolickiego; są to: spisane słowo Boże, życie w łasce, 
wiara, nadzieja i miłość oraz inne wewnętrzne dary Ducha Świętego, a także 
elementy widzialne; to wszystko, co pochodzi od Chrystusa i prowadzi do Nie-
go, słusznie należy do jedynego Kościoła Chrystusowego.

Nasi bracia odłączeni sprawują wiele obrzędów chrześcijańskich, które za-
leżnie od różnorodnych warunków każdego Kościoła lub Wspólnoty niewąt-
pliwie mogą rzeczywiście rodzić życie łaski i należy uznać, że dają możliwość 
wejścia w komunię zbawienia.

Tak więc same Kościoły5 i Wspólnoty odłączone, choć w naszym przekona-
niu mają braki, nie są bynajmniej pozbawione wartości i znaczenia w misterium 
zbawienia. Duch Chrystusa bowiem nie waha się posługiwać nimi jako środ-
kami zbawienia, których skuteczność pochodzi wprost z pełni łaski i prawdy 
powierzonej Kościołowi katolickiemu.

Mimo to nasi odłączeni bracia, czy to pojedynczo, czy w  swych Wspól-
notach i  Kościołach, nie korzystają z  owej jedności, którą Jezus Chrystus 
chciał obdarować wszystkich odrodzonych jako jedno ciało i  obdarzonych 
przez Niego nowym życiem, a  którą głosi Pismo Święte i  czcigodna Tra-
dycja Kościoła. Całą pełnię zbawczych środków można bowiem osiągnąć 
jedynie za pośrednictwem katolickiego Kościoła Chrystusowego, który sta-
nowi powszechną pomoc do zbawienia. Wierzymy mianowicie, że jednemu 
Kolegium apostolskiemu, któremu przewodzi Piotr, Pan powierzył wszyst-
kie dobra Nowego Przymierza w  celu utworzenia na ziemi jednego Ciała 
Chrystusowego, do którego powinni się włączyć wszyscy należący już w ja-
kikolwiek sposób do Ludu Bożego. Chociaż lud ten podczas ziemskiego 
pielgrzymowania w członkach swoich podlega grzechowi, to jednak wzrasta 
w Chrystusie, a Bóg, zgodnie ze swymi tajemniczymi planami, łaskawie go 

3 Por. Sobór Florencki, ses. 8, dekret Exultate Deo: Mansi 31, 1055 A.
4 Por. św. Augustyn, Ennar. in Ps., 32, II, 29: PL 36, 299 CChrL, Turnholti 1956 (tekst 

pol.: Objaśnienia Psalmów, tłum. J. Sulowski, Warszawa 1986).
5 Por. Sobór Laterański IV, konst. IV: Mansi 22, 990; Sobór Lyoński II, Wyznanie wiary 

Michała Paleologa: Mansi 24, 71 E BF IX, 32–39; Sobór Florencki, ses. 6, defin. Laetentur 
coeli: Mansi 31, 1026 E.
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prowadzi aż do radosnego osiągnięcia całej pełni wiecznej chwały w niebie-
skim Jeruzalem.

4. Ponieważ obecnie w  rozmaitych miejscach na ziemi pod natchnieniem 
Ducha Świętego przez modlitwę, słowo i działanie podejmowane są rozliczne 
wysiłki w celu zbliżenia się do owej pełnej jedności, jakiej chce Jezus Chrystus, 
obecny święty Sobór zachęca wszystkich wiernych Kościoła katolickiego, by 
rozpoznając znaki czasów, pilnie uczestniczyli w dziele ekumenicznym.

Przez „ruch ekumeniczny” rozumie się działania i  przedsięwzięcia po-
dejmowane i – stosownie do różnych potrzeb Kościoła i warunków chwili – 
ustanawiane w celu wspierania jedności chrześcijan, jak na przykład wszelkie 
wysiłki zmierzające do usunięcia słów, opinii i czynów, które w świetle spra-
wiedliwości i  prawdy nie odpowiadałyby sytuacji odłączonych braci i z  tej 
przyczyny utrudniały wzajemne stosunki z  nimi; następnie „dialog” podjęty 
między biegłymi i odpowiednio wykształconymi ekspertami, prowadzony na 
zorganizowanych w duchu religijnym spotkaniach chrześcijan z różnych Ko-
ściołów lub Wspólnot; podczas owego dialogu każdy wyjaśnia głębiej naukę 
swej Wspólnoty i  przejrzyście przedstawia jej szczególne znamiona. Przez 
taki bowiem dialog wszyscy uzyskują bliższe prawdy poznanie nauki i życia 
obu Wspólnot oraz sprawiedliwszą ich ocenę; wtedy też te Wspólnoty ściślej 
współpracują we wszystkich zadaniach, których dla wspólnego dobra wymaga 
od każdego chrześcijańskie sumienie, i gdzie tylko się godzi, zbierają się na 
jednomyślną modlitwę. Wszyscy wreszcie niech oceniają swą wierność wobec 
woli Chrystusa w odniesieniu do Kościoła i, jak należy, przystępują gorliwie do 
dzieła odnowy i reformy.

Czyniąc to wszystko roztropnie i wytrwale pod czujną opieką pasterzy, wier-
ni Kościoła katolickiego przyczyniają się do rozwoju sprawiedliwości i prawdy, 
zgody i współpracy, ducha braterstwa i zjednoczenia, aby tą drogą, stopniowo, 
po pokonaniu przeszkód utrudniających doskonałą wspólnotę (communio) ko-
ścielną, wszyscy chrześcijanie skupili się przez jedno sprawowanie Eucharystii 
w jedności jednego i jedynego Kościoła, której Chrystus od początku udzielił 
swojemu Kościołowi; wierzymy, że ta jedność trwa stale w Kościele katolickim 
i ufamy, że nieustannie wzrasta aż do skończenia świata.

Jest rzeczą oczywistą, że dzieło przygotowania i pojednania tych osób, które 
pragną pełnej jedności (communio) katolickiej, z zasady różni się od przedsię-
wzięć ekumenicznych; nie ma tu jednak żadnej sprzeczności, gdyż jedno i dru-
gie wywodzi się z przedziwnego Bożego zrządzenia.

Bez wątpienia wierni Kościoła katolickiego w  działalności ekumenicznej 
powinni się troszczyć o braci odłączonych, modląc się za nich, kontaktując się 
z  nimi w  sprawach Kościoła i  pierwsi też powinni wychodzić im naprzeciw. 
Przede wszystkim zaś sami powinni bacznie i szczerze rozważać, co należy od-
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nowić i czego dokonać w samej Rodzinie katolickiej, aby jej życie wierniej i wy-
raźniej dawało świadectwo o tym, czego nauczał i co ustanowił Chrystus, a co 
przekazali Apostołowie.

Chociaż bowiem Kościół katolicki został wzbogacony wszelką prawdą ob-
jawioną przez Boga i wszelkimi środkami łaski, to jednak jego członkowie nie 
żyją. jak należy, pełną gorliwością stąd wynikającą, wskutek czego oblicze Ko-
ścioła zbyt słabo świeci wobec naszych braci odłączonych i wobec całego świata, 
a wzrost królestwa Bożego ulega opóźnieniu. Dlatego wszyscy katolicy powin-
ni dążyć do chrześcijańskiej doskonałości6 i każdy stosownie do swego stanu 
winien dokładać starań, aby Kościół, nosząc w swym Ciele uniżenie i konanie 
Jezusa7, oczyszczał się i odnawiał z dnia na dzień, aż Chrystus przedstawi go 
samemu sobie jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki8.

Strzegąc jedności w  sprawach koniecznych, wszyscy mogą zachowywać 
w Kościele należną wolność, stosownie do zleconych każdemu zadań, zarówno 
w różnych formach życia duchowego i postaw życiowych, jak też w rozmaito-
ści obrzędów liturgicznych, a nawet w teologicznym opracowaniu objawionej 
prawdy; we wszystkim jednak niech pielęgnują miłość. Działając bowiem w ten 
sposób, sami będą wciąż pełniej objawiać w całym tego słowa znaczeniu równo-
cześnie powszechność i apostolskość Kościoła.

Z drugiej strony konieczne jest, aby katolicy z radością rozpoznawali i cenili 
płynące ze wspólnego dziedzictwa prawdziwie chrześcijańskie dobra, które 
znajdują się u naszych braci odłączonych. Słuszną bowiem i zbawienną rzeczą 
jest rozpoznać bogactwo Chrystusa i cnotliwe uczynki w życiu innych, którzy 
świadczą o  Chrystusie, czasem aż do przelania krwi. Bóg bowiem w  swoich 
dziełach jest zawsze cudowny i godny podziwu.

Nie można też pomijać faktu, że wszystko, co łaska Ducha Świętego spra-
wia w braciach odłączonych, może posłużyć również do naszego zbudowania. 
Nic, co jest szczerze chrześcijańskie, nigdy nie stoi w sprzeczności z prawdzi-
wym dobrem wiary, owszem, zawsze może pomóc do doskonalszego wniknięcia 
w misterium Chrystusa i Kościoła.

Podziały między chrześcijanami stanowią jednak dla Kościoła przeszkodę, 
która sprawia, że nie może on urzeczywistnić właściwej sobie pełnej powszech-
ności w  tych dzieciach, które przez chrzest należą wprawdzie do niego, ale 
odłączyły się od pełnej z nim wspólnoty (communio). Owszem, nawet samemu 
Kościołowi utrudnia to wyrażanie w  konkretnym życiu pełni powszechności 
pod każdym względem.

6 Por. Jk 1, 4; Rz 12, 1 n.
7 Por. 2 Kor 4, 10; Flp 2, 5–8.
8 Por. Ef 5, 27.
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Obecny święty Sobór z radością dostrzega nieustanny wzrost udziału wie-
rzących katolików w ruchu ekumenicznym i zaleca biskupom na całym świecie, 
aby go umiejętnie popierali i roztropnie nim kierowali.

Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, nr 3–4, 
[w:] Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 195–198.

PyTania
1. Jakie bogactwo dostrzega Kościół katolicki u braci odłączonych?
2. Jaką działalność rozumie Sobór pod pojęciem „ruch ekumeniczny”?
3. W jaki sposób katolicy powinni podejmować wysiłek ekumeniczny?

Opr. ks. Damian Wąsek

wyznanie augsburskie

W ewangelickiej nauce o Kościele na pierwszy plan wysuwano zawsze we-
wnętrzny wymiar Kościoła (rzeczywistość duchową i ukrytą), co było niewąt-
pliwie następstwem antyinstytucjonalnych i antypapieskich tez Lutra. Z kolei 
eklezjologia katolicka, zwłaszcza doby kontrreformacji, w polemice z naucza-
niem reformatorów jednostronnie eksponowała wymiary instytucjonalne Ko-
ścioła. Znalazło to m.in. wyraz w słynnym stwierdzeniu Roberta Bellarmina: 
Kościół to społeczność „tak widzialna i oczywista jak Republika Wenecji”. Choć 
akcenty polemiczne odegrały istotną rolę w  kształtowaniu się ewangelickiej 
eklezjologii, tzw. księgi symboliczne (księgi wyznaniowe), które obok Pisma 
Świętego i starożytnych symboli stanowią bazę doktrynalną luteranizmu, starają 
się ukazać rzeczywistość Kościoła w szerszej perspektywie.

TeksTy

Kościoły nasze uczą, że jeden święty Kościół trwać będzie po wszystkie czasy. 
Kościół zaś jest zgromadzeniem świętych, w którym się wiernie naucza Ewan-
gelii i należycie udziela sakramentów. Dla prawdziwej tedy jedności Kościoła 
wystarczy zgodność w nauce Ewangelii i udzielaniu sakramentów. 

Wyznanie augsburskie, VII, tłum. J. W. Jackowski, [w:] Księgi Wyznaniowe Kościoła Lute-
rańskiego, Bielsko-Biała 1999, s. 144.

Kościół nie jest tylko wspólnotą rzeczy zewnętrznych albo obrzędów, jak 
inne instytucje polityczne, lecz w zasadzie jest wspólnotą wiary i Ducha Świę-
tego w sercach, wspólnotą, która jednak ma zewnętrzne znamiona, aby można 
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było ją poznać, mianowicie znamionami tymi są czysta nauka Ewangelii i spra-
wowanie sakramentów zgodne z Ewangelią Chrystusową (…) (akap. 5). 

Nie powiedzieliśmy tu nic nowego. Paweł również w ten sam sposób defi-
niował Kościół w Liście do Efezjan (5, 25 n.), że zostaje oczyszczony, aby był 
święty. I dodaje jako zewnętrzne oznaki Słowo i sakramenty. Tak bowiem po-
wiada: „Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go poświęcić, 
oczyszczając go kąpielą z wody przez Słowo, aby go sobie przysposobić jako 
Kościół pełen chwały, bez żadnej zmazy lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju, 
lecz aby był święty i niepokalany” (…) (akap. 7). 

Bezbożni zaś nie są Kościołem świętym. I zdaje się, że to określenie, które 
potem następuje: „społeczność świętych”, jest dodane, aby zostało wysunięte 
naprzód to, co znaczy „Kościół”, mianowicie „zgromadzenie świętych”, któ-
rzy mają między sobą społeczność tej samej Ewangelii, czyli nauki, i  tego 
samego Ducha Świętego, który ich serca odnawia, uświęca i  nimi kieruje 
(akap. 8). 

Ten artykuł został przedłożony z ważnych przyczyn, wprost z konieczności. 
Widzimy niebezpieczeństw bez liku, które grożą zagładą Kościoła. Niezliczone 
jest mnóstwo bezbożnych w samym Kościele, którzy go uciskają. Przeto abyśmy 
nie zwątpili, lecz abyśmy wiedzieli, że Kościół jednak trwać będzie, podobnie 
abyśmy wiedzieli, że choć wielka jest liczba bezbożnych, Kościół jednak istnieje 
i Chrystus daje to, co Kościołowi obiecał: odpuszcza grzechy, wysłuchuje, darzy 
Duchem Świętym (…) (akap. 9). 

[Symbol] nazywa go Kościołem powszechnym nie po to, byśmy rozumieli, 
że Kościół to zewnętrzna, zorganizowana instytucja pewnych ludów, lecz że to 
raczej ludzie rozproszeni po całym świecie, którzy zgodni są co do Ewangelii 
i mają tego samego Chrystusa i  tego samego Ducha Świętego, i  te same sa-
kramenty, niezależnie od tego, czy mają te same ludzkie tradycje, czy odrębne 
(…) (akap. 10). 

Trzeba bowiem koniecznie zrozumieć, jaka to zasadnicza rzecz sprawia, że 
jesteśmy członkami, i to żywymi członkami Kościoła. Jeżeli Kościół zdefiniuje-
my tylko jako zewnętrzną, zorganizowaną instytucję dobrych i złych, to ludzie 
nie będą rozumieli, że Królestwo Chrystusowe polega na sprawiedliwości serca 
i na darowaniu Ducha Świętego, lecz będą sądzili, że jest ono tylko zewnętrz-
nym przestrzeganiem pewnych kultów i obrzędów (akap. 13). 

Nie oddajemy się też mrzonkom o  jakimś idealnym państwie platońskim, 
jak to niektórzy w bezbożny sposób sobie pokpiwają, lecz mówimy, że Kościół 
istnieje, a  są nim mianowicie prawdziwie wierzący i  sprawiedliwi, rozprosze-
ni po całym świecie. I dodajemy o jego znamionach, że są nimi: czysta nauka 
Ewangelii i  sakramenty. I ten Kościół jest we właściwym słowa znaczeniu fi-
larem i  podwaliną prawdy (1 Tm 3, 15). Zachowuje bowiem u  siebie czystą 
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Ewangelię i, jak mówi Paweł (1 Kor 3, 12), fundament, to znaczy prawdziwe 
poznanie Chrystusa i wiarę (…) (akap. 20).

Lecz może przeciwnicy żądają, by Kościół definiować, iż jest on najwyż-
szą zewnętrzną monarchią całego świata, w której rzymski biskup powinien 
mieć nieograniczoną władzę, o której nikomu nie wolno by dyskutować ani 
jej osądzać, władzę ustanawiania artykułów wiary, podważania Pism świętych 
według swej woli, ustanawiania form kultu lub ofiar, podobnie też ogłaszania 
ustaw według swej woli, uwalniania od nich i znoszenia ich według swej woli 
– władzę dotyczącą zarówno praw boskich, jak i kanonicznych czy świeckich. 
Od niego (papieża) cesarz i  wszyscy królowie otrzymywaliby swoją władzę 
i  prawo dzierżenia władztw z polecenia Chrystusa, któremu Ojciec wszyst-
ko poddał, stąd więc należy rozumieć, że prawo to przeniesione zostało na 
papieża. Dlatego musi być tak, że papież jest panem całego świata, wszyst-
kich królestw świata, wszystkich spraw prywatnych i publicznych, że ma peł-
nię władzy w sprawach doczesnych i duchowych, nosi oba miecze, duchowy 
i świecki (akap. 23).

Chrystus, prorocy i  apostołowie całkowicie odmiennie definiują Kościół 
Chrystusowy aniżeli władztwo papieskie (akap. 26). 

Dlatego uważamy zgodnie z Pismem Świętym, że Kościół we właściwym 
słowa znaczeniu jest zgromadzeniem świętych, którzy prawdziwie wierzą 
Ewangelii Chrystusowej i mają Ducha Świętego. A jednak przyznajemy, że 
wielu obłudników i  złych, przyłączonych do nich w  tym życiu, ma z  nimi 
wspólnotę zewnętrznych znaków i  że są oni członkami Kościoła według 
wspólnoty zewnętrznych znaków, i dlatego pełnią obowiązki w Kościele. I nie 
ujmuje, i nie odbiera sakramentom skuteczności, jeśli są sprawowane przez 
niegodnych, ponieważ reprezentują oni osobę Chrystusa na podstawie po-
wołania Kościoła, a nie reprezentują własnej osoby, jak o tym świadczy Chry-
stus w Ewangelii Łukasza (10, 16): „Kto was słyszy, mnie słyszy”. Gdy głoszą 
Słowo, gdy podają sakramenty, podają je w zastępstwie i w miejsce Chrystusa. 
Tego naucza nas Słowo Chrystusa, abyśmy się nie gorszyli niegodnością Jego 
sług (akap. 28). 

Obrona Wyznania augsburskiego, VII–VIII, tłum. W. Niemczyk, [w:] Księgi Wyznaniowe 
Kościoła Luterańskiego, Bielsko-Biała 1999, s. 226–230.

PyTania
1. Jakie jest ewangelickie rozumienie Kościoła?
2. Na jakie wymiary „zewnętrzne” Kościoła wskazują reformatorzy? 
3. Jakich elementów eksponowanych w katolickiej eklezjologii doby reformacji 

dotyczy ewangelicka krytyka?  
Opr. ks. Paweł Holc CM



190

Teologia fundamentalna

karl barTh

Karl Barth (1886–1968), szwajcarski teolog ewangelicko-reformowany i fi-
lozof, uważany jest powszechnie za twórcę i głównego przedstawiciela teologii 
dialektycznej, zwanej teologią kryzysu.

Poniższy tekst pochodzi z  Dogmatyki w  zarysie, którą autor opublikował 
w 1947 roku. Do dzisiaj doczekała się ona tłumaczeń na ponad 100 języków, 
a  łączny nakład wydań jedynie europejskich przekroczył 5 mln egzemplarzy. 
Dzieło to stanowi zapis wykładów będących prezentacją wiary chrześcijańskiej 
według Credo, wygłoszonych w Bonn tuż po kapitulacji Niemiec. Autor postu-
luje wiarę w Boga, który jest „inny” i przychodzi do nas z zupełnie innej strony, 
aniżeli wskazują nasze racje – jako fundament pod lepszy świat.

TeksT

Wierzymy w  istnienie Kościoła – co znaczy: wierzymy, że k a ż d a  t a k a 
wspólnota jest wspólnotą Chrystusa. Zapamiętajcie państwo sobie dobrze, że ksiądz, 
który by nie miał wiary, iż w  t y m  o t o  jego zborze z tymi mężczyznami i ko-
bietami, staruszkami i dziećmi istnieje wspólnota Chrystusa, w ogóle nie wierzy 
w egzystencję Kościoła. Credo ecclesiam znaczy: wierzę, że tutaj, w tym oto miejscu, 
w tym widzialnym zejściu się wydarza się dzieło Ducha Świętego. Nie zamierza się 
przez to ubóstwiać stworzenia, Kościół nie stanowi przedmiotu wiary, nie wierzy się 
w Kościół, wierzy się natomiast, że w tym zborze rzeczywiste są dary dzieła Ducha 
Świętego. Oto tajemnica Kościoła – dla Ducha Świętego nie jest rzeczą zbyt drobną 
przybierać takie f o r m y. Dlatego w rzeczywistości nie ma wielu Kościołów, lecz ist-
nieje j e d e n  Kościół (rozumiany jako poszczególne k o n k r e t n e wspólnoty), któ-
ry winien konsekwentnie rozpoznawać się też we wszystkich innych jako ów jeden.

Credo unam ecclesiam: wierzę w jedną postać jednego ludu Bożego, który usły-
szał głos Pana. Trafiają się też niebezpieczne rozbieżności, jak na przykład ta mię-
dzy naszym Kościołem1 a  Kościołem rzymskokatolickim, w  którym niełatwo 
rozpoznać ów jeden [Kościół]. Jednakże nawet tam da się w większym lub mniej-
szym stopniu dopatrzyć jeszcze Kościoła. Przede wszystkim jednak chrześcijanie 
wezwani są prosto do wiary w Boga jako we wspólne źródło, wspólny cel Kościoła, 
do którego są powołani. Nie umieszczono nas na wieży, z której możemy dokony-
wać przeglądu wszystkich najrozmaitszych Kościołów, lecz stoimy zwyczajnie na 
ziemi w określonym miejscu – i t u  jest Kościół, jeden Kościół. Wierzy się w jed-
ność Kościoła, w jedność wspólnot, jeżeli się w każdym przypadku wierzy w ist-

1 Ewangelickim (przyp. redaktora).
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nienie swojego konkretnego Kościoła. Jeżeli się wierzy w t y m  Kościele, to nawet 
w najgorszym wypadku nie jest się całkowicie oddzielonym od innych wspólnot. 
Nie ci chrześcijanie są prawdziwie ekumeniczni, którzy banalizują różnice i bujają 
ponad nimi; są takimi ci, którzy każdorazowo w swoim własnym Kościele są cał-
kiem konkretnie Kościołem. „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam 
jestem pośród nich”2 – to jest Kościół. W nim będziemy jakimś sposobem powią-
zani ze sobą mimo wszystkich różnic między poszczególnymi wspólnotami.

„Wierzę w   ś w i ę t y  Kościół”. Co znaczy sancta ecclesia? Według biblijnego 
użycia tego słowa znaczy to – „oddzielony”. I myślimy o powstaniu Kościoła, 
o wywołanych [ze świata]. Kościół zawsze oznaczał będzie oddzielenie. Słysze-
liśmy już, że istnieją też towarzystwa naturalne i historyczne, jednak wyłącznie 
wspólnota chrześcijańska to ecclesia sancta. Odrębna jest od wszystkich takich 
stowarzyszeń ze względu na swoje zadanie, swe ustanowienie oraz swój cel.

„Wierzę w święty Kościół p o w s z e c h n y”: ecclesiam catholicam. Pojęcie kato-
lickości jest dla nas obciążone znaczeniowo, gdyż przywodzi na myśl katolików 
rzymskich. Jeszcze jednak reformatorzy odnosili to pojęcie także do siebie. Cho-
dzi o jeden, święty, powszechny lud Boży. Te trzy określenia wyrażają w gruncie 
rzeczy jedną treść: ecclesia catholica znaczy, że Kościół chrześcijański przez ca-
łość biegu historii pozostaje identyczny z samym sobą. W swej istocie nie może 
on ulec zmianie. Istnieją oczywiście rozmaite postaci w wielości Kościołów. We 
wszystkich też Kościołach trafiają się słabostki, przewrotności, omyłki. Nie ma 
jednak Kościołów substancjalnie różnych. Ich przeciwstawienie mogłoby jedynie 
oznaczać opozycję prawdziwego i fałszywego Kościoła. Słuszne będzie nie rzu-
cać tego przeciwstawienia zbyt pochopnie ani zbyt często do dyskusji.

Kościół jest wspólnotą świętych, communio sanctorum. Powstaje tu problem 
z egzegezą. Czy mianownik brzmi tutaj sancti czy sancta? Nie chcę rozstrzygać 
tego sporu, tylko pytam wręcz, czy nie jest tutaj zamierzona godna uwagi dwu-
znaczność w głębszym sensie? Bowiem dopiero, gdy zestawimy ze sobą obie in-
terpretacje, sprawa nabiera pełnego, dobrego sensu. Sancti nie oznacza szczególnie 
wytwornych osób, lecz przykładowo ludzi takich, jak „święci z Koryntu”, którzy byli 
nader dziwacznymi świętymi. Wszelako owi dziwaczni ludzie, do których wolno 
należeć także nam, to sancti, tj. oddzieleni – do świętych darów i czynów, do sancta. 
Zbór to miejsce, gdzie głosi się słowo Boga i celebruje sakramenty, i gdzie wyda-
rza się wspólnota modlitwy, nie mówiąc już o darach oraz dziełach wewnętrznych, 
nadających sens tym zewnętrznym. Tak więc sancti należą do sancta i na odwrót.

Reasumując: Credo ecclesiam znaczy: wierzę, iż zbór, do którego należę, 
w którym jestem powołany do wiary i  za nią odpowiedzialny, w którym peł-

2 Mt 18, 20.



192

Teologia fundamentalna

nię swoją służbę, jest t y m  jednym świętym Kościołem powszechnym. Jeżeli 
w tym miejscu w to nie wierzę, nie wierzę w to w ogóle. Żadna brzydota, żad-
ne „zmarszczki czy skazy”3 tego zboru nie mogą mnie w tym zmylić. Chodzi 
tutaj o artykuł  w i a r y. Nie ma sensu porzucanie własnego konkretnego zboru 
w  poszukiwaniu p r a w d z i w e j  wspólnoty. Wszechobecne i  ciągłe słabostki 

„to rzecz ludzka”. Oczywiście, schizmy nie można wykluczyć, może stać się ona 
obiektywnie konieczna. Żaden jednak rozłam nie będzie prowadził do tego, by 
w nowej, oddzielonej wspólnocie Ducha Świętego ustała całkowicie ta „rzecz 
ludzka”. Gdy nastali reformatorzy, a  Kościół rzymski pozostał w  tyle za Ko-
ściołem reformowanym i się odeń oddzielił, wtedy Kościół ewangelicki również 
nie jawił się jako nieposzlakowany; w nim także roiło się i po dziś dzień się roi 
od „zmarszczek i skaz”. W wierze poświadczam, że konkretny zbór, do które-
go należę i za życie którego odpowiadam, przeznaczony jest do tego, by w tym 
miejscu, w tej postaci uwidocznić jeden święty Kościół powszechny. Przez to, że 
mówię na niego „tak”, jako na taki, który wraz z innymi wspólnotami tworzy ca-
łość przez Ducha Świętego, żywię nadzieję oraz oczekuję, iż jeden Duch Święty 
Jezusa Chrystusa także w nim i przez niego da o sobie świadectwo innym; i się 
sprawdzi, iż ukaże się w nim jedna, powszechna i święta istota Kościoła.

