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Anna Bielawska
Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia
w Białymstoku

Antropologiczne podstawy doskonałości
chrześcijanina według nauczania
biskupa Edwarda Kisiela

ANTHROPOLOGICAL FOUNDATIONS
OF THE CHRISTIAN PERFECTION ACCORDING
TO THE TEACHING OF BISHOP EDWARD KISIEL
This article presents the preaching of Bishop Edward Kisiel about the anthropological foundation of the Christian perfection. The Bishop shows man
as an individual created in love for love, and thus exalted by God. He also
emphasizes the fact of contamination of human nature, which manifests itself
in the human inclination to evil. The man appears to be totally dependent on
God in all things, so he is not able to overcome the effects of the original sin.
Kisiel describes redemption as the most important event in human history. It
is a gift and a task for mankind. The Bishop points to the need for cooperation
with grace in pursuit of eternal life.
Key words: bishop Edward Kisiel, the creation of man, the downfall of man,
redemption, eternal life.

Wstęp
Powołanie do doskonałości bp Kisiel traktuje jako powszechny
obowiązek ochrzczonych. Kluczowym tekstem w jego nauczaniu
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ukazującym to zagadnienie są słowa Chrystusa: „Bądźcie więc wy
doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 48).
Mówiąc o doskonałości chrześcijanina, nie można pominąć objawionej prawdy o człowieku, który został powołany przez Stwórcę do istnienia i wywyższony do stanu nadprzyrodzonego. Wskutek buntu utracił
komunię z Bogiem, a jego natura uległa skażeniu. Jedność człowieka
z Bogiem przywrócił Chrystus poprzez Śmierć i Zmartwychwstanie.
Dzięki Niemu człowiek może osiągnąć niebo. W niniejszym artykule
zostaną omówione: stworzenie człowieka, upadek i jego skutki, Odkupienie oraz życie wieczne w ujęciu bp. Edwarda Kisiela1.

1. Stworzenie człowieka
Nauczając o stworzeniu człowieka, Kisiel wychodzi od słów św. Jana
Apostoła „Bóg jest miłością” (1 J 4, 16)2. Porównuje miłość Bożą do
wezbranego morza, które wylewa z brzegów oraz do przepełnionego
naczynia, z którego woda wydostaje się na zewnątrz3. Skoro do natury miłości należy obdarowywanie nią innych, stąd miłość nie może
1

Biskup Edward Kisiel urodził się 24 lutego 1918 roku w Jundziłłowie na Wileńszczyźnie. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Jundziłłowie, następnie
w Starym i Nowym Pohoście oraz w Hermanowiczach. W 1932 r. rozpoczął
naukę w Państwowym Gimnazjum w Dziśnie, a trzy lata później przeniósł się
do Państwowego Gimnazjum w Pińsku, gdzie w 1937 r. zdał maturę. W tym samym roku wstąpił do Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego
w Wilnie, które ukończył w 1943 r. Święcenia kapłańskie przyjął w Warszawie
w 1943 r. Pierwszą parafią ks. Kisiela była Czarna Wieś, gdzie pracował przez
9 miesięcy. W latach 1944-1945 był wikariuszem w parafii Uhowo, po czym
przeniesiony został do parafii św. Rocha w Białymstoku. W 1950 r. rozpoczął
studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Tytuł doktora teologii otrzymał w 1953 r. W 1971 r. ks. Kisiel został powołany na
kanclerza kurii biskupiej, a 5 lat później na wikariusza kapitulnego Archidiecezji
w Białymstoku. W tymże roku, w maju, otrzymał nominację na biskupa tytularnego Limaty i Administratora Apostolskiego Archidiecezji w Białymstoku.
W 1991 r. Kisiel został pierwszym Biskupem Ordynariuszem nowo powstałej
Diecezji Białostockiej, a niecały rok później – Arcybiskupem Archidiecezji
Białostockiej. W maju 1993 r. Biskup Kisiel przeszedł na emeryturę. Zmarł
w Białymstoku 28 września 1993 r. Por. T. Krahel, Arcybiskup Edward Kisiel
(1918-1993), [w:] Arcybiskup Edward Kisiel pierwszy Metropolita Białostocki,
red. T. Krahel, Białystok 1994, s. 9-47.

2

Por. E. Kisiel, homilia: Miłosierdzie Boże na wieki wychwalać będę (1983), kaseta
audio 39, s. 1; Bóg Stwórca świata, teczka LV; konferencja I: O celu człowieka,
teczka XLII, s. 2.

3

Por. Bóg Stwórca świata, teczka LV; homilia: Miłosierdzie Boże na wieki wychwalać będę (1983), kaseta audio 39, s. 1.
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pozostać zamknięta sama w sobie i chce być dawana4. Autor ukazuje
stworzenie człowieka jako owoc udzielenia się Boga – Miłości5. Wyja- Historia
śnia, że Stwórca nie potrzebował człowieka, by uczynić siebie szczęśliwym, ale by uszczęśliwić samego człowieka. Bóg bowiem jest zawsze
nieskończenie szczęśliwy, niezależnie od stworzeń6.
Kisiel naucza, że Bóg stworzył człowieka z miłości i dla miłości7,
czyli chciał go obdarzyć swoją miłością, ale pragnął też być kochanym
przez człowieka. Stworzył go więc na swój obraz i podobieństwo (por.
Rdz 1, 27), co oznacza, że jest zdolny do poznania i miłowania Stwórcy8. Kisiel podkreśla, że Bóg stworzył człowieka, „aby go człowiek
znał, kochał, chwalił, Jemu wiernie służył, a potem z Nim w niebie
wiecznie królował”9. Poznanie Boga dokonuje się dzięki rozumowi,
który przyjmuje Objawienie zawarte w Piśmie Świętym oraz odczytuje
obecność Boga w naturze10. Miłość Boga autor widzi jako całkowite
poddanie się, skierowanie swego wnętrza ku Bogu, bycie niepodzielnym dla Niego11. Służba Bogu przejawia się w złożeniu siebie w ofierze
i bezwarunkowym poddaniu się Jego woli oraz uznaniu Bożej władzy
nad wszelkim stworzeniem. Chodzi tu o uczynienie ze służby Bogu
celu swego życia, a nie o zewnętrzne praktyki religijne12. Taka służba
przynosi chwałę Bogu, zgodnie ze słowami św. Pawła: „Przeto, czy

4

Por. E. Kisiel, Bóg Stwórca świata, teczka LV; konferencja I: O celu człowieka,
teczka XLII, s. 2; por. J. Warzeszak, Działanie Ducha Świętego w świecie i w Kościele według średniowiecznej szkoły franciszkańskiej, Niepokalanów 1992, s. 49.

5

Por. E. Kisiel, konferencja I: O celu człowieka, teczka XLII, s. 2; Bóg Stwórca
świata, teczka LV.

6

Por. E. Kisiel, konferencja I: O celu człowieka, teczka XLII, s. 2; homilia: Miłosierdzie Boże na wieki wychwalać będę (1983), kaseta audio 39, s. 1.

7

Por. E. Kisiel, Bóg Stwórca świata, teczka LV; konferencja I: O celu człowieka,
teczka XLII, s. 2.

8

Por. E. Kisiel, Jestem chrześcijaninem, teczka XLIII, s. 2; Stworzenie człowieka,
teczka LV; Niech będzie błogosławiona Święta Trójca i nierozdzielna jedność,
teczka VII.

9

E. Kisiel, nauka katechizmowa: O celu człowieka, teczka LV, s. 48; por. Cel życia,
teczka XLI.

10

Por. E. Kisiel, konferencja dla panien, teczka XLII, s. 4; konferencja I: O celu
człowieka, teczka XLII, s. 8.

11

Por. E. Kisiel, Celem człowieka Bóg, teczka XLI, s. 5-6; konferencja I: O celu
człowieka, teczka XLII, s. 8.

12

Por. tamże; Cześć Boża, teczka LI; Celem człowieka Bóg, teczka XLI, s. 5-6; por.
J. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, Kraków 2001, s. 44.
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jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę
Bożą czyńcie” (1 Kor 10, 31)13.
Kisiel wyjaśnia, co to znaczy, że człowiek został stworzony. Termin
ten oznacza powołanie z niebytu do istnienia bez udziału człowieka,
bez jego wiedzy nawet, ale z pragnienia Boga i Jego wszechmocą14.
Powołanego do istnienia, Bóg nieustannie podtrzymuje przy życiu.
Cofnięcie Jego łaski oznaczałoby dla człowieka obrócenie się w nicość15. Kisiel porównuje życie człowieka do garści popiołu. Wystarczy
lekki podmuch wiatru, aby proch rozsypał się na wszystkie strony
i pozostała nicość16. Autor podkreśla, że Bóg powołał człowieka do
bytu jako ukoronowanie całego dzieła stworzenia17.
Kisiel ukazuje człowieka jako jedność ciała i duszy18, co sprawia, że
łączy on w sobie świat widzialny i niewidzialny. Ciało jego jest śmiertelne, natomiast dusza – nieśmiertelna. Fakt ten – zdaniem Biskupa –
jednoznacznie wskazuje na wyższość duszy nad ciałem19. Podkreśla, że
poważnym błędem jest odwrócenie tego porządku rzeczy, czyli dawanie
pierwszeństwa materii, wygodzie, własnej woli, z pominięciem duszy,
ascezy i woli Bożej. Wskazuje, że prymat ciała nad duszą oraz techniki
nad etyką są niezgodne z zasadami chrześcijańskimi. Potwierdzają to
cytowane przez Biskupa słowa Chrystusa, w których przestrzega, by bać
się nie tych, którzy zabijają ciało, ale raczej Tego, który może przynieść
szkodę duszy (por. Mt 10, 8)20, oraz przypomina, że gdyby człowiek cały
świat zdobył, a działał na szkodę swej duszy, nie będzie to miało żadnej
wartości dla jego życia (por. Mt 16, 26). Cały świat, bowiem rozsypie się
13

Por. E. Kisiel, konferencja I: O celu człowieka, teczka XLII, s. 8.

14

Por. E. Kisiel, konferencja 2: Bóg moim celem, teczka XLI, s. 4; konferencja I:
O celu człowieka, teczka XLII, s. 2.

15

Por. tamże; konferencja 2: Bóg moim celem, teczka XLI, s. 4; konferencja I: O celu
człowieka, teczka XLII, s. 2; por. J. Warzeszak, Antropologia teologiczna – De
Deo Creatore, Warszawa 1990, s. 9.

16

Por. E. Kisiel, Zasady i skutki pokuty, teczka X, s. 1.

17

Por. E. Kisiel, konferencja I: O celu człowieka, teczka XLII, s. 2; Pochodzenie
pierwszych ludzi, teczka XL.

18

Por. E. Kisiel, Stworzenie człowieka, teczka LV; Dusza ludzka, teczka XL; homilia
na niedzielę VIII po Zielonych Świątkach, teczka L; wykład 10: Pochodzenie
człowieka według Pisma Świętego, teczka LXI.

19

Por. E. Kisiel, Stworzenie człowieka, teczka LV; Dusza ludzka, teczka XL.

20

Por. tamże; Stworzenie człowieka, teczka LV; konferencja 3: Poznanie siebie
samego, teczka XLI, s. 2; słowo Biskupa Ordynariusza w czasie sesji naukowej,
teczka XXVIII; Słowo w czasie sesji naukowej z okazji 400-lecia Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Białymstoku, „Wiadomości Kościelne
Archidiecezji w Białymstoku” 8(1982) nr 3, s. 14.
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w proch – zaznacza Kisiel – wszystko przeminie, tylko dusza nie umrze21.
Biskup przytacza argumenty przemawiające za istnieniem nieśmier- Historia
telnej duszy. Są one zaczerpnięte przede wszystkim z Pisma Świętego.
W Księdze Rodzaju czytamy: „[...] Bóg ulepił człowieka [...] tchnął w jego
nozdrza tchnienie życia” (Rdz 2, 7). Jest to pierwszy fragment mówiący
o duszy ludzkiej. Kisiel podaje też inne teksty z Nowego Testamentu, m.in.
Mt 10, 8; 16, 26; 26, 38; 26, 41. Podkreśla, że dusza w pojęciu biblijnym
oznacza często całego człowieka jako byt ożywiony, ale również jego
wnętrze ukierunkowane na Boga. Pragnienie Boga jest – według niego
– kolejnym argumentem przemawiającym za istnieniem nieśmiertelnej
duszy22. Innym jest sam rozum. Autor wyjaśnia, że człowiek wykonuje
czynności przynależące do sfery duchowej: myśli, mówi, pragnie rzeczy
duchowych, potrafi podporządkować sobie świat i go przemieniać. Na
istnienie duszy wskazuje też powszechne przekonanie ludzkości o jej
istnieniu, zwłaszcza filozofów i pisarzy23. Oprócz nieśmiertelności, autor
wymienia inne przymioty duszy ludzkiej: niematerialność, realność,
rozumność i wolność. Dwa ostatnie szerzej omawia. Rozum i wola są
to najwyższe władze duchowe człowieka. Wyróżniają go one spośród
innych stworzeń i czynią podobnym Bogu24. Rozum Biskup nazywa
„błyskiem mądrości Bożej”25, przez co zwraca uwagę na dwa fakty:
człowiek otrzymuje rozum w darze od Boga oraz Bóg umożliwia człowiekowi korzystanie z tej władzy26. Ukazuje też rolę rozumu: sprawia on, że
człowiek ma świadomość swojego istnienia. Rozum umożliwia również
poznanie samego siebie, swych obowiązków, celu życia oraz poznanie
Boga27. Wolę Kisiel ukazuje jako siłę, która w zamyśle Stwórcy ma kierować człowieka ku szczęściu, czyli ku Niemu samemu. Pozwala ona dążyć
do Boga, kochać Go, uznać w Nim swego jedynego Pana. Działanie woli
jest wtórne do działania rozumu, co autor tłumaczy tym, że nie można,
kochać kogoś, kogo się nie zna. Dopiero poznanie rozumem, Kim jest
21

Por. E. Kisiel, Stworzenie człowieka, teczka LV; konferencja I: O celu człowieka,
teczka XLII, s. 6-7.

22

Por. E. Kisiel, Dusza ludzka, teczka XL; Materia i duch, teczka XXV; por. KKK
363.

23

Por. E. Kisiel, Stworzenie człowieka, teczka LV; Dusza ludzka, teczka XL; por.
J. Pastuszka, Dusza ludzka, jej istnienie i natura, Lublin 1947, s. 15.

24

Por. E. Kisiel, konferencja 3: Poznanie siebie samego, teczka XLI, s. 2; Dusza
ludzka, teczka XL.

25

E. Kisiel, konferencja 2: Bóg moim celem, teczka XLI, s. 4.

26

Por. tamże.

27

Por. E. Kisiel, Człowiek swój cel osiągnąć może, teczka I; wykład 1: Poznawalność
Boga, teczka LXI, s. 4-5.
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Bóg sprawia, że człowiek pragnie Boga jako jedynego i ostatecznego
dobra28. Człowiek jako jedyne ze stworzeń – zaznacza Biskup – otrzymał
w darze wolę, ma więc możliwość wyboru. Potwierdzają to cytowane
przez niego słowa Chrystusa „Jeśli chcesz...” (Mt 19, 21). Wolność Kisiel
łączy z władzą. Chodzi tu o władzę w sensie możliwości decydowania
o sobie, wybierania, rezygnowania. Inaczej mówiąc, człowiek dzięki
wolnej woli jest panem siebie29. Autor widzi w tym wspaniały dar, ale
też i zadanie polegające na mądrym korzystaniu z niego. Mądre wykorzystanie wolności utożsamia z ukierunkowaniem na dobro człowieka.
Im więcej człowiek czyni dobra, tym bardziej jest wolny. Wybieranie
zła jest nadużywaniem wolności i prowadzi do zniewolenia. Stąd autor
przestrzega przed traktowaniem wolności jako samowoli, czyli przed
uleganiem zachciankom i hołdowaniem swemu ciału (por. Ga 5, 13).
Podkreśla również, że człowiek jeśli tylko tego pragnie, może pozostać
wewnętrznie wolny nawet wtedy, gdy jego zewnętrzna wolność jest
ograniczona. Źródłem wolności wewnętrznej jest Bóg30.
Nauczając o wolności, Kisiel akcentuje możliwość przyjęcia lub
odrzucenia Bożej miłości. Bóg – kontynuuje – stwarzając człowieka
wpisał w jego naturę pragnienie szczęścia, które zaspokoić może tylko
On sam31. Pojęcie szczęścia w nauczaniu Kisiela jest jednoznaczne ze
zjednoczeniem z Bogiem32. Owo zjednoczenie dawało radość, poczucie
bezpieczeństwa i godności pierwszym ludziom w raju33. Stąd w każdym człowieku jest obecna tęsknota za Bogiem i Jego miłością. Autor
zaznacza, że Bóg nie narzuca się człowiekowi, bo chce, by człowiek
sam Go wybrał, by tę tęsknotę w sobie budził i dążył do jej zaspokojenia34. Przemawia jednak czasem do człowieka głosem niepokoju,
28

Por. E. Kisiel, konferencja 2: Bóg moim celem, teczka XLI, s. 4; konferencja I:
O celu człowieka, teczka XLII, s. 3.

29

Por. E. Kisiel, Człowiek swój cel osiągnąć może, teczka I; konferencja 3: Poznanie
siebie samego, teczka XLI, s. 2.

30

Por. tamże; Człowiek swój cel osiągnąć może, teczka I; por. KKK 1730-1773; por.
J. Gogola, Teologia..., dz. cyt., s. 205.

31

Por. E. Kisiel, Warunki spotkania z Chrystusem, teczka XVI; konferencja I:
O celu człowieka, teczka XLII, s. 5; Eucharystia – spełnienie pragnień naszego
serca, teczka LIV, s. 2; Rezurekcja 3.IV.1988 r., teczka XXXIV, s. 4.

32

Por. E. Kisiel, Eucharystia – spełnienie pragnień naszego serca, teczka LIV, s. 2;
Pasterka 1977, teczka XXIII, s. 3.

33

Por. A. Läpple, Od Księgi, Rodzaju do Ewangelii, tł. J. Zychowicz, Kraków 1977,
s. 92.

34

Por. E. Kisiel, Warunki spotkania z Chrystusem, teczka XVI; konferencja I:
O celu człowieka, teczka XLII, s. 5; Pasterka 1977, teczka XXIII, s. 3; Rezurekcja
10.IV.1977, teczka XXIII, s. 1.
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który jest głosem Jego miłości. Człowiek czuje wtedy niezadowolenie
wewnętrzne, jest poruszony. Bóg niejako woła: „Oto stoję u drzwi Historia
i kołaczę” (Ap 3, 20), czeka na otwarcie człowieka, by z nim „zasiąść”
i „wieczerzać” (Ap 3, 20)35. Obecność Boga w sercu człowieka owocuje
zawsze radością i pokojem, czyni człowieka zdolnym do kochania, do
znoszenia trudów i cierpień36.
Autor porusza problem zagłuszenia lub zaspokojenia w niewłaściwy
sposób tęsknoty za szczęściem. Jest to problem poważny ze względu
na konsekwencje. Kisiel zalicza do nich: rozpacz, załamanie, utratę
wiary i sensu życia, a w najbardziej krytycznych przypadkach – próby
odebrania sobie życia37. Człowiek, który nie chce lub nie potrafi odnaleźć szczęścia w Bogu, szuka go poza Nim. Biskup wymienia środki,
jakich człowiek używa, by uczynić siebie szczęśliwym: pieniądze, dobra materialne, relacje ludzkie, czyli ogólnie mówiąc świat doczesny.
Podkreśla, że szczęście budowane na takich środkach jest iluzoryczne.
Prawdziwe szczęście bowiem obiecał Bóg tym, którzy wiernie przy
Nim trwają. Autor przypomina, że życie ludzkie składa się z dwóch
części: pierwsza, krótka – to pielgrzymowanie po ziemi w trudzie,
pracy i cierpieniu, druga – to wieczność, otwarta z chwilą śmierci,
obfitująca w szczęście i radość. Uznanie tej prawdy jest warunkiem,
aby nie pobłądzić w życiu38. Poszukiwanie szczęścia w świecie zawsze
jest skazane na niepowodzenie, gdyż – jak powtarza Biskup za św. Augustynem – „niespokojne jest serce człowieka dopóki nie spocznie
w Bogu”. Prawdę tych słów wielu ludzi uznaje dopiero w momencie
śmierci, gdy już nie ma miejsca na iluzje, co do tzw. „szczęścia na ziemi”39. W człowieka, jak już wspomniano, zostało wpisane pragnienie
bóstwa, tęsknota za źródłem i przyczyną istnienia40. Temu, kto tej
prawdy nie uznaje, można by – zdaniem Kisiela – umieścić na grobie
napis: „Tu spoczywa głupiec, który nie wiedział, po co żył”41. Biskup
porównuje takiego chrześcijanina do żeglarza płynącego nie wiadomo
dokąd i w jakim celu. Taka podróż może skończyć się rozbiciem okrętu.
35

Por. E. Kisiel, konferencja wstępna: O potrzebie rekolekcji, teczka XLII, s. 3.

36

Por. Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, Katowice 1991, s. 138-139.

37

Por. E. Kisiel, Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, teczka XXII, s. 5.

38

Por. tamże; konferencja I: O celu człowieka, teczka XLII, s. 4-5.

39

E. Kisiel, Eucharystia – spełnienie pragnień naszego serca, teczka LIV, s. 2; por.
nauka katechizmowa: O celu człowieka, teczka LV, s. 2; Bóg radością i nadzieją
świata, teczka XXXI, s. 3.

40

Por. E. Kisiel, kazanie na Pasterce 1955, teczka II, s. 3; Uroczystość Trójcy
Przenajświętszej nakłada na nas obowiązek wiary, teczka XV, s. 6.

41

E. Kisiel, por. konferencja wstępna: O potrzebie rekolekcji, teczka XLII, s. 2-3.
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Do życia prawdą o Bogu jako jedynym szczęściu Biskup przekonuje
też słowami Chrystusa: „Starajcie się naprzód o Królestwo Boga
i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6,
33). Zdobywanie szczęścia w Bogu ukazuje on jako wartość, dla której
osiągnięcia należy spełnić pewne warunki. Pierwszy z nich to pozbycie
się z własnego życia powierzchowności, pośpiechu i niepokoju. Z tym
warunkiem łączy się następny, czyli wysiłek trwania w ciszy i skupieniu. Kolejnym jest pamięć o Bogu, rozmyślanie i zgłębianie Jego
prawd, bo – jak przypomina Kisiel – kto szuka Boga, już Go odnalazł,
a ten kto tęskni, już Go ma42. Ten zaś kto nie szuka, sprowadza na siebie
nieszczęście, ponieważ wszystko poza Bogiem utraci43.
Biskup zwraca uwagę na konieczność wdzięczności wobec Boga za
Jego dary, szczególnie za stworzenie na obraz i podobieństwo Boże.
Wdzięczność jest naturalną postawą wobec tego, kto człowiekowi
uczynił dobro. Kisiel podkreśla, że wdzięczność jest obowiązkiem człowieka wobec Boga, od którego wszystko otrzymał. Ponadto stwierdza,
że wdzięczność okazywana Bogu jest nie tylko wyrazem czci wobec
Niego, ale również szczęściem dla samego człowieka44.

2. Upadek człowieka i jego skutki
Upadek człowieka spowodowany został jego odwróceniem się od
Boga. Ten akt nieposłuszeństwa pociągnął za sobą konsekwencje, które
tak jak grzech pierworodny, dotykają każdego człowieka. W niniejszym paragrafie zostaną omówione następujące zagadnienia: grzech
pierworodny, skażenie natury ludzkiej, cierpienie, śmierć, odrzucenie
Boga i obojętność wobec Boga.

2.1 Grzech pierworodny
Biskup Kisiel, chcąc ukazać, jakim złem jest grzech pierworodny,
przypomina dobroć Stwórcy wobec człowieka. Naucza o następujących faktach: ofiarowaniu przez Boga raju wraz z wszelkimi jego
bogactwami i pozwoleniu na korzystanie z ofiarowanych darów, co
poświadcza słowami Pisma Świętego: „Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać do woli” (Rdz 2, 16). Autor podkreśla również,
że Bóg chcąc, by człowiek był szczęśliwy, zakazał mu zrywać owoce
42

Por. tamże; nauka katechizmowa: O celu człowieka, teczka LV, s. 2.

43

Por. Tomasz a Kempis, O naśladowaniu..., dz. cyt., s. 102.

44

Por. E. Kisiel, Stworzenie człowieka, teczka LV; Niewdzięczność, teczka LI;
Pasterka 1977, teczka XXIII, s. 3.
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z drzewa poznania dobra i zła (por. Rdz 2, 17)45. Drzewo to symbolizuje
prawo moralne i sumienie w wymiarze praktycznym. Słowo „znać” Historia
u Izraelitów nie oznaczało jedynie osiągnięcia pewnej wiedzy, ale również umiejętność jej praktycznego zastosowania46. Zakaz ten – według
Kisiela – miał być próbą wierności człowieka wobec Boga, próbą,
która zakończyła się porażką. Autor przypisuje winę za tę porażkę
nie tylko człowiekowi, ale również Szatanowi. Pod jego wpływem bowiem biblijna Ewa zerwała zakazany owoc i podała go mężowi. W ten
sposób pierwsi ludzie okazali Bogu nieposłuszeństwo, sprzeciwili się
i odwrócili od swego Stworzyciela, a zwrócili ku stworzeniu47. Autor
podkreśla strategię działania Szatana: posłużył się on wobec człowieka podstępem. Najpierw przedstawił fałszywy obraz Boga i wywołał
podejrzliwość w sercu człowieka, przy pomocy umiejętnie postawionego pytania: „Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców
ze wszystkich drzew tego ogrodu?” (Rdz 3, 1). Szatan podważył w ten
sposób autorytet Boga i wprowadził wewnętrzny chaos. Dalej „ojciec
kłamstwa” umocnił przekonanie człowieka o nieuczciwości Boga jako
tego, który jakoby nie pragnie jedynie dobra dla swego stworzenia.
Człowiek pociągnięty wizją samowystarczalności i niezależności od
Boga – zgrzeszył48.
Autor porusza zagadnienie konsekwencji nieposłuszeństwa pierwszych rodziców. Podstawowym skutkiem grzechu było wypędzenie ich
z raju. Obraz ten symbolizuje zerwanie przyjaźni z Bogiem i utratę
prawa do nieba49. Kisiel mówi nie tylko o zerwaniu przyjaźni, ale wręcz
o powstaniu przepaści, jaka zrodziła się między Stwórcą a stworzeniem
po grzechu pierworodnym. Mocno zaznacza tu negatywną postawę
człowieka, który doprowadził do zerwania relacji z Bogiem oraz jego
trudną sytuację, którą spowodował swoim wolnym wyborem50.

45

Por. E. Kisiel, konferencja II: O grzechu, teczka XLII, s. 3; Oczekiwanie na
Chrystusa, teczka II.

46

Por. E. Świerczek, Na początku stworzenia, Kraków 1992, s. 40.

47

Por. E. Kisiel, konferencja II: O grzechu, teczka XLII, s. 3; konferencja VI: Świat
bez grzechu, teczka XLIII, s. 2; Chrystus narodzony przynosi ludziom światło
i pokój, teczka LII, s. 4.

48

Por. E. Kisiel, Ciebie Oblubienicę przyozdobił sobie, bo przestępstwo Adama nie
ma prawa w Tobie, teczka LIII; Rozdwojenie w naturze ludzkiej, teczka I.

49

Por. E. Kisiel, konferencja II: O grzechu, teczka XLII, s. 3; homilia: Miłosierdzie
Boże na wieki wychwalać będę (1983), kaseta audio 39, s. 1; por. J. Warzeszak,
Antropologia..., dz. cyt., s. 13.

50

Por. E. Kisiel, Ofiara krwawa Chrystusa, teczka LI.
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Kolejnym skutkiem grzechu pierworodnego – według Kisiela – stała
się utrata nieśmiertelności i niecierpiętliwości, darów, które posiadali
ludzie w raju51. Ponadto, po upadku przyroda stała się dla człowieka
przyczyną trudu i cierpień52. Te konsekwencje grzechu, jak i sam
grzech, autor ukazuje jako rzeczywistość dziedziczoną przez wszystkich ludzi53. Wynika to z prostego faktu: tak, jak zgrzeszył pierwszy
Adam, którego nazywa korzeniem całej ludzkości, tak też grzech dosięga każdego człowieka (por. Rz 5, 12)54. Mówiąc o tej prawdzie opiera
się też na słowach króla Dawida: „Oto zrodzony jestem w przewinieniu
i w grzechu poczęła mnie matka” (Ps 51, 7)55. Zaznacza, że człowiek idący drogą doskonałości chrześcijańskiej, powinien nieustannie pamiętać
o prawdzie dziedziczenia grzechu pierworodnego i jej następstwach,
gdyż ma ona wpływ na relację z Bogiem56.

2.2 Skażenie natury ludzkiej
Fakt, że człowiek grzeszy, wynika przede wszystkim ze skażenia natury ludzkiej, czyli osłabienia woli i zaciemnienia umysłu57.
Przejawia się to m.in. – zdaniem autora – w teoretycznym przyjęciu
wiary: wierzący zna doskonale naukę Chrystusa o dobru i miłości,
ale nie realizuje jej w życiu, a nawet, jego postawa bywa sprzeczna
z wyznawaną wiarą. Brakuje mu sił i chęci do wytrwania na drodze
wiodącej do Boga58. W naturze człowieka – podkreśla Biskup – rodzi
51

Por. E. Kisiel, konferencja II: O grzechu, teczka XLII, s. 3; por. R. Jałbrzykowski,
Bóg jest Miłość, czyli przewodnia myśl w życiu duchownym, Wilno – Poznań –
Warszawa – Lublin 1933, s. 16.

52

Por. E. Kisiel, Katolik wobec przyrody, teczka VI; Nasze kapłaństwo służebne,
„Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku” 16(1990) nr 2, s. 14.

53

Por. E. Kisiel, Radość wielkanocna, teczka VIII, s. 1; konferencja II: O grzechu,
teczka XLII, s. 3.

54

Por. tamże; Grzech pierworodny I, teczka LV; Wielkanoc świętem nadziei i radości, teczka XXVI, s. 4; Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny, teczka LII, s. 2.

55

Por. tamże.

56

Por. tamże; konferencja II: O grzechu, teczka XLII, s. 3; kazanie na Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, teczka LII, s. 2.

57

Por. tamże, s. 4; Grzech pierworodny II, teczka LV; Natura sprzymierzeńcem
szatana, teczka XL; Nasze kapłaństwo służebne, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku” 16(1990) nr 2, s. 14; por. R. Garrigou-Lagrange, Trzy
okresy, życia wewnętrznego, tł. T. Landy, Niepokalanów 1998, s. 256-257.

58

Por. E. Kisiel, Wigilijne przemówienie radiowe, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku” 16(1990) nr 4, s. 23; kazanie na Uroczystość Bożego Ciała,
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się rozdwojenie, którego przyczyną jest istnienie dwóch zasadniczo
dróg życiowych: jednej trudnej, pełnej wyrzeczeń i wysiłku, wiodącej Historia
ku szczęściu i drugiej – łatwej i przyjemnej, wiodącej ku złu. Jedynym
według niego sposobem, by wytrwać na właściwej, czyli trudniejszej
ścieżce, jest łaska Boża i otwarcie się na nią. Uzasadnia to faktem
zranienia natury człowieka przez grzech pierworodny. Zranienie owo
sprawia, że człowiek kuszony przez Szatana jest bardziej skłonny do
wyboru tego, co wygodne i przyjemne, ale niekoniecznie dobre59.
Autor przypomina o prawdzie skażenia natury człowieka, ponieważ
zanegowanie jej prowadzi do stwierdzenia, że człowiek sam z siebie
jest dobry, a to z kolei powoduje, że człowiek nie potrzebuje Boga,
a więc i współpracy z Nim60. Stąd też wynika, że walka ze słabością
jest obowiązkiem i nieodłączną rzeczywistością życia chrześcijanina.
Biskup motywuje powyższe stwierdzenie słowami biblijnego Hioba:
„Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka?”(Hi 7, 1) oraz św.
Pawła: „nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę” (Rz 7,
15)61. Aby wygrać tę walkę, potrzebna jest z jednej strony łaska Boża,
a z drugiej praca człowieka. Praca nad sobą, nad swoimi słabościami
i wadami jest – zdaniem autora – ogromnym wysiłkiem, stąd konieczna
jest wytrwałość i roztropność oraz odpowiedzialność za siebie i swoje
czyny62. Biskup Kisiel, zgodnie z nauką św. Pawła, ukazuje trzech
przeciwników, z którymi człowiek musi walczyć: ciało, świat i Szatan63.

2.3 Cierpienie
Jednym ze skutków grzechu pierwszych ludzi ukazanym przez
Biskupa jest życie nieodłącznie związane z cierpieniem. Dzieli
teczka I, s. 2.
59

Por. E. Kisiel, Rozdwojenie w naturze ludzkiej, teczka I; Słowo Pasterskie Biskupa
Edwarda Kisiela Administratora Apostolskiego Archidiecezji w Białymstoku na
rozpoczęcie Wielkiego Postu, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku” 3(1977) nr 2, s. 28; por. KDK 13, Jan Paweł II, O aniołach i szatanie, oprac.
A. Sujka, Kraków 1998, s. 112.

60

Por. E. Kisiel, szkic kazania na Uroczystość Świętego Michała Archanioła,
teczka LIV, s. 1.

61

Por. tamże; Człowiek cielesny i człowiek duchowy, teczka XXXI.

62

Por. E. Kisiel, Bohaterstwo życia codziennego, teczka I; Samowychowanie, teczka
VIII.

63

Por. E. Kisiel, Słowo Pasterskie Biskupa Edwarda Kisiela Administratora Apostolskiego Archidiecezji w Białymstoku na rozpoczęcie Wielkiego Postu, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku” 3(1977) nr 2, s. 28; konferencja
II: O grzechu, teczka XLII, s. 4; por. J. Gogola, Teologia..., dz. cyt., s. 205.
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cierpienie na fizyczne (brzydota, choroby) i moralne (brak miłości)64.
Kisiel wskazuje właściwą postawę wobec cierpienia, polegającą na
pokornym przyjęciu krzyża w codzienności. Taką postawę nazywa
„męczeństwem dnia codziennego”65 i wyjaśnia, że skoro Chrystus odkupił człowieka przez Mękę i Śmierć, to Zbawienie stanie się udziałem
tego, kto uczestniczy w Jego ofierze66. Ponadto chrzest jest zaproszeniem skierowanym przez Jezusa do włączenia się w Jego cierpienie.
Podczas chrztu wierzący zostaje niejako „przybity z Chrystusem do
krzyża”67. Kisiel naucza, że upatrywanie w cierpieniu kary Bożej za
grzechy jest poważnym błędem, gdyż tak widziane cierpienie staje
się dla człowieka przekleństwem i może wywoływać bunt przeciwko
Bogu lub obojętność wobec Stwórcy. Doszukiwanie się w cierpieniu
kary za grzech jest bardzo płytkim spojrzeniem na życie ludzkie, wynikającym z błędnej wizji Boga Ojca68. Przypomina, że tak traktowano
cierpienie w czasach Starego Testamentu, natomiast nauka Chrystusa
na temat cierpienia jest inna. Na potwierdzenie tej racji przywołuje
biblijną historię o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia. Chrystus
wyjaśnia w niej, że choroba nie jest karą ani za grzech chorego, ani
jego rodziców (por. J 9, 1-3)69. Chrześcijanin nie tylko ma przyjmować
cierpienia, ale ma cieszyć się i być dumnym z łaski cierpienia. Na potwierdzenie swych słów przytacza zdanie św. Pawła: „Nie daj Boże,
bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego,
Jezusa Chrystusa” (Ga 6, 14). Krzyż, który był znakiem hańby, jawi się
w nauczaniu autora jako znak zbawienia i nadziei70.
Kisiel podejmuje też problem intensywności dopuszczanego przez
Boga cierpienia. Wyjaśnia, że krzyż, który staje się udziałem człowieka, nigdy nie jest ponad jego siły. Oznacza to, że Stwórca dając lub
64

Por. E. Kisiel, kazanie pasyjne: Szymon Cyrenejczyk, teczka XLV, s. 4; kazanie
pasyjne na komplety, teczka XLV.

65

E. Kisiel, Męczeństwo dnia codziennego, teczka VI.

66

Por. E. Kisiel, homilia na poświęcenie ołtarza w prokatedrze białostockiej,
teczka XXX, s. 3; Słowo Pasterskie Biskupa Edwarda Kisiela Administratora
Apostolskiego Archidiecezji w Białymstoku na rozpoczęcie Wielkiego Postu 1987,
„Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku” 13(1987) nr 1, s. 7.

67

E. Kisiel, konferencja 4: Poznanie samego siebie, teczka XLI, s. 5; por. Zbawienie
przyszło przez krzyż, teczka XXVI, s. 5.

68

Por. E. Kisiel, Kara za grzechy, teczka II; Wartość cierpienia chrześcijańskiego,
teczka II.

69

Por. tamże; homilia wygłoszona w kaplicy Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku 1.IV.1984 r., teczka XXX, s. 2.

70

Por. E. Kisiel, kazanie pasyjne, teczka I; Wartość cierpienia chrześcijańskiego,
teczka II; Sens krzyża, teczka XII.
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dopuszczając cierpienie, umacnia człowieka swoją łaską, by mógł je
dźwigać. Ponadto, chrześcijanin mając świadomość, że Bóg chce da- Historia
nego cierpienia, będzie je przeżywał jako wyraz służby Bogu71. Autor
zaznacza, że cierpienie jest trudno zrozumieć i przyjąć, ponieważ
pozostaje pewną tajemnicą dla chrześcijanina72.
Biskup Kisiel dzieli cierpienie na zawinione i niezawinione przez
człowieka. Pierwsze człowiek sam sobie nakłada przez własne decyzje
czy czyny, jest ono konsekwencją wolnych wyborów człowieka. Drugie
jest krzyżem danym lub dopuszczonym przez Boga73. Podkreśla, że
nie tyle ważna jest przyczyna cierpienia czy jego rodzaj, co cel74. Celem cierpienia – według autora – jest uświęcenie człowieka75. Mówiąc
o owym celu, skupia się na męce Chrystusa. Wyjaśnia, że przyjął On
naturę ludzką i wszystkie trudności związane z życiem na ziemi, oprócz
grzechu. Szczytem Jego cierpień była męka i śmierć na krzyżu76. Te
wydarzenia spowodowały uświęcenie cierpienia i pozwalają wierzącemu zaakceptować krzyż własnego życia oraz zrozumieć znaczenie
słów Zbawiciela: „Słodkie jest Moje jarzmo, a Moje brzemię lekkie”
(Mt 11, 30). Gdyby Chrystus nie złożył ofiary ze swego życia – zauważa autor – człowiek nie byłby w stanie nieść ciężaru doświadczeń
życiowych77. Ponadto, nauczając o celu cierpienia Biskup akcentuje
aspekt naśladowania Chrystusa w przyjmowaniu krzyża, które głównie
polega na posłuszeństwie Bogu. Poucza o tym sam Zbawiciel: „Jeśli
kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie
krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16, 24). Wynika stąd, że krzyż
jest nieodłącznym elementem życia ucznia Chrystusa. Mówi o tym też
św. Piotr, na którego powołuje się Kisiel: „Chrystus również cierpiał
za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami” (1 P 2,
71

Por. tamże; kazanie pasyjne, teczka I; konferencja dla panien, teczka XLII,
s. 10; Kisiel mówi o sobie: „Droga do biskupstwa poprzedzona była wielkim
cierpieniem [...] Bóg dopuścił [je] dla jakiś wiadomych celów. Bogu niech będą
dzięki za wszystko”; tenże, konferencja dekanalna IX.1976 r., s. 2; por. Jan Paweł
II, Orędzie na I Światowy Dzień Chorego (1993), [w:] Duchowa troska o chorego,
red. L. Szczepaniak, Kraków 1999, s. 14.

72

Por. E. Kisiel, kazanie pasyjne: Szymon Cyrenejczyk, teczka XLV, s. 4.

73

Por. tamże.

74

Por. E. Kisiel, kazanie pasyjne: Szymon Cyrenejczyk, teczka XLV, s. 4; Sens
krzyża, teczka XII.

75

Por. E. Kisiel, kazanie na Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego, teczka
LII; Sens krzyża, teczka XII.

76

Por. E. Kisiel, kazanie pasyjne, teczka I; kazanie pasyjne na komplety, teczka
XLV.

77

Por. tamże.
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21). Autor przypomina również rozmowę Jezusa ze św. Piotrem, który
wręcz odwodził Go od podjęcia drogi krzyża. Usłyszał wtedy bardzo
ostre słowa: „Zejdź Mi z oczu szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku” (Mt 16, 23). Myślenie na sposób Boży
polega na dostrzeżeniu w cierpieniu szansy na osiągnięcie najwyższego
dobra, jakim jest wieczna chwała. Potwierdził to Chrystus po swoim
zmartwychwstaniu: „Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść
do swej chwały?” (Łk 24, 26)78. Autor zaznacza, że życie ludzkie to
Via crucis79. Ten fakt – jego zdaniem – powinien skłaniać wszystkich
wierzących do przyjęcia krzyża80.
Biskup Kisiel uzasadnia, że dobrze przeżyte cierpienie może przynosić obfite owoce nawrócenia i zbawienia, nie tylko w własnego, ale
również innych ludzi81. Cierpiący, który z pokojem wewnętrznym znosi
trudy czy choroby i ofiarowuje je Chrystusowi, pomaga odnaleźć Boga
bliźnim. Autor, powołując się na słowa Jana Pawła II wypowiedziane
do chorych, ukazuje, że choć człowiek cierpiący jest słaby, posiada taką
moc jak ukrzyżowany Chrystus82. Cierpienie chorego jest darem dla
innych członków Mistycznego Ciała Chrystusa. Mówi o tym św. Paweł,
na którego powołuje się autor: „Teraz raduję się w cierpieniach za was
i dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego
Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1, 24)83.
Owocem cierpienia, na który autor zwraca uwagę, jest też pełne miłości spojrzenie na trudności bliźnich oraz cierpliwość i wyrozumiałość

78

Por. tamże; kazanie na Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego, teczka
LII; Sens krzyża, teczka XII.

79

E. Kisiel, kazanie pasyjne na komplety, teczka XLV; por. Edmonton – Holy Rosary, teczka LXXX; por. J. Ratzinger, Śmierć i życie wieczne, tł. M. Węcławski,
Warszawa 1986, s. 113.

80

Por. E. Kisiel, kazanie pasyjne na komplety, teczka XLV.

81

Por. E. Kisiel, Odezwa Biskupa Edwarda Kisiela Administratora Apostolskiego
Archidiecezji w Białymstoku z okazji 50-lecia Apostolstwa Chorych, „Wiadomości
Kościelne Archidiecezji w Białymstoku” 5(1979) nr 3, s. 48; bp Kisiel podkreślał
przed śmiercią, że „cierpienie ofiarowuje za Kościół, archidiecezję, świętość
kapłanów i za wszystkich, których był pasterzem”; S. Szymecki, Słowo Księdza
Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego Metropolity Białostockiego, „Wiadomości
Kościelne Archidiecezji Białostockiej” (1993) nr 3, s. 9.

82

Por. E. Kisiel, Odezwa Biskupa Edwarda Kisiela Administratora Apostolskiego
Archidiecezji w Białymstoku z okazji 50-lecia Apostolstwa Chorych, „Wiadomości
Kościelne Archidiecezji w Białymstoku” 5(1979) nr 3, s. 48.

83

Por. E. Kisiel, Wartość cierpienia chrześcijańskiego, teczka II.
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w stosunku do nich84. Wyjaśnia, że dzieje się tak, ponieważ człowiek,
który sam doświadczył bólu i niemocy, łatwiej zrozumie, co czuje cier- Historia
piący, chętnie też przyjdzie mu z pomocą. Na potwierdzenie tych słów,
przytacza biblijną historię o miłosiernym samarytaninie (por. Łk 10,
30-37). Autor zachęca do naśladowania postawy samarytanina wobec
potrzebujących i daje konkretne wskazania. Pierwszym krokiem jest
zauważenie wokół siebie cierpiących oraz zwalczanie obojętności
wobec nich, kolejnym – okazanie zainteresowania i współczucia.
Udzielana pomoc powinna być adekwatna do potrzeb. Niektórzy pragną wsparcia i obecności drugiego człowieka, inni potrzebują pomocy
materialnej, jeszcze innych trzeba otoczyć opieką duchową, zwłaszcza
obudzić w nich ufność wobec Boga85. W każdym cierpiącym – podkreśla autor – wierzący ma dostrzegać Chrystusa. Podstawą do tego są
cytowane przez niego słowa, w których Zbawiciel sam utożsamia się
z chorymi: „byłem chory, a odwiedziliście Mnie” (Mt 25, 36)86. Biskup
stawia Chrystusa jako wzór postawy wobec chorych. Podczas swego
ziemskiego życia otaczali Go chorzy i cierpiący, przychodzili do Niego
prosząc o uzdrowienie, zaradzenie ich problemom. Chrystus zawsze
miał dla nich czas, okazywał swoją miłość, wobec wielu czynił cuda87.
Omówione wyżej owoce cierpienia rodzą się stąd, że człowiek pod jego
wpływem zaczyna dostrzegać własną kruchość, bezradność, ograniczenie, a tym samym zależność od Boga. Święty Paweł, którego cytuje
autor, mówi, że „moc w słabości się doskonali” (2 Kor 12, 9). Słabość
w nauczaniu Kisiela jest więc rzeczywistością widzianą w zupełnie nowym świetle, nie jako przekleństwo, ale jako przestrzeń szczególnego
działania Boga. Cierpienie jest próbą, która – jeśli człowiek ją przetrwa
z poddaniem się woli Bożej – umocni wiarę i odnowi wewnętrznie
człowieka88. Ponadto wskazuje, że cierpienie pomaga kierować myśli
84

Por. tamże; Odezwa Biskupa Edwarda Kisiela Administratora Apostolskiego
Archidiecezji w Białymstoku z okazji 50-lecia Apostolstwa Chorych, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku” 5(1979) nr 3, s. 47; Kara za grzechy,
teczka II.

85

Por. E. Kisiel, homilia wygłoszona w kaplicy Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku 1.IV.1984 r., teczka XXX, s. 4; por. Jan Paweł II, Orędzie na IV Światowy
Dzień Chorego (1996), [w:] Duchowa troska..., dz. cyt., s. 33.

86

Por. E. Kisiel, Chrystusowi w chorych, teczka XIV.

87

Por. E. Kisiel, homilia w czasie Mszy św. z udziałem pracowników służby zdrowia i opiekunek chorych, teczka XVI; homilia wygłoszona w kaplicy Szpitala
Wojewódzkiego w Białymstoku 1.IV. 1984 r., teczka XXX, s. 1.

88

Por. tamże, s. 3; kazanie na Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego, teczka
LII; kazanie pasyjne na komplety, teczka XLV; homilia na III niedzielę Wielkiego
Postu, teczka XXVIII; por. KKK 1500.
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i działanie ku Bogu, bo poza widzeniem własnej kruchości, człowiek
inaczej też patrzy na doczesność – łatwiej zauważa marność i przemijanie świata. Patrzy na życie ziemskie z perspektywy wieczności,
czyli z nadzieją na wieczną nagrodę będącą owocem współudziału
w cierpieniach Chrystusa. Kisiel, potwierdzając to, przypomina obietnicę Zbawiciela: „Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą
pocieszeni” (Mt 5, 4)89.

2.3 Śmierć
Kolejnym skutkiem grzechu pierworodnego omawianym przez Biskupa jest śmierć. Autor powołuje się tu na słowa św. Pawła: „albowiem
zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz 6, 23)90. Śmierć w jego nauczaniu
jest wydarzeniem kończącym życie ludzkie jako czasu otwarcia na
przyjęcie lub odrzucenie łaski Bożej91. Życie człowieka w świetle tej
prawdy nabiera szczególnej wartości, gdyż tylko do momentu śmierci
człowiek może zasługiwać na wieczność92. Autor podkreśla, że śmierć
nie jest końcem, ale zmianą życia ludzkiego, które dalej będzie trwało,
ale już w innej rzeczywistości93. Kisiel ukazuje śmierć jako wydarzenie powszechne i konieczne94. Wyjaśnia, że każdy człowiek podlega
śmierci, ponadto równa ona wszystkich ludzi, niezależnie od ich
statusu społecznego czy wykształcenia95. Jedyną, ale bardzo istotną
różnicą, której śmierć nie niweczy, pozostaje według Biskupa jakość
prowadzonego życia na ziemi. Życie cnotliwe i święte w żaden sposób
bowiem nie może być zrównane z życiem grzesznym i bezbożnym96.
89

Por. E. Kisiel, kazanie pasyjne na komplety, teczka XLV.

90

Por. E. Kisiel, konferencja VI: Świat bez grzechu, teczka XLIII, s. 2; Grzech
pierworodny II, teczka LV.

91

Por. E. Kisiel, konferencja I: O celu człowieka, teczka XLII, s. 6-7; por. KKK
1007.

92

Por. E. Kisiel, konferencja I: O celu człowieka, teczka XLII, s. 6-7; Droga do
nieba, teczka IV.

93

Por. E. Kisiel, Wprowadzenie do Mszy św. Biskupa Edwarda Kisiela Administratora Apostolskiego Archidiecezji w Białymstoku podczas pogrzebu śp. ks.
Stanisława Suchowolca, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku”
15(1989) nr 1, s. 126.

94

Por. tamże; Przemówienie wygłoszone w czasie Mszy św. za poległych żołnierzy
polskich na cmentarzu Casamassima we Włoszech dnia 2 listopada 1982 r.,
„Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku” 9(1983) nr 2, s. 27.

95

Por. E. Kisiel, Śmierć, teczka I; por. A. Nossol, Teologia bliższa życiu, Paryż 1993,
s. 282.

96

Por. E. Kisiel, kazanie na nieszporach żałobnych, teczka VI, s. 5; Śmierć, teczka I.
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Śmierć jest konieczna, czyli pewna, ale bardzo niepewny jest jej czas.
Stąd w jego nauczaniu pojawia się zachęta, by być czujnym i goto- Historia
wym na śmierć w każdej chwili, ponieważ „o godzinie, której się nie
domyślacie Syn Człowieczy przyjdzie” (Łk 12, 40). Autorowi chodzi tu
o świadomość, że śmierć może nadejść niespodziewanie. Ta świadomość owocować będzie poprawą postępowania. Naucza, że wieczność
człowieka będzie taka, jakie jest jego życie97. Nie jest to bynajmniej
zachętą z jego strony do nieumiarkowanego korzystania z ziemskich
uciech, w myśl epikurejskiego carpe diem. Zastępuje te słowa innymi:
„ceńmy czas”98. Chodzi o czas jako dar dany przez Boga dla otwarcia
się na Jego miłosierdzie. Czas jest zadaniem, z którego trzeba będzie
zdać sprawę Bogu. Autor zachęca, by stawiać sobie pytanie o należyte
wykorzystanie użyczonego przez Stwórcę czasu99. Biskup wyjaśniając
zależność życia doczesnego i wiecznego, porównuje chrześcijanina do
drzewa: upadnie ono w tym kierunku, w którym się pochyla. Podobnie jest z człowiekiem: jeśli ma upodobanie w grzechu, gotuje sobie
śmierć wieczną100.
Autor w swym nauczaniu podejmuje temat pozytywnego spojrzenia
na śmierć. Zaznacza, że jest ono możliwe jedynie dzięki Chrystusowemu zwycięstwu nad złem. Jezus dokonał tego przez dobrowolną
zgodę na śmierć, której jako Bóg nie podlegał oraz przez Zmartwychwstanie101. Kisiel ukazuje śmierć jako udział w Misterium Paschalnym Chrystusa. Wynika z tego prawda, że skoro chrześcijanin razem
z Chrystusem umiera, to razem z Nim będzie żył. Podkreśla, że śmierć
Zbawiciela była tylko pozorną przegraną, ponieważ po niej nastąpiło
Zmartwychwstanie102. Pozytywne spojrzenie na śmierć Biskup opiera
na obietnicach Chrystusa: „Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew,
ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 54)
oraz: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to
97

Por. tamże; kazanie na Dzień Zaduszny, teczka XVII; przemówienie w czasie
pogrzebu śp. ks. kan. Kazimierza Borżyma, teczka XXIII, s. 5; por. Tomasz
a Kempis, O naśladowaniu..., dz. cyt., s. 67-69.

98

E. Kisiel, Przemówienie wygłoszone w czasie Mszy św. za poległych żołnierzy
polskich na cmentarzu Casa Massima we Włoszech dnia 2 listopada 1982 r.,
„Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku” 9(1983) nr 2, s. 27.

99

Por. tamże; homilia: Spotkanie Dziśnian III 1980, kaseta audio 35, s. 1.

100

Por. E. Kisiel, kazanie na Dzień Zaduszny, teczka XVII.

101

Por. E. Kisiel, Szczęśliwi, którzy w Panu umierają, teczka XVI; Jestem chrześcijaninem, teczka XLIII, s. 2.

102

Por. E. Kisiel, homilia: Spotkanie Dziśnian III 1980, kaseta audio 35, s. 1; Rezurekcja 10.IV.1977 r., teczka XXIII, s. 1.
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choćby umarł, żyć będzie” (J 11, 25). Słowa te dają nadzieję szczęścia
wiecznego i czynią śmierć wydarzeniem, na które człowiek się godzi,
gdyż jest ono chciane przez Boga, Pana życia i śmierci103.
Autor naucza również o sposobie przeżywania śmierci. Jako wzór
stawia świętych. Żyli oni sprawiedliwie, a więc umierając mogli się
radować, chociaż – zaznacza – nie mieli całkowitej pewności zbawienia.
Biskup wymienia przyczyny spokojnego i pełnego radości ich odejścia
z tego świata: nie mieli wyrzutów sumienia dotyczących przeżytego
czasu, nie byli też przywiązani do osób, miejsc czy rzeczy, więc oderwanie od nich nie stanowiło dla nich żadnej trudności. Wreszcie, pełne
zjednoczenie z Bogiem było rzeczywistością najbardziej przez nich
upragnioną, a uczestniczyć w niej mogli jedynie przechodząc bramy
śmierci104. Kisiel przypomina słowa św. Jana, które mówią o właściwym przeżywaniu śmierci: „Błogosławieni, którzy w Panu umierają”
(Ap 14, 13) i wskazuje, że wzorem życia w Panu była Maryja. Wolna
od przywiązań, pełna pokory Służebnica Boża, wszelkie myśli i pragnienia kierowała ku Niemu. Nie uczyniła nigdy nic przeciwnego woli
Stwórcy. Kto będzie starał się tak postępować – podkreśla Kisiel – nie
będzie przeżywał lęku przed śmiercią105. Lęk ów oraz niejednokrotnie bunt, wynika z następujących faktów: rozbicia jedności natury
człowieka w momencie śmierci, zerwania więzów ze światem, a także
świadomości zła popełnionego za życia106. Wyjaśnia, że zerwanie więzi
ze światem jest tym bardziej bolesne, im większe było przywiązanie
człowieka do osób i dóbr oraz im większe było nieuporządkowane
zaangażowanie w sprawy ziemskie. Świadomość wyrządzonego zła
Kisiel określa mianem „robaka toczącego i dręczącego duszę w momencie śmierci”107. W owym lęku i buncie autor widzi przyczynę traktowania śmierci jako zła, a w konsekwencji uporczywego odsuwania
myśli o niej108. Od śmierci nie da się uciec, ale można złagodzić myśli
o tym trudnym wydarzeniu, jak już wspomniano, poprzez naśladowanie życia Maryi i świętych. Kisiel daje następujące wskazania, które
ochronią przed niewłaściwym podejściem do faktu śmierci: trwanie
103

Por. E. Kisiel, homilia w czasie spotkania wychowanków Państwowego Gimnazjum im. ks. Grzegorza Piramowicza w Dziśnie, teczka XXVI, s. 1; pogrzeb
Anieli Kisiel 1986 r., s. 1.

104

Por. E. Kisiel, Szczęśliwi, którzy w Panu umierają, teczka XVI; Wniebowzięta
naszą nadzieją przy śmierci, teczka LII, s. 5-7.

105

Por. tamże; Nauka grobów, teczka X, s. 1.

106

Por. E. Kisiel, Szczęśliwi, którzy w Panu umierają, teczka XVI.

107

Tamże; por. kazanie na nieszporach żałobnych, teczka VI, s. 1.

108

Por. E. Kisiel, Szczęśliwi, którzy w Panu umierają, teczka XVI.
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w łasce uświęcającej oraz pogłębianie świadomości prawdy o przemijaniu wszystkiego i względności spraw doczesnych. Taka postawa Historia
rodzi w sercu człowieka pragnienie dóbr nieprzemijających i troskę
o ich zdobycie109. Kolejnym wskazaniem, które ma dopomóc w ufnym
oczekiwaniu na śmierć jest pogłębienie wiary w Boga, który jest sędzią
sprawiedliwym, ale też najlepszym, kochającym Ojcem, troszczącym
się o człowieka i towarzyszącym mu przez całe życie, również w godzinie śmierci110. Autor zachęca, by myśląc o śmierci równocześnie
wzbudzać akty ufności wobec miłosiernego Boga i polecać się nieustannie Matce Bożej jako patronce dobrej śmierci111. Podkreśla ogromną
wartość żywej wiary w tej trudnej dla człowieka chwili, ukazując
tragedię przeżywania śmierci przez człowieka niewierzącego. Nie ma
on nadziei, bo wszystko w jego mniemaniu nagle się kończy. Pojawia
się więc nie tylko lęk, ale przerażająca trwoga112. Człowiek wierzący,
mimo że odczuwa strach, widzi przed sobą perspektywę wieczności113.

3. Odkupienie człowieka
Biskup Kisiel przedstawia Odkupienie człowieka jako najważniejsze
wydarzenie w historii ludzkości. Uzasadnia to faktem niemożności
pokonania przez człowieka skutków grzechu pierworodnego. Sytuacja, w jakiej się człowiek znalazł, uczyniła go nieszczęśliwym. Autor
podkreśla zwłaszcza potrzebę interwencji Boga w przywrócenie człowieka do jedności ze Stwórcą114. „Obrażonego Boga – sam Bóg mógł

109

Por. E. Kisiel, kazanie na nieszporach żałobnych, teczka VI, s. 1-3; rekolekcje
zamknięte w domu rekolekcyjnym oo. Jezuitów w Częstochowie w dniach 21.VII
do 25.VII.1947 r., teczka XLII.

110

Por. E. Kisiel, kazanie na nieszporach żałobnych, teczka VI, s. 1-3;.

111

Por. E. Kisiel, pogrzeb Biskupa Aleksandra Mościckiego – katedra łomżyńska
27.XI.1980 r., teczka XXVI, s. 2.

112

Por. tamże; kazanie na nieszporach żałobnych, teczka VI, s. 1-3.

113

Por. E. Kisiel, Wniebowzięta naszą nadzieją przy śmierci, teczka LII, s. 8;
Wielkanoc świętem nadziei i radości, teczka XXVI, s. 2; por. J. Misiurek, Ars
moriendi – sztuka umierania, [w:] Cierpienie i śmierć, red. A. Nowak, Lublin
1992, s. 238.

114

Por. E. Kisiel, Ofiara krwawa Chrystusa, teczka LI; homilia: Wielki Czwartek
(1976), kaseta audio 19, s. 1; Zbawienie przyszło przez krzyż, teczka XXVI, s. 1;
Odkupienie, teczka LV; Słowo Pasterskie Biskupa Edwarda Kisiela Administratora Apostolskiego Archidiecezji w Białymstoku z okazji ogłoszenia przez
Ojca Świętego Jana Pawła II Jubileuszu Odkupienia, „Wiadomości Kościelne
Archidiecezji w Białymstoku” 9(1983) nr 2, s. 30.
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godnie przeprosić”115. Grzech pierworodny był próbą wywyższenia
się człowieka ponad Boga, a sprowadził poniżenie. Stąd – jak naucza
autor – Bóg, aby przywrócić człowiekowi godność, uniżył się, przybrał
postać ludzką116 oraz przyjął na siebie mękę i śmierć117. Przez Wcielenie i Odkupienie Chrystus nie tylko pojednał człowieka z Bogiem,
ale też złagodził inne konsekwencje grzechu pierworodnego: w sferze
duchowej wysłużył łaskę uświęcającą, oświecił rozum i wzmocnił wolę,
a w sferze cielesnej wysłużył zmartwychwstanie ciał i stał się źródłem
szczęścia człowieka już tu na ziemi118.
Motywem Odkupienia ludzkości – zdaniem Kisiela – była miłość
wyrażająca się w tym, że Bóg dał nową szansę człowiekowi po tym, jak
człowiek Nim wzgardził. Odkupienie – podkreśla autor – jest darem danym zupełnie za darmo, czyli bez żadnej zasługi ze strony człowieka119.
Człowiek jest zaproszony do przyjęcia łaski Odkupienia, a właściwie
zobowiązany, by na nią pozytywnie odpowiedzieć, ponieważ dar ten
jest również zadaniem120. Z drugiej jednak strony, Bóg nie przymusza
do przyjęcia jakichkolwiek darów, ponieważ obdarzył człowieka wolną
wolą i tej decyzji nie cofa. Stąd człowiek zawsze może odrzucić dar
Odkupienia121.
Warunkiem właściwego skorzystania z Odkupienia jest dostrzeżenie
jego dwóch aspektów: negatywnego i pozytywnego. Pierwszy aspekt
dotyczy wyzwolenia człowieka z niewoli grzechu, drugi – możliwości

115

E. Kisiel, Ofiara krwawa Chrystusa, teczka LI; por. Złoty Jubileusz Kapłański
ks. kanonika Michała Badowskiego, teczka XXXVIII, s. 2.

116

Por. E. Kisiel, Pojęcie zbawienia społecznego, teczka LX, s. 5; konferencja XIII:
Bądźcie mi świadkami, teczka XLIII, s. 1.

117

Por. E. Kisiel, Droga Krzyżowa, teczka III; Złoty Jubileusz Kapłański ks. kanonika Michała Badowskiego, teczka XXXVIII, s. 2.

118

Por. E. Kisiel, Odkupienie, teczka LV; Społeczne wartości Wcielenia według św.
Hilarego z Poitiers, s. 100-101.

119

Por. E. Kisiel, Pojęcie zbawienia społecznego, teczka LX, s. 5; konferencja XIII:
Bądźcie mi świadkami, teczka XLIII, s. 1; por. Jan Paweł II, Redemptor hominis,
[w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, przyg. do druku S. Małysiak,
Kraków 1996, s. 14.

120

Por. E. Kisiel, Słowo Pasterskie Biskupa Edwarda Kisiela Administratora Apostolskiego Archidiecezji w Białymstoku z okazji ogłoszenia przez Ojca Świętego
Jana Pawła II Jubileuszu Odkupienia, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji
w Białymstoku” 9(1983) nr 2, s. 30; Ofiara krwawa Chrystusa, teczka LI; por.
M. Mejzer, Odkupieńcza śmierć?, [w:] Tajemnica odkupienia, red. L. Balter,
S. Dusza, F. Mickiewicz, S. Stancel, Poznań 1997, s. 230.

