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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