W nicejskim wyznaniu wiary do tych trzech określeń Kościoła dołączono 
jeszcze czwarte: wierzę w święty, powszechny i  a p o s t o l s k i  Kościół. Ta jednak 
czwarta wypowiedź nie stoi w jednym rzędzie z poprzednimi, tylko je wyjaśnia. 
Cóż znaczy jedność, powszechność, świętość? Co odróżnia wspólnotę od wszyst-
kich innych obcowań o charakterze naturalnym czy też historycznym? Można 
najpewniej rzec: to mianowicie, że jest to ecclesia apostolica, tj. Kościół opierający 
się na świadectwie Apostołów, podający to świadectwo dalej i zawiązany, i wciąż 
od nowa się zawiązujący przez to, że słyszy owo świadectwo apostolskie.

(…)
Życie jednego powszechnego Kościoła określone jest przez to, że stanowi 

wypełnianie powierzonej mu h e r o l d o w s k i e j  p o s ł u g i . Kościół żyje tak 
jak inne wspólnoty, jednakże w jego nabożeństwie jawi się jego istota: głoszenie 
słowa Bożego, udzielanie sakramentów, mniej lub bardziej rozbudowana liturgia, 
stosowanie prawa kościelnego (teza R. Sohma to z  pewnością urojona sprawa, 
gdyż już pierwsza gmina miała przynajmniej porządek kanoniczny – Aposto-
łów oraz lud!) i w końcu teologia. Wielki problem, na który Kościół musi wciąż 
udzielać odpowiedzi, brzmi: Co się dzieje w tych wszystkich funkcjach i poprzez 
nie? Czy chodzi tu o budujące oddziaływanie? Czy o szczęśliwość jednostek albo 
wszystkich? Czy chodzi o  kultywowanie życia religijnego czy też całkiem rze-

3 Por. Ef 5, 27.



193

Teksty do tomu IV

czowo o porządek (według ontologicznego rozumienia Kościoła), który musi po 
prostu być zaprowadzony jako opus Dei? Gdzie życie Kościoła wyczerpuje się na 
służbie samemu sobie, tam trąci to martwotą, tam zapomniano o rzeczy decydu-
jącej – że całe to życie żyje wszak wyłącznie w wypełnianiu tego, co nazwaliśmy 
heroldowską posługą Kościoła, zwiastowaniem, kerygmą. Kościół, który rozpozna 
swoje zlecenie, w żadnej ze swoich funkcji nie będzie chciał ani nie będzie potrafił 
trzymać się kurczowo bycia Kościołem dla samego siebie. Istnieje „gromada wie-
rząca w Chrystusa”, ale ta gromada jest p o s ł a n a: „Idźcie i głoście Ewangelię!”4. 
Nie widnieje napisane: „Idźcie i odprawiajcie nabożeństwa!”, „Idźcie i budujcie się 
kazaniami!”, „Idźcie i celebrujcie sakramenty!”, „Idźcie i prezentujcie się w litur-
gii, która powtarza być może liturgię niebiańską!”, „Idźcie i obmyślajcie teologię, 
która rozwinie swą wspaniałość niczym Summa św. Tomasza!”. Oczywiście, nie 
ma zakazu, może nawet być bardzo dużo powodów, by wszystko to czynić; lecz 
nic, absolutnie nic dla tego samego! We wszystkim tym liczyć się musi to jedno: 

„Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”5. Kościół biegnie niczym herold, by 
przekazać poselstwo. Nie jest ślimakiem z własnym domkiem na plecach, które-
mu tak w nim błogo, że od czasu do czasu tylko wystawia czułki i sądzi potem, iż 
zadość się oto stało „wymogowi rozpowszechnienia”! Nie, Kościół ż y j e  przez 
swoje heroldowskie zlecenie, stanowi la compagnie de Dieu! Gdzie Kościół ż y j e, 
tam musi poddawać się pytaniu, czy służy temu zleceniu, czy też stanowi cel sam 
w sobie? W wypadku tej drugiej ewentualności, zaczyna on z reguły trącić „sakral-
nością”, zaczyna się świętoszkowanie, księżulkowanie, stęchlizna. Kto ma dobrego 
nosa, wyczuje to i odbierze jako rzecz straszną! Chrześcijaństwo nie jest „sakralne”, 
wionie w nim raczej świeży powiew Ducha. W przeciwnym razie nie jest chrze-
ścijaństwem. Jest to sprawa na wskroś „światowa”, otwarta ku [całej] ludzkości: 
„Idźcie na cały świat i  g ł o ś c i e  E w a n g e l i ę wszelkiemu stworzeniu!”.

K. Barth, Dogmatyka w zarysie, tłum. I. Nowicka, Warszawa 1994, s. 142–147.

PyTania
1. Co znaczy wierzyć w Kościół?
2. Jak Barth rozumie jedność Kościoła?
3. Jakie treści i problemy niesie sformułowanie: „Wierzę w święty Kościół po-

wszechny”?
4. Czemu powinna być podporządkowana posługa Kościoła i jakie niebezpie-

czeństwo niesie ze sobą marginalizowanie tego podstawowego celu?
Opr. ks. Damian Wąsek

4 Mk 16, 15.
5 Tamże.
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Paul evdokimov

Paul Evdokimov (1901–1970) – rosyjski świecki teolog prawosławny. Pocho-
dził z arystokratycznej rodziny. Po przewrocie bolszewickim brał udział w wojnie 
domowej, następnie emigrował przez Konstantynopol do Paryża. Pracował fi-
zycznie (m.in. jako kucharz i robotnik w zakładach samochodowych), zarabiając 
na studia: filozoficzne na Sorbonie oraz teologiczne w Instytucie św. Sergiusza. 
Podczas drugiej wojny światowej uczestniczył we francuskim ruchu oporu. Po 
wojnie prowadził schronisko dla uchodźców, a później dom studencki. Od roku 
1953 wykładał w Instytucie św. Sergiusza. Swoje prace teologiczne zaczął publi-
kować po ukończeniu pięćdziesiątego roku życia. Był ważnym reprezentantem 
nurtu odnowy w  łonie prawosławia, twórczym kontynuatorem dziewiętnasto-
wiecznej rosyjskiej filozofii religijnej oraz myślicielem otwartym na dialog eku-
meniczny. Cechowała go głęboka intuicja i poetycka wrażliwość. Jego refleksja 
dąży do „poznania serdecznego”, integrującego rozumowanie z kontemplacją.

TeksT

„Chrześcijaństwo jest pierwiastkiem wschodnim naszej kultury” – notuje 
Amiel w swoim dzienniku. Amiel, reprezentując umysłowość typowo zachod-
nią, stara się wykazać, jak bardzo my w s z y s c y  pochodzimy ze wschodniego 
szczepu, płacąc haracz wpływom greckim i  judaistycznym. „Architektura bi-
zantyjska – pisze Teofil Gautier, zwiedziwszy Świętą Zofię w Konstantynopolu 

– jest niewątpliwie konieczną formą katolicyzmu…”
Człowiek, uformowany przez mistrzów tej miary, co Kartezjusz, św. Tomasz, 

Kalwin, może jednak – stojąc w obliczu prawosławia – poczuć pewien wstrząs 
wobec jego wymiarów, pozornie nowych, lecz niegdyś jednak wspólnych. Nazna-
czony geniuszem prawa rzymskiego, wdrożony do myśli jasnej, logicznej oraz 
sformalizowanej, do systemu dobrze zbudowanych pojęć, będzie próbował prze-
ciwstawić swój dobrze zorganizowany świat „nieokreślonemu mistycyzmowi” pra-
wosławnych. Próba ta zresztą nie jest trudna. Jednakże takie usiłowanie z miejsca 
przekreśla możliwość dochodzenia różnymi drogami do Tajemnicy, możliwość 
uwzględnienia odcieni w metodzie ujmującej tę samą prawdę. Nie chodzi tu je-
dynie o przeciwstawność między pierwiastkiem helleńskim a żydowskim, między 
Atenami a Jerozolimą, lecz także o przeciwstawność duchowych formacji histo-
rycznych, takich jak Rzym, Hippona, Augsburg, Genewa z jednej strony, a Jero-
zolima, Antiochia, Aleksandria, Bizancjum z drugiej…

„Albowiem gdzie jest skarb twój, tam jest i serce twoje” – mówi Ewangelia. Jest 
rzeczą możliwą, że ośrodki, do których kieruje nas nasze serce, już ściśle nie od-
powiadają sobie: dla jednych celem będzie osiągnięcie dobra, zasługujące na bło-
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gosławioną wizję Boga; dla innych – panowanie Boga, usprawiedliwiające swych 
wybranych przez samą wiarę; dla pozostałych będzie to nowe stworzenie, prze-
bóstwione i promieniujące miłością Boga do ludzi, bądź też w końcu będzie to 
nieomylność papieża, Pisma Świętego albo Kościoła jako Ciała Chrystusowego…

Czy więc jesteśmy różnymi ludźmi, mimo że stoimy w obliczu tego samego 
Boga? Czy Bóg czasów apostolskich ukazał się jako Bóg katolicki, protestancki 
czy prawosławny, w podobny sposób jak w sztuce wielkich mistrzów, w związku 
z czym możemy mówić o Chrystusie bizantyjskim, flamandzkim, hiszpańskim 
czy rosyjskim? Otóż znacznie głębiej niż geniusz narodowy albo typ kultural-
ny i  o wiele głębiej niż wszelki obraz, złożony w duszy narodu, znajduje się 
pierwotna rzeczywistość religijna jako niesprowadzalny do niczego zarodek. To 
stawia olbrzymi problem tradycji apostolskiej oraz wierności jej duchowi jako 
kryterium wszelkiej tradycji.

Istotnie, nikt nie mógł wejść od razu w Pisma, jeśli nie przyswoił ich żywej 
interpretacji, którą w ciągu wieków dawał Duch Święty, gdy mówił nieustannie 
przez proroków i świętych. Należało być oświeconym i prowadzonym krok za 
krokiem, aby przejść od „Królestwa Bożego” synoptyków, od „żywota wiecznego” 
św. Jana czy od „chrystologii” św. Pawła do patrystycznej teologii Trójcy Świętej. 
Należało zwłaszcza być wcielonym przez Ducha Świętego do charyzmatycznej 
pleromy Kościoła, obcowania nieba i ziemi. Gdy judeo-pogański świat zagrażał 
Kościołowi czasów apostolskich, ten nie przeciwstawiał gnostykom argumen-
tów spekulatywnych, lecz przede wszystkim uwypuklał bezpośrednią i jeszcze 
pulsującą realność wcielonego Słowa. Patres apostolici i apologeci zachowywali 
żywo Pana w pamięci. I w ślad za nimi Orygenes, Ireneusz i Atanazy przecho-
wywali nie tylko „teksty”, lecz i samą wiarę, i ten kielich życia przekazywali zło-
temu wiekowi soborów, „nie uroniwszy z niego ani jednej kropli”.

Dzisiaj każdy może wymienić punkty różnicy. Ze strony rzymskiej wobec pra-
wosławia będzie to Filioque, Niepokalane Poczęcie, nieomylność papieska; ze stro-
ny prawosławnej wobec protestanckich kongregacji grzeszników, zbawiających 
się przez samą wiarę i  łaskę, będzie to struktura hierarchiczna kapłaństwa, suk-
cesja apostolska, ascetyczny synergizm, świętość nowego stworzenia. Jednakże to 
wszystko nie wystarcza, by naprawdę poznać prawosławie, które nie stoi gdzieś 
w połowie drogi między katolicyzmem a protestantyzmem. Przedstawia się ono 
raczej jako duchowa całość, zupełnie jednorodna; będąc życiem, nie poddaje się 
ono definicji: „Przyjdź i oglądaj” – mówi trafnie o. Sergiusz Bułgakow do każdego 
człowieka dobrej woli. W istocie rzeczy bowiem prawosławie przejawia najmniej 
normatywną formę chrześcijaństwa i w  najmniejszym stopniu daje się wyrazić 
w pojęciach. I jeżeli wydaje się ono na pierwszy rzut oka czymś archaicznym, to dla-
tego, że jest tak bardzo bliskie źródłom pochodzenia palestyńskiego: Ewangeliom. 
Duchowość prawosławia, jego kult, jego modlitwa, jego dusza nawet sięga „przod-



196

Teologia fundamentalna

ków Chrystusa”, św. Symeona, św. Anny, św. Józefa, św. Jana Chrzciciela, apostołów 
i pierwszego pokolenia chrześcijan. Ten, kto chce poznać świat prawosławia bez 
uprzedzenia, z łatwością znajdzie w nim pierwotne chrześcijaństwo, sam jego za-
rodek, wzbogacony co prawda życiem wielu długich pokoleń, lecz zawsze żywiony 
z tego samego jedynego korzenia tkwiącego w duchowo płodnej glebie Palestyny. 
Pobożność prawosławia, pozornie znajdująca się jakby „poza czasem”, jest napraw-
dę najdawniejszym oczekiwaniem, które w łączności ze stworzeniami uwypuklają 
święte litery słowa maranatha. Ta gruntowna eschatologia uchroniła prawosławie 
od nacisku zeświecczonego świata i zachowała je przed modernizmem, progresi-
zmem i nieuporządkowanym iluminizmem sekt czy obskurantyzmem integrystów. 
Zaznaczający się obecnie na Zachodzie powrót do źródeł w zakresie wschodniej 
patrystyki oraz liturgii wykazał, do jakiego stopnia oskarżenia, że prawosławie sta-
ło się muzeum, zmumifikowanym ciałem, są tylko nieporozumieniem zrozumia-
łym u mało uświadomionych lub nieżyczliwych uczonych.

Obiektywne poznanie odkrywa w każdym szczególe prawosławnego życia 
ten sam kult wierności dla pierwotnej Tradycji: „W ten sposób wierzyli Aposto-
łowie i Ojcowie”; ta święta formuła pieczętuje soborowe akty i wyjaśnia ciągły 
wysiłek ojców soborów. Czytanie lekcji w czasie codziennej liturgii nazywa się 
czytaniem „Apostoła”, co jest szczegółem znamiennym, gdyż przez to Apostoł, 
czyli świadek, jest rzeczywiście obecny i przemawia. Można jeszcze przytoczyć 
tak ulubione i  kultywowane świadectwo męczenników i  wyznawców, które 
wskazuje, że Kościół jest zbudowany na krwi tych „zranionych przyjaciół Oblu-
bieńca”, na ich całkowitej wierności. Również „Triumf Ortodoksji”, obchodzo-
ny w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, wspomina heroiczny wysiłek soborów 
i czyni słyszalnym głos Ojców.

Z woli Opatrzności prawosławie nie przeżyło wewnętrznych rozłamów, nie 
znało ani reformacji, ani kontrreformacji. Wojny religijne, namiętności polemik 
i prozelityzmu nie wstrząsnęły nim. Nic ono nie zmieniło w skarbcu apostolskim 
swej wiary. Nawet dzisiaj, chociaż jego myśl teologiczna rozwija się w sposób za-
dziwiający, pozostaje ono jednakowe w swojej strukturze, w swojej duchowości, 
w swojej modlitwie i w swojej świadomości dogmatycznej Kościoła co najmniej 
z czasów siódmego soboru powszechnego (787), owej una sancta sprzed rozłamu 
tego Kościoła, który odbijał w sobie jakże niedawne jeszcze czasy apostolskie.

Chrystus Pan z początku sam głosił swą naukę, potem zostawił ten świat. Na-
stępnie – posławszy Pocieszyciela – powraca i  jest obecny w  tym świecie pod 
ukrytą postacią Ducha. Jeśli nie ma dostępu do Ojca inaczej jak tylko przez 
Syna, to również nie ma dostępu do Syna inaczej jak poprzez Ducha Święte-
go. „Epikleza”, inwokacja Ducha Świętego jest początkiem wszelkiego obcowania 
z Chrystusem i Ojcem. Między Słowem Bożym i odpowiedzią człowieka, między 
Bogiem i człowiekiem stawia się Duch, który u c h r y s t u s a w i a, który bierze 
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„z przeszłości”, z Syna, po to, by ogłaszać „przyszłość” (por. J. 16, 15). To Słowo 
Prawdy bez przerwy wymawia Duch Prawdy i nazywa je Kościołem. Składają-
cy się z grzeszników „Kościół tych, którzy giną”, jest w swojej całości włączony 
w Chrystusa, K o ś c i ó ł  j e s t  C h r y s t u s e m – totus Christus – i przez to jest 
boski, święty i nieomylny.

Zwiastowanie Janowe o  „zwycięstwie, które zwycięża świat”, gdyż „Słowo 
Ciałem się stało” i „widzieliśmy chwałę Jego” – sama kontemplacja tej chwały 
stanowi istotę prawosławia. Łączy ona Krzyż z zapieczętowanym Grobem, któ-
ry rozbłyska pod naporem Życia i  towarzyszy triumfalnemu pochodowi pier-
wotnego chrześcijaństwa. Tego chrześcijaństwa, które opisuje zwycięstwo nad 
śmiercią na sarkofagach wszystkich cmentarzy świata i ogłasza je na wszystkich 
rozdrożach. Św. Serafin, witając każdego napotkanego pozdrowieniem: „Chry-
stus zmartwychwstał, moja radości” – wyrażał ducha prawosławia wraz z jego 
radością, która jest już oddźwiękiem Królestwa Bożego.

„Otwórz mi wrota skruchy… użycz mi łez pokuty” – woła głęboki ascetyzm 
Krzyża; i tenże ascetyzm, uważny na wewnętrzne rozbicie swej własnej dialek-
tyki zbawienia, na przeobfitą pełnię Krzyża „stworzyciela Żywota”, doprowadza 
do wyzwalającego śpiewu Abyssus abyssum invocat: „Z przepaści mojej niepra-
wości wzywam przepaść Twego Miłosierdzia… przez Krzyż przyszła radość 
wszystkim”. Ten ostateczny realizm osiąga pokorę, pokorne, lecz płonące uwiel-
bienie, to „wzruszenie duszy” (wspomniane przez Orygenesa), które „pulsuje” 
słowem życia i  „tym, cośmy słyszeli, cośmy oczyma naszymi widzieli, cośmy 
oglądali i czego ręce nasze dotykały” (I J 1, 1).

Ten duch – ten „Apostoł” – nie jest bynajmniej przywilejem Wschodu, gdyż 
sam Wschód zostanie prawosławny jedynie w miarę wiernego zachowywania 
i przekazywania wspólnego dziedzictwa: bo „życie jawne się okazało, i widzieli-
śmy, i świadczymy, i opowiadamy wam życie wieczne…” (I J 1, 2).

P. Evdokimov, Prawosławie, tłum. J. Klinger, Warszawa 1964, s. 9–14.

PyTania
1. Jakie cechy prawosławia, odróżniające je od innych wyznań chrześcijańskich, 

podaje autor tekstu? Dlaczego uważa on, że ich wskazanie nie wystarcza, by 
poznać prawosławie?

2. Co, zdaniem autora, stanowi istotę prawosławia? Za pomocą jakich określeń 
opisano w  tekście prawosławną pobożność i wyrażono prawosławne rozu-
mienie Kościoła?

3. Co ważnego mówi powyższy tekst katolikowi? Czym w jego świetle okazuje 
się dla nas prawosławie?

Opr. Marek Kita
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grzegorz z nazJanzu

Grzegorz z Nazjanzu był jednym z największych Ojców Kościoła. Żył w IV 
wieku, w czasie najgorętszych sporów trynitarnych. W tych czasach o kwestiach 
teologicznych rozprawiano tak, jak dzisiaj rozmawia się o polityce – i podczas 
spotkań w  wyższych sferach, i  na placach targowych. Grzegorz był jednym 
z współtwórców ortodoksyjnego rozumienia Trójcy. Wraz z przyjaciółmi: Ba-
zylim z Cezarei i  jego bratem Grzegorzem z Nyssy, prowadził spór z Euno-
miuszem i jego zwolennikami (eunomianami), którzy negowali równość Osób 
Ojca i  Syna, ufając całkowicie własnym logicznym rozumowaniom. Grze-
gorz  –  niezwykle wyczulony na świętość i  transcendencję Boga – dostrzegał 
niebezpieczeństwa takiego sposobu uprawiania teologii, które było nadmiernie 
intelektualistyczne, niepodbudowane zaangażowaniem egzystencjalnym i  po-
zbawione wyczucia tajemnicy.

TeksT

3. Nie każdy, moi drodzy, może o Bogu rozprawiać, nie każdy! Nie tak pro-
sta to sprawa i nie dla ludzi, którzy po ziemi chodzą! A dodam i to, że nie byle 
kiedy, i nie wobec wszystkich, i nie o wszystkim, ale czynić to trzeba na czasie, 
wobec ludzi odpowiednich, i do pewnej granicy. Nie każdy więc, bo to należy 
do ludzi wypróbowanych i takich, którzy wiele rozmyślali, a przedtem oczyścili 
duszę i ciało, albo – by całkiem bez przesady powiedzieć – oczyszczają. Bo może 
niezupełnie bezpieczną dla nieczystego jest rzeczą chwytać się rzeczy czystej, 
podobnie jak chorymi oczyma patrzeć na promienie słońca. Kiedy więc? Kiedy 
będziemy wolni od zewnętrznego błota i zgiełku i kiedy nasza władza rozka-
zodawcza nie będzie zmieszana z błędnymi i niepewnymi wyobrażeniami, jak 
gdybyśmy pismo lada jakie pomieszali z pismem pięknym albo błoto z wonnym 
olejkiem. Trzeba bowiem w istocie starać się poznać Boga, i kiedy uchwycimy 
odpowiednią chwilę, zastanawiać się nad prostolinijnością nauki o Bogu. A wo-
bec kogo? Wobec tych, którzy rzecz tę traktują poważnie, i  nie tak jak nad 
pierwszą lepszą z innych, tak i nad tą rozkosznie sobie gwarzą, po igrzyskach 
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konnych i teatralnych przedstawieniach, po koncertach śpiewnych i po ucztach, 
gdzie o brzuchu się myśli i o tym, co niżej brzucha. Dla tego rodzaju ludzi i to 
jest jakąś rozkoszą, o Boskich rzeczach podrwiwać i z przebiegłością wyszuki-
wać sprzeczności. O czym więc rozprawiać i w jakim zakresie? O tym, co sami 
pojąć możemy i do jakiej granicy dochodzi pojętność słuchającego i wytrzyma-
łość, by przesada w słowach nie zaszkodziła słuchaniu, tak jak przesada w po-
żywieniu szkodzi ciału, a  jeśli wolisz inne porównanie, to jak ciężary nad siły 
szkodę przynoszą tym, co je dźwigają, albo zbyt częste deszcze ziemi. Tak to i ci, 
twardymi, że tak powiem, przygnieceni i obciążeni kwestiami, ponoszą szkodę 
i na dawnej swej sile.

4. Nie mówię też i tego, że nie należy zawsze pamiętać o Bogu, by nie rzucili 
się znowu na nas ci, co do wszystkiego są łatwo skłonni i raptowni. Bo większa 
jest potrzeba o Bogu pamiętać aniżeli oddychać, i jeżeli można to powiedzieć, 
to nic innego nie należy czynić jak tylko to właśnie. Bo i  ja należę do tych, 
co pochwalali te słowa, które każą nam rozmyślać dniem i nocą, i wieczorem, 
i  rano, i w południe rozprawiać i chwalić Pana w każdej chwili, i  jeśli trzeba, 
powiedzieć słowami Mojżesza, czy to śpiąc, czy stojąc, czy drogę odbywając, 
czy co innego czyniąc, i ciągłym przypominaniem mieć przed oczyma Wzór 
czystości. Dlatego nie sprzeciwiam się, by ktoś ciągle o Bogu pamiętał, lecz nie 
jestem za tym, by o  teologicznych kwestiach bez przerwy rozprawiał; ani też 
nie uważam za rzecz niegodziwą rozprawiania o rzeczach teologicznych, tylko 
czynienie tego nie w porę; ani też nauczania o tych rzeczach nie potępiam, tyl-
ko nieprzestrzeganie miary w tym kierunku. Miodu sytość i przesyt sprowadza 
wymioty, chociaż to miód; na wszystko jest czas odpowiedni, jak za Salomonem 
sądzę i ja, i to, co dobre, kiedy niedobrze jest użyte, nie jest dobrem, podobnie 
jak kwiat zupełnie nie jest w porę w zimie, i dla niewiast ubranie męskie albo 
żeńskie dla mężczyzn, i w smutku rozrywka, i przy pijatyce łzy. Czy więc tu 
jedynie stosownej chwili przestrzegać nie będziemy, gdzie najwięcej uważać się 
powinno na stosowną chwilę?

Grzegorz z Nazjanzu, Mowa 27 (Teologiczna 1), [w:] Tenże, Mowy wybrane, tłum. 
zbiorowe, Warszawa 1967, s. 276–277.

PyTania
1. Jakie cechy osobowe powinien, zdaniem Grzegorza, posiadać teolog? Jak 

Grzegorz uzasadnia swe stanowisko?
2. Jakie uwarunkowania społeczne są, wedle Grzegorza, korzystne, a jakie nie-

korzystne do rozmawiania o Bogu? Czy rozważania Grzegorza można, two-
im zdaniem, odnieść do czasów współczesnych? 

Opr. Piotr Sikora
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PioTr abelard i bernard z clairvaux

W dwunastowiecznej Europie można dostrzec dynamiczny rozwój miast, 
co wywierało wpływ także na ówczesny system edukacyjny. Pojawiła się grupa 
nauczycieli, którzy tworzyli wokół siebie rywalizujące ze sobą szkoły. W naj-
większym „ośrodku teologicznym”, w  Paryżu, prym wiódł Piotr Abelard 
(1079–1142), wybitny logik, retor i teolog uważany za głównego przedstawicie-
la teologii scholastycznej, która polegała na systematyzowaniu Bożych prawd, 
rozważaniu ich za pomocą rozumu i poszukiwaniu argumentów przemawiają-
cych za ich prawdziwością. Odchodzono od przyjmowania twierdzeń za słusz-
ne tylko na podstawie rangi ich autora (auctoritas).

Nie wszyscy przyjęli tę metodę, co prowadziło do ciekawych i zaciętych spo-
rów. Jeden z większych wywołała reakcja św. Bernarda z Clairvaux (1090–1153) 
na pisma wspomnianego Piotra Abelarda. Sam Bernard był widziany przez 
wieki jako pobożny autor duchowy i został uznany za teologa faktycznie dopie-
ro dzięki Etienne Gilsonowi1, z kolei uczeń Gilsona Jean Leclercq charaktery-
zuje jako „teologię monastyczną”2 dzieła wielu autorów tego okresu. Spotyka się 
także określenia „patrystyka średniowieczna” czy „teologia sapiencjalna”. Gene-
ralnie chodzi tu o myśl teologiczną, która stosuje drogę wskazaną przez Ojców 
Kościoła, wierną Biblii i będącą owocem modlitwy, przede wszystkim liturgicz-
nej. Pisma autorów monastycznych mają charakter egzystencjalny, czyli można 
odczytywać je tylko w relacji do życia chrześcijańskiego, a nie do rodzącej się 
teologii w zwartym systemie. 