121

Por. W. Hryniewicki, Nadzieja zbawienia dla wszystkich, Warszawa 1989, s. 93.
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życia w pełni szczęścia122. Aby dostrzec, jak wielkim darem jest Odkupienie, czyli wyzwolenie z niewoli zła, trzeba – podkreśla Kisiel – po- Historia
siadać w sobie świadomość grzechu jako rany zadanej Bogu, który jest
samą miłością i świętością. Dopiero ta świadomość rodzi pragnienie
wynagrodzenia za grzechy i niewierności oraz wdzięczność wobec
Boga za dar Odkupienia. Stała świadomość własnej grzeszności powoduje nieustanne przyzywanie Boga, w którego mocy jest zachować
człowieka od upadków, a tym samym od niewoli grzechu123. Drugim
aspektem Odkupienia jest otwarcie człowiekowi drogi do pełni szczęścia, a więc do niezgłębionej radości i pokoju. Kisiel dostrzega pewne
niebezpieczeństwo w skupianiu się tylko na tym drugim aspekcie,
gdyż prowadzi to do zatracenia świadomości potrzeby nawrócenia124.
Z drugiej zaś strony wyjaśnia, że o Odkupieniu jako rzeczywistości
niosącej radość i szczęście, mówili już prorocy starotestamentalni
i Apostołowie, a przede wszystkim sam Jezus. Świat, a więc i człowiek,
podlega procesowi ciągłego doskonalenia się; osiągnie pełnię dopiero
w Chrystusie, gdy Ten przyjdzie powtórnie na ziemię125. Ów argument
– zdaniem Kisiela – również wskazuje na rzeczywistość Odkupienia
jako zadania dla człowieka126. Wysiłek jest konieczny, aby otworzyć
się na łaskę Odkupienia, ponieważ Bóg chce, by człowiek przyjął
ją w sposób świadomy i wolny127. Wysiłek jest też konieczny z innej
przyczyny. Zbawienie nie dokonuje się, jak Odkupienie, bez udziału
człowieka. Odkupiony człowiek ma współpracować z Bogiem w celu
osiągnięcia nieba128. Kisiel wyjaśnia, że człowiek ma otwierać się na
łaskę Odkupienia przede wszystkim przez słuchanie Słowa Bożego
i przyjmowanie sakramentów129.
122

Por. E. Kisiel, homilia na otwarcie Jubileuszu Odkupienia, teczka XXIX, s. 2.

123

Por. E. Kisiel, Pojęcie zbawienia społecznego, teczka LX, s. 2; por. Jan Paweł II,
Reconciliacio et paenitentia, [w:] Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1,
przyg. do druku S. Małysiak, Kraków 1996, s. 232.

124

Por. E. Kisiel, Pojęcie zbawienia społecznego, teczka LX, s. 2-3.

125

Por. tamże, s. 3.

126

Por. tamże s. 3-6, Zbawienie przyszło przez krzyż, teczka XXVI, s. 5.

127

Por. E. Kisiel, Pojęcie zbawienia społecznego, teczka LX, s. 6; List Arcybiskupa
Edwarda Kisiela Metropolity Białostockiego na I niedzielę Wielkiego Postu,
„Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” (1993) nr 1/a, s. 19.

128

Por. E. Kisiel, Bóg radością i nadzieją świata, teczka XXXI, s. 4; egzorta na
niedzielę 16 po Zielonych Świątkach, teczka I; por. KKK 618.

129

Por. E. Kisiel, List Arcybiskupa Edwarda Kisiela Metropolity Białostockiego na
I niedzielę Wielkiego Postu, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej”
(1993) nr 1/a, s. 19; homilia na otwarcie Jubileuszu Odkupienia, teczka XXIX,
s. 2.
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Odkupienie – zdaniem Kisiela – jest rzeczywistością społeczną,
ponieważ dotyczy całej ludzkości i realizuje się w Kościele130. Autor
podkreśla w swoim nauczaniu uniwersalizm zZbawienia, a więc i Odkupienia131. Uzasadnia go w oparciu o mowy Chrystusa, które skierowane były do wszystkich ludzi, a nie tylko do wybranych132. Szczególnie
ważne są – zdaniem autora – fragmenty, mówiące o głoszeniu Ewangelii całemu światu (por. Mt 28, 18-20). Ewangelia jest Dobrą Nowiną
o odkupieniu człowieka, stąd, jeśli się ją głosi wszystkim ludziom –
dowodzi Biskup – to znaczy, że jest ono również ich udziałem. Opis
Sądu Ostatecznego również wskazuje na uniwersalizm Odkupienia.
Kisiel naucza, że skoro sądzone będą „wszystkie narody” (Mt 25, 32),
to Dobra Nowina obejmuje wszystkich ludzi133. Odkupienie realizuje
się w Kościele – stwierdza Kisiel powołując się na encyklikę Misteri
Corporis – ponieważ jest on Ciałem Mistycznym Chrystusa, który
Odkupienie wysłużył. Mocą Jego zasług Kościół umożliwia ludziom
udział w odkupieniu, a tym samym możliwość zbawienia134.

4. Życie wieczne człowieka
Śmierć nie kończy życia człowieka, ale kończy czas zasługiwania
na niebo135. Jest momentem, w którym rozpoczyna się życie wieczne
człowieka. Kisiel używa terminu „życie wieczne” na określenie życia
chwalebnego w Chrystusie, a więc tego, które czeka zbawionych.
Ogranicza zaś mocno w swym nauczaniu zagadnienie wiecznego
potępienia136.
Istnienie życia wiecznego – według Kisiela – można stwierdzić
samym rozumem. Skoro człowiek na ziemi cierpi i ponosi trudy,
a jednocześnie jest w nim ogromne pragnienie szczęścia, to – dowodzi
130

Por. E. Kisiel, Pojęcie zbawienia społecznego, teczka LX, s. 8.

131

Por. E. Kisiel, konferencja XIII: Bądźcie mi świadkami, teczka XLIII, s. 1.

132

Por. E. Kisiel, Idea misyjna w świadomości Jezusa religijno-społecznej, teczka
LXI, s. 2.

133

Por. tamże, s. 2-3, 8.

134

Por. E. Kisiel, Pojęcie zbawienia społecznego, teczka LX, s. 7.

135

Por. E. Kisiel, Przemówienie wygłoszone w czasie Mszy św. za poległych żołnierzy polskich na cmentarzu Casamassima we Włoszech dnia 2 listopada 1982 r.,
„Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku” 9(1982) nr 2, s. 27; przemówienie w czasie pogrzebu śp. ks. kan. Kazimierza Borżyma, teczka XXIII,
s. 1.

136

Por. tamże; Miłość bliźniego, teczka II; Niebo, teczka I; Życie wieczne, teczka VI,
s. 2; rekolekcje zamknięte w domu rekolekcyjnym oo. Jezuitów w Częstochowie
w dniach 21.VII do 25.VII.1947 r., teczka XLII.
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autor – niemożliwe jest, by ta tęsknota nie znalazła zaspokojenia137.
Drugą racją potwierdzającą rzeczywistość życia wiecznego jest stwier- Historia
dzenie, że życie samo w sobie, bez odniesienia do wieczności, nie
ma sensu. Nadzieja na przyszłe szczęście uzasadnia wszelki wysiłek
człowieka związany z ascezą, życiem moralnym oraz wiernością Bogu
w trudnościach życiowych. Jeśli nie byłoby życia pozagrobowego, to
w imię czego – pyta Kisiel – ponosić ów wysiłek138? Koronnym jednak
argumentem przemawiającym za istnieniem życia wiecznego jest Objawienie Boże139. Kisiel przytacza teksty Nowego Testamentu zawierające
słowa Zbawiciela mówiące o rzeczywistości życia wiecznego: „Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie,
gdzie złodziej się nie dostaje, ani mól nie niszczy”(Łk 12, 33), „Nikogo
też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec
wasz, Ten w niebie” (Mt 23, 9), „Ojcze nasz, któryś jest w niebie” (Mt
6, 9), „Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy
Go proszą” (Mt 7, 11). Teksty te jednoznacznie wskazują na istnienie
życia chwalebnego w jedności z Bogiem140. Inne teksty przytaczane
przez autora podkreślają z jednej strony potrzebę wysiłku człowieka
w dążeniu do osiągnięcia pełni, a z drugiej – wielkie szczęście, które
stanie się udziałem tych, którzy wytrwają w wierności Bogu (por. Łk
10, 20; 1 Kor 2, 9). Wierność ta ma polegać przede wszystkim na wypełnianiu przykazań z miłości do Boga i bliźniego (por. Mt 18, 16-17;
19, 17; 25, 34)141.
Kisiel ukazuje niebo jako stan zjednoczenia duszy z Bogiem142.
Owocem tego zjednoczenia będzie szczęście człowieka, wynikające
z poznania Boga. Jest ono istotą życia wiecznego, ponieważ pozna
on Boga, zobaczy Go „takim, jakim jest” (1 J 3, 2), a nie jak w czasie
życia ziemskiego przez pośrednictwo stworzeń143. Zdaniem Kisiela
Bóg w niebie obdarzy człowieka specjalną łaską – lumen gloriae144,
która umożliwi udział w wizji uszczęśliwiającej, czyli bezpośrednim

137

Por. tamże; Pełnia życia w wieczności, teczka VI.

138

Por. tamże; Życie wieczne, teczka VI, s. 2.

139

Por. tamże; Niebo, teczka I; Pełnia życia w wieczności, teczka VI, s. 3.

140

Por. tamże.

141

Por. tamże; Życie wieczne, teczka VI, s. 2; Droga do nieba, teczka IV.

142

Por. tamże, s. 3; Niebo, teczka I; Pełnia życia w wieczności, teczka VI, s. 5.

143

Por. E. Kisiel, Życie wieczne, teczka VI, s. 3; Pełnia życia w wieczności, teczka
VI, s. 5; Niebo, teczka I; por. KKK 1028.

144

E. Kisiel, Pełnia życia w wieczności, teczka VI, s. 5.
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poznaniu Boga145. Szczęścia tego nie będą zakłócały ani cierpienie, ani
grzech. Biskup Kisiel motywuje powyższe stwierdzenia słowami św.
Pawła: „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka
nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go
miłują (1 Kor 2, 9)146. Każdy człowiek w niebie osiągnie pełnię szczęścia, ale nie będzie ono dla wszystkich jednakowe147. Autor podkreśla,
że mimo różnic w stopniu chwały, zbawieni nie będą z tego powodu
cierpieć, ponieważ każdy będzie żył pełnią szczęścia, choć dla każdego
pełnia będzie oznaczała co innego148.
Zanim udziałem człowieka stanie się niebo bądź piekło, musi on
stanąć przed Chrystusem na sądzie, tzw. szczegółowym, czyli dotyczącym każdego człowieka indywidualnie149. Biskup, nauczając o tym
wydarzeniu, podkreśla czas sądu i przedmiot oraz jego pewność. Sąd
ów odbywa się natychmiast po śmierci i jest nieodwołalny dla każdego człowieka150. Bóg osądza człowieka według jego postępowania na
ziemi, które wyznacza kierunek przyszłego życia151. Kisiel uzasadnia
te twierdzenia w oparciu o trzy teksty biblijne: „A dla Pana łatwą jest
rzeczą w dzień śmierci oddać człowiekowi według jego postępowania”
(Syr 11, 26). Przytacza też przypowieść o bogaczu i Łazarzu, która ukazuje, że udziałem żebraka po śmierci stało się niebo, a bogacza – piekło
(por. Łk 16, 22). Fakt, że ich los rozstrzygnął się od razu po śmierci,
wskazuje na rzeczywistość sądu szczegółowego152. Autor powołuje się
również na słowa Listu do Hebrajczyków: „postanowione ludziom raz
umrzeć, a potem sąd” (Hbr 9, 27), które nie tylko potwierdzają realność

145

Por. tamże.

146

Por. E. Kisiel, Życie wieczne, teczka VI, s. 3; Niebo, teczka I.

147

Por. E. Kisiel, Obowiązek dążenia do doskonałości, teczka I; Niebo, teczka I.

148

Por. tamże; Życie wieczne, teczka VI, s. 3.

149

Por. E. Kisiel, Sąd szczegółowy i sąd ostateczny, teczka III; Miłość bliźniego,
teczka II.

150

Por. E. Kisiel, Sąd szczegółowy i sąd ostateczny, teczka III; Miłość bliźniego,
teczka II; kazanie na nieszporach żałobnych, teczka III, s. 2; Przemówienie
wygłoszone w czasie Mszy św. za poległych żołnierzy polskich na cmentarzu
Casamassima we Włoszech dnia 2 listopada 1982 r., „Wiadomości Kościelne
Archidiecezji w Białymstoku” 9(1982) nr 2, s. 27.

151

Por. tamże; kazanie na Dzień Zaduszny, teczka XVII; Sąd szczegółowy i sąd
ostateczny, teczka III; por. Tomasz a Kempis, O naśladowaniu..., dz. cyt., s.
72-73.

152

Por. E. Kisiel, Sąd szczegółowy i sąd ostateczny, teczka III.
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sądu, ale są również dowodem przeciwko reinkarnacji. Człowiek nie
ma bowiem drugiej możliwości zasłużenia na niebo153.
Historia
Z zagadnieniem sądu szczegółowego autor łączy rzeczywistość Sądu
Ostatecznego. Naukę o sądzie opiera przede wszystkim na słowach samego Chrystusa, szczególnie zaś na Jego mowie eschatologicznej (por.
Mt 25, 31-46) oraz na proroctwach starotestamentalnych (por. Iz 2, 12;
11, 4-5, Dn 7, 9-14, Jl 4, 1-2)154. Biskup, mówiąc o wydarzeniu sądu, skupia się na argumentach przemawiających za jego prawdziwością, na
miłości jako czynniku najbardziej istotnym i decydującym o zbawieniu
oraz na niepewności człowieka co do czasu, w którym sąd ów nastąpi155.
Argumentując rzeczywistość Sądu Ostatecznego Biskup odwołuje się,
do rozumu i Pisma Świętego. Rozum domaga się poznania odwiecznych
zamysłów Boga co do świata i poszczególnych osób, a skoro na ziemi
są one przed człowiekiem zakryte, więc potrzeba – twierdzi Kisiel – by
zostały ujawnione. Sąd Ostateczny ukaże sens wszystkich wydarzeń
w dziejach ludzkości, ujawni wszystkie czyny, słowa i myśli ludzkie156.
Człowiek zrozumie wtedy „drogi Opatrzności”157. Także rozum domaga
się sądu ze względu na zapowiedź publicznego triumfu Chrystusa158,
który będzie polegał na tym, że Jezus zostanie przez wszystkich uznany
za Króla całego świata, a zło i śmierć – całkowicie zniszczone159. Sąd
potrzebny jest też ze względu na ludzi, ponieważ ostatecznie zostanie
wymierzona sprawiedliwość. Ci, którzy żyli w wierności łasce Bożej
otrzymają wieczną nagrodę, ci, którzy ukochali zło – wieczną karę160.
Biskup Kisiel ukazując Sąd Ostateczny podkreśla nieznany czas jego
nadejścia, a co za tym idzie – potrzebę czujności. Naukę swą opiera
na Ewangelii, która dzień ten porównuje do złodzieja przychodzącego
153

Por. tamże; Bóg jest sprawiedliwy, teczka XLI, s. 2; egzorta na zakończenie roku
szkolnego 1951/52, teczka I; kazanie na nieszporach żałobnych, teczka III, s. 2.
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Por. E. Kisiel, Sąd szczegółowy i sąd ostateczny, teczka III; Miłość bliźniego, teczka
II; Przemówienie wygłoszone w czasie Mszy św. za poległych żołnierzy polskich
na cmentarzu Casa Massima we Włoszech dnia 2 listopada 1982 r., „Wiadomości
Kościelne Archidiecezji w Białymstoku” 9(1982) nr 2, s. 27.
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Por. E. Kisiel, Miłość bliźniego, teczka II; Sąd szczegółowy i sąd ostateczny, teczka
III.
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Por. E. Kisiel, kazanie na nieszporach żałobnych, teczka III, s. 2; Bóg jest
wszechwiedzący, teczka LV; por. KKK 1039.
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E. Kisiel, Sąd szczegółowy i Sąd Ostateczny, teczka III.
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Por. tamże.
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Por. E. Kisiel, Kara za grzechy, teczka II; por. KKK 1040.
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Por. E. Kisiel, Sąd szczegółowy i Sąd Ostateczny, teczka III; Miłość bliźniego,
teczka II.
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niespodziewanie i zaskakującego domowników (por. Mt 24, 43). Jeżeli
człowiek spodziewa się włamania, to czuwa i nie dopuści, by złodziej
wyrządził mu szkodę161. Podobnie jest z powtórnym przyjściem Chrystusa. Jeżeli człowiek pamięta o tym, że Sąd Ostateczny może odbyć
się w każdej chwili, zupełnie inaczej przeżywa swoje życie. Autor
mówi wręcz, że rozważanie tej prawdy uchroni wierzącego przed
upadaniem w zło162. Stąd Biskup nazywa prawdy wieczne drogocennymi perłami, ponieważ mogą one pomóc w zjednoczeniu z Bogiem,
które jest najwyższym celem życia ludzkiego. Ustawiają one bowiem
właściwą hierarchię wartości w życiu człowieka: sprawy duszy przed
sprawami ciała, sprawy niebieskie przed ziemskimi. Perspektywa
życia wiecznego wytwarza w człowieku pewien dystans wobec tego,
co przeżywa i co posiada163.

Zakończenie
W niniejszym artykule zostało przedstawione przepowiadanie
bp. Edwarda Kisiela na temat antropologicznych podstaw doskonałości chrześcijanina. Biskup ukazuje człowieka jako stworzonego
z miłości i dla miłości, i dzięki temu – wywyższonego przez Boga.
Podkreśla jednocześnie fakt skażenia natury ludzkiej, który przejawia
się w skłonności człowieka do zła. Człowiek jawi się jako całkowicie
zależny od Boga we wszystkim, stąd sam nie jest w stanie pokonać
skutków grzechu pierworodnego. Odkupienie zatem Kisiel przedstawia jako najważniejsze wydarzenie w historii ludzkości. Jest ono darem
i zadaniem dla człowieka. Biskup wskazuje na konieczność współpracy
z łaską w dążeniu do osiągnięcia życia wiecznego.
Słowa kluczowe: bp Edward Kisiel, stworzenie człowieka, upadek
człowieka, odkupienie, życie wieczne.
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Por. tamże; Przemówienie wygłoszone w czasie Mszy św. za poległych żołnierzy
polskich na cmentarzu Casamassima we Włoszech dnia 2 listopada 1982 r.,
„Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku” 9(1982) nr 2, s. 27; Sąd
szczegółowy i Sąd Ostateczny, teczka III.
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Por. tamże; Sąd szczegółowy i Sąd Ostateczny, teczka III; Niedziela XXV po
Zesłaniu Ducha Świętego, teczka XI.
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Por. E. Kisiel, konferencja wstępna: O potrzebie rekolekcji, teczka XLII, s. 3;
kazanie na nieszporach żałobnych, teczka III, s. 1.
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Biskup Edward Kisiel wobec przemian
społeczno-politycznych na Białostocczyźnie
w początku lat 80. XX wieku

BISHOP EDWARD KISIEL AND THE SOCIAL AND
POLITICAL CHANGES IN THE BIALYSTOK REGION AT
THE BEGINNING OF THE 80S OF THE 20TH CENTURY
The author presents the image of Bishop Edward Kisiel in the light of the
documents of the heads of the Bialystok structures of the Security Service, sent
to the Home Office. Bishop Kisiel took active part in social affairs, both in the
period of the development of the Solidarity trade union, and during the period
of the martial law in Poland . His activity had a character of pastoral assistance,
not a political action . He called for quiet and prudence, talked about the
social discipline and himself disciplined his priests. He treated the increasing
crisis with reservation, was afraid of war conflict and bloodshed. During the
martial law period he attempted to help the people interred spiritually and
materially. He disapproved of the situation in the country and criticised the
ceasing of the social dialogue.
Key words: bishop Edward Kisiel, „Solidarity”, martial law, political fight, the
Catholic Church.
W życiorysie abp. Edwarda Kisiela odbijają się losy Kościoła na
dawnych i nowych Kresach Rzeczypospolitej – na Wileńszczyźnie i Białostocczyźnie. Przyszły Metropolia Białostocki urodził się u progu niepodległości na Brasławszczyźnie, kształcenie w seminarium duchownym rozpoczął w Wilnie a ukończył po ekspatriacji w Białymstoku, po
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pracy na różnych stanowiskach – od wikariusza, po kanclerza kurii
– został mianowany biskupem. Już jego zmieniająca się tytulatura odzwierciedla skomplikowane losy Kościoła na pozostałym w granicach
Polski skrawku Archidiecezji Wileńskiej, kolejno: Administrator Apostolski Archidiecezji w Białymstoku, Biskup Białostocki, Arcybiskup
Metropolita Białostocki. Szczególne znaczenie dla posługi pasterskiej
bp. Kisiela ma okres administracji apostolskiej, kiedy lokalny Kościół
był częścią podzielonej granicami Archidiecezji Wileńskiej, a biskup
rezydujący w Białymstoku był uznawany za zwornik jedności i spadkobiercę biskupów wileńskich. Pod wieloma względami wyjątkowe
znaczenie dla dziejów Polski i regionu posiada schyłkowy okres „prowizorium” administracyjnego przypadający czas burzliwych przemian
społecznych w latach 80. ubiegłego wieku.
W 1980 roku, w chwili wybuchu społecznego niezadowolenia, które
zaowocowało narodzinami „Solidarności”, związku zawodowego i ruchu społecznego skupiającego miliony Polaków, Edward Kisiel już od
czterech lat pełnił posługę biskupią w Białymstoku. Wydarzenia z lat
1980-1981 były kolejnym etapem walki, buntu społecznego, jaki dane
było przeżyć temu kapłanowi. Jako wikariusz w Czarnej Wsi i Uhowie,
bezpośrednio po wojnie, mógł obserwować tłumienie wszelkich przejawów oporu wobec narzuconej przez sowietów władzy komunistycznej.
W 1956 roku, w czasie walk w Poznaniu, ks. Kisiel – od trzech lat doktor
teologii w zakresie dogmatyki – pełnił funkcję wikariusza w białostockiej parafii pw. św. Rocha. W 1970 roku, w czasie walk na Wybrzeżu,
był jej proboszczem. Rzeczywistość relacji komunistycznego państwa
wobec Kościoła mógł obserwować przez całe swoje kapłańskie życie,
szczególnie jako wizytator nauki religii i później – od 1971 roku – jako
kanclerz białostockiej kurii1.
W latach 80. ubiegłego wieku bp Edward Kisiel był zatem kapłanem
doświadczonym; duszpasterzem znającym środowisko, w którym
pracował, człowiekiem doskonale wprowadzonym w stosunki między
miejscowymi władzami partyjno-państwowymi i lokalnym Kościołem.
Zwykle na postaci biskupów patrzymy przez pryzmat spuścizny
archiwalnej zgromadzonej w archiwach kościelnych. W niniejszym
komunikacie – nieco przewrotnie – proponuję spojrzenie na bp. Edwarda Kisiela, wówczas Administratora Archidiecezji w Białymstoku,
w świetle raportów kierownictwa białostockich struktur Służby

1

T. Krahel, Arcybiskup Edward Kisiel (1918-1993), [w:] Arcybiskup Edward Kisiel
Pierwszy Metropolita Białostocki, red. T. Krahel, Białystok 1994, s. 9-47.
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Bezpieczeństwa przesyłanych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych2.
To oczywiste, że jednostronność źródła wymusza szczególnie wnikli- Historia
wą weryfikację zawartych w nim faktów i ocen oraz konfrontowanie
ich z materiałami o proweniencji niezależnej, jestem jednak przekonany, że niniejszy przyczynek do biografii bp. Kisiela – ukazujący go
w oczach ideologicznych wrogów – może wnieść istotne uzupełnienia
do obrazu działalności administracyjno-duszpasterskiej przyszłego
metropolity białostockiego w przełomowych latach 80. XX wieku3.
Komuniści od chwili siłowego narzucenia swej władzy w Polsce,
traktowali Kościół katolicki jako najpoważniejszego przeciwnika politycznego. Aparat bezpieczeństwa, także na terenie województwa białostockiego, modyfikując metody działania, walkę z Kościołem prowadził
do chwili upadku systemu komunistycznego. U progu objęcia biskupich
rządów przez ks. Edwarda Kisiela, zajmujący się walką z Kościołem IV
Departament Służby Bezpieczeństwa, składał się z pięciu wydziałów:
I – do spraw kleru, hierarchii i instytucji Kościoła katolickiego, II – do
spraw stowarzyszeń katolickich, III – do spraw niekatolickich Kościołów i związków wyznaniowych, IV – do spraw analiz i informacji władz
PZPR, V – do spraw zakonów. W Departamencie funkcjonowała również
grupa do prowadzenia tzw. działań dezintegracyjnych4.
W Białymstoku na czele Wydziału IV, na szczeblu wojewódzkim
realizującego zadania Departamentu IV, na początku lat 80. XX wieku stał płk Jan Ciosek. Funkcję naczelnika Wydziału pełnił w latach
1975-1985. Jego zastępcą od 1979 do 1984 roku był mjr Konstanty
Bielenia5. Od kierownictwa Wydziału pochodziły dane przekazywane
następnie przez szefów struktur wojewódzkich SB – pułkowników
Rogalewskiego i Michałkiewicza – do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie.
2

Województwo białostockie w ocenie Służby Bezpieczeństwa 1980-1985. Wybór
źródeł, wst., wyb., opr. A. Malczyk, J. Markiewicz, Białystok 2011.

3

Stosunek Kościoła katolickiego do rodzącego się ruchu związkowego został
szerzej zaprezentowany podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez
Oddział IPN w Białymstoku i Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”
4.09.2005 r. Zob.: K. Sychowicz, Kościół katolicki i Cerkiew prawosławna na
Białostocczyźnie wobec powstania NSZZ „Solidarność”, [w:] Początki „Solidarności” w północno-wschodniej Polsce (1980-1981), red. T. Danilecki, Białystok
2005, s. 59-73.

4

K. Sychowicz, Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych
w województwie białostockim w latach 1944-1975, Białystok 2013, s. 516.

5

Twarze białostockiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Białymstoku. Informator personalny, red.
P. Łapiński, Białystok 2007, s. 85-86, 98.
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Pułkownik Sylwester Rogalewski, Komendant Wojewódzki Milicji
Obywatelskiej w Białymstoku, przesyłając do MSW informacje o sytuacji na Białostocczyźnie w dniach od 15 stycznia do 15 lutego 1981 roku
zaznaczył, że biskupi w Białymstoku i Drohiczynie konsekwentnie
wzywają do zachowania rozwagi i spokoju oraz nieangażowania się
w działalność polityczną. Biskup Kisiel ponadto uczulał duchownych
na podejmowanie współpracy z działaczami Komitetu Obrony Robotników, twierdząc, że charakter tej struktury opozycyjnej nie jest
znany Kościołowi. Dystans bp. Kisiela wobec bieżących wydarzeń
społeczno-politycznych miał wynikać z obawy przed instrumentalnym
wykorzystaniem Kościoła, który po spełnieniu swej ochronnej funkcji
przestanie być potrzebny6.
W kolejnym raporcie miesięcznym (15.02 – 15.03.1981 roku) Rogalewski zapewniał, że biskupi rezydujący na terenie województwa nie
zmienili swego dotychczasowego stanowiska, zaznaczył jednak, że bp
Kisiel nakazując ostrożność i nieangażowanie się w politykę „zalecił
udzielenie poparcia moralnego dla NSZZ «Solidarność»”. W intencji
Związku miała być odprawiana jedna Msza św. w miesiącu, a w kazaniach poświęconych ruchowi związkowemu kapłani mieli prezentować katolicką naukę społeczną oraz historię zaangażowania Kościoła
w sprawy robotnicze. Na polecenie Biskupa kapelanem „Solidarności”
został ks. Sławoj Leszek Głódź, który niezwłocznie zajął się realizacją
zaleceń swego przełożonego. W odnotowanym w raporcie wystąpieniu,
wygłoszonym 14 marca 1981 roku, omawiał kwestie organizacji związków i stowarzyszeń oraz stanowisko Kościoła wobec obywatelskiego
nieposłuszeństwa, jakim jest strajk. Oczywiście, wraz z podjęciem
funkcji duszpasterza robotników, kapłan znalazł się w sferze wzmożonych działań aparatu bezpieczeństwa7. Dalsza droga kapłańska ks.
Głódzia w Rzymie, Warszawie i Gdańsku, zaświadcza, że bp Kisiel do
kontaktów z „Solidarnością” wybrał osobę nietuzinkową.
Robotniczy protest z lat 1980-1981 otworzył drogę do wzmożenia
działalności niezależnej również przez białostocką inteligencję, która
zaowocowała rejestracją miejscowego Klubu Inteligencji Katolickiej.
Według esbeckich raportów, kwestia nieskrępowanego zrzeszania się
katolickiej inteligencji uzyskała poparcie Biskupa, który w sprawie
rejestracji Klubu w Białymstoku rozmawiał z bp. Bronisławem Dąbrowskim, sekretarzem Konferencji Episkopatu Polski. Zewnętrznym wyrazem zainteresowania KIK-iem była Msza św. inaugurująca
działalność stowarzyszenia, odprawiona przez bp. Edwarda Kisiela
6

Województwo białostockie w ocenie Służby Bezpieczeństwa..., dz. cyt., s. 98.

7

Tamże, s. 108-109.
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6 kwietnia 1981 roku w białostockim kościele pw. św. Wojciecha. W kazaniu – odebranym jako wyraz poparcia dla działań Klubu – Biskup Historia
mówił o roli katolików świeckich w życiu społecznym, gospodarczym,
politycznym i rodzinnym. Zgodnie z charakterem komunistycznego
aparatu represji, sprawa rejestracji Klubu oraz osoba ks. Stanisława
Szczepury, jednego z inicjatorów jego powołania, znalazła się także
w kręgu zainteresowania Służby Bezpieczeństwa8.
Osobną kwestią, na którą pod koniec zimy 1981 roku zwróciła
uwagę Służba Bezpieczeństwa, było zaangażowanie bp. Edwarda
Kisiela w tworzenie kaplic szpitalnych. W tym czasie – jak to określił
Rogalewski – „w wyniku naszych przedsięwzięć kaplic tych nie zorganizowano”, jednak bp Kisiel za pośrednictwem sekretarza Episkopatu
i Urzędu ds. Wyznań w Warszawie podjął starania o zmianę decyzji
miejscowych władz9.
Uzupełnienie do kontrwywiadowczej oceny województwa białostockiego za okres od 15.03 do 15.04.1981 roku przygotował płk Jerzy Michałkiewicz, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego MO ds. Służby
Bezpieczeństwa. On także uznał za stosowne zaznaczyć, że biskupi
na Białostocczyźnie – w Białymstoku i Drohiczynie – zgodnie ze
stanowiskiem Episkopatu, deklarują nieangażowanie się w sprawy
polityczne, kładą nacisk na zachowanie spokoju i dyscyplinę społeczną. Takie stanowisko mieli reprezentować także w czasie spotkań
z przedstawicielami władz wojewódzkich. Funkcjonariusz wskazywał, że zdaniem bp. Kisiela, tworząca się rolnicza „Solidarność” nie
jest zagrożeniem dla rządu, Kościół jej oficjalnie nie popiera i księża
– zgodnie z zaleceniem – do Związku nie wstępują. Michałkiewicz
zaznaczał, że takie jest stanowisko oficjalne. W dalszej części raportu
opisywał panującą rzeczywistość: księża mimo, że publicznie nawołują
do spokoju i rozwagi, popierają „Solidarność”, odprawiają Msze św.
w intencji Związku, błogosławią krzyże do sal szkolnych i zakładów
pracy. „Mimo prowadzonych przeciwdziałań wspólnie z wojewódzkimi
czynnikami administracyjno-politycznymi, proces sakralizacji szkół
i zakładów pracy nie uległ zahamowaniu” – raportował. Uwadze szefa
białostockiej SB nie uszła m.in. aktywność ks. Antoniego Lićwinki
oraz sprawa organizacji akademickiej pielgrzymki do Częstochowy10.
8

Dzieje Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku, red. C. Gładczuk, Białystok
2001, s. 17-40; Województwo białostockie w ocenie Służby Bezpieczeństwa..., dz.
cyt., s. 80, 90, 99, 109, 124.

9

Tamże, s. 109.

10

Tamże, s. 123-124.
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W kwietniowo-majowym raporcie Rogalewskiego widnieje informacja o kazaniu wygłoszonym przez bp. Edwarda Kisiela do robotników
dnia 1 maja 1981 roku. Hierarcha, apelując o solidną pracę i rozwiązywanie konfliktów w drodze dialogu, podkreślał rolę „Solidarności”
w walce o prawa i godność człowieka. Przykład Biskupa oddziaływał
na duchowieństwo diecezjalne, które podejmowało podobne działania w swoich środowiskach. Liczne Msze św. sprawowano w intencji
proszących o to Komisji Zakładowych, święcono sztandary Związku.
Uwadze Służby Bezpieczeństwa nie uszła Msza św. sprawowana przy
ul. Leszczynowej w Białymstoku, jak stwierdzono: „na placu wytypowanym przez kurię na budowę kościoła”. Tu z inicjatywy nieżyjącego
już wtedy ks. Witolda Pietkuna miał stanąć pomnik wileńskich Trzech
Krzyży. Do honorowego Komitetu Budowy zaproszono również bp.
Kisiela. To także zostało odraportowane do Warszawy. Z perspektywy
oficera bezpieki, polityka Episkopatu Polski, zatem także wchodzącego w jego skład bp. Edwarda Kisiela, zmierzała do „realizacji założeń
hierarchii kościelnej – «jako odnowy życia chrześcijańskiego» oraz
umocnienia pozycji Kościoła w Polsce. Procesowi temu sprzyja również
stosunek «Solidarności», którą moralnie popiera kler”11.
W raporcie Michałkiewicza, opisującym sytuację w województwie białostockim w drugiej połowie maja i na początku czerwca, zawarte są również Plany przeciwdziałań, w tym skierowanych przeciw bp. Edwardowi
Kisielowi. W związku ze zbliżającym się świętem Bożego Ciała, Służba
Bezpieczeństwa miała zadbać o „operacyjno-techniczne zabezpieczenie
wystąpień publicznych biskupów” oraz o kontrolę nad koronacją obrazu
różanostockiego, przewidzianą na 28 czerwca 1981 roku12.
Miesiąc później szef SB na Białostocczyźnie w dalszym ciągu donosił
przełożonym w Warszawie, że hierarcha, podobnie jak bp Jędruszuk
w Drohiczynie, apeluje o rozwagę w konfliktowych sytuacjach i zapewnia o jego lojalnej postawie wobec władz. Trudno dociec co dokładnie
miał na myśli, gdyż już w następnym zdaniu raportu zaznaczył, że
„Władze kościelne [...] udzielają moralnego poparcia dla NSZZ «Solidarność», wyrażającego się głównie w postaci odprawianych nabożeństw w intencji jej członków oraz wyświęcaniem sztandarów tej
organizacji. Dowodem tego jest msza polowa odprawiona w dniu 21 VI
[19]81 roku przy ul. Leszczynowej w Białymstoku, kiedy to w trakcie
jej trwania bp E[dward] Kisiel dokonał poświęcenia sztandaru NSZZ
«Solidarność» Regionu Białystok”13.
11

Województwo białostockie w ocenie Służby Bezpieczeństwa..., dz. cyt., s. 134, 139.

12

Tamże, s. 146.

13

Tamże, s. 153.

Biskup Edward Kisiel wobec przemian społeczno-politycznych...

39

Niewiele więcej niż dwa miesiące przed wprowadzeniem stanu
wojennego, w raporcie z 5 października, Michałkiewicz wspominał Historia
o niezadowoleniu okazywanym przez lokalne struktury „Solidarności”
z powodu rezerwy, z jaką bp Kisiel odnosił się do niektórych poczynań
Związku. Owa rezerwa i „ostrożna polityka” miała przejawiać się m.in.
w delegowaniu bp. Edwarda Ozorowskiego do uczestnictwa w solidarnościowych uroczystościach14. W raportach Służby Bezpieczeństwa
zapewnienie o rezerwie bp. Edwarda Kisiela wobec narastającej
atmosfery konfliktu artykułowane było wielokrotnie. Wyrazem takiej
postawy były słowa wypowiadane jesienią 1981 roku podczas spotkań
z kapłanami, w których Biskup nakazywał nieangażowanie się duchowieństwa w działania o „charakterze demonstracyjno-politycznym”15.
Szczególną uwagę zwraca postawa bp. Edwarda Kisiela przedstawiona w raporcie Michałkiewicza z 2 stycznia 1982 roku. Ukazuje ją
Uzupełnienie do kontrwywiadowczej oceny województwa białostockiego
za okres od 1.12.1981 r. do 31.12.1981 r. Według relacji szefa wojewódzkich struktur Służby Bezpieczeństwa na Białostocczyźnie, bp Kisiel
w reakcji na wprowadzenie stanu wojennego stwierdził, „iż uwzględni
w swojej działalności nową sytuację w kraju”. Ponadto, w rozmowie
odbytej z przedstawicielem władz w dniu 13 grudnia 1981 roku, hierarcha wyraził obawę przed rozlewem krwi, konfliktem zbrojnym
i grożącą Polsce sowiecką agresją. Kilka dni później, w toku rozmowy
z wojewodą, zabiegał o możliwość niesienia posługi duchowej osobom
internowanym. Wyrażał dezaprobatę wobec sytuacji w kraju i krytykował zaniechanie dialogu. Skrupulatny esbek zacytował nawet słowa
Biskupa, który stwierdził, że problemy nie powinny być rozwiązywane
„drogą przemocy, drogą pałki milicyjnej i drogą przelewu krwi”16.
Po wprowadzeniu stanu wojennego nasiliły się przypadki usuwania
krzyży ze szkół i zakładów pracy, które zawisły tam w krótkim okresie
wymuszonej społecznym wrzeniem odwilży. Michałkiewicz skrzętnie
odraportował publiczną dezaprobatę dla takich praktyk, wyrażoną
przez bp. Kisiela 14 lutego 1982 roku podczas poświęcenia punktu
katechetycznego przy ul. Radzymińskiej w Białymstoku. Interwencja
w sprawie zaprzestania usuwania krzyży z przestrzeni publicznej była
również przedmiotem jego wystąpienia do wojewody białostockiego.
Na ten fakt zwrócono także uwagę w skierowanym do MSW raporcie.
Podczas konferencji dekanalnych – co również ujęto w Uzupełnieniu do kontrwywiadowczej oceny województwa białostockiego za luty
14

Tamże, s. 173.

15

Tamże, s. 175, 185.

16

Tamże, s. 211-212.

40

Historia

Waldemar F. Wilczewski

1982 r. – Biskup nakazał księżom łagodzenie konfliktów społecznych
i politycznych. „Tydzień Trzeźwości”, ogłoszony tradycyjnie w Wielkim
Poście, był okazją do krytyki spożywania alkoholu wypowiedzianej przez
bp. Kisiela 21 lutego 1982 roku. Według esbeckiego raportu, hierarcha
krytykując wady społeczne, nawoływał wiernych do wydania „walki
lenistwu, lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości”
oraz wystąpił przeciw nielegalnemu obrotowi alkoholem17.
W sprawozdaniu majowym z 1982 roku Michałkiewicz wspomniał
o telefonicznej interwencji poczynionej przez bp. Kisiela u komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w sprawie siedmiu internowanych z terenu diecezji. Do uwięzionych w Ostródzie, z pomocą
materialną, paczkami, udali się najbliżsi współpracownicy Biskupa
– ks. Ryszard Winkiewicz i s. Teresa Mitros. Ta informacja również
została zawarta w esbeckim sprawozdaniu18.
Wystąpienia biskupów poddane były drobiazgowej analizie prowadzonej przez funkcjonariuszy IV Wydziału Służby Bezpieczeństwa.
Wiosną 1982 roku uwagę Michałkiewicza zwróciły słowa bp. Kisiela
odnoszące się do sytuacji religijnej w Związku Sowieckim. Hierarcha
„mówiąc na temat roli i posłannictwa kapłanów, apelował o modlitwę
w intencji kapłanów, pracujących poza granicami kraju, szczególnie na
«...Wileńszczyźnie i Białorusi, którzy są w najcięższych i najbardziej
trudnych warunkach bez perspektywy, że ich ktoś zamieni, że przyjdzie
młody kapłan i zastąpi przy ołtarzu...»”. Za politycznie niepoprawne zostały uznane słowa wypowiedziane przez bp. Kisiela podczas
bierzmowania w Grodzisku, „gdzie w kontekście aktualnej sytuacji
w kraju stwierdził, że «... dzisiaj wiara jest szczególnie potrzebna,
ponieważ i obecnie są wrogowie wiary, którzy starają się ją wyrwać,
szczególnie młodzieży, dlatego też stójmy mocno przy wierze i nie dajmy, aby ją nam wyrwano...»”. Znów w raporcie znalazły się dosłowne
cytaty z kazania. W tym samym raporcie funkcjonariusz zwrócił uwagę
na słowa krytyki skierowane przez Biskupa pod adresem władz, który
z aprobatą wyraził się o stosunkach społecznych panujących w latach
1980-1981, natomiast czas stanu wojennego uznał za „okres chaosu
i nie panowania nad wszystkim zjawiskami społecznymi”19.
17
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Służba Bezpieczeństwa, spodziewając się wystąpień politycznych,
„zabezpieczyła” pogrzeb ks. Witolda Pietkuna odbywający się w Cho- Historia
dorówce 29 kwietnia 1982 roku. Funkcjonariusze nie doszukali się
w wygłoszonym przy tej okazji kazaniu bp. Kisiela „negatywnych
akcentów o charakterze politycznym”20.
Za „najważniejszą imprezę w działalności kleru rzymskokatolickiego” odbywającą się w maju 1982 roku Michałkiewicz uznał jubileusz
Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego. Dnia 23 maja
Białymstoku gościli m.in. kardynałowie Józef Glemp, Prymas Polski
oraz Henryk Gulbinowicz i to na ich wystąpieniach skoncentrowała się
uwaga funkcjonariuszy. Na kazanie bp. Kisiela służby zwróciły uwagę
przy innych okazjach, kiedy to duchowny nawoływał do katolickiego
kształtowania młodzieży oraz kolejny raz apelował o trzeźwość21. Na
okres sprawozdawczy, obejmujący czerwiec 1982 roku, przypadały
obchody Bożego Ciała. Z wypowiedzianego przy tej okazji kazania
bp. Kisiela esbecki raport wyeksponował słowa nawołujące do pojednania22. Spokojny przebieg miały kościelne uroczystości zorganizowane w rocznicę rejestracji „Solidarności”. Zdaniem funkcjonariuszy była
to zasługa rozmowy przeprowadzonej z bp. Kisielem przez wojewodę
białostockiego. W raporcie wspomniano, że na charakter obchodów,
obok rozmowy, wpływ miało również „zademonstrowanie siły w rejonie kościoła”23.
Michałkiewicz, opisując jesienne wizytacje kanoniczne prowadzone
przez Administratora Apostolskiego Archidiecezji w Białymstoku,
zaznaczył, że homilie wygłaszane w kolejnych parafiach nie zawierały
elementów politycznych. Uwagę pułkownika zwróciło natomiast kazanie z 19 września 1982 roku. Podczas wizytacji w białostockiej parafii
pw. Świętej Rodziny bp Kisiel mówił o środkach masowego przekazu, których zadaniem powinna być służba społeczeństwu i przekaz
prawdy. Stałym tematem publicznych wystąpień Biskupa był problem
alkoholizmu. W raporcie odnotowano, że zwracał również uwagę na
kwestię aborcji24.
Wybitnie uspokajający charakter miało wystąpienie bp. Kisiela na
konferencji dekanalnej w Suchowoli, 20 września 1982 roku. Funkcjonariusz, znający słowa hierarchy zapewne z przekazu tajnego współpracownika, raportował, że Biskup skrytykował majowe i sierpniowe
20
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wystąpienia inspirowane przez „Solidarność” jako prowadzące do
aresztowań i walk, apelował do kapłanów, przestrzegając przed prowokacjami i zaangażowaniem politycznym. Zdaniem Biskupa, Kościół nie
powinien jednoznacznie opowiadać się po żadnej ze stron konfliktu (ani
„Solidarności”, ani partii i rządu)25. Jesienią odbyło się także spotkanie
Biskupa z wojewodą. Wiodącym tematem rozmowy było zapewnienie
odpowiednich warunków ze strony władz przed uroczystościami nawiedzenia kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, zaplanowanymi na
18-21 listopada 1982 roku. Michałkiewicz zwrócił też uwagę na wystąpienie bp. Kisiela na inauguracji nowego roku katechetycznego, w którym
podkreślił rolę katechetów w formacji chrześcijańskiej młodzieży26.
W końcu 1982 roku doszło do kolejnego spotkania wojewody z bp.
Kisielem. Zdaniem władz państwowych kościoły, place przykościelne,
cmentarze i obiekty, będące w gestii Kościoła stały się miejscami działań o charakterze politycznym. Według raportu, hierarcha „usiłował
odżegnać się od tej działalności, z którą Kościół jego zdaniem nie ma
nic wspólnego”. Zapewnił, że w czasie planowanego nawiedzenia
obrazu będzie panował spokój – „o ile nie dojdzie do prowokacji”.
Funkcjonariusz zaznaczył, że Biskup nie określił, z czyjej strony spodziewa się prowokacji27.
Z końcem 1982 roku został zawieszony stan wojenny. Okres od
13 grudnia 1981 roku do 31 grudnia 1982 roku został przedstawiony
w osobnej Ocenie sytuacji polityczno-operacyjnej woj. białostockiego
sporządzonej przez Jerzego Michałkiewicza. W dokumencie, na kilku
stronach, zestawione zostały informacje dotyczące Kościoła, podawane
we wcześniejszych ocenach kontrwywiadowczych28. Mimo formalnego
zawieszenia stanu wojennego, zainteresowanie działalnością duchowieństwa – także bp. Edwarda Kisiela, nie uległo zmianie.
Z rezerwą należy podchodzić do esbeckich raportów, jednak konsekwentnie, na ich podstawie – reasumując – spójrzmy na sylwetkę
bp. Edwarda Kisiela w tamtym niespokojnym czasie zmagań o przyszły
kształt Rzeczypospolitej.
Przed z górą trzydziestu laty, wolnościowe aspiracje społeczeństwa
gwałtownie starły się z dławiącą wszelkie przejawy niezależności siłą
komunistycznego reżimu. Bez wątpienia początek lat 80. ubiegłego
stulecia był w Polsce czasem walki.
25
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O co w takim razie w tym przełomowym czasie walczył bp Edward
Kisiel?
Historia
Pierwsza myśl, która ciśnie się na usta, to krótkie stwierdzenie: nie
walczył. Apelował o spokój, zalecał rozwagę, mówił o dyscyplinie społecznej, sam nawet dyscyplinował kapłanów, z rezerwą spoglądał na
narastającą destabilizację i nasilający się kryzys, obawiał się konfliktu
zbrojnego, przelewu krwi.
Myślę, że niewiele osób zaoponuje. Biskup Edward Kisiel nie był
politykiem, nie był politycznym strategiem, konsekwentnie i z determinacją przesuwającym pionki na szachownicy życia społecznego ogarniętej wrzeniem Polski. Był za to Pasterzem Kościoła, upominającym
się o prawa ludzi wierzących. Zabiegał o praktyczną realizację zasad
katolickiej nauki społecznej, konsekwentnie dążył do zapewnienia
opieki duszpasterskiej jak najszerszym kręgom wiernych (także w szpitalach oraz zakładach karnych) i licznym środowiskom ożywionym
nurtem odnowy. Korzystając ze sposobnej chwili, niejako nadrabiając
zaległości, erygował nowe parafie, odpowiadając tym samym na rzeczywiste potrzeby duszpasterskie. Dostrzegał konieczność kształtowania
katolickich elit, które w przyszłości nadadzą ton życiu społecznemu.
Wielką wagę przywiązywał do skutecznej katechezy. Po wprowadzeniu
stanu wojennego, w pierwszym rzędzie zabiegał o umożliwienie pracy
duszpasterskiej wśród internowanych. Wobec narastającej biedy skierował lokalny Kościół w stronę energicznych działań charytatywnych.
Bronił prawa do obecności krzyża w przestrzeni publicznej, w latach
stanu wojennego usuwanego z sal szkolnych i instytucji państwowych.
Widząc poważne zagrożenia dla moralności i życia rodzinnego konsekwentnie występował przeciwko narastającemu alkoholizmowi. Jako
doświadczony kapłan i biskup przestrzegał przed osobami, które realizując własne cele mogą instrumentalnie wykorzystać ludzi Kościoła
i jego struktury organizacyjne.
W charakterystyce sytuacji wyznaniowej w województwie białostockim funkcjonariusze wskazali, że bp Edward Kisiel, unikając
bezpośredniej krytyki władz, prowadził działalność ukierunkowaną
na rozszerzenie wpływów Kościoła katolickiego29. Więc jednak walczył
jako biskup, konsekwentnie angażując się po stronie Kościoła.
Słowa kluczowe: bp Edward Kisiel, „Solidarność”, stan wojenny,
walka polityczna, Kościół katolicki.
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The Family and Marriage as Victims
of the Gender Revolution

RODZINA I MAŁŻEŃSTWO JAKO OFIARY
REWOLUCJI GENDEROWEJ
Ideał równości rozpowszechnił się w socjalizmie, zaś obecnie niektórzy
poszukują sposobów zastosowania idei egalitaryzmu do sfery seksualności.
Jego zwolennicy głoszą, że „wszystko, czego potrzebujesz, to miłość” i m.in.
dowodzą, że Pawłowa idea „nieskalanego łoża małżeńskiego” powinna obejmować wszystkie orientacje seksualne wśród dorosłych, które ze swej natury
powodowane są miłością. Zebrane w pierwszej części artykułu fakty dotyczące
śmiertelności wskazują na dominację konwencjonalnego układu mężczyzna/
kobieta nad związkami homoseksualnymi. Część druga zawiera dowody empiryczne. Przeprowadzone badania sugerują, że zastosowanie idei egalitaryzmu
do procesu wychowania dzieci stwarza poważne ryzyko dalszego drastycznego
spadku urodzeń w krajach Zachodu.
Słowa kluczowe: rodzina, małżeństwo, rewolucja gender, zagrożenie,
homoseksualizm.
The ideal of equality spawned socialism, but it proved itself better
at redistributing the extant than increasing prosperity. Currently,
some seek to apply egalitarianism to sexuality. Its advocates preach
‘all you really need is love’ and 1) argue that St. Paul’s ‘the marriage
bed is undefiled’ should be extended to all consenting adult sexual arrangements which are, by their very nature, loving; while 2) holding
that the apparent superiority of the father/mother dyad in producing
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well socialized children is largely (or merely) a function of modifiable
social prejudice, when successful rearing is actually due to ‘love’ of
the child which is equally (or near-equally) present across child rearing environments.
The mortality evidence (Part 1) seems to fairly-strongly favour
conventional man/woman marriage over homosexual arrangements.
Further (Part 2), the limited empirical evidence tends to favour child
outcomes in father/mother homes rather than in homes that include
or are made up of two homosexuals. These facts suggest that applying
the egalitarian ideal to marriage and/or child rearing arrangements is
having success to a similar degree as its application to property rights.
Further, applying the egalitarian ideal to child rearing risks seriously
exacerbating the West’s dangerously falling demographic.

1. Kind of Love Makes A Difference As Partnered
GLBT Die Younger in San Francisco and Married
Homosexuals Die Younger In Denmark
Abstract: Frisch1 strongly contested our findings of a shortened
homosexual lifespan in 2009, but has recently2 published findings from
Denmark in harmony with it. We compared adult Danes’ deaths 19822011 (n= 1,709, 850) with adult US obituaries 2000-2012 from: 1) the
San Francisco gay press (1,322 gays, 78 lesbians, 19 transsexuals); 2)
a haphazard sample from the main-stream press (~1,200 adults); and
3) a systematic sample from the San Francisco Chronicle and Boston
Globe (n= 2,228 adults).
The Md ages of non-homosexuals located in the 70s and 80s in both
main-stream press obituaries and Denmark (with those married to the
opposite sex living longer). The Md age of homosexual deaths from the
gay press located in the mid-to-late 50s, those partnered tending to die
younger; the Md age of death recorded for married gays and lesbians
in Denmark and 47 gays and lesbians from the main-stream press
ranged from 57 to 61. These findings reinforce the notion that those
who enjoy homosexuality, even in highly accepting environments, live
sharply foreshortened lives.
1
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Participation in, or exercise of, an appetite is “associated with...
a significantly increased risk of suffering death, pain, [or] disability,” is
considered a mental disorder by the American Psychiatric Association.
This issue was largely ignored when homosexuality was removed from
Teologia
the DSM in 1973. But increasing evidence of higher levels of mental rodziny
and physical pathologies among those who engage in homosexuality,3
the demonstration that the key study ‘freeing’ homosexuals from ‘mentally disordered’ was essentially bogus,4 and homosexuals’ significantly
shortened lifespan5 suggest the issue is ripe for reopening.
Because children are its future, society encourages marriage. The
Romans were direct: you couldn’t inherit if you didn’t have children.
Modern societies benefit the married since marriage generates children (and better health). Does gay marriage generate benefits?
Since the 1940s, San Francisco’s open acceptance of homosexuality
(it had a boys’ brothel in the late 1800s) has made it a locus of studies
about homosexuality. Its GLBT obituaries should reflect the effects
of homosexual partnering: specifically, whether 1) GLBT are healthier when celebrated, legally protected and politically powerful; and
whether 2) the more frequent ill health of same-sex cohabitants6 and
earlier death of those in gay marriage in Denmark7 ought to result in
homosexuality being once again considered a mental disorder.
Obituaries: All obituaries in the GLBT Historical Society and BAR
On-line Obituary Project 2000-July 2012 (excluding non-Bay-Area
and non-GLBT) were examined for age, cause of death, having had
& having a same-sex partner, children, and pets. Those without an
age were ignored (~15%). These Bay Area Reporter obituaries were
3

P. Cameron, K. Cameron, T. Landess, Homosexual sex as harmful as drug abuse,
prostitution, or smoking, Psychol Repts, 2005, 96, p. 915-961.

4

P. Cameron, K. Cameron, K. Proctor, Re-examining Evelyn Hooker: setting the
record straight – comments on Schumm’s (2012) reanalysis, “Marriage & Family
Review”, 2012, 48, p. 491-523.

5

M. Frisch, J. Simonsen, Marriage, cohabitation and mortality in Denmark:
national cohort study of 6.5 million persons followed for up to three decades
(1982-2011), Int. J. Epidemiol. V. 42, p. 1-20, Advance Access published March
11, 2013.

6

H. Liu, C. Reczek, D. Brown, Same-Sex Cohabitors and Health: The Role of
Race-Ethnicity, Gender, and Socioeconomic Status Journal of Health and
Social Behavior 0022146512468280, first published on February 27, 2013 as
doi:10.1177/0022146512468280.

7

M. Frisch, J. Simonsen, Marriage, cohabitation and mortality in Denmark:
national cohort study of 6.5 million persons followed for up to three decades
(1982-2011), Int. J. Epidemiol. V. 42, p. 1-20, Advance Access published March
11, 2013.
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first compared with ~1,200 haphazardly gotten obituaries from San
Francisco, Boston, Louisville, Denver, & Colorado Springs newspapers from 2006-2012, then with a systematic sample of San Francisco
Chronicle (n= 1,214) and the Boston Globe (n=1,214) obituaries, 20052012 excluding those collected haphazardly (Table 2). Obituaries were
our sole source of information.
A decedent has to be ‘cared about’ to have an obituary placed. The
famous (or infamous) automatically get an obituary. But those without children, relatives or close friends often fail to have an obituary
placed. The isolated may not live as long, so obituaries may mark the
departure of the healthier. Homosexuals have to be known by name,
with at least one fairly close friend to get an obituary. Many gays are
anonymous – having sex without ever exchanging names – so their
obituaries are ‘missing.’ Lesbians are anomalous – seldom being given
an obituary. We were able to locate some about whom little information
was listed in obituaries by checking Social Security deaths in the area.
But a most lesbian deaths seem ‘missing’ from obituaries.
Deaths In Denmark: Frisch & Simonsen8 assembled all the deaths
(1,709, 850) in Denmark from 1982-2011. For our purposes their most informative analysis dealt with 2000-2011, after the HIV cocktail had been
established. As gay marriage was legalized in 1989, Frisch & Simonsen
recorded all deaths of adults who had been or were homosexually
married (54762/62649207= 0.0087% of all women’s, 73679/59895294=
0.12% of all men’s years of life, and 187/333500= 0.056% of women’s,
482/318659= 0.15% of men’s participation in the various statuses [as
unmarried, widowed, married], thus men participated in about 3 times
more same-sex marriage than women did). While we don’t know the
number of Danish homosexuals or the proportion of how many ever got
married, these figures suggest about 0.16% of the lives of adult Danes
during this period were spent in gay marriage. If, as in the US,9about
3% of adult Danes regularly or episodically engage in homosexuality,
the 0.16% figure suggests that about one of every 18 ‘homosexuals’ got
homosexually married over the period (that is, 3/0.16).

8

M. Frisch, J. Simonsen, Marriage, cohabitation and mortality in Denmark:
national cohort study of 6.5 million persons followed for up to three decades
(1982-2011), Int. J. Epidemiol. V. 42, p. 1-20, Advance Access published March
11, 2013.

9

T. Sweet, S. I. Welles, Associations of sexual identity or same-sex behavior with
history of childhood sexual abuse and HIV/STI risk in the United States, J Acquir
Immune Defic Syndr, 59, p. 400-408.
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Results
San Francisco GLBT [Gay, Lesbian, Bisexual, Transsexual] Deaths
Of 1,322 gays, 613 (46%) had been homosexually partnered (although
they might not live together) and 474 (36%) had a partner at death. Teologia
Never listed as partnered gays: The median age of death of the rodziny
never partnered was 54, 24% died 65+ (i.e., old); 5% had a child [fertility rate= 0.08] & 8% a pet
Ever Partnered Gays: Md age= 52 and 21% died old for the ever
partnered; 7% had a child [fertility rate = 0.13] & 18% a pet.
Gays with a listed partner at death: Md age was 51 and 19% died
old; 7% had a child [fertility rate = 0.1] & 18% a pet.
Of 78 lesbians, 47 (60%) had been partnered and 25 (32%) were
partnered at death.
Never partnered: Md= 56 and 36% died old; 19% had a kid [fertility
rate = 0.4] & 4% a pet.
Ever partnered: Md= 56 and 32% died old; 26% had a child [fertility
rate = 0.6] & 7% a pet.
Partner listed at death: Md= 54 and 24%; 20% had a child [fertility
rate = 0.5] & 4% a pet.
Transsexuals: Of 19, 4 (21%) were partnered (none listed a previous
partner). Those partnered had a Md age of death of 42.5 – none died
old or with a child or pet. The Md age of death for the unpartnered
was 46 and 1 (6%) died old; 13% had a child [fertility rate= 0.15] &
19% had a pet.
Non-GLBT: The current US national fertility is ~2.0; 76% of men,
85% of women are parents; Md age of death for men = 76, women =
81. For San Francisco Chronicle obituaries of November 2006, the Md
age of death for men was 79, 77% died old, 86% had been partnered &
60% died partnered, 80% had a child, 4% pets; for women the Md= 82,
84%, 86% were ever partnered, 31% died partnered, 77% had children,
6% had pets. Based on Chronicle obituaries, the San Francisco fertility
rate was 2.24 (other cities’ rates ranged from 2.51 to 2.66 – their women
were more frequently parents).
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Table 1: Danish and San Francisco & Boston Obituary Deaths
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Women
who
died
Age
married Number
group
married or
widowed
18-29

2.38%

30-49

6.28

50-69

39.0

70+

54.5

Men
who
died
SF +
Ever
marBoston
same-sex ried
Obituaries married
married or N= 187
widowed
189
2.67% 1.30%
(0.07%)
5133 13 (1.5%)
20.3 3.49
(1.91)
44904
74 (8)
46.5 29.4
(16.7)
218673
893 (90)
30.5 67.0
(81.3)
Md= 85

Number
married or
widowed

SF +
Boston
Obituaries
married or
widowed

205
(0.07%)
5650
(1.99)
57228
(20.1)
221247
(77.8)

Ever
samesex
married
N= 482
0.42%

36 (4%)

19.1

153 (17)

47.9

809 (81)

32.6

Md=82

Denmark
women

Denmark
Divorced

Denmark
Unmarried

S F & Boston
obituaries
Divorced
N (%)

S F & Boston
obituaries
Unmarried
N (%)

18-29
30-49
50-69
70+

5%
34
61

3%
11
19
66

0
4 (4%)
29 (29)
67 (67)

6 (4%)
14 (10)
38 (27)
83 (59)

Denmark
men

Denmark
Divorced

Denmark
Unmarried

18-29
30-49
50-69
70+

7%
49
43

7%
21
36
37

S F & Boston
obituaries
Divorced
0
11 (10%)
41 (39)
54 (51)

S F & Boston
obituaries
Unmarried
10 (7%)
32 (22)
49 (34)
54 (37)

Ages of 14 gays and 4 lesbians found (often because of a partner,
sometimes a relative) in the ~1200 newspapers’ obituaries were 24, 28,
34, 47, 48, 50, 52, 52, 54, 58, 63, 64, 70, 72 (Md= 52, 14% old); 50, 57, 72,
90 (Md= 64.5, 50% old). 19 gays appeared in our systematic sample of
the Chronicle (38, 42, 43, 48, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 61, 65, 67, 67, 68, 72,
75, 82, 85) Md of 59. Of 8 gays in the Globe (see Table 2), (63, 69, 73, 77,
78, 79, 82, 82), the Md was 77.5. Two lesbians appeared in the Globe,
dying at 55 & 56. For 41 gay obituaries in the main-stream press Md
= 61, 41% died old; 6 lesbians’ Md = 56.5, 33% died old – close to the
deaths of married homosexuals in Denmark (Table 3), but lesbians in
the gay press tended to die older than gays.
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The deaths in each status (e.g., married + widowed, had a same-sex
marriage, unmarried, divorced) for both the Danish and US urban
obituaries are summarized in Table 1 (Denmark results after Table
2 in Frisch & Simonsen10) and in Table 3 for 1990-2006. Comparison
Teologia
of Table 3 with the Frisch & Simonsen Table 2, or our Table 2 after rodziny
their 2000-2011 summary, indicates close correspondence, with the
Md age of death for homosexually-married lesbians just shy of and
that for homosexually-married gays just over age 60. The Md ages of
those who either died married or widowed were very similar in the
Chronicle and Globe, indeed, if those who died marred and/or widowed
are combined, the Md age of death for men was 82 and for women 85
in both newspapers. Both newspapers’ obituaries indicated that never
married, divorced, and informally-partnered men (not women) seemed
to suffer appreciably reduced lifespan. Indeed, the men’s Md age of
death was only somewhat older than that of gays’.
Inspection of Table 1 indicates fairly close correspondence in the
pattern of deaths in the US and Denmark, although it appears the
obituary deaths are displaced by a few years older for men and women
who have been married, and even more years older for the divorced
and unmarried. However, for those in same-sex marriages in Denmark
and those homosexuals who were partnered in San Francisco, the
correspondence was closer, with an older Md age of death by perhaps
6 years in Denmark. And whereas lesbians seemed to die a couple of
years older in San Francisco, no obvious sex difference emerged in
Denmark, though the lesbian’s Md was earlier. The difference between
the San Francisco and Denmark materials may be due to the inclusion of all same-sex marrieds (including those living in rural areas
and possibly less sexually active), that obituaries have to be placed by
someone who cares enough to spend the time and money, or cultural
differences between the US and Denmark.