Poniżej przedstawiamy fragmenty z  pism Abelarda i  reakcję Bernarda 
w dwóch sprawach: używania rozumu w wierze oraz przyjmowania twierdzeń 
podanych przez Ojców Kościoła. Na zakończenie proponujemy tekst z Teologii 
chrześcijańskiej Abelarda i z De gratia et libero arbitrio Bernarda, w których pro-
ponują oni wykład o charakterze pozytywnym.

TeksTy

Filozof: (…) nie chciejcie mnie zmuszać, abym w  powiedzeniu waszego 
Grzegorza szukał ratunku: „Wiara – powiada – jest bez zasługi, jeżeli rozum 
ludzki dostarcza jej dowodów”. Tak bowiem się dzieje, że ci między wami, którzy 

1 Który zauważa w pismach opata systematyczność i  poświęca mu serię wykładów, opu-
blikowanych w dziele: La théologie mystique de Saint Bernard, wydanym po raz pierwszy 
w Paryżu w 1934 roku.

2 Określenie użyte po raz pierwszy podczas badań nad dziełem Piotra Czcigodnego, opata 
Cluny. Zob. J. Leclercq, Pierre le Vénérable, Saint Wandrille 1945
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nie potrafią wytłumaczyć i  uzasadnić wyznawanej przez siebie wiary od razu 
gotową pociechę dla swej ignorancji znajdują w  tym powiedzeniu Grzegorza, 
które w ich interpretacji ma taki, a nie inny sens, że można spokojnie przyjąć 
każdy dowolny wykład wiary, tak absurdalny, jak i rzeczowy. Jeżeli w ogóle nie 
wolno roztrząsać wiary rozumem, aby nie utraciła zasługi, jeżeli niczego, w co 
trzeba wierzyć, nie wolno badać sądem rozumu, ale natychmiast bezkrytycznie 
trzeba przyjmować za prawdę wszystko, co ktoś nam głosi, wtedy nie ma znac-
zenia, jakie błędy przyjmiemy, które ktoś rozsiewa przez swą naukę, ponieważ ni- 
czego nie można odrzucać rozumem tam, gdzie nie wolno używać rozumu. Niech 
powie bałwochwalca o kamieniu, drzewie lub każdym innym stworzeniu: – to jest 
prawdziwy Bóg, stwórca nieba i ziemi – albo niech wygłosi każdą inną oczywistą 
i  światoburczą brednię, kto się odważy go zwalczać, jeżeli na temat wiary ni-
czego nie wolno roztrząsać rozumem? Z miejsca obali wszelkie kontrargumenty 
swych przeciwników, a zwłaszcza chrześcijan, kiedy zamknie im usta cytowaną 
sentencją: „Wiara jest bez zasługi…”. Od razu już przez samą swoją obronę doz-
na chrześcijanin sromotnej porażki i musi przyznać, że zupełnie nie zasługuje na 
to, aby ktoś inny słuchał jego argumentów w tych kwestiach, w których on innym 
wcale nie pozwala przytoczyć swych argumentów i nie dopuszcza kategorycznie, 
aby go atakowano słusznymi argumentami rozumowymi na temat wiary.

Piotr Abelard, Rozmowa pomiędzy filozofem, Żydem i chrześcijaninem,
tłum. L. Joachimowicz, [w:] Tenże, Rozprawy, Warszawa 1969, s. 63 n.

Mamy we Francji nowego teologa, starego mistrza, który w młodości ćwi-
czył się w dialektyce i teraz majaczy co do Pisma Świętego. Czyni wysiłek, by 
wznowić opinie, czy własne czy innych, już dawno potępione i zredukowane do 
milczenia, i więcej: do nich dołącza nowe. Gardząc możliwością, by nie wiedzieć, 
posługiwać się tylko „Nie wiem” co do wszystkich rzeczy, które są „w górze na 
niebie i tutaj na ziemi”, pokazuje swoją twarz na wysokości nieba i przenika ta-
jemnice Boga, i  potem powracając, formułuje nam słowa nieomylne, których 
człowiekowi nie wolno mówić; i kiedy przedstawia się jako gotowy, aby uzasad-
nić (rozumowo)3 każdą rzecz, przyjmuje z góry za prawdziwe to, co jest dalej niż 
rozum i przeciwko rozumowi, i więcej – przeciw wierze. Co bowiem jest w rze-
czywistości bardziej przeciw rozumowi, niż starać się, by przeniknąć rozum za 
pomocą rozumu? I co jest bardziej przeciwne wierze, niż nie chcieć wierzyć w to, 
co nie jest osiągalne za pomocą rozumu? Słowem, chcąc wyrazić powiedzenie 
Salomona: „Kto spieszy się wierzyć, jest lekkiego serca”, mówi: „Spieszyć się, by 
wierzyć, oznacza posługiwać się wiarą przed rozumem, gdy tymczasem Salomon 

3 Użycie słów wskazuje na odniesienie do 1 P 3, 15.
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mówi to nie w związku z wiarą w Boga, ale o łatwowierności, którą okazujemy 
sobie nawzajem”. Rzeczywiście, święty papież Grzegorz mówi, że jest pozba-
wiona zasługi wiara w Boga, kiedy znajduje doświadczenie w ludzkim rozumie; 
chwali apostołów, ponieważ wysłuchawszy głosu jednego polecenia, poszli za 
Zbawicielem. Wie, że bez wątpienia zostało powiedziane z zamiarem pochwa-
lenia: „posłuchali mnie, usłyszawszy uszami”. I że uczniowie otrzymali wprost 
naganę, ponieważ zwlekali z  uwierzeniem. Krótko mówiąc, Maria została po-
chwalona, ponieważ za pomocą wiary uprzedziła rozum; Zachariasz otrzymał 
upomnienie, ponieważ przedłożył rozum nad wiarę; i był niezwykle wychwalony 
Abraham, ponieważ „wbrew wszelkiej nadziei uwierzył nadziei”.

Ale odwrotnie twierdzi nasz teolog: „do czego służy mówienie o doktrynie, 
jeżeli tego, co chcemy nauczać, nie można wyłożyć w taki sposób, aby było zro-
zumiałe?”. I tak, obiecując zrozumienie swoim słuchaczom, także w argumen-
tach najbardziej delikatnych i najświętszych, które zawierają się w najgłębszym 
łonie naszej wiary, ustanawia stopnie w Trójcy, ograniczenia w majestacie, nu-
mery w nieskończoności.

Bernardus Claraevallensis, Tractatus de erroribus Abaelardi: Ep 190, I, 1–2,
[ w:] Sancti Bernardi Opera, Romae 1977, VIII, 17–40.

Jeżeli jest faktem, że sami prorocy i apostołowie nie byli całkowicie wolni 
od błędu, co w tym dziwnego, że w przeogromnej literaturze świętych Ojców 
niektóre poglądy wydają się – z wyżej wymienionych powodów – błędnie po-
wiedziane lub napisane? Nie wypada jednak krytykować świętych Ojców ani 
oskarżać po prostu o kłamstwo, jeżeli o niektórych sprawach myśleli inaczej, 
niż jest w rzeczywistości, i wypowiedzieli swe zdanie nie z chęci wprowadzenia 
w błąd innych, ale przez nieświadomość. (…) Co innego zatem jest kłamać, a co 
innego mylić się w mowie i rozmijać z prawdą w słowach przez pomyłkę, ale 
nie przez złą wolę. Jeżeli, jak powiedziałem, Bóg niekiedy dopuszcza, aby coś 
podobnego zdarzało się nawet świętym, oczywiście w sprawach nieszkodliwych 
dla wiary, również i to zdarza się u nich nie bez pożytku, ponieważ wszystko po-
maga im do dobrego. Wiedzieli najlepiej o tym sami Doktorzy Kościoła i uzna-
jąc konieczność poprawienia w swych pismach niektórych twierdzeń, zostawiali 
swoim potomnym wolność korygowania albo pomijania tych twierdzeń, jeżeli 
z  jakiegoś powodu sami nie mogli odwołać ich albo sprostować. (…) Trzeba 
pamiętać, że tego rodzaju pisma4 nie narzucają nam przy lekturze konieczności 
wierzenia, ale pozostawiają wolność własnego sądu. (…) Jeżeli w pismach ka-
nonicznych znajdzie ktoś jakieś miejsce, jego zdaniem niedorzeczne, nie może 

4 Wszystkie pisma poza Starym i Nowym Testamentem (przyp. red.)
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powiedzieć: Autor danej księgi nie trzymał się prawdy! – ale ma do wyboru: 
albo kodeks rękopisu jest błędny, albo pomylił się komentator, albo – on sam nie 
rozumie! Ale jeżeli w rozprawach późniejszych pisarzy, rozsianych w niezliczo-
nej ilości książek, są jakieś miejsca uważane za sprzeczne z prawdą tylko dlatego, 
że ktoś je rozumie w innym sensie niż autor, wtedy czytelnik czy słuchacz ma 
wolność oceny – albo uznać za dobre to, co mu trafia do przekonania, albo od-
rzucić to, z czym się nie zgadza. Dlatego wszystkie pisma, jeżeli nie są podparte 
niezbitym dowodem albo kanonicznym autorytetem, są tego rodzaju, że można 
żądać dowodu, czy coś rzeczywiście tak było albo w ogóle mogło zaistnieć, jak 
to w nich przedstawiono i opowiedziano. I oczywiście, jeżeli czytelnik nie uzna 
czegoś za prawdę albo nie zechce uwierzyć, nie można mu tego mieć za złe.

Piotr Abelard, Tak i nie, [w:] Tenże, Rozprawy, tłum. L. Joachimowicz, 
Warszawa 1969, s. 278–284.

Mistrz Piotr Abelard, mnich bez reguły, prałat bez troski o dusze, nie należy 
do żadnego zakonu, nie jest niczemu podporządkowany. (…) On głosi nie-
słuszności na temat najwyższych rzeczy, niszczy integralność wiary i czystość 
Kościoła. Przekracza granice, które ustanowili nasi Ojcowie5, dyskutując lub 
pisząc o wierze, o sakramentach, o Trójcy, zmienia, powiększa lub pomniejsza 
każdą rzecz według swojego kaprysu.

Bernardus Claraevallensis, Ep 193, [w:] Sancti Bernardi Opera, 
Romae 1977, VIII, 44–45.

Ponieważ każdą kwestię dyskutujemy albo na gruncie dokumentów litera-
tury, albo przesłanek rozumu, i w tych kategoriach musi być ona rozstrzygana, 
jeżeli w ogóle jest możliwa do rozstrzygnięcia, dlatego uznałem za konieczne, 
najpierw – aby z pism wybitnych uczonych zebrać autorytatywne świadectwa 
na potwierdzenie naszej wiary, po drugie – oprzeć cytowane autorytety na ar-
gumentach rozumu, jak tego wymaga od nas poprawna dyskusja, przynajmniej 
w tych punktach, które po przeanalizowaniu wydają się sprzeczne, tak aby przy-
padkiem nie narazić się na złośliwy zarzut satyrycznego poety: Wybieram na 
obrońcę człowieka, choć on sam potrzebuje obrony.

P. Abelard, Teologia chrześcijańska, [w:] Tenże, Pisma teologiczne, 
tłum. L. Joachimowicz, Warszawa 1970, s. 190.

Jeżeli więc wola pochodzi od Boga, to i zasługa. I nie ma wątpliwości, że 
od Boga pochodzi zarówno chcenie, jak i  realizowanie w  mocy dobrej woli. 

5 Ważne stwierdzenie, dlatego może będzie przydatne w oryginale: Transgreditur terminos 
quos posuerunt Patres nostri (przyp. tłum.).
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W związku z czym Bóg jest twórcą zasługi, który i jednoczy wolę z działaniem, 
i realizuje działanie przez wolę. Inaczej: jeżeli rzeczywiście miałyby być zdefi-
niowane zasługi, które nazywamy naszymi, one byłyby zaszczepieniami nadziei, 
okazjami do miłości, zapowiedziami tajemniczego przeznaczenia, oznaka-
mi przyszłej szczęśliwości, drogą do królestwa, ale nie przyczyną królowania. 
W rzeczywistości Bóg wywyższył tych, których usprawiedliwił, a nie tych, któ-
rych odkrył jako sprawiedliwych.

Bernardus Claraevallensis, Liber de gratia et libero arbitrio, XIV, 51, [w:] Sancti 
Bernardi Opera, Romae 1963, III, 165–203.

PyTania
1. Na czym polega różnica w określeniu potrzeby refleksji rozumowej w wierze 

w ujęciu Piotra Abelarda i Bernarda z Clairvaux?
2. Jaka rolę tradycji patrystycznej w teologii widzieli Abelard i Bernard?
3. W wiekach, które nastąpiły po przedstawionej dyskusji, czyja droga – Ber-

narda czy Abelarda – stała się faktycznie obowiązująca w teologii?
4. Jak myślisz, czy bardziej zrozumiałe dla człowieka współczesnego mogą być 

intuicje mentalności symbolicznej, jak u  Bernarda, czy taka argumentacja, 
jaką posługuje się Abelard?

Opr. o. Piotr Chojnacki OCist, ks. Damian Wąsek

karl rahner

Karl Rahner (1904–1984), niemiecki teolog katolicki, jezuita. Inicjator „prze-
wrotu antropologicznego” w teologii, dla której punktem wyjścia uczynił poznanie 
człowieka jako adresata Objawienia. Zasłynął też z  powodu wywołującej kon-
trowersje teorii „anonimowego chrześcijaństwa”, czyli przeżywania przez ludzi 
będących poza Kościołem realnego, choć nie uświadomionego refleksyjnie spo-
tkania z łaską Bożą. Po ukończeniu seminarium i przyjęciu święceń kapłańskich 
odbywał specjalistyczne studia filozoficzne we Fryburgu oraz teologiczne w Inns-
brucku, gdzie uzyskał doktorat i rozpoczął prowadzenie wykładów z dogmatyki. 
Lata drugiej wojny światowej spędził w Wiedniu. W okresie powojennym dał się 
poznać jako znakomity uczony, którego poglądy budziły jednak niepokój władz 
kościelnych. Podczas II Soboru Watykańskiego Rahner był jednym z  jego eks-
pertów i brał udział w opracowaniu kilku ważnych dokumentów. Przyczynił się 
walnie do podjęcia przez ojców soborowych decyzji o przywróceniu w Kościele 
łacińskim stałego diakonatu. W 1964 roku przeniósł się z Innsbrucka do Mona-
chium, obejmując na tamtejszym uniwersytecie katedrę światopoglądu chrześci-
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jańskiego po Romano Guardinim. Od roku 1967 wykładał teologię dogmatyczną 
w Münster (część głoszonych wówczas wykładów posłużyła za materiał do jego 
słynnej książki Podstawowy wykład wiary). Pozostał aktywny również po przej-
ściu na emeryturę, uczestnicząc w rozmaitych sympozjach i występując z gościn-
nymi wykładami. Ten głęboki myśliciel oświadczył pewnego razu, że nie uważa 
sam siebie za naukowca i że w swej pracy teologa starał się jedynie rozwiązywać 
problemy, z jakimi stykał się w działalności duszpasterskiej.

TeksT

(…) Od Soboru Watykańskiego II mówi się wprawdzie wiele o  h i e r a r-
c h i i  p r a w d  orędzia chrześcijańskiego; leniwi i krótkowzroczni teologowie 
potrafią też, kiedy przy tym lub owym szczegółowym problemie natrafią na 
trudności, łatwo uciec się do stwierdzenia, że ostatecznie w kwestiach tak szcze-
gółowych nie tak bardzo chodzi o to, co jest prawdą, a co nie. Ale o tym, co 
właściwie jest  c e n t r u m  o r ę d z i a  c h r z e ś c i j a ń s k i e g o, o tym myślimy 
o wiele za mało. Można naturalnie słusznie powiedzieć, że takim centrum jest 
Jezus z Nazaretu, ukrzyżowany i zmartwychwstały, od którego przecież wzięli-
śmy imię chrześcijan. Ale jeśli to jest prawda i jeśli ma nam to w czymś pomóc, 
to przecież trzeba powiedzieć, dlaczego i jak ten Jezus jest tym, na kogo jedynie 
można liczyć w życiu i śmierci.

Co jednak trzeba odpowiedzieć na takie pytanie? Gdyby ta odpowiedź nie 
była wyznaniem, że tym, co w Jezusie i tylko w Nim zostało nam obiecane, ofia-
rowane i zapewnione, jest prawdziwe samoudzielanie się nieskończonego Boga 
przewyższające każdą rzeczywistość stworzoną, każdy skończony Boży dar, gdy-
by to nie zostało powiedziane, to przecież rzeczywistość Jezusa, która sama w so-
bie i w orędziu, które niesie, pozostaje skończona i niekonieczna, mogłaby pewnie 
stworzyć tylko j e d n ą, może najlepszą, właśnie Jezusową religię, ale nie tę jedyną, 
absolutną, przeznaczoną naprawdę dla wszystkich ludzi. Tak więc prawdziwym 
i jedynym centrum chrześcijaństwa i jego orędzia jest dla mnie r z e c z y w i s t e 
s a m o u d z i e l a n i e  s i ę  s t w o r z e n i u  B o g a  w   J e g o  n a j b a r d z i e j 
w ł a s n e j  r z e c z y w i s t o ś c i  i   w s p a n i a ł o ś c i, jest przyznanie się do tej 
zupełnie nieprawdopodobnej prawdy, że Bóg sam w swojej nieskończonej rze-
czywistości i wspaniałości, świętości, wolności i miłości rzeczywiście i do końca 
może się dawać nam samym w stworzoności naszego istnienia i że wszystko inne, 
co chrześcijaństwo nam daje albo czego od nas żąda, jest wobec tego tylko czymś 
tymczasowym czy też wtórną konsekwencją.

To, co mam na myśli, można powiedzieć także inaczej. Gdybym temu zaprze-
czył, przeczyłbym temu, co właśnie powiedziałem o analogiczności wszystkich 
wypowiedzi teologicznych. Ale najpobożniejsze naśladowanie Jezusa-człowieka, 
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największe zaangażowanie dla sprawiedliwości i miłości w tym świecie, wszelki 
humanizm, który pragnie użyć Boga dla człowieka i który nie rzuca człowie-
ka w  otchłań Boga, byłby dla mnie jedynie religią niewypowiedzianie bied-
nego humanizmu, na którą nie wolno nam się zgodzić wobec potęgi miłości 
Boga, w której Bóg rzeczywiście porzuca sam siebie. My możemy albo pragnąć 
wszystkiego, mianowicie Boga samego w Jego czystej boskości, albo jesteśmy 
zgubieni, to znaczy zamknięci w więzieniu naszej skończoności. Można w ra-
mach teologii katolickiej spekulować, czy też „czysta natura” nie mogłaby pod 
daleką zwierzchnią władzą Boga być sama w sobie szczęśliwa i doskonała. Ale 
naprawdę jest tak, właśnie przez nieodpartość łaski, że albo się dusimy w naszej 
skończoności, albo trafiamy tam, gdzie jest Bóg sam, jaki jest. Można wpraw-
dzie uważać za konieczne trzeźwe stwierdzenie, że – może poza paroma świę-
tymi – u zwykłych banalnych ludzi nie odkrywamy tego pragnienia absolutu, 
owej nieuchronności tego, co bezwarunkowe, owej ekstazy skończonego ducha 
ku Bogu samemu. Ale nawet jeśli nasza teologia zastanawia się jedynie nad tym, 
jak trafiają przed oblicze Boga ludzie pozostający pod sakramentalną opieką 
Kościoła, powinna ona przecież o wiele więcej myśleć o tym, jak to możliwe, że 
odyseja wszystkich ludzi, także tych najbardziej prymitywnych sprzed miliona 
lat, także niechrześcijan, a nawet ateistów, kończy się w Bogu samym. Można 
naturalnie powiedzieć – chociaż wydaje mi się to trochę zbyt łatwe i wygod-
ne – że owo zawsze i wszędzie dla wszystkich ludzi i w każdym czasie możliwe 
boskie zbawienie dokonuje się na drogach, które zna tylko sam Bóg.

To zapewne prawda, że – także jeśli chodzi o  mnie samego z  całą moją 
chrześcijańską teologią – muszę ostatecznie pozostawić niezbadanym wyrokom 
Bożym, przez jakie szczeliny On rzeczywiście zdoła wniknąć ze swoją uwal-
niającą miłością do obrzydliwego bunkra mojego egoizmu. Ale w momencie 
dziejowym, w którym chrześcijaństwo może i  powinno przybrać taki kształt, 
w którym mogłoby zostać zaoferowane ludziom wszystkich kultur i wszystkich 
czasów, i stać się rzeczywiście ich religią, trzeba się zastanawiać nad „anonimo-
wym” chrześcijaństwem, gdziekolwiek i kiedykolwiek ono się pojawiło, chociaż 
najmniej mi zależy na tym spornym słowie. Być może jest to (kto wie) niesły-
chane uroszczenie stworzenia, kiedy ktoś nie chce dać się uratować, jak długo 
nie widzi, że jego bliźni obok niego zostaje uratowany razem z nim. Ale może 
to też być najczystszy akt miłości bliźniego, którego ostatecznie wymaga się od 
każdego chrześcijanina, by miał nadzieję dla siebie samego tylko razem z na-
dzieją dla wszystkich, i by się nad tym zastanawiał, jak łaska Boża, którą osta-
tecznie jest Bóg sam udzielający siebie, wylewa się na wszelkie ciało, a nie tylko 
na tych paru naznaczonych sakramentami.

Sądzę, że nie można zabronić chrześcijańskiemu teologowi, by sprawę 
g r z e s z n o ś c i  c z ł o w i e k a  i przebaczenia win mocą samej łaski odczuwał 
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jako raczej drugoplanową wobec sprawy radykalnego samoudzielania się Boga. 
Nie jakobyśmy nie byli grzesznikami wciąż na nowo beznadziejnie zaplątanymi 
w nasz egoizm. Nie jakobyśmy nie potrzebowali przebaczającej łaski Bożej, któ-
rą z naszej strony musimy przyjmować zupełnie niezasłużenie jako czystą łaskę. 
Nie jakoby to nie było oczywiste, że owo samoudzielanie się Boga faktycznie 
wydarza się zawsze jako przebaczenie.

Nie jakoby radykalne doświadczenie naszej własnej beznadziejnej grzeszno-
ści, w której właśnie konkretnie doświadczamy naszej wolności, nie było według 
świadectwa chrześcijańskiego doświadczenia tą konkretną sytuacją, w  której 
człowiek rzeczywiście zaczyna zwracać się ku Bogu. Ale skoro widzimy dzisiaj, 
jak trudne do przyjęcia właśnie dla dzisiejszych ludzi jest usprawiedliwienie 
jako odpuszczenie grzechów, skoro ponadto dla teologa katolickiego Bóg i Jego 
obietnica udzielania siebie samego człowiekowi (niezależnie od tego, jak różnie 
można ją rozumieć) jest czystą łaską wyprzedzającą grzech, czystym niespo-
dziewanym cudem Boga, który rozdaje sam siebie i  przygodę takiej miłości 
czyni swoją własną historią, wtedy, jak sądzę, można spokojnie uznać samo-
udzielanie się Boga stworzeniu za sprawę bardziej centralną niż grzech i prze-
baczenie grzechów.

K. Rahner, Doświadczenia katolickiego teologa, tłum. T. Węcławski, [w:] „Znak”,
nr 441, 1992, s. 75–77.

PyTania
1. Dlaczego autorowi tekstu nie wystarcza tradycyjne określenie centralnej 

prawdy chrześcijaństwa oraz zalecenie naśladowania Jezusa?
2. Czemu autor nie zadowala się również stwierdzeniem, że drogi zbawienia 

niechrześcijan zna tylko Bóg?
3. Jak autor zdaje się widzieć zadanie teologa? Co stanowi jego zasadniczą 

troskę?
Opr. Marek Kita
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bonawenTura

Św. Bonawentura (ok. 1217–1274) – właściwie Giovanni Fidanza ( Jan di Fi- 
danza) był jednym z  klasyków szczytowego okresu scholastyki. Ogłoszony 
w 1588 roku doktorem Kościoła, zasłużył się  zarówno jako uczony teolog, jak 
i wielki mistyk oraz wybitny generał zakonu franciszkańskiego.

Dzieło teologiczne Bonawentury miało w  jego zamyśle służyć wskazaniu 
drogi kontemplacji prowadzącej do Boga. Rozpoczynając swój traktat mistycz-
ny Droga duszy do Boga (Itinerarium mentis in Deum), zaprasza on swoich czy-
telników do modlitwy i przestrzega: „Niech nikt nie wierzy, że wystarczy mu 
czytanie bez namaszczenia, badanie bez pobożności, dociekanie bez podziwu, 
rozważanie bez radości, pilność bez czci, wiedza bez miłości, pojętność bez po-
kory, zapał bez łaski Bożej i zgłębianie bez wlanej przez Boga mądrości”1.

TeksT

Przeszliśmy więc przez sześć rozważań (…). Nasz duch (mens) kontemplo-
wał Boga w świecie zewnętrznym, poprzez ślady i w śladach, i w sobie, poprzez 
obraz i w obrazie, i ponad sobą, dzięki podobieństwu światła, które jaśnieje nad 
nami, oraz w samymże świetle, o ile to możliwe za życia dla naszego umysłu 
(mens). W końcu, na szóstym stopniu, w pierwszej i najwyższej zasadzie oraz 
w Jezusie Chrystusie, pośredniku między Bogiem i ludźmi, człowiek widzi taką 
rzeczywistość, której podobieństwa żadną miarą nie znajduje w stworzeniach 
i do której sięga poznawcza zdolność ludzkiego umysłu. Cóż więc pozostaje? 
Człowiek swoim umysłem (intellectus) musi przekroczyć samego siebie; musi 
wznieść się ponad ten świat, który zmysły jeszcze poznawczo ujmują; co więcej, 
winien wznieść się ponad siebie. W tym przejściu czy przekroczeniu Chrystus 
jest drogą i bramą (por. J 14, 6; 10, 7), drabiną i pojazdem, jak gdyby przebła-

1 Bonawentura, Droga duszy do Boga, tłum. C.S. Napiórkowski, [w:] Tenże, Droga duszy 
do Boga i inne traktaty, Poznań 2001, s. 17.
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galnią umieszczoną nad arką przymierza (por. Wj 25, 17–21) czy tajemniczym 
planem od wieków ukrytym w Bogu (por. Ef 3, 9).

Kto zdecydowanie i całkowicie zwraca się ku Chrystusowi-Przebłagalni, kto 
z wiarą, nadzieją i miłością, pobożnością, podziwem, radością, czcią, pochwałą 
i wysławianiem wpatrzy się w Niego, jak wisi na krzyżu, ten dokonuje wraz 
z Nim paschy, czyli przejścia (por. Wj 12, 11), by przez drzewo krzyża przejść 
przez Morze Czerwone, z  Egiptu wkroczyć na  pustynię, kosztować smaku 
ukrytej manny (por. Wj 16, 15) i z Chrystusem w grobie zażywać odpoczyn-
ku, będąc na pozór umarłym, w rzeczywistości jednak doświadczając (o ile to 
możliwe na tym świecie) prawdy słów wypowiedzianych przez Chrystusa, który 
zwrócił się do łotra: „Dziś ze mną będziesz w raju” (Łk 23, 43).

(…) Jeśli przejście ma być doskonałe, musi zaniknąć cała aktywność inte-
lektualna, a szczyt wszystkich pragnień musi całkowicie przemienić się i ukie-
runkować na Boga. Jest to coś mistycznego i okrytego głęboką tajemnicą, której 
nikt nie zna, jeśli mu jej nie odsłoniono (por. Ap 2, 17). Nie otrzymuje tego 
nikt, kto nie pragnie, a pragnie tylko ten, w czyje wnętrze rzuca płomień Duch 
Święty (por. 1 Kor 2, 10; 1 J 2, 20–27).

Natura niczego nie może uczynić w  tym doświadczeniu, wiedza niewiele, 
naturalne wysiłki człowieka bardzo mało, wiele natomiast namaszczenie. Mało 
trzeba przypisywać językowi, bardzo wiele wewnętrznej radości, mało słowom 
i  literze, wszystko darowi Bożemu, czyli Duchowi Świętemu, mało lub nic 
stworzeniu, wszystko stwórczej istocie, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu (…).

Bonawentura, Droga duszy do Boga, tłum. C.S. Napiórkowski, VII, 1–2, 4–5,
[w:] Tenże, Droga duszy do Boga i inne traktaty, Poznań 2001, s. 68–70.

PyTania
1. Jak Bonawentura ocenia udział intelektu i świata stworzonego w poznaniu Boga?
2. W jaki sposób człowiek może doświadczyć najwyższego stopnia odkrywania Boga?
3. Dlaczego fundamentalną rolę odgrywa w tym procesie Chrystus? Na czym 

ona polega?
4. Jaka jest rola woli człowieka i łaski w poznaniu Boga?

Opr. Agnieszka Piskozub-Piwosz

wincenTy granaT

Ks. Wincenty Granat (1900–1979) filozof i teolog, jest autorem wielu dzieł 
z zakresu personalizmu chrześcijańskiego i teologii dogmatycznej, w tym mo-
numentalnej dogmatyki katolickiej w  dziewięciu tomach, wydanej w  latach 
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1959–1967. Kilka lat po jej publikacji autor przeredagował swoje dzieło w du-
chu II Soboru Watykańskiego, nadając mu tytuł: Ku człowiekowi i Bogu w Chry-
stusie (2 tomy). Ks. Granat starał się w swoich pracach odpowiadać na postulaty 
zarówno Kościoła, jak i współczesnej kultury. Jego książki stanowiły dla pol-
skich (i nie tylko polskich, gdyż na przykład podręcznik teologii dogmatycznej 
przełożono na język czeski) adeptów teologii jedno z nielicznych okien na świat 
myśli soborowej i posoborowej oraz zachodniej teologii.

Trzy prezentowane niżej teksty pochodzą ze wstępu metodologicznego do 
podręcznika Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Autor podejmuje w nim pyta-
nie: W jakim sensie teologia może być nauką?

TeksT 1

(…) Przedmiotem głównym teologii są przecież tajemnice wiary, a w me-
todzie swej jest ona zależna, i to niekiedy w sposób decydujący, od autorytetu 
Kościoła; czy więc może być jeszcze nazwana nauką? Dla ludzi nieuznających 
chrześcijaństwa czy katolicyzmu za światopogląd zgodny z  rzeczywistością 
wydaje się czymś trudnym uznać teologię za naukę, ale nawet niewierzący 
mógłby uważać zasady chrześcijańskie za niesprzeczne, jak np. geometrię nie-
euklidesową, i wyprowadzać stąd wnioski, życiowo sprawdzalne. Historyk re-
ligii czy filozofii mógłby zajmować się chrześcijaństwem, nie wierząc w jego 
prawdziwość, ale teologia w pełnym tego słowa znaczeniu zakłada istnienie 
wiary. Czy da się teraz uzasadnić człowiekowi wierzącemu, że teologia jest 
nauką? Odpowiedź zależy od tego, jaką treść wkładamy w to pojęcie i  jakie 
metody są uważane za naukowe.

W. Granat, Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej, t. I, 
Lublin 1972, s. 29.

PyTania
1. Skąd bierze się pytanie o naukowy bądź nienaukowy status teologii?
2. Proszę zaproponować własne argumenty za i  przeciw uznaniu teologii za 

naukę, na podstawie porównania jej z innymi dziedzinami wiedzy.

TeksT 2

[Zarzuty przeciw uznaniu teologii za naukę]
a) Bóg i Jego tajemnice nie mogą być adekwatnie wyrażone językiem ludz-

kim, a  przecież w  teologii naukowej rozum miałby wejść w  dziedzinę wiary 
ze swymi pojęciami o naturze ludzkiej, o działaniu umysłu, o przyczynowości, 
wolności, szczęściu itd. Wiara w  ten sposób zostałaby zniekształcona i  jakby 
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rozcieńczona; św. Bonawentura nazywał taką metodę „najgorszym cudem”, bo 
wino zostało przemienione w wodę.

b) Wiara, a konsekwentnie i teologia, nie mogą uzyskać widoczności swego 
głównego przedmiotu; zdania przecież, w  których wyrażamy wiarę, i  konse-
kwentne wnioski teologiczne dzięki pracy myśli ludzkiej z niej wynikające nie 
posiadają owej widoczności, a wiemy, że każda wiedza ma za cel osiągnięcie 
takiej widoczności, która by wykluczała wątpliwość i  zmusiła umysł do przy-
jęcia sądów pewnych. Wprawdzie w zakresie wiedzy historycznej opieramy się, 
podobnie jak w wierze, na świadectwach zasługujących na zaufanie, lecz wiara 
nie jest wiedzą historyczną podlegającą ustawicznej kontroli i ewentualnym po-
prawkom – autorytet jest w niej elementem decydującym.

c) Wiedza ma charakter obiektywny pozaosobowy i  nie powinna zależeć 
od czynników wolitywnych i emocjonalnych; przeciwnie zaś wiara, będąca jak 
najbardziej osobowym kontaktem z Bogiem, jest decyzją dobrowolną; z  tego 
wniosek, że i teologia mająca za przedmiot wiarę zależy od dobrej i wolnej woli.

d) Pracę teologów kontroluje Kościół, któremu został powierzony depozyt 
wiary i który ma obowiązek czuwać, aby nie była ona błędnie wyjaśniana. Zja-
wia się więc w teologii element uboczny, w nauce zaś należy kierować się jedynie 
racjami czerpanymi z praw ludzkiej myśli i z samej rzeczywistości.

e) Można by jeszcze dodać, że w teologii wiele pojęć jest branych analogicz-
nie, pojęcie zaś analogii nie na tyle jest sprecyzowane, ażeby mogło być uznane 
za naukowe.

Tamże, s. 30–31.

PyTania
1. Jakie argumenty można wysunąć przeciw uznaniu teologii za naukę?
2. Od kogo mogą wywodzić się przytoczone zarzuty? Które z nich mógłby posta-

wić człowiek wierzący, a które niewierzący? Czy zależą one od wiary w Boga?
3. Czy przedstawione wyżej zarzuty wydają się aktualne także dziś? Które 

z nich wydają się najpoważniejsze?
4. Jakie cechy nauki nie zostały tu wspomniane? Czy pozostają jakieś znamio-

na naukowości, których nie można odmówić teologii?

TeksT 3

[Obrona naukowego charakteru teologii]
Chcąc bronić charakteru naukowego teologii, należy od razu zaznaczyć, że 

nie chcemy stosować do niej w sensie jednoznacznym treści wyrazu „nauka”; by-
łoby to błędne, gdyż teologia ma za przedmiot „rzeczywistość ponadnaturalną” 
i posługuje się metodą właściwą dla siebie, a w niektórych punktach odrębną od 
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wszystkich innych. Pamiętamy też, że pojęcie nauki stało się u współczesnych 
metodologów płynne i dlatego może nie być tyle oporów w stosowaniu do teo-
logii owej nazwy; mamy ku temu następujące powody:

a) Teologia, jak każda nauka, ma swój przedmiot, a jest nim rzeczywistość 
objawiona, tj. cała historia zbawienia osiągająca swój punkt szczytowy w Chry-
stusie i realizująca się obecnie w Kościele, który jest dalszym jego ciągiem.

b) W teologii opieramy się, jak w każdej nauce, na prawach naszej myśli 
i staramy się za wszelką cenę uniknąć sprzeczności z widocznymi sądami rozu-
mu lub pewnymi osiągnięciami innych nauk.

c) Teologia ma swą właściwą metodę dostosowaną do badanej rzeczywistości.
d) W każdym dziale nauk teologicznych mamy zespół wiadomości powiąza-

nych i stanowiących konstrukcję myślową zgodną z prawami logiki.
e) W nauce dążymy do poznania rzeczywistości, stawiając problemy i szuka-

jąc na nie odpowiedzi; tak samo postępujemy w teologii.
f ) W teologii wykorzystujemy dziedzinę wiedzy naturalnej i staramy się ją 

zharmonizować z prawdami wiary.
g)  Obok poznania naturalnego i  poznania przez wiarę teologia posiada 

właściwe dla siebie odnajdywanie prawdy za pomocą całego szeregu procesów 
myślowych, wśród których istnieje również wyprowadzenie wniosków z prawd 
objawionych.

h)  Kościół nie zawsze i  raczej rzadko interweniuje w  dziedzinie teologii, 
a obecnie te interwencje są coraz ostrożniejsze; zarzut tedy, że teologia zależy 
jedynie od autorytetu Kościoła, jest niesłuszny. Zresztą dokumenty Kościoła są 
dla teologa materiałem będącym podstawą do wyprowadzenia wniosków.

Wszystkie powyższe racje upoważniają do tego, by teologię w  sensie ana-
logicznym nazwać nauką. Teologia jednak jest czymś więcej niż nauką, bo nie 
stanowi wyłącznie zbioru wiadomości teoretycznych, lecz ułatwia odnalezie-
nie sensu życia, a także daje uporządkowanie działalności ludzkiej skierowanej 
ostatecznie ku Bogu i ku ostatecznemu szczęściu człowieka – teologia jest więc 
również „mądrością” życiową. Nawet niewierzący nie powinni uważać teologii 
za naukę o pustych tworach myśli, gdyż zajmuje się ona rzeczywistością bardzo 
konkretną, tj. Kościołem, a więc jego poglądem na świat, działalnością wielo-
raką, rozwojem, aktywnością kulturalną. Można Kościół różnorako wartościo-
wać, ale jego istnienie jest problemem godnym nauki, a można nań odpowiadać 
w różny sposób – teologia katolicka jest jednym z tych sposobów.

Tamże, s. 35–36.

PyTania
1. Pod jakim warunkiem można bronić charakteru naukowego teologii?
2. Jakie cechy teologii wspólne z innymi naukami zostały wydobyte w tekście?
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3. Jak rysuje się relacja teologii i charakterystycznego dla niej sposobu badania 
rzeczywistości do innych nauk?

4. Czym spośród innych nauk wyróżnia się teologia?
5. Czy teologia wyczerpuje cały zakres badań nad rzeczywistością Kościoła?

Opr. Agnieszka Piskozub-Piwosz

MikołaJ z kuzy

Mikołaj z  Kuzy, właśc. Nicolaus Krebs (ur. ok. 1400, zm. 1464) – filozof, 
teolog, matematyk, dyplomata i  kardynał. Według niego Bóg jest całkowicie 
transcendentny, niedostępny jakiemukolwiek poznaniu intelektualnemu. Mo-
żemy powiedzieć jedynie, że On istnieje, ale nic poza tym. Wszelkie przypisy-
wane Bogu określenia (jak Dobro, Piękno, Miłość itp.) mają jedynie charakter 
metafory, ponieważ za ich pomocą nie da się oddać w pełni natury Boga.

TeksT

Ponieważ tedy czczenie Boga, którego należy wielbić w  „Duchu i  praw-
dzie”, z  koniecznością opiera się na pozytywnym o  Nim orzekaniu, wszelka 
religia, będąc kultem Boga, z  koniecznością za pośrednictwem teologii pozy-
tywnej wznosi się ku Niemu jako jedynemu i potrójnemu [zarazem], najmędr-
szemu, najdobrotliwszemu, jako „światłości niedostępnej”, jako życiu, prawdzie 
itd. Wielbi Go za pośrednictwem kultu, którym zawsze kieruje wiara, najpraw-
dziwsza wówczas, gdy płynie z oświeconej niewiedzy. Inaczej mówiąc, [wiara ta] 
uważa Tego, którego wielbi jako jedynego, za jednobyt wszystkich rzeczy; Tego, 
którego czci jako niedostępne światło, uważa nie za zwykłe, materialne świa-
tło, któremu przeciwstawiają się ciemności, lecz światło absolutnie najprostsze 
i nieskończone, w którym ciemności są nieskończonym światłem, zawsze roz-
świetlającym ciemności naszej niewiedzy, światłem, którego te ciemności ogar-
nąć nie zdołają. W tych więc kwestiach nieodzowna jest teologia negatywna 
(tak jak w innych – pozytywna), gdyż bez niej Bóg odbierałby cześć nie jako 
nieskończony, lecz raczej jako stworzenie. Taka zaś cześć byłaby bałwochwal-
stwem, które obrazowi oddaje hołd należny tylko prawdzie. Dlatego dobrze 
będzie dodać tu jeszcze parę słów o teologii negatywnej. 

Oświecona niewiedza pouczyła nas o niewysławialności Boga – mianowicie, 
że nieskończenie przewyższa On wszystko, co może być nazwane; i o tym, że po-
nieważ jest absolutną Prawdą, zasadniej możemy o Nim mówić poprzez odsunię-
cie [na bok stworzenia] i negację. Tak czynił również wielce znakomity Dionizy, 
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którego zdaniem Bóg nie jest niczym z tego, co można  wypowiedzieć – ani praw-
dą, ani intelektem, ani światłem. Za nim idą Rabbi Salomon i wszyscy mędrcy. 
Stąd, podług tej negatywnej teologii, nie jest On ani Ojcem, ani Synem, ani Du-
chem Świętym, bo jest wyłącznie nieskończonością. Ta zaś, jako nieskończoność, 
ani nie rodzi, ani nie jest zrodzona, ani [z niczego] nie pochodzi. Z tej przyczyny 
Hilary z Poitiers, rozróżniając osoby wielce subtelnie, powiedział: „W wieczno-
ści – nieskończoność, w obrazie – pojęcie [species], w dawaniu – pożytek”. Miał na 
myśli to, że choć w wieczności dostrzec możemy tylko nieskończoność, nic więcej, 
jednak i samej nieskończoności (będącej wszak wiecznością) nie można – skoro 
jest czymś negatywnym – pojmować jako rodzącej. Za to wieczność – owszem, 
gdyż orzeka ona pozytywnie o  jedności albo Najwyższej Obecności, będącej 
tedy początkiem bez początku. „Pojęcie w obrazie” oznacza początek z początku; 

„w dawaniu pożytek” znaczy pochodzenie od obu tamtych.
Wszystko to już dobrze wiemy z wywodów wcześniejszych. Albowiem cho-

ciaż wieczność jest nieskończonością, tak że w nie większym jest ona stopniu 
sprawą Ojca niż nieskończoność, to jednak – stosownie do metody [tych] roz-
ważań – wieczność przysługuje Ojcu, nie zaś Synowi ani Duchowi Świętemu, 
nieskończoność natomiast nie bardziej jednej osobie niż drugiej. Jakoż ta wła-
śnie nieskończoność ze względu na jedność jest Ojcem; ze względu na Równość 
jedności – Synem; ze względu na ich spójnię – Duchem Świętym, ze wzglę-
du zaś na prostą nieskończoność – ani Ojcem, ani Synem, ani Duchem Świę-
tym. Jakkolwiek sama nieskończoność, a też wieczność, zawsze jest trójosobowa, 
i odwrotnie – każda osoba jest nieskończonością i wiecznością, to jednak nie 
w aspekcie naszych rozważań (co tu podkreślamy), gdyż ze względu na nieskoń-
czoność Bóg nie jest ani jednością, ani wielością. Wedle metody teologii nega-
tywnej w Bogu niczego odnaleźć nie sposób oprócz nieskończoności. Wedle 
niej tedy nie da się Go poznać ani w tym świecie, ani w przyszłym, gdyż wszel-
kie stworzenie to względem Niego ciemność niezdolna objąć nieskończonego 
światła, tak że siebie samego zna tylko On.

Z tego wyraźnie wynika, że w kwestiach teologicznych negacje mówią prawdę, 
afirmacje zaś nie wystarczają; i  nie mniej oczywiście wynika, że negacje, odej-
mując Bytowi Najdoskonalszemu wszystko, co mniej doskonałe, są prawdziwsze 
od innych [określeń], jako że więcej prawdy jest w stwierdzeniu, iż Bóg nie jest 
kamieniem, niż w stwierdzeniu, że nie jest życiem lub inteligencją; i większa to 
prawda, że nie jest przywarą pijaństwa, niż że nie jest cnotą. Odwrotnie rzecz się 
ma ze [stwierdzeniami] pozytywnymi, gdyż więcej prawdy zawiera teza mówiąca, 
że Bóg jest inteligencją i życiem, niż że jest ziemią, kamieniem albo ciałem. 

Wszystko to z zupełną jasnością widzimy z wcześniejszych naszych rozwa-
żań; wyłania się z nich wyrazisty kształt prawdy rozświetlającej niepojętym spo-
sobem ciemności naszej niewiedzy. To właśnie jest owa oświecona niewiedza, 
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o jaką zabiegaliśmy. Tłumaczyliśmy, że dzięki niej i stosownie do osiągniętego 
jej stopnia, możemy wznieść się tak wysoko ku nieskończonej dobroci, ku Bogu 
Najwyższemu Trójjedynemu, byśmy mogli ze wszystkich naszych sił, i zawsze, 
sławić Go za to właśnie, iż ukazuje się nam niepojęcie; Tego, który na wieki po-
nad wszystko jest błogosławiony. 

Mikołaj z Kuzy, O oświeconej niewiedzy, tłum. I. Kania, Kraków 1997, s. 109–111. 

PyTania
1. Jakimi wyrażeniami autor podkreśla tajemnicę Boga?
2. W przypadku ludzkiej wiedzy i nauki słowo „tajemnica” pada na końcu ba-

dań. Tajemnica – znaczy tu: dalej nasza wiedza nie sięga. Czy w  teologii, 
w  odniesieniu do Boga, jest podobnie, czy też słowo „tajemnica” pada na 
samym początku drogi poznania Boga?

3. W jaki sposób autor uzasadnia konieczność istnienia teologii pozytywnej 
i negatywnej?

Opr. ks. Tadeusz Dzidek, ks. Damian Wąsek

edward schillebeeckx

Edward Schillebeeckx (1914–2009), dominikanin, doradca na II Soborze 
Watykańskim i współzałożyciel (wraz z Karlem Rahnerem) czasopisma „Con-
cilium”, zaliczany jest do grupy teologów „postępowych”. Na miano to zasłużył, 
sprzeciwiając się tendencjom centralistycznym w  Kościele i  podkreślając po-
trzebę jeszcze mocniejszego otwarcia chrześcijaństwa na dialog ze współcze-
snym światem. Do połowy lat sześćdziesiątych XX wieku był zwolennikiem 
tomizmu w  teologii. Począwszy od serii wykładów w USA (1967  r.), można 
zaobserwować zwrot w jego nauczaniu: Schillebeeckx coraz częściej podkreślał 
konieczność poszukiwania nowej interpretacji wiary w kontekście sekularyzacji 
i pluralizmu. Poniższy tekst stanowi fragment artykułu (z 1968 r.), który wydaje 
się fundamentalny dla zrozumienia istoty zadania hermeneutycznego w teolo-
gii katolickiej.

TeksT

Mówienie o „końcu konwencjonalnego chrześcijaństwa” przywołuje na myśl 
niezwykle naglący i  nierozwiązany dotąd problem. Powstaje bowiem pytanie, 
z jakiego punktu widzenia wypowiedź tego rodzaju jest w ogóle możliwa. Czyż-
byśmy dysponowali jakąś wyższą świadomością, conscience survolante, o  któ-
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rą wsparci, uniezależnieni od biegu dziejów moglibyśmy dokonać przeglądu 
różnych historycznych postaci chrześcijaństwa, każdą z nich z osobna wyłożyć 
i wyjaśnić? Jeśli jednak takiej świadomości nie posiadamy, to nawet jako obser-
watorzy tkwimy w samym centrum stawania się historii. Tym samym i nasza 
własna sytuacja staje się chwiejna i  delikatna. Czy naprawdę możemy sądzić, 
że wiemy, czym jest autentyczne chrześcijaństwo „samo w sobie”? Gdybyśmy 
taką wiedzę absolutną posiedli, to istotnie – porównując to, co się jawi nowego, 
z dawnym chrześcijaństwem – moglibyśmy to ostatnie ewentualnie określić jako 

„konwencjonalne”. Jeżeli jednak chrześcijaństwo samo w sobie nie jest nam dane 
i znamy tylko chrześcijaństwo, które wyrosło w historii – natychmiast zaryso-
wuje się kwestia, do jakiej normy uciekamy się przy porównywaniu? A może 
termin „konwencjonalne chrześcijaństwo” nie jest kwalifikacją teologiczną tylko 
społeczno-kulturalną? I czy teolog nie powinien pozostawić tego określenia so-
cjologom i filozofom, sam idąc własną teologiczną drogą wiary?

Sformułowane wyżej pytania stanowią samo jądro obecnego hermeneutycz-
nego problemu. Już od dawna stało się jasne, że nie przemawia do nas nuda vox 
Dei, głos, który by docierał do nas jakby po linii pionowej, w sposób czysto bo-
ski. Słowo Boże jest nam dane w Starym i Nowym Testamencie, a każdy z nich 
już stanowi interpretującą odpowiedź na inicjatywę Boga. Nasi wierzący bliź-
ni, ludzie, którzy swoje życie oparli na przekonaniu, iż Bogu można zawierzyć, 
ci ludzie interpretują zbawcze działanie Boże w Izraelu i w człowieku Jezusie 
Chrystusie. Interpretują je, świadcząc o nim – i świadczą o nim, interpretując; 
przedstawiają racje swej nadziei, oczekiwania odnowy świata. W dialogu mię-
dzyludzkim dochodzi do głosu Bóg zbawienia – w ten, a nie inny sposób Słowo 
Boże kieruje się ku nam. 

Ta ludzka rozmowa, w której Bóg daje się poznać, jako taka, ze swej istoty 
jest osadzona w pewnej sytuacji, posiada swoje Sitz im Leben, własny historyczny 
kontekst życiowy. Badając historię powstawania Starego i Nowego Testamentu, 
można uchwycić rozmaite następujące po sobie nowe konteksty życiowe, w któ-
rych obrębie wcześniejsza wypowiedź jest interpretowana na nowo w związku 
z nową sytuacją. Podejmując reinterpretację, pozwalamy, aby przemówiła do nas 
treść zawarta w pierwszej próbie dialogu. Treść ta ma więc życiową wartość, ma 
swoją wagę i zastosowanie także poza pierwotnym kontekstem. Nie tylko sam 
f a k t  Bożej inicjatywy skierowanej do nas mowy (Anrede), lecz i  t r e ś ć  dociera 
do nas przez stale wiernie przekazywany wyraz samozrozumienia pierwszych 
chrześcijan, będący owocem słuchania Słowa, ale i  jego interpretacją. W gło-
szeniu i interpretującym słuchaniu Dobrej Nowiny działa Duch Boży. To On 
przez swe działanie w obrębie Kościoła pierwotnego „przypomina” nam Wy-
darzenie, objawia jego sens. Pismo Święte to jakby kanoniczne archiwum, przy 
pomocy którego cały Lud Boży pod przewodem i kierownictwem kościelnego 
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Urzędu Apostolskiego sprawdza, poddaje próbie i weryfikuje nigdy nie ustające 
kościelne „Wspominanie”, odwoływanie się do Słowa Bożego i czerpanie zeń 
w coraz to nowych sytuacjach.

Proces ten wywołuje poważne napięcia. Raz po raz dzieje się tak, że Słowo 
Boże, które znalazło wyraz i zostało poddane interpretacji w określonej sytuacji 
historycznej, staje się normą i  sprawdzianem n a s z e j  wiary chrześcijańskiej, 
usytuowanej w całkiem innym historycznym kontekście. Wynika stąd, że Sło-
wo biblijne możemy zrozumieć tylko poprzez nowe reinterpretujące zrozumie-
nie wiary. Nie możemy spojrzeć na nie z wysoka, zrozumieć tekstu Biblii „jako 
takiego”, tak jakbyśmy byli ponadczasowymi czytelnikami i nasza wiara stała 
ponad czasem.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że tezę tę przyjął dopiero Bultmann 
i szkoła pobultmannowska. W rzeczywistości – choć katolicy rzadko zdają so-
bie z tego sprawę – jest ona jednym z istotnych elementów katolickiej teologii, 
choć nie w sposób wyraźnie stematyzowany. Nie mówi się też tutaj o herme-
neutyce, lecz o „rozwoju dogmatu”. To właśnie jest katolicki odpowiednik tego, 
co teologowie z kręgu reformacji nazywają „problemem hermeneutycznym”.

Katolickie rozumienie dogmatu, na przykład dogmatu chrystologicznego, 
zakłada, że biblijna wizja Chrystusa poddana została reinterpretacji w związku 
z kościelną i ogólnoświatową sytuacją kulturalną V wieku. Reinterpretacja ta 
przebiegła ściśle w taki sposób, iż rzeczywiście doszły w niej do głosu te same 
dane wiary, co w Biblii.

Te same i  żadne inne, te same, ale w  obrębie nowego reinterpretującego 
świadectwa. Co to znaczy? Nie co innego, jak to właśnie, że konkretna sytuacja 
V wieku wkracza w samą wypowiedź, ingeruje w samym wyrazie wiary, ale wła-
ściwa treść wiary nie staje się przez to inna. W  i n n y  s p o s ó b  powiedziane 
jest t o  s a m o, ponieważ dogmat jest elementem wiary, samym jądrem posłan-
nictwa wiary zawartego w danej biblijnej, a nie taką czy inną teologiczną wypo-
wiedzią. Dogmat jest przecież ogólnokościelną afirmacją wiary, powszechnym 
uzgodnieniem w niej.