Part 1: Conclusions
Lifespan: Absent following individuals from adopting the lifestyle
to death, a definitive estimate of the GLBT lifespan cannot be given.
Generating one from a mature gay culture, years after application of
the HIV-cocktail, and assembled from a GLBT project that tried to
record all deaths, seems reasonable – but certainly not dispositive.
10

M. Frisch, J. Simonsen, Marriage, cohabitation and mortality in Denmark:
national cohort study of 6.5 million persons followed for up to three decades
(1982-2011), Int. J. Epidemiol. V. 42, p. 1-20, Advance Access published March
11, 2013.
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The similar ages of GLBT deaths in newspapers suggested the San
Francisco GLBT site might be fairly representative. In San Francisco it
appears a gay or lesbian might live ~15-20 and a transsexual ~25-years
less than a conventionally married person.
In Denmark, the difference between the Md age of death for those
in gay as opposed to conventional marriage appears similar to that in
San Francisco, perhaps somewhat diminished – but almost certainly
at least 15 years. We don’t know about the life spans of non-married
gays in Denmark (probably the overwhelming majority), but many
are likely included in the ‘unmarried’ and ‘divorced’ categories. If
the findings from San Francisco can be applied to Denmark (that is,
being partnered is analogous to being formally married), then a gay
or lesbian who didn’t get married may have lived a few years longer
than a gay or lesbian who did.
Many obituaries detailed decedents’ considerable pain & suffering.
Of course, even as smokers live possibly 10 years less, all of their reduced longevity is not due to smoking, per se. Smokers are more apt
to use drugs, get divorced, drive recklessly and be involved in other
dangerous, life-shortening things. The same is undoubtedly true of
homosexuals, who are more apt to smoke, use drugs, drive recklessly
and get infected by their sexual activities with a host of dangerous
germs and experience various organ failures. How you parcel out the
15 or so ‘missing years’ as to cause is unclear.
Partnering: In 9 of 10 comparisons of 10 major causes of death in
San Francisco (e.g., murder, suicide, liver failure, heart failure, AIDS,
etc.) the unpartnered GLBT lived longer (whether ever- or currentlypartnered; P < 0.02, sign test).
The Demographic: GLBTs’ contribution to the demographic was
miniscule.

Implications
Lifespan and Normalcy According to the American Psychiatric Association those with a mental disorder have “a significantly increased
risk of suffering death, pain, [or] disability”11 due to their disorder. San
Francisco’s obituaries suggest that GLBT lives are much shorter and
associated with disability (especially HIV infection for gays) readily
meeting these criteria. The dramatically shortened lifespan for those
in Denmark’s homosexual marriages add weight to the San Francisco
finding.
11

American Psychiatric Assn, current Diagnostic & Statistical Manual.
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These results put GLBT normalcy in question. This is particularly
the case since the Evelyn Hooker study – touted by the American
Psychological Association as key to considering “homosexuality ...
a normal and positive variation of human sexual orientation” – has
Teologia
been shown to be essentially bogus.12
rodziny
Gay Marriage: Unpartnered GLBT lived longer in San Francisco.
So, legalizing and thus encouraging gay marriage might decrease gays’
health and increase their economic burden (in 2011 the US Centers for
Disease Control estimated each of 56,000 yearly HIV infections costs
~$700,000; 61-63% of these infections are due to gay sex). Gay marriage
implies GLBT acceptability in child rearing–problematic as children
with homosexual parents appear the least advantaged.13
The Demographic: Not only do GLBT fail to generate their replacements, their influence on the demographic is negative when
the ~25% of gays who admit sex with boys14 and thereby influence
many to adopt homosexuality15 is factored in. Few homosexuals had
children, matching the fraction recorded in the 1990s.16 Aristophanes
(~300 BC) noted gays’ propensity “when they grow to be men, they
become lovers of boys, and it requires compulsion to overcome their
natural disinclination to marriage and procreation.” This interest in
boys is exhibited all over the world in the fraction of molestations gays
account for whether as teachers, priests, or caretakers.
Pets and Impersonal Intimacy: 13% percent of gays’ v 2-4% of
straight men’s obituaries included a pet. Estrangement from humanity
is suggested by gays being about twice as apt to leave a pet as a child
(13% v 6%), while straights were 20 times more apt to leave a child as
a pet (a ~40X difference). A surviving partner was listed about half as
often by gays (36% v 60%). As ~60% of non-GLBT men were married
12

P. Cameron, K. Cameron, K. Proctor, Re-examining Evelyn Hooker: setting the
record straight – comments on Schumm’s (2012) reanalysis, “Marriage & Family
Review”, 2012, 48, p. 491-523.

13

M. Regnerus, How different are the adult children of parents who have same-sex
relationships? Findings from the New Family Structures Study, (2012) “Social
Science Research” 41, p. 752–770.

14

P. Cameron, K. Proctor (2012) Psychiatric Professions Falsely Claim Gays No
More Apt to Molest.

15

P. H. Van Wyk, C. S. Geist (1984). Psychosexual development of heterosexual,
bisexual, and homosexual behavior. “Archives of Sexual Behavior”, 13, p. 505-544.

16

P. Cameron, K. Cameron (1996). Homosexual parents, “Adolescence”, 31,
p. 757-776 (includes a similar obituary survey of 986 consecutive Washington,
DC obituaries (1988-1993), 6% of the gays [same as SF obituaries], 27% of the
lesbians [v 26% in the SF obituaries] were listed as having children).
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at the age most gays died, the difference in connections to others is
even greater. Lesbians left a surviving partner as frequently as straight
women (32% v 31%), yet most straights would have been married at the
age the lesbians died, suggesting lesbians’ degree of estrangement is
greater. 21% of lesbians left a child and 5% a pet [~4:1] v ~83% a child
and 2-6% a pet for straights [~14:1] (about a 3X difference). By these
measures, transsexuals were the most estranged: 21% left a partner,
16% a pet and 11% a child. GLBT with children usually have less interaction with them17 so while older GLBTs are “more likely to suffer”
physical disabilities and mental illnesses, they are “less likely to have
live-in partners or adult children to help care for them.”18
Gay sex is often impersonal (e.g., person-to-genital instead of personto-person), contributing to, as well as being a hallmark of, estrangement. Thus San Francisco’s Blow Buddies:
“While there may have been thirty men in the room, none were talking. The only sounds were the throb of the music ... the next room...
more cupboards, aligned along an elaborate maze filled with several
dozen men moving, glancing, stopping, moving, kneeling, ... As my
eyes adjusted, I recognized more and more people– colleagues from
political work, neighbors from my apartment building, friends from
the gym. Everyone seemed plugged into the same intense energy and
focused on the same thing – oral sex. I remained... until three in the
morning.19”
Having pets listed as survivors suggests estrangement – but impersonal intimacy may be involved as well. Thus, in San Francisco circa
1970,20 20% of 685 gays, 7% of 292 lesbians, 5% of 334 straight men
and no heterosexual woman reported having had sex with an animal:
3% of gays and 1% of straight men said their first animal experience
was when they were aged 13 or older. Similarly, gays are more apt to
be sexually involved with children.21 Thus gay priests were 13 times
17

M. Regnerus, How different are the adult children of parents who have same-sex
relationships? Findings from the New Family Structures Study, (2012) “Social
Science Research” 41, p. 752–770.

18

R. Rabin, Disparities: Illness More Prevalent Among Older Gay Adults, 3/1/2011,
NYT.

19

G. Rotello (1998) Sexual Ecology: AIDS and the destiny of gay men. NY: Penguin.

20

A. P. Bell, M. S. Weinberg (1978) Homosexualities: a study of diversity among men
and women. New York: Simon & Schuster & (with Hammersmith S) Statistical
Appendix, Indiana U Press, 1981.

21

P. Cameron, K. Cameron, K. Proctor, Re-examining Evelyn Hooker: setting the
record straight – comments on Schumm’s (2012) reanalysis, “Marriage & Family
Review”, 2012, 48, p. 491-523.
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more apt to be caught molesting boys than normal priests were caught
molesting girls.22 More pornography, sex in parks, sex in restrooms,
etc. – all part of the strong component of impersonal intimacy that
characterizes the gay life.23 As Evelyn Hooker24 noted, it ‘‘is highly
Teologia
probable that we are at least as accurate in speaking of the homosexual rodziny
community as a ‘deviant community’ as in describing it as a ‘community of deviants.’’’.
Are GLBT ‘normal’? If mental disorders are “associated with...a significantly increased risk of suffering death, pain, [or] disability,” partnered gays and lesbians – in the highly welcoming city of San Francisco
and the similarly welcoming country of Denmark:
– live a shorter life
In San Francisco, GLBT:
– also appear to suffer disproportionate pain and disability;
– are disadvantaged in both health25and lifespan, apparently more
so when they partner with other GLBT.
– are estranged as indexed by fewer humans & more animals in
their obituaries;
– engage in significant volumes of impersonal intimacy;
– contribute little to the demographic, and
– make a negative contribution to the demographic by inducing
many boys to adopt homosexuality (and seriously harming many
[especially boys’] lives).
The above, combined with the deconstruction of the Hooker study
that ostensibly proved gays normal and helped persuade the psychiatric profession to go along with ‘delisting’ of homosexuality,26 appears
sufficient to at least reopen the question of GLBT ‘normalcy.’ Indeed,
such a cluster of harms–increased risk of suffering death, pain, lessened health, and disability as well as more frequent drug-dependence,
22

Ibidem.

23

A. P. Bell, M. S. Weinberg (1978) Homosexualities: a study of diversity among men
and women. New York: Simon & Schuster & (with Hammersmith S) Statistical
Appendix, Indiana U Press, 1981.

24

E. Hooker (1961), The homosexual community, Proceedings of the XIV International Congress of Applied Psychology, 2, p. 59.

25

H. Liu, C. Reczek, D. Brown, Same-Sex Cohabitors and Health: The Role of
Race-Ethnicity, Gender, and Socioeconomic Status, “Journal of Health and
Social Behavior” 0022146512468280, first published on February 27, 2013 as
doi:10.1177/0022146512468280.

26

P. Cameron, K. Cameron, K. Proctor, Re-examining Evelyn Hooker: setting the
record straight – comments on Schumm’s (2012) reanalysis, “Marriage & Family
Review”, 2012, 48, p. 491-523.
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more frequently being diagnosed with other mental illnesses, more
frequently suicidal, more frequently involved in criminality, etc.27 –
would seem to merit considering those who engage in homosexually
‘mentally disturbed.’ Homosexuals who are embedded enough in the
gay ‘mainstream’ in San Francisco to get an obituary seem to live
shorter lives than married homosexuals in Denmark – might the ‘nonembedded’ live longer? Perhaps those homosexuals more enmeshed
in the homosexual subculture are exposed to more harms. That the
coupled seem to live slightly shorter lives also fits this notion (e.g.,
more day-to-day exposure to homosexual pathology via one’s partner).
These apparent findings fit a model that the greater the exposure to
other homosexuals, the greater the hazards to which you are subject
and the more likely you are to eventually suffer fatal harm – consistent
with homosexuality being a mental disorder.
As to gay ‘marriage,’ this large set of obituary deaths suggests homosexual coupling may have a slightly negative effect upon lifespan. Since
earlier death and poorer health are positively correlated, counter to
optimistic speculation by some (e.g., Liu28), enabling and/or encouraging homosexual coupling, besides offering no obvious benefit to society
as a whole and presenting an incentive for those with homosexual
tastes to get married, might actually decrease homosexuals’ health.
Table 2: Systematic Sample of Obituaries
SF Chronicle 2005-2012: N = 1,214
Gays: N = 19; range = 38 – 85; Md = 59
Homosexual children/grandchildren mentioned in obits:
12 (5 lesbians and 7 gays)
Pets: 37 (3.0%)of obits listed pets
homosexual obits w pets: 3 (16%)
Catholic clergy: N = 12; range: 57 – 95; Md = 81.5
Heterosexuals w surviving partner: 43 – 93; Md = 71
Men: 19 (3%)
Women: 3 (< 1%)
27

P. Cameron, K. Cameron, T. Landess, Homosexual sex as harmful as drug abuse,
prostitution, or smoking, “Psychol Repts”, 2005, 96, p. 915-961.

28

H. Liu, C. Reczek, D. Brown, Same-Sex Cohabitors and Health: The Role of
Race-Ethnicity, Gender, and Socioeconomic Status, “Journal of Health and
Social Behavior” 0022146512468280, first published on February 27, 2013 as
doi:10.1177/0022146512468280.
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Married:
Men: 358 (58%); range: 38 – 98; Md = 81
Women: 136 (24%); range: 45 – 97; Md = 78
Widowed:
Men: 122 (20%); range: 64 – 103; Md = 87
Women: 284 (51%); range: 57 – 107; Md = 89
Previously Married (e.g., divorced):
Men: 55 (9%); range: 29-93; Md = 71
Women: 78 (14%); range: 44-101; Md = 80.5
All the married/widowed: Men: Md= 82
Women: Md= 85
Never married:
Men:62 (10% of all men); range: 19-99; Md = 63
Women:60 (11% of women); range: 27-97; Md = 82.5

Boston Globe 2005-2012 obits: N = 1,214
Gays: N = 8; 63 – 82; Md = 77.5; [total: 27; 38-85, Md= 67] Lesbians: N =
2; ages 55 & 56
Homosexual children/grandchildren mentioned in obits:
14 (8 lesbians, 6 gays)
Pets: 17 (1.4%) of obits listed pets [SF & Boston: 54 (2.2%)]
homosexual obits w pets: 0 [total 3 (10%)]
Cath clergy: N= 4; 55-81. Md = 79.5 [16; 55-95; Md = 80.5]
Heterosexuals w surviving partner: 27 – 90; Md = 61
Men: 13 (2%)
Women: 12 (2%)
Married:
Men: 363 (58%); range: 31 – 101; Md = 78
Women: 119 (21%); range: 34 – 97; Md = 79
Widowed:
Men: 152 (24%); range: 58 – 104; Md = 87
Women: 336 (60%); range: 60 – 105; Md = 88
Previously Married (e.g., divorced):
Men: 43 (7%); range: 37-91; Md = 71
Women: 51 (9%); range: 45-97; Md = 78
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All the married/widowed: Men: Md= 82
Women: Md= 85
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Never married:
Men: 60 (9% of all men); range: 18-92; Md = 54.5
Women: 46 (8% of all women); 21-102; Md = 84
Table 3. Age of Death in Denmark: 1990-2006
sex

status

Md age death

female

single

79.1

male

single

62.1

female

married

70.4

male

married

74.1

female

divorced

79.0

male

divorced

66.8

female

widowed

84.2

male

widowed

82.5

female

ever ho partner

58.4

male

ever ho partner

61.1

female

ever married

81.0

male

ever married

75.7

2. Outcomes of Children With Or Raised
by Homosexual Parents
As noted above, the egalitarians, including the homosexual movement, many professional associations, and the media in-general assert
that whether or not a parent engages in homosexuality is irrelevant:
as long as the child is loved, he will turn out OK. Traditional thought
stresses the character of the parents, which they exhibit by raising
a child within marriage instead of alone or in an informal union. Tradition also holds that the aberrant attitudes, behaviors, and associates
of those who engage in homosexuality, illegal drug use, or criminality
often have more influence on how a child turns out than their parents’
expressions of love or affirmation.
Supporters of homosexual parenting cite a number of academic
studies to bolster their position. But these studies are almost exclusively based on small, volunteer samples. And their chief claim is that
since ‘no statistically significant differences were found between the
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children of homosexual and heterosexual parents’ for this or that variable, the parenting situations must have ‘the same’ influence on the
child. The problem is that small samples generally yield ‘no statistical
differences’ due to a lack of statistical power, so such findings do almost
Teologia
nothing to prove that the two parenting types produce ‘the same’ result. rodziny
Furthermore, statistical claims of ‘sameness’ or ‘differences’ between
two populations – and not just between the particular subjects in the
study – rely on those subjects being approximately representative of
‘all heterosexual parents’ or ‘all homosexual parents,’ something that is
rarely true of volunteers or individuals recruited by the investigators.
In addition, almost without exception, supporters of homosexual
parenting refuse to acknowledge studies that support the traditional
view – whether in their professional papers, in their court briefs, or
on their websites. Ignoring counter-evidence is unusual in the hard
sciences, but social science is heavily politicized, and the practice –
especially in studies about homosexuality – is unfortunately common.
While traditional beliefs are generally reinforced by careful examination of even the pro-gay literature29, below we compare the findings
from the 2012 Regnerus study against findings from studies that have
been ‘generally ignored.’
Of all the studies of homosexual parents to date, Regnerus addressed
the broadest array of variables and represents the largest quasirandom sample study of how adults turn out when they have (or had)
a homosexual parent. 2,988 individuals aged 18-39 were culled from
a probability-based pool of approximately 15,000 potential subjects in
order to find an adequate number of adult children of homosexuals
and a comparable number of adults with a similar demographic profile
who were raised in other circumstances. Regnerus’ findings support
traditional beliefs that children do best in a married household, and
that even sub-optimal heterosexual rearing – such as single parenthood or being raised with stepparents – is better than being raised by
a homosexual.
Weighted to match population parameters, Regnerus estimated
that 1.7% of the nation’s children have one or more homosexual parents. By comparison, Cameron and Cameron’s (1996) random survey
of 5,182 adults in 1983-84 yielded unweighted estimates of 1.6% and
1.7%. Such close agreement between two nationwide studies based
on random samples reinforces the credibility of both investigations.
29

P. Cameron, K. Cameron (1999) Homosexual parents: why appeals cases approximate the “gold standard” for science – a reply to Duncan, “Psychological
Reports” 84, p. 793-802.
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This is especially true given our estimate was based upon the numbers
of children reported by our respondents – who reported their sexual
preference –- while Regnerus based his upon the proportion of his
respondents who reported a parent who engaged in homosexuality.
We took each of the 40 outcome measures that Regnerus studied
and reported and ranked it by kind of family unit. The family type
that scored best on each variable was ranked #1, second-best #2 and
so on, with the worst ranked #8. Family types that were tied on any
outcome were assigned a common ‘midrank,’ a standard statistical
rank average.
Most rankings fit traditional beliefs. For instance, those with gay or
lesbian parent(s) were the:
– most apt to say they were not exclusively heterosexual,
– most apt to be on welfare,
– least apt to be employed,
– most apt to have gotten a sexually transmitted infection,
– most apt to have recently thought of suicide,
– most apt to report rape,
– most apt to test impulsive,
– most apt to smoke,
– most apt to report heavy TV viewing,
– most apt to have been arrested,
– most apt to have pled guilty to a crime,
– most apt to score high on depression,
– least apt to report being able to depend on others,
– least apt to report having felt secure and safe in their family, and
– most promiscuous.
Participants who have/had homosexual parents generally rank more
poorly on the other variables of concern, even if they are not always
‘the worst.’ Any random sample will exhibit fluctuations – no matter
what the setting or experiences, some children do well on something
when most do poorly. But since gays and lesbians report more frequent
smoking, drug use, arrest, rape, and sexually transmitted diseases,
as well as testing more mentally disturbed30, just about all the findings make sense if the children of homosexuals tend to mimic them
(e.g., ‘like produces like’). Heavier TV viewing, being on welfare, and
testing impulsive by the children of homosexuals’ are ‘new’ findings,
since previous direct data on homosexuals are mixed or absent for
these variables.
30

P. Cameron, T. Landess, K. Cameron (2005) Homosexual sex as harmful as drug
abuse, prostitution, or smoking, “Psychological Reports” 96, p. 915-961.
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Comparison to Other Studies
Custody Appeals Study: Cameron and Cameron31 (1998, 1999) and
Cameron and Harris32 (2003) did the most unique studies of homosexual parenting to date: an analysis of child custody appeals cases. Teologia
These were based on intensive examination of the real life of the rodziny
parents and their children – that is, not based on answers to questionnaires as with Regnerus or Cameron & Cameron33 (1996), but subject
to cross-examination in court. The latter study examined 78 custody
appeals decisions involving 79 homosexual parents and 142 children.
The 142 children were exposed to a thousand child-years of homosexual parenting and found:
1) parents recorded as lying or engaging in criminality or homosexuality were more apt to be recorded as harming children;
2) homosexual parents as compared to heterosexual parents were
more frequently recorded as lying and/or engaging in criminality;
3) in 54 (70%) cases the homosexual parent and/or his associates was
recorded as having exposed the children to harm(s) (e.g., neglect,
seduction, emotional distress, hypersexualization), as opposed to
the heterosexual parent in 4 (5%) cases; and
4) homosexuals were responsible for 111 (97%) of the 115 harms
to children in the appeals court record. In 78 heterosexual vs.
heterosexual comparison cases, the 141 children were exposed
to 12 harms, harms that occurred in 11 (14%) cases.
The study also found that lesbian mothers as compared to gay
fathers:
5) were of lesser character as indexed by more frequent lying or
criminality;
6) were more apt to generate harms to their children; and
7) had more contact with their children in that 84% of the lesbians
vs. 15% of the gays became involved in disputing who would get
primary custody.
31

P. Cameron, K. Cameron (1998) Homosexual parents: a comparative forensic
study of character and harms to children, “Psychological Reports” 82: 11551191. P. Cameron, K. Cameron (1999) Homosexual parents: why appeals cases
approximate the “gold standard” for science – a reply to Duncan, “Psychological
Reports” 84, p. 793-802.
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P. Cameron, D. W. Harris (2003), Homosexual parents in custody disputes:
a thousand child-years exposure, “Psychological Reports” 93, p. 1173-1194.
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M. Regnerus (2012) How different are the adult children of parents who have
same-sex relationships? Findings from the New Family Structures Study, “Social
Science Research” 41, p. 752-770. P. Cameron, K. Cameron (1996) Homosexual
parents, “Adolescence” 31, p. 757-776.
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In Regnerus there is a slight difference in outcomes favoring the gay
fathers over lesbian mothers, which tends to support the notion that
gays less frequently cause harms to their children. Regnerus noted
that among “those who said their mother had a same-sex relationship,
91% reported living with their mother while she was in the romantic
relationship, and 57% said they had lived with their mother and her
partner for at least 4 months at some point prior to age 18.... Among
those who said their father had a same-sex relationship, however,
42% reported living with him while he was in a same-sex romantic
relationship, and 23% reported living with him and his partner for at
least 4 months” (p. 757).
Both Regnerus and the custody appeals study found greater contact
by lesbians than by gays with their children.
‘Everybody’ would have picked the winners and losers in the Regnerus study prior to the 1980s. The courts almost always sided with the
heterosexual in child custody disputes involving a divorcing parent
who chose homosexuality – traditional beliefs permeated the whole
culture. The analysis of the 78 custody appeals fits rather nicely into
what people 50 years ago would have called common sense.’ Likewise,
it is likely that no one would have been surprised by the outcomes
found in the study of appeals cases.
Similarly, an analysis of the High School Graduation Rates Among
Children of Same-Sex Households in Canada34, based on a 20% sample
of the 2006 Canada Census, reported that children of gay two-parent
households were 69% as apt to graduate as children from opposite sex
married homes, while children from lesbian two-parent households
were 60% as likely to graduate as children from opposite sex married
homes (p. 4). A large sex difference favouring the graduation rates of
boys from both kinds of homosexual homes v the graduation rates of
girls from both kinds of homosexual homes was also reported, which
complicates the interpretation considerably.
A systematic effort by Hollywood and academia – including the
professional societies – to ‘clean up’ the image of homosexuality has
been underway for some time. Hollywood, especially, seems to tout the
importance of ‘love’ overcoming all (except, of course, when it comes
to keeping actors and actresses married). Among other components
of academia, the American Psychological Association, the American
Psychiatric Association, the National Association of Social Workers, and
34

D. W. Allen, High School graduation rates among children of same-sex households.
August 2013 (on line). Burnaby Mountain professor, Dept Economics, Simon
Fraser U, Burnaby BC V5A 1S6 allen@sfu.ca
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the American Academy of Pediatrics have ignored and/or suppressed
not only the custody appeals study, but all the following studies in their
public statements, court briefs and journals:
– Javaid35 reported a study comparing 26 children of 11 lesbian vs.
Teologia
28 children of 15 divorced mothers. The 4 children who reported rodziny
asexuality had lesbian mothers, and more lesbians’ daughters
were apt to reject or be uncertain about getting married and having children.
– Cameron and Cameron36 reported on 17 adults with homosexual
parents (out of a random sample of 5,182) and how frequently in
986 consecutive Washington, DC obituaries (1988-1993) from gay
newspapers homosexuals had children (6% of the gays, 29% of
the lesbians were so listed). The 17 were disproportionately apt
to report (a) sexual relations with their parents, (b) a less than
exclusively heterosexual orientation, (c) gender dissatisfaction,
and (d) that their first sexual experience was homosexual.
– Sarantakos37 closely matched (by age, sex, grade in school, and
social class) 58 elementary school children being raised by coupled
homosexual parents with 58 children of cohabiting heterosexual
parents and 58 children being raised by married heterosexual
parents. The children of married couples scored best at math
and language skills, experienced the highest levels of parental
involvement at school and at home, and had parents with the
highest expectations for them. The homosexuals’ children scored
somewhat higher in social studies, lowest in math and language,
were least popular, experienced the lowest levels of parental involvement both at school and at home, were more distant from
their parents, and had parents with the lowest expectations for
their children and who least frequently expressed higher educational and career aspirations for them.
– Sirota38 (1997) paired 68 adult daughters of gay fathers with 68
daughters of heterosexual fathers. Daughters with gay fathers
tested less comfortable with intimacy and more anxious; were
35

G. A. Javaid (1993), The children of homosexual and heterosexual single mothers,
“Child Psychiatry and Human Development” 23, p. 235-248.

36

P. Cameron, K. Cameron (1996), Homosexual parents, “Adolescence” 31, p. 757-776.

37

S. Sarantakos (1996), Children in three contexts: family, education and social
development, “Children Australia” 21, p. 23-31.
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T. Sirota (1997), A Comparison Of Adult Attachment Style Dimensions Between
Women Who Have Gay Or Bisexual Fathers And Women Who Have Heterosexual
Fathers. PhD Dissertation, School of Nursing, New York University.
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less religious and more frequently engaged in compulsive heterosexuality; less frequently married (19% if father was gay vs.
32% if father was heterosexual; more frequently reported a bi/
homosexual preference (34% if father was gay vs. 3% if father
was heterosexual; almost every study has reported similarly, including Regnerus); reported less closeness to parents; and more
frequently indicated abusing drugs or alcohol (44% if father was
gay vs. 7% if father was heterosexual.
Among the families of subjects in Sirota’s study, one or more parents
reportedly abused drugs and/or alcohol in 59% of gay-father families
vs. 31% of heterosexual-father families. 72% of families with gay fathers
dissolved, while 68% of families with heterosexual fathers stayed intact.
More frequent divorce/partner changing within homosexual-headed
families was reported by Cameron & Cameron39 (1996) and Regnerus40.

Conclusion
The above studies generally jibe with traditional common sense.
They also fit the findings from custody appeals cases in our court
system, as well as the outcomes in the Regnerus study. across all 40
outcome measures taken as a whole, intact biological, heterosexuallymarried families had far and away the best rank average, while lesbianand gay-headed homes clearly ranked last. If parental homosexuality
is as irrelevant as homosexuals, our professional associations, and the
media assert, why are the above studies – methodologically as sound
or better than the ones cited by these entities – ignored or dismissed?
Given that both Cameron and Cameron and Regnerus reported homosexual parents more frequently became sexually involved with their
kids, why is the psychiatric elite so anxious to allow more children to
be exposed to the risk of homosexual seduction? How did psychiatry
become so wise that it knows ‘the way it ought to be’ without fulfilling
the basic requirement of good scholarship – to address all the evidence,
and not just selected bits that fit one’s own preconceived notions?

39

P. Cameron, K. Cameron (1996) Homosexual parents, “Adolescence” 31, p. 757-776.

40

M. Regnerus (2012) How different are the adult children of parents who have
same-sex relationships? Findings from the New Family Structures Study, “Social
Science Research” 41, p. 752-770.

The Family and Marriage as Victims of the Gender Revolution

65

Conclusion: Egalitarianism Applied to
Sexuality and Child Rearing
The mortality evidence (Part 1) seems to fairly-strongly favour
conventional man/woman marriage over homosexual arrangements. Teologia
rodziny
Indeed, the differences between the average lifespan of homosexuals
and married heterosexuals approximates 20 years – a much greater
difference than the lifespan difference between smokers and nonsmokers, or just about any other comparison imaginable other than
illegal drug-shooters v non-shooters.
In (Part 2), the limited empirical evidence tends to favour child
outcomes in father/mother homes rather than in homes that include
or are made up of two homosexuals. The analysis of court cases is
especially important in that what is decided in court determines who
goes to prison and who goes free – it is the highest standard of evidence
our society has devised. That the results from the courts are similar to
the results from the better-done and/or ignored survey studies seem
to buttress the sense that those supporting an egalitarian view of the
‘way it’s supposed to be’ are playing fast and loose with the empirical
reality.
Thus, applying the egalitarian ideal to marriage and/or child rearing arrangements is having success to a similar degree as its application to property rights. Further, applying the egalitarian ideal to child
rearing risks seriously exacerbating the West’s dangerously falling
demographic – a demographic that in bids to end our civilization unless drastic action to bolster successful child bearing and rearing is
implemented.
Key words: family, marriage, the gender revolution, threat,
homosexualism.
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Gender – die anthropologische
Revolution der Gegenwart

GENDER – WSPÓŁCZESNA REWOLUCJA ANTROPOLOGICZNA
Ideologia gender stanowi jeden z przejawów dzisiejszego totalitaryzmu.
Jest globalną rewolucją kulturową, na którą jesteśmy wystawiani. Jest to
rewolucja, w której nie chodzi o obalenie władzy politycznej, rewolucja, która
nie posiada masowej bazy, która nie maluje na swoich sztandarach ani biedy,
ani ucisku dużej części ludności. Jest to rewolucja, która niszczy podstawy
naszej ludzkiej egzystencji, niszczy samego człowieka. Nadciągający nowy
totalitaryzm atakuje korzenie ludzkości. Jego celem jest zniszczenie rodziny,
wiary chrześcijańskiej.
Słowa kluczowe: rewolucja genderowa, odnaturalizowanie płci, queering,
rewolucja top-down, LGBT.

GENDER – A CONTEMPORARY ANTHROPOLOGICAL REVOLUTION
Gender is one of the aspects of contemporary totalitarianism. It is a global
cultural revolution we are being exposed to. Its goal is not to overthrow any
political power. This revolution does not have any mass background, it does
not portray poverty or oppression of a large part of people. It is a revolution
that destroys the foundations of our human existence and man himself. The
coming new totalitarianism attacks the roots of mankind. Its aim is to destroy
the family and Christian faith.
Key words: gender revolution, queering, top-down revolution, LGBT.
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Bei einem Besuch in der europäischen Kulturhauptstadt Marseille
in diesem Sommer hatte ich Gelegenheit das „Museum der Zivilisationen Europas und des Mittelmeeres“, kurz MuCEM zu besuchen.
Es wurde im Juni Juni 2013 von Präsident Hollande eröffnet. Der Ort
könnte nicht großartiger sein: Die Festung St. Jean am Eingang zum
alten Hafen Marseilles, schwer beladen mit 800 Jahren europäischer
Geschichte, wurde für 190 Millionen Euro zu einem großartigen Museumskomplex umgestaltet.
Nachdem wir uns eine Weile über die Banalität der Exponate gewundert hatten, etwa eine Vitrine mit religiösem Trödelkram in der
sogenannten Chapelle Saint Jean, gingen wir in die Ausstellung „Femin und maskulin in der Méditerranée“. Das Plaktat verhieß nichts
Gutes: Eine Frau im Torrero-Anzug mit roten High Heels und einem
Dampfkochtopf unter dem Arm. Aber dass wir dort antichristlicher
Propaganda und LGBT-Agitation erbärmlichster Art augesetzt sein
würden, hat uns dann doch überrascht. Zu sehen war in Großformat
ein Body Builder im Bikini, ein bärtiger Mann in Spitzenabendkleid,
ein nackter Mann mit schwangerem Bauch, Viedos von CSD-Days
und – ich bedauere Ihnen an diesem Beispiel die Abgrndigkeit der
europäischen Kultur verdeutlichen zu müssen: ein Video von einer
Frau, welche mit Hilfe eines halbierten Plastiktrichters in Stehen wie
ein Mann uriniert, daneben das Plastikteil in der Vitrine.
Tausende von Menschen gehen täglich durch dieses Museum. Manche schütteln den Kopf. Niemand protestiert.
Das Ziel der Ausstellung besteht neben der planvollen Destruktion
christlichen Glaubens darin, „Geschlechts-Stereotypen“ aufzulösen.
Dies ist auch das Ziel des französischen Erziehungsministeriums.
Im jetzt beginnenenden Schuljahr sind 500 Vor- und Grundschulen
ausgewählt worden, um dort mit Programmen zur Auflösung von
„Geschlechtsstereotypen“ mit dem Objekt Kind zu experimentieren,
etwa indem Jungen Schminkkästen und Prinzessinnenklšeider und
Mädchen Bagger und Boxhandschuhe zum Spielen bekommen. Gewiss dürfen wir positive Evaluationen erwarten.

Die Gender-Revolution
Dies sind jüngste Beispiele für die globale Kulturrevoltion, der wir
ausgesetzt sind. Es ist eine Revolution, der es nicht um den Umsturz
politischer Machtverhältnisse geht, eine Revolution, die keine Massenbasis hat, die weder Not, noch Unterdrückung großer Teile der
Bevölkerung auf ihre Fahnen schreiben kann. Es ist eine Revolution,
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welche die Grundlagen unserer menschlichen Existenz zerstört, ja den
Menschen selbst. Diese Revolution heißt Gender Mainstreaming. Die
radikalen Feministinnen und die Homosexuellen haben sich gepaart
und Gender geboren.
Teologia
Der Begriff verschleiert, worum es geht. Es geht
rodziny
1. um die Herrschaft der Frau über den Mann
2. um die Auflösung der Identität von Mann und Frau – ein Widerspruch, über den wir noch sprechen werden
3. um die normative Deregulierung der Sexualität, d. h. um die Beseitigung der moralischen Bewertung und Begrenzung sexueller
Handlungen.
Da die Familie auf der Komplementarität von Mann und Frau und
auf einschränkenden sexuellen Normen beruht, wird ihr so das Fundament entzogen. Den Zerfall der Familie erleben wir alle. Aber die
meisten Menschen wissen nicht, dass die politischen, wirtschaftlichen
und akademischen Eliten die Zerstörung der Familie strategisch
betreiben. Weil dieser Revolution aber die Natur, die Vernunft und
Gott entgegenstehen, kann sie nur zerstören, aber nicht gewinnen.
Im vergeblichen Versuch, endgültig zu siegen, führt sie einen neuen
Totalitarismus herauf, der mit den neuen technischen Möglichkeiten
der totalen Kontrolle den Menschen in eine globale babylonische
Gefangenschaft zu führen droht.
Der Begriff Gender wurde auf den UN-Konferenz zur Bevölkerung 1994 in Kairo und der UN-Konferenz für Frauen 1995 in Peking
durchgedrückt. Heterosexualität als Norm war sowohl den Lesben,
Schwulen, Bi- und Trans-Sexuellen, also den LGBT-Personen, ein
unerträgliches Ärgernis als auch den radikalen Feministinnen, welche
die „Zwangsheterosexualität“ als Ursache für die Unterdrückung der
Frau ausgemacht hatten. Sie wollten mit diesem neuen Begriff das
Übel an der Wurzel packen: „Gender“ sollte das „soziale Geschlecht“
bezeichnen, welches unabhängig sei vom biologischen Geschlecht.
Die sexuelle Ortientierung den Genderisten als entscheidendes Kriterium menschlicher Identität, nicht das Geschlecht als Mann und
Frau. Nicht mehr zwei Geschlechter sollte es geben, sondern viele:
hetero-, homo-, bi-, trans- und intersexuelle Männer und Frauen, die
ihr Geschlecht nach Belieben wählen und verändern können. Sie alle
sollen heiraten und Kinder adoptieren dürfen. Diese Auffassung vom
Menschen soll zum Mainstream gemacht werden, zum Hauptstrom
des Zeitgeistes, der alle mitreißt, die nicht jenseits des Relativismus
fest verankert sind.
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Gender oder gender-identity wird in den Dokumenten der UN und
EU selten definiert. In den sogenannten Yogyakarta-Prinzipien, einem
Dokument, welches mit der vorgetäuschten Autorität der Vereinten
Nationen das totalitäre Programm zur Durchsetzung der Gender-Ideologie formuliert, findet sich eine Definition:
Unter geschlechtlicher Identität versteht man das tief empfundene
innere und persönliche Gefühl der Zugehörigkeit zu einem Geschlecht,
das mit dem Geschlecht, das der betroffene Mensch bei seiner Geburt
hatte, übereinstimmt oder nicht übereinstimmt.
Welches Geschlecht ein Mensch hat, soll also nicht von seinen
biologischen, hormonellen, neuronalen, sozialen und psychischen
Merkmalen abhängen, sondern von seinem „inneren und persönlichen Gefühl“. Weil es eine winzige Minderheit von Menschen gibt,
deren Gefühl hinsichtlich ihrer geschlechtlichen Identität unstabil
ist, sie nennen sich Transgender, oder die biologische Anomalien
der Geschlechtsidentität aufweisen, sie heißen Intersexuelle, hat der
Deutsche Ethikrat vorgeschlagen, neben männlich und weiblich eine
dritte Kategorie einzuführen, nämlich „anderes Geschlecht“.
Zur „Stellungnahme des Deutschen Ethikrats zur Situation intersexueller Menschen in Deutschland“ vom Februar 2012 wurde Prof.
Nina Degele als Expertin befragt. Sie ist Professorin für Soziologie
und empirische Geschlechterforschung am Institut für Soziologie
der Universität Freiburg und seit 2002 dessen Geschäftsführende Direktorin. Das neue Fach Gender-Studies ist mittlerweile an fast allen
Universitäten etabliert und oft schon Pflichtfach in Studiengängen. Es
bietet Soziologen, vor allem Soziologinnen, steile Aufstiegschancen,
hoch dotierte akademische Stellen und ein unerschöpfliches Praxisfeld, denn wenn man die geschlechtlichen Signaturen von Mann und
Frau ausmerzen will, weil man sie für „Stereotypen“ hält, welche
die menschliche Freiheit beschneiden, dann hat man bis zum Sankt
Nimmerleinstag zu tun.
Nina Degele führt fort, was Judith Butler in ihrem wahrhaft „bahnbrechenden“ Werk von 1990 Gender Trouble – Feminism and the Subversion of Identity im Titel angekündigt hat: die Subversion der Identität.
In einem Aufsatz aus dem Jahr 2003 erörtert Nina Degele die Frage:
„Anpassen oder unterminieren: Zum Verhältnis von Gender Mainstreaming und Gender Studies“1. Diskutiert wird, ob die politische
Strategie des Gender Mainstreaming einen Anpassungskurs verfolgt,
1

N. Degele, Anpassen oder unterminieren: Zum Verhältnis von Gender Mainstreaming und Gender Studies, [in:] Freiburger Frauen Studien, Ausgabe 12,
2003: Dimensionen von Gender Studies, S. 79-102.
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welcher der „Unterminierung“ der Geschlechtsidentität abträglich
sein könnte.
Diskutiert wird nicht, ob es eigentlich Aufgabe der Wissenschaft,
Aufgabe der durch Steuergelder finanzierten Universität, Aufgabe
Teologia
der Direktorin des Instituts für Soziologie ist, die bestehende Ge- rodziny
sellschaftsordnung zu untergraben und Studenten zu lehren, eben
dies zu tun. Wie mir Studenten immer wieder mitteilen, ist an den
Universitäten ein Klima entstanden, in dem das Ziel der „Unterminierung“ der bestehenden Geschlechterordnung zum Mainstream
geworden ist, dem man sich nur um den Preis der Ausgrenzung und
des Karriereverzichts widersetzen kann. Wer hat die Universität dazu
beauftragt? Wie konnte die Universität zu einem Instrument der Kulturrevolution werden? Diese Frage stellt sich heute ebenso dringend,
wie sie sich unter der totalitären Herrschaft des Kommunismus und
des Nazismus gestellt hat.
Hören wir, wie Frau Degele ihr Fachgebiet Gender Studies beschreibt. Die Vergewaltigung der Sprache ist ein Vorbote der Vergewaltigung des Menschen.
„Gender Studies zielen auf eine Entnaturalisierung von Geschlecht,
was als Programm allen Strategien des Gender Mainstreaming (implizit) zugrunde liegt.
Diese Entnaturalisierung lässt sich am prägnantesten mit dem Begriff des ‚Queering’ fassen. Queer beschreibt ‚Ansätze oder Modelle,
die Brüche im angeblichen stabilen Verhältnis zwischen chromosomalem, gelebtem Geschlecht (gender) und sexuellem Begehren hervorheben. Im Kampf gegen diese Vorstellung von Stabilität (...) lenkt queer
den Blick dahin, wo biologisches Geschlecht (sex), soziales Geschlecht
(gender) und Begehren nicht zusammenpassen’2. (...) Ein solches
Queering bzw. Unterminieren ist radikal. Denn was verunsichert uns
mehr, als den Menschen uns gegenüber nicht eindeutig als Frau oder
Mann klassifizieren zu können?“
Das Geschlecht von Mann und Frau soll also durch „Queering“
„entnaturalisiert“ werden, es soll nicht mehr als Vorgabe der Natur
angenommen werden. Queer bedeutet in der englischen Umgangssprache alles, was nicht „straight“ ist, also jede sogenannte sexuelle
Identität, Vorliebe und Betätigung außerhalb der Heterosexualität,
wofür es früher den diskriminierenden Begriff Perversion gab. Discrimen heißt Unterscheiung. Der Begriff „queer“ dient dazu, die
2

A. Jagose, Queer Theory. Eine Einführung, Berlin 2001, S. 15; vgl. dazu und
zum Begriff der „sexuellen Politiken“ Quaestio (Hrsg.): Queering Demokratie.
Sexuelle Politiken, Berlin 2000, S. 14.
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Polarität von Hetero- und Homosexualität zu untergraben zugunsten
einer vollständigen Auflösung der Geschlechtsidentität von Mann oder
Frau. Frau Degele stellt zutreffend fest: „Ein solches Queering bzw.
Unterminieren ist radikal.“
Konsultiert man das Langenscheidt Lexikon zur Bedeutung von
„queer“, so findet man darin auch die Bedeutungen „sonderbar, fragwürdig, geistesgestört, verrückt“.
Den „Entselbstverständlichungsbemühungen“ der queeren Akademikerinnen könnte eine Politik in die Queere kommen, welcher es
um „Machtgewinn“ und „Empowerment“ von Frauen geht. Wenn es
Frauen gar nicht gibt, wäre die Durchsetzung von Frauenquoten mit
Hilfe der politischen Strategien des Gender Mainstreaming in der
Tat geistesgestört, es wäre die Forderung, einem Phantom Rechte
einzuräumen.
Welche Ausweg weist Frau Professorin Degele aus diesem Dilemma
der Subversionsbemühungen ihrer Zunft?
Von der Ermächtigungspolitik für Frauen will sie nicht lassen, da
„Politik auf der Mobilisierung von Menschengruppen basiert“ und
Frauen als “politische Subjekte“ taugen „nach dem Motto: Frauen
haben als Frauen gemeinsame Interessen“. „Dies berücksichtigen
Strategien des Gender Mainstreaming, und insofern passen sie sich
den Spielregeln des politischen Lebens an“.
Frau Proffessorin Degele ist der Meinung, „dass das Konzept des
Gender Mainstreaming in Verbindung mit den ‚verunsicherungstheoretischen’ Grundannahmen der Gender Studies beides zu verbinden
imstande ist und damit in eine noch auszuschöpfende Radikalität
mündet... Über ein Potenzial der Unterminierung von Strukturen verfügen sie beide, freilich nicht auf dem gleichen Gelände“. Im Klartext
heißt das: Die Frauen werden benutzt, um die Gesellschaftsordnung
zu untergraben.
Der Mangel eines revolutionären Subjekts für Gender Mainstreaming-Politik wird durch einen weiteren Schachzug ausgeglichen: Das
top-down-Prinzip: Nina Degele: „Eine... top-down-Orientierung ist ein
Novum beim Gender Mainstreaming gegenüber klassischen Modellen
der Gleichstellungspolitik. An der Spitze einer Organisation erklärt
sich jemand für die Implementierung des Mainstreaming-Gedankens
verantwortlich (...) die Initiative und Durchführun liegt etwa in Hochschulen bei RektorInnen, in Firmen bei GeschäftsführerInnen und/
oder PersonalleiterInnen und in Kommunen bei BürgermeisterInnen.
Darin liegen Chancen – weil sich in hierarchisch zugeschnittenen
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Entscheidungswegen politische Maßnahmen ‚systemkonform’ durchsetzen lassen.“
Noch einmal sei die Frage gestellt: Wer hat die Professorinnen auf
den 173 Lehrstühlen für Gender-Studies beauftragt und ermächtigt,
Teologia
die herrschende Geschlechterordnung, die Gesellschaftsordnung, rodziny
die Institutionen und Organisationen zu unterminieren? Wie kommt
die Bundesregierung dazu, „Gender Studies zum erklärten bildungspolitischen Ziel zu machen“? Wie kommt es, dass RektorInnen, GeschäftsführerInnen, BürgermeisterInnen ihre Macht gebrauchen, um
Gender Mainstreaming durchzusetzen? Warum wird die sogenannte
„Geschlechterdemokratie“ mit undemokratischen, nämlich subversiven, verborgenen, diktatorischen Methoden durchgesetzt?
Und eine weitere Frage sei gestellt: Stimmt es, dass in westlichen
Gesellschaften „Frauen als Frauen gemeinsame Interessen“ haben?
Haben kinderlose Karrierefrauen und lesbische Aktivistinnen die
gleichen Interessen wie junge Frauen, die sich Familie wünschen,
Ehefrauen und Mütter?
Nein, das stimmt nicht! Die Genderistinnen sind Feinde der Frau,
Feinde des Mannes, Feinde der Kinder, Feinde der Familie.

Die Topdown-Revolution: UN, EU, Grüne Jugend
Wir haben gehört, dass es sich bei Gender-Mainstreaming um einen
„topdown Prozess“ handelt. Beginnen wir also oben bei den United
Nations.

UN-Initiaive zu GM 2013
Fast alle Staaten dieser Erde, nämlich 193 Nationen, gehören den
United Nations an. Durch die Institutionen der UN kann erheblicher
Einfluss auf die Weltgemeinschaft genommen werden. Es gibt seit
Jahrzehnten immer neue Resolutionen, Direktiven und riesige Finanzbudgets zur globalen Durchsetzung von Gender Mainstreaming (GM).
Die jüngste Resolution der UN zu GM stammt vom 24. Juli 2013. Das
Economic and Social Council (ECOSOC) beschloss: Die Gender Perspektive soll in alle Politiken und Programme durch einen systemweiten
Handlungplan gemainstreamt werden (E/2013/L.14). „Der Rat fordert
das United Nations System, alle Agenturen, Finanzierungssysteme
und Programme auf, das Mainstreaming des Gender-Konzepts zu
beschleunigen... und sicherzustellen, dass alle Manager Führung übernehmen und Unterstützung gewähren... Berichte, Überwachung und
Evaluation verstärken... und die bestehenden Ausbildungs-Ressourcen
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nutzen..., um einheitliche Trainingsmodule zu entwickeln; (der Rat)
fordert das United Nations System außerdem auf, die Unterstützung
der Mitgliedstaaten bei der Implementierung von Gender-Gleichheit
und Frauen Empowerment zu unterstützen.“ Navi Pillay, Hoher Kommissar für Menschenrechte, betont, dass es schwer sei, die Kultur zu
ändern. „Die entscheidende Determinante ist starke Führung an der
Spitze, dann wird die Botschaft allmählich nach unten durchsickern.“
Eine Schlüsselstellung in dieser globalen Strategie hat das Committee on the Elimination of Discrimination against Women, eine Organisation, die weltweit dafür kämpft, Abtreibung als Menschenrecht
durchzusetzen unter der Parole: “Menschenrechte sind Frauenrechte
und Frauenrechte sind Menschenrechte.”
In diesem UN-Dokument wird nie definiert, was mit Gender-Mainstreaming gemeint ist. Im Wesentlichen scheint es um Gleichstellung
und „Ermächtigung“ von Frauen und Männern zu gehen. Aber was
bedeutet das für die so unterschiedlichn Kulturen der 193 UN-Mitgliedsstaaten? Was bedeutet GM für Europa und was bedeutet es für,
sagen wir, Pakistan, Bangla Desh, Nigeria oder China? Geht es nur
um die durchaus notwendige Abschaffung der Rechtlosigkeit von
Frauen? Entspricht die brutale Einkind-Politik Chinas, welche von
der UNFPA, der Bevölkerungsagentur der UN, mit entwickelt wurde,
dem Gleichstellungskonzept von GM?
Auf der UN-Weltfrauenkonferenz in Peking 1995 hatte sich eine
„Familienkoalition“ gebildet, welche ihren Widerstand gegen GM auf
Flugblättern kundtat. In ihrem Protest wird beim Namen genannt,
was sonst verschleiert wird, wie nämlich kulturelle Strukturen durch
GM „unterminiert“ werden.
„Die Pekinger Aktionsplattform ist ein direkter Angriff auf die Werte, Kulturen, Traditionen und religiösen Überzeugungen der großen
Mehrheit der Weltbevölkerung sowohl in den Entwicklungsländern
als auch in den Industrienationen. Das Dokument zeigt keinerlei Respekt für die Würde des Menschen, versucht, die Familie zu zerstören,
ignoriert die Ehe, wertet die Bedeutung der Mutterschaft ab, fördert
abweichende sexuelle Praktiken, sexuelle Promiskuität und Sex für
Jugendliche.“

UN-Initiative zu LGBT-Rechten
Zwei Tage nach Veröffentlichung der UN-Initiative zu GM verkündete der Hohe Kommissar für Menschenrechte die neue globale Kampagne zur Förderung der Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und
Transgender mit dem Namen „Free & Equal“. Fox News kommentiert
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(26.07.2013) „Die Kampagne ist beispiellos in ihrem Bemühen, die
Einstellungen der Weltbevölkerung in Fragen zu ändern, welche die
Mitgliedstaaten der UN bisher bitter entzweit haben.“ Free & Equal
arbeitet mit allen medialen Möglichkeiten, Videos, Vernetzung mit
Teologia
aktiven LGBT-Organisationen durch die sozialen Medien, Internet- rodziny
auftritte, Zeugnisse von Opfern von Gewalt und dem Engagement von
Celebrities in den unterschiedlichen Weltregionen.
Es stört den Hohen Komissar für Menschenrechte nicht, dass diese
Politik bei mehr als der Hälfte der Mitgliedsstaaten keine Unterstützung findet. Es stört ihn auch nicht, dass Präsident Obama bei seiner
persönlichen LGBT-Kampagne in Afrika im Juni 2013 heftiger Widerstand entgegenschlug, die der Vizepräsident von Kenya so ausdrückte: „Präsident Obama ist ein mächtiger Mann, aber wir glauben an
Gott.“ Der Widerstand der Mehrheit der UN-Mitgliedsstaaten gegen
die globale Homosexualisierung wird durch einen einfachen Trick
ausgehebelt: Die finanziellen Mittel für die Kampagne Free & Equal
werden von externen Spendern zur Verfügung gestellt. Daran dürfte
kein Mangel bestehen, denn die Hochfinanz, unter ihnen Goldmann
Sachs, JP Morgan, Jeff Bezos von Amazon, Bill Gates, Warren Buffet,
George Soros finanzieren mit ihren Milliarden-Vermögen die feministisch-homosexuelle Gender-Agenda.

Europäische Union
Gesetzgebung zu Ehe und Familie ist keine Kompetenz der Europäischen Union, sondern gehört in den Hoheitsbereich der einzelnen
Mitgliedsstaaten. Dennoch ist die strategische Agenda der EU darauf
ausgerichtet, ein neues Menschenbild und eine neue Ethik zu etablieren, welche das moralische und soziale Fundament der Familie ins
Wanken bringen. Alle Entscheidungen und Resolutionen zu Gender
Mainstreaming, sexueller Orientierung, Gender-Identität, Geschlechtervielfalt, Antidiskriminierung, Homophobie, gleichgeschlechtlicher
„Ehe“ betreffen diesen Bereich. Alle diese Begriffe sind neu und
bezeichnen etwas Neues: nämlich eine neue Ethik im Bereich der
Geschlechter und der Sexualität, genauer die Abschaffung jeder Ethik,
und, daraus folgend, eine neue Rechts- und Gesellschaftsordnung.
Die Europäische Union, geboren aus der Friedenssehnsucht der
europäischen Völker nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sich in fünfzig
Jahren zu einem politischen Machtapparat entwickelt, der es einflussreichen Lobbyisten ermöglicht, den neuen „Gender-Menschen“ als
Norm auf europäischer Ebene zu verankern und Widerspruch dagegen
zunehmend zu sanktionieren. Die kaum mehr zu durchschauende
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Strukturen von Kommission und Europäischem Parlament mit ihren
Unterorganisationen und riesigen Beamtenapparaten bieten einschlägigen NGOs privilegierte Einflussmöglichkeiten, um ihre Agenda
durchzusetzen. So wird etwa die LGBT-Dachorganisation ILGA Europe zu knapp 70% aus EU-Steuergeldern finanziert und gilt dennoch
als eine unabhängige Nichtregierungsorganisation, welche angeblich
die Interessen der „Zivilgesellschaft“ vertritt. Zur Erschaffung des
neuen Gender-Menschenbildes werden die Menschenrechte instrumentalisiert, welche einer ständigen Neuformulierung und Ergänzung
unterliegen und manipulativ interpretiert werden.
Von den zahlreichen Entschließungen des EU-Parlaments und des
Europarats zur Durchsetzung von Gender-Mainstreaming und der
Bekämpfung von sogenannter Homophobie sei nur jene vom Mai
2013 erwähnt.
Das EU-Parlament stellt an die beitrittswilligen Balkanländer Kroatien, Serbien, Mazedonien, Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo
und Montenegro folgende Forderungen:
– Sensibilisierungskampagnen zur Bekämpfung von geschlechterspezifischen Stereotypen
– Steigerung der Erwerbstätigenquote der Frauen durch
Geschlechterquoten
– Staatliche Einrichtungen für die „Gleichstellung der Geschlechter
und insbesondere Gender-Mainstreaming-Maßnahmen
– Zugang und Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln, insbesondere
im Kosovo und in Albanien (die einzigen beiden Ländern in Europa mit einer Geburtenrate deutlich über 2 Kindern pro Frau)
– Zugang zu Dienstleistungen der sexuellen und reproduktiven
Gesundheit = Abtreibung
– Bekämpfung der Diskriminierung auf Grund der sexuellen
Ausrichtung
– Förderung der Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und
Transgender (LGBT)
Dies ist die EU-Agenda, welche in den Mitgliedsländern weitgehend
durchgesetzt ist. Wo immer sich Widerstand regt, sei es in Polen, in
Litauen, in Ungarn, in Kroatien, in Russland, setzen die EU und der
Europarat ihren ganzen politischen, finanziellen, juristischen und
medialen Machtapparat ein, um ein Bewahren der eigenen kulturellen
und religiösen Tradition dieser Länder zu verhindern.
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Die Jugendorganisation der Grünen Partei
Es ließen sich unendlich viele Beispiel für die Umgestaltung der
Gesellschaft in allen Bereichen und auf allen Ebenen durch Gender-Mainstreaming nennen, denn diese kulturelle Revolution ist in Teologia
rodziny
die Feinstruktur der Gesellschaft vorgedrungen.
Wohin die Reise geht zeigt die „Queere Resolution“ der GRÜNEN
JUGEND vom Mai 2013. „Wir verstehen einen Menschen nicht als eine
Person, die ihre Leben lang einer Geschlechtsidentität als ‚Mann“ oder
‚Frau’ ausgesetzt ist. Unser Ziel ist es, eine Gesellschaft so zu prägen,
dass sich jede_r frei entscheiden kann, welche Geschlechtsidentität
sie_er annehmen will.“
Die GRÜNE JUGEND fordert die Abschaffung der Privilegierung
der Ehe zwischen „Mann“ und „Frau“ und die rechtliche Anerkennung, dass mehr als zwei Personen als Eltern eines Kindes gelten
sollen, etwa in polyamoren Partnerschaften. „Der Schutz der Ehe
darf nicht länger im Grundgesetz verankert sein. Wir wollen die Ehe
als staatliche Institution abschaffen. Familie ist, wo Menschen für
einander Sorge tragen und Verantwortung übernehmen.“
Gefordert wird ein „queeres Grundgesetz“, welches festlegt, dass
niemand aufgrund seiner sexuellen Orientierung benachteiligt werden
darf, und „queere Bildung“: Verschiedene Lebensentwürfe und alle
Formen der Sexualität sollen gleichberechtigt im Unterricht dargestellt werden. „Alle Lehrer müssen immer wieder Fortbildungen zum
Umgang mit gendersensiblen Themen absolvieren.“
Hier sprechen die Kinder kaputter Familien, die die Vision der Liebe
verloren haben, weil sie sie vielleicht niemals erlebt haben.
Nirgendwo hat man gehört, dass die Leitungsgremien der GRÜNEN
irgendetwas gegen diese Forderungen einzuwenden haben, vielmehr
wird dieses Programm in den bildungspolitischen Plänen rot-grün
regierter Ländern wie NRW und Baden-Würtemberg durchgesetzt.
Widerstand? Eine kritische mediale Debatte? Fehlanzeige!
Wir erleben gegenwärtig die scheinheilige Debatte um die pädophile
Vergangenheit der Grünen Partei. Alle, alle sind sich seit kurzem einig,
dass Sex zwischen Erwachsenen und Kindern ein Verbrechen ist, vor
dem die Rechtsordnung Kinder zu schützen hat.
Aber ist es in Ordnung,
– dass Pornographie straflos produziert werden darf und für Klein
und Groß jederzeit frei zugänglich ist?
– dass unter der rot-grünen Schröder/Fischer-Regierung Prostitution zu einem normalen, sozialversicherten Beruf erklärt wurde
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und Hunderttausende von Frauen und Kindern verschleppt und
verkauft werden, um den Freiern zur Verfügung zu stehen?
– dass Kinder im Kindergarten zu Sexspielen animiert werden, weil
sie, wie die offizielle Sexualpädagogik behauptet, ein „Recht auf
Sexualität“ hätten?
– dass Kinder im obligatorischen Schulunterricht in alle Arte von
sexueller Praxis initiiert werden und ihr Schamgefühl unwiderruflich gebrochen wird, so sehr, das kürzlich in einer Schule mehrere
Kinder dabei ohnmächtig wurden?
– dass die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Zusammenarbeit mit dem Sexualpädagogischen Institut in Dortmund und der Gesellschaft für Sexualpädagogik in Kiel Kindern
Homosexualität als gleichwertige Option zur Heterosexualität
schmackhaft macht, anstatt die Kinder vor den objektiven Gefahren dieses Lebensstils zu schützen?
– dass Eltern ins Gefängnis kommen, die ihr vom Grundgesetz
geschütztes Erziehungsrecht in Anspruch nehmen und Kinder
vor diesem Unterricht bewahren wollen?
– dass Kinder, die ihre Eltern verloren haben, gleichgeschlechtlichen Paaren ausgeliefert werden, zu deren Lebensstil Promiskuität gehört?
Könnte es sein, dass die Erziehung zum „verantwortlichen Umgang
mit Sexualität“, welches sich die staatlichen Sexualpädagogen auf die
Fahnen geschrieben haben, nicht gelingt, weil die Frühsexualisierung
und Hypersexualisierung der gesamten Gesellschaft massenhaft Sexsüchtige erzeugt, die ihren Sexualtrieb mit den Schwächsten befriedigen, nämlich jedem vierten Mädchen und jedem zehnten Jungen?
Wer sich dagegen wehrt, dass die natürliche Ordnung und das natürliche Sittengesetz – zum Schaden der ganzen Gesellschaft – auf
den Kopf gestellt wird, der wird wegen Homophobie und Hassrede
angeklagt, zwei neu erfundene Delikte, die in manchen Ländern bereits strafrechtlich verfolgt werden.
Aber, wie Prof. Robert Spaemann im Geleitwort zu meinem Buch
(Die globale sexeuelle Revolution – Zerstörung fder Freiheit im Namen
der Freiheit) schreibt:
„Der Begriff einer normativen Normalität ist unverzichtbar, wenn
es um den Umgang mit Lebensvorgängen geht. Irrtümer auf diesem
Feld sind lebensgefährlich für die Menschheitsfamilie.“
Die Zerstörung des Wertefundaments wird mit schönen Worten
umkleidet und verschafft sich so Zugang in das Bewusstsein der Menschen, die durch die ständige mediale Stimulierung des Sexualtriebs
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den Geist der Unterscheidung verloren haben. Jede Ideologie verbirgt
sich hinter Werten, die in der jeweiligen zeit hoch im Kurs stehen:
Freiheit, Toleranz, Gerechtigkeit, Gleichheit, Antidiskriminierung,
Vielfalt, Begriffe, die scheinbar auf das Gemeinwohl gerichtet sind.
Teologia
Aber diese Begriffe wurden entkernt und mit der Ideologie gefüllt, die rodziny
den Interessen kleiner Minderheiten dient. Ein Staat, der die Interessen von Minderheiten vor das Allgemeinwohl stellt, ist ein totalitärer
Staat. Das Wiener Observatory for Intolerance against Christians3 hat
bereits 800 Fälle von Diskriminierung und Gewalt gegen Christen in
Europa dokumentiert, und es werden täglich mehr. Wird die Wahrheit geleugnet, die jeder am eigenen Leib überprüfen kann, dass der
Mensch als Mann und Frau geschaffen ist, dass er zur Fortpflanzung
und Elternschaft berufen ist, dann wird sich diese Lüge nur durch
wachsende Gewalt durchsetzen und aufrechterhalten lassen.
Patriarch Kyrill von Moskau sagte: „In letzter Zeit stoßen wir auf
riesige Versuchungen – in mehreren Ländern wird die Wahl zugunsten der Sünde vom Gesetz gerechtfertigt. Diejenigen aber, die der
Stimme ihres Gewissens folgend, gegen solche von einer Minderheit
aufgezwungenen Gesetze kämpfen, werden Repressionen unterzogen. Dort, wo durch die Freiheit die Sünde gewählt wird, gibt es Tod,
Terror, Diktatur.“
Ein Staat, der über sich keine Instanz anerkennt, weder die Natur
und das daraus folgende Recht, noch Gott und die Verantwortung des
Menschen vor Gott, ist ein Willkürstaat, der gestern Homosexuelle
tötete und sich heute zu ihrem Büttel macht.
Wer sind die Gewinner? Wer sind die Verlier dieser globalen
Kulturrevolution?
Die Gewinner sind die Homosexuellen, Bi-, Trans- und Intersexuellen, die Polyamoristen, die Nutznießer sexualisierter Kinder, die
Produzenten von Pornographie, die Menschenhändler, die Funktionäre der Internationalen Organisationen mit ihren satten Gehältern,
die Nutznießer hoher Einschaltquoten und hoher Auflagen. Gewinner
sind jene, welche die Weltbevölkerung reduzieren und die Menschen
entwurzeln wollen, um eine neue Weltordnung zu schaffen.
Verlierer sind die Männer, die Frauen, die Kinder, die Familien, die
Christen, die Juden, die Muslime. Verlierer sind die Wahrheit, die
Vernunft, die Menschlichkeit, die Religionsfreiheit, die Demokratie,
die Zukunft unseres Volkes und Europas.