W samej zasadzie droga od Biblii do Chalcedonu nie różni się od tej, którą 
przeszliśmy od pierwotnego obrazu Chrystusa do Pawłowego, synoptycznego, 
a potem Janowego. Problem hermeneutyczny zarysowuje się tu jak na dłoni: 
właściwa dla każdego okresu sytuacja oraz związana z nią świadomość i  poj-
mowanie ludzkiej egzystencji stanowi „sytuację hermeneutyczną”. Tylko w ob-
rębie tej sytuacji i wychodząc od niej (a nie stając poza czy ponad nią), możemy 
w duchu wiary zrozumieć to, co sama biblijna Dobra Nowina ma nam do prze-
kazania.

Ta katolicka interpretacja rozwoju dogmatu na swój własny specyficzny spo-
sób zakłada to, co – opierając się głównie na Heideggerze – zarówno szko-
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ła Bultmanna, jak i – niezależnie od niej – filozofowie z kręgu reformacji, jak 
P. Ricoeur, H. G. Gadamer, i teologowie reformowani, jak P. Tillich i K. Löwith, 
nazwali „k o ł e m  h e r m e n e u t y c z n y m”.

Każdy wysiłek rozumienia wpleciony jest w „ruch kołowy”: odpowiedź jest 
w  pewnej mierze zdeterminowana przez sposób postawienia pytania i  sama 
z kolei modyfikuje pytanie, na które odpowiada, rozszerza je lub poprawia. Ze 
zrozumienia wyrasta nowe postawienie kwestii i w ten sposób koło hermeneu-
tyczne wciąż się rozwija w niekończącą się spiralę.

Człowiek nigdy nie jest w stanie wydostać się poza to koło, ponieważ nie 
może raz na zawsze uchwycić prawdy czy treści Słowa Bożego. Nie istnieje de-
finitywne ponadczasowe zrozumienie, które nie rodziłoby nowych pytań. Koło 
hermeneutyczne ma swą podstawę w historyczności ludzkiej egzystencji, a tym 
samym także wszelkiego ludzkiego pojmowania. Ten, kto dokonuje reinterpre-
tacji, sam w pewnej mierze jest częścią przedmiotu, który stara się zrozumieć, 
sam jest też zjawiskiem historycznym. Z tej racji wszelkie rozumienie jest wła-
ściwie formą rozumienia siebie samego.

E. Schillebeeckx, O katolickie zastosowanie hermeneutyki, tłum. H. Bortnowska,
[w:] „Znak”, nr 169–170, 1968, s. 978–981.

PyTania
1. Co znaczy, że treści, w które wierzymy, są interpretacją głosu Boga?
2. Jakie jest znaczenie Pisma Świętego w interpretacji prawd wiary?
3. Co to jest „sytuacja hermeneutyczna”?
4. Co to znaczy, że próba reinterpretacji Słowa Bożego jest próbą zrozumienia 

siebie?
5. Na czym polega zadanie hermeneutyczne teologii dzisiaj?

Opr. ks. Damian Wąsek
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melchior cano

Wielkość Melchiora Cano polega na ukazaniu, że siła dowodzenia w reflek-
sji teologicznej nie wypływa z jej zawartości, lecz z faktu, że opiera się ona na 
prawdach objawionych. Nie treść decyduje o jej teologicznym charakterze, lecz 
stan jej objawienia. W  konsekwencji wierzy się nie dlatego, że takie prawdy 
jak: wcielenie, łaska, Eucharystia wydają się wzniosłe czy oczywiste, lecz wie-
rzy się, ponieważ prawdy te zostały objawione. W traktacie De locis theologicis 
Cano podjął zagadnienie hierarchii miejsc teologicznych. Systematyzacja ta jest 
ogromnie interesująca, jej pierwowzorów można dopatrzyć się w arystotelesow-
skim studium typów, a  przede wszystkim w  Sumie teologicznej św. Tomasza1. 
Rzeczywiście, Akwinata, zastanawiając się nad argumentacyjnym charakterem 
teologii, wskazuje na różne poziomy argumentacji: ze względu na autorytet Pi-
sma Świętego, ze względu na autorytet doktorów Kościoła i zgodnie z autory-
tetem filozofów. Oczywiście, nie wszystkie autorytety mają w oczach Tomasza 
tę samą wartość.

Melchior Cano odczuwał potrzebę szerszego zajęcia się tym tematem. W ten 
sposób powstało De locis…, napisane błyskotliwą, humanistyczną łaciną, cha-
rakteryzujące się zwartą argumentacją spekulatywną, opartą na bogatej erudycji. 
Cano usystematyzował dziesięć miejsc poznania teologicznego. Podzielił je na 
dwie zasadnicze grupy: teologiczne w  ścisłym tego słowa znaczeniu i  pomoc-
nicze. W grupie pierwszej wyróżnił dwa miejsca „własne, konstytutywne”: Pi-
smo Święte i  tradycję Apostołów, oraz pięć miejsc „własnych, wyjaśniających”. 
Są to: Kościół katolicki, sobory, Kościół rzymski, Ojcowie Kościoła („starożytni 
święci”) i teologowie scholastyczni. Obok miejsc teologicznych Cano wyodrębnił 
trzy miejsca „pomocnicze”; są to: rozum, filozofowie i prawnicy oraz historia z jej 
ludzkimi tradycjami. Dzieło Melchiora Cano, cieszące się w przeszłości wielkim 
powodzeniem, można dziś w pewnych szczegółach uzupełnić, jednakże w swych 
zasadniczych konturach zachowuje ono aktualność do naszych czasów.

1 Por. I, q. 1, a. 8, ad 2.
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TeksT

I, 3. O liczbie i porządku miejsc teologicznych
Z pewnością w rozprawianiu o miejscach teologicznych nie powinienem był 

zaniedbać tej zasady, którą, jako przekazaną przez Platona i Arystotelesa, przejął 
Cycero, że wszelki wykład  powinien zaczynać się od definicji, aby rozumiano, 
czym jest to, o czym mowa, aby przede wszystkim wyjaśnione zostało, czym jest 
miejsce teologiczne, chyba że na podstawie tego, o czym już mówiliśmy, jest to tak 
oczywiste, że rzecz nie wymaga wyjaśnienia. W tym dziele bowiem nie podejmu-
jemy się rozprawiać o miejscach wspólnych, które mają zwyczaj zajmować się albo 
każdą rzeczą, albo najważniejszymi kwestiami rzeczy objawionych, które teraz 
również nazywają się miejscami wspólnymi, tzn. takich jak o usprawiedliwieniu, 
o łasce, o grzechu, o wierze i o innych tego rodzaju (spomiędzy naszych pisarzy 
wielu się tym zajęło, spośród luteran zaś nie tylko Filip, lecz także Kalwin, ludzie 
bardzo wymowni, tak jednak bezbożni, że od razu rozpoznasz w nich uczniów 
Lutra),  lecz, tak jak Arystoteles w Topikach zdefiniował  miejsca wspólne, że są 
jakby założeniami podstawowymi i głównymi punktami w dowodzeniu, spośród 
których wybiera się wszelki sposób dowodzenia we wszelkiej dyskusji, tak my de-
finiujemy je jako jakieś miejsca właściwe dla teologii, które są jakby siedzibami 
wszelkich dowodów teologicznych, na których teologowie opierają wszelkie swoje 
dowodzenia czy to dla udowodnienia, czy też odrzucenia jakiejś tezy. Dlatego sko-
ro na podstawie tego, co we wstępie powiedziano, określenie miejsca teologiczne-
go ma się przed oczyma, nie było potrzeby, abyśmy to dokładniej wyjaśnili, lecz do 
tego należało natychmiast się zabrać, co było niejasne, i wskazać pewną i określoną 
liczbę tego rodzaju miejsc. Zatem wyszczególnienie miejsc teologicznych zamy-
kamy liczbą dziesięciu pozycji, dobrze wiedząc, że w przyszłości znajdą się tacy, 
którzy te same miejsca sprowadzą do mniejszej liczby, i tacy, którzy zechcą ją po-
większyć. Lecz w ogóle nie należy zastanawiać się nad ilością wyliczanych pozycji, 
byle tylko nie wyliczać żadnego miejsca zbytecznego, a nie pominąć koniecznego.

Pierwszym więc miejscem jest autorytet Pisma Świętego, które zawiera się 
w księgach kanonicznych.

Drugim jest autorytet tego, co przekazał Chrystus i Apostołowie, a ponie-
waż nie zostało to zapisane, lecz doszło do nas za pośrednictwem wielu pokoleń 
słuchających, słusznie można to nazwać pouczeniami żywej mowy.

Trzecim jest autorytet Kościoła powszechnego.
Czwartym jest autorytet soborów zwłaszcza powszechnych, na których au-

torytet Kościoła powszechnego na nowo potwierdza prawdy wiary. 
Piątym jest autorytet Kościoła rzymskiego, który na mocy specjalnego Bo-

żego prawa jest i nazywa się apostolskim.
Szóstym jest autorytet starożytnych świętych.
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Siódmym jest autorytet teologów scholastycznych, do których dodajemy 
również znawców prawa kościelnego. Znajomość bowiem tego prawa jakby 
z drugiej strony odpowiada teologii scholastycznej.

Ósmym jest rozum naturalny, który dzięki wszystkim naukom odkrytym 
przez naturalne światło umysłu posiada bardzo szeroki zakres poznania.

Dziewiątym jest autorytet filozofów, którzy postępują za naturą jako wo-
dzem; do nich z pewnością należą znawcy prawa świeckiego, którzy sami, jak 
twierdzi Znawca prawa2, przyznają się do prawdziwej filozofii.

Ostatnim wreszcie jest autorytet ludzkiej historii, czy to napisanej przez wia-
rygodnych autorów, czy też przekazywanej z pokolenia na pokolenie, nie pisanej 
w sposób naiwny i uwzględniający plotki, lecz w sposób poważny i dojrzały.

Jest zatem dziesięć miejsc, w których zawierają się wszystkie dowody teo-
logiczne, jednakże należy zrobić to rozróżnienie, że dowody opierające się na 
pierwszych siedmiu miejscach należą jakby do miejsc własnych tej dyscypliny, 
te zaś, które opierają się na trzech następnych, są dodatkowe i jakby otrzyma-
ne skądinąd. Albowiem skoro istnieją, jak wyżej powiedziałem, dwa rodzaje 
dowodzenia, jeden na podstawie autorytetu, drugi na podstawie rozumu, i gdy 
pierwszy właściwy jest teologowi, drugi filozofowi, trzeba teologowi uciec się 
do drugiego, jeśli nie wolno mu użyć pierwszego. Jednakże niekiedy wolno za-
stosować razem i jeden, i drugi rodzaj, jak później w swoim czasie wykażemy. 
O pierwszej części dzieła, ponieważ – jak powiedzieliśmy na początku – nie 
potrzebowało długiego wywodu, tyle dałoby się powiedzieć.

M. Cano, De locis theologicis, 2–3, tłum. M. Grzela, [za:] T. Dzidek, Mistrzowie teologii. 
Prezentacja–antologia tekstów–dyskusja, Kraków 1998, s. 379–381.

PyTania
1. Co to są miejsca teologicznego poznania?
2. Na ile podział miejsc teologicznego poznania odpowiada dwóm sposobom 

dowodzenia w teologii?
Opr. ks. Tadeusz Dzidek

John henry newman

Dzieło Newmana O rozwoju doktryny chrześcijańskiej zawiera głęboką re-
fleksję nad sensem i ważnością tradycji. Tradycja nie zakłada bezruchu, lecz 

2 Prawdopodobnie chodzi tu o cesarza Justyniana jako inicjatora zebrania całości prawa 
rzymskiego w jeden kodeks (przyp. red.).
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przeciwnie, wzrost, rozwój, pewną zdolność prawdy, aby – trwając w wierności 
wobec samej siebie – mogła stawić czoło i oświetlić nowe problemy i sytuacje, 
wyrażając w  ten sposób z  coraz większą wyrazistością bogactwo swej treści. 
U podstaw wykładu o rozwoju doktryny leży wizja Kościoła jako wspólnoty, 
ożywianej i podtrzymywanej przez Ducha Świętego, który sprawia, że obraz 
Chrystusa jest w Kościele wiernie odtwarzany i podtrzymywany. Czy doko-
nujący się rozwój doktryny jest rozwojem autentycznym? Czy możliwe jest 
podanie kryteriów, modeli gwarantujących jego ortodoksję? Newman uwa-
ża, że tak, i w odpowiedzi podaje siedem kryteriów autentycznego rozwoju: 
1) zachowanie typu; 2) ciągłość zasad; 3) zdolność asymilacji; 4) następstwo 
logiczne; 5) uprzedzanie przyszłego rozwoju; 6) stosunek zachowawczy wo-
bec przebytego rozwoju; 7) niewyczerpana energia. 

Newman nie uważał, że wyliczone przezeń kryteria są jedyne i ostateczne 
oraz że żadne dodatkowe kryterium za prawdziwością rozwoju nie może zo-
stać dodane. Jemu osobiście wystarczały jednak wspomniane kryteria, chociaż 
teoretycznie mogło ich być więcej. Należy jednak dorzucić, że angielski teo-
log nie przypisywał wyliczonym przez siebie kryteriom równorzędnej war-
tości. Najwięcej uwagi poświęcał pierwszemu z nich. Jean Guitton słusznie 
zauważył, że wyszczególnione wyżej kryteria dają się zasadniczo sprowadzić 
do trzech tylko grup. Pierwsza z nich (najważniejsza) obejmuje: kryterium 
pierwsze – zachowanie typu, piąte – uprzedzenie przyszłego rozwoju, oraz 
szóste – stosunek zachowawczy wobec przebytego rozwoju. Na drugą składa 
się kryterium drugie – ciągłość zasad, i czwarte – następstwo logiczne. W koń-
cu grupa trzecia obejmuje kryterium trzecie – zdolność asymilacji, i siódme 
– niewyczerpaną energię. Grupy te nie sprzeciwiają się sobie, ponieważ zacho-
dzi między nimi wzajemna relacja. I tak: podczas gdy pierwsza z nich opie-
ra się na „trwałości” idei, druga stanowi jej ilustrację poprzez odwołanie się 
do „struktury”, a trzecia z kolei ukazuje sposób funkcjonowania tej trwałości 
w obliczu napotykanych trudności1. 

TeksTy

W stolicach chrześcijaństwa wysoka katedra i wieczny chór świadczą jesz-
cze o zwycięstwie wiary nad światem. Ale by ujrzeć te tryumfy, należy wejść 
na wspaniałe cmentarze, gdzie są pogrzebane relikwie i pomniki dawnej Wia-
ry – w nasze biblioteki. Przebiegnijcie okiem po półkach, a każde przeczytane 

1 Por. J. Guitton. La philosophie de Newman. Essai sur l ’idée de développement, Paris, s. 116; 
W. Kern, F. J. Niemann, Teologische Erkenntnislehre, Düsseldorf 1981, s. 133.
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tam imię jest w tym lub w owym znaczeniu trofeum wzniesionym ku pamięci 
zwycięstw wiary (…).

Ten świat myśli jest tylko rozszerzeniem kilku słów, które upadły jakby 
przypadkiem z ust rybaków galilejskich. Tutaj nastręcza się nam nowe pytanie 
należące w szczególności do przedmiotu, do którego chciałbym się ograniczyć. 
Rozum nie tylko poddał się wierze, ale i jej służył; on tłumaczył jej dokumenty 
i  przemieniał niewiedzących wieśniaków w  filozofów i  teologów; on tchnął 
w  ich słowa znaczenie, które bezpośrednim słuchaczom nasuwało mało wąt-
pliwości. Dziwniejszą jest niewątpliwie rzeczą widzieć w św. Janie teologa niźli 
księcia w św. Piotrze. Oto zjawisko, które Ewangelia jedyna była zdolna wywo-
łać, i piętno boskości. Jej pół-zdania i pełnia języka są podatne do rozwoju; za-
wierają one same w sobie życie objawiające się w każdym naprzód zrobionym 
kroku, prawdę w swej wspaniałej całkowitości, rzeczywistość płodną w źródła 
możliwości, głębię sięgającą aż do tajemnicy, ponieważ są one objawami tego, 
co jest rzeczywiste, i tego, co posiada określone miejsce, konieczną doniosłość 
i znaczenie w wielkim systemie rzeczy, harmonię w swym układzie, związek 
z tym, co odbiera z zewnątrz. Czy istnieje w pogaństwie podobna forma? Któ-
ry filozof pozostawił potomności słowa jako zdolność posiadającą znaczenie 
jako rudę, którą można wydobywać? Oto czem różni się od niej herezja; jej 
dogmaty są jałowe; nie posiada ona teologii – o ile jest tylko herezją, nie po-
siada jej wcale. Odejmijcie jej to, co dzierży ona z teologii katolickiej, i cóż jej 
pozostanie?

J. H. Newman, Kazania oksfordzkie, tłum. S. Brzozowski, [w:] Tenże, Przyświadczenia 
wiary, Lwów 1915, s. 265–268.

Wiara jest niezaprzeczalnie historyczną kontynuacją systemu religijnego, 
który nosił miano katolickiego w XVIII wieku, w XVII, w XVI oraz we wszyst-
kich poprzednich stuleciach, aż do pierwszego; jest ona niewątpliwie następczy-
nią, przedstawicielką i spadkobierczynią religii Cypriana, Bazylego, Ambrożego 
i Augustyna. Jedynym zagadnieniem, które tu można podnieść, jest to, czy ta 
właśnie wiara katolicka, taka, jaką obecnie wyznajemy, jest i logicznie, tak samo 
jak historycznie, przedstawicielką dawnej wiary. Taki zatem jest przedmiot, któ-
rym się tu zająłem; utrzymuję zaś, że katolicyzm współczesny nie jest niczym 
innym, jak po prostu prawowitym rozrostem i dopełnieniem, to znaczy natu-
ralnym i koniecznym rozwojem doktryny współczesnego Kościoła – i że jego 
Boski autorytet zawiera się w boskości chrześcijaństwa. (…)

Oto siedem cech wybranych spośród innych, które można przypisać temu, 
co nazywamy wiernością rozwoju idei. Moment, o którego stwierdzenie tu idzie, 
to jedność i tożsamość idei w ciągu wszystkich stadiów jej rozwoju od początku 
do końca. A właśnie wyliczone cechy to znaki, które pozwalają słusznie uważać 
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ją za jedną i  tę samą przez cały czas. Aby idea mogła mieć zagwarantowaną 
swoją własną jedność istotną, musi ona być wyraźnie jedna co do swego typu, 
jedna w swoim systemie zasad, jedna w sile jednoczącej wobec tego, co przy-
chodzi z zewnątrz, jedna w swojej logicznej ciągłości, jedna z punktu widzenia 
stosunku swoich wcześniejszych faz wobec faz późniejszych, jedna w znaczeniu 
zachowawczości późniejszych faz wobec wcześniejszych oraz jedna w  owym 
połączeniu energii z trwałością, to znaczy w swojej spoistości.

J. H. Newman, O rozwoju doktryny chrześcijańskiej, tłum. J. W. Zielińska,
Warszawa 1957, s. 191, 227.

Studiując historię Kościoła, gdy byłem jeszcze anglikaninem, zmuszony by-
łem zauważyć, że błąd pierwiastkowy tych, którzy stawali się następnie spraw-
cami herezji, polegał na uporze w wysuwaniu jakiejś prawdy w niewłaściwym 
czasie i wbrew zakazowi władzy. Istnieje pora dla każdej rzeczy i niejeden pra-
gnie usunięcia jakiegoś nadużycia lub rozwinięcia jakiejś nauki, lub przyjęcia 
pewnej polityki, zapominając zastanowić się, czy nadszedł już odpowiedni mo-
ment. Zdaje on sobie sprawę, że za jego życia nikt nie wprowadzi w czyn tych 
jego pragnień, jeżeli on sam tego nie uczyni, nie słucha głosu tych, co mają 
władzę, i psuje, dlatego tylko, by widzieć ją we własnym swym wieku, sprawę, 
którą nienarodzony jeszcze jakiś człowiek mógłby doprowadzić do doskonało-
ści w następnym.

J. H. Newman, Apologia pro vita sua, tłum. S. Brzozowski, [w:] Tenże, Przyświadczenia 
wiary, Lwów 1915, s. 146.

Nie widzę więc, jak jakikolwiek zarzut co do ciasnoty teologii wchodzi w za-
kres naszego pytania, które po prostu brzmi: czy wiara w nieomylny autorytet 
burzy niezależność myśli; i sądzę, że cała historia Kościoła, a specjalnie historia 
szkół teologicznych daje negatywną odpowiedź na to oskarżenie. Nigdy nie 
było epoki, w której intelekt klas wykształconych był bardziej czynny czy ra-
czej bardziej niespokojny, jak w wiekach średnich. I wtedy znowu przez cały 
bieg historii Kościoła od początku, jakże powoli wtrącał się autorytet! Może 
być, że jakiś lokalny nauczyciel czy doktor w  jakiejś lokalnej szkole ryzykuje 
jakieś twierdzenie i powstaje spór. Dymi się i pali na jednym miejscu, a nikt się 
nie wtrąca. Rzym po prostu zostawia to w spokoju. Potem przychodzi to przed 
biskupa albo podejmuje to jakiś kapłan czy pewien profesor w innej siedzibie 
wiedzy; wtedy następuje drugie stadium. Potem przychodzi to przed uniwer-
sytet i może bywa potępione przez wydział teologiczny. Tak spór postępuje rok 
po roku, a Rzym nadal milczy. Skierowuje się może następnie apel do siedzi-
by władzy niższej niż Rzym; wtedy wreszcie po dłuższym czasie przychodzi 
to przed najwyższą władzę. Tymczasem kwestia była wentylowana i rozważana 
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ciągle na nowo i rozpatrywana z każdej strony i autorytet powołany jest do tego, 
żeby wydał decyzję, do której już się doszło drogą rozumu. Ale nawet wtedy 
może najwyższy autorytet waha się to uczynić i nie ma decyzji w tym punkcie 
przez lata lub jest tak ogólna i ogólnikowa, że trzeba na nowo rozpatrzyć całą 
sporną kwestię, zanim się ją ostatecznie rozstrzygnie. Jasnym jest, że taki spo-
sób postępowania jak ten przyczynia się nie tylko do wolności, ale do odwagi 
indywidualnego teologa czy polemisty. Niejeden człowiek miewa pewne myśli, 
co do których żywi nadzieję, iż są prawdziwe i pożyteczne dla jego czasów, ale 
nie ufa im i pragnie, aby były przedyskutowane. Gotów jest i to nawet w danym 
razie z  wdzięcznością wyrzec się ich, jeśliby się okazało możliwym udowod-
nienie, że są błędne czy niebezpieczne; i drogą kontrowersji osiąga się swój cel. 
Otrzymuje odpowiedź i ustępuje; albo przeciwnie, stwierdza, iż uważa się go za 
bezpiecznego. Nie odważyłby się tego robić, gdyby wiedział, że władza najwyż-
sza i ostateczna, patrzy na każde słowo, jakie wymawia, i daje znak zgody lub 
niezgody na każde zdanie, jakie wypowiada. Wtedy walczyłby zaiste, jak żoł-
nierze perscy, pod batem i można by słusznie powiedzieć, że wolność intelektu 
w nim zabito. Ale tak nie było; nie chcę powiedzieć, że jeśli spory w szkołach 
albo nawet w małych cząstkach Kościoła są ostre, nie może być słusznym, by 
nastąpiło jakieś wkroczenie; mogą też być sprawy natury tak pilnej, że trzeba 
obowiązkowo od razu zaapelować do najwyższego autorytetu Kościoła; jeśli się 
jednak przypatrzymy historii sporów, to stwierdzimy, zdaje mi się, że ogólny 
przebieg rzeczy jest taki, jak go przedstawiłem.

(…) [Kiedy wszedłem do Kościoła katolickiego] Poczułem, że nie budu-
ję sobie Kościoła wysiłkiem myśli, że nie potrzebuję składać wyznania wiary 
w niego; nie potrzebowałem z trudem zajmować jakiegoś stanowiska, lecz du-
sza moja zwróciła się ku niemu z ulgą i spokojem i patrzyłem na niego prawie 
biernie, jakby na wielki obiektywny fakt. Spojrzałem na niego, na jego obrzędy, 
jego ceremoniał i jego przykazania; i rzekłem: „To jest religia”.

J. H. Newman, Apologia pro vita sua, tłum. S. Gąsiorowski, Kraków 1948, s. 282–283, 314.

PyTania
1. Przyjmując, że tradycja jest żywym przekazem Objawienia w Kościele – z po-

kolenia na pokolenie – wyjaśnij, dlaczego tradycja ta ulega rozwojowi.
2. Jak należy rozumieć rozwój tradycji? Jaka jest relacja pomiędzy rozwojem 

tradycji a nienaruszalnością Objawienia?
3. Czy wszystko to, co zawiera tradycja, należy utożsamić z Objawieniem?
4. Jakim prawom podlega rozwój tradycji? Jaka jest rola autorytetu Kościoła 

w rozwoju tradycji?
5. Jakie są wzajemne powiązania pomiędzy tradycją a teologiem?

Opr. ks. Tadeusz Dzidek
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Jean daniélou

Jean-Guinole-Marie Daniélou (1905–1974), francuski teolog, kardynał, je-
zuita, pionier odnowy teologii katolickiej przez powrót do źródeł biblijnych. 
W 1938 roku przyjął święcenia kapłańskie. Od 1943 był profesorem historii po-
czątków chrześcijaństwa w Instytucie Katolickim w Paryżu. W 1962 roku został 
ekspertem II Soboru Watykańskiego, w 1969 – kardynałem, a w 1972 – człon-
kiem Akademii Francuskiej. Badał wpływ judaizmu i hellenizmu na powstawa-
nie chrześcijaństwa. Zajmował się teologią historii. Jego zdaniem, Bóg prowadzi 
dialog z ludzkością, tworząc ciąg zdarzeń stosowny do okoliczności dziejowych, 
który zmierza ku zbawieniu.

Proponowany tekst pochodzi z książki Bóg i my. W stronę Chrystusa. Pierw-
sza jej część traktuje o postrzeganiu Absolutu przez filozofię, religię, wiarę i Ko-
ściół, zaś część druga to traktat o Wcieleniu, biblijnych zapowiedziach Mesjasza, 
Kościele, sakramentach i życiu wewnętrznym.

TeksT

Słowo jest słowem zbawienia (Dz 13, 26), słowem krzyża (1 Kor 1, 18), sło-
wem pojednania (2 Kor 5, 19). Treścią słowa nie jest ani doktryna, ani mądrość, 
jak w nauczaniu filozofów czy mędrców. Jest ono głoszeniem jedynego zdarze-
nia, zdarzenia Wielkanocy. Treścią słowa jest tylko męka i zmartwychwstanie 
Chrystusa, rozpatrywane jako decydujący fakt historyczny, dzieło boskie o za-
sięgu kosmicznym wstrząsające światem. Polega ono na zwiastowaniu niepo-
jętych bogactw Chrystusowych (Ef 3, 4), przez które została otwarta era łaski. 
Oto treść Ewangelii, która ma być głoszona. (…)

Skądinąd jednak tajemnice Chrystusa nie są tylko tajemnicami prze-
szłymi. Zapoczątkowuje je Zmartwychwstanie. Lecz trwają one nadal. 
Oczekujemy tajemnicy przyszłości, to jest Paruzji. Głoszenie słowa jest 
więc jeszcze ciągle głoszeniem pokuty ze względu na sąd, który ma na-
dejść. Epoka Kościoła jest odrodzeniem dawanym przez Boga, „który nie 
pragnie niczyjej zguby” (2 P 3, 9). Treścią tej epoki jest misja: „Będzie gło-
szona ta Ewangelia królestwa po wszystkim świecie i  wtedy nastąpi ko-
niec” (Mt 24, 14). Wreszcie istnieje aktualna tajemnica Chrystusa chwały 
obecnego w  Kościele i  działającego w  sposób sakramentalny, ściśle boski, 
kontynuujący wielkie dzieło Boga w  obu Testamentach. Głoszenie słowa 
jest zatem zawsze jakimś hodie. Jest zwiastowaniem, że Bóg dziś dokonuje 
zbawienia. W tym sensie – jest ono wezwaniem do uczestnictwa w sakra-
mentach: wezwaniem do chrztu w nauczaniu misyjnym, wezwaniem do Eu-
charystii zwróconym do wiernych. W czasie ich niedzielnego zgromadzenia 
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liturgia słowa – będąca niejako zapowiedzią spełnienia słowa – poprzedza 
liturgię sakramentów. (…)

Jest to czas, gdy wielkie dzieła Boga spełniają się poprzez tak skromne znaki, 
jak woda, olej i chleb. Kto widzi tylko pozory, nie dostrzega w nich nic szcze-
gólnego. Jednakże ich pospolita postać ukrywa niebieskie tajemnice. Kto patrzy 
na rzeczy od zewnątrz, ten dostrzega tylko trochę wody wylewanej na ciało. 
A przecież to, co dokonało się w chrzcie, jest czymś równie wielkim, jak stwo-
rzenie świata i jak zmartwychwstanie Chrystusa.

(…)
To jednak, co chrzest tylko zapoczątkowuje, Eucharystia dopełnia. Zanurza 

ona również chrześcijanina w śmierć i w zmartwychwstanie Chrystusa. Pod tym 
względem skutek jej nie jest inny niż skutek chrztu. Lecz to, co chrzest sprawia 
zapoczątkowując, Eucharystia rozwija i udoskonala. Rozdzielony chleb i wino 
jest skutecznym znakiem nowego przymierza, który zarazem oznacza i sprawia 
w duszy i w ciele chrześcijanina wspólnotę życia, ustanowioną w Słowie wcie-
lonym między tymże Słowem i  naturą ludzką; znak ten odnawia w  każdym 
chrześcijaninie zbawczy skutek: „To jest kielich krwi mojej, krwi nowego przy-
mierza”. Eucharystia urzeczywistnia zatem w każdej duszy misterium zaślubin, 
spełnione najpierw we Wcieleniu i w Kościele.

J. Daniélou, Bóg i my. W stronę Chrystusa, tłum. A. Urbanowicz, Kraków 1965, 
s. 296–298. 301–302 i 312.

PyTania
1. Co jest zasadniczą treścią Pisma Świętego?
2. Czym jest liturgia?
3. Jaka jest relacja pomiędzy Pismem Świętym a liturgią?
4. Mając na uwadze znaczenie Pisma Świętego i liturgii, określ, czym one są 

dla teologii.
5. Sformułuj podstawowe zadania, jakie winna spełniać teologia.

Opr. ks. Damian Wąsek

walTer kasPer

Kwestie kościelnego wymiaru wiary budzą w dzisiejszej, indywidualistycznej 
epoce wiele kontrowersji. Walter Kasper podejmuje ten temat z właściwą sobie 
otwartością na współczesne pytania, a  jednocześnie źródłem swego myślenia 
czyni Pismo Święte i nauczanie Vaticanum Secundum. Jego tekst jest świadec-
twem wiary głębokiej i otwartej. 
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TeksT

Według świadectwa Pisma Świętego Duch został dany wszystkim ochrzczo-
nym. Duch nie jest zastrzeżony wyłącz nie dla określonego stanu w Kościele. 
Wszyscy pozostajemy pod działaniem Ducha (Ga 6, 1). Pełnomocnictwo i po-
słannictwo świadczenia o „sprawie Jezusa” w historii przysługuje w zasadzie Ko-
ściołowi i wszystkim jego członkom. Wszyscy oni tworzą królestwo kapłaństwa 
i święty naród, przeznaczony do głoszenia chwały Boga (1 P 2, 9; por. Ap 1, 6; 
5, 10; 20, 6). Przez chrzest Bóg dał wszystkim światłe oczy serca (Ef 1, 18). 
Wszyscy znają zamysł Chrystusowy (1 Kor 2, 16) i mają wszelkie wyczucie dla 
oceny tego, co lepsze (Flp 1, 9 n.). Dlatego nie muszą być przez kogokolwiek 
pouczani (1 J 2, 20. 27). (…)

Kiedy dochodzi do rozbieżności między urzędową nauką Kościoła w kwe-
stii wiary a  codziennym doświadczeniem wiary przez wierzących – jak to 
obecnie często się zdarza – to takich konfliktów nie można rozwiązać przez 
to, że powtarza się po prostu bez dyskusji przekazane formuły wiary i  na 
nowo każe się je zapamiętać. Jedynie w wyrażeniu zgody przez wszystkich 
może się ujawnić prawda Ewangelii. Kościelny charakter wiary nie wyraża 
się w pierwszym rzędzie w postawie posłuszeństwa wobec kościelnego urzę-
du; nie uwidacznia się w potakiwaniu i  „przełykaniu”, lecz we wzajemnym 
słuchaniu i zrozumieniu. Każdy powinien podtrzymywać drugiego w wierze, 
zachęcać i – jeśli to konieczne – także krytykować. Każdy ma według słów 
Pisma Świętego swój charyzmat (1 Kor 7, 7; 1 P 4, 10). A zatem wszyscy mu-
szą siebie wzajemnie słuchać i uczyć się wzajemnie od siebie: nauczyciele od 
swych duszpasterzy, duszpasterze od swych nauczycieli i proroków, ci znów 
muszą brać wzór z tych, którzy mają charyzmat konkretnej służby w Kościele. 
Zasady posłuszeństwa w Kościele nie można zatem uważać za oddziaływa-
jącą tylko w  jednym kierunku, lecz należy uznać, że jej oddziaływanie jest 
dwustronne.

W tym miejscu wyłaniają się wewnątrz współczesnego Kościoła konkretne 
trudności. (…) W jaki sposób jest dziś konkretnie możliwe zachowanie kościel-
nego charakteru wiary?

(…) Tekst Konstytucji dogmatycznej o Kościele (nr 12) wymienia w  tym 
względzie trzy kryteria. Jako pierwsze kryterium wymienia się Ducha Świętego. 
Może to brzmieć zaskakująco dla jednoznacznie prawnicze go i dogmatyczne-
go sposobu myślenia. (…) Prawdziwa wiara Kościoła wymyka się ostatecznie 
prawniczemu ujęciu i dogmatycznej definicji. Jedności wiary nie można osiąg-
nąć ani poprzez uniformistyczne formuły dogmatyczne, ani przez decyzje po-
dejmowane przez większość. Chodzi tu za tem o taki system wiedzy, który jest 
odmienny zarówno od autorytatywnych, jak demokratycznych sposobów po-
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dejmowania decyzji. Zgodność w  wierze i  stwierdzenie tego faktu to proces 
duchowy, możliwy do uchwycenia tylko za pomocą udzielanego przez Ducha 
sensus fidei, wewnętrznego czucia i wewnętrznej wrażliwości, niejako szóstego 
zmysłu wiary. (…) Wspólną prawdę wiary można w ostateczności tylko w ten 
sposób zapewnić, że się tę prawdę wspólnie czyni. Przy tym może i musi okazać 
się, czy tworzy się całość, czy też w praktyce żyje się oddzielnie.

Aby jednak takie duchowe orzeczenie nie było orzecze niem arbitralnym 
albo żeby nie wywoływało bezpodstaw nego i jałowego entuzjazmu, Konstytu-
cja dogmatyczna o Kościele wymienia jeszcze drugie kryterium. Mówi ona, że 
sens wiary musi być powiązany z daną uprzednio treścią wiary, która została 
przekazana tylko raz. (…)

Trwały wzór i  krytyczny sprawdzian Ewangelii dla Koś cioła i  jego wiary 
znajduje wyraz także w  trzecim kryte rium, które Konstytucja dogmatyczna 
o  Objawieniu Bożym ustala w  celu określenia kościelnego charakteru wiary: 
jest nim związek z urzędem w Kościele. Nie jest przypadkiem, że wymieniono 
urząd nauczycielski dopiero na trzecim miejscu. Kościelny charakter wiary nie 
ogranicza się do posta wy posłuszeństwa wobec urzędu nauczycielskiego Ko-
ścioła. Urząd nauczycielski nie jest ponad słowem Bożym, lecz je mu służy. Nie 
jest on jakimś superkryterium, które z ustronnej olimpijskiej wysokości panuje 
nad Kościołem i prowadzonym przez niego poszukiwaniem prawdy i rozdaje 
cenzurki. Urząd nauczycielski jest raczej odpowiedzialny za doprowadzenie do 
właściwej relacji między społecznością wierzących a daną jej uprzednio treścią 
wiary. Jest on tak że odpowiedzialny za realizację właściwego sposobu komu-
nikowania się wewnątrz Kościoła. (…)

Po przedstawieniu i wyjaśnieniu trzech kryteriów można przynajmniej w za-
rysie nakreślić nowy kształt kościelnej ortodoksji. Wobec obu wykluczonych 
możliwości – monolitycznej jedności opartej na autorytecie i  liberalistyczne-
go pluralizmu niezdolnego już do żadnego wewnętrznego porozumienia – po-
zostaje tylko ortodoksja w sensie dynamicznym i dialogowym. Wychodzi ona 
z przekonania, że prawda w Kościele musi wyjść na jaw w procesie dyskusji 
wszystkich charyzmatów i  kierunków. Wierność wierze i  posłuszeństwo Ko-
ściołowi zachowuje każdy dopóty, dopóki jest gotów strzec ciągłości dialogu ze 
wspólnotą Kościoła, dopóki uznaje wypowiedzi tej wspólnoty za zobowiązujące 
i traktuje je jako wyzwanie, któremu przyznaje realną szansę w odniesieniu do 
własnego subiektywnego przekonania w kwestii wiary.

W. Kasper, Rzeczywistość wiary, tłum. J. Piesiewicz, Warszawa 1979, s. 114–119, 121–122.

PyTania
1. Kto, wedle Kaspera, jest odpowiedzialny za poszukiwanie prawdy w Kościele?
2. Jakie kryteria zachowania jedności w prawdziwej wierze wymienia Kasper?
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3. Jak, według Kaspera, powinno wyglądać wspólnotowe poszukiwanie praw-
dy? Jaką rolę powinno spełniać magisterium Ecclesiae?

4. Spróbuj odnieść analizy Kaspera do obecnej sytuacji w Kościele w Polsce.
Opr. Piotr Sikora

bernard sesboüé

Bernard Sesboüé, jezuita, jest wykładowcą teologii dogmatycznej i jednym 
z  najbardziej znanych teologów współczesnych. Jego książki cieszą się dużą 
popularnością z uwagi na syntetyczne i nowatorskie podejście do kluczowych 
zagadnień wiary oraz przejrzysty sposób argumentowania. Do najbardziej zna-
nych prac tego autora należą: czterotomowa Historia dogmatów (pod jego redak-
cją); Jezus Chrystus na obraz ludzi oraz Poza Kościołem nie ma zbawienia. Historia 
formuły i problemy interpretacyjne.

Poniższy fragment pochodzi z  napisanej w  2001 roku książki Władza 
w Kościele. Znajdujemy w niej historyczną i krytyczną analizę formy sprawo-
wania magisterium w  Kościele katolickim. Poniższy tekst dotyka zagadnie-
nia hierarchii prawd w nauczaniu w świetle dokumentów z końca minionego 
stulecia.

TeksT

Analiza motu proprio aD tuenDam fiDem
W motu proprio z 1998 roku, zatytułowanym Ad tuendam fidem, Jan Paweł II 

podejmuje kwestię w najwyższym stopniu techniczną i jurydyczną, której staw-
ka mogłaby się wydawać trudna do uchwycenia dla ogółu katolików. Jednakże 
wywołała już ona liczne, mniej lub bardziej gwałtowne, reakcje w prasie. Każdy 
biskup, każdy kapłan, każdy świadomy chrześcijanin nie może nie zaintereso-
wać się dokumentem niosącym z sobą potencjalnie poważne konsekwencje dla 
eklezjologii, do której kształtowania się przyczynia.

O co dokładnie chodzi? Omawiane motu propio (nazwa ta podkreśla fakt, 
że dokument jest owocem osobistej inicjatywy papieża) wprowadza do Ko-
deksu Prawa Kanonicznego z  1983 roku kilka nowych paragrafów, odpo-
wiadających jednemu z  twierdzeń wyznania wiary, którego od 1989 roku 
wymaga się od wszystkich, którzy biorą na siebie jakieś poważne zadanie 
w  Kościele: „Z przekonaniem przyjmuję i  uznaję również wszystkie i  po-
szczególne prawdy, które Kościół w  sprawach wiary i  moralności podaje 
w sposób ostateczny”. (…)
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Nowa dziedzina sprawowania nieomylności
Od dwóch do trzech „koszyków” prawd
Po publikacji w  1989 roku „Wyznania wiary”, w  1990 ukazała się In-

strukcja o powołaniu teologa w Kościele Donum veritatis. Te dwa dokumen-
ty opracowane przez Kongregację Nauki Wiary wyróżniały trzy dziedziny 
prawd w nauczaniu Kościoła. Nazwijmy je (wraz z Ch. Theobaldem) trzema 

„koszykami”. W pierwszym koszyku znajdują się prawdy należące do Obja-
wienia, zawarte w Piśmie Świętym i poświadczone przez tradycję, w całości 
wyrażone w obydwu Credo: Składzie Apostolskim i wyznaniu nicejsko-kon-
stantynopolitańskim. Należy do nich dodać wielkie definicje dogmatyczne 
sformułowane na soborach (i dwie stosunkowo niedawno podane przez pa-
pieży). W tym wypadku idzie zatem o wiarę wyznawaną przez wszystkich 
wiernych katolickich: znajduje się ona w centrum katechezy dla dzieci i dla 
dorosłych; wyznawana jest powszechnie w celebracjach chrzcielnych i eucha-
rystycznych. Odpowiada ona temu, co sam Bóg objawił ludziom. Oczywiście, 
Credo wymaga aktu wiary.

Trzeci koszyk – aż do tej pory będący drugim koszykiem – związany jest 
z  „autentycznym” i  zwyczajnym nauczaniem papieża i  biskupów. Owo na-
uczanie nie wymaga już aktu wiary, ale „religijnego posłuszeństwa rozumu 
i woli” (kanon 752), a to zupełnie co innego. Prawdy te powinny być zatem 
brane bardzo serio i szanowane, ale ich treści nie są niezmienne. Chodzi tu-
taj konkretnie o całość wypowiedzi i stanowisk zajmowanych przez papieża 
i biskupów.

Drugi koszyk wprowadza nową grupę prawd, „które Kościół wprowadza 
w sposób ostateczny”. Dotyczą one również wiary i obyczajów (jak te z pierw-
szego koszyka), ale nie należą do Objawienia. Innymi słowy, Kościół domaga 
się dla siebie autorytetu pozwalającego mu nauczać prawd, które uważa za nie-
zmienne, chociaż nie należą one do Objawienia, ale dlatego, że są uznawane za 

„koniecznie związane z  Objawieniem”, jedne ze względu na s t o s u n e k  h i-
s t o r y c z n y, inne za sprawą p o w i ą z a n i a  l o g i c z n e g o. Wymagana w tym 
wypadku zgoda nie jest formalnym aktem wiary, gdyż nie idzie tu o nauczanie 
Boże, ale przyjęciem opierającym się „na wierze w asystencję Ducha Świętego 
okazywaną Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła oraz na katolickiej doktrynie 
o nieomylności Urzędu Nauczycielskiego w tych sprawach”.

W swym komentarzu kardynał Ratzinger podaje kilka przykładów owych 
prawd w sposób konieczny związanych z Objawieniem, ale do niego nienale-
żących: święcenia kapłańskie zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn, niedo-
puszczalność eutanazji, prostytucji i nierządu, ale także prawomocność wyboru 
papieża, celebracji soboru, kanonizacji świętych. W wypadku nieudzielania sa-
kramentu kapłaństwa kobietom kardynał uściśla nawet, że możliwe jest, aby 
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w przyszłości prawda ta przeszła z drugiego koszyka do pierwszego, jak to się 
stało z nieomylnością papieską.

Zauważmy również, że w wypadku pierwszego koszyka prawd tradycyjnie 
przyjętych, związanych z aktem wiary w prawdy objawione i nauczane przez 
Kościół, odnajdujemy podwójną wzmiankę o magisterium uroczystym oraz ma-
gisterium zwyczajnym i powszechnym. W trzecim koszyku, związanym z reli-
gijnym posłuszeństwem woli i umysłu naukom podawanym przez magisterium 
autentyczne, odnajdujemy analogiczną wzmiankę o biskupie Rzymu i kolegium 
biskupów. Ale w wypadku drugiego koszyka, stanowiącego o „nowości” tekstu, 
napotykamy jedynie uogólniające wyrażenie „magisterium Kościoła”. Redak-
torzy tego paragrafu (kanon 750, § 2) hołdują najwyraźniej innej mentalności 
teologicznej i za bezużyteczną uważają wzmiankę o ogóle biskupów, gdyż fak-
tycznie myślą jedynie o magisterium papieskim.

Słowo-klucz, które streszcza intencję tekstu, to przymiotnik o s t a t e c z-
n y. Otóż pojęcia o s t a t e c z n y, n i e z m i e n n y  i  n i e o m y l n y  niejako ko-
munikują się ze sobą. Stajemy zatem w obliczu rewindykacji nowej dziedziny 
sprawowania nieomylności Kościoła. Motu propio Jana Pawła II nie wnosi 
nowych treści w stosunku do dwóch wcześniejszych tekstów. Ale zarazem na-
daje tym dokumentom znacznie większy autorytet, gdyż twierdzenia te nie są 
już wypowiadane przez Kongregację Nauki Wiary, ale przez papieża i zostają 
wprowadzone do prawa kanonicznego. Jednocześnie odpowiada na obiekcję 
zgłaszaną spontanicznie przez tych, którzy wyrażali zdziwienie pojawieniem 
się nowego koszyka prawd, który nie figurował w dwóch ostatnich Kodeksach 
Prawa Kanonicznego (1917 i 1983).

(…)

Kwestia prawd koniecznie związanych z Objawieniem
Kwestia faktów dogmatycznych rozszerza się z czasem na kwestię tego, co 

koniecznie jest związane z Objawieniem (connexe). Nazywamy w ten sposób 
prawdy doktrynalne, które – nie należąc formalnie do Objawienia – jawią 
się jako konieczne dla integralnego zachowania depozytu tegoż Objawienia. 
Weźmy niedawny przykład. W 1950 roku w swej encyklice Humani generis 
Pius XII deklarował, że nie widzi, w jaki sposób naukowa teza o poligenizmie 
„dałaby się pogodzić z nauką źródeł Objawienia i Urzędu Nauczycielskiego 
Kościoła o  grzechu pierworodnym”. Punkt ten był uważany za koniecznie 
powiązany z  Objawieniem. Pius XII starał się zamknąć pewną koniunktu-
ralną debatę, ale nie nauczał tym samym, że jego stanowisko jest ostateczne 
i niezmienne. Taki akt magisterium może być zakwalifikowany jako wolny od 
braków…

(…)
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Przedmiot nieomylności
Na I Soborze Watykańskim dyskusja o nieomylności papieża obracała się 

głównie wokół jego osoby jako podmiotu nieomylności oraz wokół ścisłych 
warunków, jakie musiały się nakładać na jej sprawowanie. Refleksja na temat 
nieomylności Kościoła pozostała marginesowa, a  niektórzy ojcowie dziwi-
li się, że nie stała się ona przedmiotem wcześniejszej debaty. Rozwiązanie 
polegało na tym, że kwestia pozostała otwarta i nie sformułowano żadnych 
definicji. W imieniu Deputacji Wiary (komisji teologicznej soboru) biskup 
Gasser zadowolił się stwierdzeniem, że dziedzina nieomylności papieża po-
krywała się dokładnie z  nieomylnością Kościoła w  ogóle. Nie zgodził się, 
aby w definicji pojawiła się wzmianka o „faktach dogmatycznych”. Wybrana 
formuła pozostawia możliwość włączenia do dziedziny nieomylności sfery 
tego, co koniecznie związane z  Objawieniem, ale takiego rozwiązania nie 
implikuje.

W rozważaniach na ten temat II Sobór Watykański zachował taką samą 
ostrożność. Przejmuje on jedną z formuł I Soboru Watykańskiego: „Ta nieomyl-
ność, w którą Boski Odkupiciel zechciał wyposażyć swój Kościół w określaniu 
nauki wiary lub moralności, ma taki zakres, jak i depozyt Boskiego Objawienia, 
który ma być ze czcią przechowywany i wiernie przekazywany” (LG 25).

Przedmiot nieomylności jest zatem mierzony Objawieniem, które jest jego 
jedynym kryterium. Ale Objawienie powinno być przechowywane, a  to zna-
czy także chronione. Opinia teologiczna w  użyciu terminów „przechowywać” 
i  „przekazywać” widzi przesłanki ku otwarciu implicite na wtórny przedmiot 
nieomylności, o ile dany punkt jawi się jako ściśle powiązany z Objawieniem. 
Taka była intencja autora formuły, U. Bettiego, a interpretacja ta została poda-
na ojcom zdziwionym całkowitą nieobecnością wyraźnej wzmianki o prawdach 
powiązanych. Podobna była interpretacja G. Philipsa, redaktora konstytucji Lu-
men gentium. Ale aluzja jest do tego stopnia implicite, że niewprawny czytelnik 
nawet jej nie dostrzega. Na tym przykładzie widać troskę Vaticanum II o to, by 
nic nie dodawać do status quaestionis. Równie eliptyczna formuła pozostawia 
całą sprawę w  fazie dyskusji teologicznych. Można zatem powiedzieć, że ani 
I, ani II Sobór Watykański nie dokonał dogmatyzacji tez teologów. Takie jest 
stanowisko K. Rahnera na temat II Soboru Watykańskiego.

Nowość dokumentu
Jeśli zatem stanowisko wyrażone w  motu proprio nie jest nowe z  teolo-

gicznego punktu widzenia, jest takie z punktu widzenia d o g m a t y c z n e g o . 
Dokonano kroku naprzód w stosunku do I i II Soboru Watykańskiego. Po-
wiedziano w nim jasno i wyraźnie, że magisterium Kościoła może angażować 
się w sposób niezmienny i ostateczny w sprawach, które nie są ujęte w Obja-
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wieniu, ale są uznawane za niezbędne do jego zachowywania: do tej pory na 
płaszczyźnie dogmatycznej był to punkt otwarty. Można się teraz spodziewać 

„działającej wstecz” interpretacji, przypisującej tę kwalifikację wcześniejszemu 
nauczaniu „autentycznego” magisterium Kościoła, zwłaszcza na polu moral-
ności. Przywoływanym argumentem będzie powtarzanie się i trwanie owego 
nauczania.

B. Sesboüé, Władza w Kościele. Autorytet, prawda i wolność, tłum. P. Rak, Kraków 2003, 
s. 263–269.

PyTania
1. Jakie trzy dziedziny prawd w nauczaniu Urzędu Nauczycielskiego Kościoła 

wyróżnia autor?
2. W jaki sposób wierzący powinien podchodzić do prawd z poszczególnych 

„koszyków”?
3. Jak rozumiesz stwierdzenie: „prawdy koniecznie związane z Objawieniem 

z uwagi na stosunek historyczny lub powiązanie logiczne”?
Opr. ks. Damian Wąsek
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woLnoŚć ReLigiJna

Poniższe teksty dzieli odległość stu trzydziestu lat. Autorem pierwszego 
z nich – encykliki Mirari vos (1832) – jest papież Grzegorz XVI (1831–1846). 
Trudno, zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy, jednoznacznie oceniać jego myśl. 
Z jednej strony, głosił on tezę o absolutnej wyższości władzy kościelnej nad 
świecką i  występował przeciwko rozdzielaniu Kościoła od państwa. Wyra-
żał ostry sprzeciw wobec liberalnego nurtu w  katolicyzmie. Konserwatyzm 
Grzegorza był tak skrajny, że nie zgadzał się on na wprowadzenie w Państwie 
Kościelnym kolei żelaznej i gazowego oświetlenia ulic, w wynalazkach tych 
widział bowiem dzieło szatana. Jednocześnie w brewe In supremo z 3 grud-
nia 1839 roku potępił niewolnictwo i  sprzedaż niewolników jako niegodne 
chrześcijan.

W 1832 roku Grzegorz XVI potępił francuskie czasopismo „L’Avenir” wy-
dawane przez Ch. de Montalemberta, H. Lacordaire’a i ks. H. F. R. Lamen-
nais’a. Uczynił to w encyklice Mirari vos, która nie była skierowana wprost 
przeciw Lamennais’emu, ale potępiała samą zasadę liberalizmu, a więc pod-
stawę jego twierdzeń, i przedstawiała pesymistyczny obraz świata, w którym 
panuje pycha, rozwydrzenie, chełpliwość uczonych, pogarda dla świętości, ata-
ki na Stolicę Apostolską, a nawet na boski autorytet Kościoła. Encyklika po-
nowiła więc potępienie racjonalizmu i gallikanizmu, lecz najsurowiej odniosła 
się do liberalizmu, odrzucając jego tezy o  prawie do rewolucji, o  rozdziale 
Kościoła od państwa; prawnej równości religii, wolności prasy i wolności gło-
szenia nauki jako ideału i postępu.