3

www.inteoleranceagainstchristians.eu (30.11.2013).
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Aber die Gewinner werden zu Verlieren und die Verlierer zu Gewinnern, denn diese Revolution hat unüberwindliche Gegner: die Natur,
die Vernunft und Gott.
Teologia
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Widerstand?
Es ist vierzig Jahre nach zwölf. Dennoch lohnt es sich aufzuwachen
und aufzustehen.
In vielen Ländern gibt es Widerstand: In Polen, in Litauen, in Norwegen, in Ungarn, in Kroatien, in Frankreich, in Russland. Ihnen
allen begegnet die blanke Wut der Kulturrevolutionäre in Politik und
Medien, welche mit totalitären Machtmitteln und skrupellosen Lügen
diesen Widerstand zu liquidieren versuchen.
Das jüngste Beispiel ist Russland: Im Juni hat das russische Parlament einstimmig einen Zusatz zum Jugendschutzgesetz verabschiedet. Das Gessetz soll „Kinder vor Informationen schützen, welche
traditionelle Familienwerte negieren“. Konkret heißt dies, es darf
keine homosexuelle Propaganda in Schulen geben. (Gesetz No. 135FZ vom 29.06.2013).
Dagegen ist ein hysterischer globaler, medialer Kampf entfacht
worden, der den Eindruck entstehen lässt, in Russland würden Homosexuelle auf der Straße gelyncht und von der Justiz verfolgt. Die
LGBT-Lobby versteigt sich zu der Forderung, die olympischen Winterspiele in Sotchi abzusagen.
Entgegen der medialen Propaganda verbietet das Gesetz Folgendes
nicht:
– homosexuelles Verhalten (1993 wurde homosexuelle Sodomie in
Russland entkriminalisiert)
– öffentliche Identifikation mit gleichgeschlechtlicher Orientierung
– die Bildung von LGBT-Interessengruppen und öffentliche
Veranstaltungen
Das Gesetz ist administrativ und nicht strafrechtlich, es können also
keine Gefängnisstrafen verhängt werden. Es erlaubt keine Eingriffe
in das Privatleben russischer Bürger.
Die mediale Propaganda behauptet all dies und zieht vollkommen
abwegige Parallelen zur Judenverfolgung. Es geht bei dem Gesetz
ausschließlich um den Schutz der Kinder vor einem Lebensstil, der
nachweislich erhebliche gesundheitliche und psychische Risiken mit
sich bringt und ein normales Familienleben verhindert. Jedem Land
und jedem Politiker und jedem Bürger und jedem Vater und jeder
Mutter müsste der Schutz der jungen Generation ein elementares
Anliegen sein.

Gender – die anthropologische Revolution der Gegenwart

81

Kämpfen an der Front, nicht im Hinterland
Die Entscheidungen fallen dort, wo der Kampf am heißesten ist.
Viele Christen meinen, es genüge, den Glauben zu vermitteln, kämpfen
sei keine Sache für Christen. Aber wenn die Kinder in Kindergarten Teologia
und in der Schule zwangssexualisiert und homosexualisiert werden, rodziny
werden sie unfähig zur Ehe, Elternschaft und Familie. Sie werden den
Eltern entzogen und entfremdet und verlieren die Wahrnehmungsfähigkeit für das Heilige.
Lassen wir uns nicht entmutigen! Wer hätte sich träumen lassen,
dass in Frankreich eine Massenbewegung gegen die „Homo-Ehe“
und „Homo-Adoption“ entsteht? Auch wenn „Manif pour tous“ das
Gesetz „Marriage pour tous“ nicht verhindern konnte, sind Millionen
von Menschen aufgewacht und aktiv geworden. Am Ende meiner Provence-Reise kam ich mehr zufällig zum Pilgerzentrum Sainte-Baume
in den Bergen hinter Marseilles. Zu meiner Überraschung ist dies der
Ort, wo vor genau einem Jahr Frigide Barjot den Auftrag fühlte: Wir
müssen etwas tun. Sie tat etwas, und entstanden ist Manif pour tous,
eine Massenbewegung in Frankreich für Ehe, Familie und Elternschaft, welche sich nicht scheut, den zersörerischen Käften die Stirn
zu bieten. Das Pilgerzentrum befindet sich am Fuß der Grotte, in der
Maria Magdalena dreißig Jahre lang als Einsiedlerin gelebt hat, jene
Frau, aus der Jesus sieben Dämonen ausgetrieben hat, die seine füßen
mit Tränen gewaschen, mit ihren Haaren getrocknet und ihn ihn mit
dem Salböl der Liebe überschüttet hat.
Polen hat zwei totalitäre Herrschaftssysteme mit großen Opfern
überwunden. Der heraufziehende neue Totalitarismus greift die
Wurzel des Menschen an und zielt auf die Auslöschung von Familie
und christlichem Glauben. Polen wird auch diesen Anschlag auf seine
großartige Tradition und Kultur überwinden.
Schlüsselwörter: Gender-Revolution, Entnaturalisierung von Geschlecht, Queering, Topdown-Revolution, LGBT.
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„Być solą ziemi” – wyzwanie dla wiary

“TO BE THE SALT OF THE EARTH” – A CHALLENGE FOR THE FAITH
The author explains the motto of the current pastoral year – ‘To Be the Salt
of the Earth’ in the context of the challenges the Year of the Faith poses for
the faithful, especially priests and catechists. The author points out two tasks
the motto contains. The first one is adding taste to life through preaching and
witnessing the Gospel. The second one is preservation of the values rooted in
the world by Christianity, but fought today, especially the protection of life,
family and celebrating Sunday.
Key words: salt, earth, The Year of the Faith, evangelisation, testimony of
a word, testimony of a deed, protection of human life, truth, liberty, family.

Wstęp
Zapowiedziany temat domaga się połączenia w niniejszym przedłożeniu przesłania hasła aktualnego roku duszpasterskiego z wyzwaniami stawianymi nam przez Rok Wiary, który aktualnie przeżywamy.
Duszpasterskie hasło obecnego roku „Być solą ziemi” jest zaczerpnięte
z Ewangelii. Pan Jezus powiedział do uczniów: „Wy jesteście solą
ziemi” (Mt 5, 13a). Mamy być solą ziemi. Fizyczna, przyrodnicza sól
pełni wiele funkcji, wśród których dwie są nam najbardziej znane.
Sól nadaje smak spożywanym potrawom oraz służy do konserwacji
pokarmów. Jako chrześcijanie naszym zdrowym myśleniem, poprawnym mówieniem i ewangelicznym działaniem mamy przydawać smaku
życiu społecznemu. Wiemy, że sól się rozpuszcza, jakby ginie na rzecz
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pokarmu; zamiera, by przydać pokarmowi smaku. Gdy odchodzimy
od ziemskiego myślenia i wartościowania a świadczymy o prawdzie
Chrystusa, wówczas nadajemy smak życiu. Gdy umieramy dla siebie
i otwieramy się z miłością na drugich, gdy zatracamy się dla naszego
„ja” i ofiarujemy się dla „ty”, nasze życie wówczas nabiera lepszego
smaku, nabiera wyższej, lepszej jakości.
Fizyczna, biologiczna sól ma także właściwości konserwujące. Gdy
kiedyś nie było lodówek i zamrażarek, sól była stosowana do utrzymywania w świeżości żywności, zwłaszcza mięsa, chroniła tę żywność
przed zepsuciem. Jako uczniowie Chrystusa, winniśmy chronić przed
zepsuciem ewangeliczne wartości, takie jak: prawda, dobro, piękno,
wolność, sprawiedliwość, miłość. Winniśmy bronić instytucji ustanowionych przez Boga, a dziś przez złych ludzi niszczonych, takich jak:
życie ludzkie, małżeństwo, rodzina czy niedziela.
Mając na uwadze dwa powyższe, podstawowe znaczenia soli,
rozważmy jakie główne zadania stoją przed nami w Roku Wiary.
Zgrupujmy je wokół dwóch wspomnianych powinności kryjących się
w słowach: „być solą ziemi”, a więc zadania: nadawania smaku życiu
przez głoszenie i świadczenie Ewangelii oraz ochronę przed zepsuciem
zadomowionych w świecie przez chrześcijaństwo wartości, które są
dzisiaj zwalczane, przede wszystkim ochronę życia, rodziny i niedzieli.

1. Posłani jako ewangelizowani i ewangelizujący
Chrześcijanie powinni nadawać smak życiu na ziemi poprzez
pielęgnowanie żywej wiary, wyrażającej się w przyjęciu Ewangelii
Chrystusa i świadczeniu o niej w codziennym życiu. Sprowadza się
to do aktywnego uczestnictwa w dziele ewangelizacji świata. Mówiąc
o dziele ewangelizacji czy też nowej ewangelizacji, musimy koniecznie
zauważyć, że skuteczna ewangelizacja drugich musi być poprzedzona
ewangelizacją samego siebie. Często przypominał nam o tym Jan Paweł II i zwracał na to uwagę Ojciec Święty Benedykt XVI.

1.1. Jako ewangelizowani
W dokumencie Lineamenta, zawierającym wytyczne dla Synodu
Biskupów na temat nowej ewangelizacji, który odbył się w Rzymie
w październiku 2012 roku, znajdujemy następujące słowa: „Kościół nie
jest jedynie inicjatorem, podmiotem głoszenia, ale jego rola polega również na refleksyjnym słuchaniu i byciu uczniem. Jako ewangelizator
Kościół zaczyna od ewangelizowania siebie samego. Kościół wie, że jest
widzialnym owocem tego nieprzerwanego dzieła ewangelizacji, które
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Duch prowadzi na przestrzeni dziejów, aby lud zbawionych świadczył
o żywej pamięci Boga Jezusa Chrystusa”1. Trzeba powiedzieć, że dobra
i skuteczna ewangelizacja drugich jest owocem ewangelizacji samego
siebie. Wiarygodnie i skutecznie ewangelizują świat jedynie ci, którzy
najpierw ewangelizują samych siebie poprzez ciągłe zgłębianie prawd
wiary i życie w miłości Boga i bliźniego2.
Mówiąc o obowiązku bycia ewangelizowanym, warto zastanowić się Teologia
nad formami owego bycia ewangelizowanym. Można tu wyróżnić dwie pastoralna
podstawowe odmiany: tzw. autoewangelizację, czyli osobistą ewangelizację samego siebie, poprzez wysiłek nad autentycznym życiem
z wiary oraz zorganizowaną ewangelizację ze strony drugich osób.
O pierwszej formie ewangelizacji siebie mówił Jan Paweł II w homilii
do dzieci pierwszokomunijnych w Łodzi, 13 czerwca w 1987 roku. Tłumaczył wówczas, że najpierw trzeba samemu doświadczyć Pana Boga,
nawiązać z nim wewnętrzną więź, prowadzić z Nim dialog, zapoznać
się z tym, co Bóg powiedział ludziom i co im wyświadczył, by potem
tym dzielić się z drugimi3. Dużą rolę w takiej samoewangelizacji odgrywa prywatna lektura i kontemplacja Pisma Świętego, czytanie dzieł
mistrzów życia duchowego, modlitwa i kształtowanie życia z wiary.
Druga forma bycia ewangelizowanym polega na przyjmowaniu
doświadczeń religijnych od drugich, czyli na przyjmowaniu postawy
ucznia względem innych ewangelizatorów. Może to się dziać podczas
indywidualnych rozmów i spotkań z prawdziwymi świadkami Chrystusa, a także w czasie zorganizowanych spotkań religijnych, takich
jak: różnego rodzaju rekolekcje, konferencje ascetyczno-formacyjne,
sesje, sympozja teologiczne, celebracje liturgiczne, pielgrzymki itp.
Podczas tego rodzaju spotkań poddajemy się ewangelizacji. To bycie
ewangelizowanymi jest nam potrzebne, abyśmy lepiej i skuteczniej
ewangelizowali innych, szczególnie dzieci i młodzież w ramach katechezy szkolnej i parafialnej.
Na ten obowiązek poddawania się ewangelizacji zwracał bardzo
często uwagę Jan Paweł II. Osobom duchownym, prezbiterom i biskupom przypominał każdego roku o potrzebie bycia ewangelizowanym
w listach na Wielki Czwartek. Dla przykładu przytoczmy tu słowa
naszego wielkiego Papieża z ostatniego Listu do Kapłanów, na Wielki
Czwartek 2005 roku. Pod koniec tego Listu Papież na pisał: „Szczególnie w kontekście nowej ewangelizacji ludzie mają prawo zwracać się
1

Synod Biskupów. XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne, Nowa ewangelizacja
dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Lineamenta, Watykan 2011, 2.

2

Por. EN 15.

3

Por. Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, Kraków 2005, s. 514-515.
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do kapłanów w nadziei, że «zobaczą» w nich Chrystusa (por. J 12, 21).
Potrzebują tego zwłaszcza ludzie młodzi, których Chrystus nie przestaje wzywać, aby stawali się Jego przyjaciółmi, a niektórym z nich
proponuje, by całkowicie oddali się dla sprawy Królestwa Bożego.
Z pewnością nie zabraknie powołań, jeśli podniesie się jakość naszego
życia kapłańskiego, jeżeli będziemy bardziej święci, bardziej radośni,
bardziej gorliwi w naszym posługiwaniu. Kapłan «zdobyty» przez
Chrystusa (por. Flp 3, 12) z większą łatwością «zdobywa» innych, by
zdecydowali się podjąć tę samą przygodę”4.
Z tych słów Ojca Świętego jasno wynika, że tylko ci wiarygodnie
i skutecznie ewangelizują innych, którzy najpierw ewangelizują samych siebie.
Pochylając się nad sprawą ewangelizacji tych, którzy z tytułu powołania wezwani są do ewangelizowania drugich, nie możemy nie
wspomnieć posynodalnej adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Pastores dabo vobis, ogłoszonej 25 marca 1992 roku, po Synodzie Biskupów
poświęconym formacji kapłańskiej z 1990 roku. Ostatni, szósty rozdział
tego ważnego dokumentu, poświęcony jest stałej formacji kapłanów.
Papież stwierdza, że jest ona niezbędna, aby kapłan mógł rozeznać
i wypełniać swoją misję, swoje powołanie. W punkcie 70. Jan Paweł
II napisał: „Formacja stała jawi się jako nakaz płynący z samej natury przyjętego daru i sakramentalnej posługi, jest zatem konieczna
w każdym czasie. Dziś jednak wydaje się szczególnie pilna, nie tylko
ze względu na szybkie przemiany społeczne i kulturowe, zachodzące
w życiu ludzi i narodów, wśród których kapłani sprawują swą posługę,
ale także w perspektywie «nowej ewangelizacji», która stanowi najistotniejsze i nie cierpiące zwłoki zadanie Kościoła u końca drugiego
tysiąclecia”5.
Podobnych zachęt do kształtowania życia ewangelicznego udzielał
Ojciec Święty Benedykt XVI. Podczas pielgrzymki do Polski, w maju
2006 roku, pod koniec przemówienia do duchowieństwa w archikatedrze warszawskiej powiedział: „Trwajcie mocni w wierze! Również
wam powierzam to motto mojej pielgrzymki. Bądźcie autentyczni
w waszym życiu i posłudze. Wpatrzeni w Chrystusa, żyjcie życiem
skromnym, solidarni z wiernymi, do których jesteście posłani. Służcie wszystkim, czekajcie na nich w parafiach i w konfesjonałach,
towarzyszcie nowym ruchom i wspólnotom, wspierajcie rodziny, nie
traćcie więzi z młodzieżą, pamiętajcie o ubogich i opuszczonych. Gdy
4

Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 2005 r., Watykan 2005, 7.

5

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, Watykan
1992, 70.
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będziecie żyć wiarą, Duch Święty wam podpowie, co macie mówić,
jak macie służyć”6.
Średniowieczni mistrzowie duchowni mawiali: contemplata aliis
tradere – „to, co przekontemplowane przekazywać innym”. By można
było prowadzić owocnie ewangelizację, szerzyć Królestwo Boże na
ziemi, trzeba samemu tkwić w tym Królestwie nie powierzchownie,
ale głęboko, całym umysłem i sercem. Jeszcze raz powtórzmy, że Teologia
poddanie się ewangelizacji nas samych jest warunkiem owocnego pastoralna
prowadzenia ewangelizacji względem drugich. Dlatego tak ważna jest
stała formacja kapłanów i katechetów, osób życia konsekrowanego,
liderów religijnych i wszelkich ewangelizatorów. Ewangelii nie można
się nauczyć raz na zawsze, entuzjazm wiary może być utracony. Jeżeli
Kościół przestałby ewangelizować samego siebie, jeżeli przestałby być
ewangelizowany, straciłby atut a poniekąd i prawo do ewangelizowania świata.
Podsumowując tę część naszej refleksji, zakonkludujmy, że ewangelizować może tylko ten, kto sam poddał się i poddaje ewangelizacji,
kto jest gotów dać się odnowić duchowo przez spotkanie i życiowe
zjednoczenie z Jezusem Chrystusem, wedle słów Apostoła: „Uwierzyłem, dlatego przemówiłem” (2 Kor 4, 13).

1.2. Jako ewangelizujący
Kościół jest nie tylko przedmiotem ewangelizacji, ale także głównym
jej podmiotem. Tak jak wszyscy przynależący do Kościoła winni być
ewangelizowani, tak też wszyscy będący w Kościele, powołani są i posłani do ewangelizacji, czyli do głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu
człowieka i świata.
Z bogatej problematyki obejmującej dzieło ewangelizacji wybierzmy
tylko niektóre wątki i aspekty. Rozważmy zatem w ogromnym skrócie
następujące problemy: źródło zobowiązujące do ewangelizacji, przedmiot i cel ewangelizacji, formy ewangelizacji, środowiska ewangelizacji
oraz sposoby, metody ewangelizacyjne.
Przypomnijmy, że podstawowym tytułem, zobowiązującym do
ewangelizacji jest przyjęty sakrament chrztu i bierzmowania, dodatkowym i szczególnym – sakrament święceń i konsekracja zakonna,
a także powołanie katechetyczne. Przed odejściem do nieba Jezus
powiedział do uczniów: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je
6

Benedykt XVI, Trwajcie mocni w wierze. Homilie – Modlitwy – Przemówienia.
Polska 2006, Warszawa 2006, s. 24.
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zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 19-20a), zaś zapowiadając Zesłanie Ducha Świętego, dodał: „Gdy Duch Święty zstąpi
na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8). Kiedy
indziej Jezus mówił: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem
i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc
wasz trwał” (J 15, 16); „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”
(J 20, 21). Jesteśmy więc wszyscy posłani, na mocy sakramentu chrztu
i bierzmowania, a dodatkowo – kapłani i zakonnicy – na mocy sakramentu święceń i konsekracji zakonnej, aby świadczyć o Chrystusie,
czyli, aby ewangelizować.
Przedmiotem ewangelizacji jest cały depozyt Objawienia, a przede
wszystkim Osoba Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział: „Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 20a). Nie wolno więc
ulegać pokusie wybiórczości, jak to zdarza się lewicującym katolikom.
Chrystus powiedział: „Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem”, a nie tylko to, co wygodne, łatwe, ale wszystko. Celem zaś
ewangelizacji jest doprowadzenie do wiary w Jezusa jako wysłannika
Ojca i Zbawiciela świata, nawiązanie z Nim osobistej więzi i podjęcie
stylu życia wedle Jego wskazań. Innymi słowy celem przekazu wiary
– celem ewangelizacji, jest urzeczywistnienie spotkania z Jezusem
Chrystusem, w Duchu, aby dotrzeć do Ojca Jego i naszego, i móc Go
doświadczyć7.
Od wieków są praktykowane dwie podstawowe formy ewangelizacji,
czyli składania świadectwa o Chrystusie, odpowiadające naturze człowieka. Są to słowo i czyn; świadectwo słowa i świadectwo życia. Słowa
nie można niczym zastąpić. Głoszone Słowo Boże prowadzi do wiary,
do modlitwy i do czynu miłości. Apostoł Paweł w Liście do Rzymian
wyznaje: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie
zbawiony” (Rz 10, 13). I po tych słowach zaraz pyta: „Jakże więc mieli
wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego,
którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże
mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani?” (Rz 10, 14-15).
Dzisiejsza nauka i technika sprawiła, że świadectwo słowa może
być pomnażane i zwielokrotniane przez media, dzięki czemu może
obejmować zwielokrotnioną liczbę osób, do których jest adresowane
orędzie Ewangelii. Na rynku medialnym trwa dzisiaj walka o dostęp
do mediów i o wolność słowa w tych mediach. Jesteśmy świadkami
zabiegów Kościoła o dostęp do mediów, by poprzez nie ewangelizować
ludzi i narody. Doświadczamy przy tym w wielu krajach, także i u nas,
7

Por. Synod Biskupów, Lineamenta..., dz. cyt., 11.
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zjawiska zawłaszczania mediów dla partii rządzących, by wygrywać
kolejne wybory i uprawiać propagandę sukcesu. Dość często w tych
krajach używa się mediów do walki z Kościołem, do szerzenia bezbożnictwa, sekularyzmu i ateizmu. Niekiedy, w imię tolerancji i pluralizmu, dopuszcza się w publicznych a nawet komercyjnych mediach
programy katolickie, w których jednak pojawiają się tzw. dyżurne
autorytety, które nie zawsze prezentują autentyczną naukę Kościoła, Teologia
rozmiękczając naukę chrześcijańską, siejąc niekiedy myślowy chaos, pastoralna
uprawiając przy tym niekiedy dyktaturę relatywizmu. Stąd też Kościół
domaga się mediów katolickich, niezależnych, nie kontrolowanych
przez struktury państwowe czy partyjne, często zideologizowane
i nieżyczliwe Kościołowi. W takim też kontekście mają dziś w Polsce
starania o miejsce na cyfrowym multipleksie dla katolickiej Telewizji
Trwam.
Drugą formą ewangelizacji jest świadectwo ewangelicznego życia.
Dzisiejszy kontekst katastrofy edukacyjnej, w której się znajdujemy,
nadaje dodatkową moc słowom papieża Pawła VI: „Człowiek naszych
czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha
nauczycieli, to dlatego, że są świadkami”8 . Kościół może więc najskuteczniej ewangelizować świat poprzez swoje postępowanie, czyli przez
świadectwo potwierdzane życiem. Ewangelicznym postępowaniem
nadajemy moc ewangelizacji, prowadzonej przez słowo. „Tak niech
wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki
i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 16). To świadczenie
o Chrystusie winno się rozciągać na życie osobiste i publiczne, bowiem
Ewangelia ma kształtować nie tylko zachowania osobiste, ale także
sektor życia publicznego.
Po zasygnalizowaniu zadania świadczenia o Chrystusie, wynikającego ze słów „być solą ziemi”, a nadającemu smak życiu, przejdźmy
do przedłożenia drugiej ważnej powinności, wynikającej z tego hasła,
a sprowadzającej się do ochrony wartości i instytucji przed niszczeniem ze strony złych ludzi.

2. Posłani do obrony wartości i Bożych instytucji
W niniejszym sektorze rozważań zwrócimy uwagę na obronę trzech
ważnych wartości, jakimi są: życie ludzkie, prawda i wolność oraz na
ochronę dwóch instytucji ustanowionych przez Boga, jakimi są rodzina
i niedziela.
8
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2.1. Obrona podstawowych wartości
2.1.1. Ochrona życia ludzkiego
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Żyjemy w czasach wielkiego niszczenia życia ludzkiego w jego najsłabszym etapie: przed narodzeniem i przed naturalną śmiercią, a więc
przez aborcję i eutanazję, a ostatnio także w procederze metody in
vitro. Jan Paweł II powiedział w Kaliszu, dnia 4 czerwca 1997 roku –
w mocy Ducha Świętego – takie oto słowa: „Miarą cywilizacji – miarą
uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury – jest jej
stosunek do życia, Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje
na miano barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia
gospodarcze, techniczne, artystyczne, naukowe”9. I za Matką Teresą
Papież powtórzył słowa: „Życie jest najpiękniejszym darem Boga [...]
Największym niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dzisiaj
aborcja. [...] Jedynym, który ma prawo odebrać życie, jest Ten, kto je
stworzył. Nikt inny nie ma tego prawa: ani matka, ani ojciec, ani lekarz,
żadna agencja, żadna konferencja, żaden rząd [...]”10. Po chwili Papież
powtórzył dramatyczne słowa z października 1996 roku: „Naród, który
zabija własne dzieci, staje się narodem bez przyszłości”11.
Warto zauważyć, że żadne zwierzę nie wydrapuje sobie płodu ze
swego łona, a jeżeli czyni to człowiek, bo mu na to pozwala nieludzkie,
hańbiące prawo, jest to znak dekadencji człowieczeństwa, dekadencji
cywilizacji. Tym, którzy nie uznają prawa Bożego i tego nie rozumieją,
trzeba by powiedzieć: „rozważ to na «chłopski rozum»”. Okazuje się,
że dzisiaj przyszło nam bronić już nie tylko wiary, ale także i rozumu.
Wbrew temu, co mówią liberałowie, nie wolno nawet ułomnego dziecka
w łonie matki karać śmiercią. Trzeba go leczyć, a nie zabijać. Nie wolno
zabijać dziecka poczętego w wyniku gwałtu czy jakiegoś przestępstwa.
Trzeba ścigać przestępcę, a nie karać śmiercią niewinne dziecko.
Zabijanie nienarodzonych w okresie powojennym jest największym
holokaustem w dziejach ludzkości.
2.1.2. Obrona prawdy
Na wartość prawdy zwracał nam tak często uwagę Jan Paweł II.
Dwie ważne encykliki, dotyczące problemów moralnych: Veritatis
splendor i Evangelium vitae, poświęcił przede wszystkim wartości
prawdy. Papież był zdania, że prawda winna wyznaczać kierunek
naszego działania w świecie, a zwłaszcza w świecie wartości, o ile
9

Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny..., dz. cyt., s. 927.
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Tamże.
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Tamże, s. 928.
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działanie to ma w pełni zasługiwać na nazwę „ludzkie”. Człowiek
stara się spełniać dobro, tworzy rzeczy piękne i dąży do świętości
i zbawienia, ale we wszystkim tym posługuje się prawdą. Poznanie
prawdziwe, a więc wartościowe, musi orientować nasze działanie,
a więc ukierunkowywać naszą miłość i wolność. Stąd nie dziwimy
się, że Papież zapytany kiedyś przez André Frossarda, które zdanie
z Ewangelii uważa za szczególnie ważne, odpowiedział: „Poznacie Teologia
prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 32). Frossard wyznał, iż sądził, pastoralna
że Papież wybierze inne zdanie, np. „To jest moje przykazanie, abyście
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15, 12). Papież
jednak zwrócił uwagę jakby na priorytet prawdy, boć przecież nie ma
autentycznej miłości bez prawdy, nie ma także autentycznej wolności
bez prawdy.
Wierność prawdzie jest szczególnym zadaniem nas teologów. Przypomniał nam to Ojciec Święty w encyklice Veritatis splendor. Papież
mówi tam o prawdziwym kryzysie w dziedzinie doktryny moralnej,
kryzysie przenoszonym do życia praktycznego ludzi, rodzin i społeczeństw. Trwałe normy moralne, których głównym rzecznikiem jest
Kościół, są w sposób zasadniczy kwestionowane. To w naszych czasach
doszło do teoretycznego uzasadniania ludobójstwa jako elementu koniecznego rozwiązania problemu rasowego lub przejawu walki klas:
to dzisiaj intelektualiści sankcjonują zabijanie dzieci nie narodzonych,
powołując się na święte prawo wolności człowieka.
Trzeba nam zatem bronić prawdy o Bogu, o człowieku, prawdy zawartej w Bożym Objawieniu, ale także prawdy osiąganej na drogach
rzetelnego doświadczenia antropologicznego. Trzeba bronić prawdy
o historii Kościoła, narodów i kontynentów.
Dziś, będąc członkiem Unii Europejskiej, trzeba bronić prawdy
o Europie przed niedouczonymi politykami, finansowymi spryciarzami i „grandziarzami”. Wiemy, że od przeszło dwustu lat trwa
proces dechrystianizacji Europy. Europę chce się dziś wyzwolić nie
tylko od religii chrześcijańskiej, ale także chce się ją odseparować
od dziedzictwa kultury antycznej, w ramach której Europa się narodziła. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że Europa oderwana od swych
korzeni antycznych i chrześcijańskich, to nie jest nasz dom. Profesor
Piotr Jaroszyński wyznaje, że „jeżeli nie ma miejsca dla Prawdy, dla
Dobra, dla Piękna, dla Świętości, jeżeli człowiek nie jest pojęty jako
osoba, a tylko jak obywatel (czyli własność państwa), jeżeli Bóg nie
jest osobowym i transcendentnym Stworzycielem świata i celem życia
człowieka, a tylko treścią prywatnych ludzkich przekonań; jeżeli nie
ma miejsca dla suwerennych narodów i dla niepodległego państwa,
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to taka Europa nie jest domem” . Rozumiemy, dlaczego Jan Paweł
II ciągle przypominał politykom, że Europa może stać się wspólnym
domem, Europą ojczyzn, jedynie w oparciu o powrót do swych korzeni
chrześcijańskich, które stanowiły o jej duchowej tożsamości.
Zmarły 29 grudnia 2012 roku abp Ignacy Tokarczuk, wielki Pasterz
powojennego Kościoła w Polsce, mawiał często do księży i do wiernych
świeckich, że prawdę należy odkrywać, prawdę trzeba głosić, prawdy
trzeba bronić i prawdy trzeba się domagać.
2.1.3. Obrona poprawnej koncepcji wolności
Niemniej ważna w strukturze antropologicznej człowieka jest wolność. „Gdyby nie ona – pisał kiedyś prof. Wojciech Chudy – człowiek
13
nie miałby co zrobić z prawdą” . Prawda wyznacza wektor wolności,
wskazując jej, że w tym kierunku powinna się zrealizować jako wolność prawdziwa, na miarę człowieka. Warto tu przywołać pogląd św.
Tomasza z Akwinu, który intelekt i wolę osoby ludzkiej, będące niczym
innym jak władzami prawdy i wolności, traktował jak awers i rewers
tego samego – duchowej istoty człowieka.
Wydaje się, że w dziedzinie zatroskania o właściwe pojmowanie
wolności, te dwie potrzeby wysuwają się dziś na czoło. Najpierw
ważne jest to, aby wolności przyznać właściwe miejsce w bycie ludzkim. Źle jest, gdy wolności się w człowieku nie docenia, gdy się ją
pomniejsza, ale także jest niedobrze, gdy się wolność wyolbrzymia,
gdy się ją uważa za absolutny atrybut człowieka. Druga sprawa – to
potrzeba kształtowania wolności. Wolność jako autodeterminacja, jako
samostanowienie jest rysem ontycznym osoby, wpisanym w jej naturę. Jest to jakby rys statyczny. Natomiast wolność w sensie zdolności
do konkretnych wyborów moralnych na miarę godności i powołania
człowieka, jest dziedziną podlegającą kształtowaniu. Tę przestrzeń
wolności kształtujemy przez prawdę i miłość. Im więcej prawdy, tym
więcej wolności – „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 32).
Prawda wyzwala, a nie zniewala, jak mówią liberałowie. Także miłość
wyzwala, poszerza przestrzeń naszej wolności. Im więcej miłości, tym
więcej wolności. Miłość polegająca na posłuszeństwie jest objawieniem
wolności. Wolność objawia się i powiększa w miłości.

12

P. Jaroszyński, Co to jest Europa?, „Nasz Dziennik”, nr 108, 6-7.06.1998 r.,
s. 9-10.

13

W. Chudy, Światło dla wszystkich, [w:] Jan Paweł II, „Veritatis splendor”.
Tekst i komentarze, red. A. Szostek, Lublin 1995, s. 251.
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2. 2. Obrona podstawowych instytucji
ustanowionych przez Boga
2.2.1. Obrona małżeństwa i rodziny
Doświadczamy dziś wyraźnego kryzysu małżeństwa i rodziny. Jesteśmy świadkami próby obalenia ich tradycyjnego modelu. Widać wielki
kryzys rodziny w krajach kultury euroatlantyckiej, a więc głównie Teologia
w Europie, Ameryce Północnej i Australii. Jest to przede wszystkim pastoralna
kryzys demograficzny i edukacyjny. Nigdzie w krajach Europy wskaźnik dzietności nie osiąga 2,10-2,15 koniecznego do zastępowalności
pokoleń. Liczba mieszkańców pochodzenia europejskiego ciągle się
zmniejsza. Polska w krajach świata i Europy znajduje się na końcu
listy ze wskaźnikiem dzietności 1,3. Na 222 państwa świata zajmujemy
sto dziewiąte, trzynaste miejsce od końca. W roku 2012 wyjechało za
granicę ok. 90 tys. młodych ludzi, którzy w większości już nie wrócą do
kraju. W czym tkwi przyczyna kryzysu demograficznego? Przyczyny
sięgają dylematu: „być czy mieć?”. Ludziom w Europie wydaje się,
że trzeba najpierw mieć, aby być, natomiast w Afryce i w Azji ludzie
wiedzą, że wpierw trzeba być, by potem mieć. W Europie obecnie
wszystko wydaje się być antyrodzinne, skierowane przeciwko płodności i dzietności. Wiele osób wyklucza ze swego życia poczęcie dziecka
lub odsuwa na późniejsze lata14.
W dużym kryzysie jest także druga funkcja rodziny, funkcja wychowawcza. Młodzi ludzie są dziś formowani głównie przez środowiska
rówieśnicze i przez media, a nie przez rodziców, którzy „abdykują” ze
swej roli. Pojawił się dziś anonimowy wychowawca, jakim jest Internet.
Stamtąd czerpie wiele młodych wzory postępowania. W proces wychowawczy mało włącza się dzisiejsza szkoła. Zajmuje się ona głównie
przekazywaniem wiedzy, a nie wychowaniem, gdyż ma duży problem
ze sformułowaniem wartości wychowawczych. Wśród młodych coraz
bardziej zanika świadomość, że rodzina może być trwała, bowiem
doświadczenie życiowe wielu osób uczy, że jest to niemożliwe. Stąd
mamy dziś wiele związków partnerskich „na próbę”, w których nie
ma za nic poczucia odpowiedzialności. Wielu młodych jest psychicznie
niedojrzałych, żeby budować jedność małżeńską i zakładać wierność
jako podstawową wartość, jako przymiot dojrzałej miłości15.
14

Por. Tęsknota za rodziną. Z abp. Henrykiem Hoserem SAC, ordynariuszem warszawsko-praskim, rozmawia Monika Florek-Mostowska, „Idziemy” nr 52(381)
z 23/30.12.2012, s. 18-19.

15

Por. tamże.
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Wszystko to stawia przed Kościołem wielkie wyzwanie, by odbudować rodzinę, by przywrócić jej naturalne funkcje. Wielkimi obrońcami
tradycyjnego modelu rodziny są ostatni papieże, zwłaszcza bł. Jan
Paweł II i Benedykt XVI. W przedświątecznym przemówieniu do
pracowników Kurii Rzymskiej (Adwent 2012) Ojciec Święty Benedykt
XVI wystąpił ponownie w obronie tradycyjnej rodziny. Tym razem
sprzeciwił się fałszywej antropologii lansowanej przez ideologię gender, gdzie m.in. głosi się, że człowiek nie rodzi się ani mężczyzną, ani
kobietą. Dopiero społeczeństwo i kultura, w której żyje, narzuca mu
pewne role, czyniąc z niego kobietę lub mężczyznę. Jest to zupełna
aberracja, która wykracza przeciwko rozumowi i doświadczeniu historycznemu. W takim kontekście należy ubolewać nad tym, że polski
rząd w grudniu 2012 roku ratyfikował, jako jedyny w Unii Europejskiej
i drugi w świecie (po Turcji), kontrowersyjną „Konwencję Rady Europy w sprawie przeciwdziałania i zwalczania przemocy wobec kobiet
i przemocy domowej”. Jak napisał ks. Henryk Zieliński: „Znaleźliśmy
się w europejskiej czołówce. Szkoda, że nie w gospodarce, ochronie
rodziny, ani nie w wychodzeniu z demograficznej zapaści”16. Mamy
tu do czynienia z tzw. sprzedażą wiązaną, bowiem razem ze słuszną
ochroną kobiet przed przemocą „wciska się” nową, niezgodną z Biblią
i nauką (biologią, genetyką, psychologią), definicję człowieka.
Wszystkie zasygnalizowane tu sprawy związane z kryzysem małżeństwa i rodziny, stawiają przed Kościołem, szczególnie przed duszpasterzami, niemałe wyzwania i zadania. Starając się być „solą ziemi”,
winniśmy nie pozwolić na zepsucie tradycyjnego, wyrosłego z prawa
naturalnego, Pisma Świętego i zdrowej nauki, modelu małżeństwa
i rodziny
2.2.2. Obrona niedzieli
Wśród eklezjalnych rzeczywistości, których trzeba bronić przed
dekadencją, zeświecczeniem, zepsuciem, znalazła się w ostatnich
dziesiątkach lat niedziela. Przypomnijmy, że 31 maja 1998 roku Ojciec
Święty Jan Paweł II ogłosił List apostolski Dies Domini, w którym przypomniał jak wielkie bogactwo posiada w sobie ten dzień. Niedziela jest
dniem świętowania dzieła Stwórcy, to także dzień zmartwychwstałego
Pana i daru Ducha Świętego, to dzień nowego stworzenia i zapowiedź
wieczności. To także dzień Kościoła gromadzącego się na Eucharystii.
Papież zauważa, że „Dzień ten stanowi samo centrum chrześcijańskiego życia. [...] Ponowne odkrycie sensu tego «dnia» jest łaską, o którą
należy prosić nie tylko po to, aby wypełniać w życiu nakazy wiary, ale
16

H. Zieliński, Walka o płeć, „Idziemy” nr 1(382), 6.01.2013, s. 3.
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także by dać konkretną odpowiedź na prawdziwe i głębokie pragnienia
każdego człowieka. Czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem
straconym, ale raczej czasem, który zyskujemy, aby nadać głęboko
ludzki charakter naszym relacjom z innymi i naszemu życiu”17.
Ostatnio temat niedzieli podjęli polscy biskupi w Liście na Niedzielę
Świętej Rodziny (30.12.2012). Nawiązując do wspomnianego listu bł.
Jana Pawła II, biskupi wzywają do właściwego świętowania niedzieli, Teologia
której centralnym wydarzeniem winno być uczestniczenie w Eucha- pastoralna
rystii oraz spotkanie rodziny przy wspólnym stole. Chrześcijańska
rodzina nie powinna spędzać niedzieli w centrach handlowych na zakupach. Pasterze Kościoła w Polsce zauważają, że „Jeżeli w niedzielę
będziemy myśleć tylko o sobie samych, chodząc na zakupy, uciekając
jedynie we własne hobby, w świat wirtualny, w nadmierne spędzanie
czasu przed telewizorem czy komputerem, nie doświadczymy nigdy
radości rodzinnego świętowania”. Konieczna staje się tutaj zmiana
ustawodawstwa dotyczącego handlu w tym dniu. Okazuje się, że wiele
osób chciałoby świętować niedzielę, ale niestety muszą podejmować
pracę zarobkową. Polska w tym przypadku powinna iść w ślady krajów
Unii Europejskiej, w których nie ma handlu w niedzielę. Jak podają
statystyki, w Polsce pracuje w handlu w niedzielę ok. 250 tys. osób.
Są to przeważnie kobiety, którym odbiera się prawo do spędzenia
niedzieli z rodziną. Nadzieję na polepszenie sytuacji w tej dziedzinie
budzą ostatnie działania związkowców „Solidarności”. Ciekawe inicjatywy na rzecz przywrócenia niedzieli właściwego charakteru dnia
świętego pojawiły się w diecezji legnickiej18. Są one godne rozważenia
i rozszerzenia na inne polskie diecezje. W każdym razie, odzyskanie
niedzieli dla chrześcijan wydaje się bardzo ważnym zadaniem Kościoła
na Rok Wiary.

Zakończenie
Benedykt XVI, inaugurując w Rzymie 11 października 2012 roku
Rok Wiary, powiedział m.in.: „Kościół jako całość, a w nim jego pasterze muszą tak jak Chrystus wyruszyć w drogę, aby wyprowadzić

17

Jan Paweł II, List apostolski Dies Domini 7.

18

Por. B. Wolański, Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli, [w:] Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, Rok 2012/2013. Być solą ziemi. Kościół
domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 20102013, Poznań 2012, s. 403-415.
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ludzi z pustyni ku przestrzeni życia, ku przyjaźni z Synem Bożym, ku
Temu, który daje nam życie – pełnię życia”19.
Dnia 6 stycznia, w Uroczystość Objawienia Pańskiego, podczas
święceń biskupich w Watykanie Benedykt XVI mówił: „Biskup musi
mieć świadomość, że jako pielgrzym Boga zawsze będzie w konflikcie
z panującą mądrością. Ten, kto żyje wiarą Kościoła i głosi ją, w wielu
punktach nie pasuje do panujących poglądów, zwłaszcza w naszych
czasach. [...] Dominujący dziś agnostycyzm jest całkowicie nietolerancyjny wobec tego, co podważa jego dogmaty. Dlatego priorytetowe
znaczenie dla biskupa ma dziś odwaga sprzeciwu wobec dominujących
kierunków. [...] Odwaga wytrwania w prawdzie jest niezbędnie konieczna u tych, których Pan posyła jak owce między wilki”. Te słowa Ojca
Świętego nie tylko tyczą biskupów, ale wszystkich ewangelizatorów:
wszystkich księży i katechetów.
Wszystkie powyższe sugestie mają jakiś związek z odrodzeniem się
wiary w Kościele. Dlatego też traktujmy Rok Wiary jako wielki dar
dany nam przez Pana Boga poprzez Benedykta XVI i jako wielką
szansę odrodzenia Kościoła w wierze. Obyśmy wszyscy doświadczyli
wyznania św. Jana Ewangelisty: „Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat,
jest nasza wiara” (1 J 5, 4).
Słowa kluczowe: sól, ziemia, Rok Wiary, ewangelizacja, świadectwo
słowa, świadectwo czynu, ochrona życia ludzkiego, prawda, wolność,
rodzina.

19

A. Gracz, Pielgrzymując po pustyni życia, „Nasz Dziennik” nr 239/4474, 12.10.2012,
s. 10.
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Kazimierz Misiaszek SDB
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

„Być solą ziemi” jako zadanie katechetyczne

“TO BE THE SALT OF THE EARTH” AS A CATECHETICAL TASK
The author discusses the main catechetical tasks relevant to the motto of
the recent pastoral year ‘To be the salt of the earth’ They relate to natural functions of salt, as preserving, making fertile and adding taste to food. To preserve
means to store and to guard the heritage of Christianity and the truth, which is
emphasized in the teachings by John Paul II and Benedict XVI. To make things
fertile leads to the building of the foundations of the faith. The author has
stresses that one of the drawbacks of today’s religious instruction is lack of
the existential element of the message of salvation. Teaching religion today is
more doctrinal than existential. A schoolchild today wants to know the purpose
of his education and know to what extent it is beneficial for life. Adding taste
means discovering the richness and beauty of the faith which can take place
only in its natural environment, which is a parish community. That is why the
author supports the idea of parish religious instruction.
Key words: the salt of the earth, the function of salt, upbringing, educating,
catechist, catechesis.
W najbardziej literalnym rozumieniu „być solą ziemi” oznacza
przejęcie wszystkich naturalnych funkcji soli, tzn. konserwowania,
nawożenia i dodawania smaku. Gwarantują one przetrwanie, wzrost
i jakość. Sól jest w swojej naturze wyrazista, o jasno rozpoznawalnym
smaku i wielorakiej przydatności. Nie wydaje się więc czymś niezrozumiałym, że Pan Jezus uczynił z niej metaforę skierowaną do uczniów,
podobną do innych metafor czy parabol, branych z codzienności,
z kultury. O tym, że uczniowie mają być solą ziemi czytamy wprost
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u św. Mateusza: „Wy jesteście solą ziemi”, jednakże z dodatkiem
przestrogi: „Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na
nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi”
(5, 13). Inni Ewangeliści koncentrują się zasadniczo na tej przestrodze.
U św. Marka: „Dobra jest sól; lecz jeśli sól smak swój utraci, czymże ją
przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój miedzy sobą”
(9, 50), a za Markiem powtarza niemalże to samo św. Łukasz: „Dobra
jest sól: lecz jeśli nawet sól smak swój utraci, to czymże ją zaprawić?
Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu; precz się ją wyrzuca” (14,
34-35). Więc, z jednej strony, jasne stwierdzenie Chrystusa kim mają
być uczniowie, z drugiej przestrogi, o których trzeba koniecznie pamiętać, gdyż dopiero wówczas metafora o soli posiada swój pełny sens.
Jakie więc dzisiaj zadania, w świetle Chrystusowej metafory o soli,
mają podjąć katecheci?

1. Konserwowanie – przechowanie i strzeżenie
chrześcijańskiego dziedzictwa
Ze słowem „konserwowanie” łączy się pojęcie „konserwatyzmu”,
tak dzisiaj często powtarzane w mediach, ale zazwyczaj w tonie ironicznym, drwiącym, ośmieszającym, jako forma zarzutu przeciwko
temu, co współczesne, postępowe, rozwojowe. Bywa, że słyszy się jego
brzmienie już wyraźnie pejoratywne: być „konserwą”, albo inaczej
„betonem”, tzn. „nieprzemakalnym”, zachowawczym, odpornym na
zmiany. Słyszymy to w odniesieniu także, a może przede wszystkim,
do Kościoła, dodatkowo w kontekście prób jego dzielenia: z jednej
strony tzw. Kościół łagiewnicki, mający być otwartym, współczesnym,
tolerancyjnym, dostosowanym do aktualnych czasów, z drugiej Kościół
toruński: zamknięty, ksenofobiczny, nietolerancyjny.
Czy w związku z tym jest uprawniony jakiś rodzaj niepokoju dla
tych, którzy w Kościele są odpowiedzialni za nauczanie, wychowanie
i wtajemniczenie? Z pewnością tak, ale takiego niepokoju, w wyniku
którego dojdzie do wzmożonego wysiłku myślenia, refleksji i wyciągania wniosków. Nie ma bowiem dwóch przeciwstawnych sobie Kościołów, jest jeden, zbudowany na fundamencie Apostołów, który kieruje
się jedną Ewangelią Jezusa Chrystusa. W Kościele tym jest zawsze
miejsce dla wszystkich, którzy pragną żyć Ewangelią autentycznie,
na serio, odpowiedzialnie traktując nauczanie Chrystusa. Historia
i współczesność dowodzą, że jest wiele dróg realizowania drogi do świętości, bo przede wszystkim Kościół jest przestrzenią życia prowadzącą
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do świętości. To jest jego prawdziwa natura i jego podstawowy cel.
Zaświadcza o tym także Instrumentum laboris, jakie zostało przygotowane na ostatni Synod Biskupów o ewangelizacji: ewangelizacja
„jest w dynamice Kościoła mocą, która pozwala mu dążyć do swego
celu: odpowiedzieć na powszechne powołanie do świętości”1. Każdy
inny jest nieautentyczny, obliczony na cele pozaewangeliczne: jedynie
polityczne, społeczne, kulturowe. W związku z tym trzeba powiedzieć, Teologia
że nie ma miejsca w Kościele dla tych, którzy chcą go dzielić, w imię pastoralna
jakichś, zwykle ideologicznych, przesłanek, aby osiągnąć swoje cele,
zazwyczaj wrogie chrześcijaństwu, ale i przy okazji medialnie zabłysnąć, stać się przedmiotem zainteresowania, doprowadzić do debat,
najczęściej wśród tych, którzy w Kościele nie są, żyją poza nim, ale
mają zwykle najwięcej o nim do powiedzenia: krytycznie, uszczypliwie, a w sumie nieprzyjaźnie. Wystarczy zobaczyć i przysłuchać się
debatom medialnym. Chyba że osoby te wykażą skruchę i podejmą
drogę nawrócenia.
Dlatego trzeba nauczyć się odporności na medialne treści i przesłania, aby nie dać się sprowokować i nie osłabić w sobie ducha, ale
bardziej poszukiwać, jak wielokrotnie powtarza św. Paweł, tej nadziei,
która jest zakorzeniona w Bogu, i utwierdzać ją w sobie, ale i zarazem
pytać siebie wciąż o motywy wiary i je pogłębiać. A może wcześniej
po prostu nie dać się ogłupiać mediom. Symptomatyczne jest w tym
względzie „przejrzenie” jednego z redaktorów wiodących mediów, którego wyznanie przytacza portal wPolityce, w artykule Mocne wyznanie
Leminga: „Ogłupiali mnie długo i – o zgrozo – skutecznie. Jestem idiotą!”:
Mam pretensje do mediów, bo wydaje mi się, że szkołę ukończyłem
jako osoba o trochę większej wiedzy o świecie. Odkąd zdałem się na
zawodowych dziennikarzy, by mi tę wiedzę dostarczali, odtąd idiocieję.
Moim zdaniem dzisiaj przeciętny Polak prawie nic nie wie o Polsce
i ZUPEŁNIE NIC o świecie. Poważne tematy nakrywane są telewizyjną
papką z g... [wykropkowanie K.M.], i g... [wykropkowanie K.M.] na sam
koniec w mojej (waszej?) głowie zostaje.
Kiedyś leciałem do Korei, tam panowała epidemia SARS. Franek
Smuda powiedział mi wówczas, tak z dobrego serca: – Uważaj, żebyś
tylko nie przywiózł tego... no... esemesa! Już mnie to nie śmieszy. Mam
zatruty mózg. Będę taki sam2.

1

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20120619_
instrumentum-xiii_pl.pdf, nr 11 (7.01.2013).

2

http://wpolityce.pl/artykuly/44196-mocne-wyznanie-leminga-oglupiali-mnie-dlugo-i-o-zgrozo-skutecznie-jestem-idiota (6.02.2013).
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W kontekście tych stwierdzeń można powiedzieć, że dzisiaj nauczyciele wiary muszą sobie uświadomić, że ich podstawowym zadaniem
jest strzeżenie depozytu wiary, dziedzictwa chrześcijańskiego i prawdy
o tym dziedzictwie. Inaczej mówiąc, w kontekście metafory o soli: istnieje dzisiaj szczególny rodzaj powinności konserwowania, tzn. zachowania chrześcijańskiego dziedzictwa, aby przetrwało i nadal się rozwijało. Jest to niezmiernie istotne zadanie, gdyż stanowi ono o naszej
tożsamości i zarazem o sile i wielkości człowieka. Można powtórzyć za
Janem Pawłem II, wykorzystując tytuł jego książki: potrzeba jest dzisiaj
strzeżenia pamięci i tożsamości. To jest pozytywna rola tego, co nazywamy konserwowaniem, postawą konserwatywną, i taką wykładnię
tych pojęć powinni usłyszeć odbiory naszego przepowiadania. I tego
rodzaju postawa jest bardzo dzisiaj potrzebna katechetom, którzy mają
za zadanie przekazać to dziedzictwo chrześcijańskie uczniom. Tym
bardziej jest potrzebna, gdyż w szkole pragnie się zabić pamięć historyczną – nie tylko o faktach z historii powszechnej czy historii Polski,
ale i o tym, co świat, a szczególnie Europa zawdzięcza chrześcijaństwu
i Kościołowi. Dodatkowym argumentem w tym zakresie niech będą
słowa Martina Heideggera: „[...] wszystko co ważne i wielkie brało się
zawsze stąd, iż człowiek miał ojczyznę i był zakorzeniony w tradycji”3.
Dzisiaj należy o tym mówić, ponieważ prowadzona jest bezpardonowa i frontalna walka z religią, z chrześcijaństwem, a szczególnie
z Kościołem katolickim. Dlaczego? Nie czas na szczegółowe analizy,
ale ogólnie można powiedzieć, że orędzie chrześcijańskie, będąc źródłem wolności, prawdy, miłości bliźniego, poszanowania integralnie
rozumianej osoby ludzkiej itp., sprzeciwia się liberalnym poglądom
współczesnego świata, który prowadzi własną politykę i nie chce, aby
ktokolwiek mu w tym przeszkadzał. Można to ująć jeszcze inaczej:
dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, dostrzega się, że mijają się drogi
ekonomii ludzkiej i ekonomii Bożej. Ekonomia ludzka, obliczona na
zysk, nie waha się poddać człowieka określonemu rodzajowi zniewolenia, o czym pisał papież Benedykt XVI w encyklice Caritas in veritate.
Z myśli tego dokumentu warto przytoczyć szczególnie tę, w której
papież mówi o głęboko już osadzonej mentalności technicystycznej
i samowystarczalności tego typu myślenia. Wypowiedział wówczas
ważne słowa o tym, że dzisiaj dąży się do „utożsamienia prawdy z rzeczą możliwą do zrobienia”, a jedynym kryterium prawdy jest skuteczność i użyteczność4. Powiedział też jasno: „kiedy jedynym kryterium
3

Zob. J. Galarowicz, Ks. Józef Tischner, Kraków 2013, s. 5 (przed Wstępem do
książki).

4

CiV 70.
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prawdy jest skuteczność i użyteczność, rozwój zostaje automatycznie
zahamowany”5.
Nauczanie Benedykta jest, jak się okazuje, bardzo trafne. „W obszarze edukacji już obserwuje się coraz większą liczbę dzieci i młodzieży
o specyficznych potrzebach edukacyjnych, których nie sposób nie
łączyć właśnie ze skutkami konsumistycznie nastawionego społeczeństwa, co w przypadku rodziców przejawia się większą pogonią Teologia
za zyskiem, a mniejszym zainteresowaniem własnym potomstwem pastoralna
i jego rozwojem”6. Coraz częściej słyszy się w szkole pytania: „Po co
mi ta wiedza?”, „Na co mi się ona przyda?”. Nie chodzi przy tym
„o funkcjonalność wiedzy, którą można uznać za naturalny rys edukacji
szkolnej, gdyż uczeń powinien wiedzieć, w jaki sposób otrzymywana
wiedza posłuży mu w przyszłości do znalezienia pracy i zaangażowania
w życie społeczne, ale o poszukiwanie już na tym etapie «korzyści»”7,
w sensie dosłownym, materialnym.
Z drugiej strony, nie powinny dziwić tego typu zachowania, gdy
uwzględni się fakt, że dzisiejsza szkoła zrezygnowała z filozofii czy
teorii wychowania. W jej miejsce proponuje kształtowanie sprawności,
a więc wartości nie pierwszorzędnej w edukacji, domagającej się aksjologicznego określenia, którego brak w dokumentach edukacyjnych.
Tymczasem uczeń, „wbrew intencjom prawodawcy, może wynieść
z edukacji te umiejętności i sprawności, które sam uzna za słuszne
i potrzebne w dalszym życiu”8, tym bardziej, że nie znajduje dla siebie
oparcia w jasno określonej hierarchii wartości.
Tego rodzaju charakter dzisiejszej edukacji, akcentującej wartości
użyteczne, pragmatyczne, ekonomiczne, uprawnia do stwierdzenia, że
niszczy się w uczniu wrażliwość na duchowy, a także religijny wymiar
życia. Jest to więc także jakiś rodzaj walki z ekonomią Bożą, która
strzeże pełnej prawdy o człowieku, w tym także integralnie rozumianego wychowania, dalekiego od redukcyjnych, pragmatycznych jedynie
ujęć. Jest to walka w imię liberalnych zasad, jakim hołdują aktualne
władze państwowe, inspirowane również polityką Unii Europejskiej.
Zamykając tę część refleksji, można powiedzieć, że w dzisiejszym
nauczaniu katecheta nie może sobie pozwolić na jakikolwiek rodzaj
„flirtu” z myślą liberalną, gdyż zabije ducha i w sobie, i w uczniu.
Liberalizm etyczny bowiem posiada w sobie specyficzną zdolność
5

Tamże.

6

K. Misiaszek, Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole polskiej.
Próba oceny, Warszawa 2010, s. 8.

7

Tamże, s. 149.

8

Tamże, s. 185.
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„rozmiękczania” fundamentów człowieczeństwa, odwracając i niszcząc
uznaną i sprawdzoną hierarchię wartości. Tymczasem katecheta ma
strzec, przechowywać, „konserwować”, na pierwszym miejscu w sobie,
prawdę o człowieku i Bogu. Inaczej podzieli los soli zwietrzałej.

Teologia
pastoralna

2. Użyźnianie, nawożenie – budowanie
fundamentów wiary
To druga funkcja soli. Uczniowie Jezusa mają za zadanie użyźniać
glebę, nawozić ją. Inaczej mówiąc, szczególnie w odniesieniu do wychowawców, mają być tymi, którzy zakładają w wychowankach trwałe
fundamenty. Nawożenie bowiem jest rodzajem działań wzmacniających glebę, które nadaje jej trwałą funkcję wzrostu, rozwoju. Tymczasem duża część uczniów jest tych fundamentów pozbawiona: jest
przede wszystkim pozbawiona fundamentów, jakim jest pełna rodzina.
Katecheta z pewnością jej nie zastąpi. Ale dobrze wiemy, i z teorii,
i z praktyki wychowawczej, że może ten brak jakoś zrekompensować,
sprawić, że uczeń nabierze odwagi i ufności do życia. To bowiem, co
obserwujemy w postawach ludzi młodych: kontestację, pozę, przywdziewanie masek, wulgarność, agresję, to wszystko jednoznacznie
wskazuje na braki emocjonalne w wychowaniu rodzinnym. I ci młodzi
ludzie doświadczają przy tym, że nikt tak naprawdę się nimi nie interesuje, a szczególnie nie interesują się nimi rodzice, a oni tymczasem
chcieliby być zauważeni, dostrzeżeni, zrozumiani w swoich problemach związanych z dorastaniem i dojrzewaniem.
Problemy związane z młodym pokoleniem nie pojawiają się znikąd.
One mają swoje naturalne przyczyny, a podstawową jest wskazywana
powyżej dysfunkcjonalność rodziny, jak również brak dostatecznej
opieki wychowawczej ze strony innych podmiotów odpowiedzialnych za wychowanie (szkoła). Młody człowiek szuka więc swojego,
bliższego mu świata i znajduje go dzisiaj najczęściej w internecie,
w rzeczywistości wirtualnej, w której raczej nie odkryje wskazań na
godne życie, chyba że zdobędzie się na wysiłek odnalezienia takich
internetowych stron czy portali, w których tego rodzaju wskazania są
obecne. Jaki jednak odsetek młodzieży poszukuje tego rodzaju sugestii? Raczej niewielki. Katecheta więc mógłby, gdyby chciał, ten świat
młodego człowieka zmieniać, czasami w prostym geście zrozumienia,
łagodzenia w nim niepokojów. Jedna bowiem z zasad wychowania
mówi, że podstawowym zadaniem wychowawcy jest łagodzić w wychowanku niepokoje okresu dorastania i dojrzewania. Nie oznacza
to przymykania oczu na jego naganne zachowanie, ale tłumaczenie,
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perswadowanie, racjonalizowanie, a nade wszystko motywowanie.
To jest zasada, która może się także sprawdzić w czasach obecnych,
jakkolwiek zrodziła się wiele lat temu. I dzisiaj bowiem przyczyną
problemów z młodym pokoleniem są rodzące się w nim egzystencjalne
niepokoje, które niewielu wychowawców chce i potrafi łagodzić.
Jednym z mankamentów współczesnego nauczania religii w szkole
jest to, że brakuje w nim egzystencjalnej wykładni orędzia zbawienia. Teologia
Nauczanie to jest zbyt doktrynalne, a za mało egzystencjalne. A tym- pastoralna
czasem uczeń chciałby wiedzieć, dlaczego ma się uczyć, jakie kryją
się w tym nauczaniu „korzyści” dla życia. Z pewnością nie korzyści
materialne, ale te, które pokazują życie w jego pełnej prawdzie. Dlatego
tak ważne jest, aby ukierunkowywać wychowanie chrześcijańskie na
odkrywanie egzystencjalnego znaczenia orędzia zbawienia. Być może
młody człowiek nie spotkał jeszcze nikogo, kto mógłby mu to piękno
i bogactwo życia pokazać. Nie spotkał nikogo, kto by mu powiedział, co
tak naprawdę kryje się w religijnych prawdach, zasadach, dogmatach,
jaki one mają wpływ na życie. Jeżeli nie uczyni tego katecheta, to kto?
Patrząc na współczesne wychowanie chrześcijańskie w szkole,
wielokrotnie gnębi mnie myśl, że mamy teologicznie wyrafinowane
podręczniki do nauczania religii w szkole, które nie spełniają jednak
swojej funkcji. Więcej, nie mogą tej funkcji spełnić. Właśnie ze względu na ten teologiczny nadmiar, ale i również z racji na coraz bardziej
wyraźną pogoń za atrakcyjnymi propozycjami metodycznymi. Rzucam
więc myśl, czy przypadkiem nie jesteśmy na tym etapie rozwoju wychowania religijnego w szkole, w którym przede wszystkim należałoby
zadbać o fundamenty, nie o wspomniany dydaktyzm i atrakcyjność
metodyczną, bo nie w nich tkwi gwarancja skuteczności katechezy
i wychowania; nie o coraz bardziej dopracowany materiał teologiczny,
ale o tworzenie takich podręczników, w których jasno i wprost byłyby
podane podstawowe, fundamentalne prawdy w ich egzystencjalnej
funkcji. A warto przy tym przypatrzyć się nauczaniu Chrystusa, szczególnie temu, które jest zawarte w przypowieściach. Nie ma tam ani
wyrafinowanej teologii, ani poszukiwania atrakcyjności metodycznej.
Jest pewien rodzaj prowokacji rzuconej utartym schematom życia, jest
ukazywanie życia w jego nie zawsze dostrzeganej głębi.
Mówię to także dlatego, że powszechnie jest wiadomy fakt braku
religijnego i teologicznego wymiaru myślenia współczesnych ludzi.
Dlatego trzeba budować w wychowanku fundamenty, wybierając metodę będącą odbiciem własnej osobowości. Jeżeli nauczyciel, katecheta
prezentuje osobowość spójną, autentyczną, nie mówiąc o tak oczywistej prawdzie, że jest osobą naprawdę wierzącą, to z pewnością w ten
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sposób pojawia się większa szansa na bardziej skuteczne wychowanie.
Zwiększy się ona jeszcze bardziej, jeśli będzie chciał bardziej korzystać
z metody nauczania Chrystusa. Wtedy nie do niego będą kierowane
słowa Chrystusa o soli, że „nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu;
[ale] precz się ją wyrzuca”.
Teologia
pastoralna

3. Dodawanie smaku – odkrywanie
bogactwa i piękna wiary
To trzecia funkcja soli i zarazem zadanie dla katechetów związane,
przypomnijmy, z przestrogą Chrystusa: „lecz jeśli sól smak swój utraci,
czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój miedzy sobą” (Mt 9, 49-50). W przypadku lekcji religii można powiedzieć,
że metafora ta związana jest z takim rodzajem nauczania i wychowania,
w którym uczeń by się zachwycił „smakiem” chrześcijaństwa, jego
pięknem i bogactwem, a wiarę traktował jako określoną koncepcję
życia, czy też inaczej mówiąc, aby wiara – zgodnie ze słowami Jana
Pawła II – stała się kulturą, kulturą jego życia, a więc nie sprawą prywatną, nie związaną z formalno-administracyjnym podejściem do życia
w Kościele, ale istotnym wymiarem egzystencji. To samo stwierdzenie
znajdziemy w Instrumentum laboris, jakie zostało przygotowane na
XI Synod Biskupów o Eucharystii: „Wiara staje się kulturą i tworzy
kulturę”9. Czy jest to możliwe w szkole?
Znając aktualną rzeczywistość, z pewnością nadmierny optymizm
byłby w tym przypadku nieuzasadniony. Obserwujemy bowiem fakty
niskiej frekwencji uczniów w praktykach chrześcijańskich. To może
być znakiem, że niewielu katechetów potrafiło zachwycić uczniów
pięknem i bogactwem chrześcijaństwa. To piękno i bogactwo znajdują młodzi poza Kościołem: w wirtualnej rzeczywistości, we współczesnych formach zabawy i wypoczynku, niepozbawionych alkoholu
i rozmaitych używek. Nie przyciągnęły do praktyk religijnych kaplice
budowane w supermarketach, a tam, w tych nowych świątyniach
współczesności, młodzieży jest sporo. Czyżby więc jednak „sól utraciła
swój smak?”.
Może niezupełnie do końca. Są jeszcze grupy, ruchy, wspólnoty religijne i spotkania, w których uczestniczą młodzi. Wyraźnie nam one
podpowiadają, że chrześcijaństwo najbardziej skutecznie rozwija się
w środowiskach naturalnych, wynikających z naturalnych ludzkich
potrzeb tworzenia wspólnot, a w przypadku młodzieży szczególnie
9

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20050707_
instrlabor-xi-assembly_pl.html, nr 80 (7.01.2013).
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takich, które zaspokajają jej rodzącą się wówczas potrzebę uczestnictwa, spotykania się, wymiany doświadczeń; gdzie jest ona dostrzegana,
dowartościowana; gdzie pozwala się jej wypowiedzieć i poszukiwać
takich form wyrażania wiary, która odpowiadałaby jej charakterowi
rozwoju. Szkoła takich możliwości nie oferuje, nie jest do tego zdolna,
tym bardziej, że pojawia się jako instytucja wychowawczo niewydolna,
a tę niewydolność pogłębia zbiurokratyzowanie i sformalizowanie spo- Teologia
sobu uczestnictwa w jej życiu. W wywiadzie, jaki Benedykt XVI udzielił pastoralna
Peterowi Seewaldowi, pojawiło się pytanie: „Jak to możliwe, że w wielu
krajach Zachodu wszystkie dzieci przez wiele lat uczęszczają na lekcje
religii, a w efekcie wiedzą może jeszcze coś o buddyzmie, ale nie znają
nawet podstawowych cech charakteryzujących katolicyzm?”. Papież
odpowiedział: „To jest pytanie, które też sobie stawiam. W Niemczech
każde dziecko od dziewiątego do trzynastego roku życia uczy się religii.
Jest niepojęte, dlaczego tak mało z ich nauki pozostaje”10.
Jakkolwiek Papież dalej mówił, że należy dać katechezie nowe serce
i nowe oblicze, to jednak wiemy, że pełnej katechezy nie zrealizujemy
w szkole. Należałoby odnowić katechezę parafialną, a wraz z nią więcej
czasu i wysiłku poświęcić nieformalnym grupom młodzieży i dzieci,
nie mówiąc o dorosłych. To nic, że nie będzie takiej frekwencji, jaką
cieszy się szkolne nauczanie religii (chociaż z drugiej strony odnotowuje się rosnący fakt rezygnacji młodzieży z lekcji religii, szczególnie
w wielkich miastach). Jest natomiast szansa, że wychowa się elity
zdolne rzeczywiście być „solą ziemi”. Przed wieloma laty ks. Franciszek Blachnicki postawił tezę, że należy działać zgodnie z zasadą:
przez elity do mas, nie odwrotnie. To katolickie elity, podtrzymywane
w rozwoju, są rzeczywistą szansą na odrodzenie się religijne naszego narodu. Być może już jest czas, aby ten rodzaj myślenia wdrażać
w praktykę, bo zwlekanie może okazać się katastrofalne dla Kościoła.
Masy, co możemy obserwować, dość często przyklaskują liberalnej
polityce państwa, a przede wszystkim są nieme. Tylko elity potrafią
zabierać głos, dyskutować, a jak trzeba – protestować. Masy potrzebują
liderów, a ci muszą mieć w sobie rzeczywiście ewangeliczną „sól”, aby
formowali masy w sposób skuteczny. Muszą jednakże mieć jakiś rodzaj
forum, które pozwoliłoby im być twórczo i odpowiedzialnie obecnymi.
Wiele już w tej mierze zostało dokonane. Są portale i strony internetowe, katolickie i świeckie, w których wyraziście jest obecna prawda,
wbrew coraz bardziej upowszechnianej politycznej poprawności.
10

Benedykt XVI, P. Seewald, Światłość świata. Papież, Kościół i znaki czasu.
Benedykt XVI w rozmowie z Peterem Seewaldem, tłum. P. Napiwodzki, Kraków
2011, s. 150.
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Tworzą się ruchy na rzecz wolności słowa, oraz powstał ruch obrony
telewizji Trwam, który w tej chwili stał się sposobem walki o wolność
słowa w naszym kraju, o wolność wypowiadania się Kościoła i nieskrępowanego głoszenia przez niego orędzia zbawienia, które jest
także orędziem wolności. Nie ma jednak jeszcze bardziej pogłębionej
świadomości potrzeby kształtowania katolickich elit.
Trzeba więc dzisiaj tworzyć zespoły animatorów życia chrześcijańskiego, przede wszystkim tam, gdzie mają one szansę się rozwinąć,
a więc w oddolnie powstających ruchach, grupach i wspólnotach.
Wspólnoty te wymagają rzetelnej formacji, przede wszystkim eklezjalnej. Jest więc w nich miejsce dla kapłanów, teologów i katechetów. Ale
trzeba im dać na to czas, aby mogli się tego typu pracy formacyjnej
poświęcić. To ona w dużej mierze zdecyduje, jak się wydaje, o przyszłości Kościoła w Polsce.
Słowa kluczowe: sól ziemi, funkcja soli, wychowanie, nauczanie, katecheta, katecheza.
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Teologia pastoralna w przededniu święceń
kapłańskich bł. ks. Michała Sopoćki

PASTORAL THEOLOGY BEFORE THE ORDINATION
OF BLESSED REV. MICHAEL SOPOCKO
Blessed Michael Sopocko was a specialist in pastoral theology and a priest.
He acquired his pastoral knowledge at the seminary in Vilnius. His lecturer was
Rev. John Uszyllo, the graduate of the Roman Catholic Spiritual Academy at
St. Petersburg. The basic pastoral theology manual used in those days was M.
Schenkl’s Theologiae Pastoralis systema. The then books in the subject were
influenced by the Enlightenment and the policy of Emperor Joseph II.
Key words: Bl. Rev. Michael Sopocko, the Trent Council, Johannes Opstraet,
Maurus von Schenkl, pastoral theology, St. Petersburg Roman Catholic Spiritual
Academy.