Drugi tekst to dokument II Soboru Watykańskiego (1962–1965). Sobór ten, 
zgodnie z wezwaniem swego inicjatora Jana XXIII, skupił się na działaniach 
konstruktywnych, rezygnując z sądów potępiających. W dyskusji nad wszystki-
mi poruszanymi zagadnieniami kierował się zasadą wolności wyrażania prze-
konań. Zasada ta ma swoje szczególne, praktyczne zastosowanie w Deklaracji 
o wolności religijnej Dignitatis humanae.
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TeksTy

Z zatrutego źródła indyferentyzmu wypływa owa fałszywa i absurdalna mak-
syma czy też owo szaleństwo: że oto każdemu trzeba zapewnić i zagwarantować 
wolność sumienia; oto jeden z najbardziej zaraźliwych błędów, któremu drogę wy-
równuje owa absolutna i pozbawiona hamulców wolność opinii, która – ku ruinie 
Kościoła i państwa – rozpowszechnia się wszędzie, a którą niektórzy ludzie mają 
czelność przedstawić jako korzystną dla religii. Ach, „jakże nieszczęsną śmiercią 
dla dusz jest wolność błędu!”, pisał św. Augustyn.  W rzeczy samej, jeżeli się odej-
mie ludziom wszelkie hamulce, które by im nie pozwalały schodzić ze ścieżek 
prawdy, natura ich skłonna do złego wtrąci ich w przepaść, i, prawdziwie powia-
damy, otwarta jest [już] studnia Czeluści, z której św. Jan widział unoszący się dym, 
od którego zaćmiło się słońce, i wychodzącą z dymu szarańczę, która pustoszyła 
ziemię. Stąd to bowiem pochodzi brak stałości umysłów; stąd wciąż wzrastające 
zepsucie młodzieży; stąd w ludziach pogarda dla kościelnych praw, najświętszych 
praw i rzeczy; stąd, jednym słowem, najgorsza plaga, zdolna spustoszyć państwa; 
ponieważ z doświadczenia wiadomo, że od najdawniejszych czasów państwa, któ-
re słynęły z bogactw, potęgi i chwały, jedną tą chorobą, nieograniczoną wolnością 
słowa, samowolą zgromadzeń i żądzą nowości, przywiedzione zostały do upadku.

Grzegorz XVI, Encyklika Mirari vos, [za:] M. Lefebvre, Oni Jego zdetronizowali. 
Od liberalizmu do apostazji. Tragedia soborowa, Warszawa 1997, s. 72–73.

Najpierw więc święty Sobór głosi, że sam Bóg dał poznać rodzajowi ludz-
kiemu drogę, na której ludzie, służąc Mu, mogą w Chrystusie zbawić się i zna-
leźć szczęście. Wierzymy, że ta jedynie prawdziwa religia istnieje w Kościele 
katolickim i  apostolskim, któremu Pan Jezus powierzył zadanie, aby niósł ją 
do wszystkich ludzi (…). Wszyscy zaś ludzie są zobowiązani, zwłaszcza w tym, 
co odnosi się do Boga i Jego Kościoła, do poszukania prawdy, a poznawszy ją, 
przyjąć i zachować. (…)

Ponadto Sobór oświadcza, że prawo do wolności religijnej jest w istocie za-
korzenione w godności osoby ludzkiej, którą poznajemy przez objawione słowo 
Boże i przez rozum ludzki. (…) A zatem prawo do wolności religijnej zasadza 
się nie na subiektywnej dyspozycji osoby, lecz na samej jej naturze. Dlatego pra-
wo do tej wolności trwa nadal także w tych, którzy nie wypełniają obowiązku 
poszukiwania prawdy i przylgnięcia do niej; a w korzystaniu z niego nie można 
przeszkadzać, byleby tylko był respektowany słuszny ład publiczny. (…)

Nakazy prawa Bożego człowiek poznaje i uznaje za pośrednictwem swego 
sumienia, za którym obowiązany jest iść wiernie we wszystkich swoich działa-
niach, by dojść do Boga, swojego celu. Nie powinien być więc przymuszany do 
działania wbrew sumieniu, ale nie powinien też spotykać się z przeszkodami, 
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gdy działa zgodnie ze swoim sumieniem, zwłaszcza w sprawach religijnych. Po-
nieważ praktykowanie religii z samego jej charakteru polega przede wszystkim 
na aktach wewnętrznych, swobodnych i wolnych, przez które człowiek zwraca 
się wprost do Boga, tego rodzaju akty nie mogą być przez władzę czysto ludzką 
ani nakazywane, ani zabraniane.

Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae, 1–3,
[w:] Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 410–412.

PyTania
1. Jak autorzy powyższych tekstów rozumieją termin „wolność religijna”.  
2. Skąd autorzy tych dokumentów czerpią argumenty „za” lub „przeciw” wol-

ności religijnej?
3. Jak można wytłumaczyć nieciągłość w kościelnej doktrynie?

Opr. Monika Winiarska

karl rahner

Karl Rahner był teologiem niezwykle wyczulonym na ludzkie uwarunkowa-
nia w rozumieniu Objawienia. Jednym z tych uwarunkowań jest nieuchronna 
historyczność poznania. Z tym zaś związane są zmiany w rozumieniu – wydawa-
łoby się raz na zawsze danych – słów natchnionych czy dogmatów. Zamieszczo-
ny poniżej tekst Rahnera próbuje zmierzyć się z powstającym tu zagadnieniem 
niezmienności danej Kościołowi prawdy ze zmiennością jej rozumienia przez 
wspólnotę Kościoła.

TeksT

W ramach teologii katolickiej rozwój dogmatu był do tej pory zbyt jedno-
stronnie przedmiotem refleksji jedynie z  perspektywy retrospektywnej. (…) 
Obecnie jednak traktuje się jako rzecz oczywistą fakt, że historia dogmatu 
(w szerokim sensie tego słowa) trwa i musi trwać nadal. (…)

Także w przyszłości przebieg historii dogmatu będzie charakteryzował się 
tarciami, będzie dokonywał się pośród walk, konfliktów, podejrzeń o  herezję. 
Wszystko to miało miejsce tak często w przeszłości, że trudno jest przypuszczać, 
iż w przyszłości będzie to wyglądało inaczej, nawet jeśli styl tego rodzaju zja-
dliwych kontrowersji jako siła napędowa historii przybierze obecnie – i miejmy 
nadzieję w przyszłości – formy, charakteryzujące się bardziej ludzkim i toleran-
cyjnym podejściem.
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W przeszłości oficjalne orzeczenia Urzędu Nauczycielskiego oraz ustale-
nia obowiązującego nauczania były przedstawiane z reguły w ten sposób, jakby 
prawdziwa doktryna była „właściwie” zawsze jasna i  oczywista jeszcze przed 
tego rodzaju ustaleniami Magisterium. Tym samym przeciwnicy tych doktryn 
odznaczali się głupotą i złą wolą, a w sprawie konkretnego nauczania – trakto-
wanego jako oczywiste i bezpośrednio dające się uzasadnić na podstawie Pisma 
Świętego czy też wcześniejszej Tradycji – uważano, że powątpiewanie w  nie 
i kwestionowanie go może jedynie być rezultatem wynikającej ze złej woli bez-
bożności. (…)

Jest jednak niepodważalnym faktem, że wbrew tej interpretacji historii 
również po osiągnięciu rezultatu określonej doktryny historia ta przebiegała 
nadal pośród trudności, niejasności oraz tarć, których nie sposób jedynie jed-
nostronnie zapisać na konto głupich i pełnych złej woli heretyków. Przynależy 
to bowiem do natury i  istoty samej rzeczy, oznaczając nieodzowność ponie-
sienia kosztów związanych z  historycznością ludzkiego poznania, rów nież 
w wymiarze wiary. Nie sposób bowiem utrzymywać w przypadku ponownego 
pojawienia się pytań, które nie wynikają po prostu ze złej woli czy ludzkiej 
zarozumiałości i pychy teologów, że wszystko jest od początku aż tak bardzo 
jednoznaczne oraz że na każde pytanie mamy natychmiast odpowiedź do dys-
pozycji. Tego rodzaju sposób myślenia jest możliwy jedynie w  świetle teorii 
rozwoju dogmatu, która postrzega go wyłącznie jako logiczną eksplikację tego, 
co już istniało, zaś konkretne wyrazy historyczności traktuje jedynie jako ze-
wnętrzny bodziec dla tego rodzaju logicznej eksplikacji. Według tej teorii eks-
plikacja ta mogłaby jednak zasadniczo mieć miejsce również bez odwoływania 
się do tych konkretnych wyrazów historyczności. Tego rodzaju teoria rozwoju 
dogmatu niewłaściwie ocenia jednak historyczność samej prawdy i niewielu 
obecnie traktuje ją z powagą. (…)

Także w przyszłości historia dogmatu może przebiegać pod znakiem zna-
czącej rewizji wcześniejszych (autentycznych) orzeczeń Magisterium Kościoła. 
Sytuacja nie jest bowiem tego rodzaju, jak często to ad usum Delphini sugerowa-
no w podręcznikach historii dogmatu, że historia dogmatu i teologii przebiega 
tylko od tego, co mniej jednoznaczne, do tego, co bardziej jasne; od wypowiedzi 
o ogólnym charakterze do tych bardziej wyartykułowanych; i że mamy do czy-
nienia jedynie z pięknym, pozbawionym sprzeczności „rozwinięciem” pierwot-
nej substancji wiary.

Nawet jeśli rozwój dogmatów w ścisłym, tzn. określonym i ostatecznym tego 
pojęcia znaczeniu może przebiegać tylko „w jedną stronę” – innymi słowy, de 
facto osiągnięta i absolutna akceptacja świadomości wiary Kościoła nie podlega 
więcej rewizji (jako „błędna” in sensu stricto) „w tył” (chociaż proces, który pro-
wadził do absolutnego przyjęcia wiary, pozostaje otwarty na przyszłość) – nie 
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oznacza to jednak, że rozwój wiary i teologii w Kościele ma i będzie miał miej-
sce w przyszłości jedynie jako pozbawione tarć „rozwinięcie”, jako eksplikacja. 
Przeciwnie, tę drogę rozwoju znaczą także bardzo często niewłaściwe rozstrzy-
gnięcia ze strony Magisterium. Te niewłaściwe rozstrzygnięcia stanowią dodat-
kowy element tarcia, dołączający się do tych, które w sposób konieczny zawsze 
są obecne w historyczności prawdy, zakłócają historyczny rozwój oraz czynią go 
po ludzku trudniejszym i bardziej gorzkim. (…)

Również te prawdy, które z punktu widzenia dogmatycznego są absolutnie 
wiążące, mogą zostać wypowiedziane i przekazane za pośrednictwem idei (roz-
powszechnionych de facto w danym okresie za pośrednictwem modeli i  przy-
jętych sposobów rozumienia), przekazanych nierozdzielnie wraz z zasadniczą 
wypowiedzią doktrynalną, a później uznanych za nieposiadające mocy wiążącej 
albo też wręcz za fałszywe.

Można i należy wprawdzie przyznać (jak już uczyniliśmy to powyżej), że 
historia dogmatu w sensie ścisłym przebiega w jedną stronę i nie podlega po-
nownemu rozpatrywaniu w tym znaczeniu, że podane w formie definicji orze-
czenie może zostać w okresie późniejszym ogłoszone jako absolutnie błędne. 
Nie może to mieć miejsca nawet wtedy, gdy zastosowanej przy tym rodzaju 
eksplikacji wiary nie sposób dowieść przekonywająco w jedynie logicznej ar-
gumentacji z  pierwotnych danych wiary. To wszystko jednak nie wyklucza 
możliwości, że także w przekazie oraz formie wypowiedzi dogmatów w sensie 
ścisłym zmieszane są nierozdzielnie wyobrażenia, sposoby interpretacji itd., 
które nie przynależą do wiążącej treści określonego artykułu wiary. Nie zosta-
ły one explicite oddzielone od tego artykułu w określonej epoce historii przez 
teologię tradycyjną, a  także przez Magisterium Kościoła, a  nawet z  powo-
dów natury historycznej nie mogły zostać oddzielone aż do pewnego punktu 
w czasie. Można mówić więc o istnieniu tego rodzaju amalgamatów (używając 
tego problematycznego wyrażenia) również w przypadku dogmatów w sensie 
ścisłym. (…)

Moglibyśmy naturalnie przytoczyć bardzo wiele przykładów tego rodzaju 
amalgamatów w  określonym dogmacie oraz nieodzowności ich wyelimino-
wania z  obowiązującego dogmatu. (…) Tego rodzaju proces eliminacji musi 
oczywiście jednocześnie wykazać wyraźnie, że przy tym procesie identyczność 
dogmatu w dawnym rozumieniu zostaje zachowana. (…)

Nie będzie rzadkim przypadkiem, że świadomość wiary w  Kościele (jako 
suma historycznie uwarunkowanych świadomości wiernych oraz także świado-
mości tych, którzy sprawują Urząd Nauczycielski w Kościele) będzie musiała 
z punktu widzenia psychologicznego dopiero powoli i pośród trudności przy-
zwyczajać się do zrozumienia, że eliminacja jakiegoś amalgamatu oraz nowa 
interpretacja sformułowania w świetle nowych horyzontów rozumienia rzeczy-
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wiście zachowuje dogmat nienaruszony co do istoty rzeczy. Jeśli stwierdzenie to 
jest prawdziwe, to oznacza, że Urząd Nauczycielski i teologia muszą cierpliwie 
liczyć się z krótszymi bądź dłuższymi okresami, podczas których zasadność (lub 
jej brak) dotycząca tego rodzaju eliminacji pozostaje niepewna. (…) Wszystko 
to zakłada religijną edukację wiernych, aby uchronić ich od mniemania, że tego 
rodzaju okresy pewnej niepewności zawsze i w  każdym przypadku stanowią 
groźbę dla właściwej substancji wiary.

K. Rahner, Historia dogmatów i teologii z wczoraj na dziś, [w:] Tenże, Pisma wybrane, 
t. I, tłum. G. Bubel, Kraków 2005, s. 91, 94–96, 98, 100–101.

PyTania
1. Jak Rahner uzasadnia konieczność nieustannego rozwoju dogmatu?
2. W jakim sensie Karl Rahner używa terminu „amalgamat” i jaką rolę pełni to 

pojęcie w jego koncepcji rozwoju dogmatu?
3. Podaj przykład jakiegoś amalgamatu dogmatycznego i jego eliminacji w hi-

storycznym procesie rozwoju dogmatu.
Opr. Piotr Sikora
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Metody w teologii

karl rahner

Zręby formalne metody antropologicznej Rahner przedstawił w  wykła-
dzie Teologia i antropologia wygłoszonym podczas teologicznego sympozjum 
w Chicago w 1966 roku. Hasłem tego spotkania stało się powiedzenie znako-
mitego teologa żydowskiego A. J. Heschela: „Biblia jest w pierwszym rzędzie 
Boską wizją człowieka, a nie ludzką wizją Boga”. 

Rahner wychodzi z założenia, że ludzie żyjący dzisiaj są uformowani, mniej 
lub bardziej świadomie, przez filozofię mającą swe źródło w myśli Kartezjusza 
i Kanta, gdzie człowiek stał się centrum refleksji i rozumienia świata. Każde 
filozoficzne pytanie o byt zewnętrzny zawiera w sobie ukryte pytanie o sens 
ludzkiego bytu. Tymczasem dogmaty wydają się współczesnemu człowiekowi 
mityczne – baśniowe, ponieważ te „twierdzenia teologiczne nie są sformuło-
wane w taki sposób, ażeby człowiek mógł zdać sobie sprawę z tego, co mówią 
w powiązaniu z  rozumieniem samego siebie, którego dostarcza mu jego do-
świadczenie”.

Niemiecki teolog formułuje zasadniczy postulat wobec teologii: jakieś za-
gadnienie teologiczne jest tylko wówczas dobrze rozwinięte filozoficznie, jeśli 
odnosi się jednocześnie do przedmiotu materialnego (treści wiary) i podmio-
tu poznającego (człowieka). 

I tu Rahner za Heideggerem, a nade wszystko za Kantem, wprowadza po-
jęcie przedrozumienia: ażeby człowiek mógł przyjąć słowo Boże, jest koniecz-
ne, aby posiadał już w sobie jakieś wyprzedzające, antycypujące rozumienie 
tego, kim jest Bóg. Bez takiego rozumienia bowiem Objawienie będzie ciągle 
dla człowieka czymś zewnętrznym, obcym.

Pragnieniem Karla Rahnera było ukazanie głębokiej zgodności istniejącej 
pomiędzy Słowem Objawienia a  aspiracjami człowieka. Tylko wtedy, kiedy 
dostrzeże on to powiązanie, może zrozumieć Objawienie, odkryć jego zna-
czenie dla siebie, a w konsekwencji przyjąć je jako swoje. W efekcie znajduje-
my w tej metodzie szansę i misję dla teologii współczesnej – szansę tak wielką, 
że warto, a nawet trzeba zaryzykować.
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TeksT

Teologia i antropologia
Celem tej niewielkiej objętościowo publikacji jest ukazanie, że teologia do-

gmatyczna musi być dzisiaj antropologią teologiczną oraz że tego rodzaju „an-
tropocentryczny zwrot” (anthropozentrische Wendung) jest owocny i konieczny. 
Problem człowieka oraz udzielane na niego odpowiedzi nie powinny być trak-
towane jako obszar materialnie i zakresowo odmienny od innych działów teo-
logii, lecz powinny znajdować się w centrum teologii dogmatycznej. Teza ta nie 
pozostaje w sprzeczności z „teocentrycznym” charakterem całej teologii, czyli 
np. z  nauką św. Tomasza o  tym, że Bóg jako taki jest przedmiotem formal-
nym teologii opartej na Objawieniu. O ile pojmuje się człowieka jako absolutną 
transcendencję ukierunkowaną na Boga, to „antropocentryzm” i „teocentryzm” 
teologii nie jawią się jako przeciwieństwa, lecz są w najwyższym stopniu jed-
ną i tą samą rzeczywistością, postrzeganą z dwóch różnych perspektyw. Żaden 
z obu aspektów nie może bowiem zostać zrozumiany bez drugiego. Antropo-
centryzm teologii nie jest więc żadną antytezą dla jej jednoznacznego charak-
teru teocentrycznego. Antropocentryzm teologii przeciwstawia się raczej opinii, 
że człowiek jest w teologii jednym z wielu tematów, występującym na wspól-
nej z  innymi szczegółowymi zagadnieniami (np. kwestia aniołów czy bytów 
materialnych) płaszczyźnie. Przeciwstawia się również przekonaniu, że można 
z teologicznego punktu widzenia mówić o Bogu bez jednoczesnego mówienia 
o człowieku lub odwrotnie, a także mniemaniu, że te dwa rodzaje wypowiedzi 
pozostają w związku jedynie co do przedmiotu, a nie co do samego poznania.  

Podobnie w  niewielkim stopniu tego rodzaju antropologiczne ukierun-
kowanie teologii przeciwstawia się i  jest swego rodzaju konkurencją dla jej 
charakteru chrystocentrycznego. Nie jest tu możliwe bardziej szczegółowe 
przedstawienie tego zagadnienia. Ograniczymy się tylko do stwierdzenia, że 
w dogmatyce chrześcijańskiej antropologia i  chrystologia, jeśli pojąć je wła-
ściwie, warunkują się wzajemnie. Antropologia chrześcijańska osiąga bowiem 
jej pełne znaczenie jedynie wtedy, jeżeli pojmuje człowieka jako potentia obo-
edientialis dla unio hypostatica. Podobnie chrystologia może być uprawiana 
jedynie w  perspektywie tego rodzaju antropologii transcendentalnej. Wyja-
śniając bowiem, czym jest unia hipostatyczna i  starając się przy tym unik-
nąć zarzutu głoszenia „mitów”, których nie sposób obecnie zaakceptować, 
chrystologia musi dzisiaj wykazać otwartość transcendentalnego horyzontu 
w obdarzonym łaską bycie człowieka i jego historii na ideę Boga–Człowieka. 
Chrystologia jednostronnie aposterioryczna. która nie pozostaje we właściwej 
relacji do całościowej koncepcji ewolucji świata z trudnością byłaby w stanie 
odeprzeć zarzut popadnięcia w mitologię.
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Pod pojęciem tego rodzaju antropologii należy oczywiście rozumieć antro-
pologię transcendentalną. Podejście do zagadnienia z  p e r s p e k t y w y  t r a n s-
c e n d e n t a l n e j  prowadzi do zadania pytania o konieczne warunki możliwości 
poznania albo działania w samym podmiocie. Tego rodzaju postawienie proble-
mu zakłada, że podmiot poznający nie jest po prostu jedną „rzeczą” pośród wielu 
innych, którą obok innych przedmiotów można, jeśli uważa się to za stosowne, 
uczynić orzecznikiem wypowiedzi, a która jednak nie pojawia się, nawet impli-
cite, w sądach orzekających o innych od niego przedmiotach. (…)

To, o czym mówiliśmy do tej pory w terminach abstrakcyjnych, zobrazujemy 
teraz (…) przykładami.

Teologia traktuje o a n i o ł a c h, powołując się przy tym na teksty Starego 
i Nowego Testamentu. Szkolna teologia tradycyjna mówi o nich w sposób po-
dobny do tego, jak czyni się to o  jakichkolwiek innych przedmiotach i wyda-
rzeniach. Objawienie, zawarte w Piśmie Świętym, wypowiada się na ich temat, 
a więc aniołowie istnieją. Zbierając i  systematyzując dane Biblii, można więc 
stworzyć traktat o aniołach, podobnie jak jest to w przypadku innych rzeczy, 
które na różne sposoby poznajemy. Gdyby Bóg z  sobie znanego powodu nie 
objawił istnienia aniołów, to po prostu nie byłoby angelologii. Ponieważ jednak 
zapragnął to objawić – podobnie jak mógłby to uczynić w  przypadku wielu 
innych nieznanych nam faktów (np. faktu istnienia na innych planetach bytów 
duchowo-cielesnych, obdarzonych łaską uświęcającą) – dlatego też istnieje an-
gelologia (ale nie mamy teologii pozaziemskich bytów cielesnych obdarzonych 
inteligencją). Człowiek współczesny zaczyna pytać, w jakim względzie dotyczy 
go ta dziwna nauka o  aniołach, które nie pojawiają się w  polu widzenia do-
świadczenia naukowego, dlaczego Bóg ją oznajmił i czy można ją w ogóle uznać 
za wiarygodną. Pod wrażeniem obcości zagadnienia zaczyna badać przebieg 
historii tego objawienia, a następnie ma pokusę stwierdzić, że zawarte w Sta-
rym Testamencie, a przejęte przez Nowy Testament twierdzenia o aniołach nie 
sprawiają wrażenia objawionych z nieba, lecz zrodzonych w głowach teologów 
Starego Testamentu pod wpływem ich środowiska duchowego i religijnego. W 
tej sytuacji napięcia pomiędzy angelologią tradycyjną a  sceptycznym powąt-
piewaniem w  jej prawdziwość winna interweniować transcendentalna antro-
pologia teologiczna. Z jej perspektywy nieodzowne jest zadanie następujących 
pytań: gdzie w  teologicznym samorozumieniu (Selbstverständnis) człowieka 
znajduje się punkt, w którym można umiejscowić angelologię? Jaki rodzaj teo-
logicznego samorozumienia człowieka dochodzi do głosu w  angelologii? In-
nymi słowy: jeśli heurystycznie przyjmiemy, że Objawienie mówi wyłącznie 
człowiekowi o tym, kim jest w swojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, 
to rodzi się pytanie, w jakiej formie angelologia przynależy do tego Objawienia? 
A może rzeczywistą wypowiedzią Objawienia nie jest w pierwszym rzędzie ist-
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nienie i natura aniołów samych w sobie, lecz raczej stosunek ludzi do tych bytów, 
których istnienie się zakłada (otwarty pozostaje tu problem, czy założenie to, 
zawarte w wypowiedzi Objawienia interpretowanej w perspektywie antropolo-
gicznej, jest postawione w formie tezy, czy też jest założeniem hipotetycznym)? 
Nie ma tu miejsca na przedstawienie wykładu angelologii w tej nowej, antro-
pologicznej perspektywie. Na tym przykładzie, w gruncie rzeczy drugorzędnym, 
chcieliśmy jedynie ukazać, na czym polega zwrot i koncentracja antropologicz-
na w teologii dogmatycznej.

(…)
Zapytajmy teraz, d l a c z e g o  tego rodzaju antropologiczny „zwrot” (anth-

ropologische Kehre) jest k o n i e c z n y  w teologii. Przemawiają za tym zasadnicze 
racje wewnętrzne, wynikające z istoty teologii i jej przedmiotu, racje wynikające 
z ducha czasów, w których żyjemy, oraz te racje, które podkreślane są przez apo-
logetykę i teologię fundamentalną.

1. W pierwszej kolejności zajmiemy się racjami czy też przyczyną wynikającą 
z istoty samej teologii. (…) Należy wyjść od stwierdzenia, że Objawienie jest 
objawieniem zbawienia i dlatego też teologia ze swej istoty jest teologią zba-
wienia. Przedmiotem Objawienia oraz refleksji teologicznej nie są jakiekolwiek 
dowolne rzeczy i argumenty, lecz to, co dotyczy zbawienia człowieka. Zdanie to 
nie oznacza zasady, że pewne przedmioty mogą być z góry wykluczone z kręgu 
możliwego Objawienia (trochę tak, jak w pewnego rodzaju „fundamentalizmie”), 
albowiem to, czym rzeczywiście jest zbawienie, staje się określone materialnie 
dopiero w wydarzeniu Objawienia. Niemniej jednak wypowiedź ta musi zostać 
przyjęta z całą powagą. Do rzeczywistości zbawczej może przynależeć jedynie 
to, czego brak rani „istotę” człowieka i  odcina od zbawienia. W przeciwnym 
razie człowiek mógłby bowiem zrezygnować ze zbawienia, nie popadając tym 
samym w stan potępienia. Nie oznacza to również racjonalistycznej i ahistorycz-
nej redukcji człowieka do transcendentalnego bytu abstrakcyjnego, uchwytnego 
jedynie w  jego strukturze formalnej, tak jak gdyby fakty, zaistniałe w historii 
i aposteriorycznie doświadczane w ich konkretności, nie miały żadnego znacze-
nia zbawczego. Oznacza to rozjaśniające sprowadzenie (erhellende Rückfuhrung) 
wszystkiego, co posiada znaczenie zbawcze, do tego transcendentalnego bytu 
(co nie jest tożsame z   wyprowadzeniem tego, co posiada znaczenie zbawcze, 
z tegoż transcendentalnego bytu). Pojęcie redukcji oznacza tu nie uszczuplenie 
(Verkürzung), lecz „sprowadzenie do podstaw” (Rückgrundüng).

(…)
Jeżeli więc Objawienie i teologia odnoszą się z istoty do zbawienia, wtedy 

sama ich struktura wymaga, aby w stosunku do każdego przedmiotu człowiek 
zadawał pytanie, w jakim stopniu przedmiot ten ma znaczenie dla jego zbawie-
nia. Innymi słowy: można odkryć zbawcze znaczenie danego zagadnienia teo-
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logicznego – a wszystkie zagadnienia teologiczne ten aspekt zawierają – jedynie 
poprzez zadanie pytania o podatność zbawczą (Heilsempfänglichkeit) człowieka 
wobec tego zagadnienia. O tę podatność zbawczą nie należy pytać tylko abs-
trakcyjnie, nie wolno zakładać jej w  jej najbardziej formalnej ogólności, prze-
ciwnie, trzeba o niej myśleć w odniesieniu do konkretnego przedmiotu, o który 
właśnie chodzi. Przedmiot ten nabiera bowiem znaczenia teologicznego tylko 
na podstawie i w nastawieniu na tę podatność zbawczą, nadając jej jednocześnie 
pewną specyfikę.