Wstęp
Osoba bł. ks. Michała Sopoćki, gdy się nią dokładniej zajmuje, zaczyna coraz bardziej fascynować. Żył w trudnych czasach, gdy Polska
znalazła się pod zaborami trzech ościennych mocarstw i nie miała
własnego bytu, musiała ponadto walczyć o swoją kulturę, język i religijność. Ostoją religijności był Kościół katolicki, zwłaszcza w osobach
biskupów i kapłanów. Do takich osób należał ks. Michał Sopoćko,
wyświęcony na kapłana w 1914 roku. Przyglądając się jego szerokiej
i odważnej działalności na rzecz katolików, możemy pytać, skąd czerpał
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wiedzę na temat duszpasterstwa, które w jego przypadku było bardzo
intensywne. Oprócz nauczania dzieci i młodzieży na lekcjach religii,
prowadził nauczanie nauczycieli, którzy pomagali mu w prowadzeniu
nauki w szkołach, zakładał chóry przykościelne, zwalczał pijaństwo
prowadząc szerokie duszpasterstwo trzeźwości, był kapelanem wojskowym i interesował się duszpasterstwem rodzin.
Jakkolwiek powstało już sporo przyczynków dotyczących pracy naukowej, dydaktycznej i duszpasterskiej1 ks. Michała Sopoćki, chodzi
tu o ukazanie teologii pastoralnej, która miała wpływ na tę wykładaną
w Wileńskim Seminarium Duchownym. Sięgniemy więc do lat poprzedzających studia seminaryjne przyszłego Błogosławionego, pytając,
jaki profil naukowy reprezentowała ówczesna teologia pastoralna, dla
której powstania i dalszego funkcjonowania dał impuls reformatorski
Sobór Trydencki. Kolejnym tematem będzie ukazanie nauczania teologii pastoralnej w ramach Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej
w Petersburgu, gdzie studiowali przyszli wykładowcy wielu polskich
seminariów duchownych, w tym Seminarium Duchownego w Wilnie.
Uwzględnimy również polskie przyczynki do teologii pastoralnej, które
powstały z końcem XIX wieku i na początku XX wieku.

1. Początki i rozwój teologii pastoralnej
Ażeby ukazać sytuację teologii pastoralnej zarówno w Akademii
Duchownej w Petersburgu, gdzie studiowało wielu późniejszych
polskich teologów jak i w Seminarium Duchownym w Wilnie, należy
odnieść się najpierw do Soboru Trydenckiego, który wskazywał m.in.
na konieczność podniesienia poziomu duszpasterstwa; potrzeba było
bowiem reformy Kościoła, zwłaszcza w obliczu rodzącej się reformacji
luterańskiej stawała się dziełem pożądanym. Sobór Trydencki (15481563), który bardzo wiele wniósł w życie Kościoła, był odpowiedzią
na wyzwania, jakie postawiła przed Kościołem katolickim Reformacja. To Sobór Trydencki uporządkował sprawy m.in. kanonu ksiąg
1

Na szczególną uwagę w tym względzie zasługują opracowania bp. Henryka
Ciereszki: Ksiądz Michał Sopoćko duszpasterz i apostoł Miłosierdzia Bożego,
WKAB 28(2000) nr 2, s. 129-150; Życie i działalność księdza Michała Sopoćki
(1888-1975). Pełna biografia apostoła Miłosierdzia Bożego, Kraków 2006; Działalność naukowa i dydaktyczna księdza Michała Sopoćki, StTBł 26(2008) s. 7-56,
a także: A. Skreczko, Ks. Michał Sopoćko jako pastoralista, Rocznik Teologiczny
54(2007) z. 6, s. 258-261; Adam Skreczko, Ks. Michał Sopoćko jako wykładowca
katechetyki, StTBł 24(2006), s. 185-204; S. Strzelecki, Praca duszpasterska ks.
Michała Sopoćki w Wojsku Polskim, StTBł 13(1995), s. 339-356; S. Strzelecki,
Sługa Boży ksiądz Michał Sopoćko – sylwetka duszpasterza i apostoła, WKAB
28(2000) nr 2, s. 151-157.
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biblijnych, przyjmując przy tym jako obowiązujący tekst Biblii – tłumaczenie łacińskie tzw. Wulgatę, ustalił ostatecznie liczbę siedmiu
sakramentów, uporządkował liturgię Kościoła i sformułował naukę
o usprawiedliwieniu człowieka. To były sprawy najbardziej widoczne.
Natomiast w dziedzinie duszpasterstwa podjął uchwały obowiązujące
aż do naszych czasów, wprowadzając zasadę terytorialności, według
której parafie (i diecezje) miały być jednoznacznie terytorialnie roz- Teologia
graniczone. Chodziło o to, aby stworzyć klarowne warunki pracy dla pastoralna
duchownych na dokładnie określonych terytoriach ich parafii2. Sobór
zaleciał także, aby biskupi w trosce o wszystkich wiernych, ogarnęli ich
także tam, gdzie granice parafii nie były jeszcze dokładnie ustalone;
by w interesie zbawienia powierzonych im dusz, podzielili Lud Boży
na dokładne określone i samodzielne parafie i przydzielili własnego
proboszcza, który o nich zadba i z którego rąk będą oni mogli przyjmować sakramenty święte3. Wydano zakaz kumulowania parafii i diecezji4. Odpowiedzialność zatem za duszpasterstwo w granicach parafii
spoczywała na proboszczu, do którego obowiązków należało głoszenie
Słowa Bożego, udzielanie sakramentów świętych i troska o dobro parafian, a przede wszystkim troska o ich zbawienie. Z odpowiedzialnością
za duszpasterstwo parafialne w sposób oczywisty łączył się obowiązek
rezydencji dotyczący tak proboszcza, jak i biskupów ordynariuszy.
W razie potrzeby opuszczenia parafii względnie diecezji na jakiś
czas, sobór zobowiązywał osoby odpowiedzialne za duszpasterstwo
do zatroszczenia się o zastępczą posługę duszpasterską na czas nieobecności, aby wierni nie byli pozbawieni sakramentów świętych. Aby
duszpasterstwo mogło dobrze funkcjonować w ramach powyższych
zasad, a przy tym, aby było kontrolowane, Sobór Trydencki zarządził
prowadzenie ksiąg metrycznych w parafiach, księgi chrztów, zawartych małżeństw i pogrzebów. Jednakże Sobór Trydencki pozwalał,
oprócz parafii określonych terytorialnie, także na parafie personalne.
Aby wypełnić te zalecenia i ogólnie podnieść poziom wykształcenia
przyszłych kapłanów, sobór nakazał ustanawianie diecezjalnych seminariów duchownych5. Miała to być „troska o przyszłą formację księży,
2

Zob. F. X. Arnold, Pastoraltheologische Ansaetze in der Pastoral bis zum 18.
Jahrhundert, [w:] F. X. Arnold i in. (red,), Handbuch der Pastoraltheologie.
Praktische Theologie der Kirche in ihrer Gegenwart, Freiburg – Basel – Wien
1964, t. I, s. 30-31.

3

Tamże.

4

Zob. M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego, t. 3. Czasy nowożytne 15171758, Warszawa 1989, s. 98.

5

Zob. tamże, s. 102.

110

Teologia
pastoralna

Ks. Mieczysław Olszewski

która miała znów należeć do najpilniejszych obowiązków biskupów.
Tylko w ten sposób można było usunąć przeszkodę na drodze do realizacji wszelkiej reformy w diecezjach”6.
Nie od razu wprowadzono przedmiot teologii pastoralnej do nauczania w seminariach, jakkolwiek zainteresowanie teologią pastoralną po
Soborze Trydenckim rosło. Święty Piotr Kanizjusz, uczestnik Soboru
Trydenckiego, użył po raz pierwszy wyrażenia „teologia pastoralna”
na określenie pouczeń dotyczących praktycznej działalności poszczególnego pasterza7. Zarówno Piotr Kanizjusz, jak i inni teologowie
zajmujący się w swoich dziełach problematyką duszpasterską, jak
np. św. Karol Boromeusz, czy św. Alfons Liguori, zainspirowani byli
uchwałami Soboru Trydenckiego8. Brakło jednak całościowych opracowań dziedziny duszpasterstwa i wskazań odnośnie realizowania jej
przez duchowieństwo.
Do takich opracowań, jednego z pierwszych, należy zaliczyć przygotowane przez Johannesa Opstraeta dzieło Pastor bonus9, wydane w Mecheln w 1689 roku. Wielu autorów stwierdza jednak, że dzieło Opstraeta
powstało pod wpływem jansenizmu. Widoczne jest powiązanie tego dzieła z poglądami wielu wiodących przedstawicieli jansenizmu, zwłaszcza
z dziełem Janseniusa Augustinus, ale też z pesymizmem i ascetyzmem
Saint Cyrana i rygoryzmem A. Arnaulda i G. Huygensa10. Jest to właśnie
bardzo widoczne w dziele Pastor bonus. Podstawowe poglądy na ascezę
i wskazania praktyczno-pastoralne opierają się tu w znacznej mierze na
poglądach jansenistycznych. Dotyczy to m.in. rygoryzmu jansenistów
odnośnie do miłości. Zredukowanie miłości jako należącej tylko do
stworzenia, wyjaśnia się tym, że Opstraet razem z jansenistami uważał
miłość za coś, co należało tylko do stworzenia i było rozumiane jako
wyraz ludzkiej pożądliwości. Konsekwentnie przyjmowali oni dążenia
skierowane ku światu jako moralnie dopuszczalne, z jednoczesnym
brakiem uznania ich za wyższe wartości11.
6

H. Tuechle, Historia Kościoła, t. 3: 1500-1715, Warszawa 1986, s. 126.

7

R. Kamiński, Wprowadzenie do teologii pastoralnej, Lublin 1992, s. 16.

8

Zob. tamże.

9

J. Opstraet, Pastor bonus, seu Idaea, Officium, Spiritus et Praxis Pastorum,
Mecheln 1689.

10

Zob. J. Mueller, Die anthropozentrische Pastoraltheologie der Aufklaerung, [w:] E.
Weinzierl, G. Griesl (red.), Fuenfzehntes Forschungsgespraech. Von der Pastoraltheologie zur Praktischen Theologie 1774-1974, Salzburg-Muenchen 1975, s. 13-23.

11

A. Schuchart, Der „Pastor bonus” des Johannes Opstraet. Zur Geschichte eines
pastoraltheologischen Werkes aus der Geisteswelt des Jansenismus, Trier 1972,
s. 169-170.
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Ponadto, Opstraet kwestionował władzę Stolicy Apostolskiej nad
całym Kościołem, a za taką władzę uznawał sobór ekumeniczny jako
reprezentanta Kościoła powszechnego. Władza ta dotyczyła nie tylko
dziedziny prawnej, ale przede wszystkim decyzji papieża w sprawach
wiary i obyczajów. Tu Opstraet ociera się o poglądy gallikańskie,
ograniczające władzę papieża i uzależniające nominacje biskupów
diecezjalnych od władzy królewskiej.
Teologia
Zakładane seminaria duchowne w ramach reformy zalecanej przez pastoralna
Sobór Trydencki w Belgii, w czym żywy udział brał J. Opstraet, służyły
w pierwszej linii praktycznemu kształceniu duszpasterzy. Studia seminaryjne obejmowały zatem następujące dziedziny: wykłady z Pisma
Świętego, historię Kościoła, naukę śpiewu kościelnego, naukę obliczania katolickiego kalendarza, naukę ceremonii liturgicznych, a także
homiletykę, katechetykę i udzielanie sakramentów12. Te osiągnięcia
seminariów belgijskich i teologów tam wykładających miały później
wpływ na dwór cesarzowej Marii Teresy. Wielki udział w tym miał
osobisty lekarz na cesarskim dworze, Gerhard van Swieten. Wokół
jego osoby zebrał się mały krąg wpływowych osobistości. Do tego
kręgu należał m.in. benedyktyn Stephan Rautenstrauch. A tym jansenistycznym i oświeceniowym ideom życzliwe pozostawały również
wiodące osobistości terezjańsko-józefińskiej reformy katolicyzmu13.
Wpływy oświeceniowe przenikały ówczesne kręgi kościelne związane z dworem cesarzowej, zwłaszcza poprzez L. A. Muratoriego. Jego
Die wahre Andacht stało się dziełem programowym w józefińskiej reformie Kościoła14. W reformie studiów teologicznych w latach 1774-1777
dzieło Muratoriego Die wahre Andacht obok Pastor bonus Opstraeta
było polecane dla duszpasterzy. Ta józefińska reforma katolicyzmu
poddała się całkowicie moralistyce Oświecenia, w której doskonałość
obyczajową człowieka widziano jako najwyższy cel stworzenia. Była
to, jak twierdzi A. Schuchart, reakcja na barokową pobożność, kult
i obyczaje w Kościele. Stąd zrodziło się zdecydowane odrzucenie strony kultowej w życiu religijnym, a większe znaczenie zyskały religijne
wartości moralne i obyczaje, czym zainteresowały się zwłaszcza władze
rządzące, widząc w tym kształtowanie posłusznych i lojalnych obywateli. Wszystko, co nie stanowiło moralnych wymagań i nie przynosiło
pożytku dla cnót, traktowano jako „odpady” prawdziwej religijności15.
12

Tamże, s. 173.

13

Tamże, s. 192.

14

Zob. J. Mueller, Die anthropozentrische Pastoraltheologie..., dz. cyt., s. 17-18.

15

A. Schuchart, Der „Pastor bonus” des Johannes Opstraet..., dz. cyt., s. 193.
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Myśl oświeceniowa rozumiała sakramenty jedynie jako zewnętrzny
obyczaj religijny, a to – według tego rozumowania – nie należało do
istoty religii chrześcijańskiej. W związku z takim pojmowaniem, sakramenty miały wzbudzać dobre uczucia, pobożne myśli i wrażenia
oraz popierać cnoty. Teologiczne opus operatum po prostu przemilczano. Dobrą dyspozycję przyjęcia sakramentów stawiano na pierwszym
miejscu, a od moralnego postępu uzależniano znaczenie i działanie
przyjmowanych sakramentów. Nie było przy tym mowy, że poprzez
kultowo-sakramentalne działanie Kościoła dokonuje się dzieło zbawcze, czyli uświęcenie człowieka przez Boga. Dominował więc w tych
poglądach naturalizm16.
I w tym względzie jansenizm i Oświecenie się spotykają. Zarówno
Oświecenie jak i jansenizm kładą nacisk w uświęcaniu się na moralne
starania człowieka. Oświecenie przypisywało wartość jedynie moralnym dokonaniom, marginalizując prawdę o opus operatum sakramentów. Podobnie Opstraet zaznacza, że przyjmowanie sakramentów bez
moralnego postępu jest bezowocne a nawet jest nadużyciem, co więcej,
ten moralny postęp powinien poprzedzać przyjmowanie sakramentów.
Wprawdzie surowa moralność jansenistów bliska była moralizmowi
oświeceniowej reformie katolicyzmu, ale zachodziła między nimi zasadnicza różnica. Ideał moralnej doskonałości Oświecenia był antropocentryczny, ponieważ obyczajowość człowieka była najwyższym celem
stworzenia i jakiejkolwiek religii, tymczasem moralność jansenizmu
była radykalnie teocentryczna: Bóg był jedynym celem i powodem
moralnych dążeń człowieka17.
Trzeba jednak przyznać, że dzieło Opstraeta Pastor bonus, które cieszyło się ogromną popularnością i w ciągu piętnastu lat od pierwszego
wydania opublikowano je jeszcze siedem razy w Belgii i Niederlandach, a w Austrii było przynajmniej 12 wydań18, miało duży wpływ na
późniejsze opracowania podręczników do teologii pastoralnej, a często
służyło tym opracowaniom jako wzorzec. Z pewnością wpłynęło ono
na kształtowanie się pojęcia teologii pastoralnej jako przedmiotu wykładowego. Samo to dzieło było odpowiedzią na wskazania Soboru
Trydenckiego o podnoszenie poziomu duszpasterstwa, które wiązało
się z dobrym przygotowaniem przyszłych księży do pracy19. Ponadto,
jak twierdzi J. Mueller, S. Rautenstrauch miał z pewnością dzieło
Opstraeta Pastor bonus przed oczyma, gdy przygotowywał projekt
16

Z. Krzyszowski, Oświecenie. II. W teologii, [w:] EK 14, Lublin 2010, kol. 1006-1010.

17

Zob. A. Schuchart, Der „Pastor bonus” des Johannes Opstraet..., dz. cyt., s. 194.

18

Tamże, s. 178, 182.

19

Zob. tamże, s. 1.
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reformy studiów teologicznych i pisał swój Tabellarischer Grundriss
der Pastoraltheologie, wykorzystując nie tylko poglądy Opstraeta, ale
i zasadniczą treść i układ materiału20. Już w tytule podręcznika Pastor
bonus, seu Idaea, Officium, Spiritus et Praxis Pastorum i w dedykacji,
która jest poświęcona Najwyższemu Pasterzowi („Kiedy zaś objawi
się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały” –
1 P 5, 4), wskazane są zamiary autora. Nawiązuje on do obrazu Dobrego Teologia
Pasterza (J 10, 1-10), aby przedstawić ideał istoty kapłaństwa i jego pastoralna
działalności (Idaea), potem obowiązki i zadania duszpasterza (Officium) i ducha ożywiającego całe dzieło pasterza (Spiritus). W ostatniej
części wskazuje Opstraet na konkretne przykłady dobrych i złych metod stosowanych w duszpasterstwie (Praxis). Zawartość podręcznika
przedstawia się następująco: I. Obowiązki duszpasterza: poznanie
owczarni, karmienie owczarni Słowem, dawanie dobrego przykładu,
administrowanie sakramentami świętymi, troska o „trzodę” i modlitwa; II. Duszpasterz jako obraz Dobrego Pasterza: jest pośrednikiem
zbawienia, powołany na urząd pasterski; III. Duchowość duszpasterza;
IV. Konieczne uzdolnienia i właściwości przyszłych kapłanów w wypełnianiu duszpasterskich zadań: znajomość wspólnoty parafialnej,
cechy osobiste, duchowa postawa duszpasterza, cechy spowiednika, odpowiedzialność za inne sakramenty, wytrwałość, cierpliwość,
umiejętność przekonywania; V. Obyczajowo-religijna doskonałość:
znaczenie dobrego przykładu, znaczenie złego przykładu i obowiązek
dobrego prowadzenia życia21.
Oceniając krytycznie dzieło Opstraeta można powiedzieć, że przewartościowuje on kapłańskie pośrednictwo i odpowiedzialność duszpasterską, przede wszystkim, wówczas gdy preferuje obraz duszpasterza
stojącego daleko od współczesnego świata. Ponadto, stawianie opus
20

J. Mueller, Der pastoraltheologisch-didaktische Ansatz in Franz Stephan Rautenstrauchs „Entwurf zur Einrichtung der theologischen Schulen”, Wien 1969
(Wiener Beitraege zur Theologie, 24), s. 102.

21

Tenże, Zu den theologiegeschictlichen Grundlagen der Studienreform Rautenstrauchs, ThQ 146(1966), s. 90-92. Jest bardzo znamienne, że podręcznik
Opstraeta służył nie tylko późniejszym opracowaniom autorów katolickich, ale
z wszelkim prawdopodobieństwem także Kościołowi prawosławnemu w Rosji.
Wydana przez prawosławnych biskupów Georgija Konisskiego i Parfienija Sopkovskiego książka pt. Kniga o dołżnostiach presviterow prichodskich, wydana
po raz pierwszy w Petersburgu w 1776 r., pokrywa się w swojej treści z Pastor
bonus Opstraeta: Urząd kapłański (powstanie, cele, szlachetność, problemy
i kandydaci do kapłaństwa, dalej obowiązki duchownych, a więc pouczanie
wiernych słowem i przykładem, udzielanie sakramentów świętych i modlitwa
duszpasterzy; zob. M. Olszewski, Prawosławna teologia pastoralna w XIX wieku
w Rosji, StTBł 20(2002) s. 164.
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operantis nad opus operatum jest niezgodne z nauką Kościoła. Przygotowanie się do sakramentów świętych jest jak najbardziej słuszne, ale
nie może być traktowane rygorystycznie i ich przyjmowanie miałoby
zależeć tylko od aktualnego stopnia moralnej doskonałości. W sakramentach dokonuje się rzeczywiste spotkanie Chrystusa Zbawiciela
z człowiekiem i w nim uwidacznia się działanie sakramentu jako opus
operatum z człowiekiem czyniącym postęp w doskonaleniu się poprzez
przyjmowanie sakramentów, a więc jest to ludzkie opus operantis.
Teologia pastoralna, jako samodzielny przedmiot akademicki, została wprowadzona do nauczania uniwersyteckiego w Wiedniu dopiero
w 1777 roku, za panowania cesarzowej Marii Teresy. Zdecydowany
wkład w tym dziele miał Stephan von Rautenstrauch, którego projekt reformy studiów teologicznych, w tym także teologii pastoralnej,
przygotowany na rozpisany konkurs przez dwór cesarzowej Marii
Teresy w 1774 roku, uznany został za najlepszy projekt reformy studiów teologicznych. Ten zaakceptowany projekt studiów teologicznych
autorstwa Stefana von Rautenstraucha, opata benedyktyńskiego
w Brzewnowie (Braunau) pod Pragą, dał również początek zaistnieniu,
przewidzianego w tym projekcie, samodzielnego przedmiotu teologii
pastoralnej. Studia teologiczne miały trwać pięć lat. Wykłady z teologii pastoralnej zaprojektowano na piątym roku studiów. Był to tzw.
kurs praktyczny i dla tego kursu praktycznego Rautenstrauch polecił
właśnie dzieło Opstraeta Pastor bonus, mimo zastrzeżeń stawianych
wobec tego podręcznika22. Według zaproponowanego przez Rautenstraucha ujęcia teologii pastoralnej, najważniejszym jej zadaniem było
praktyczne kształcenie duchowieństwa. Podmiotem tak rozumianej
teologii pastoralnej był pojedynczy duszpasterz, a przedmiotem zaś
jego obowiązki, które sprowadzały się do trzech głównych: obowiązku
nauczania, administrowania sakramentami i budowania wiernych
swoim przykładem życia23. Wymienione obowiązki duszpasterza
wskazywały na pola jego działalności. Pierwsze z nich dotyczyło nauczania wiary i obyczajów chrześcijańskich. Chodziło tu więc o głoszenie kazań odpowiednio skonstruowanych, z uwzględnieniem, do
jakich słuchaczy jest ono kierowane oraz o poszukiwanie sposobów
jak najskuteczniejszego pouczania wiernych i utwierdzenia ich w wierze chrześcijańskiej24. Drugim działem obowiązków kapłańskich było
sprawowanie sakramentów świętych. Kapłan powinien wiedzieć, jak
22

J. Mueller, Der pastoraltheologisch-didaktische Ansatz..., dz. cyt., s. 102.

23

F. Blachnicki, Teologia pastoralna ogólna. Wstęp do teologii pastoralnej, Lublin
1970, s. 4.

24

Zob. R. Kamiński, Wprowadzenie do teologii pastoralnej, Lublin 1992, s. 20.
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ich udzielać i jak przygotowywać wiernych do godnego ich przyjęcia.
W dawaniu dobrego przykładu wiernym projekt teologii pastoralnej
podkreśla świętość i zapał apostolski kapłana, uporządkowane życie
prywatne, posłuszeństwo i szacunek dla przełożonych, właściwe odnoszenie się do powierzonych sobie wiernych. W tym ujęciu teologii
pastoralnej jej podmiotem jest osoba kapłana, przedmiotem zaś osoba
i jego obowiązki25. Wprowadzenie teologii pastoralnej do nauczania Teologia
uniwersyteckiego było zatem wielką zasługą Stefana Rautenstraucha. pastoralna
Jednakże reforma studiów teologicznych owego czasu, jak i jej twórcy,
stali pod wyraźnym wpływem epoki Oświecenia. Stąd też nazywano ją
„antropocentryczną teologią pastoralną Oświecenia”26. Jednocześnie
dostrzegano wpływ państwa na jej powstanie: „Reforma studium teologicznego Rautenstraucha z jej zaakcentowanym rysem pastoralnym,
która doprowadziła do wprowadzenia teologii pastoralnej, należy do
istotnych elementów reformatorskich dążeń, które wśród różnych
ruchów w Kościele katolickim wyróżniają się tym, że nie pozostały
przy jakichś teoriach, ale pod wpływem rygorystycznego połączenia
Kościoła i państwa pragnęła rzeczywiście je wprowadzić”27.

2. Teologia pastoralna w Akademii Duchownej
w Petersburgu i w Seminarium Duchownym w Wilnie
Jak wspomniano już wyżej, podczas reformy uniwersyteckiego
programu nauczania teologii w cesarstwie austriacko-węgierskim,
przeprowadzonej w latach 1752-1774 za czasów Marii Teresy (17171780), wprowadzono ostatecznie teologię pastoralną na uniwersytet
w Wiedniu w 1777 roku. Wyznaczono jej konkretne cele utylitarne,
a mianowicie przygotowanie duchownych do pracy duszpasterskiej,
mającej na celu wychowanie uczciwych i lojalnych wobec prawa obywateli28. Obowiązującym podręcznikiem do nauczania teologii pastoralnej był Leitfaden fuer die in den k.k. Erblanden vorgeschriebenen
deutschen Vorlesungen ueber die Pastoraltheologie (Wien 1782) autorstwa F. Giftschuetza, które na język polski przetłumaczył i opracował
ks. Jan Kanty Chodani, Teologia pastoralna podług F. Giftschuetza przez
25

Zob. tamże.

26

Zob. J. Mueller, Die anthropozentrische Pastoraltheologie..., dz. cyt., s. 13-38.

27

Tamże, s. 14.

28

Zob. A. L. Szafrański, Zarys dziejów teologii pastoralnej ogólnej (hodegetyka),
[w:] M. Rechowicz (red.), Dzieje teologii katolickiej w Polsce, Lublin 1977, t. 3,
Wiek XIX i XX, cz. 2, s. 27.
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x. J. K. Chodaniego ułożona, wydana w Wilnie w 1824 roku)29. Reformy
zapoczątkowane przez cesarzową Marię Teresę, które na celu miały
podporządkowanie Kościoła państwu w duchu Oświecenia, opierając
się na ideach encyklopedystów francuskich, kontynuowane i rozwijane
były przez Józefa II (1741-1790)30.
Warto przy tym wspomnieć, że józefinizm wywarł także wpływ na
teologię pastoralną w XIX i początku XX wieku. Wymieniony wyżej
zalecany podręcznik do teologii pastoralnej i inne, które powstawały
po wprowadzeniu tego przedmiotu do nauczania uniwersyteckiego,
nosiły rysy józefinizmu. W tym duchu były przygotowywane opracowania i podręczniki do nauczania teologii pastoralnej. Według takiego
rozumienia duszpasterskiej aktywności Kościoła, podmiotem działalności duszpasterskiej był kapłan-duszpasterz, przedmiotem zaś teologii pastoralnej były czynności i obowiązki duszpasterza. Te ostatnie
sprowadzano do trzech głównych: obowiązku nauczania, administrowania świętymi sakramentami i budowania wspólnoty dawaniem
dobrego przykładu przez duszpasterza31. Najogólniej rzecz biorąc,
podstawowym zadaniem duszpasterza była troska o zbawienie ludzi,
o zbawienie ich dusz. Stąd też zbawczą działalność Kościoła nazywano
„dusz-pasterstwem”, łac. cura animarum, czy niemieckie Seel-sorge.
Owa troska o dusze, wskazywana przez podręczniki do teologii pastoralnej tamtego czasu, przesiąknięta była duchem józefinizmu, miała
na celu nie tylko prowadzić ludzi do zbawienia, ale przede wszystkim
wychowywać dobrych i lojalnych wobec władz świeckich obywateli.
Trzeba przyznać, że w tym znaczeniu również polityka caratu bratała się z józefinizmem32. W przypadku zaś Polski i katolików polskich
pod zaborem rosyjskim, chodziło nie tylko o przygotowanie lojalnych
duchownych poddanych władzy, ale też o doprowadzenie ludzi do
prawosławia. Tę sytuację wyjaśnia bł. Zygmunt Szczęsny Feliński, opisując stan duchowieństwa polskiego połowy XIX wieku: „Pozbawione
wszelkiego bezpośredniego stosunku z ogniskiem katolickiej jedności,
gdyż Rzym od rozbioru Polski aż do 1862 roku nie oglądał ani jednego
biskupa z rosyjskiego zaboru; nie mając nadto prawa korespondować
29

Tamże, s. 28; T. Śliwa, Chodani Jan Kanty Kalikst (1769-1823, [w:] SPTK 1,
s. 304-305.

30

B. Kumor, Józefinizm, EK VIII, Lublin 2000, kol. 176-179.

31

Zob. F. Blachnicki, Teologia pastoralna ogólna..., dz. cyt., s. 4.

32

Z. S. Feliński, Pamiętniki, Warszawa 1986: „Józefinizm – określenie zespołu
reform podjętych przez cesarza austriackiego Józefa II, dotyczących m.in.
i Kościoła katolickiego, który według tychże reformatorskich ustaw miał być
poddany całkowicie kontroli państwa”, s. 706.
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z Ojcem Świętym inaczej, jako za pośrednictwem rządu, i nie mogąc
wysyłać kleryków do nauki do stolicy katolicyzmu, duchowieństwo
nasze ówczesne dalekim było od zarzutu ultramontańskich dążności,
zwłaszcza że i dzieła naukowe używane z rozkazu rządu po seminariach, pochodziły nie z Rzymu, lecz z Wiednia, zarażonego wówczas
józefinizmem”33.
W Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej, znajdującej się w za- Teologia
borze rosyjskim, sytuacja teologii pastoralnej była odmienna od tej pastoralna
rozwijającej się na Zachodzie Europy, ale też i na innych terenach
Polski rozbiorowej. Żeby więc lepiej zrozumieć, jak prezentowała
się teologia pastoralna w Seminarium Duchownym w Wilnie, należy
sięgnąć do jej nauczania za czasów studiów absolwentów Akademii
Duchownej w Petersburgu, którzy stawali się później w seminariach
duchownych wykładowcami tego przedmiotu. Do nich należał m.in.
ks. Jan Uszyłło, pochodzący z diecezji wileńskiej, który ukończył
studia teologiczne stopniem magistra i po święceniach udzielonych
w Petersburgu, wrócił do Wilna w 1894 roku34.
Wśród wielu autorów podręczników do teologii pastoralnej, które
zaczęły się ukazywać po wprowadzeniu przedmiotu teologii pastoralnej do nauczania akademickiego, dużą popularnością cieszył się podręcznik Maurusa von Schenkla, Theologiae Pastorali systema, wydany
w 1815 roku w Ingolstadt i jako wydanie IV w 1869 roku w Monachium.
Dzieło tego autora, obok podręcznika F. Pollaschka Regulae Pastorales
wydanego w Wilnie w 1827 roku35, służyło jako podręcznik używany
przez profesorów Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej w Petersburgu. Jak notuje Irena Wodzianowska, w latach 1842-1845 teologię pastoralną wykładał po dwie godziny tygodniowo dla trzeciego roku studiów adiunkt Maciej Kazimierz Wołonczewski (1799-1875), późniejszy
biskup żmudzki36. Wykłady dotyczyły w pierwszym rzędzie Eucharystii: jak ją odprawiano w starożytności i w obecnych czasach, sposobów
przechowywania Najświętszego Sakramentu i zasad przystępowania
do Komunii św.; dalej dotyczyły kolejnych sakramentów: spowiedzi,
namaszczenia chorych, bierzmowania, kapłaństwa i małżeństwa, jak
też życia duchowego i zachowania się kapłanów. Z dwuletniego zaś
33

Tamże, s. 399.

34

T. Krahel, Ksiądz rektor Jan Uszyłło, „W Służbie Miłosierdzia” 6(2009) nr 6(57),
s. 14.

35

I. Wodzianowska, Rzymskokatolicka Akademia Duchowna w Petersburgu 18421917, Lublin 2007, s. 176.

36

K. Gabryel, Wołonczewski (Volancius) Maciej Kazimierz (1799-1875), [w:] H. E. Wyczawski (red.), SPTK Warszawa 1983, t. 4, s. 465-467.
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cyklu wykładów z teologii pastoralnej, w pierwszym roku uwzględniono również omówienie literatury przedmiotu, zasad katechizacji,
utrzymania w należytym porządku kościoła, przestrzegania porządku świąt, Mszy św. i obrzędów w czasie nabożeństw oraz udzielania
sakramentów37. Następcą Wołonczewskiego na katedrze teologii pastoralnej w Akademii był ks. Janusz Iwaszkiewicz, który w dalszym
ciągu polecał podręcznik Schenkla podkreślając, że ten opierając się na
„Piśmie Świętym i nauce Kościoła doszedł do wniosku, że podmiotem
urzędu pasterskiego jest wprawdzie kapłan, ale jako nosiciel urzędu
kościelnego i jego przedstawiciel. Przedmiotem działalności kapłana
jest wychowanie wiernych, dawanie dobrego przykładu i udzielanie
sakramentów świętych”38. Kolejne zmiany wykładowców teologii pastoralnej wprowadzane w Akademii nie wnosiły zasadniczo niczego
nowego, a częste zmiany wykładowców nie wpływały dobrze na stan
wiedzy studentów. Senat uczelni, w związku z taką sytuacją, podjął
decyzję, aby zatrudnić adiunkta do wykładów z teologii moralnej i pastoralnej i w 1880 roku został nim ks. Stanisław Niemira39. Przez dwa
lata (1880-1882) teologię pastoralną i moralną wykładał ks. Niemira.
Podstawą dla jego wykładów z teologii pastoralnej był podręcznik
M. Schenkla Institutiones theologiae pastoralis. Kolejni wykładowcy
teologii pastoralnej w latach 1882-1889 to m.in. ks. Jan Cieplak (18571926), wykładowca teologii moralnej – uważano bowiem część teologii
moralnej poświęconą sakramentom za teologię pastoralną, najbardziej
potrzebną w praktyce duszpasterskiej40. Następnie wykładowcami byli:
ks. Franciszek A. Symon w latach 1889-1891 oraz ks. Ludwik Gawroński (1892-1897), którzy nie zmienili znacząco programów nauczania41.
Dalej, wykładowcami teologii pastoralnej byli: Kazimierz Stawiński,
Jan Maculewicz i Karol Dębiński42. Dopiero w 1905 roku utworzono
37

I. Wodzianowska, Rzymskokatolicka Akademia..., dz. cyt., s. 176

38

A. L. Szafrański, Zarys dziejów teologii pastoralnej..., dz. cyt., s. 35.

39

I. Wodzianowska, Rzymskokatolicka Akademia..., dz. cyt., s. 177.

40

A. L. Szafrański, Zarys dziejów..., dz. cyt. s. 37, przyp. 47: „Oto, co czytamy na
temat teologii pastoralnej w konspekcie Akademii: „In praelectionibus theologiae
pastoralis semel quavis hebdomadae, die Jovis, hora 10-11 habendis, partem huius
scientiae, quae de administratione sacramentorum agit, explicavit. Nimirum
administratio sacramentorum in genere et in specie Baptismi, Confirmationis,
SS. Eucharistiae, Extremae Unctionis, Ordinis et Matrimonii argumentum explicationum practicarum constituet. Quam praeterea materiam, si ratio temporis
permiserit, quaedam de regimine pastorali excipient. Auditoribus ad manum
erit: Theologia moralis Guery”.

41

Tamże, s. 179-180.

42

I. Wodzianowska, Rzymskokatolicka Akademia..., dz. cyt., s. 162-163.
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samodzielną katedrę teologii pastoralnej, niezależną od teologii moralnej43. W nowo utworzonej katedrze teologii pastoralnej prowadzono
wykłady z homiletyki, liturgiki, ceremonii i śpiewu, a także ćwiczenia
praktyczne, polegające na przygotowaniu i wygłoszeniu kazań, zwłaszcza na III i IV roku studiów44.
Jest rzeczą interesującą, że w nauczaniu teologii pastoralnej posługiwano się w Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej w Peters- Teologia
burgu podręcznikiem Maurusa von Schenkl. Być może stwierdzono, pastoralna
że poglądy Schenkla, pomimo prądów oświeceniowych i józefinizmu,
przedstawiają wartości kościelne i biblijne. Inna pozycja Schenkla
Ethica christiana45 uzyskała szerokie uznanie w ówczesnym czasie, ale
też jego Institutiones Theologiae pastoralis, wydane po raz pierwszy
w Ingolstadt w 1802 roku, cieszyły się dużą poczytnością, chociażby
dlatego, że były polecane jako podręcznik w Akademii Duchownej
w Petersburgu. O Ethica christiana pisał J. Mueller: „Istota i cel chrześcijańskiej nauki obyczajów są widziane pozytywnie: moralność jest
nauką cnót i doskonałości. Cel, do którego zmierza moralność jest nie
tylko pozytywny, ale i nadprzyrodzony. To jest teologia obyczajowości.
Schenkl powołuje się przy tym na Pismo Święte Nowego Testamentu.
A to jest wyraźne przeciwstawienie się racjonalizmowi. Zło, według
Schenkla, ma swe źródło w grzechu pierworodnym, który najbardziej
zwalczało Oświecenie. M. Schenkl przedstawia Chrystusa jako Syna
Bożego i Zbawiciela, w przeciwieństwie do poglądów oświeceniowych,
w których Chrystus jest tylko nauczycielem cnót i moralności”46.
Tymczasem Institutiones theologiae pastoralis Schenkla pozostawały
pod wpływem koncepcji Rautenstraucha w jego Tabellarischer Grundriss, chociaż zaznacza się u niego podejście biblijne, które przekracza
podstawy biblijne. Schenkl uzasadnia swoje ujęcie tym, że osoba i działalność kapłana, a także odniesienia do Kościoła, budują na biblijnym
rozumieniu urzędu widocznym w nowotestamentalnej wspólnocie47.
Już na pierwszych stronicach Institutiones widać, że urząd dobrego
43

Tamże, s. 165.

44

Tamże.
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M. von Schenkl, Ethica christiana, Ingolstadt 1800-1801; zob. C. Schmeing,
Schenkl Maurus von, OSB, LThK T. 9, Freiburg 1964, wyd. 2-e, kol. 389; zob.
także J. Mueller, Maurus von Schenkl OSB (1749-1816). Ein Theologe der Aufklaerungszeit, Liturgie und Moenchtum. Laacher Hefte, 2 Folge Heft VII, s. 79-87:
Schenkl (1749-1816) od roku 1790 był wykładowcą prawa kanonicznego, teologii
moralnej i pastoralnej w Amberg.
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J. Mueller, Maurus von Schenkl..., dz. cyt., s. 85-86.

47

J. Mueller, Der pastoraltheologisch-didaktische Ansatz..., dz. cyt., s. 132-133.
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pasterza (pastor bonus), który prowadzi „trzodę” ma wzorować się na
Chrystusie. Dalej Schenkl dzieli, w nawiązaniu do ujęcia teologii pastoralnej według Rautenstraucha, swoje opracowanie na trzy części:
Officium institutionis, do którego zalicza on nauczanie katechetyczne
i homiletyczne oraz prywatne pouczenia48.
Do zasług Schenkla dla teologii pastoralnej zalicza się jego zdecydowane rozdzielenie podmiotu i przedmiotu teologii pastoralnej.
Tutaj wyróżnia on jako podmiot działalności duszpasterskiej najpierw
biskupa diecezjalnego, dalej szczególnie podkreśla rolę proboszcza
i jego duchownych współpracowników. Przedmiotem zaś byłyby zadania wykonywane przez duszpasterza dla dobra swoich wiernych.
Ten podział na podmiot i przedmiot pozostaje w nauczaniu teologii
pastoralnej do naszych czasów49.
Reasumując rozważania o losach katolickiej teologii pastoralnej
w zaborze rosyjskim od czasu założenia Akademii w 1842 roku w Petersburgu, trzeba powiedzieć, że przebiegały one bardziej krętą drogą,
niż na Zachodzie Europy. Rzadko pojawiała się teologia pastoralna
jako samodzielny przedmiot wykładowy, w dzisiejszym rozumieniu
jako teologia pastoralna ogólna. Jako teologię pastoralną traktowano homiletykę, która była nieprzerwanie wykładana od momentu
powstania Akademii Duchownej. U samego początku istnienia Akademii w 1842 roku utworzono cztery katedry: teologii dogmatycznej
i apologetycznej (fundamentalnej), Pisma Świętego, historii Kościoła
i prawa kanonicznego oraz homiletyki i patrologii50. Ta ostatnia obejmowała wykłady z obu tych przedmiotów, w tym także ceremonie
i śpiew liturgiczny, jak również literaturę polską51. Ignacy Hołowiński,
pierwszy rektor Akademii Duchownej w Petersburgu, który wykładał
homiletykę, podzielił ją na część teoretyczną i praktyczną. W części
teoretycznej była mowa o historii krasomówstwa, część praktyczna
dotyczyła tłumaczeń kazań Ojców Kościoła i układania własnych przemówień. Kolejni wykładowcy homiletyki zachowywali wypracowany
przez Hołowińskiego plan nauczania, jeszcze wciąż w jednej katedrze
teologii moralnej i pastoralnej. A teologia pastoralna jako samodzielna katedra, jak zaznaczono wyżej, powstała w Akademii Duchownej
w Petersburgu dopiero w 1905 roku.
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Tamże, s. 133.
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Tamże.
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Zob. I. Wodzianowska, Rzymskokatolicka Akademia Duchowna..., dz. cyt. s. 141.

51

Tamże, s. 162.
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3. Polskie przyczynki do teologii pastoralnej
przed I wojną światową
W trudnej sytuacji społeczno-politycznej i kościelnej niełatwo było
rozwijać nauki teologiczne, w tym także teologię pastoralną. Jednakże
można wskazać na kilku teologów, którzy nie tyle byli tłumaczami dzieł
obcych lub ich modyfikatorami, lecz zajmowali się wprost tą dziedziną:
Teologia
ks. Józef Krukowski (1828-1900),52 autor podręcznika Teologia pasterska pastoralna
katolicka wydanego w Przemyślu w 1869 roku, a w skróconej wersji
jako Teologia pasterska katolicka dla użytku seminaryów duchownych
i pasterzów dusz wydanego we Lwowie w 1874 roku i w Krakowie jako
wydanie IV w 1894 roku; ks. Mikołaj Biernacki (1879-1962),53 autor
Teologii Pasterskiej według ostatnich decyzyi Kongregacyi Rzymskich
i postanowień Papieskich oraz ks. Karol Dębiński (1858-1943)54 autor
Podręcznika praktycznego teologii pasterskiej, wydanego w Warszawie
w 1914 roku.
Ks. Józef Krukowski (1828-1900) wykładał teologię pastoralną
w Seminarium Duchownym w Przemyślu od 1864 roku, zaś w roku
1877 został profesorem zwyczajnym teologii pastoralnej Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Podręcznik do teologii pastoralnej Teologia pasterska
katolicka przysporzył mu wielkie uznanie i był on zmuszony kilkakrotnie wydawać go ze względu na duże zapotrzebowanie, zwłaszcza
w seminariach duchownych. We wstępie swego podręcznika wskazuje
on na Osobę Jezusa Chrystusa, Najwyższego Pasterza, który staje się
wzorem dla wszystkich duszpasterzy i tych wyższego rzędu: papieża
i biskupów, i tych niższego rzędu: proboszczów, plebanów i wikariuszy.
J. Krukowski powołuje się przy tym na słowa Pana Jezusa (J 14, 6):
„Ja jestem drogą (pasterz), prawdą (nauczyciel) i życiem (kapłan)”55.
Na tym rozróżnieniu buduje układ materiału w swoim podręczniku
teologii pastoralnej, dzieląc na trzy części: I. Zasady kaznodziejstwa
z połączeniu z katechetyką, II. Sprawowanie sakramentów świętych,
a zwłaszcza Eucharystii i nabożeństw, które to sprawowanie nazywa
liturgiką pasterską i III. Zasady dozoru i rządu duchowego parafią, które nazywa „teoryą pasterzowania” czyli pastoralną w ścisłym
52

M. Straszewicz, Krukowski Józef ks., EK IX, kol. 1380-1381.

53

L. Grzebień, Biernacki Mikołaj (1879-1962), SPTK 5, s. 108.

54

R. Kamiński, Koncepcja duszpasterstwa ks. K. Dębińskiego (1858-1943), Lublin
1972 (mps pracy licencjackiej); P. J. Badura, Karol Dębiński (1858-1943), SPTK
5, s. 300-301.

55

J. Krukowski, Teologia pasterska katolicka dla użytku seminaryów duchownych
i pasterzów dusz, Kraków 1894, s. 2.
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słowa znaczeniu56. Główny naciska kładzie ks. Krukowski na kaznodziejstwo, podając zasady kaznodziejstwa katolickiego, rozwijając je
w homiletyce ogólnej i szczegółowej, jak również omawia dokładnie
zasady katechizowania. W części poświęconej liturgice, czyli nauce
sprawowania urzędu kapłańskiego, omawia wszystkie sakramenty, ale
najwięcej miejsca poświęca sakramentowi pokuty. W części zatytułowanej „Teoria pasterzowania czyli sprawowania urzędu pasterskiego
w ściślejszym znaczeniu” odnosi się do osoby duszpasterza, to jego
bowiem obowiązki pasterskie są przedmiotem teologii pastoralnej. Najpierw porusza sprawę budowania parafian dobrym przykładem, tak
w odniesieniu do wszystkich parafian, jak i w swoim życiu prywatnym.
Jednocześnie określa zakres duszpasterstwa, który powinien obejmować troskę o szkołę, religijne i moralne wychowanie młodzieży, jak
też troskę o służących i ubogich. Omawia również godne zachowanie
się wobec różnych władz świeckich, także wobec chrześcijan-niekatolików, żydów i prześladowców. Te bardzo szczegółowe omówienie
stosunku duszpasterza do różnych kategorii ludzi, uwzględniające ich
stan umysłu, wykształcenia, pozycji, jest przykładem psychologicznego
podejścia do ludzi i mogło być dla wielu duszpasterzy pomocne w ich
posługiwaniu. Jednak należy zaznaczyć, że poglądy Krukowskiego
nie odbiegają od tych, które spotykamy w pierwszych opracowaniach
teologii pastoralnej po jej wprowadzeniu do nauczania uniwersyteckiego. Ów schemat teologii pastoralnej, według którego jej podmiotem
jest duszpasterz, a przedmiotem jego obowiązki, pozostaje taki sam,
jak w opracowaniach innych autorów.
Również ks. Mikołaj Biernacki (1879–1962) przygotował podręcznik
teologii pastoralnej, ale ze specjalnym podtytułem: „Teologia pasterska według ostatnich decyzyi Kongregacyi Rzymskich i postanowień
Papieskich”. W swojej kompozycji jest bardzo podobny do teologii
pasterskiej ks. J. Krukowskiego, na którego często się powołuje,
pomija jednak część kaznodziejską i katechetyczną Krukowskiego,
a koncentruje się na stronie liturgicznej, omawiając wszystkie sakramenty. Chodzi mu – w rozumieniu teologii pastoralnej – o zadania
kapłana i jego obowiązki wypełniane dla dobra parafian57. Swoje dzieło
kończy Uzupełnieniami, cytując wypowiedzi, dekrety, postanowienia
papieży i Stolicy Apostolskiej odnośnie do różnych zadań i obowiązków duszpasterza. Te Uzupełnienia wyjaśniają podtytuł podręcznika
56

J. Krukowski, Teologia pasterska katolicka..., op. cit., s. 5.
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M. Biernacki, Teologia pasterska według ostatnich decyzyi Kongregacyi Rzymskich i postanowień Papieskich, Poznań 1911, s. 271, 289.
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Biernackiego: „[...] według ostatnich decyzji Kongregacji Rzymskich
i postanowień papieskich”.
W Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej w Petersburgu w latach
1909-1910 teologię pastoralną, już jako osobny przedmiot, wykładał ks.
Karol Dębiński (1858-1943)58. Jest on autorem Praktycznego podręcznika teologii pastoralnej wydanego w dwóch tomach w serii „Biblioteki
Dzieł Chrześcijańskich” w Warszawie w 1914 roku. Za cel teologii Teologia
pastoralnej uważa ks. Dębiński „urobienie” umiejętnych i doświad- pastoralna
czonych pracowników, którzy będą owocnie pracowali w winnicy
Pańskiej59. Podmiotem duszpasterstwa według niego jest proboszcz
i kapłani, których najważniejszym zadaniem jest troska o zbawienie
dusz. Wzorem dla duszpasterza jest sam Chrystus. Duszpasterz powinien troszczyć się nie tylko o dobro wieczne dla swoich podopiecznych,
ale także o doczesne potrzeby wiernych. Tu echem odbija się reforma
terezjańska w projekcie Rautenstraucha, dotycząca wychowywania
obywateli na dobrych pracowników doczesnego królestwa. Także ks.
Dębiński, podobnie jak Krukowski i Biernacki, dużo miejsca poświęca
sakramentowi pokuty. Wiele uwag Dębińskiego dotyczących praktycznej strony posługi kapłańskiej zostało dobrze przyjętych przez duszpasterzy, służąc księżom w rozwiązywaniu konkretnych zagadnień
i problemów duszpasterskich60.

Zakończenie
Przedstawione poglądy teologów pastoralnych, tak zagranicznych
jak i polskich, które były reprezentowane zwłaszcza w Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej w Petersburgu, a które sięgają reformy
studiów teologicznych za czasów cesarzowej Marii Teresy i jej syna
Józefa II, miały duży wpływ na przygotowanie przyszłych duszpasterzy. Do tego grona należał także ks. Michał Sopoćko, wyświęcony na
kapłana w 1914 roku.
W pracy naukowo-dydaktycznej i w posługiwaniu duszpasterskim
bł. Michała uwidacznia się jednak najbardziej strona katechetyczna
i homiletyczna, które jako osobne przedmioty wykładał później na
Uniwersytecie Wileńskim i po II wojnie światowej w Białymstoku.
58

I. Wodzianowska, Rzymskokatolicka Akademia..., dz. cyt., s. 163.

59

Zob. K. Dębiński, Podręcznik Praktyczny Teologii Pasterskiej, Warszawa 1914,
t. 1, s. 2.

60

Zob. A. L. Szafrański, Zarys dziejów teologii pastoralnej ogólnej (hodegetyka),
[w:] M. Rechowicz (red.), Dzieje teologii katolickiej w Polsce, Lublin 1977, t. 3,
Wiek XIX i XX, cz. 2, s. 37-38.
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Gdy dodamy do tego wykładaną przez niego pedagogikę: znajomość
człowieka, parafian, jak to widać u cytowanych tu teologów pastoralistów, to będziemy mieli wzorzec rozumienia tego przedmiotu w owych
czasach, w których wzrastał i kształcił się bł. ks. Michał. Te poglądy na
pracę duszpasterską, ukazywane w przedstawionych podręcznikach
do teologii pastoralnej, uwidoczniły się później w ich praktycznym
zastosowaniu, czy to w nauczaniu czy też w praktyce duszpasterskiej,
a mianowicie w tym, że to głównie kapłan był odpowiedzialny za duszpasterstwo. W pracy duszpasterskiej bł. Michała widać jednak pełne
docenienie wiernych świeckich, których angażował w różne posługi
w Kościele. Tak więc nie pozostał tylko przy wzorcach ukazywanych
w dotychczasowych podręcznikach, lecz widział potrzebę współpracy
z osobami świeckimi. Ta strona działalności bł. ks. Michała Sopoćki
i jego działalności praktycznej wymaga jednak osobnego opracowania.
Słowa kluczowe: bł. ks. Michał Sopoćko, Sobór Trydencki, Johannes
Opstraet, Maurus von Schenkl, teologia pastoralna, Rzymskokatolicka
Akademia Duchowna w Petersburgu.
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Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku

Objawienia prywatne jako
wyzwanie duszpasterskie

PRIVATE REVELATIONS AS A CHALLENGE
FOR A PASTORAL WORK
Private revelations, still occurring today, are difficult to verify. The analysis of
these phenomena, the accompanying circumstances and the consequences
lead to the conclusion that generally they are a challenge in a pastoral work.
They should be analysed and used in this perspective. This thesis is justified
by John Paul II’s apostolic activity to spread the cult of the Divine Mercy. He
based his attempts on the recognition of ‘the signs of the time’ which were the
pastoral value and meaning of the cult, not on the revelations experienced
by St. Faustina. This phenomenon is even more clearly visible in the pastoral
mission of the Blessed Rev. M. Sopocko. From the very beginning he treated St.
Faustina’s revelations as an inspiration for a new interpretation of the meaning
and pastoral value of the cult of the Divine Mercy in the Church’s life. He was
not only concerned with the verification of St. Faustina’s experiences and he
never saw them as a condition necessary to spread the apostolate of the Divine
Mercy. What he noticed was the saving dimension of the truth of God’s mercy.
Besides purely religious motives supporting the cult, he also noticed that the
idea of mercy meets the requirements of a lost individual, teaches him to trust,
strengthens his hope and serves the building of peace. In his attempts to approve the cult he applied to the above and developed those thoughts in his
publications on the Divine Mercy and its cult. It was more important for him
to seek the pastoral context and spiritual benefit of the cult than considering
the message coming from St. Faustina’s revelations. He treated the forms of
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the cult revealed to St. Faustina as a special religious practice to be evaluated
by the Church authorities.
Key words: private revelations, St. Faustina’s revelations the Divine Mercy, the
Divine Mercy, the cult of the Divine Mercy, the apostolate of the Divine Mercy.

Miscellanea

Poza Objawieniem Bożym, do którego odnosi się też określenie
„publiczne”, nauczanie Kościoła i teologia wyróżnia tzw. objawienia
prywatne. Historia chrześcijaństwa, a także najnowsze czasy znają fenomen objawień prywatnych. Nam najbliższe, to objawienia odnoszące
się do tajemnicy miłosierdzia Bożego dane św. Faustynie Kowalskiej
czy pewne formy objawień wynikające z mistycznych doświadczeń,
względnie podobnych im wewnętrznych przeżyć, np. Rozalii Celakówny. Problematyka wiarygodności objawień prywatnych od strony
teoretycznej jest, jak się wydaje, dogłębnie i niemalże maksymalnie przepracowana w teologii, głównie fundamentalnej. Jednakże
praktyczna weryfikacja wiarygodności tychże objawień i zdarzeń,
przynosi szereg trudności, nieraz jakby nieprzekraczalnych, czego
przykładem są objawienia w Medjugorie. Ponadto Kościół, poprzez
Urząd Nauczycielski, w niewielu wypadkach potwierdził konkretne
objawienia prywatne. Jeśli zatem tak sprawy się przedstawiają, jak
należy odnieść się do tego fenomenu? Czy skupiać się maksymalnie
nad weryfikacją tych objawień i przekonując się o ich wiarygodności,
przyjmować je jako zobowiązujące przesłanie od Boga, oczywiście nie
na równi z Objawieniem publicznym, przypominające w ten sposób
Jego odwieczną zbawczą wolę? A jeśli nie uda się zweryfikować ich
wiarygodności, albo wystąpią poważne trudności w tej materii, to je
pominąć, czy zakazać odnoszenie się do nich?
Odważę się postawić tezę, która idzie, jak się wydaje, po linii współczesnego nauczania Kościoła i teologii oraz wyrasta z obserwacji konkretnych następstw religijnych i kontekstu duszpasterskiego objawień
prywatnych, że są one przede wszystkim wyzwaniem duszpasterskim,
a przynajmniej w takiej perspektywie należałoby się do nich odnosić.
Tę moją tezę spróbuję uzasadnić na przykładzie, prowadzonej w tym
kierunku, analizy wydarzenia objawień danych św. Faustynie. Te zasadnicze dociekania poprzedzę krótkim przypomnieniem problematyki objawień prywatnych, w aspekcie ich sensu oraz wiarygodności.
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1. Objawienia prywatne oraz problematyka
ich wiarygodności
1.1. Pojęcie objawienia prywatnego
Objawienia prywatne w swej definicji są szczególnym orędziem
Boga zamanifestowanym w świecie i historii w celu ujawnienia w nowy
sposób jego zbawczej woli. Nazwę „prywatne” przyjęto z tej racji, że
zwykle są dane jednostce jako osobie prywatnej, względnie grupie
osób, ale zasadniczo w swym przesłaniu odnoszą się do innych, całej Miscellanea
społeczności Kościoła czy nawet ludzkości. Występują po zakończeniu
Objawienia publicznego i istotowo niczego nowego nie wnoszą do tego
Objawienia. Wyrażają się zwykle w postaci zjawień, wewnętrznych głosów i mistycznych wizji. Najogólniej formy i sposoby ich dokonywania
się są bardzo podobne do występujących w Objawieniu publicznym.
Ich Autorem jest zawsze Bóg, choć występują w praktyce dookreślenia:
maryjne, anielskie, świętych, ale te wskazują co najwyżej na przyczyny
nadrzędne lub formy i sposoby przekazu treści objawieniowych1.
Jak można odczytać sens i cel objawień prywatnych? Wspomniane
już było, że nie wnoszą niczego nowego poza tym co ukazane i wypełnione zostało w Objawieniu Bożym publicznym. Zatem nie pogłębiają, nie poszerzają, ani nie dopełniają Objawienia, tym bardziej nie
zmieniają sytuacji zbawczej, jako że wraz z Wcieleniem Syna Bożego,
w Jezusie Chrystusie definitywnie dokonało się Objawienie Boże i dopełniło się Odkupienie. Stąd niczego nowego nie można oczekiwać
i sytuacja zbawcza człowieka nie może się zmieniać. Dlatego sens
i cel objawień prywatnych należy upatrywać w tym, że mają zwracać
uwagę na Objawienie Boże, niejako odsyłać do źródeł, czyli prowadzić
do Chrystusa Ewangelii jako zawsze żywego, obecnego i działającego
oraz wskazywać na czasy eschatyczne, w których dokona się ostateczne zwieńczenie historii zbawienia. Objawienia prywatne mogą więc
posłużyć co najwyżej jako przypomnienie znanych już prawd wiary,
które należy w nowym kontekście religijno-społecznym i duszpasterskim odczytać. Nie są nowymi twierdzeniami, ale niejako rozkazami
czy zleceniami, przypominającymi zbawczą wolę Boga stosownie do
historycznych i kościelnych uwarunkowań.
To, co niejednokrotnie nie jest łatwe do wydedukowania przez teologów i duszpasterzy z depozytu wiary, Duch Boży podpowiada w objawieniu prywatnym. Czyli należy je same i ich przekaz odczytać jako
1

M. Rusecki, Objawienia prywatne, [w:] Leksykon teologii fundamentalnej, red.
M. Rusecki, Lublin-Kraków 2002, s. 853-854.
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konkretny wyraz woli Bożej w danym momencie historycznym, w celu
zrealizowania zbawczych zamiarów, odnoszących się ostatecznie do
zbawienia człowieka. W tym kryje się zatem pierwszy i główny cel
objawień prywatnych: „ukierunkowują na pełnię Objawienia Chrystusowego i aktualizują je w historii, budzą nim większe zainteresowanie,
ożywiają życie religijne oraz przyczyniają się do skuteczniejszego
realizowania zbawczego planu Boga”2. Innymi słowy ujmując: służą
ubogaceniu i zdynamizowaniu życia Kościoła. W tym sensie więc,
można uznać, co zaznaczyłem w temacie wykładu, są wyzwaniem
duszpasterskim dla Kościoła. Jeszcze bardziej zaś stwierdzenie to staje
się wyraziste, gdy analizuje się problematykę kryteriów wiarygodności
tych objawień, zwłaszcza gdy chodzi o ich praktyczną weryfikację.

1.2. Wiarygodność objawień prywatnych
W praktyce Kościoła i w teologii wypracowano kryteria wiarygodności objawień, które dzieli się na negatywne, czyli wykluczające i pozytywne, wskazujące na ich prawdziwość. Jednakże z góry zaznacza się,
że w tym względzie nie można osiągnąć absolutnej pewności.
Wśród kryteriów negatywnych wyróżnia się następujące: ze względu
na samo objawienie i jego treść – nie mogą być prawdziwe, gdy podają
naukę sprzeczną z zdrowym rozsądkiem i oczywistym naturalnym
poznaniem, są sprzeczne z treścią Objawienia Bożego, wypaczają je,
formalizują je zalecając praktyki o cechach magicznych, nawołują do
czynów niemoralnych, grzechu, sprzecznych z nauką chrześcijańską,
dotyczą treści czysto świeckich; ze względu na okoliczności – strona
zjawiskowa oznacza się sensacyjnością, ekstrawagancją, przesadną
spektakularnością, przeciągają się w „nieskończoność” trwając latami, charakteryzują się mnogością i zmiennością miejsc, które też nie
mogą mieć negatywnych cech pod względem religijno-moralnym; ze
względu na osobę doznającą objawień – brak zdrowia psychicznego,
krytycyzmu, rozsądku, zrównoważenia psychicznego, podawanie się
złudzeniom, halucynacjom, okazywanie postaw budzących zastrzeżenia pod względem religijno-moralnym; ze względu na świadków
objawień – czy mamy do czynienia z świadkami bezpośrednimi, czy
pośrednimi, czy są oni wiarygodni, nie są łatwowierni, bezkrytyczni,
jaką postawą moralną się cechują, jaką posiadają wiedzę odnoszącą
się zwłaszcza do treści i charakteru objawień. Zweryfikowanie się

2

M. Rusecki, Objawienia prywatne..., dz. cyt., s. 855.
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kryteriów negatywnych wskazuje, że objawienia nie są prawdziwe
i należy je odrzucić3.
Kryteria pozytywne są niejako odwrotnością negatywnych. Wymagają, aby objawienia były zgodne z Objawieniem Bożym, czyli mają
powtarzać prawdy wyraźnie tam zawarte względnie przedstawiać
ich eksplikację i konkretyzację, albo wskazywać na ich historyczną
aktualność, szczególną potrzebę w danym czasie i zbawczy charakter.
Okoliczności towarzyszące winny charakteryzować się pozytywnym
kontekstem religijno-moralnym. Od osób doznających objawień
oczekuje się zdrowia psychicznego, krytycyzmu, zdrowego rozsądku,
Miscellanea
wysokich walorów religijno-moralnych, prawdomówności, szczerości,
pokory i posłuszeństwa. Świadkowie zaś muszą wykazać się czytelną
wiarygodnością pod względem ich cech osobowych oraz stosownej
wiedzy. Spełnienie się kryteriów pozytywnych przy uprzednim braku
znaków negatywnych wskazuje na prawdopodobieństwo prawdziwości
objawień. Nie wskazują one jednak jeszcze na wiarygodność objawień,
gdyż tę osiąga się na innej płaszczyźnie, na której można dotrzeć do
znaków wiarygodności posiadających przynajmniej w jakimś stopniu
charakter nadprzyrodzony. Kryteria negatywne i pozytywne mają
bowiem tylko naturalny charakter4.
Dla uwiarygodnienia objawień prywatnych, jako pochodzących
od Boga, potrzebne są ostatecznie tzw. znaki ich wiarygodności. Te
dopiero dają moralną pewność co do uznania objawień za pochodzących od Boga. Pierwszym takim znakiem jest występowanie cudów
w powiązaniu z danym objawieniem. Cud, jako zweryfikowany znak
od Boga, przynosi niejako Boskie usprawiedliwienie czy potwierdzenie objawienia. Tak np. cuda uzdrowień w Lourdes wskazują, że Bóg
realizuje na ciele i duszy chorego zaczątek przemiany życia, do której
wzywają te objawienia, a która dopełni się w czasach ostatecznych.
Cuda wskazują zatem na autentyczne objawienia Boże, że mają one
zbawczy charakter, jako że ujawniają dokonujące się w tym konkretnym miejscu, w powiązaniu z tymi objawieniami dobro o wymiarze
zbawczym.
Ważnym dla wiarygodności objawień jest sensus fidei wiernych, co
do odbioru ich jako pochodzących od Boga. Uważa się, że ogół wiernych nie może popełniać błędu, gdy idzie o przedmiot wiary. Jeśli więc
zainteresowanie objawieniami nie ustaje, a rozwija się, trwa latami,
należy uznać, że to trwałe zainteresowanie Ludu Bożego wskazuje na
ich Boskie pochodzenie. Z tym przeczuciem ogółu wiernych wiążą się
3

Tamże, s. 855.

4

Tamże, s. 855-857.
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dobroczynne owoce objawień. Według nauki Jezusa, to co pochodzi od
Boga przynosi dobre, zbawcze owoce (Mt 7, 16-20). Gdy więc w związku z objawieniami kwitnie i rozwija się życie religijne, umacnia się
wiara, dokonują się nawrócenia, dokonuje się rzeczywiste uświęcenie
wiernych, to można uznać, że mamy do czynienia z autentycznym
objawieniem Bożym. Nadto, gdy te owoce są trwałe, spełniające się
przez lata, wzmacniana jest wiarygodność objawień.
Ostateczne rozstrzygnięcie o autentyczności objawień należy do
Kościoła, w ramach orzeczenia Urzędu Nauczycielskiego. W swym
werdykcie bierze on pod uwagę omówione kryteria, ich zweryfikowanie się wraz ze znakami wiarygodności i zazwyczaj orzeka o ich
prawdziwości w formie negatywnej, czyli, że dane objawienie nie jest
sprzeczne z Objawieniem publicznym5.
Trzeba zauważyć, że tak wypracowany proces dochodzenia do
ostatecznej oceny i weryfikacji wiarygodności objawień prywatnych,
w praktycznej stronie jego realizacji nie jest łatwy do przeprowadzenia. Może zdarzyć się także, że pojawią się niepokonalne przeszkody,
zwłaszcza w sferze naturalnych sposobów i możliwości ich tłumaczenia, np. z powodu niemożności dotarcia do bezpośrednich świadków
czy nieścisłości w pozostawionym materiale archiwalnym, także z racji,
że przy współczesnym rozwoju wiedzy przyrodniczej, psychologicznej,
chociażby rozeznawanie stanów psychicznych staje się coraz bardziej
skomplikowane i trudno jest o jednoznaczne orzeczenia co do nich.
Rozwiązaniem staje się w takich wypadkach przeniesienie akcentu
bardziej na ich weryfikację teologiczną poprzez badanie kontekstu
religijnego objawień, rozpoznawanego na podstawie wspominanych
znaków wiarygodności. Ta płaszczyzna jest ostatecznym i najwłaściwszym, można powiedzieć adekwatnym do wydarzenia, terenem
rozstrzygania o prawdziwości objawień, bo one przecież dotyczą sfery
religijności i wiary.
Cuda, sensus fidei wiernych, zbawcze owoce rozpoznawalne w weryfikacji teologicznej, jeśli nawet nie pozwolą na jednoznaczne stwierdzenie wiarygodności objawień, to niewątpliwie mogą dać podstawy do
zainteresowania się tymi objawieniami, zdarzeniami czy zjawiskami
w aspekcie ich pożytku duchowego lub stworzyć okazję, by poprzez
pastoralne rozeznanie wykorzystać je do ożywienia życia religijnego,
zdynamizowania duszpasterstwa, czyli ostatecznie dla celów zbawczych. Nie tyle więc maksymalne dociekanie i zweryfikowanie na
płaszczyźnie naturalnej, która jest konieczna by nie ulec złudzeniu
i błędom, ale wydobycie dobra duchowego, odczytywanego w danym
5

M. Rusecki, Objawienia prywatne..., dz. cyt., s. 857-858.
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kontekście historycznym, społecznym, religijnym, kościelnym, pastoralnym winno, moim zdaniem, przyświecać działaniu teologów
i duszpasterzy w odniesieniu do objawień prywatnych. I w takim sensie
stają się one wyzwaniem dla duszpasterstwa.

2. Objawienia dane św. Faustynie a podstawy
i motywy kultu Miłosierdzia Bożego
2.1. Specyfika rozwoju kultu Miłosierdzia Bożego
Kult Miłosierdzia Bożego osiągnął dziś niewątpliwie ogólnoświatową powszechność. Zasadniczo kojarzony jest też z objawieniami
danymi św. Faustynie oraz skupia się wokół form wywodzących się
z tych objawień. Znamienne, że bardziej upowszechnia się w krajach
czy regionach, gdzie wierni skłaniają się ku bardziej emocjonalnym
sposobom wyrażania wiary i pobożności, względnie osadzony jest na
religijności o charakterze bardziej prostym, ludowym. Takimi są w Europie kraje słowiańskie czy południowe, jak Włochy, a w świecie kraje
latynoamerykańskie i Dalekiego Wschodu, szczególnie Filipiny. Mniej
zaszczepia się natomiast w krajach o społecznościach odnoszących się
do życia bardziej racjonalnie, pozostających na wyższym poziomie cywilizacyjnym i gospodarczym. Jaka jest tego przyczyna? Wydaje się, że
w pierwszym wypadku występuje większa skłonność zwracania się ku
przesłaniom płynącym z objawień, bardziej daje się posłuch temu, co
ma posmak niezwykłości, sensacyjności. W drugim rzeczywistość oceniana jest bardziej na chłodno, racjonalnie, z większym krytycyzmem
podchodzi się do tego, co wskazywałoby na działanie pozanaturalne.
A kult Miłosierdzia Bożego praktycznie zaszczepiał się pod wpływem
objawień danych św. Faustynie i od początku przybierał formy z nich
pochodzące. Dlatego szybko upowszechniał się w środowiskach na
ten przekaz otwartych. Tymczasem jest on przeznaczony dla całego
Kościoła, niezależnie od specyfiki pobożności jego członków.
Jak zaszczepić kult w środowiskach podchodzących do wiary bardziej intelektualistycznie, chłodno, praktycznie? Jest to specyficzne
wyzwanie duszpasterskie. Może więc, objawienia dane św. Faustynie,
należałoby potraktować jako inspirację, zachętę, przypomnienie o miłosierdziu Boga, a kult bardziej osadzić na podstawach biblijnych,
wydobyć z Objawienia Bożego publicznego, odczytać jego potrzebę
i aktualność konkretnie dzisiaj, także w krajach o mentalności racjonalnej i technicznej, a wtedy bardziej przemówi do tych środowisk.
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Tam, gdzie większy krytycyzm, a nawet pewien sceptycyzm do tego,
co ma znamiona prywatnych objawień czy znaków nadzwyczajnych,
przedstawić racje bardziej przemawiające do umysłu i przekonywujące w realiach czasu i potrzeby chwili. Odczytać, w perspektywie
aktualnej sytuacji Kościoła, jego życia wiarą, jego problemów i wyzwań, przesłanie z Objawienia, będącego zawsze żywym, aktualnym
działaniem zbawczym Boga wobec świata. Takim niewątpliwie jest
wezwanie do poznania, uczczenia i naśladowania Boga w tajemnicy
Jego miłosierdzia.
Tą drogą poszedł Jan Paweł II w encyklice Dives in misericordia.
Taką drogą od początku i przez cała swą apostolską działalność szedł
bł. Michał Sopoćko. Oni, można twierdzić, przyjęli inspirację z objawień danych św. Faustynie jako wyzwanie duszpasterskie ku odnowieniu życia wiary, życia Kościoła, właśnie dla naszych czasów.

2.2. K
 ult Miłosierdzia Bożego jako zadanie
duszpasterskie w nauczaniu i encyklice
Jana Pawła II Dives in misericordia
W encyklice o miłosierdziu Bożym nie ma oczywiście odniesień,
a tym bardziej odwoływania się do objawień danych św. Faustynie.
Papież wyprowadza naukę o Bożym miłosierdziu z Objawienia Bożego
i nauczania Kościoła. Podaje biblijne, teologiczne i pastoralne motywy
do uczczenia Boga w tej tajemnicy oraz współcześnie odczytane racje
za zwróceniem się do miłosierdzia Bożego w naszych czasach. Wyprowadza więc niezależnie od tych objawień podstawy dla kultu Miłosierdzia Bożego. Upatruje je w tym, że we współczesnym zlaicyzowanym
świecie nastąpiła dewaluacja słowa i pojęcia „miłosierdzie”, więcej,
jakby brakuje miejsca na samo miłosierdzie w dążeniach ludzkich,
w zagospodarowywaniu świata, w relacjach międzyludzkich. Dlatego
potrzeba przywrócić należne znaczenie i miejsce miłosierdziu, poprzez
ukazanie nauki o miłosierdziu Boga. Nadto, dokonujące się we współczesnym świecie przeobrażenia, chociaż niosą ze sobą nowe nadzieje
lepszej przyszłości, rodzą też wielorakie zagrożenia, sięgające dalej
niż było to w dotychczasowej historii ludzkości i świata.
Stąd prawda o Bogu, który jest Ojcem miłosierdzia, bardziej przemówi do człowieka doświadczanego zagrożeniami i cierpieniem. Papież
zauważa, że sytuacja ta wywołuje u wiernych niejako spontaniczne
zwracanie się do miłosierdzia Bożego. Czy w tym spostrzeżeniu można
byłoby odczytać nie nazwane wprost odniesienie do szerzącego się
kultu Miłosierdzia Bożego, opartego czy odwołującego się do objawień
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danych św. Faustynie? Nie wykluczone, ale trudno z pewnością uznać,
że Papież miał to na myśli. Wyraźnie natomiast zaznaczył, że w obliczu
wskazanych okoliczności tajemnica Boga, Ojca miłosierdzia, staje się
szczególnym wezwaniem skierowanym do Kościoła. Dlatego pragnie
w oparciu o Objawienie Boże, w wierze Kościoła rozważyć tę tajemnicę, zwłaszcza poprzez osobę Jezusa Chrystusa, który objawia Ojca.
A to rozważanie w jego życzeniu ma obudzić żarliwe wołanie Kościoła
o miłosierdzie, bo potrzebuje go człowiek i świat współczesny, nawet
jeśli o tym często nie wie6.
Po tej zapowiedzi aktualności nauki o miłosierdziu Boga, Papież najMiscellanea
pierw szeroko ją rozwinął w oparciu o Objawienie i nauczanie Kościoła,
by na koniec wskazać właśnie na szczególne zadanie Kościoła, który
w swym posłannictwie w naszych czasach, z wcześniej zaznaczonych
i rozwiniętych szerzej w ramach encykliki racji i motywów przemawiających za potrzebą miłosierdzia dzisiaj, winien głosić, świadczyć
i czynić miłosierdzie oraz je wypraszać dla świata i ludzkości7. Podobne
motywy za otwarciem się na tajemnicę miłosierdzia, za zwróceniem
się do miłosierdzia Bożego, powtórzył, a nawet nadał im nowy kształt,
wzywając do obudzenia nowej „wyobraźni miłosierdzia”, podczas
wizyty w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach w 2002 roku8. Wtedy też zawierzył świat miłosierdziu Bożemu.
Wyraźnie zatem widać, jak bardzo papież rozwinął w swym przesłaniu – niekiedy nawet sugeruje się, że centralne miejsce w nim miało
apostolstwo miłosierdzia Bożego – duszpasterskie osadzenie prawdy
o miłosierdziu Bożym, jako wyzwanie dla Kościoła w naszych czasach. Nie objawienia prywatne zatem, a rozeznanie „znaków czasu”,
wczytanie się w życie świata i Kościoła dziś, duszpasterskie wyczucie
i rozeznanie, legły u tej misji Papieża, misji głoszenia miłosierdzia dla
naszych czasów.

2.3. A
 postolstwo prawdy i kultu Miłosierdzia Bożego
w duszpasterskiej misji bł. Michała Sopoćki
Ujawnione w nauczaniu Jana Pawła II odniesienie czy podejście do
prawdy i kultu Miłosierdzia Bożego występuje bardziej jeszcze w apostolstwie bł. Michała Sopoćki. Od początku rozróżniał to, co dotyczy
objawień danych św. Faustynie, a co przemawia za szerzeniem kultu
6

Jan Paweł II, Encyklika Dives in Misericordia (dalej: DiM), 2.

7

DiM, 10-15.

8

Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. z okazji poświęcenia świątyni Miłosierdzia Bożego, Kraków-Łagiewniki 17.08.2002 r., ORpl (2002) 9.
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Miłosierdzia Bożego. Wprost oświadczał, że przekazy pochodzące od
św. Faustyny były jedynie inspiracją, przywołaniem i przypomnieniem
prawdy o miłosierdziu Bożym, by na nowo ją odczytać, by odnowić czy
ożywić istniejący, choć jakby zapomniany w Kościele „stary, a życiodajny kult”9. Stąd szukał od początku podstaw dla kultu w Objawieniu
Bożym i nauczaniu Kościoła oraz badaniach teologów. Owszem podjął
się weryfikacji objawień danych św. Faustynie, ale nigdy nie uzależniał
od ich wiarygodności potrzeby głoszenia czy zaszczepiania kultu Miłosierdzia Bożego. Niejednokrotnie wyrażał to w swych wypowiedziach,
także później, gdy niektórzy mu takie odniesienie przypisywali10. Jako
gorliwy duszpasterz, wrażliwy na natchnienia Ducha Świętego, umiejący czytać, jak dziś to wyrażamy, „znaki czasu”, mający doskonałe
rozeznanie duszpasterskie, w tej perspektywie odczytywał znaczenie
i wagę idei miłosierdzia Bożego. Postrzegał ją jako przemawiającą do
współczesnego człowieka, adekwatną do istniejących okoliczności
religijnych, społecznych, politycznych. Postrzegał zbawienne znaczenie prawdy, że Bóg jest miłosierny, dla zwrócenia wiernych ku
Bogu, zwłaszcza oziębłych czy noszących poczucie winy, tym bardziej
dotkniętych grzechami. Zauważał też, że poznanie Boga, jako miłosiernego Ojca, skłania także bardziej ku Niemu i ożywia miłość do Niego,
staje się tym samym źródłem wzrostu duchowego dla wiernych.
W swym pierwszym, drukowanym zapisie o miłosierdziu Bożym,
rozpoczął od takiego stwierdzenia: „Z pośród wielu przymiotów
9

Ks. Sopoćko tak opisał w „Dzienniku” swe odniesienie do objawień danych
św. Faustynie oraz ich znaczenie dla podjętego przez niego apostolstwa: „Są
prawdy, które się zna i często o nich się słyszy i mówi, ale się ich nie rozumie.
Tak było ze mną co do prawdy miłosierdzia Bożego. Tyle razy wspominałem
o tej prawdzie w kazaniach, myślałem o niej na rekolekcjach, powtarzałem
w modlitwach kościelnych – szczególnie w psalmach – ale nie rozumiałem znaczenia tej prawdy, ani też nie wnikałem w jej treść – że jest najwyższym przymiotem działalności Boga na zewnątrz. Dopiero trzeba było prostej zakonnicy
s. Faustyny ze Zgromadzenia Opieki Matki Bożej /magdalenek/, która intuicją
wiedziona powiedziała mi o niej krótko i często to powtarzała, pobudzając mnie
do badania, studiowania i częstego o tej prawdzie myślenia. Nie mogę tu powtarzać, a raczej ujmować szczegółów naszej rozmowy, a tylko ogólnie zaznaczę,
że z początku nie wiedziałem dobrze o co chodzi, słuchałem, niedowierzałem,
zastanawiałem się, badałem, radziłem się innych – dopiero po kilku latach
zrozumiałem doniosłość tego dzieła, wielkość tej idei i przekonałem się sam
o skuteczności tego starego wprawdzie, ale zaniedbanego i domagającego się
w naszych czasach odnowienia wielkiego, życiodajnego kultu (Dziennik, z. 2,
s. 50).

10

List ks. Sopoćki do s. Ireny Krzyżanowskiej z dn. 18 X 1938 r. (kopia), Archiwum
Kurii Arcybiskupiej w Białymstoku, teczka X, pozycja 11; list ks. Sopoćki do
Arcybiskupa Krakowskiego z dn. 19 V 1966 r., (kopia), Archiwum Archidiecezji
Białostockiej, teczka LXXIX, pozycja 33.
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Bożych, o których nam mówi Pismo Święte, miłosierdzie Boże jest dla
nas najbardziej zachwycającym przymiotem: przenika ono do głębi duszy największego grzesznika zarówno jak i pociąga najdoskonalszych
świętych”11. A zatem głoszenie miłosierdzia Bożego służy odnawianiu
życia wiary, ożywieniu pobożności ogólnie przynosi pożytek duchowy.
Takie motywy natury religijnej za apostolstwem miłosierdzia przedstawiał od początku w swych opracowaniach, tej prawdzie poświęconych.
Nie nawiązywał w nich natomiast do objawień danych św. Faustynie,
a tym bardziej nie wyprowadzał z nich uzasadnień za kultem. Jeśli
zaś już o nich wspominał, zawsze dodawał, że nie są one obowiązujące
Miscellanea
do przyjęcia, wymagają rozeznania, a nawet jeśliby i zyskały aprobatę
kościelną, nie będą podstawą do wprowadzenia kultu12. W broszurce
Miłosierdzie Boże nadzieją ludzkości wprost zaznaczył, że niezależnie
od orzeczenia Kościoła o objawieniach danych s. Faustynie, nawet
gdyby było ono negatywne, „miłosierdzie Boże było, jest i będzie
jedyną nadzieją ludzkości”, dlatego jego kult powinien być uznany13.
Gdy zaś chodzi o racje ogólnoludzkie, wskazywał na zagrożenia dotykające społeczności i narody, wynikające z odchodzenia od praw
Bożych, nieprzestrzegania sprawiedliwości społecznej, ujawniające się
w narastających konfliktach. Zwrócenie się zaś ku idei miłosierdzia,
wypraszanie miłosierdzia byłoby ratunkiem dla narodów, dla świata.
Idea ta bowiem odpowiada na potrzeby człowieka współczesnego,
uwikłanego w wewnętrzne zagubienie, uczy ufności, wzmacnia nadzieję i męstwo niezbędne do radzenia sobie w trudnościach życiowych,
a w skali ogólnoludzkiej i światowej służy budowaniu zgody między
narodami i pokoju14.
Ksiądz Sopoćko, tak przyjęte, już od początków jego apostolskiej
działalności, stanowisko co do roli objawień prywatnych danych św.
Faustynie w odnowieniu i zaszczepieniu kultu Miłosierdzia Bożego,
konsekwentnie podtrzymywał, wzmacniał i ubogacał, aktualizując do
wezwań czasu. Znamienne, że nigdy szerzej nie zatrzymał się nad kwestią wiarygodności objawień, w sensie możliwie pełnej ich weryfikacji
11

M. Sopoćko, Miłosierdzie Boże. Studium teologiczno-praktyczne, Wilno 1936,
s. 3.

12

M. Sopoćko, Miłosierdzie Boże. Studium teologiczno-praktyczne, Wilno 1936;
tenże, Idea Miłosierdzia Bożego w liturgii, Misterium Christi 8(1937), s. 102-116;
tenże, De misericordia Dei deque eiusdem festo instiduendo, Wilnae 1940; tenże,
O święto Najmiłosierniejszego Zbawiciela, Poznań-Warszawa-Lublin 1947; tenże,
Miłosierdzie Boże nadzieją ludzkości, Wrocław 1948.

13

M. Sopoćko, Miłosierdzie Boże nadzieją ludzkości, Wrocław 1948.

14

M. Sopoćko, Miłosierdzie Boże jedyna nadzieja ludzkości, wyd. 1, 2, Londyn
1949.
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według kryteriów wypracowanych w teologii, nauczaniu i praktyce
Kościoła. Pozostawiał to, jak często zaznaczał, kompetentnej w tym
względzie władzy kościelnej. Jej werdyktowi, niezależnie jakim by był,
gotów był w pełni się podporządkować. Mając głównie na uwadze cel
duszpasterski, dobro duchowe wypływające z kultu Miłosierdzia Bożego, starał się od tej strony przede wszystkim motywować za kultem.
Naturalnie, nie obojętne mu było wstępne, czy ogólne rozeznanie charakteru doświadczeń duchowych s. Faustyny, jej wewnętrznych stanów
ducha, wizji i objawień. Przeprowadził wystarczającą, dla upewnienia
się osobistego, ich weryfikację, stwierdzając wiarygodność osoby
siostry i zgodność jej przekazów dotyczących miłosierdzia Bożego
czy innych prawd z Objawieniem Bożym. Wiedział, że wiarygodność
objawień ma do jakiegoś stopnia znaczenie w procesie aprobaty kultu, zwłaszcza w przyjęciu jego form wywodzących się z objawień, ale
tym bardziej miał świadomość i jednoznaczne przekonanie, że nigdy
nie staną się one podstawą dla odnowienia czy wprowadzenia kultu.
Zgodnie z zamieszczonymi wcześniej uwagami, wskazującymi na
trudności co do możliwość pełnej weryfikacji objawień prywatnych,
tak przedstawiające się stanowisko ks. Sopoćki potwierdza tezę, iż
istotniejsze jest odczytanie duszpasterskiego kontekstu i pożytku
duchowego zwrócenia się ku danej prawdzie, jak w tym wypadku
tajemnicy miłosierdzia Bożego, niż skupienie się na skrupulatnej,
bardziej akademickiej analizie zjawiska, zdarzenia objawień danych
św. Faustynie. Przykładem tego rodzaju trudności może być chociażby
sprawa oceny zdrowia psychicznego s. Faustyny. Powtarza się, że ks.
Sopoćko skierował s. Faustynę do psychiatry. On sam zaś odnotowuje,
że prosił siostrę przełożoną o potwierdzenie jej stanu zdrowotnego
w oparciu o jej funkcjonowanie we wspólnocie oraz sprawdzaniu się
w obowiązkach, a także wzmocnienia tego orzeczeniem lekarskim. Kim
była doktor H. Maciejewska, która wystawiła świadectwo o zdrowiu
s. Faustyny. Czy była psychiatrą? Z danych pozostawionych w archiwum po ks. Sopoćce nie można tego stwierdzić. W opinii pisemnej,
którą ks. Sopoćko od niej uzyskał, a którą wystawiła 6 stycznia 1952
roku jest odnotowane: „Przy badaniach lekarskich nigdy nie stwierdziłam objawów neurastenicznych ani żadnych odchyleń psychicznych”15. Być może, w ramach procesu beatyfikacyjnego siostry, pełniej
opisano okoliczności badania siostry i jest informacja jaką specjalizację
lekarską miała doktor Maciejewska. Są zatem pewne znaki zapytania,
15

Zaświadczenie o stanie zdrowia s. Faustyny wystawione przez dr H. Maciejewską
z dn. 6 stycznia 1952 r. (odpis), Archiwum Archidiecezji Białostockiej, teczka
XLVIII, pozycja 120.
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gdy chodzi o przebadanie tej kwestii, gdyby iść ściśle za wymogami
krytycznego rozeznawania stanu zdrowia siostry według wymogów
wiedzy psychologicznej. Ksiądz Sopoćko uzyskał wystarczające dla
niego przekonanie, w wymiarze kryteriów negatywnych: nie zauważył, że zdrowie siostry odbiega od zwyczajnie przyjmowanych norm,
a lekarz to potwierdził. Nie postrzegał w tej kwestii, rozstrzygającego
warunku co do zainteresowania się ideą miłosierdzia, a skoro dopiero
w 1952 roku zwrócił się do doktor Maciejewskiej, to głównie – jak należy przypuszczać – świadectwo to było bardziej potrzebne do procesu
beatyfikacyjnego siostry, który w dużym stopniu inicjował.
Miscellanea
Jak ważny w odczuciu ks. Sopoćki był kontekst duszpasterski i duchowe owoce kultu, potwierdzają jego dalsze poczynania w celu zaszczepiania, upowszechniania i pogłębiania kultu oraz jego kościelnej
aprobaty. W swych badaniach naukowych i twórczości piśmienniczej
skupiał się bardziej na duszpasterskim odniesieniu niż pogłębionej
teologii miłosierdzia. Taką samą argumentację przedkładał władzom
kościelnym w celu aprobaty kultu.
Podobnie jak w pierwszych swych publikacjach sprzed wojny
i w traktacie łacińskim, o których już wspomniano, jeszcze bardziej
w powojennym, dojrzałym okresie swej twórczości piśmienniczej i kaznodziejskiej, starał się przybliżyć, pouczyć czym jest nabożeństwo do
Miłosierdzia Bożego16 oraz wprost opracowywał modlitwy i rozważania o miłosierdziu Bożym17. Opracował szereg kazań o miłosierdziu
Bożym, które publikował między innymi w wydawanych w Poznaniu
„Wiadomościach Duszpasterskich” oraz periodyku homiletycznym
„Współczesna Ambona”. Najbardziej reprezentatywne jego czterotomowe dzieło, Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, w trzech pierwszych
tomach, zawiera rozważania ukazujące kolejno tajemnicę miłosierdzia Bożego objawianą w dziełach Boga Ojca, Syna Bożego Jezusa
Chrystusa i Ducha Świętego. Tam również powtórzył i zaktualizował
do sytuacji w Kościele i świecie motywy za upowszechnieniem kultu.
Sugerował, że szczególniejsze zwrócenie się do miłosierdzia Bożego
jest potrzebą czasu, naznaczonego wyjątkowym nasileniem się zła,
występującego przeciw dobru. Sama zaś idea miłosierdzia Bożego,
o czym chciał przekonać czytelników, winna być rozpoznana także jako
wielka siła jednocząca ludzi w walce z szerzącym się złem i budowaniu
16

Przykładowe publikacje o tym charakterze: Kult Serca Jezusowego a kult Miłosierdzia Bożego, „Ateneum Kapłańskie” 49(1948), s. 33-40; Miłosierdzie Boże
nadzieją ludzkości, Wrocław 1948.

17

M. Sopoćko, Poznajmy Boga w Jego Miłosierdziu. Rozważania o Miłosierdziu
Bożym na tle litanii, Poznań 1949; tenże, Godzina święta i Nowenna o Miłosierdzia Boże nad światem, Poznań – Warszawa – Lublin 1949.
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prawdziwego postępu oraz zgodnego współżycia państw i narodów18.
Czwarty natomiast tom z podtytułem O uroczystość Najmiłosierniejszego Zbawiciela, podejmował już bezpośrednio sprawę kultu Miłosierdzia
Bożego, jego wartości i potrzeby oraz dodatkowo – znaczenia prawdy
miłosierdzia Bożego w formacji chrześcijańskiej, a także w duszpasterstwie. Jezus objawiający miłosierdzie Ojca, ukazuje w sobie wzór
harmonii wewnętrznej, ku której zmierza wychowanie i jednocześnie
jest wychowawcą, wzorem dla wychowawców, a jego szkoła, w której
wychowywał swych uczniów, jest najdoskonalszą metodą wychowania.
W odniesieniu do duszpasterskiej działalności Kościoła, wykazywał
podobnie jak wcześniej, ale z bardziej rozbudowaną i pogłębioną
argumentacją, znaczenie kultu dla ożywienia i pogłębienia wiary,
odnowienia życia chrześcijańskiego. Poznanie bowiem i uwielbienie
Boga w Jego miłosierdziu pobudza ludzi do miłowania Boga i zbliża
do Niego, a to jest celem duszpasterstwa. Stąd, w jego przekonaniu
tajemnica miłosierdzia Bożego winna przenikać wszystkie wymiary
duszpasterskiej posługi – nauczycielskiej, kapłańskiej i pasterskiej19.
W argumentacji za kultem, który miałby objąć też ustanowienie
święta Miłosierdzia Bożego, ks. Sopoćko powoływał się na liturgiczne
podstawy, wydobywając z liturgii Kościoła elementy i miejsca odnoszące się do uczczenia Boga w tym przymiocie i wskazując na wartość
i znaczenie święta. Od pierwszych publikacji poświęconych sprawie
święta, rozwijał i wzbogacał swą argumentację. We wspominanym
czwartym tomie pracy Miłosierdzie Boga w dziełach Jego mocno wyakcentował obecność prawdy miłosierdzia Bożego w liturgii Kościoła,
stąd kult i święto byłyby tylko zintensyfikowaniem i podkreśleniem czci
Miłosierdzia Bożego w niej zawartej, i tak przyniosłyby pomnożenie
duchowych owoców i życia duchowego wiernych. W związku zaś z reformą liturgii po Soborze Watykańskim II oraz wydaniu nowego Mszału
Rzymskiego w 1970 roku wydobył jeszcze pełniej ujawniające się w niej
odniesienia do tajemnicy miłosierdzia Bożego, dostrzegając w tym jakby znak, że Kościół sam niejako w tej formie przyzwala na kult. Stąd
opracował artykuł Duch liturgii Niedzieli II Wielkanocy, by jeszcze raz
przekonywać o możliwości i potrzebie uczczenia Miłosierdzia Bożego
w postaci święta w II Niedzielę Wielkanocną, bez wprowadzania zmian
w liturgii tej niedzieli20. Tym artykułem opatrzył petycję do Episko18

M. Sopoćko, Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, t. 1, Londyn 1959; t.2-3, Rzym
– Paryż – Londyn 1962.

19

M. Sopoćko, Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, t. 4, Paryż 1967.

20

M. Sopoćko, Duch liturgii Niedzieli II Wielkanocy, „Duszpasterz Polski
Zagranicą”, 22(1971) nr 1, s. 37-52; „Msza Święta” 29(1973) nr 4, s. 78-89.
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patu Polski o ustanowienie święta, już ostatnią, w zmierzającym ku
schyłkowi życiu. Dodatkowo też odniósł się w swej argumentacji do
istniejących w tym czasie trudności w relacjach międzynarodowych
i zagrożeń dla pokoju, do których zażegnania i unikania w przyszłości
mogłoby przyczyniać się wielbienie Miłosierdzia Bożego w specjalnym
kulcie, wraz z odrębnym świętem.
Przedstawione powyżej odniesienia do kultu Miłosierdzia Bożego
i apostolskie działania na jego rzecz bł. Jana Pawła II i bł. Michała
Sopoćki, wielkich szerzycieli kultu we współczesnych czasach, jak
Miscellanea
się wydaje wystarczająco potwierdzają tezę postawioną na początku
artykułu. Objawienia prywatne, które „ukierunkowują na pełnię Objawienia Chrystusowego i aktualizują je w historii, budzą nim większe
zainteresowanie, ożywiają życie religijne oraz przyczyniają się do
skuteczniejszego realizowania zbawczego planu Boga”, zgodnie z ich
rozumieniem i celem, tak jak odczytuje to nauczanie Kościoła i teologia
fundamentalna, winny być odczytywane w aktualnym kontekście życia
Kościoła i świata, w perspektywie zbawczego posłannictwa Kościoła,
czyli jako znaczące wyzwanie duszpasterskie. Ze względu na częste
trudności w ich ostatecznej i pełnej weryfikacji, nawet przy zawieszonym osądzie Kościoła, mogą spełnić swą rolę inspirującą do nowego
spojrzenia na daną prawdę i jej recepcję w danym czasie i posłużyć
w ten sposób ożywieniu wiary, pobożności, podobnie życia chrześcijańskiego wiernych. Zatem ich znaczenie dla pastoralnej działalności
Kościoła jest niezaprzeczalne.
Słowa kluczowe: objawienia prywatne, kryteria wiarygodności objawień prywatnych, objawienia miłosierdzia Bożego dane św. Faustynie,
miłosierdzie Boże, kult Miłosierdzia Bożego, apostolstwo miłosierdzia
Bożego.
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Wstęp św. Hieronima do jego przekładu
Kroniki Euzebiusza z Cezarei

THE INTRODUCTION TO ST. JEROME’S
CHRONICLES EUSEBIUS OF CAESAREA
Before Eusebius of Caesarea wrote his famous work – Ecclesiastical History,
and edited the chronicles, which are his historical works, summarizing the
history of the world. The original Greek text of these works were lost, however
we still have St. Jerome’s translation in Armenian and part translation in Latin.
In the first instant we are introduced a historical synthesis of the eastern and
Greek world, while in the second instant the works of Eusebius present stone
tablets of the history of mankind from Abraham (2016 BC) till 303 AD and in
fact the second part of the Eusebius’“chronicles” were translated by St Jerome
and who continued the work till 378 AD. St Jerome read and translated the
Eusebius’ chronicles more or less in 380 AD. He accomplished this during his
stay in Constantinople.
Despite many mistakes and inaccuracy, St Jerome took over from the Greek
text of the works of Eusebius, but he himself also made mistakes and at the
present time this historical work is still regarded useful. In the past by contrast
this work had been used by ancient historiographers who continued it. For
example they were: Prosper of Aquitaine, Cassiodorus or Victor of Tunnuna.
Key words: Eusebius of Caesarea, St. Hieronymus, translation.
Wśród prac św. Hieronima stosunkowo mało znany jest Wstęp, jakim
opatrzył swój przekład Kroniki Euzebiusza z Cezarei. Posiadamy bardzo mało współczesnych przekładów tegoż Wstępu oraz całego dzieła
Euzebiusza.
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Przed napisaniem Dziejów Kościoła (Ἐκκλησιαστική ἱστορία) Euzebiusz z Cezarei ułożył Chronicon, to znaczy: historyczne dzieło krótko
przedstawiające dzieje świeckie i biblijne świata. Jego grecki oryginał
zaginął. Posiadamy jednak tłumaczenie armeńskie całości dzieła1 oraz
częściowy przekład łaciński, którego dokonał właśnie św. Hieronim.
Po zwięzłym ukazaniu dziejów wschodnich i greckich w oparciu
o źródła biblijne, w drugiej części dzieła Euzebiusz przedstawia tabelę
podającą schematycznie różne dziejowe wydarzenia od Abrahama
(2016 przed Chrystusem) aż do roku 303 po Chrystusie.
Tę właśnie drugą część Euzebiuszowej Kroniki (znanej także pod
nazwą Temporum liber względnie Breviarium) przetłumaczył św. Hieronim w Konstantynopolu około 380 roku2. Ponadto, uzupełnił swój
przekład o wydarzenia jemu współczesne aż do roku 378 po Chrystusie.
Pomimo licznych błędów przejętych z greckiego tekstu Euzebiusza,
a także nieścisłości popełnionych przez samego św. Hieronima, to historyczne dzieło ma także i dzisiaj dużą wartość, a w przeszłości było
natchnieniem niektórych pisarzy starochrześcijańskich, takich jak:
Prosper z Akwitanii3, Kasjodor4 czy Wiktor z Tunnuny5.
1

Por. J. B. Aucher (wyd.), Eusebii Pamphili Caesariensis Episcopi, Chronicon
bipartitum, nunc primum ex Armeniaco textu in Latinum conversum, adnotationibus auctum, Graecis fragmentis exornatum, I-II, Venetiis 1818 (przekład
armeński i tłumaczenie łacińskie dokonane z armeńskiego).

2

Por. J. Gribomont, Le traduzioni. Girolamo e Rufino, [w:] A. Di Berardino (wyd.),
Patrologia. Tom III: Dal Concilio di Nicea (325) al Concilio di Calcedonia (451).
I Padri latini, Casale Monferrato 1978, 217. Według A. Grisarta, La Chronique
de Saint Jérôme. Le lieu et la date de sa composition, „Hélikon” 2 [1962] s. 248258) św. Hieronim napisał to dzieło w Trewirze i to w latach 368-371!

3

Epitoma Chronicae, [w:] Patrologia Latina 51, 535-606; Monumenta Germaniae
Historica auctores antiquissimi 9/1, s. 385-485; kontynuacja, ivi, s. 486-499; additamenta, [w:] Patrologia Latina Supplementum 3, 147-148. Por. A. Hamman, Scrittori
della Gallia, [w:] A. Di Berardino (wyd.), Patrologia, t. 3, op. cit., s. 525-526.

4

Chronica, [w:] Patrologia Latina 69, 1213-1247; Monumenta Germaniae Historica
auctores antiquissimi 11, s. 109-161. Por. U. Pizzani, Scrittori dell’Italia, [w:] A. Di
Berardino (wyd.), Patrologia. Tom IV: Dal Concilio di Calcedonia (451) a Beda.
I Padri latini, Genova 1966, s. 220.

5

Chronica, [w:] Patrologia Latina 68, 941-962; Monumenta Germaniae Historica
auctores antiquissimi 11, s. 163-206; Corpus Christianorum Series Latina 173
A. Por. także M. Simonetti, Letteratura cristiana d’Africa, [w:] A. Di Berardino
(wyd.), Patrologia. Tom IV: Dal Concilio di Calcedonia (451) a Beda. I Padri latini,
Genova 1966, s. 38-40; F. Scorza Barcellona, Vittore di Tunnuna, [w:] A. Di Berardino (wyd.), Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiana (skracamy
dalej: NDPAC), III, Genova – Milano 2008, s. 5678-5679. Wśród „kontynuatorów”
Hieronimowego dzieła możemy wyliczyć być może także Agapita z Hierapolis.
Por. B. Pirone (wyd.), Agapito di Gerapoli. Storia universale [= Studia Orientalia
Christiana. Monographiae, 21], Milano 2013.
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Krótka analiza Hieronimowego Wstępu
do tłumaczenia Kroniki Euzebiusza z Cezarei
Hieronim rozpoczyna Wstęp do przekładu Kroniki Euzebiusza z Cezarei od pozdrowienia przyjaciół, z którymi przebywał w klasztorze
w Akwilei: Wincentego i Galiena. Im też poświęca to swoje dzieło6.
W pierwszym rozdziale Wstępu św. Hieronim zwraca się do swoich
„poprzedników”, którzy przekładali z greki na łacinę ważne dzieła i to
napisane zarówno prozą, jak i wierszem. Podkreśla liczne trudności,
które pojawiają się podczas tego trudnego zadania, przed jakim stają
wszyscy tłumacze świata, często zmuszeni do „wykrzywienia” orygi- Miscellanea
nału w celu oddania jego właściwego znaczenie zgodnie z duchem
języka, na który tekst jest przekładany7:
Od dłuższego czasu zwyczajem ludzi wykształconych jest ćwiczenie
umysłu za pomocą przekładania na łacinę ksiąg Greków i, co jest jeszcze
trudniejsze, tłumaczenia poematów sławnych osób, gdzie dodatkową
trudność stanowi to, że należy to czynić wierszem. Z tego też powodu
nasz Tuliusz8 dosłownie przełożył całe księgi Platona9, a po wydaniu
„Aratosa”10 (który może już być uważany za Rzymianina) w strofach

6

Por. Hieronymus, Praefatio in Eusebii Caesariensis «Chronicon» 1, [w:] Patrologia
Latina 27, 33 A: „Eusebius Hieronymus Vincentio et Gallieno suis salutem”.

7

Polskie tłumaczenie tego tekstu św. Hieronima zrobił Bazyli Degórski, O.S.P.P.E.

8

Marek Tuliusz Cyceron. Urodził się 3 stycznia 106 roku przed Chrystusem
w miejscowości Ponte Olmo, która obecnie znajduje się na obszarach Sory we
Włoszech. W czasach natomiast starożytnych miejscowość ta położona była
w municipium Arpinum – mieście znajdującym się na wzgórzu założonym przez
Wolsków (o jakieś 100 km na południe od Rzymu). Cyceron został zamordowany
w Formi 7 grudnia 43 r. przed Chrystusem. Zrobili to siepacze wysłani przez
Marka Antoniusza. Pomagał im w tym wyzwoleniec Filolog. Dzięki Cyceronowi – wybitnemu miłośnikowi także kultury greckiej – Rzymianie lepiej poznali
filozofię. On bowiem stworzył łacińskie słownictwo do filozoficznej terminologii
greckiej.

9

Platon (427-348 przed Chrystusem), uczeń Sokratesa. Marek Tuliusz Cyceron
przetłumaczył na łacinę dwa dialogi filozoficzne Platona: Timajos i Protagoras.

10

Aratos (Ἄρατος), urodzony w Soloj w Cylicji około 310 r. przed Chrystusem,
a umarł około 240 r. przed Chrystusem. Był poetą greckim wczesnego hellenizmu. Z dzieł Aratosa posiadamy jedynie jego arcydzieło – poemat o tematyce
astronomicznej Phaenomena złożony z 1154 heksametrów. Poemat tej jest
poetycką wersją dzieła matematyka i astronoma Eudoksosa z Knidos – ucznia
Archytasa z Tarentu oraz Platona. Łaciński przekład dokonany heksametrem
przez Cycerona – Aratea – jest być może najsłynniejszym dziełem „Cycerona
poety”.
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heksametrycznych, zajął się [dziełem] Ksenofonta O gospodarstwie11.
W dziele tym jego złoty potok wymowy po wielekroć zderza się z przeszkodami, na których jego wody się burzą i pienią do tego stopnia, że,
gdybyśmy nie znali oryginału, nie wierzylibyśmy, że słuchamy słów Cycerona. Postępując za cudzymi myślami, trudno jest bowiem nie wybiec
poza nie. Trudno jest w tłumaczeniu oddać piękno tego, co w innym języku zostało powiedziane. Dane słowo wyraża określoną myśl; ja nie mam
jednak mojego, które by to oddało. Gdy zaś wysilam się, by to znaczenie
wyrazić, muszę pokonać długą drogę [dla przełożenia] krótkiej [myśli].
Trzeba mieć na uwadze karkołomność transpozycji, zmiany przypadków,
różnorodność figur, czy wreszcie cechy charakterystyczne, to znaczy: tak
zwane cechy idiomatyczne języka. Jeśli przekładam dosłownie, brzmi to
niedorzecznie. Jeżeli jestem zmuszony, by zmienić szyk słów względnie
same te słowa, to wydaje się, że zdradziłem powinności tłumacza”12.

Miscellanea

W drugim rozdziale Wstępu św. Hieronim zwraca się do Wincentego
i Galiena (a także oczywiście do wszystkich potencjalnych czytelników jego tłumaczenia), prosząc ich, aby czytali dzieło, patrząc raczej
„okiem przyjaciela, niż krytyka”, tym bardziej, że – jak wyjaśnia św.
Hieronim – przełożył on dzieło Euzebiusza, dyktując kopistom jego
tłumaczenie „w wielkim pośpiechu”. Ponadto, tekst dzieła Euzebiusza
11

Ksenofont (Ξενοφῶν), urodzony w Atenach około 430 r. przed Chrystusem,
a zmarły w Koryncie około 355 r. przed Chrystusem, był dziejopisarzem
i ateńskim żołnierzem najemnym. Posiadamy w całości wszystkie jego dzieła.
Wiele szczegółów dotyczących życia Ksenofonta dostarczają Platon i Sokrates.
Ksenofont jest autorem następujących dzieł historycznych: Anabaza czyli
Wyprawa Cyrusa (Κύρου ’Aνάβασις), Cyropedia albo Wychowanie Cyrusa (Κύρου
παιδεία), Historia grecka (‘Eλληνικά), Agesilaos (’Aγησίλαος), Ustrój spartański
(Λακεδαιμονίων πολιτεία). O gospodarstwie (Οἰκονομικός) – to dialog, bohaterami
którego są Sokrates (mistrz Ksenofonta) oraz młodzieniec Krytobul. Dzieło jest
także pochwałą życia na wsi. Cyceron przetłumaczył to na łacinę.

12

Hieronymus, Praefatio in Eusebii Caesariensis «Chronicon» 1, [w:] Patrologia
Latina 27, 33-35: “Vetus iste disertorum mos fuit, ut exercendi ingenii causa
Graecos libros Latino sermone absolverent et, quod plus in se difficultatis habet,
poemata inlustrium virorum addita metri necessitate transferrent. Unde et noster
Tullius Platonis integros libros ad verbum interpretatus est et cum Aratum iam
Romanum hexametris versibus edidisset, in Xenophontis Oeconomico lusit. In quo
opere ita saepe aureum illud flumen eloquentiae quibusdam scabris et turbulentis
obicibus retardatur, ut, qui interpretata nesciunt, a Cicerone dicta non credant.
Difficile est enim alienas lineas insequentem non alicubi excidere, arduum, ut
quae in alia lingua bene dicta sunt eundem decorem in translatione conservent.
Significatum est aliquid unius verbi proprietate: non habeo meum, quo id efferam,
et dum quaero implere sententiam, longo ambitu vix brevis viae spatia consumo.
Accedunt hyperbatorum amfractus, dissimilitudines casuum, varietas figurarum,
ipsum postremo suum et, ut ita dicam, vernaculum linguae genus. Si ad verbum
interpretor, absurde resonat: si ob necessitatem aliquid in ordine, in sermone
mutavero, ab interpretis videbor officio recessisse”.
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był sam w sobie trudny do zrozumienia, a więc również do przełożenia. Hieronim wspomina tu także o przekładach Starego Testamentu
z hebrajskiego na grekę zrobionych przez tak zwanych Siedemdziesięciu Tłumaczy oraz Akwilę, Symmacha i Teodocjona; choć były to
tłumaczenia tego samego dzieła, to jednak różniły się między sobą”:
Dlatego więc, mój kochany Wincenty i ty, Galienie, cząstko mej duszy13, zaklinam was, abyście – nie zważając na wartość tej robionej
w pośpiechu pracy – patrzyli na nią bardziej okiem przyjaciela, niż
krytyka. Proszę zaś o to tym bardziej, że – jak wiecie – dyktowałem
moim skrybom w wielkim pośpiechu. O tym jednak, jak to dzieło jest
trudne, świadczą teksty Ksiąg świętych, które – przełożone przez Siedemdziesięciu Tłumaczy14 – nie zachowują tego samego smaku, jaki
mają w języku greckim. To właśnie natchnęło Akwilę15, Symmacha16
13

Por. Quintus Horatius Flaccus, Carmina 1, 3, 5-8.

14

Przekład Siedemdziesięciu Tłumaczy (Septuaginta) to tłumaczenie Starego
Testamentu na język grecki. Tak zwany List Arysteasa (względnie List pseudo
Arysteasa) do Filokratesa (należący do pseudoepigrafii greckiej II wieku przed
Chrystusem) jest prawdopodobnie pierwszym tekstem, który dotyczy powstania
tego greckiego przekładu Biblii. Według tego Listu egipski król Ptolomeusz
II Filadelfos (285-246 przed Chrystusem) zamówił dla biblioteki w Aleksandrii (u zwierzchników żydowskich Jerozolimy) grecki przekład Pięcioksięgu.
Najwyższy Kapłan Eleazar wyznaczył więc siedemdziesięciu dwóch uczonych
żydowskich (według innych źródeł było ich siedemdziesięciu), którzy udali się do
Aleksandrii. Przebywając następnie na wyspie Faros, dokonali oni tłumaczenia
(zrobili to w siedemdziesiąt dwa dni). Wszyscy tłumaczyli niezależnie od siebie,
ale porównując swoje przekłady, stwierdzili ze zdziwieniem, iż ich tłumaczenia
były te same! Niektórzy jednak podają, iż tych tłumaczy było jedynie pięciu,
a siedemdziesięciu było członków Sanhedrynu, którzy zatwierdzili zgodność
hebrajskiego oryginału z jego przekładem greckim. Dla greckojęzycznych Kościołów wschodnich przekład Siedemdziesięciu Tłumaczy stanowi do dzisiaj
oficjalną wersję Starego Testamentu, która jest używana w liturgii.

15

Akwila z Synopy przetłumaczył dosłownie na grecki (około roku 130) hebrajski oryginał Pisma Świętego Starego Testamentu. Był on prozelitą żydowskim
i uczniem rabina Akiby ben Josefa (zmarłego około roku 135). Ponoć tłumaczenie
Akwili było używane w synagogach zamiast Septuaginty. Orygenes umieścił to
tłumaczenie w swoich Hexaplà.

16

Symmach Ebionita, który żył pod koniec II wieku po Chrystusie, był autorem
jednego z przekładów greckich Starego Testamentu, które Orygenes umieścił
w swych Hexaplà oraz Tetraplà. Fragmenty tłumaczenia Symmacha, które
dzisiaj są obecne w tym, co pozostało po Hexaplà, świadczą o pięknie stylu
greckiego Symmacha, co wielce doceniał św. Hieronim. Symmach napisał także
Komentarze, Hypomnemata (por. Eusebius Caesariensis, Historia Ecclesiastica
6, 17; Hieronymus, De viris inlustribus 54). Niestety, nie posiadamy ich, gdyż
zaginęły. Wydaje się, że Symmach napisał te Komentarze w tym celu, aby odrzucić grecką wersję kanoniczną Ewangelii według św. Mateusza. Z wielkim
prawdopodobieństwem możemy myśleć, że chodzi o dzieło, o którym mówi Ebed

Miscellanea

146

Bazyli Degórski, O.S.P.P.E.
i Teodocjona17, a ich trudy uwieńczone zostały zupełnie odmiennym
rezultatem. Jeden z nich starał się przetłumaczyć słowo po słowie.
Drugi – oddać ogólnie znaczenie, trzeci natomiast starał się, aby uniknąć tego, by odbiegać zbytnio od starożytnych. Piąte, szóste i siódme
tłumaczenie18, nawet jeśli nie znamy ich autorów, ukazują tak piękną
różnorodność, że – pomimo anonimowości – cieszą się pewnym autorytetem. Niektórzy zaś posuwają się do tego, że uważają święte Księgi
za twarde i przykre w jakiś sposób dla ucha. Pochodzi to z faktu, iż
osoby, do których myślę, nie wiedzą, że owe Pisma są tłumaczeniem
z hebrajskiego. Z tego powodu, pozostając na powierzchni, a nie
wchodząc w sedno sprawy, wzdrygają się przed wyświechtaną szatą
brzydkiego słownictwa, zamiast odnaleźć pod nią piękne ciało”19.

Miscellanea

Jesu, a które ma tytuł De distinctione praeceptorum. Orygenes twierdzi, iż dostał
kopie Komentarzy biblijnych Symmacha od niejakiej Juliany, która otrzymała
je od samego Symmacha (por. Eusebius Caesariensis, Historia Ecclesiastica
6, 17). Święty Epifaniusz z Salaminy pisze, że Symmach był Samarytaninem,
który pokłócił się ze swoimi ziomkami i przeszedł na religię Mojżeszową (por.
De mensuris et ponderibus 14, [w:] Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 583 [Subsidia, 105]).
17

Teodocjon był żydowskim erudytą wychowanym na kulturze greckiej. Żył
w I lub II wieku i przełożył na grecki z oryginału hebrajskiego Stary Testament.
Tłumaczenie to Orygenes umieścił około 240 roku w ostatniej kolumnie swoich
Hexaplà. Święty Ireneusz z Lyonu był pierwszym z tych, którzy mówią o nim
i nazywa go „Teodocjon z Efezu” (por. Adversus haereses 3, 21). Tę pierwszą
wzmiankę św. Ireneusza powtarza Euzebiusz z Cezarei (por. Historia Ecclesiastica 5, 8).

18

Chodzi tu najprawdopodobniej o tłumaczenia, których dokonał Hezychiusz
z Jerozolimy i św. Lucjan z Antiochii. Dziwne jest jednak, że św. Hieronim
niczego o nich bezpośrednio nie mówi. Hezychiusz z Jerozolimy (nie znamy
daty jego urodzenia; umarł prawdopodobnie około roku 433) był prezbiterem
i egzegetą. Nie znamy niczego pewnego o jego życiu. Część jego pism zaginęła.
To, co posiadamy, zostało nam przekazane pod imieniem innych autorów. J.-P.
Migne wydał pod imieniem „Hezychiusz, prezbiter z Jerozolimy” dzieła różnych
autorów noszących imię „Hezychiusz” (por. Patrologia Graeca 93, 787-1560).
Nie zachował tu jednak żadnego porządku. Tak więc, połowę tego materiału
należy odrzucić. Święty Lucjan z Antiochii (urodzony w Samosacie około roku
235, a zmarły w Nikomedii 7 stycznia 312 roku) był teologiem i męczennikiem.
Lucjan zaczął poprawiać Septuagintę na podstawie oryginału hebrajskiego
Starego Testamentu. To jego poprawione tłumaczenie greckie Pisma Świętego
było szeroko używane w IV wieku (por. Hieronymus, De viris inlustribus 77;
Tenże, Praefatio in librum Paralipomenon de graeco emendato; Tenże, Apologia
contra Rufinum 36; Tenże, Epistula 106). Święty Lucjan dokonał także rewizji
Nowego Testamentu.

19

Hieronymus, Praefatio in Eusebii Caesariensis «Chronicon» 2, [w:] Patrologia
Latina 27, s. 35-36: „Itaque, mi Vincenti carissime, et tu, Galliene, pars animae
meae, obsecro, ut, quidquid hoc tumultuarii operis est, amicorum, non iudicum
animo relegatis, praesertim cum et notario, ut scitis, volocissime dictaverim
et difficultatem rei etiam divinorum voluminum instrumenta testentur, quae
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Tę myśl Hieronim kontynuuje, dostarczając innych przykładów.
Ukazują one trudności związane z tłumaczeniem tekstów poetyckich:
Cóż bowiem jest bardziej muzykalnego od Psałterza, jak dzieła naszego
Flakkusa20 i Greka Pindara21, który raz posługuje się jamblichem22,
a raz używa dźwięcznej strofy alcejskiej23, raz pochłania go strofa saficzna24, a raz wybija rytm połowiczną stopą25? Cóż bowiem może być
a septuaginta interpretibus edita non eundem saporem in Graeco sermone
custodiunt. Quam ob rem Aquila et Symmachus et Theodotio incitati diversum
paene opus in eodem opere prodiderunt, alio nitente verbum de verbo exprimere, Miscellanea
alio sensum potius sequi, tertio non multum a veteribus discrepare. Quinta autem
et sexta et septima editio, licet quibus censeantur auctoribus ignoretur, tamen ita
probabilem sui diversitatem tenent, ut auctoritatem sine nominibus meruerint.
Inde adeo venit, ut sacrae litterae minus comptae et sonantes videantur, quod
diserti homines interpretatas eas de Hebraeo nescientes, dum superficiem, non
medullam inspiciunt, ante quasi vestem orationis sordidam perhorrescant quam
pulchrum intrinsecus rerum corpus inveniant”.
20

Quintus Horatius Flaccus urodził się w Wenizji w północno-wschodniej Bazylikacie 8 grudnia 65 roku przed Chrystusem, a umarł w Rzymie 27 listopada 8
roku przed Chrystusem. Był jednym z największych poetów łacińskich.

21

Pindar (Πίνδαρος) urodził się Kynoskefalaj pod Tebami w 518 przed Chrystusem
(względnie w roku 522) w rodzinie pochodzącej z Beocji. Zmarł w Argos między
445 a 438 rokiem przed Chrystusem. Napisał ważne pieśni epickie. Wiele podróżował i korespondował z władcami i znacznymi rodami.

22

Jamb (ἴαμβος) jest stopą rytmiczną używaną w metryce klasycznej o schemacie:
∪ –. Jamb jest utworzony z arsy mającej jedną krótką zgłoskę oraz tezy o jednej
długiej zgłosce. Jamb liczy trzy morae i należy do γένος διπλάσιον, ponieważ
stosunek pomiędzy arsą a tezą wynosi 1:2. Wraz heksametrem wiersze jambiczne należą najstarszych metra greckich. Były one wykorzystywane w poezji
jambicznej i w metryce chóralnej, a później używała ich zarówno poezja aleksandryjska, jak i łacińska. Ponadto, w okresie klasycznym trymetr jambiczny
stał się podstawowym metrum części recytowanych tragedii i komedii oraz
wzorcem, z którego starożytni Rzymianie wzięli „senarius” jambiczny. Terminologia zaczerpnięta z metryki greckiej została przejęta przez teorię muzyki.

23

Strofa alcejska jest strofą złożoną z dwóch 11-zgłoskowców, 9-zgłoskowca i 10
zgłoskowca. Za jej twórcę uchodzi Alkajos – sławny poeta z Lesbos (VII-VI wiek
przed Chrystusem). Strofa alcejska była powszechnie używana także w piśmiennictwie łacińskim, szczególnie przez Horacego w jego Odach (Carmina).

24

Strofa saficka jest strofą złożoną z trzech 11-zgłoskowców i czwartego pięciozgłoskowca. Za jej twórcę uchodzi sławna poetka z Lesbos – Safona. Najstarszym dowodem zastosowania tej formy jest Hymn do Afrodyty. Strofa ta była
powszechnie używana także w piśmiennictwie łacińskim, szczególnie przez
Katullusa.

25

W klasycznej metryce stopa (ποῦς, po łacinie: pes; w ten sposób zwana, ponieważ
rytm wystukiwano stopą) była złożona z dwóch lub więcej zgłosek krótkich
i długich. Stopa jest złożona z dwóch składników: silnego (zwanego „arsą”,
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piękniejszego od kantyku Księgi Powtórzonego Prawa26 i Izajasza27?
Cóż ważniejszego od słów Salomona28? Cóż bardziej subtelnego od
Hioba29? Wszystkie te dzieła, jak piszą Józef30 i Orygenes31, były ułożone w heksametrze32 i pentametrze33 i w tej postaci krążą wśród swoich.
Gdy czytamy to po grecku, ma to jakieś znaczenie. Gdy natomiast czytamy po łacinie, jawi się jako zupełnie niespójne. Jeśli by jednak ktoś
na której pada ictus) i słabszego (zwanego „tezą”, gdzie głos się ścisza). Stopa
składała się przynajmniej z dwóch zgłosek i trzech morae.
26

Chodzi o “Błogosławieństwo Mojżesza” skierowanego do Dwunastu pokoleń
Izraela (por. Pwt 33, 1-29).

27

Prorok Izajasz był także wielkim poetą. Jego bowiem księga należy do najbardziej poetyckich ksiąg Starego Zakonu i zawiera wiele kantyków (por. dla
przykładu: Iz 5, 1-2; 9, 1-6; 12, 1-6; 26, 1-12; 33, 2-10. 13-16; 38, 10-20; 40 1-17; 42,
10-16; 45, 15-25; 49, 7-13; 61, 6 – 62, 7; 63, 1-5; 66, 10-14).

28

Królowi Salomonowi przypisuje się dwa Psalmy (Ps 72 i Ps 127), większą część
Księgi Przysłów (Prz 1-22, 16 i Prz 25-29), Eklezjastesa i Koheleta oraz Pieśń nad
Pieśniami. Jego królestwo trwało od około 970 do 930 roku przed Chrystusem.

29

Księga Hioba została napisana po hebrajsku. Jej zasadnicza część poetycka
została napisana pomiędzy XI a X wiekiem przed Chrystusem. Ostateczna
redakcja księgi raz z dodatkami pisanymi prozą (prolog i epilog) została jednak
dokonana w Judei około roku 575 przed Chrystusem.

30

Flawiusz Józef (Titus Flavius Iosephus), urodzony w Jerozolimie około roku 37,
a zmarły w Rzymie około 100 roku, był pisarzem, dziejopisarzem, politykiem
i żołnierzem rzymskim pochodzenia żydowskiego; napisał swe dzieła po grecku.