(…)
Niezależnie jednak od tego, jak pod tym względem kształtowała się sytu-

acja w historii, to właśnie epoka, w której żyjemy, wymaga stosowania orienta-
cji transcendentalno-antropologicznej oraz jej metody. Z pewnością platonizm, 
arystotelizm czy tomizm pozostaną zawsze filozofiami żywymi, z  których 
możemy się wiele nauczyć. Pozostaje jednak faktem (nawet jeśli w  filozofii 
uprawianej w Kościele dopiero od czterdziestu lat zaczęto przyjmować go do 
wiadomości), że dzisiejsza filozofia, a w następstwie również teologia, nie mogą 
i   n i e  p o w i n n y odwracać się od tego transcendentalno-antropologicznego 
zwrotu, który charakteryzuje filozofię współczesną od Kartezjusza, Kanta, po-
przez idealizm niemiecki (i przeciwstawne mu prądy) aż po współczesną feno-
menologię, filozofię egzystencjalną i ontologię fundamentalną. Cała ta filozofia 
jest głęboko (z niewieloma wyjątkami, np. Blondela) niechrześcijańska, upra-
wiając filozofię transcendentalną autonomicznego podmiotu, który zamyka się 
na doświadczenie transcendentalne, doświadczając siebie stale jako tego, kto 
jest w drodze, kto skądś przychodzi i dokądś podąża. Jednocześnie filozofia ta 
jest jednak głęboko chrześcijańska (bardziej niż uważali jej tradycyjni krytycy, 
wywodzący się z nowożytnej filozofii scholastycznej). W specyficznie chrześci-
jańskim rozumieniu człowiek nie jest bowiem w istocie jednym z elementów 
świata rzeczy, podporządkowanym na tej podstawie zbudowanemu systemo-
wi pojęć on tycznych, lecz jest podmiotem, od którego podmiotowej wolności 
zależy los całego kosmosu. Jeżeli bowiem historia zbawienia oraz potępienia 
nie miałaby żadnego znaczenia kosmologicznego, to chrześcijańska kosmologia 
byłaby jedynie dziecięcą zabawą w poezję, operującą pojęciami. Ta wewnętrzna 
dwoistość nie jest cechą samej tylko filozofii współczesnej, ale wszystkich dzieł 
ludzkich, a więc i filozofii wszystkich epok. Nie powinno nam to przeszkadzać 
w  widzeniu tego, co chrześcijańskie, w  historycznie uwarunkowanej sytuacji 
czasów współczesnych oraz w akceptacji tej sytuacji wraz z tym, co jest dla niej 
istotne jako element rzeczywistości, którego ani filozofia, ani w konsekwencji 
teologia chrześcijańska nie mogą pominąć.

Ktoś może powiedzieć, że epoka „czasów nowożytnych”, do której przyna-
leży antropologia transcendentalna, przeminęła albo zbliża się ku schyłkowi, 
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a tym samym również przemija charakterystyczna dla tej epoki filozofia1. Ta 
diagnoza jest być może słuszna. Jednak filozofie nie zmieniają się tak jak mody, 
ale przechodzą w nową filozofię nowej epoki historycznej, zachowując w ten 
sposób to, co jest w nich najbardziej istotne2. Jeśli bowiem chrześcijańska fi-
lozofia scholastyczna. a wraz z nią teologia „przespały” w dużej mierze okres 
czasów nowożytnych, to nie oznacza to, że zadanie, które zostało postawione 
przed nimi przez nowożytną filozofię, może zostać przez nie pominięte, pod 
pretekstem, że filozofia ta b y ć  m o ż e  jest na etapie zaniku. Przeciwnie, na-
leży przynajmniej nadrobić zaniedbania, jeśli teologia rzeczywiście ma odpo-
wiadać duchowi czasu, który nastąpi  p o  „czasach nowożytnych”. Ma to tym 
większe znaczenie, że przypuszczalnie filozofia przyszłości, aby odpowiadać 
na jutrzejszą sytuację społeczną, będzie zakorzeniona w pewnym nurcie nie-
mieckiego idealizmu, być może lewicowego heglizmu i w kierunkach ideowo 
wobec niego krytycznych. Jeżeli przyjmiemy, że tematami nadchodzącej filo-
zofii będą: nadzieja, społeczeństwo, krytyka ideologii, nowa forma wolności 
w nowo ukształtowanych relacjach społecznych, doświadczenie Boga obecne 
w doświadczeniu człowieka, który planuje własną rzeczywistość itd., to ozna-
cza to, że podstawowym tematem filozofii pozostanie nadal człowiek jako isto-
ta, która jest zdolna do poświęcenia samego siebie na rzecz tego, co przez niego 
zamierzone, a co tym samym nie jest podporządkowane nikomu. Dlatego rów-
nież z perspektywy przyszłościowej formy filozofii zwrot w stronę antropologii 
transcendentalnej jest wymaganiem, które musi zostać podjęte przez teologię 
obecną i teologię jutra.

Spróbujmy jeszcze wykazać konieczność teologii transcendentalno-antro-
pologicznej z perspektywy teologii fundamentalnej i apologetyki. Tendencja do 

„demitologizacji”, przenikająca teologię protestancką i  już poza nią wykracza-
jąca, jest zjawiskiem, które winno być traktowane z całą powagą. Pomimo tego, 
co w niej niedojrzałe, heretyckie i nie do przyjęcia, wskazuje ona na cechę teo-
logii, która nie jest jeszcze aktualnie wystarczająco uprawiana, a która powinna 
pojawić się w przyszłości, o ile pragniemy, by Ewangelia była przepowiadana 
w sposób godny wiary. Można uważać (po części słusznie), że teologia „demi-
tologizacji” jest w  teologii nową wersją dawnego liberalizmu i  racjonalizmu. 
Czy jednak poddaliśmy wystarczającej refleksji godne uwagi postulaty i znaki 
zapytania teologii liberalnej i racjonalistycznej? To jest rzeczywiście poważne 

1 Ta teza R. Guardiniego, wyrażona w: Ende der Zen, Würzburg 1950 (tłum. pol.: Koniec 
czasów nowożytnych. Świat i osoba. Wolność , łaska, osoba, Kraków 1969, s. 17–86), nie może 
tu być poddana pod dyskusję.

2 H. Rombach wykazał, że ten proces ewolucyjny charakteryzuje filozofię współczesną, por. 
Die Gegenwart der Philosophie, Freiburg 21964.
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pytanie. Protestancką teologię ortodoksyjną, a  wraz z  nią również nas, zbyt 
szybko uspokoiła myśl, że w  teologii protestanckiej szkoła Bartha odniosła 
całkowite zwycięstwo nad teologią liberalną. Barth i jego wielkie dzieło zacho-
wują oczywiście w wielu aspektach swą wagę, ale to jednak Bultmann odniósł 
zwycięstwo nad Barthem w europejskiej teologii protestanckiej3. I nie sposób 
uważać tego faktu jedynie za niesprawiedliwie okrutny przypadek w historii 
myśli ludzkiej.

Człowiek współczesny odbiera wiele wypowiedzi w teologii jako wypowie-
dzi o charakterze mitycznym, uważając, że nie sposób poważnie w nie wierzyć. 
Tego rodzaju postawa w ostatecznym wymiarze jest oczywiście błędna. Dzieje 
się tak jednak nie bez powodów, które subiektywnie nie mają swego źródła 
w  ludzkiej pysze czy głupocie ani też obiektywnie nie wynikają z charakteru 
tajemnicy, jaka jest obecna w prawdzie i rzeczywistości wiary. Aby dostrzec to, 
trzeba, abyśmy pomyśleli o sformułowaniach teologicznych w ten sposób, w jaki 
docierają one dzisiaj do uszu zwykłego człowieka i  prowadzą prawie bezwa-
runkowo do takiego, a nie innego ich rozumienia. Przyjrzyjmy się trzeźwo du-
chowej rzeczywistości czasów, w których żyjemy. Człowiek współczesny, który 
nie doświadczył wychowania chrześcijańskiego, słysząc stwierdzenie: „Jezus jest 
Bogiem, który stał się człowiekiem”, odrzuci je już na wstępie jako wypowiedź 
mityczną, która a priori nie może być poważnie brana pod uwagę i dyskutowa-
na: podobnie zresztą jak czynimy my, gdy słyszymy, że dalajlama uważa się za 
wcielenie Buddy. Człowiek ten słyszy również historię o dwóch osobach, które 
umarły w tej samej sytuacji i z tymi samymi dyspozycjami wewnętrznymi. Jedna 
z nich idzie natychmiast do nieba, ponieważ przypadkowo otrzymała odpust 
papieski, druga natomiast na wiele lat do czyśćca, ponieważ dzierżący władzę 
kluczy papież nie otworzył jej nieba we właściwym czasie. Jeżeli jednak insty-
tucję odpustu przedstawia się temu człowiekowi w   t e n  s p o s ó b, to trudno 
się dziwić, że uważa ją za wymysł kleru, któremu zdecydowanie sprzeciwia się 
posiadana przez niego idea Boga. Nie będzie też łatwo przekonać go o tym, że 
Bóg, który po upadku człowieka pragnie zbawienia wszystkich ludzi (również 
dzieci, które umierają po urodzeniu), ten oto Bóg nie jest w stanie przyjąć do 
swojej wiecznej chwały także małych dzieci umierających bez chrztu, ponieważ 
wiąże Go Jego własne prawo o konieczności chrztu świętego.

Przykłady tego rodzaju można by mnożyć (na tym jednak poprzestanie-
my). Nie wydaje mi się, aby teologia wypracowała – na poziomie pojęć oraz 
pedagogiki religijnej – metodę na tyle skuteczną, aby była ona w stanie uporać 

3  Stwierdzenie tego rodzaju jest niewątpliwie dużym uproszczeniem. Nie odmawiam 
znaczenia próbom wzajemnego zbliżania obu teologii, szczególnie wtedy, gdy – patrząc 
w przyszłość – dążą one do całkowitej syntezy (por. np. prace E. Jüngela).
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się z niezliczonymi trudnościami o tym charakterze. Powtórzmy: pozytywne 
powoływanie się na „tajemnicę”, którą Bóg niegdyś objawił, z punktu widze-
nia apologetyki nie przynosi żadnej albo prawie żadnej korzyści. Gdyby bo-
wiem f a k t  Słowa Objawionego posiadał w sposób absolutny psychologiczną 
oczywistość wykluczającą wątpliwość wszelkiego rodzaju, to można by wtedy 
przedstawić jego treść w sposób pozytywny jako tajemnicę, która nie podlega 
dyskusji. Ale jeżeli człowiek współczesny, z winy teologii, odbiera t r e ś ć  Ob-
jawienia jako niewiarygodną, to nie może specjalnie dziwić, że wzmacnia to 
jego wątpienie w   sam f a k t  Objawienia. Tak na marginesie: spostrzeżenie to 
ukazuje, że musimy dążyć do jeszcze ściślejszej „perychorezy” pomiędzy teo-
logią fundamentalną a  dogmatyką, aniżeli normalnie ma to miejsce obecnie. 
Wszystkie trudności, doświadczane przez współczesnego człowieka, mogą być 
sprowadzone do wspólnej struktury formalnej: wyrażenia teologiczne nie są 
formułowane w ten sposób, aby człowiek był w stanie dostrzec związek zawar-
tej w nich treści z tym rozumieniem samego siebie, jakie daje mu jego własne 
doświadczenie.

Nie można wymagać – byłby to bowiem powrót do herezji moderni-
zmu  –  podjęcia próby wydedukowania w  sposób konieczny z  ludzkiego 
doświadczenia samego siebie (Selbsterfahrung) wszystkich twierdzeń teo-
logicznych, pojmując je jako pojęciową obiektywizację i  wyrażenie tego do-
świadczenia. Nie mamy tego na myśli, chociaż problem ten jest trudniejszy, 
niż uważają z  reguły tradycyjni przeciwnicy modernizmu. Istnieje bowiem 
również d o ś w i a d c z e n i e  łaski, które jest rzeczywistością konstytutywną 
samego chrześcijaństwa. Nawet jeżeli zostawimy ten problem na boku, to i tak 
łatwo zauważyć, że związki (Zusammenhänge) między ludzkim doświadcze-
niem siebie a treścią twierdzeń dogmatycznych mogą być pomyślane inaczej 
niż tylko jako zwyczajny logiczny związek oparty na dedukcji i eksplikacji. Ist-
nieją związki analogiczne, a przede wszystkim związek ukonstytuowany przez 
fakt, że „natura” – pojęta jako duchowo-osobowa i transcendentalna – jest ele-
mentem wewnętrznym, konstytutywnym oraz koniecznym nie tyle abstrakcyj-
nej łaski jako takiej, ale rzeczywistości i procesu, w ramach których łaska jest 
rzeczywiście udzielana. W chwili, gdy odkryjemy i poddamy refleksji tego ro-
dzaju związki, do strzegając, że wymaga tego dobrze pojęta treść twierdzeń do-
gmatycznych, wtedy zdania te staną się bardziej wiarygodne nie tylko z punktu 
widzenia pedagogiki religijnej czy dydaktyki. Uwydatnienie tego rodzaju 
związków pozwoli na głębsze i pełniejsze zrozumienie sensu owych wypowie-
dzi, wyeliminuje ich ukryte błędne rozumienie, uwolni od niewłaściwych sche-
matów ich pojmowania oraz wyciągania nieuzasadnionych wniosków z  tych 
dogmatycznych twierdzeń. Odkrycie tych związków między treścią twierdzeń 
dogmatycznych a  ludzkim doświadczeniem samego siebie nie jest jednak co 
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do istoty rzeczy niczym innym niż pożądanym w naszych czasach zwrotem 
w stronę metody transcendentalno-antropologicznej w teologii, jak widać więc, 
zwrot ten jest nieodzowny również z punktu widzenia teologii fundamentalnej 
i apologetyki.

K. Rahner, Teologia i antropologia, [w:] Tenże, Pisma wybrane, tom I,
tłum. G. Bubel, Kraków 2005, s. 46–63.

PyTania
1. Jakie zdarzenia na gruncie filozofii prowadzą do antropocentryzmu teolo-

gicznego?
2. W jaki sposób autor uzasadnia teologicznie konieczność istnienia antropo-

centryzmu w teologii?
3. Na czym polega antropocentryzm teologiczny?

Opr. ks. Tadeusz Dzidek

PhiliP rosaTo

Przemiana, która nastąpiła w  teologii po II Soborze Watykańskim jest 
związana z odejściem od metody scholastycznej. Przedstawiony poniżej frag-
ment pragnie podać syntezę rozwijających się w XX wieku nurtów teologicz-
nych i podkreślić, że pełnia dogmatu katolickiego wyraża się w jednoczesnym 
uwzględnieniu wielu spojrzeń. Sama myśl, niezwykle twórcza, może budzić 
kontrowersje, bowiem zakłada w pewien sposób „teologię oddolną”, którą moż-
na interpretować jako pewną formę „przedrozumienia” charakterystycznego 
dla epoki i miejsca: egzystencjalnego w krajach anglosaskich, praktyczno-spo-
łecznego w  Ameryce Łacińskiej i  eschatologicznego w  świecie słowiańskim. 
Ażeby osiągnąć pełnię, nie można także unikać wizji ontologicznej, charak-
terystycznej dla tradycji Kościoła a  związanej przede wszystkim z  basenem 
Morza Śródziemnego i  światem łacińskim. Autorem tej próby syntezy me-
todologicznej jest ks. Philip J. Rosato, amerykański jezuita, urodzony w 1941 
roku. Doktorat obronił w  Tybindze, przez wiele lat wykładał na Papieskim 
Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Obecnie kontynuuje prace naukową 
i dydaktyczną w USA.

TeksT

W przybliżaniu metody będącej w  stanie jednoczyć znajomość przemian 
związanych  z  upływem czasu, jak i  aktualnej problematyki dogmatyki kato-
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lickiej, należałoby zrobić użytek z jakiegoś stosownego instrumentu, który sam 
w sobie byłby jednocześnie tradycyjny i innowacyjny. Taki instrument mógłby 
być wydobyty przez odwołanie się do frazy Anzelma: fides querens intellectum, 
i dołączenie do niej czterech przymiotników wskazujących cel: ontologicum, exi-
stentialem, practico-socialem i eschatologicum. Mówi się tutaj o czterech rozmaitych 
określeniach, z których każde odnosi się do innego okresu charakterystycznego 
dla dogmatyki katolickiej tego wieku1: pierwsze, dominujące przed II Soborem 
Watykańskim, kładło akcent na wiarę jako poszukiwanie zrozumienia ontolo-
gicznego aż do tego stopnia, że nie interesowano się zbytnio jej konkretnymi 
konsekwencjami. Drugie, przeważające podczas Soboru i bezpośrednio po nim, 
przeniosło akcent na wiarę, która szuka zrozumienia antropologicznego – bez 
negowania jednakże znaczenia jasności metafizycznej. Określenie trzecie, oczy-
wiste w ostatnim i obecnym dziesięcioleciu2, podkreśla wiarę, która szuka zro-
zumienia socjologicznego – bez rezygnowania w tym procesie ani z wymiaru 
ontologicznego, ani z wymiaru egzystencjalnego. O określenie czwarte, które 
jest współczesne, uwypukla wiarę w  poszukiwaniu jej zrozumienia „ostatecz-
nego” – bez zapominania jej aspektów: ontologicznego, personalnego i  spo-
łecznego, zawsze obecnych. Ten schemat, nakreślony w  dużym przybliżeniu, 
pragnie wskazać – za pomocą formuły tradycyjnej i  zmodyfikowanej – przej-
ście od neotomizmu przez egzystencjalizm katolicki oraz teologię polityczną 
czy teologię wyzwolenia, aż do teologii nadziei. Celem, dla którego opisuje się 
proces pokazujący, jak metoda teologii katolickiej rozwijała się współcześnie, 
jest wskazanie najważniejszych dróg dochodzenia do prawdy objawionej i zde-
finiowanej – dróg, które muszą być razem ujęte, nawet za cenę nadmiernej rów-
nowagi i przesadnego ducha umiarkowania, szczególnie w wypadku uczących 
w centrach międzynarodowych. (…)

[Fides querens intellectum ontologicum] Poznanie ontologiczne podkreśla 
charakter prawdziwości dogmatu. Uznaje ono wiarę chrześcijańską przede 
wszystkim jako fides quae, jako poznanie – objawione przez Boga – zjednocze-
nia między człowieczeństwem a  Bóstwem w  Jezusie Chrystusie, które służy 
za paradygmat relacji zjednoczenia między Bogiem i człowiekiem. Ta metoda 
stara się precyzyjnie zdefiniować, kim j e s t e m  Boga i człowieka, bardziej niż 
opisywać (z perspektywą także historyczną) to, co dramat ludzko-boski oznacza 
dla poszczególnej osoby i dla społeczeństwa, teraz i na końcu czasów. Korzyść 
tej metody zarysowuje się w  fakcie, że kładzie ona w  jasny sposób zrozumie-
nie przez człowieka Boskiej prawdy w  centrum poszukiwania teologicznego. 
Uwypukla to w tym celu, aby przedstawić, że tylko objawienie w sposób pewny 

1 Autor ma na myśli wiek XX (przyp. tłum.).
2 Artykuł został opublikowany w 1983 roku (przyp. tłum.).



254

Teologia fundamentalna

ukierunkowuje aspiracje człowieka do poznania rzeczywistości nadprzyrodzo-
nej. Poza tym podkreśla ona, że takie poznanie jest zbawcze, ponieważ poznając 
– na przykład – kim jest Jezus Chrystus i czym jest Kościół, wierzący dochodzi 
do poznania wywyższenia ludzkości w wyniku Bożego działania: poprzez Sło-
wo za sprawą Wcielenia i przez Ducha Świętego w darze łaski. Ta metoda czyni 
użytek z rozumowania dedukcyjnego, rozpoczynając od danych pozytywnych, 
które znajdują się w Piśmie Świętym i w Tradycji i które są tłumaczone w orze-
czeniach soborów Kościoła. (…)

[Fides querens intellectum existentialem] Najważniejsze aspekty pozytywne 
tej metody są takie, że rozpoczyna ona dociekanie teologiczne od analizy do-
świadczenia ludzkiego; używa myślenia indukcyjnego, aby dojść do zrozumienia 
natury i celu transcendentnego ludzkości; tłumaczy objawienie zarówno jako 
darmo dane spełnienie poszukiwania, które podejmuje człowiek w  kierunku 
ostatecznego sensu, jak i jako darmową propozycję, aby wejść w relację wolną 
i  bezwarunkową z  Bożym misterium3. (…) Krytyka tej metody spowodowa-
ła wskazanie jej ograniczeń. Teolodzy, którzy podkreślają jasność metafizyczną 
w dogmacie, widzą ten sposób jako zbyt niepewny i badawczy, ponieważ – czy-
niąc z osoby ludzkiej ważny element studium i kładąc akcent na fides qua (wiarę, 
którą osoba wierzy) – Boska prawda sama w sobie i wiara obiektywna są rozwa-
żane tylko jako odpowiedzi na ludzkie poszukiwania i aspiracje. (…)

Połączenie tych dwóch metod rozważa dwa nierozdzielne aspekty, o których 
mówi J 8, 32: zadanie ontologiczne teologii („poznanie prawdy”) daje solidną 
bazę dla jej funkcji egzystencjalnej („prawda was wyzwoli”). Jeżeli te dwie me-
tody nie są razem uwzględnione, to wtedy istnieje niebezpieczeństwo położenia 
akcentu jednostronnie na jedną lub drugą drogę, co mogłoby poważnie prze-
szkadzać kompletnemu przedstawieniu Ewangelii w jej sile oświecającej inteli-
gencję ludzką i umacniającej ludzką wolność. (…)

[intellectum practico-socialem] Już samo wzmiankowanie teologii politycznej 
czy teologii wyzwolenia jest wystarczające, aby wzbudzić podejrzenie lub zado-
wolenie, ze względu na to, w jaki sposób ktoś poznał znaczenie i walor funkcji 
społecznej i praktycznej dogmatu. (…) 

A jednak teologowie dogmatyczni prezentowaliby jednostronną interpretację 
II Soboru Watykańskiego, jeżeli utrzymywaliby, że jego dokumenty ograniczają 
wiarę do fides quae i fides qua, to znaczy do wiary w rzeczywistość obiektywną i do 
wiary jako aktu osobowego (personalnego). Sobór podkreśla nośność społeczno-

-polityczną wiary, o  ile jest to fides per quam societas iudicatur et mutatur: wiara, 
ze względu na którą społeczeństwo jest krytykowane i zmieniane. Jakkolwiek ta 

3 Ten punkt widzenia zostaje pogłębiony w: K. Rahner, Corso fundamentale sulla fede: in-
troduzione al concetto di cristianesimo, Roma 1978, s. 54–69.
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koncepcja wiary jako propagowania wymiaru profetycznego sprawiedliwości nie 
jest oddzielna od innych ani nie może być izolowana, jest ona wewnętrzną (nie-
rozdzielną) konsekwencją istnienia Kościoła i jego misji w świecie4. (…)

[Fides querens intellectum eschatologicum] Oprócz zainteresowania zna-
czeniem społecznym i  praktycznym wiary, warto także zwrócić uwagę na jej 
znaczenie ostateczne. Jakie światło rzuca sam cel dogmatu, jego wypełnienie 
w  momencie, w  którym Kościół jest wywyższony w  obiecanym Eschaton, na 
dogmat jako inicjatywę i  zadanie obecne w  historii? Wydaje się, że istnieje 
wzajemna relacja między aspektem eschatologicznym a  społecznym. Zwolen-
nicy podejścia za pomocą intellectum eschatologicum (…) wspierają spojrzenie 
na wypełnienie wiary – i na moment, gdy „zniknie to, co jest tylko częściowe” 
(1 Kor 13, 10). Ta perspektywa wspiera wysiłki chrześcijan w  rozwijaniu do-
gmatu, poprzez wyrażanie go w  terminach bardziej odpowiednich do zachę-
cania w kierunku reformy społecznej i  politycznej, której sukces nie jest bez 
znaczenia dla ludzkiego uczestnictwa w chwale Boga5. Punkt dojścia perspekty-
wy eschatologicznej jest zarazem historyczny i kulturowy. Egzegeci i historycy, 
począwszy od XIX wieku, ponownie odkryli centralny charakter Królestwa Bo-
żego w nauczaniu Jezusa i pierwotnego Kościoła. Ideologia ewolucjonistyczna, 
razem ze stałym postępem technologii, permanentnie zorientowały człowieka 
współczesnego w kierunku przyszłości. Aspekt pozytywny tej metody zawiera 
się w fakcie, że kieruje ona spojrzenie w przyszłość i prowokuje do krytycznej 
motywacji. Prowokuje tych, którzy popierają inne podejścia, już prezentowane, 
aby rozważyć trudną, lecz niemożliwą do uniknięcia kwestię: quid ad aeterni-
tatem? Z nadejściem bezpośredniego doświadczenia prawdy Bożej wszystkie 
określenia sformułowane w terminach ontologicznych, egzystencjalnych i spo-
łecznych o Bogu i świecie otrzymają potwierdzenie swojej prawomocności, ale 
także swojej prowizoryczności. (…)

Aspektem negatywnym tej metody jest niebezpieczeństwo, że może ona pro-
wadzić do negowania zdefiniowanych nieomylnie dogmatów przeszłości. (…) 

W ten sposób, aby dojść do zrównoważonej pozycji chrześcijańskiej, należy 
ująć rozmaite elementy teologii, które podkreślił Sobór Watykański: element 
ontologiczny, egzystencjalny, praktyczno-społeczny i eschatologiczny. 

P. J. Rosato, Perché studiare teologia a Roma, [w:] K. H. Neufeld (ed.), Problemi e pro-
spettive di teologia dogmatica, Brescia 1983, s. 495–520.

4 W tym miejscu następuje w tekście cytat z KDK 76 (przyp. tłum.).
5 Odnośnie do kompleksowego przedstawienia relacji między wiarą chrześcijańską i przy-

szłością świata por. J. Moltmann, Teologia della speranza. Ricerche sui fondamenti e sulle 
implicazioni di una eschatologia cristiana, Brescia 1970; W. Pannenberg, La teologia e il 
regno di Dio, Brescia 1971.
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PyTania
1. Jakie jest stanowisko autora na temat metody teologicznej? Czy według nie-

go wystarcza wyłącznie ujęcie ontologiczne pragnące przyjąć prawdę obja-
wioną w sposób intelektualny?

2. Czy jest możliwe takie budowanie traktatów teologicznych, aby – oprócz 
prawdy podanej do wierzenia – ujmowały one aspekt osobistej przemiany 
w darze łaski, zobowiązanie do działania etycznego i dawały eschatologicz-
ną nadzieję? 

3. Jak można by zinterpretować prawdę o Eucharystii, używając klucza zapro-
ponowanego przez Rosato?

Opr. i tłum. o. Piotr Chojnacki OCist