31

Orygenes Adamancjusz (Ὠριγένης), urodzony prawdopodobnie w Aleksandrii
w roku 185, a zmarły w Tyrze w roku 254, jest jednym z głównych pisarzy,
filozofów, filologów biblijnych i teologów chrześcijańskich pierwszych trzech
wieków.

32

Heksametr daktyliczny czy heksametr heroiczny, często zwany po prostu „heksametrem”, jest najstarszym i najważniejszym metrum poezji greckiej i łacińskiej
(używanym szczególnie w poezji epicznej lub dydaktycznej). Heksametr, wiersz
heroiczny par excellence, był bardzo ściśle połączony z poezją epicką. Obok
użycia w poezji epickiej, począwszy od Hezjoda, heksametr stał się metrum
poezji dydaskalicznej. Dzięki dziełom Teokryta i Wergiliusza heksametr stał
się także metrum poezji bukolicznej. Heksametr był natomiast rzadko używany
w poezji lirycznej.

33

Pentametr daktyliczny lub „pentametr” jest formą metryczną poezji greckiej
i łacińskiej. Jest metrum złożonym, utworzonym z dwóch hemiepes lub trypodii daktylicznych. Nazwa „pentametr” pochodzi z faktu, że jest sumą dwóch
jednostek posiadających dwie i pół stopy. Zważywszy jednak, iż jest metrum
daktylicznym o rytmie zstępującym, opadającym, pentametr liczy sześć tez,
czyli mocnych odcinków. Pentametr spotykamy także w poezji dramatycznej,
a niekiedy też jest stosowany w wierszach posiadających stychy. Niemniej jednak,
jest głównie stosowany w dystychu elegijnym, gdzie jawi się jako drugi wers następujący po heksametrze. Dystych elegijny łączy się przede wszystkim z dwoma
rodzajami literackimi, które się ściśle ze sobą łączą: z elegią i z epigramatem.
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uważał, że piękno języka nie ucierpi z powodu przekładu, to każ mu
przetłumaczyć słowo po słowie Homera!34 Powiem wam więcej: gdyby
przetłumaczył on tego autora na swój język prozą, to porządek słów
wydałby się śmieszny, a ten najbardziej wymowny z poetów wydałby
się co najwyżej wymownym35.

Mając na uwadze te przeogromne trudności, które towarzyszą jakiemukolwiek przekładowi, w trzecim rozdziale swego Wprowadzenia św.
Hieronim uznaje za słuszne usprawiedliwienie swoich ewentualnych
potknięć i nieścisłości w tłumaczeniu:
Jakie jest znaczenie tego wszystkiego? Nie chciałbym, abyście to uznali
za coś dziwnego, że tu i tam potknęliśmy się, że język jest niewymowny,
pełen jest spółgłosek, czy też samogłoskowych chiazmów, względnie że
paraliżuje go nadmiar narracji. Najbardziej wykształceni wśród ludzi
napocili się ogromnie, aby to osiągnąć [...]!36

Zadanie Hieronima jest o tyle trudniejsze, że musi tłumaczyć obce
słowa i pojęcia, które nie były znane Rzymianom:
[...] do wspólnych trudności, których wszyscy doświadczamy [tłumacząc
dzieła], w naszym przypadku dochodzi jeszcze i ta, że historia jest złożona i niejednoznaczna, gdyż zawiera obce nazwy, nieznane Rzymianom
okoliczności, poprzetykane zagmatwanymi liczbami i nierozerwalnie
związane z (innymi jeszcze) rzeczami i cyframi. A wszystko to do tego
stopnia, że trudno jest wręcz rozszyfrować kolejność słów, która pozwoliłaby na zrozumienie treści37.
34

Homer ( Ὅμηρος) jest imieniem, z którym łączy się poetę greckiego – autora Iliady
i Odysei: dwóch największych poematów epickich piśmiennictwa greckiego.

35

Hieronymus, Praefatio in Eusebii Caesariensis „Chronicon” 2, [w:] Patrologia
Latina 27, s. 36-37: „Denique quid Psalterio canorius, quod in morem nostri Flacci,
et Graeci Pindari nunc iambo currit, nunc alcaico personat, nunc Sapfico tumet,
nunc senipede ingreditur. Quid Deuteronomii et Esaiae Cantico pulchrius, quid
Solomone gravius, quid perfectius Iob. Quae omnia hexametris et pentametris
versibus, ut Iosephus et Origenes scribunt, apud suos composita decurrunt. Haec
cum Graeca legimus, aliud quiddam sonant, cum Latine, penitus non haerent.
Quodsi cui non videtur linguae gratiam interpretatione mutari, Homerum ad
verbum exprimat Latinum, – plus aliquid dicam – eundem in sua lingua prosae
verbis interpretetur: videbit ordinem ridiculum et poetam eloquentissimum vix
loquentem”.

36

Hieronymus, Praefatio in Eusebii Caesariensis „Chronicon” 3, [w:] Patrologia
Latina 27, 37: „Quorsum ista? Videlicet ut non vobis mirum videatur, si alicubi
offendimus, si tarda oratio aut consonantibus asperatur aut vocalibus hiulca fit
aut rerum ipsarum brevitate constringitur, cum eruditissimi homines in eodem
opere sudaverint [...]”.

37

Hieronymus, Praefatio in Eusebii Caesariensis „Chronicon” 3, [w:] Patrologia
Latina, 27, 37: „[...] et ad communem difficultatem, quam in omni interpretatione
causati sumus, hoc nobis proprium accedat, quod historia multiplex est habens
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Kolejny odcinek tekstu trzeciego rozdziału podaje wskazówki
techniczne dotyczące barw i innych środków, za pomocą których św.
Hieronim próbował uczynić tekst Euzebiuszowej Kroniki bardziej
czytelnym dla odbiorcy wychowanego w kulturze rzymskiej. Niestety,
my dzisiaj nie potrafimy tego zrozumieć dokładnie, gdyż nie posiadamy Hieronimowego rękopisu; nie wiemy, jak to pierwotnie wyglądało
(pozostał tylko tekst bez kolorów):
Z tego powodu uznaję za słuszne poinformować, że w tym, co zostało
napisane, użyte są różne kolory nie po to, żeby ktoś mógł niemądrze
pomyśleć, iż może poprzestać na wzrokowym oglądzie, gdyż uwikła
się w labirynt błędu, lecz że zostało to pomyślane, aby za pomocą interpunkcji dokonanej minią oddzielić rozciągłości [czasowe] królestw,
które z powodu zbytniej bliskości prawie na siebie się nakładają, a także: aby analogiczne miejsce na następnych stronach zachowało ten sam
kolor, który był na pierwszej38.
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Zgodnie ze swoim temperamentem, a także z zasadami krasomówczymi, św. Hieronim kończy Wstęp, przestrzegając tych wszystkich,
którzy mogliby krytykować jego tłumaczenie Euzebiuszowego dzieła,
a szczególnie dokonane przez siebie uzupełnienie Kroniki:
Mam świadomość, że będzie wielu takich, którzy z samej żądzy szkodzenia wgryzą się w dzieło, które im w niczym nie zawiniło (czego
uniknąć można by chyba tylko niczego nie pisząc), fałszywie osądzą na
wieki, odwrócą porządek, fakty unicestwią, porozdzielają sylaby i – jak
to często bywa – niedbałość kopistów przypiszą autorom. Uważam, iż
miałbym prawo złośliwie im odpowiedzieć, że nie muszą czytać, jeśli
się im nie podoba; wolę [jednak] pojednawczo pozwolić, aby i greckim
autorom zaufali, i wprowadzoną przez nas nowość uznali za wziętą od
innych mężów godnych największego szacunku39.
barbara nomina, res incognitas Latinis, numeros inextricabiles, virgulas rebus
pariter ac numeris intertextas, ut paene difficilius sit legendi ordinem discere
quam ad lectionis notitiam pervenire”.
38

Hieronymus, Praefatio in Eusebii Caesariensis „Chronicon” 3, [w:] Patrologia
Latina 27, 38: „Unde praemonendum puto, ut, prout quaeque scripta sunt, etiam
colorum diversitate serventur, ne quis inrationabili aestimet voluptate oculis
tantum rem esse quaesitam et, dum scribendi taedium fugit, labyrinthum erroris
intexat. Id enim elucubratum est, ut regnorum tramites, qui per vicinitatem
nimiam paene mixti erant, distinctione minii separarentur et eundem coloris
locum, quem prior membrana signaverat, etiam posterior scriptura servaret”.

39

Hieronymus, Praefatio in Eusebii Caesariensis „Chronicon” 3, [w:] Patrologia
Latina 27, 38-39: „Nec ignoro multos fore, qui solita libidine omnibus detrahendi
huic volumini genuinum infigant, quod vitare non potest nisi qui omnino nil
scribit: calumniabuntur in tempora, convertent ordinem, res arguent, syllabas
eventilabunt et, quod accidere plerumque solet, negligentiam librariorum ad
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Na samym końcu trzeciego rozdziału Wstępu św. Hieronim określa
metodę i niektóre szczegóły techniczne dotyczące jego tłumaczenia:
Prawda bowiem jest taka, że podjąłem obowiązek po części tłumacza,
a po części pisarza, ponieważ i grekę jak najwierniej przełożyłem,
i dodałem niemało [rzeczy] mających według mnie związek z tamtymi,
zwłaszcza z dziejów rzymskich, których Euzebiusz, autor tej książki,
jak mi się zdało, tylko pobieżnie dotknął – nie z braku wiedzy, gdyż był
uczonym, lecz dlatego, że pisząc po grecku, uznał to za mało ważne
dla swoich [ziomków]. Tak więc, od Ninusa40 do Abrahama41 i aż po
zdobycie Troi42 tłumaczenie opiera się na czystym tekście greckim.
Od Troi aż do dwudziestego roku Konstantyna43 jest wiele wiadomości
auctores referent. Quos cum possem meo iure repercutere, ut, si displicet, non
legant, malo breviter placatos dimittere, ut et Graecorum fidem suo auctori
assignent et quae nova inservimus de aliis probatissimis viris libata cognoscant”.
40

Był królem asyryjskim i mężem legendarnej Semiramidy. Pojawił się w literaturze począwszy od okresu helleńskiego. Przypisuje się mu założenie miasta
Niniwy, która od niego wzięła nazwę. Niektóre legendy przedstawiają go jako
syna boga Baala, który w przeciągu 17 lat zdobył całą zachodnią Azję. Zrobił
to z pomocą króla Arabii, tworząc pierwsze imperium asyryjskie. Podczas oblężenia Baktrii Ninus poznał Semiramidę, która wówczas była żoną jednego ze
jego urzędników; zakochał się w niej i ją poślubił. Urodziła mu córkę Ninię. Po
śmierci Ninusa Semiramida została oskarżona, że była przyczyną jego śmierci.
Ona jednak, aby się obronić, wybudowała mu blisko Babilonu wspaniałe mauzoleum-świątynię. Według Kastora królestwo Ninusa trwało 52 lata; od 2189
przed Chrystusem (według dziejopisarza greckiego Ktezjasza).

41

Abraham, pierwszy patriarcha prawdziwej religii, żył między XX a XIX wiekiem
przed Chrystusem. O nim i o wydarzeniach z nim związanych mówi Księga
Rodzaju (por. Rdz 11, 27 – 25, 10).

42

Pod koniec okresu Brązu, około 1300-1200 roku przed Chrystusem. Szczegóły
konfliktu są znane przede wszystkim dzięki Iliadzie i Odysei Homera, które
napisał około IX wieku przed Chrystusem: Iliada (Ἰλιάς) opowiada o wydarzeniach, które miały miejsce podczas ostatniego roku trwania wojny. Odyseja
(Ὀδύσσεια) natomiast przedstawia podróż Ulissesa wracającego do ojczyzny
po zdobyciu jego miasta. Historyczność wojny trojańskiej jest jeszcze obecnie
przedmiotem dociekań. Niektórzy dziejopisarze współcześni uważają, że opowieści Homera są połączeniem różnych konfliktów, które wybuchły pomiędzy
Grekami a Trojanami w okresie kultury mykeńskiej. Większa część starożytnych Greków uważała, że wojna z Troją miała naprawdę miejsce. Inni jednak
sądzili, iż Homer wyolbrzymił z powodów literackich wydarzenie o wiele mniej
ważne, niż to, które wyszło spod jego pióra. W 1870 roku badacze uważali, że
Wojna Trojańska nigdy nie miała miejsca. Obecnie natomiast wielu badaczy
uważają, że Wojna Trojańska jest faktem, wątpią jednak, czy pisma Homera
oddają wiernie jej przebieg.

43

Flawiusz Waleriusz Aureliusz Konstantyn, znany także jako Konstantyn Wielki,
względnie Konstantyn I (Flavius Valerius Aurelius Constantinus), urodzony
w mieście Naissus (miasto rzymskie położone nad rzeką Nišavą w dzisiejszej
Serbii, gdzie obecnie znajduje się miasto Niš) 27 lutego 274 lutego i zmarły

Miscellanea

152

Bazyli Degórski, O.S.P.P.E.
dodanych bądź wtrąconych [przeze mnie do oryginalnego tekstu], które
z największą dokładnością zaczerpnąłem od Tranquillusa44 i innych
sławnych dziejopisarzy”45.

Święty Hieronim podaje także, którą część tego dzieła napisał on
sam, uzupełniając Kronikę Euzebiusza:
Ponadto, wszystko od wyżej wymienionego roku Konstantyna aż do szóstego konsulatu cesarza Walensa i do drugiego konsulatu Walentyniana46 pochodzi ode mnie. Ciesząc się, że [na tym] kończę, dokładniejszy
opis czasów Gracjana47 i Teodozjusza48 pozostawiłem historii, nie dlatego, że boję się pisać swobodnie i prawdziwie o żyjących – bojaźń Boża
usuwa bowiem strach przed ludźmi – lecz ponieważ w kraju naszym,
wystawionym na wściekłość barbarzyńców, wszystko jest niepewne49.
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w Nikomedii 22 maja 337 roku. Konstantyn był cesarzem rzymskim od 306
roku aż do swojej śmierci.
44

Gajusz Swetoniusz Trankwillus (Caius Suetonius Tranquillus) urodził się w bliżej nieznanym miejscu w Latium vetus, być może w Ostii lub nawet w Rzymie
około 70 roku. Zmarł w miejscowości, której nie znamy, około 126 lub 140 roku.
Swetoniusz jest jednym z najbardziej znanych pisarzy rzymskich okresu imperialnego; zajął się szczególnie rodzajem literackim dotyczącym biografii. Był
erudytą i badaczem encyklopedycznym, którego można porównać do Marka
Terencjusza Warrona. Dwa najbardziej znane dzieła Swetoniusza to: De viris
inlustribus oraz De vita Caesarum.

45

Hieronymus, Praefatio in Eusebii Caesariensis „Chronicon” 3, [w:] Patrologia Latina 27, 39-40: “Sciendum etenim est me et interpretis et scriptoris ex
parte officio usum, quia et Graeca fidelissime expressi et nonnulla, quae mihi
intermissa videbantur, adieci, in Romana maxime historia, quam Eusebius huius
conditor libri non tam ignorasse ut eruditus, sed ut Graece scribens parum suis
necessariam perstrinxisse mihi videtur. Itaque a Nino et ab Abraham usque ad
Troiae captivitatem pura Graeca translatio est. A Troia usque ad vicesimum
Constantini annum nunc addita, nunc admixta sunt plurima, quae de Tranquillo
et ceteris inlustribus historicis curiosissime excerpsi”.

46

Szósty konsulat cesarza Walensa (364-378) przypada na rok 378. Był to także
rok drugiego konsulatu Walentyniana II (375-392).

47

Flawiusz Gracjan (Flavius Gratianus), urodzony w Sirmium 18 kwietnia / 23
maja 359 roku, a zmarły w Lyonie 25 sierpnia 383 roku, był cesarzem rzymskim
od listopada 375 roku aż do śmierci.

48

Flawiusz Teodozjusz I (Θεοδόσιος A’, Flavius Theodosius), znany także jako
Teodozjusz I, urodził się w miejscowości Cauca (dzisiejsza Coca w Hiszpanii)
11 stycznia 347 roku, a zmarł w Mediolanie 17 stycznia 395 roku, był cesarzem
rzymskim od 379 roku aż do swojej śmierci.

49

Hieronymus, Praefatio in Eusebii Caesariensis „Chronicon” 3, [w:] Patrologia
Latina 27, 40: “A Constantini autem supra dicto anno usque ad consulatum
Augustorum Valentis sexies et Valentiniani iterum totum meum est. Quo
fine contentus reliquum temporis Gratiani et Theodosii latioris historiae stilo
reservavi, non quo de viventibus timuerim libere et vere scribere – timor enim
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Tymi słowami kończy się Hieronimowy Wstęp do tłumaczenia Kroniki Euzebiusza z Cezarei. Dokonawszy tego tłumaczenia, św. Hieronim
będzie dalej ciągnął już swoją Kronikę, rozpoczynając od roku 326:
Aż dotąd historię spisuje Euzebiusz, towarzysz broni50 męczennika
Pamfila51, do której my dodaliśmy to, co następuje52.

Święty Hieronim uzupełnił Kronikę, opisując krótko różne wydarzenia dziejowe aż do roku 378 (lub może 379 roku) po Chrystusie. To
swoje dzieło kończy opisem klęski Rzymian i śmierci cesarza Walensa:
Zmuszony do opuszczenia Antiochii Walens, zbyt późno żałując, odwołuje naszych ludzi z wygnania53.
Pożałowania godna wojna w Tracji, w której opuszczone przez jazdę
legiony rzymskie zostały otoczone przez Gotów i w pień wycięte. Sam
cesarz Walens, uciekając zraniony strzałą i z nadmiernego bólu często
spadając z konia, został zaniesiony do jakiegoś gospodarstwa, gdzie
dopadają go barbarzyńcy, którzy podpaliwszy dom, pozbawiają go
nawet pochówku54.

Słowa kluczowe: Euzebiusz z Cezarei, św. Hieronim, tłumaczenie
(przekład).
Dei hominum timorem expellit –, sed quoniam dibacchantibus adhuc in terra
nostra Barbaris incerta sunt omnia”.
50

Hieronim używa tu słowa contubernalis, które możemy przetłumaczyć: «towarzysz broni». Contubernium było najmniejszą jednostką wojska rzymskiego.

51

Euzebiusz z Cezarei (Palestyna) (około 265 – 339). Jego mistrzem był męczennik
Pamfil – najbardziej wykształcony z uczniów Orygenesa, dla którego Euzebiusz
żywił tak wielki podziw, iż przybrał imię: Eὐσέβιος τοῦ Παμφίλου (Euzebiusz Pamfila). Na temat św. Pamfila por. H. Crouzel, Panfilo di Cesarea, [w:] NDPAC III,
3811-3812. Odnośnie do Euzebiusza z Cezarei por. C. Curti, Eusebio di Cesarea
(Palestina), [w:] NDPAC I, 1845-1853.

52

Hieronymus, Continuatio „Chronicorum” Eusebii Caesariensis, A.D. 326, [w:]
A. Maio (wyd.), Scriptorum veterum nova collectio, VIII, Romae 1883, 400: „Huc
usque historiam scribit Eusebius Pamphyli martyris contubernalis. Cui nos ista
subiecimus”.

53

Hieronymus, Continuatio „Chronicorum” Eusebii Caesariensis, A.D. 378,
[w:] A. Maio (wyd.), op. cit., 405: „Valens de Antiochia exire conpulsus sera
paenitentia nostros de exiliis revocat”.

54

Hieronymus, Continuatio „Chronicorum” Eusebii Caesariensis, [A.D. 379], [w:]
A. Maio (wyd.), op. cit., 405: “Lacrimabile bellum in Thracia, in quo deserente
equitum praesidio Romanae legiones a Gothis cinctae usque ad internecionem
caesae sunt. Ipse imperator Valens, cum sagitta saucius fugeret et ob dolorem
nimium saepe equo laberetur, ad cuiusdam villulae casam deportatus est, quo
persequentibus barbaris et incensa domo sepultura quoque caruit”.

Miscellanea

MISCELLANEA

Rocznik Teologii Katolickiej, tom XII/2, rok 2013

Bp Andrzej Dziuba
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wyzwania miłości znaczonej wolnością

THE CHALLENGES OF LOVE MARKED WITH LIBERTY
On the path of Christian vocation, the fundamental of love is held in two
commandments of charity: Love the Lord your God and love your neighbour
as yourself. These have a value of law, but are also included in the everyday
experience of the personal dynamics of mankind, whereupon every individual
is uniquely developed and diverse.
Love therefore manifests itself particularly in charity, a sign characterised
by a special creative force and perfect means of inscribing individual liberty
in the freedom exercised through charity. The Good Samaritan offers a practical example of charity, perhaps unreachable, but awaited by most. The act of
charity is a very appreciated element of testimony of Christian faith.
Moreover, since the dawn of Christianity, martyrdom has also represented
the manifestation of love. After all, the place intended for martyrs is a very
special one. They are a gift of life, made by Christ and signed by blood shed
in the service of faith. They are the most perfect sign of human love on this
earth, because their decision is made in full freedom, and in the strength of
Christ’s grace.
Love is therefore the ultimate fulfilment of liberty. However, as it presents
itself, liberty through which love reaches its full potential is found in the one
revealed by the person of Jesus Christ, particularly in His Incarnation and in
the Pasqual Mystery of Redemption.
Liberty is bound to truth. Liberty is only fully manifested in love. Today,
mankind makes liberty absolute and often doesn’t ask and doesn’t want to
know what the truth is. Consequently, at the personal level, people do know
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who they are, where they come from or what their destiny is. These deficiencies steer mankind to their auto-destruction.
Key words: Jesus Christ, love, freedom, mercy, martyrdom.
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Wolność pozostaje zawsze jednym z najważniejszych wyrazów
człowieczeństwa; znaków zdecydowanie wyróżniających osobę od
wszelkich innych istot żywych. To dar, wpisany w ontyczna naturę
człowieka, ale i jednocześnie zobowiązanie, które daje wielorakie
możliwości spełniania człowieczeństwa, weryfikowania go jakby w codziennych realiach życia.
Wolność najdoskonalej wyraża osobę, zwłaszcza w zwrotnej relacji
do siebie samego oraz innych ludzi. Jest ona tylko ludzkim znamieniem
wydoskonalającym, a u ludzi wierzących, a zwłaszcza chrześcijan, kierującym także ku świętości, które przybiera różnorodne indywidualne
znaki czy osobowe wyrazy. Wolność stanowi tutaj niezbędne i zarazem
znakomite środowisko dla pełnego rozwoju osoby i jej doskonałości.
Wolność pozostaje jednak zawsze indywidualnym darem zadanym,
a więc ukierunkowanym ku osobowemu spełnianiu. To daje szansę
wielorakiego bogactwa siebie. Szczytem zaś jego jest miłość, która zawsze staje w swej niekonwencjonalności i niepowtarzalnym bogactwie.
W chrześcijaństwie to spotkanie wolności i miłości może przybierać
bardzo różne formy, które jeszcze dalej będą się różnić w swych indywidualnych przejawach.

1. Wolność miłości miłosiernej
Wierzący w Boga i ufający mądremu i miłosiernemu Bogu chrześcijanin, w zbawczym Krzyżu Chrystusa, w mocy daru i darów Ducha
Świętego, w sakramentach świętych, znajduje źródło łaski i mocy,
by zachować, nawet wśród wielkich trudności, Boże prawo wolności
i wyzwolenia1. Bliskość Boga wobec człowieka, w Jezusie Chrystusie,
jest zawsze Jego przepełnioną miłością prawdą, tak w Jego istocie jak
i zaofiarowanych darach.
Jezus nade wszystko swoim postępowaniem, całą swoją działalnością
objawił, że w świecie, w którym żyjemy, obecna jest miłość. Jest to miłość czynna, miłość, która zwraca się do człowieka, ogarnia wszystko,
1

„Albowiem Bóg nie nakazuje rzeczy niemożliwych, lecz nakazując upomina,
byś czynił to, co możesz, i prosił o to, czego nie możesz i dopomaga, abyś mógł.
«Przykazania jego nie są ciężkie» (1 J 5, 3); «jarzmo jego jest słodkie i brzemię
lekkie» (Mt 11, 30)” (BF VII 70); Por. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor
(dalej: VS), Città del Vaticano 1993, 102.
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co składa się na jego człowieczeństwo. Miłość ta w sposób szczególny
daje o sobie znać w zetknięciu z cierpieniem, krzywdą, ubóstwem,
w zetknięciu z całą historyczną „ludzką kondycją”, która na różne sposoby ujawnia ograniczoność i słabość człowieka, zarówno fizyczną, jak
i moralną. Właśnie ten sposób i zakres przejawiania się miłości nazywa
się w języku biblijnym „miłosierdziem”2.

W prawdzie Boga, a w Nowym Przymierzu już Chrystusa, nie przekreśla tego nawet sama grzeszność człowieka, która w każdym przypadku – w pełni wolności osobowej – może wejść na drogę nawrócenia
i pojednania. Ostatecznie „Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez
Miscellanea
wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek
występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia” (Ef 2, 4-5).
Miłość taka zdolna jest do pochylenia się nad każdym synem marnotrawnym, nad każdą ludzką nędzą, nade wszystko zaś nad nędzą moralną, nad grzechem. Kiedy zaś to czyni, ów, który doznaje miłosierdzia,
nie czuje się poniżony, ale odnaleziony i „dowartościowany”3.

Dlatego Jan Paweł II wskazuje, że
byłoby bardzo wielkim błędem wyciągać z tego wniosek, że norma, jakiej uczy Kościół, jest sama w sobie tylko „ideałem”, który trzeba potem
przystosowywać, dopasowywać, stopniować mówi się, do konkretnych
możliwości człowieka: według „wyważenia różnych dóbr, o których
mowa”. Ale jakie są „konkretne możliwości człowieka”? I o jakim
człowieku jest mowa? O człowieku opanowanym przez pożądliwość
czy o człowieku odkupionym przez Chrystusa? Ponieważ o to właśnie:
o rzeczywistość odkupienia Chrystusowego. Chrystus nas odkupił4.

Jest to swoista konfrontacja niektórych współczesnych koncepcji czy
wręcz praktycznych tendencji w moralności z prawdą Jezusa Chrystusa miłosiernego. Nowa jakość w Jezusie Chrystusie stawia tu nie tylko
wymagania, może czasem i trudne oraz budzące wręcz sprzeciw, ale
jednocześnie daje także niezbędne moce ku ich rozeznaniu, podjęciu
i owocnemu wypełnieniu.
Jezus z Nazaretu, posłuszny bezgranicznie w miłości woli Ojca,
wskazuje jednoznacznie swoim Paschalnym Misterium, że
to znaczy, dał nam możliwość realizowania całej prawdy o naszym istnieniu, wyzwolił naszą wolność spod panowania pożądliwości. I jeżeli
2

DiM 3.

3

Tamże, 6.

4

Jan Paweł II, Kościół powinien prowadzić małżonków do prawdy o sobie i o swojej miłości. Do uczestników kursu na temat odpowiedzialnego rodzicielstwa,
1.03.1984, [w:] tenże, Nauczanie papieskie, t. VII, cz. 1 (1984), Poznań 2001, s. 267;
por. VS 103.
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człowiek odkupiony jeszcze grzeszy, to nie z powodu niedoskonałości
odkupieńczego aktu Chrystusowego, lecz z powodu woli człowieka,
wymknięcia się z łaski, która wypływa z tego aktu. Przykazanie Boże
jest na pewno dostosowane do zdolności człowieka, ale do zdolności
człowieka, który otrzymał w darze Ducha Świętego, człowieka, który,
jeśli popadł w grzech, może zawsze otrzymać przebaczenie i cieszyć
się obecnością Ducha5.

Miscellanea

Wolność człowieka, także ochrzczonego, stanowi szczególnie czułe
miejsce spotkania Chrystusowego obdarowania wolnością i miłosierdziem z osobowymi, indywidualnymi postawami i wyborami moralnymi. Ostatecznie „w świecie jest obecna miłość [...] ta miłość jest
potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwikłany jest człowiek,
ludzkość, świat. Uwierzyć zaś w taką miłość, to znaczy uwierzyć w miłosierdzie”6. Chrystus okazuje się bezwzględnie wiernym w swojej
miłości do człowieka, innymi słowy w zaofiarowanym Przymierzu,
oczekując jakby zwrotnie od niego życia moralnego jako wolnej odpowiedzi na miłość Bożą7.
Człowiek, który zgrzeszył, a jednocześnie uznał swą słabość i prosi
o przebaczenie winy, ma inną podstawę od tego, który z własnej słabości czyni kryterium prawdy o dobru i czuje się usprawiedliwiony
przez samego siebie bez odwołania się do Boga i Jego miłosierdzia. Ta
druga – negatywna – postawa podaje w wątpliwość obiektywność prawa moralnego w ogóle i także neguje absolutny charakter moralnych
zakazów. Jednocześnie, taka postawa wprowadza zamęt w dziedzinie
wszelkich sądów o wartościach i doprowadza w efekcie do rozkładu
moralnego poszczególnych społeczności czy wspólnot, a ostatecznie
i całego społeczeństwa. To wyraźnie ukazuje, iż faktycznie każdy
grzech, mimo że jest aktem indywidualnym, to ma jednocześnie wymiar społeczny, tak w odniesieniu do społeczności Kościoła jak i innych
struktur społecznych świeckich, np. rodzina, środowisko zamieszkania
czy pracy, naród i państwo czy społeczność międzynarodowa.
Jako chrześcijanie, wszyscy ochrzczeni powinni być czujni, by nie
rozwinąć w sobie takiej właśnie postawy faryzejskiej, która stara się
usunąć z sumienia świadomość własnych ograniczeń i grzechów, a więc
5

Jan Paweł II, Kościół powinien prowadzić małżonków do prawdy o sobie i o swojej
miłości, s. 267; por. VS 103.

6

DiM 7. Por. J. Nagy, Wynagrodzenie w tajemnicy Bożego miłosierdzia, [w:] Jan
Paweł II, „Dives in misericordia”. Tekst i komentarze, red. S. Nagy, Lublin 1983,
s. 163-165.

7

Por. F. Greniuk, Wolność a prawo, [w:] „Veritatis splendor”. Przesłanie moralne
Kościoła. Materiały z sympozjum KUL, 6-7 grudnia 1993 r., red. B. Jurczyk,
Lublin 1994, s. 32.
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i odpowiedzialności opartej ostatecznie na wolności. Więcej, postawa
taka próbuje przystosować normę moralną do własnych subiektywnych możliwości i interesów, a czasem wręcz negując istnienie czy
nawet odrzucając samo pojęcie normy. Jest to w doraźnej praktyce
wygodne odczucie, które nie jest w stanie dostrzec i poprawnie rozeznać, zwłaszcza w osobowej aplikacji, prawdy Bożego miłosierdzia, tj.
znaku kochającej bezgranicznie w Bogu wolności8.
Gdy natomiast chrześcijanin uznaje dysproporcję między prawem
a możliwościami samych tylko sił moralnych człowieka pozostawionego samemu sobie, wówczas ufny w Bożą moc, rozwija w sobie pragnieMiscellanea
nie łaski i otwarcie na jej przyjęcie. To najczęściej droga pojednania
z Bogiem spełniana w Kościele, który prowadzi „do wiary, wolności
i pokoju Chrystusowego”9. To stawanie w prawdzie jest wydoskonalające oraz życiodajne. W tym otwarciu się na łaskę doskonalej
ukazuje się osobowa wolność człowieka, ale odniesiona zawsze do
prawdy i jednocześnie spełniająca się w miłości miłosiernej. Natomiast
„sprawiedliwość, która prawdziwie jest sprawiedliwością «na miarę»
Boga, całkowicie rodzi się miłości: z miłości Ojca i Syna, i całkowicie
owocuje w miłości”10.
Szczególnym znakiem miłosierdzia chrześcijańskiego pozostaje zawsze Eucharystia, dar Ciała i Krwi Jezusa spełniany w Kościele11. Nie
ma bowiem bardziej wyraźnego i trwałego znaku umiłowania ludzi,
tj. każdego człowieka. Jednak „by zaś sprawowanie Eucharystii było
prawdziwe i pełne – uczy Vaticanum II – musi prowadzić zarówno do
różnych dzieł miłości i wzajemnej pomocy, jak i do akcji misyjnej, a także różnych form świadectwa chrześcijańskiego”12. Zatem winna ona
przynosić owoce twórczych dzieł ewangelizacyjnych, i to stosownie do
niesionego powołania oraz miejsca i czasu jego spełniania. Eucharystia
jest darem wolności Syna wobec Ojca w dziękczynnym darze miłości,
która otwarta jest ku pełnej prawdzie człowieka, a w tym prawdzie
8

Por. M. Nalepa La concezione personalistica della misericordia nell’enciclica
„Dives in misericordia” di Giovanni Paolo II, [w:] Morale e Redenzione, red.
L. Alvarez V., S. Majorano, Roma 1983, s. 197-216: F. Greniuk. Wolność a prawo,
[w:] „Veritatis splendor”. Przesłanie moralne Kościoła..., dz. cyt., s. 31-37.

9

DiM 5. Por. Cz. Krakowiak, Miłosierdzie Boże w liturgii sakramentu pojednania,
[w:] Jan Paweł II, Dives in misericordia, s. 211-212.

10

DiM 7.

11

Por. M. Pellegrino, L’Eglise gerante de la misericorde, „Le Supplement” 134:1980,
s. 373-388; F. Macharski, I responsabili del „ministero della riconciliazione”,
[w:] La „reconciliatio et paenitentia”. Esortazione Apostolica sulla riconciliazione
e la penitenza nel commento, red. A. Beti i in., Città del Vaticano 1985, s. 148-153.

12

Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów, 6.
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o jego grzeszności. Wobec niej zaś staje miłosierdzie, które jest już
definitywnie spełnionym dziełem Jezusa z Nazaretu.
W praktycznych przejawach codziennego życia Boży dar Eucharystii
winien przyjmować jakby wyrazy darów „ludzkiej eucharystii”, która
w Chrystusie paschalnym ma swe ostateczne źródło. Winna zwłaszcza
przybierać konkretne znamiona w relacjach międzyludzkich. „Autentyczne miłosierdzie jest jakby głębszym źródłem sprawiedliwości.
Jeśli ta ostatnia sama z siebie zdolna jest tylko rozsądzić pomiędzy
ludźmi, rozdzielając wśród nich przedmiotowe dobra słuszną miarą,
to natomiast miłość, i tylko miłość, także owa łaskawa miłość, którą
nazywamy «miłosierdziem» zdolna jest przywracać człowieka samemu
człowiekowi”13. Budowanie pozytywnych odniesień do innych ludzi
musi zatem mieć najpierw swój fundament w takiej samej relacji do
siebie samego. To odzyskanie siebie, aby pełniej odzyskiwać innych
w miłości miłosiernej14.
Na miłosierną miłość Boga, wypowiadającą się w tajemnicy Zbawienia człowieka poprzez Wcielenie, Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie
jednorodzonego Syna, możliwa jest tylko jedna odpowiedź, a jest nią
miłość miłosierna. W praktyce jest to miłość, która chce odpłacać
za niewdzięczność i zapomnienie, miłość solidarna i ofiarna, miłość
mierzona realizmem i ogromem doznanego przez Boga cierpienia.
Wobec takiej prawdy „czyż może być bardziej jeszcze w całym tym
mesjańskim programie Chrystusa, w całym objawieniu miłosierdzia
przez Krzyż uszanowana i podniesiona godność człowieka, skoro
doznając miłosierdzia jest on również poniekąd tym, który «okazuje
miłosierdzie»”15.

2. Świadectwa męczeństwa – znak miłości
Świadectwo miłości, jakie – w ziemskim pielgrzymowaniu – składał
ustawicznie Jezus, jest źródłem, wzorem i mocą świadectwa, jakie
winien składać każdy Jego uczeń, powołany, by iść tą samą droga,
także drogą paschalnego Krzyża, wieńczonego Zmartwychwstaniem.
Jakoż do dania tego najwyższego świadectwa miłości wobec wszystkich,
a zwłaszcza wobec prześladowców, powołani zostali niektórzy chrześcijanie już od samego początku i zawsze będą powoływani. Toteż męczeństwo, przez które uczeń upodabnia się do Mistrza, przyjmującego
z własnej woli śmierć dla zbawienia świata, i naśladuje Go w przelaniu
13

DiM 14.

14

Por. tamże, 5.

15

Tamże, 8.
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krwi, uważa Kościół za dar szczególny i najwyższą próbę miłości. A jeśli
dane to jest nielicznym, wszyscy jednak winni być gotowi wyznawać
Chrystusa wobec ludzi i iść za Nim drogą krzyża wśród prześladowań,
których Kościołowi nigdy nie brakuje16.

Ów ewangeliczny radykalizm i maksymalizm miłości, czasem
dramatyczny – głupstwo dla świata (por. 1 Kor 1, 17-25), może doprowadzić wierzącego aż do najwyższego świadectwa, wyrażającego się
w przyjęciu męczeństwa: „Bądźcie więc naśladowcami Boga – powie
św. Paweł – jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości, bo
i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani Miscellanea
na wdzięczną wonność Bogu” (Ef 5, 1-2). W miłości Jezusa Chrystusa
tkwi fundament wolnego umiłowania ludzi w Ojcu17.
Zatem, zwłaszcza w tym kontekście, dostrzegana nierozerwalna więź
między wiarą a moralnością wyraża się w bezwarunkowym poszanowaniu niezaprzeczalnych wymogów, wypływających z osobowej godności
każdego człowieka. Warto zauważyć, że wymogi te są chronione przez
normy moralne, które zakazują – bez wyjątku – dokonywania czynów
wewnętrznie złych. Jest to jedna z podstawowych i najbardziej ogólnych wymogów etyczno-moralnych, jakby wpisanych w samą naturę
człowieka; choć nie wszyscy to akceptują i odnoszą do osobistego życia.
Powszechność i niezmienność normy moralnej i jednocześnie bezwzględna obowiązywalność jej zachowania zawsze chroni i znakomicie
wyraża osobową godność człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boga18. Dowodem na to, w czasach Starego Testamentu, może
być postawa Zuzanny, która swoją prawością i gotowością przyjęcia
męczeństwa wyznaje, że nie należy czynić tego, co złe, aby uzyskać jakieś dobro; ukazuje moc wiary w świętość Boga (por. Dn 13). To w Nim
ostatecznie opiera się jej moc w tej dramatycznej sytuacji spotkania
wolności i prawdy, a dla oskarżycieli ich konfrontacja. Bóg staje się
arbitrem prawdy w wolności człowieka.
Natomiast już na progu Nowego Testamentu jawi się postać
bezkompromisowego Jana Chrzciciela, który życie daje za prawdę
i sprawiedliwość wobec siebie samego oraz innych. Chce być, za cenę
życia, do końca wiernym niesionym zobowiązaniom moralnej prawdy. W czasach Nowego Testamentu, księgi objawione ukazują liczne
rzesze uczniów Chrystusa – począwszy od Szczepana (por. Dz 6, 8-15)
i Apostoła Jakuba (por. Dz 12, 1-12), którzy umierają jako męczennicy.
16

KK 42.

17

Por. S. Botero Giraldo, La verdad y el amor: presencia de un binomio en la
S. Escritura y en el magisterio, „Studia Moralia” 40:2002, s. 425-465.

18

Por. VS 90.
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Wpisują się w bardzo liczny szereg wyborów prawdy, pozostając do
końca wolnymi właśnie w darze męczeństwa.
Wszystkie te przykłady, to ostatecznie doskonałe, pełne i do końca
wolne wyznanie swojej wiary i jednocześnie najdoskonalsze upodobnienie się w postawie do Jezusa Chrystusa Paschalnego przez przyjęcie męczeństwa. Jest ono swoistą koroną wiary, jej najdoskonalsze
zwieńczenie. Ukazując piękno takiej postawy, Papież mówi także o tych
męczennikach, którzy woleli być prześladowani lub zamordowani,
niż dla pozoru wykonać jakiś nawet nieznaczący czyn, lub gest, który
przez innych mógłby być odebrany jako sprzeczny z wiarą chrześcijan. To cała prawda radykalnego i bezwzględnie znaczonego miłością
świadectwa wiary.
W tej wizji męczeńskiego świadectwa chrześcijan trzeba, zwłaszcza
współcześnie, przyjąć jego poszerzony i bardziej pogłębiony sens.
Bowiem
niekiedy wymaga to od człowieka wielkiej ofiary, którą trzeba składać
codziennie, a czasem jest tak, że przez całe życie. Niezłomne trwanie
przy Chrystusie i Jego Ewangelii, owa gotowość ponoszenia „cierpień
dla sprawiedliwości” jest niejednokrotnie aktem heroizmu i może
przybrać formy prawdziwego męczeństwa, dokonującego się w życiu
człowieka każdego dnia i każdej chwili, kropla po kropli, aż do całkowitego „wykonało się”. [...] Obok męczeństwa publicznego, które
dokonuje się zewnętrznie, na oczach wielu, jakże często ma miejscu
męczeństwo ukryte w tajnikach ludzkiego wnętrza; męczeństwo ciała
i męczeństwo ducha. Męczeństwo naszego powołania i posłannictwa,
męczeństwo walki z sobą i przezwyciężania samego siebie [...]. Czyż
przed taką próbą nie stoi matka, która podejmuje decyzję, by złożyć
z siebie ofiarę, by ratować życie swego dziecka? Jak wiele było i jest
takich matek bohaterskich w naszym społeczeństwie. Dziękujemy im
za przykład miłości, która nie cofa się przed ofiarą19.

19

Jan Paweł II, Błogosławieni, którzy cierpią dla sprawiedliwości. Homilia
podczas Mszy św. Bydgoszcz, 7.06.1999, ORpl (1999) 20 nr 8, s. 25; „Czyż nie
stoi przed taką próbą człowiek wierzący, który nie cofa się przed ofiarą. Czyż
nie stoi przed taką próbą człowiek wierzący, który broni prawa do wolności
religijnej i wolności sumienia? Myślę tu o tych wszystkich braciach i siostrach,
którzy w czasie prześladowań Kościoła dawali świadectwo wierności Bogu.
Wystarczy przypomnieć niedawną historię Polski i innych krajów, i trudności
oraz prześladowania, jakim poddawany był wówczas Kościół i ludzie wierzący
w Boga. Była to wielka próba ludzkich sumień, prawdziwe męczeństwo wiary,
która domagała się wyznania przed ludźmi. Był to czas doświadczenia niejednokrotnie bardzo bolesnego” (tamże).
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Rozeznając czasy współczesne można by mnożyć przykłady takich
właśnie postaw ostatecznie nacechowanych jednocześnie wolnością
i miłością.
W swym wymagającym przepowiadaniu Kościół – takim zostawił je
sam Chrystus – na przestrzeni całych swych dziejów, wciąż wytrwale
ukazuje wiernym piękne i mężne postawy świętych kobiet i mężczyzn
(z różnych stanów i dróg powołania). Umacniani mocą Pana głosili
oni i bronili prawdę moralną aż do męczeństwa włącznie. To było po
prostu ich życie. Woleli też raczej umrzeć, i to często w dramatycznych
doświadczeniach cierpienia, niż popełnić jakiś śmiertelny grzech
Miscellanea
czy odwrócić się egoistycznie od Chrystusa, zaprzeć się Pana życia
i śmierci.
Męczeństwo jest zawsze wielką i radykalna próbą dla człowieka. Największą próbą człowieczeństwa, próbą godności człowieka w obliczu
samego Boga. Tak, to jest wielka próba człowieka rozgrywająca się na
oczach samego Boga, ale także i świata, który o Bogu zapomina. W tej
próbie człowiek odnosi zwycięstwo, wsparty Jego mocą i staje się wymownym świadkiem tej mocy20.

To były w praktyce szczególnie ważne, także dla innych ludzi, radykalne wybory wolności w doskonałej miłości ku Jezusowi Chrystusowi,
który też z miłości czynił wszystko dla Ojca i ludzi.
Beatyfikacja czy kanonizacja takich chrześcijan, swoisty jurysdykcyjno-liturgiczny uroczysty akt formalny, jest znakiem, że ich postawy
wiary są prawidłowe, wręcz wzorcze i godne naśladowania, także
w oficjalnym zewnętrznym uznaniu przez Kościół powszechny. Są
oni dani jako orędownicy w niebie i jednocześnie znaki dróg życia na
ziemi. Wskazuje to, w sensie podstawowym, że przykazań Bożych należy przestrzegać nawet w najtrudniejszych czasach, okolicznościach
czy sytuacjach, i nie można ich łamać nawet dla doraźnego ratowania
własnego życia21. Miłość jest tutaj nadzieją twórczego przekraczania
jedynie czysto ludzkich kalkulacji czy praktyk, zwłaszcza w konfrontacji z różnymi, typowymi dla danego czasu oraz miejsca, wyzwaniami
chrześcijańskiego świadectwa. Winno tu być twórczo wpisane przede
wszystkim rozeznanie wolności, ale odniesionej do prawdy doskonałej
w Jezusie Chrystusie.
Męczennik, swą ofiarą z życia, najdoskonalej potwierdza nienaruszalność chrześcijańskiego porządku moralnego oraz świętość
prawa Bożego, a zwłaszcza nietykalność osobowej godności każdego
człowieka, stworzonego na Boży obraz i podobieństwo. W praktyce
20

Tamże.

21

Por. VS 91.
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chrześcijańskiego świadectwa, godności tej nigdy nie wolno pomniejszać, ani tym bardziej działać wbrew niej, nawet w dobrej intencji
i w trudnej sytuacji: „Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka
zyskać świat cały, a swoją duszę utracić” (Mk 8, 36). Perspektywa
życia wiecznego pozostaje bowiem poza wszelką dyskusją, zwłaszcza
w kategoriach wiary.
Autentyczny męczennik zna zawsze wielkość prawdy Chrystusowej
i dlatego nie może zgodzić się ze złudnymi i fałszywymi usprawiedliwieniami aktów moralnie złych, z myśleniem „po ludzku”, nawet
w wyjątkowych i trudnych sytuacjach. To niestety za mało wobec
męczeństwa.
Według nauki i przykładu Boskiego Mistrza, męczeństwo, w którym
oddaje się życie za swoich przyjaciół, jest znakiem najwyższej miłości
(por. J 15, 13). Echem tego są słowa Soboru Watykańskiego II, kiedy się
stwierdza: „Męczeństwo, przez które uczeń upodabnia się do Mistrza
przyjmującego z własnej woli śmierć dla zbawienia świata i naśladuje
Go w przelaniu krwi, uważa Kościół za dar szczególny i najwyższą
próbę miłości” (KK 42)22.

W miłości wobec Jezusa Chrystusa chrześcijanin przekracza wszystkie okoliczności i kategorie, rozeznawane zazwyczaj w kategoriach
czysto ludzkich. Męczennik bowiem wie, że akt taki jest faktycznie
pogwałceniem „człowieczeństwa” człowieka, tak przynajmniej często
rozeznaje to świat, podczas gdy męczeństwo jest jego wywyższeniem
i najdoskonalszym spełnieniem, także w znakach społecznych oraz
komunijnych.
Męczeństwo chrześcijańskie, ze względu na wierność niepowtarzalnemu prawu Bożemu, jest ostatecznie wyznaniem wiary w świętość
Kościoła, społeczności Nowego Przymierza, jest uroczystym przepowiadaniem wzywającym także innych, by nie zacierali granicy między
dobrem a złem (por. Rz 12, 21)23. Męczennicy każdej epoki, ze względu
na ich bezkompromisową, głęboką wiarę, nadzieję i miłość posuniętą
aż do oddania miłości życia, budzą zmysł moralny, stają się wyrzutem
i źródłem niepokoju dla tych, którzy łamią prawo Boże, ale są też „znakiem, któremu sprzeciwiać się będą” (Łk 2, 34). To są znaki budzące
niekiedy zakłopotanie, ale o wiele częściej nadzieję miłosierdzia, pokuty i pojednania. Jednak, zachęca Jan Paweł II: „Trzeba, ażebyśmy
22

Jan Paweł II, Krew dwóch misjonarzy męczenników stanowi fundament Kościoła chińskiego. Homilia w czasie Mszy św. z okazji beatyfikacji Monsignora
Versiglia i Don Caravario, 15.05.1983, [w:] tenże, Nauczanie papieskie, t. VI, 1
(1983), Poznań 1998, s. 586.

23

Por. DiM 6.
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przechodząc do trzeciego tysiąclecia spełnili obowiązek, powinność
wobec tych, którzy dali wielkie świadectwo Chrystusowi w naszym
stuleciu”24.
Księga Mądrości, na którą chętnie i często powołuje się Ojciec Święty, opisując sytuację człowieka dotkniętego problemami codziennego
życia, pozytywnymi czy negatywnymi, mówi: „Zróbmy zasadzkę na
sprawiedliwego, bo nam niewygodny, sprzeciwia się naszym sprawom,
zarzuca nam łamanie prawa wypomina nam błędy naszych obyczajów”
(Mdr 2, 12). To typowo ludzka postawa ontycznej negacji zła, zazwyczaj
jednak przy jednoczesnej jego świadomości, choć często tłamszonej
Miscellanea
czy ukrywanej, pełnej nadziei ku dobru. A mesjański prorok Izajasz,
oceniając takie postawy, zapisze: „Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem” (Iz 5, 20). To klarowność oczekiwań osobowych
postaw etyczno-moralnych każdego chrześcijanina oraz wspólnotowych aplikacji, które winny być odniesione do prawdy, a w praktyce
cechować przed wszystkim uczniów Jezusa.
Męczeństwo pozostaje więc najwyższym świadectwem o prawdzie
moralnej i chociaż dane jest ono stosunkowo nielicznym, to jednak
wszyscy chrześcijanie powinni być gotowi wyznać Chrystusa wobec ludzi i iść za Nim drogą krzyża, wśród prześladowań, których Kościołowi
nigdy nie brakuje. Dlatego Mistrz z Nazaretu „mówi swoim uczniom
po prostu: «będą was prześladować» (Łk 21,12). [...] To wszystko
«z powodu mego imienia» (Łk 21,12). Istota męczeństwa łączy się od
początku i poprzez wszystkie stulecia z tym Imieniem!”25. To twórcze
zobowiązanie, które w praktyce zawsze ożywia Kościół. Praktyczne
zobowiązanie świadectwa może oczywiście przybierać różne formy
czy znaki, ale ostatecznie zawsze winno być odniesione do Jezusa
Chrystusa, Pana Nowego Przymierza i czasów ostatecznych. On jest
tutaj drogą, tym cenniejszą, że sam ją najpierw przebył z miłości,
24

Jan Paweł II, Błogosławieni, którzy cierpią dla sprawiedliwości..., dz. cyt., s. 25;
„Dziękujemy Bogu, iż zwycięsko przeszli przez trudy: «Bóg (...) doświadczył ich
jak doświadcza się złoto w tyglu i przyjął ich jako całopalną ofiarę» – według słów
Księgi Mądrości (por. 3, 6). Oni stanowią dla nas wzór do naśladowania, z ich krwi
winniśmy czerpać moce do codziennej ofiary, jaką mamy składać Bogu z naszego
życia. Są dla nas przykładem, byśmy tak jak oni odważnie dawali świadectwo
wierności krzyżowi Chrystusa” (tamże, s. 24-25); „uzupełnienie martyrologiów
Kościoła powszechnego, ze szczególnym uwzględnieniem świętości tych, którzy
żyli Chrystusową prawdą także w naszych czasach” (Jan Paweł II, Tertio Millennio Adveniente, Città del Vaticano 1994, 37).

25

Jan Paweł II, Będą was prześladować z powodu mojego imienia. Homilia w Otranto,
5.10.1980, [w:] tenże, Nauczanie papieskie, t. III, 2 (1980), Poznań – Warszawa
1986, s. 425.
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w paschalnej prawdzie, ku swemu Ojcu oraz wszystkim ludziom,
a w nich i światu, tj. całemu stworzeniu.
Współcześni chrześcijanie żyją w czasach, w których przekonują się
i przyzwyczają do swoistego „luzu”, do traktowania ewangelizacyjnych
wyrazów swej wiary tylko w sposób prywatny, wręcz indywidualistyczny, jednak bez wprowadzania jej treści do życia publicznego oraz społecznego. Tymczasem „człowiek wierzący, traktujący poważnie swoje
chrześcijańskie powołanie, w którym męczeństwo jest możliwością
zapowiedzianą już w Objawieniu, nie może usunąć tej perpektywy
z horyzontu własnego życia”26. Bowiem zwłaszcza wobec praktycznych dzieł Kościoła oraz jego świadectwa, ten wymiar społeczny, może
jeszcze bardziej komunijny, wiary jest szczególnie ważny, oczekiwany
i twórczy, tak osobowo jak i wspólnotowo.
W tym kontekście encyklika Veritatis splendor zdecydowanie przypomina, że chrześcijanie, nawet w najtrudniejszych okolicznościach czy
sytuacjach, są zobowiązani dochować wierności ładowi moralnemu.
On zdaje się być jednym z istotnych elementów ich godności osobowej.
Co więcej, o tę wierność posuniętą nieraz do męczeńskiego heroizmu
powinni się wytrwale modlić, by trudności, jakie ich spotykają, nie
osłabiły ich męstwa i miłości. Ziemskie pielgrzymowanie znaczone
jego trudami winno stać się wydoskonalającym czasem łaski.
Warto zauważyć, że Jan Paweł II docenia szlachetny wkład w obronę
absolutnego charakteru dobra moralnego także przedstawicieli innych
religii i kultur. Przypomina w tym względzie szczególnie dobitne słowa
łacińskiego poety Juwenalisa, który pisał: „Miej to za największą podłość, gdy ktoś przedkłada życie nad honor, a pragnąc życie zachować,
traci racje, dla których warto żyć”27. Jest to odniesienie do wartości
moralnych, ale jednocześnie rozpatrywanych w kategoriach prawdy.
Stanowczy głos dobrze uformowanego sumienia przypomina człowiekowi, że istnieją pewne prawdy i wartości moralne, dla których
musi być gotów ponieść cierpienie, a nawet oddać życie. Tymczasem
w dzisiejszych środkach masowego przekazu, a także wśród ich odbiorców, spotyka się zarzuty wobec Kościoła, że jest nieprzejednany
i wręcz niezrozumiały dla współczesnego człowieka, żyjącego w bardzo
złożonej sytuacji społecznej, broniąc nadal uniwersalnej i wieczystej
ważności norm. Jednak nieprzerwanie „błogosławieni męczennicy
wołają do naszych serc: uwierzcie, że Bóg jest miłością! Uwierzcie
na dobre i na złe! Obudźcie w sobie nadzieję! Niech ta nadzieja wyda
26

Jan Paweł II, bulla Incarnationis mysterium, Città del Vaticano 1998, 13.

27

J. P. Satirae, cyt. za Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, 94.
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w was owoc wierności Bogu we wszelkiej próbie”28. To jest szczególne przesłanie nowej ewangelizacji, zwłaszcza w miłosnym darze
męczeństwa.

3. Miłość dynamizmem i spełnieniem wolności
Organiczne związanie wolności z prawdą o człowieku nieuchronnie prowadzi do uznania, że jedynie miłość może być wypełnieniem
wolności. Cała ta triada spotyka się twórczo w człowieku jako osobie.
Prawda zaś o osobie ludzkiej wyraża się m.in. w jej powołaniu do byMiscellanea
cia obrazem Boga, który jest Miłością. Ostatecznie „najwspanialszym
wypełnieniem wolności jest miłość”29. A jeśli najwyższym wyrazem
wolności jest miłość, to zarazem i świętość, gdyż „świętość [...] polega
na miłości”30. Zależność ta, czy raczej relacja, jest artykułowana w samym fenomenie człowieka oraz jego objawianiu się.
To właśnie „święci Kościoła są jakimś szczególnym objawieniem najwyższych horyzontów ludzkiej wolności. Mówią nam, iż ostatecznym
przeznaczeniem ludzkiej wolności jest świętość”31. W konkretnych
postawach życia, tylko miłość może urzeczywistnić w pełni wolność
i jednocześnie sama ją ubogacać, jeśli oparta jest na Chrystusie.
Dlatego wielu ludzi świadectwa, a zwłaszcza świętych, może stać się
nauczycielami wolności dla współczesnych ludzi, pociągając ich swoim
przykładem i doświadczeniem. Jan Paweł II przypomniał, że święta
królowa Jadwiga: „uczy nas tak właśnie korzystać z daru wolności. Ona
wiedziała, że spełnieniem wolności jest miłość”32. Nie jest to oczywiście
28

Jan Paweł II, Świadkowie żywej wiary, niezachwianej nadziei i ofiarnej miłości.
Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na placu Józefa Piłsudskiego. Warszawa,
13.06.1999, ORpl (1999) 20 nr 8, s. 76; „Dziś właśnie świętujemy to zwycięstwo,
świętujemy zwycięstwo tych, którzy w naszym stuleciu oddali życie dla Chrystusa,
oddali życie doczesne, aby posiąść je na wieki w Jego chwale” (tamże).

29

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, Città del Vaticano 1979, 21; „Głód
wolności ostatecznie zaspokaja się przez miłość” (Jan Paweł II, Trzeba, abyście
trwali i pomagali trwać innym. Spotkanie ze światem kultury i sztuki. Kościół
Świętego Krzyża, Warszawa, 13.06.1987, ORpl (1987) 8 nr 5 bis, s. 15); Por.
J. A. Kłoczowski, Wolność na miarę miłości, „Znak” 33:1981 nr 7, s. 878.

30

Jan Paweł II, Homilia wygłoszona podczas uroczystej Mszy świętej na Błoniach
Krakowskich, 22.06.1983, [w:] tenże, Nauczanie papieskie, t. VI, cz. 1 1983, Poznań 1998, s. 805.

31

Jan Paweł II, Budujemy Polskę wierną swym korzeniom. Przemówienie pożegnalne na lotnisku Balice, Kraków, 10.06.1997, ORpl (1997) 18 nr 7, s. 72.

32

Jan Paweł II, Raduj się, Krakowie, oddając hołd świętej Pani Wawelskiej. Homilia
podczas kanonizacyjnej bł. Jadwigi Królowej, Kraków, 8.06.1997, ORpl (1997) 18
nr 7, s. 57.
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droga prosta, ale pozostaje zawsze szansą podjęcia pełni wolności jako
wyrazu doskonałej miłości.
Wolność przez miłość wybrzmiewa także w egzystencjalnych sytuacjach współczesnego człowieka oraz w licznych procesach historycznych, kulturowych czy nawet społecznych. Przykładem świadectwa
wolności przez miłość będzie zatem matka swoiście jakby „uwięziona”
przy chorym dziecku, która tego faktu „nie odczuwa jako niewoli [...],
lecz jako afirmację swojej wolności, jako jej spełnienie. Wtedy jest najbardziej wolna!”33. Jest wolna bo autentycznie kocha swoje dziecko.
Podobnie wybrzmiewa także polskie doświadczenie związku wolności
z solidarnością i ofiarą, których źródłem może być tylko miłość, tutaj
pojęta bardziej społecznie, choć ostatecznie osadzona w każdej osobie:
„Polacy już nieraz umieli być wolnymi. [...] Umieli swoje umiłowanie
wolności przekształcać także w ofiarę. Nie jest frazesem zdanie: «Za
wolność waszą i naszą»”34.
Przede wszystkim jednak wolność przez miłość ukazywana jest
w kontekście wolności objawionej w Osobie Jezusa Chrystusa,
a zwłaszcza w Jego Wcieleniu i Paschalnym Misterium. Jednak szczególnym objawieniem Jego wolności jest ciągle trwająca obecność
eucharystyczna. „W Eucharystii Chrystus jest obecny jako Ten, który
siebie daje w darze człowiekowi, jako Ten, który człowiekowi służy.
[...] Prawdziwa wolność mierzy się stopniem gotowości do służby i do
daru z siebie. Tylko tak pojęta wolność [...] buduje nasze człowieczeństwo”35. Ten wzór Chrystusa pozostaje ciągle zadaniem dla każdego
chrześcijanina, a jednocześnie ochrzczony ma w Eucharystii moce ku
jego spełnieniu.
Z Eucharystią nierozerwalnie złączona jest tajemnica Krzyża, która
jako objawienie miłości jest również objawieniem wolności Chrystusa
33

Jan Paweł II, Macierzyńska obecność Maryi w życiu Kościoła i Ojczyzny. Jasna
Góra, Częstochowa, 4.06.1979, [w:] tenże, Nauczanie papieskie, t. II, cz. 1 1979.
Poznań 1990, s. 617.

34

Jan Paweł II, Niechaj nikt nie bogaci się kosztem bliźniego. Homilia wygłoszona
podczas Mszy św. odprawionej na stadionie OSIR-u w Płocku, 7.06.1991, ORpl
(1991) 12 nr 6, s. 11.

35

Jan Paweł II, Eucharystia szkołą wolności i solidarności międzyludzkiej. Homilia
podczas „Statio Orbis” na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, Wrocław, 1.06.1997, ORpl 1997(18) nr 7, s. 15; „Chrystus obecny
w Eucharystii uczy nas, czym jest prawdziwa wolność i jak z niej korzystać.
[...] Kiedy bowiem odkrywamy, że jesteśmy powołani do dobrowolnego złożenia siebie w darze Bogu i bliźniemu, wówczas naszą wolność przenika blask
prawdy i oświetla miłość” (Jan Paweł II, Kościół żyje Eucharystią i stale z niej
się rodzi. Przemówienie podczas spotkania z delegacjami na Międzynarodowy
Kongres Eucharystyczny, Wrocław, 1.06.1997, ORpl (1997)18 nr 7, s. 19.
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i prawdy o wolności człowieka. „Krzyż stał się dla nas największą
katedrą prawdy o Bogu i o człowieku. [...] stanowi o jego wolności”36.
Zatem jest on fundamentem ludzkiej wolności, dlatego tylko, że podjęty
został przez Chrystusa z miłości ku Ojcu i światu.
Odwołanie się do miłości Chrystusa jednocześnie ujawnia rozumienie samego pojęcia „miłość”. Miłość Jezusa Chrystusa polega na
„darze z siebie samego” i to darze doskonałym oraz bezinteresownym.
Jedynym motywem owego daru może być człowiek sam w sobie, jego
szczególna godność, fakt jego stworzenia na Boży obraz i podobieństwo. Ojciec Święty podkreśla ową bezinteresowność daru miłości,
Miscellanea
daru z siebie aż do wyniszczenia siebie włącznie. Jest to dar całopalny,
ofiarniczy i przepełniony ogniem miłości. W tej miłości Chrystus jest
Kapłanem, Ołtarzem i Barankiem ofiarnym37.
W tym kontekście należy zdecydowanie przeciwstawić bezinteresowność miłości Boga miłości interesownej, która jest „kupowaniem
sobie człowieka darami”38, a nie jest darem z siebie samego. Miłość
interesowna polega na obdarowaniu kogoś, z zamiarem osiągnięcia
celu innego, niż sam obdarowany. Jest to zatem negowanie osobowej
godności obdarowanego. Jedynie bezinteresowny dar, dar z samego
siebie, dar z własnego życia, czego najwyższym świadectwem jest tajemnica Krzyża i Eucharystii, może być darem autentycznej miłości.
Praktycznie można zauważyć, że znaczenie świętych w ukazywaniu
wolności przez miłość polega także na tym, że w ich życiu świadectwo owego bezinteresownego daru staje się szczególnie wyraziste
i bezgraniczne.
Można postawić pytanie: dlaczego wolność przez miłość? A z innej
strony: dlaczego wolność jest wyrazem miłości? Dlaczego jedynie miłość, ze wszystkim tym, co jest z nią związane, może być spełnieniem
wolności? Dlaczego „prawda wolności jest wprost proporcjonalna do
prawdy miłości”39? Pierwsza odpowiedź narzuca się sama przez się,

36

Jan Paweł II, przemówienie do młodzieży (niewygłoszone), Kraków, 8.06.1979
nr 1 (maszynopis).

37

Por. 5 Prefacja Wielkanocna, [w:] Mszalik niedzielny. Liturgia sakramentów.
Modlitwa Kościoła, Olsztyn 1993, s. 438.

38

Jan Paweł II, Eucharystia jest „Sakramentem siły przebicia”. Spotkanie z młodzieżą przed siedzibą arcybiskupów krakowskich, Kraków, 10.06.1987, ORpl (1987)
8 nr 5, s. 24; Por. A. Szostek, Człowiek – darem. Samospełnienie w samooddaniu,
[w:] Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości. „Gdzie jesteś Adamie?”,
red. T. Styczeń, Lublin 1987, s. 130.

39

J. Szymik, Dwa głody, jeden Pokarm, „Więź” 40:1997 nr 8, s. 74.
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jak wskazuje Jan Paweł II: „Tego właśnie uczy nas Chrystus”40. Takie
jest po prostu Jego ewangeliczne orędzie, które w pełni rozeznaje
ontyczną prawdę człowieka i dodatkowo ją ubogaca wcielona Osoba
Syna Bożego.
Punktem wyjścia dla takiego rozumienia wolności jest przekonanie,
że wolność ujawnia się nie wtedy, kiedy dowolnie wybiera się spośród
wielu możliwości, ale dopiero wtedy, kiedy dokonuje się wyboru wartości, kiedy dokonuje się wyboru prawdy o dobru urzeczywistnionym
w ludzkim czynie, który ma wielorakie formy i przejawy. „Doskonałość
domaga się tej dojrzałości w darze z siebie, do której powołana jest
ludzka wolność”41. Osoba ludzka dzięki strukturze samostanowienia,
będąc podmiotem i sprawcą swojego działania, jest obecna w swoim
czynie i jednocześnie miejscu, choć jego ukierunkowanie może być
zróżnicowane.
Niezbywalna godność człowieka, każdego człowieka, nie pozwala,
by osoba była traktowana jako środek do jakiegoś innego celu poza
nią samą, czyli domaga się absolutnej bezinteresowności. Jedyną postawą, możliwą do przyjęcia w takiej sytuacji, jest miłość, jako szczyt
rozeznania odniesienia do drugiej osoby. Wobec powyższego również
prawda o dobru domaga się afirmacji i to afirmacji bezinteresownej,
czyli miłości42. Jan Paweł II mówi o oczekiwanej w życiu „miłości do
prawdy”43.
Bezwarunkowe uznanie (umiłowanie) prawdy o samym sobie,
o swojej niezbywalnej i zarazem twórczej godności osobowej będzie
więc wezwaniem dla wolności, by ta w aktach samostanowienia nie
sprzeniewierzała się poznanej własnej godności. Ona zawsze zobowiązuje i jest wręcz zadaniem zadanym do podjęcia. Ostatecznie tylko
osobowa miłość prawdy może stać się pełnym potwierdzeniem godności człowieka, i to w bogactwie jego spełniania się oraz wielorakich
postaw relacyjnych.
Umiłowanie prawdy o sobie z natury swojej musi prowadzić do
umiłowania prawdy o drugiej osobie, tak widzianej indywidualnie
jak i społecznie czy wspólnotowo. Drugi człowiek bowiem jawi się
40

Jan Paweł II, Trudny dar wolności. Homilia podczas Mszy św. w kaplicy Cudownego
Obrazu. Częstochowa, 13.06.1987, ORpl (1987) 8 nr 5 bis, s. 9.

41

VS 17.

42

Por. T. Styczeń, Wolność z prawdy żyje. Wokół encykliki „Veritatis splendor”,
[w:] Jan Paweł II, „Veritatis splendor”. Tekst i komentarze, red. A. Szostek,
Lublin 1995, s. 140.

43

Jan Paweł II, Jakie są perspektywy tego pokolenia? Przemówienie w auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin, 9.06.1987, ORpl (1987) 8 nr 5, s. 11.
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przed wszystkim jako drugie „ja”, druga osoba, drugi osobowy podmiot, niosący w sobie taką samą godność, choć jednocześnie w swej
różnorodności jest także różnorodnym „ty”. W tym kontekście wobec
osoby ludzkiej jedyną postawą możliwą do zaakceptowania jest bezinteresowna miłość. Dlatego jedynie taka miłość potwierdza i jakby
jednocześnie wypowiada w czynie osobową godność osoby ludzkiej, jej
człowieczeństwo, a tym samym wolność każdej osoby. Z tego powodu
również jedyną możliwą drogą najdoskonalszego spełnienia ludzkiej
wolności jest miłość, i to miłość bezinteresowna, która otwarta jest na
siebie samego oraz innych ludzi 44.
Miscellanea
Każda interesowność względem drugiej osoby stawia ją raczej
w sytuacji środka do osiągnięcia jakiegoś celu poza nią samą. Każda
interesowność wobec drugiej osoby jest zarazem negacją prawdy o jej
godności. Ale tym samym – ponieważ jest ona drugim „ja” – postawa
taka jest jednocześnie negacją prawdy o sobie samym. W tym kontekście ostatecznie „miłość jest tą siłą, która nie narzuca się człowiekowi
od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego
najbardziej wewnętrzna własność”45. Zapewne jest to jeden z powodów, dla których Vaticanum II podkreśla, że „człowiek [...] nie może
odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar
z siebie samego”46. To droga pełni siebie, ale także i droga ku pełni
innych, ostatecznie znaczona miłością, która jest zdolna na pełnego
daru z siebie.
Dzieje się tak dlatego, ponieważ „bezinteresowny dar z siebie”,
czyli miłość, jest bardzo szczególnym sposobem potwierdzenia swej
osobowej tożsamości, która korzeniami sięga faktu bycia stworzonym
na obraz i podobieństwo Boga. To z jednej strony dar, a z drugiej
i zobowiązanie. Bez tego odniesienia trudno mówić o jakiejkolwiek
prawdzie człowieka, zwłaszcza w bogactwie jego wielorakich odniesień. Jan Paweł II pójdzie jeszcze dalej i powie: „Świętość jest więc
szczególnym podobieństwem do Chrystusa. Jest podobieństwem przez
miłość. [...], podobieństwem, [...] które sięga tajemnicy Jego jedności
44

Por. T. Styczeń, Miłość spełnieniem wolności. Konieczność dyscypliny życiowej
w kontekście nauczania Jana Pawła II, „Summarium” 1979 nr 8, s. 44-50; T. Styczeń, Miłość a sens życia. Nad encykliką Jana Pawła II „Redemptor hominis”,
[w:] Jan Paweł II, „Redemptor hominis”. Tekst i komentarze, red. Z. J. Zdybicka,
Lublin 1982, s. 93-98; T. Styczeń, Człowiek w polu odpowiedzialności za siebie
i drugich, „Communio” 2:1982 nr 2, s. 45-48.

45

Jan Paweł II, Odpowiedzialność ludzi nauki i kultury za prawdę. Przemówienie
do rektorów wyższych uczelni w Polsce. Toruń, 7.06.1993, ORpl (1999) 20 nr 8, s. 28.

46

KDK 24.

172

Miscellanea

Bp Andrzej Dziuba

z Ojcem w Duchu Świętym”47. Takie osadzenie miłości dotyka jednocześnie wolności i jej konsekwencji, które najdoskonalej wyraziły się
właśnie w Chrystusie.
Miłość jest więc jedynym oraz najdoskonalszym sposobem potwierdzenia siebie jako osoby i jednocześnie urzeczywistnienia swego człowieczeństwa w bogactwie relacyjnych odniesień zwłaszcza do innych
ludzi. Osoba staje się sobą, potwierdza i urzeczywistnia siebie tylko
w swoim wolnym działaniu, ostatecznie odniesionym do swej ontycznej
prawdy, a także prawdy moralnej. Dlatego faktycznie w kategoriach
etyczno-moralnych tylko ten może być wolny, kto doskonale miłuje.
Zatem „należy troszczyć się osobiście lub przez innych, by każdy
z wiernych został doprowadzony w Duchu Świętym do rozwoju swego
własnego powołania zgodnie z Ewangelią, do szczerej i czynnej miłości
oraz wolności, którą nas Chrystus wyzwolił”48.
Ponieważ jednak tożsamość osoby ludzkiej nie wyczerpuje się wyłącznie w odniesieniu do niej samej czy do innych ludzi, ale pełnię
odnajduje dopiero w odniesieniu do Boga, toteż miłość, o której tu
mowa, powinna dotyczyć także Tego, którego obraz w świecie stworzonym człowiek stanowi. To dar bycia stworzonym w miłości obrazem
i podobieństwem samego Boga. Zatem odniesienie do Boga urasta tu
do rangi egzystencjalnej, rzeczywistości godnej ontycznego, osobowego rozeznania człowieka. W konsekwencji „człowiek nie może być
prawdziwie wolny, jak tylko przez miłość. Miłość Boga nade wszystko
i miłość ludzi: braci, bliźnich, rodaków [...]”49.
Jedynie miłość zatem niesie z sobą szczególne doświadczenie wyzwolenia i spełnienia wolności, choć nie jest to dla wszystkich do końca
rozstrzygającym50. Miłość chrześcijańska winna jednak przybierać
zróżnicowane wyrazy oraz formy, m.in. działalności charytatywnej,
liturgicznej, etyczno-moralnej, wychowawczej i edukacyjnej oraz
odpowiedzialności za życie społeczne51. Także „czystość podjęta «dla
47

Jan Paweł II, Homilia wygłoszona podczas uroczystej Mszy świętej na Błoniach
Krakowskich..., dz. cyt., s. 805.

48

DK 6.

49

Jan Paweł II, Trudny dar wolności. Homilia podczas Mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu..., dz. cyt., s. 9.

50

Por. Jan Paweł II, Akt Oddania Matce Bożej. Częstochowa, 4.06.1979, [w:] Tenże.
Nauczanie papieskie, t. II, cz. 1 1979, s. 619-620.

51

„Ojciec Rafał i Brat Albert od wczesnych lat życia rozumieli tę prawdę, [...] że
miłując – trzeba siebie dać – owszem, że trzeba «życie swoje oddać». [...] To
dawanie życia za przyjaciół swoich, za rodaków, wyraziło się również w 1863
roku poprzez ich udział w powstaniu. [...] Każdym z nich kierowała bohaterska
miłość Ojczyzny” (Jan Paweł II, Homilia wygłoszona podczas uroczystej Mszy
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Królestwa Niebieskiego» (Mt 19, 12), którą ślubują osoby zakonne,
należy cenić jako niezwykły dar łaski. Ona bowiem w szczególny sposób daje wolność ludzkiemu sercu (por. 1 Kor 7, 32-35), by bardziej
rozgorzało miłością do Boga i wszystkich ludzi”52.
Wolność pojęta osobowo zawsze domaga się nieustannego dokonywania aktów samostanowienia, także w konfrontacji z innymi. Każdy
człowiek, korzystając z daru wolności, sam musi zawsze nadawać
kształt swoim czynom oraz innym postawom i zachowaniom moralnym. Tylko od niego – osobowego podmiotu – zależy, czy będzie to
kształt miłości, czy kształt przeciwny miłości. A więc swoista konfronMiscellanea
tacja wartości. Dlatego wolność jest pewnym trudem, zobowiązaniem
i wymaga jej twórczego kształtowania, także przez miłość.
Jednym ze szczególnie istotnych sposobów kształtowania wolności przez miłość jest niewątpliwie poszukiwanie prawdy, gdyż ona
wyzwala. Stąd wśród ludzi jest wielu, „którzy na drodze szukania
prawdy doszli zarazem do szczytów świętości”53, a zatem i w miłości
oraz wolności, ale przez miłość. Widać więc, że jedną z podstawowych
dróg wiodących ku szczytom wolności jest droga szczerego poszukiwania prawdy, a w duchu chrześcijańskim i miłości zadanej w Jezusie
Chrystusie.
Nie jest to jednak droga wystarczająca, bowiem ostatecznym
źródłem miłości jest tylko sam Bóg. „W Nim ma początek nie tylko
wszelkie istnienie, ale nade wszystko wszelka miłość w świecie istot
stworzonych. Wszelka miłość w naszych ludzkich sercach”54. Nie sposób w drodze ku pełni wolności przez miłość pominąć to podstawowe
doświadczenie osobowego Boga, który sam jest Miłością (por. 1 J 4,
8). Jest ono niejako warunkiem wszelkiej miłości. „Człowiek może
świętej na Błoniach Krakowskich..., dz. cyt., s. 805); Por. A. Magdziak-Miszewska,
Posługa dla Polski, „Więź” 40:1997 nr 8, s. 114.
52

Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego, 12;
„Właściwością zaś jej (prawdziwie ludzkiej formacji młodzieży) jest to, że stwarza w społeczności szkolnej atmosferę przesiąkniętą ewangelicznym duchem
wolności i miłości, dopomaga młodzieży, aby w rozwijaniu własnej osobowości
wzrastała zarazem wedle nowego stworzenia, którym stała się przez chrzest,
a całą ludzką kulturę porządkuje ostatecznie zgodnie z orędziem zbawienia,
tak aby poznanie, które wychowankowie stopniowo zdobywają odnośnie do
świata, życia i człowieka, było oświetlone wiarą” (Deklaracja o wychowaniu
chrześcijańskim, 8).

53

Jan Paweł II, Spotykamy się w imię wspólnej miłości do prawdy. Przemówienie
wygłoszone z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 8.06.1997, ORpl (1997) 18 nr 7, s. 61.

54

Jan Paweł II, Niech nikt nie bogaci się kosztem bliźniego. Homilia wygłoszona
podczas Mszy św. odprawionej na stadionie OSIR-u w Płocku..., dz. cyt., s. 10.
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miłować, ponieważ został najpierw umiłowany przez Boga. Święty Jan
nas poucza: «My miłujemy, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował»
(1 J 4, 19)”55. Wynika stąd, że poza doświadczeniem Boga, człowiek nie
jest zdolny do doskonałego miłowania. Dlatego nieustannie potrzebuje
on owego doświadczenia „bycia miłowanym”, nieustannie potrzebuje
doświadczenia zbawienia uzdalniającego go do miłości, by móc spełnić
siebie jako osoba wolna przez miłość, czyli ostatecznie jako człowiek,
jako obraz Boga, który jest Miłością.
Takie rozumienie wolności i jej źródeł będzie rodziło kolejne wezwanie pod adresem działalności ewangelizacyjnej Kościoła. Zatem
jednym z naczelnych jego zadań będzie prowadzenie człowieka do
owego doświadczenia „bycia miłowanym”, bez którego nie będzie on
mógł spełnić siebie. To dlatego „człowiek nie potrafi żyć bez miłości.
Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest
pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się
z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli
nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa”56.

***
Wolność związana jest z prawdą. Wolność może wyrazić się jedynie
przez miłość. Jednak dzisiejszy człowiek absolutyzując wolność często
nie pyta i nawet nie chce wiedzieć co to jest prawda. Taka postawa
w konsekwencjach personalistycznych powoduje, że on sam nie wie
kim jest, skąd pochodzi i jakie jest jego przeznaczenie. Wszystko to
prowadzi do autodestrukcji człowieka.
Słowa kluczowe: Jezus Chrystus, miłość, wolność, miłosierdzie,
męczeństwo.
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Jan Paweł II, Odpowiedzialność ludzi nauki i kultury za prawdę. Przemówienie
do rektorów wyższych uczelni w Polsce..., dz. cyt., s. 28.
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Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, Città del Vaticano 1979, nr 10.
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L’Exultet – une catéchèse vécue

EXSULTET – ŻYWĄ KATECHEZĄ
Exsultet postrzegany jest często jako tekst mający swoją historię, konkretną
strukturę, słownictwo, zróżnicowaną linię melodyczną. To jedna, zewnętrzna
strona Orędzia wielkanocnego. Nie można jednak zapomnieć o wewnętrznym
jego wymiarze. Autor analizując tekst w świetle liturgii paschalnej ukazuje
Exsultet w odmienny niż dotychczas to robiono sposób. Poszukując jego
katechetycznego wymiaru ukazuje Orędzie paschalne jako szkołę modlitwy
odwołującą się do typologii biblijnej, liturgicznego czasu, konkretnych znaków,
obrazów. Dostrzega tekst, który ożywa w liturgii, gdy jest śpiewany.
Słowa kluczowe: Exsultet, katecheza, liturgia, modlitwa, obraz, typologia
biblijna, śpiew, czuwanie.

THE EXSULTET AS A LIVING CATECHESIS
The Exsultet is sometimes perceived as a text with its own history, concrete
structure, lexicon and the melody with a changing melody line. This is one,
external aspect of the Easter message. However, its internal dimension also
cannot be forgotten. The author analyses the text in the light of the Easter
Liturgy, looking at the Exsultet in a different way. On his seeking its catechetical
dimension, he interprets the Easter message as a school of prayer. In his analysis
he refers to the Bible typology, the liturgical time, concrete signs and images.
He interprets the text as a message that becomes lively when it is chanted.
Key words: the Exsultet, catechesis, liturgy, prayer, image, biblical typology,
chant, keeping a vigil.
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Introduction
Catéchèse et liturgie – faire écho dans la vie

Miscellanea

Avant de se concentrer sur certaines questions relatives à la
dimension catéchétique de l’Exultet il convient de rappeler qu’il est
difficile d’exprimer précisément ce que nous appelons «catéchèse» 1.
Néanmoins, selon le Catechesi tradendae la catéchèse apparaît comme
«une éducation de la foi des enfants, des jeunes et des adultes, qui comprend spécialement un enseignement de la doctrine chrétienne, donné
en général de façon organique et systématique, en vue de les initier à
la plénitude de la vie chrétienne»2. Le mot central de cette tentative
de définition est le terme d’«éducation». Il ne s’agit pas bien sûr ici
d’assurer seulement la maturité de la personne, mais de contribuer «à
ce que les baptisés, introduits pas à pas dans la connaissance du mystère du salut, deviennent chaque jour plus conscients de ce don de la foi
qu’ils ont reçu, apprennent à adorer Dieu le Père en esprit et en vérité
(Jn 4,23) avant tout dans l’action liturgique… » 3. Dans cette perspective
nous voyons que la catéchèse ne reste pas seulement au plan intellectuel, mais prend vie dans une pratique liturgique qui a pour centre le
Christ, dont la vie, la mort et la résurrection sont initiatrices de la vie
nouvelle. « Si la liturgie – comme nous le rappelle Villepelet – est à la
fois le lieu et l’action qui peut favoriser une expérience de Dieu, elle est
catéchisante. C’est dans et par la liturgie que les chrétiens sont catéchisés de façon permanente»4 Chaque célébration est un lieu et un temps
favorable pour la catéchèse, dont elle est la forme éminente.5 La catéchèse, est toujours liée à l’action liturgique de l’Église. « L’éducation
de la foi » se réalise « dans » et « par » la liturgie. Les liens entre la
catéchèse et la vie liturgique, qui est le « sommet » et la «source » de
la vie de l’Église animée par l’Esprit6 ou, comme l’ont bien remarqué
1

Tous les mots avec radical «-éché-» comme catéchèse, catéchisme, catéchétique
etc., ont leur racine dans le vocabulaire grec voulant dire «faire écho», «faire
résonner une parole à l’oreille d’un autre». Sur la naissance de la catéchèse voir
C. Lagarde, Au nom des Pères – La Bible pour la prière. Exégèse et Catéchèse
aujourd’hui, Paris, Mame, 1992, p. 19-42.

2

CT 18.

3

GE 2.

4

D. Villepelet, « La liturgie comme médiation de la catéchèse », MD 234 (2003),
p. 68.

5

DGC 71.

6

SC 10 : « Toutefois, la liturgie est le sommet auquel tend l’action de l’Église, et en
même temps la source d’où découle toute sa vertu. »; DGC 27 : « la vie liturgique
est perçue davantage comme la source et le sommet de la vie ecclésiale »; Sur
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les évêques de France, «le lieu où la communauté se laisse visiter par le
Christ»7, nous montrent une relation complémentaire pour faire écho
dans la vie des chrétiens.

Les procédés catéchétiques
La catéchèse a besoin de la liturgie et inversement la liturgie a besoin
de la catéchèse8. C’est dans ce contexte que nous voulons voir l’Exultet
qui fait partie de la liturgie de la Vigile pascale et qui porte une forte
dimension catéchétique9. Cet article, se limite à l’aspect de l’éducation
de la foi qui voit la catéchèse se réaliser « dans » et « par » la liturgie Miscellanea
de façon permanente, systématique et organique. La liturgie a une
âme et un corps. Tandis que le mystère pascal est son âme et évite
d’en faire «une simple opération culturelle»10, les expressions verbales,
gestuelles, vocales, visuelles composent son corps. Ce travail présente
à partir de l’Exultet comment ces éléments «corporels» de la liturgie
aident à aller au cœur de la foi que la veillée pascale nous fait vivre
chaque année. Nous allons présenter ici les procédés catéchétiques
en quatre étapes. Dans la première nous verrons l’Exultet comme
une forme d’invitation des participants à la prière. Ensuite, dans la
deuxième nous présenterons notre propos en recourant à la typologie
et au temps liturgique ; dans la troisième étape nous aborderons le
problème des signes concrets. Dans la quatrième nous mentionnerons
quelques observations sur le chant. La dernière étape étudiera aussi
d’autres procédés comme les images, pour compléter cette réflexion
sur la dimension catéchétique de l’Exultet. Dans la liturgie pascale,
le Praeconium paschale nous invite à aller au cœur de la foi. Il est un
des témoins du mystère de cette nuit où «le ciel s’unit à la terre, où
l’homme rencontre Dieu» (EF 29)11.
Catéchèse liturgique «comme une forme éminente de catéchèse : CT 23; SC 35
ad 3; CIC 777, ad 1 et 2.
7

Commission Episcopale de la Catéchèse et du Catéchuménat, Aller au cœur de
la foi – Question d’avenir pour la catéchèse, Paris, Bayard/Cerf/Fleurus-Mame,
2003, p. 23.

8

E. Alberich, La catéchèse dans l’Église, Paris, Cerf, 1986, p. 253-254.

9

On peut aussi trouver des procédés catéchétiques dans les autres éléments de
la liturgie célébrée dans nos églises au cours de l’année liturgique, comme la
vigile pascale, la bénédiction du feu, la bénédiction de l’eau, la procession vers
le baptistère, la litanie.

10

L.-M. Renier, Pour une liturgie créative, Paris, 1996, p. 115.

11

Le texte français de l’Exultet sera désigné désormais par EF et le texte latin
par EL accompagnés de numéros des versets.
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1. La voie de la prière

Miscellanea

La proposition de la foi nécessite de conduire à l’expérience vivante
une relation personnelle avec le Dieu vivant et vrai. L’homme, par sa
nature se languit sans cesse d’un dialogue permanent avec Celui qui,
dans son amour infini, l’a créé. En répondant à cet amour de Dieu,
l’homme essaie de réaliser ce souhait, particulièrement dans la prière.
Même si la prière n’est pas facile au quotidien, elle permet d’entrer
dans une relation d’alliance entre Dieu et l’homme. Le « savoir sur
Dieu » fait naître normalement la prière. Dans la célébration liturgique
la formation à la prière se poursuit en nourrissant en nous l’expérience
de Dieu. C’est dans la liturgie que l’homme apprend à adorer Dieu le
Père en « esprit et en vérité » (Jn 4,24). L’expérience de la prière trouve
en elle la source vive, et c’est pourquoi la célébration liturgique est
parfois appelée « la prière de l’Église »12. Pour la catéchèse, cette prière
ne reste pas sans signification. Chaque forme de la prière liturgique
éduque les fidèles, parce qu’elle est une expression de la foi, de l’espérance et de l’amour.
Pour celui qui participe à la vigile pascale, le Praeconium paschale
est une forme de prière. En tant que tel, il conduit dans sa spécificité
les participants à une démarche d’approfondissement spirituel, soit
qu’ils croient, soit qu’ils commencent ou recommencent à croire. Dans
l’Exultet on peut voir une authentique «école » de la prière. C’est un
exemple de prière qui conduit à la prière. Dans la structure de la Laus
cerei nous voyons les éléments fondamentaux de la prière chrétienne.
La prière a toujours un destinataire. Elle est adressée à Dieu. En
regardant l’éloge pascal nous voyons très bien qu’il est surtout adressé
au «Père tout-puissant, Dieu invisible»13 mais avec mention de «son Fils
unique, Jésus Christ, notre Seigneur» (EF 9). Le destinataire de notre
prière est Dieu en trois personnes. Nous le voyons dans les formules
qui achèvent notre Laus cerei. Comme la plupart des oraisons de la
liturgie, notre éloge du cierge pascal aussi s’achève traditionnellement
par une formule trinitaire «lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit » (EF
32). L’Exultet latin pose le problème de l’adaptation de la traduction
12

P. De Clerck, L’intelligence de la liturgie, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Liturgie »
4, 1997, 2e éd. revue et augm., 2005, p. 88.

13

Dans les autres lieux de l’Exultet nous pouvons remarquer que nous nous
adressons à Dieu le Père par les expressions suivantes: « au Père éternel »
EF 10, « tu as tiré d’Égypte... et leur as fait passer la mer Rouge » EF 12, « ta
grâce » EF 17, « ton amour » EF 18, « tu livres le Fils » EF 18, « accueille, Père
saint » EF 25, « l’Église t’offre par nos mains » EF 25, « aussi nous t’en prions,
Seigneur ; Permets que ce cierge pascal, consacré à ton nom » EF 30, « Qu’il soit
agréable à tes yeux » EF 31.
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des textes. Par rapport au texte français, ce texte latin ne donne pas
une formule trinitaire de la péroraison de Praeconium paschale14.
Même si l’accent en latin est mis sur le Christ, la formule française qui
termine l’Exultet nous présente très clairement Dieu le Père comme
destinataire de nos prières.
On ne peut pas non plus oublier celui qui prie. L’autre critère qui
caractérise le Praeconium paschale est donc le sujet de la prière. Par sa
nature, la prière est une élévation de l’âme vers Dieu. Dans la prière
chrétienne on voit une relation personnelle et vivante de l’homme avec
Dieu qui habite en son cœur15. Notre Exultet distingue très concrèMiscellanea
tement les sujets de la prière. Ils sont présents dès le début, comme
nous le suggèrent les trois premiers versets de l’éloge pascal, dans
les anges, la terre, la mère Église. Ils sont tous ensemble invités à la
louange de la victoire du Christ (EF 1-3). Ensuite vient l’autre sujet de
la prière. Il apparaît à travers celui qui chante l’éloge pascal. Cela est
bien explicitement montré dans le prologue du Praeconium paschale
exlusivement réservé au diacre ou au prêtre : « ne cessez pas d’en appeler avec moi à la bonté du Tout-Puissant» et « que sa lumière me pénètre
et je chanterai la gloire du cierge pascal »( EF 4-5). Dans ce contexte,
même l’attitude de celui qui chante « à pleine voix et de tout cœur » (EF
9) et «ac mentis affectu» (EL 9), comme l’ajoute la version latine, n’est
pas sans signification. Elle montre l’engagement de celui qui exécute
la prière chantée. Au cours de l’Exultet nous voyons que le ministre
ordonné, par sa prière personnelle et très humble, demande aussi à
l’assemblée son assistance par la prière. Donc, nous pouvons remarquer que tous les participants invités à célébrer la Vigile pascale sont
sujets de la prière. L’Exultet nous donne à voir que chaque membre
de l’Église dans la prière, soit personnelle soit communautaire, est
sujet. Entre le destinataire et le sujet de la prière, il y a un échange
permanent, et cette forte interaction entre le destinataire – Dieu, et le
sujet – l’homme, se révèle particulièrement dans le dialogue ordinaire
sous forme d’introduction à la préface. C’est une forme typiquement
liturgique qui fait aussi partie de l’Exultet (EF 6-8).
14

L’Exultet se termine par : « Flammas eius lucifer matutinus inveniat: Ille, inquam,
lucifer, qui nescit occasum: Christus Filius tuus, qui regressus ab inferis, humano
generi serenus illuxit, et vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen » (EL 32).
La conclusion latine de cette hymne se présente plutôt comme christologique.
C’est le Christ qui est au centre de cette nuit «qui arrache au monde corrompu,
aveuglé par le mal ceux qui, aujourd’hui et dans tout l’univers, ont mis leur foi »
(EF 14) en Lui.

15

CECA (Catéchisme de l’Église Catholique Abrégé) 534.

180

Miscellanea

Ks. Leszek Mariusz Jakoniuk

Après avoir présenté la question du sujet et du destinataire de la
prière, il faut se concentrer aussi sur ses formes. Notre Exultet révèle
la richesse des formes de la prière chrétienne. La forte dynamique de
Praeconium paschale rend l’expérience de Dieu plus accessible. En
regardant le texte de notre éloge pascal nous apercevons premièrement que la prière est une louange et une action de grâce. Le corpus
de l’Exultet n’est qu’une louange pascale avec ses fameux éloges de la
nuit qui reviennent plusieurs fois, comme un refrain (EF 11-15, 21-24,
29). Bien que la Laus cerei entièrement en forme d’hymne corresponde
à une prière de louange dès les premières phrases, on entend cette
invitation à la louange bien illustrée par les trois mots latins « exultet,
gaudeat et laetetur » (EF 1-3). Dans la prière de louange, l’assemblée est
formée et encouragée à rendre gloire à Dieu parce qu’Il est. La plupart
des éléments du Praeconium paschale rendent gloire à Dieu pour la
lumière qui illumine la nuit et pour toutes les œuvres qui viennent de
ses mains (EF 22).
Ensuite la prière de l’Exultet monte comme des appels vers Dieu
qui portent des paroles d’intercession. C’est un genre qui consiste à
demander une faveur pour un autre. Cela est visible particulièrement
quand le diacre s’adresse à l’assemblée pour qu’elle intercède pour lui
au moment de chanter «la gloire du cierge pascal» (EF 4-5). Cette prière
nous ouvre aux autres et fait que nous devenons, au fur et à mesure,
plus généreux et désintéressés dans nos prières. L’élément suivant, et
proche de l’intercession, c’est la prière de demande qui a pour objet
nos vrais besoins, tant spirituels que matériels. Dans le Praeconium
paschale elle s’exprime par exemple dans les expressions: « accueille,
Père saint, en sacrifice du soir la flamme montant de cette colonne de
cire», « nous t’en prions, Seigneur, Permets que ce cierge pascal …brûle
sans déclin», « qu’il soit agréable », « qu’il brûle encore» (EF 25, 30-32).
Après le dialogue introductif à « l’eucharistie lucernaire » comme
une formule de la prière typiquement liturgique, ce qui, entre autres,
souligne son caractère liturgique, nous voyons également que «vraiment, il est juste et bon de chanter à pleine voix […] de tout cœur » (EF 9)
et « de toute intelligence »16 notre Dieu. Les paroles de la Laus cerei
renforcent l’assemblée liturgique dans l’idée que la prière peut être
un chant sur Dieu. En elle nous chantons «le Père tout-puissant, Dieu
invisible et son Fils unique, Jésus Christ » (EF 9). Dieu est « chantable »

16

« toto cordis ac mentis affectu et vocis ministerio personare », EL 9.
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comme nous pouvons l’entendre aussi dans le canon de Taizé « le
Seigneur est mon chant » sur un thème du Livre d’Isaïe17.
L’autre forme de prière présente dans notre éloge pascal est une
méditation. Par elle, nous cherchons à comprendre le pourquoi et
le comment de notre vie chrétienne18. Au cours de la méditation, on
se pose souvent des questions sur le sens de l’existence comme dans
l’Exultet : «A quoi servirait-il de naître sans le bonheur d’être sauvé» (EF
16). Cela provoque des moments méditatifs. Ces questions au cours de
la prière, souvent anthropologiques, demandent des réponses, ce qui
n’est pas étrange pour notre Exultet. Cela est particulièrement visible
Miscellanea
quand on entend le passage sur la dette d’Adam remise par le sang
du Christ, et quand on chante les figures de cette remise : la Pâque
juive, la nuit de la sortie d’Égypte avec le fameux passage par la mer
Rouge ou « le feu d’une colonne lumineuse » (EF 10-15). Sans doute ces
événements constituent-ils en même temps le contenu de la prière,
c’est-à-dire lui donnent sa raison d’être.
La prière de l’Exultet est un émerveillement sur l’action de Dieu par
son Fils : «… imprévisible choix de ton amour pour racheter l’esclave,
tu livres le Fils. Il fallait le péché d’Adam que la mort du Christ abolit.
Heureuse était la faute qui nous valut pareil Rédempteur » (EF 18-20).
Cette attitude consiste à voir l’action de Dieu, qui dépasse nos prévisions, et à s’émerveiller de ses effets «car le pouvoir sanctifiant de
cette nuit » – comme nous le dit l’Exultet – chasse les crimes et lave les
fautes, rend l’innocence aux coupables et l’allégresse aux affligés, dissipe la haine, dispose à l’amitié et soumet toute puissance » (EF 23-24).
La prière réclame du temps, mais elle est aussi un éloge du temps
du salut au cours de la Nuit sainte. Dans la Laus cerei nous chantons
les merveilles que Dieu fait pour nous dans le temps présent -« hic
et nunc » (EF 11-15). Dans cet éloge l’Exultet cultive la mémoire du
mystère pascal et le rend présent aujourd’hui. Le Praeconium paschale
nous situe dans le temps et nous introduit dans le « hodie » de Dieu.
Enfin, par analogie avec la prière d’action de grâce qu’est la messe,
nommée d’ailleurs dans la tradition d’Orient et d’Occident «sacrifice
de louange»19, la prière de l’Exultet est un sacrifice. Nous voyons
l’Église rassemblée dans le temple comme sujet de la prière qui
offre «en sacrifice du soir la flamme»(EF 25). Cette attitude explicite
nous oriente aussi vers la communauté. Ici la prière prend un aspect
17

Is 12, 2 et 5 ; Canon n° 17 dans : Chants de Taizé, Ateliers et Presses de Taizé,
2003.

18

CEC (Catéchisme de l’Église Catholique) 2705.

19

CEC 2646.
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ecclésial (communautaire). Cela se voit aussi dans notre Exultet en
entendant l’invitatoire, la prière du diacre, le dialogue ou l’Amen
final de l’assemblée. Avant tout, au cours de cet hymne nous nous
sortons de l’individualisme et nous nous associons progressivement
à la pensée communautaire. On passe du simple subjectivisme à
l’attitude objective de l’âme. Nous ne pensons pas seulement à notre
niveau (subjectivisme) mais – étant dans la communauté de l’Église qui
célèbre et prie – nous sommes conscients que notre vie chrétienne a
une dimension sociale. L’éloge pascal fait aussi entrer les participants
dans la prière qui contribue non seulement à une communion entre
eux, mais aussi à une communion du ciel avec la terre et de l’homme
avec Dieu (EF 29).
Dans la prière de l’Exultet, qui intègre beaucoup de formes de
prière communautaire, les participants trouvent aussi une nourriture
pour leur prière personnelle. L’Exultet est une sorte d’authentique
formation à la prière, où l’articulation entre la prière communautaire
et personnelle est nécessaire pour une véritable action liturgique : la
piété chrétienne est concrètement exprimée dans notre laus cerei par
les éléments d’intercession et de demande, de louange et d’action de
grâce.
Tous ces éléments qui composent la prière de l’Exultet sont très
importants et remarquables dans le contexte catéchétique, et sans
doute on ne peut pas imaginer l’Annonce de la Pâque à partir d’eux.
Le Praeconium pascal, comme chaque prière, reçoit une valeur chrétienne quand il devient communion au Christ et quand il prend la
dimension de son Corps – Église20. La prière développe en nous le
«dialogue avec le Christ qui fait de nous ses intimes : ‘Demeurez en moi,
comme moi en vous’ (Jn 15,4) »21. La catéchèse, comme un devoir et une
responsabilité pour toute la communauté chrétienne, a besoin, comme
les autres démarches réalisées en Église, d’être enveloppée de prière.
Quand elle est inscrite dans un climat de prière, « l’apprentissage de
toute la vie chrétienne atteint toute sa profondeur »22. Tout ce qu’on
reçoit par l’enseignement, par une conséquence naturelle, suscite la
mise en pratique qu’est la prière. Si la catéchèse est bien comprise,
elle conduit simultanément à la prière. Or, tout le fruit de l’enseignement se recueille en elle. L’assemblée, au cours de l’Exultet, se laisse
visiter par les dons spirituels grâce auxquels le mystère pascal est plus
présent et efficace dans la vie.
20

CEC 2564; 2565.

21

NMI (Novo millennio ineunte) 32.

22

DGC (Directoire Général pour la Catéchèse) 85.
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2. L e recours à la typologie et au
présent liturgique – « hodie »
La Constitution Dei Verbum sur la Révélation Divine nous rappelle
que «L’Église a toujours vénéré les divines Écritures » et ajoute que
« la force et la puissance que recèle la parole de Dieu sont si grandes
qu’elles constituent, pour l’Église, son point d’appui et sa vigueur et, pour
les enfants de l’Église, la force de leur foi, la nourriture de leur âme, la
source pure et permanente de leur vie spirituelle »23. De cette source
profite particulièrement la liturgie. Le culte a comme mission de proclamer la parole de Dieu pour qu’elle soit vivante, efficace, et qu’elle Miscellanea
ait «le pouvoir d’édifier et de donner l’héritage » (He 4,12, Ac 20,32, 1Th
2,13). Grâce à cette proclamation, la liturgie n’est ni un meeting, ni une
illusion pieuse mais une rencontre vivante avec Dieu. Au cours de la
veillée pascale, qui a gardé la forme antique de la vigile, nous expérimentons cette rencontre avec Lui dans la proclamation de sa parole,
bien développée et riche en lectures bibliques. Pour les participants
à la célébration, c’est une vraie source d’expérience de Dieu.
En cette Nuit, l’Église propose dans la Liturgie de la Parole neuf
lectures: sept de l’Ancien Testament et deux du Nouveau. Mais ce n’est
pas l’unique moment dans la liturgie pascale où la parole de Dieu est
présente. Quand nous entendons les autres textes liturgiques, nous
voyons qu’ils sont appuyés sur des thèmes tirés de la Bible. Parmi eux
se trouve notre Exultet qui vise, à la suite des Pères de l’Eglise24, à la
résonance intime de la Parole de Dieu.
Le Praeconium paschale fait un recours permanent à l’Ancien Testament de manière typologique pour manifester l’enracinement de la
personne et de l’œuvre du Christ dans les événements de l’histoire
antérieure du Salut. Les événements de l’Ancien Testament présents
dans la Laus cerei sont vus comme la préfiguration de ceux du Nouveau, et l’Ancien Testament perd ici « sa consistance, pour être relu à la
lumière du Nouveau »25. Dans la typologie nous voyons très bien l’unité
des deux Testaments, comme nous le rappelle la fameuse formule de
saint Augustin « Novum Testamentum in Vetere latet, Vetus in Novo
23

DV 21.

24

Il faut remarquer que les catéchèses des Pères sont surtout fondées sur l’Écriture, comme les exemples bien connus des catéchèses de Cyrille de Jérusalem.
Il nous a laissé dix-huit catéchèses baptismales précédées d’une catéchèse
préliminaire et cinq catéchèses dites mystagogique. Cyrille de Jérusalem, Les
catéchèses, coll. « Les Pères dans la foi » 53-54, Paris, Migne-Brepols, 1993.

25

P. De Clerck, « La catéchèse mystagogique des Pères », Catéchèse 141/4 (1995)
p. 62.
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patet »26. La Pâque du Christ est l’œuvre d’une mémoire nourrie de
l’Ancien Testament. L’Exultet chanté au cours de la célébration pascale
nous le montre parfaitement dans son thème principal du passage.
Dans l’éloge de la nuit de Pâques, nous entendons par exemple que
la Pâque de l’Exode – « voici la fête de la Pâque dans laquelle est mis à
mort l’Agneau véritable dont le sang consacre les portes des croyants. (EF
11) – et la Pâque de l’Évangile – « voici la nuit où le Christ, brisant les
liens de la mort, s’est relevé, victorieux, des enfers ; c’est lui qui répandit
son sang par amour pour effacer la condamnation du premier péché» (EF
10,15) – sont associées dans la même louange. La seconde accomplit la
première. La typologie de passage, caractéristique pour notre Exultet,
nous permet de voir que le mystère pascal célébré est un passage qui
nous conduit à la liberté, à la nouvelle vie. En rappelant le recours
au passage d’Israël par la Mer Rouge dans le verset suivant (v. 12), le
texte du Praeconium paschale nous dit que notre marche aujourd’hui,
derrière le cierge pascal, symbolise notre passage de l’esclavage à la
liberté, le passage «où le feu d’une colonne lumineuse repoussait les
ténèbres du péché » (EF 13). Ce thème typologique du passage nous
entraîne dans la réalité toujours nouvelle du mystère pascal qui se
concrétise particulièrement dans les sacrements.
En effet, grâce au recours à la typologie dans l’Exultet, on peut
voir l’annonce de la dimension sacramentelle du mystère pascal
dans l’Eglise. La typologie est lisible dans les événements de l’Exode
durant lequel le Seigneur a tiré d’Égypte les enfants d’Israël et leur a
fait passer la mer Rouge à pied sec (EF 12). A travers deux miracles
accomplis dans l’Ancien Testament, comme nous le dit l’oraison après
la troisième lecture, à la lumière de l’Évangile on reconnaît dans la mer
Rouge « l’image de la fontaine baptismale, et le peuple juif délivré de la
servitude d’Égypte, est la figure du peuple chrétien »27. Ensuite dans la
typologie liée à l’agneau pascal et surtout avec le sang qui consacrait
les portes des croyants pour assurer leur protection, nous pouvons
reconnaître le nouvel Agneau, Jésus Christ. En livrant son corps et
en versant son sang, il nous protège de la ruine et de la mort. C’est la
figure de l’eucharistie qui, aujourd’hui, actualise pour les fidèles sa
mort et sa résurrection.
Nous voyons que la parole de Dieu devient vivante dans notre hymne
pascal. La typologie est efficace parce qu’elle possède sa dimension
temporelle. La typologie biblique prouve donc son enracinement
26

Saint Augustin, Quaest. In Hept. 2,73 – citation relevée par R. Kuntzmann,
Typologie biblique, éd. du Cerf, Paris, 2002, p. 269.

27

MR (Missel Romain), deuxième oraison après troisième lecture, p. 176.
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liturgique. Elle dit l’expérience de Dieu que l’homme peut vivre durant
la vigile pascale. De fait, ce que la Bible transmet dans les paroles, la
liturgie l’actualise dans la célébration. Cette actualisation n’est possible
que grâce au passé. Les événements pascals vécus dans une autre
époque de l’histoire que la nôtre, deviennent aujourd’hui nôtres au
cours de la célébration. Pour les désigner, l’Exultet recourt à « hodie ».
Ce recours au présent liturgique est caractéristique et essentiel pour
la célébration pascale. Le Praeconium paschale nous le montre suffisamment clairement. L’éloge de la nuit « voici la nuit, c’est la nuit, c’est
maintenant la nuit, ô nuit, cette nuit » (EF 12, 13, 14,15, 21, 23, 25, 29)
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revient plusieurs fois comme un refrain. L’actualisation qui se fait dans
le « hodie » de l’Exultet ne se contente pas de faire communiquer le
présent avec son origine. Son rôle est de transmettre le dynamisme de
l’événement passé28. La mémoire caractéristique à chaque célébration,
évoque aussi la fidélité de Dieu qui, contrairement à notre condition
humaine, est la même, aujourd’hui comme hier.
Le recours à la typologie et au présent liturgique pendant la célébration de la vigile donnent la force et le dynamisme pour authentifier
l’expérience pascale. Notre Exultet, participe vivement à cette expérience permanente de Dieu. Grâce à lui, les participants peuvent être
immergés non pas dans un simple souvenir de la Pâque du Christ,
mais dans les vrais événements qui sont célébrés « hic et nunc ».
Nous voyons que la Laus cerei reçoit un caractère catéchisant par
son recours à la typologie biblique, où la Résurrection est l’œuvre
d’une mémoire nourrie d’Ancien Testament et actualisée au présent
liturgique. En l’Exultet nous pouvons voir un modèle d’une catéchèse
de la Résurrection basée sur les Écritures, où le vocabulaire est dynamique et suggestif. C’est une inspiration pour la catéchèse typologique
pascale dont les Pères de l’Église des premiers siècles nous offrent
tant de merveilleux exemples. L’éloge du cierge pascal fait que tous
les symboles et figures tirés de l’Ancien et du Nouveau Testament s’y
montrent aptes, non pas à décrire, mais à signifier l’événement Pascal.
Enfin, par son recours à « hodie » le Praeconium paschale nous aide à
mieux comprendre ce qui sera proclamé au cours des autres parties
de la veillée pascale qui le suivent.

3. L’utilisation du chant
Au cours de la célébration de la veillée pascale, nous voyons que la
structure hymnique de l’Exultet a été exprimée par la forme la plus
28

P. De Clerck, L’intelligence de la liturgie, op. cit., p. 151.
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éminente: par la musique qui l’accompagne. La question de l’étude
musicologique de l’éloge du cierge pascal nous montre qu’il est assez
difficile de présenter dans les détails toutes ses mélodies du fait de leur
grand nombre. Mais cette diversité si riche dans les lignes mélodiques
nous dit déjà combien le chant de Praeconium paschale est intéressant
et comment il trouve son plein épanouissement dans la liturgie. Avec
l’exemple de l’Exultet, nous sommes devant la question du rôle que
peut avoir la musique au cours de l’action liturgique, quelle vocation
et mission elle a à remplir pour favoriser une expérience de Dieu et
par là, montrer la dimension catachétique.
Les chants, la parole proclamée, et le silence liturgique constituent
les éléments de l’expression vocale de chaque célébration29. Au cours
de la liturgie de la Nuit pascale on se tait, on parle et on chante. On
est d’accord que le chant, comme forme très éminente de la liturgie,
a un rôle spécial à accomplir : il est au service30 du rituel. Pour que
l’Exultet, comme élément de la célébration, puisse introduire les
participants de la veillée pascale dans le mystère du Christ ressuscité
et les conduire de façon permanente à la foi, le rite fait recours à la
musique. Le mystère de la foi célébré la Nuit sainte demande d’être
vécu. Le chant de l’Exultet est capable de le faire parce qu’il dépasse
le langage humain qui «est souvent bien faible pour rendre compte de la
profondeur du mystère»31. Dans notre Exultet, comme d’ailleurs dans
chaque texte liturgique chanté, nous voyons que la musique n’est pas
seulement pour la musique. On ne chante pas parce qu’on a l’habitude de chanter. La musique touche aussi le cœur et fait de l’Exultet
une hymne authentique de louange et d’action de grâce. La nuit de
Pâques inaugurée par cette hymne devient « la nuit où le ciel s’unit
à la terre, où l’homme rencontre Dieu » (EF 29). Dans cette rencontre
de l’homme avec Dieu «la parole ne suffit plus : une part de lui-même
s’éveille et se met à chanter »32.
On dit aussi que l’amour est à l’origine du chant qui conduit à un
niveau plus profond que les paroles. Ce but du chant liturgique rejoint
l’amour, comme si la foi et l’amour étaient deux vertus liturgiques
concomitantes. Cette idée peut être illustrée par les chants entendus
29

J-J. von Allmen, Célébrer le salut. Doctrine et pratique du culte chrétien, Paris,
Cerf, 1984, p. 113.

30

Il faut comprendre ce mot évangéliquement. Jésus a dit à ses disciples « je me
tiens au milieu de vous comme celui qui sert » (Lc 22,27).
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O. Manaud, Musique et prière, Nouan Le Fuzelier, édit. des Béatitudes, 2001,
p. 30.
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J. Ratzinger, L’Esprit de la liturgie, Genève, Ad solem, 2001, p. 111.
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lors de la célébration de l’anniversaire d’une personne. Même si dans
le quotidien nous exprimons plus ou moins notre bienveillance, comme
expression de nos meilleurs vœux nous chantons le fameux « joyeux
anniversaire ». Ce chant ne solennise pas seulement le rituel de cette
fête, il naît de l’amour. Il éveille en nous des sentiments qui nous rapprochent les uns des autres33. Si nous récitions ce texte il perdrait de
son sens, de son dynamisme et surtout de son efficacité. Il en est de
même avec l’Exultet. Nous sommes convoqués pour la fête des fêtes. Si
notre hymne de louange et d’action de grâce qui sort des profondeurs
de l’amour pour Dieu était lue au cours de la vigile pascale, son texte
Miscellanea
serait simplement entendu dans le sens littéraire, mais le message
ne serait ni accueilli, ni vécu dans la profondeur de notre cœur. C’est
la musique qui met en relief les paroles du Praeconium paschale qui
sont parfois difficiles à saisir. Notre Exultet exécuté en chantant, en
plus de l’authentique valeur de louange et d’action de grâce, apporte
aux participants la lumière pour comprendre. Il devient un vecteur
de la foi, il précède et, en même temps, conduit à la compréhension.
L’Exultet doit être exécuté par le chant au service du rituel de manière
à ce que notre cœur soit en harmonie avec ce que nous proclamons
en chantant34.
En écrivant sur la prière, nous avons déjà mentionné que notre Praeconium paschale nous oriente vers la communauté. Cette dimension
est intensifiée aussi dans l’Exultet grâce à la musique. Le chant est une
« forme normale et irremplaçable de l’expression communautaire »35.
Chantant l’annonce joyeuse de la Résurrection, nous le faisons dans la
communion – comme nous le voyons dans le texte de l’Exultet – avec
la multitude des anges, notre terre, la mère Église (EF 1-3). Dans le
Praeconium paschale nous invitons la Création entière à chanter avec
nous cette louange enthousiaste. Nous sommes donc tous unis dans
l’allégresse de la Résurrection. Cette unité se manifeste spécialement
dans le dialogue ordinaire de la préface qui fait partie de l’Exultet et
également dans l’Amen final de l’assemblée, parce que nous sommes
invités à bénir et acclamer Dieu «en chantant d’une seule voix»36. La
33

Comme le dit saint Augustin : « Cantare amantis est », Saint Augustin, Sermo
336.
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Cela est bien exprimé par l’adage mens concordet voci, sur l’adage : A. Grün,
Chorgebet und Kontemplation, Vier-Turme-Verlag, 1989, trad. polonaise A. Grün,
Modlitwa chórowa a kontemplacja, Kraków 2003, p. 33-42.; P. De Clerck, L’intelligence de la liturgie, op. cit., p. 35-37.
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J. Gélineau, Le chant du peuple : sa nécessité, sa beauté, MD 60(1959), p. 136.
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MR, Préface commune VI, p. [61].
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musique, avec sa dimension communautaire, nous engage à faire
communion avec les autres dans cette démarche au cours de la nuit
pascale. Nous ne sommes plus étrangers à nous-mêmes. L’Exultet est
comme un « accordeur » qui nous harmonise pour entrer ensemble
dans la célébration du mystère pascal.
Il faut aussi remarquer que le Praeconium paschale, même s’il est
bien exécuté par le chantre, pour ne pas livrer seulement un contenu
mais une expérience, a besoin d’un espace de résonance. L’espace
liturgique37 paraît ici indispensable et décisif. Hors de la célébration
liturgique, le sens e l’efficacité de ce chant peuvent être modifiés. Imaginons l’Exultet chanté hors de la célébration de la vigile pascale et hors
de la «nuit de vrai bonheur » (EF 21). Dans l’une et l’autre situations,
quand bien même notre hymne sera chantée elle n’aura pas la même
force ni le même dynamisme. Elle peut être vue simplement dans le
sens littéraire comme un poème chanté. On peut être émerveillé de
sa structure et de ses mélodies. Mais, on en fait l’expérience quand le
texte chanté de l’Exultet est lié avec l’espace liturgique où la parole
et la proclamation sont mises en valeur pour manifester la vérité de
la victoire du Christ sur la mort.
La musique, par sa nature, apparaît dans son lien avec la parole
proclamée. Le chant de l’Exultet est associé au ministère de la Parole.
Il est une extériorisation du contenu des textes liturgiques de la vigile
pour manifester la face cachée du mystère pascal. L’utilisation du
Praeconium paschale n’est donc pas un ornement, un supplément ou
une sorte de décoration. Elle possède sa valeur pédagogique pour
la foi38. Par des voix humaines, la parole de Dieu retentit dans nos
cœurs. Autrement dit, l’éloge du cierge pascal « met en registre» les
paroles exprimées dans les textes liturgiques, il permet de mieux les
comprendre et de les garder longtemps en mémoire. Par ce chant,
l’homme exprime aussi ses sentiments, ses pensées et son état intérieur. Il passe de l’émotion à l’expérience et à la conversion, ce qui lui
permet de s’ouvrir en tant que personne. Les participants à la Veillée
pascale trouvent un dynamisme pour aller plus facilement au cœur
de la foi pascale chantée par l’Exultet.
Le chant a donc une valeur vraiment mystagogique. En écoutant le
Praeconium paschale nous découvrons que la musique a un caractère
sacramental qui lui donne qualité de symbole. Autant que possible,
37

L’espace liturgique: il faut ici comprendre comme l’action liturgique et le temps.

38

SC 33 : « Lorsque l’Église prie, chante ou agit, la foi des participants est nourrie,
les âmes sont élevées vers Dieu pour lui rendre un hommage spirituel et recevoir
sa grâce avec plus d’abondance ».
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elle nous ouvre à autre chose, au mystère d’autrui qui le dépasse et qui
nous dépasse aussi39. Elle dévoile, à sa mesure, ce qui est caché dans
le mystère de Dieu. Elle introduit un chemin de rencontre avec Dieu40.
La musique est le lieu où les participants-auditeurs sont instruits et
éduqués dans la foi pour découvrir, ou approfondir, la vie chrétienne.
Dieu est « chantable ». Grâce aux expressions vocales, nous sommes
plus proches de Lui, ce que nous assurent fermement les paroles de
la préface adressées à Dieu : «Tu n’as pas besoin de notre louange et
pourtant c’est toi qui nous inspires de rendre grâce. Nos chants n’ajoutent
rien à ce que tu es mais ils nous rapprochent de toi »41.

4. Le recours aux signes concrets
Le concile Vatican II, dans Lumen gentium, remarque dès la première
page que l’Église apparaît dans le Christ comme « le sacrement, c’est
-à- dire le signe et l’instrument de l’union intime avec Dieu et de l’unité
de tout le genre humain »42. L’Église est ici comparée à un signe. Dans
ce signe les deux réalités se rencontrent : verticale et horizontale. La
première souligne nos liens avec Dieu, la deuxième une rencontre
avec notre prochain. L’idée du « signe » donnée par Lumen gentium à
l’Eglise est très actuelle, puisque nous vivons dans un monde imprégné
de signes. Aujourd’hui il est très difficile d’imaginer, par exemple, la
vie quotidienne sans pictogrammes, logos ou icônes en informatique.
Dans plusieurs domaines de notre vie les signes sont nécessaires pour
signaler, communiquer, indiquer une réalité qui est cachée derrière
eux. Il semble que dans le monde de la foi nous avons perdu cette
réalité qu’ils signifient. On ne peut pas oublier que « la volatilisation

39

«Je souhaite que votre art conduise à une nouvelle épiphanie de la foi et devienne
école d’humanité parce que, lorsqu’il est authentique, il contribue à réveiller la
foi assoupie. Il ouvre le cœur au mystère d’autrui ». Jean-Paul II, Congrès international des artistes chrétiens le 14 octobre 1986, citation d’après O. Manaud,
Musique et prière, Nouan Le Fuzelier, édit. des Béatitudes, 2001, p. 102.
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Le chant est un chemin permettant de découvrir la vie spirituelle mais il n’est
pas un chemin en soi. Il ne remplace pas le cheminement spirituel qui est union
à Dieu. Comme l’a écrit Elisabeth-Paule Labat «La Musique est donc le lieu d’une
rencontre qui n’est pas union », E.-P. Labat, Essai sur le mystère de la Musique,
Fleurus, 1962, p. 80.
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du signe » – comme l’a écrit Romano Guardini – « n’est aussi effroyable
que dans la religion »43.
Dans l’Exultet, qui est au centre de cet article, nous trouvons de
nombreux signes. Aussi bien le texte du Praeconium paschale que celui
qui le chante ont recours aux signes concrets, c’est-à-dire perceptibles
par les sens. En rappelant les signes, L’Exultet entre vivement dans
le chemin pédagogique pour en rendre leur sens, leur signification.
Dans nos recherches nous voulons nous arrêter sur trois signes choisis
évoqués dans le Praeconium paschale : le cierge, la lumière, et aussi
l’encens, même s’il n’est pas directement mentionné dans le texte. Le
cierge semble ne pas avoir d’âme en dehors de la célébration. C’est un
simple signe qui, au quotidien, ne résonne pas spécialement. Par sa
flamme il protège du froid en donnant la chaleur, il éclaire la maison
quand il y a une coupure de courant imprévue ou simplement il est
utilisé pour la décoration. Dans la liturgie et dans notre Exultet, ce
signe résonne autrement et il renvoie à un autre sens plus profond.
Dans le texte de Praeconium paschale, ce cierge se présente comme
une «colonne, colonne lumineuse, colonne de cire» (EF 13,25-26) qui
se nourrit – comme l’ajoute la version latine – «sans cesse des cires
en fusion qu’a distillées […] la mère abeille»44. C’est grâce à lui que
l’Exultet est parfois appelé Laus ou Benedictio cerei. Dans la liturgie
de la veillée pascale, le diacre porte processionnellement le cierge
à travers l’Église. Il vient d’être allumé avec une flamme provenant
du feu nouveau qui, dans la liturgie, exerce la fonction de la lumière,
éclairant la route de l’homme la nuit : «Yahvé marchait avec eux […]
la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer ; Yahvé regarda de la
colonne de feu » (Ex 13, 20-21; 14, 24). Ce simple signe du cierge dans
la nuit pascale devient doucement le symbole du Christ Ressuscité
présent parmi nous. Dès maintenant «nous savons ce que proclame»
(EF 26) et ce que signifie cette colonne, qui, consacrée au Seigneur,
«brûle sans déclin dans cette nuit» (EF 30), comme nous le rappelle la
fin du texte du Praeconium paschale. L’Exultet, par ce recours concret
au signe, nous apprend à percevoir la nature profonde du cierge.
Il en est de même avec cet autre signe qu’est la lumière. Elle peut
être vue dans un contexte scientifique où on l’observe et l’analyse, où
43

R. Guardini, Les signes sacrés, trad. fr., G. Hocquard, Metz, Pensée chrétienne
et langage de la foi, 1980, p. 9.
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La Liturgie Pascale. Guide de la Semaine sainte et de Pâques, Paris, Cerf, 1988,
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on décrit des phénomènes pour les mesurer ou les canaliser45. Dans
notre réalité pascale nous apercevons que, par la flamme, le cierge
pascal transforme son corps en lumière chaude et rayonnante. Encore
une fois la liturgie, si riche en enseignements, vient nous aider pour
dévoiler ce qui est caché. Dans l’Exultet nous chantons le «Christ
revenu des enfers répandant sur les humains sa lumière et sa paix » (EF
32) comme un écho à l’acclamation du diacre «Lumen Christi» et à la
réponse de l’assemblée «Deo gratias». Au cours de la nuit pascale, le
Christ se révèle comme la Lumière qui éclaire tous les hommes, les
vivants et les morts. Il est la Lumière qui est la vie et donne la vie, de
Miscellanea
sorte que tous ceux qui l’auront reçue seront les fils de la Lumière
(1 Th 5,5).
Pour conclure le thème concernant le recours aux signes concrets, il
convient encore de s’arrêter sur l’encens. Même s’il n’est pas directement mentionné dans le texte de notre Exultet, il est utilisé durant la
Liturgie pascale. Avant l’exécution du chant, le diacre rend les mêmes
honneurs de l’encensement que pour l’Évangile. De fait, dans la vie
courante, le signe de la fumée peut être lié pour les uns aux cigarettes
ou au feu de cheminée, ou pour les autres à un incendie de forêt. La
fumée ici est métonymique alors que les signes de la liturgie donnent
à penser. Dans l’encens, nous voyons notre unité dans la vénération
de l’Exultet et aussi une expression visible pour ce qui est invisible – la
prière : « Que monte ma prière, en encens devant ta face, les mains que
j’élève, en offrande du soir » (Ps 141,2).
L’Exultet a donc une valeur vraiment pédagogique. En écoutant le
Praeconium paschale nous sommes catéchisés grâce au recours aux
signes concrets. Le caractère catéchisant se montre dans notre accès
à la connaissance des réalités différentes et invisibles. Par la simplicité et la richesse de la Laus cerei nous commençons, ainsi que les
participants à la veillée pascale, à voir la réalité qui se cache derrière
eux et, au fur et à mesure, nous essayons de vivre à nouveau ce qu’ils
signifient. Le Praeconium paschale, fondé sur des signes et des symboles, comme toute la liturgie, fait que le mystère pascal nous est plus
accessible. Nous voyons clairement que la dimension catéchétique de
notre hymne de louange est présente et perceptible. Elle nous conduit
vers la foi qui, selon Romano Guardini, dans ce contexte de signes,
est « d’avoir une conscience surnaturelle des réalités et […] de vivre en
des réalités invisibles »46.
45
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5. Autres procédés (les images)

Miscellanea

En entendant le mot Exultet, nous n’avons souvent que l’idée d’un
texte chanté au cours de la célébration de la nuit pascale par un
diacre. Néanmoins ce terme ne se réduit pas uniquement à un texte
et à une mélodie concrète. Il dépasse cette signification générale. En
effet, le chant qui débute par le mot Exultet est un nom donné à la fois
à l’hymne de louange pascale et également aux rouleaux de parchemin sur lesquels ce texte était écrit. A l’époque, on copiait les textes
liturgiques sur des rouleaux47 et on les ornait de lettres, de figures
et d’images. Le parchemin du Praeconium paschale sortait richement enluminé du scriptorium. Les rouleaux que nous pouvons voir
aujourd’hui, soit dans les musées des cathédrales, soit dans les bibliothèques nationales (Bari, Mont Cassin, Pise, Rome, Paris, Londres48)
portent des miniatures dessinées et peintes. Même si aujourd’hui les
miniatures des rouleaux n’ont rien de commun avec la célébration
actuelle de la vigile pascale, il est bon de s’arrêter sur le problème de
l’image qui trouve aussi sa place dans l’acte liturgique et catéchétique.
On sait que dans l’acte de la communication nous recevons par
notre vue 65% du message49. Les images sont pour tous, tant pour
les enfants qui se laissent aller à les regarder et répugnent à lire le
texte, que pour les adultes qui prennent un journal comportant des
illustrations et qui commencent à le feuilleter en regardant les images.
Nous sommes donc en quelque sorte presque condamnés à l’image.
Chaque liturgie donne à voir. Les images dans les églises, chapelles ou
maisons ne sont pas de simples décorations esthétiques, mais aident à
pénétrer le mystère chrétien et à transmettre le message évangélique
que l’Ecriture Sainte révèle par la parole50.
Sur l’exemple de notre Exultet, nous voyons bien que l’image est au
service de la liturgie. Quand le diacre chantait la Laus cerei à l’ambon,
le rouleau enluminé en sens inverse du texte retombait devant pour
que les participants puissent voir les scènes figurées. On peut dire
que c’était la première catéchèse audio-visuelle, parce que le chant
47
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était synchronisé avec l’image. La présence des miniatures sur les
rouleaux montre que les expressions visuelles au cours de la liturgie
sont importantes et qu’elles complètent le texte et la musique de
l’Exultet. Les participants trouvent sur les images une synthèse des
événements pascals chantés la Nuit de Pâques et découvrent la réalité
qu’elles recouvrent. Par exemple, au moment de chanter « Exultez
de joie, multitude des anges, exultez, serviteurs de Dieu, sonnez cette
heure triomphale et la victoire d’un si grand roi » (EF 1) on pouvait voir
sur le rouleau le Christ en majesté entouré par les anges avec leurs
trompettes. L’image de la chute d’Adam et d’Eve était exposée quand
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on chantait le fameux « o certe necessarium Adae peccatum » et « felix
culpa » (EL 19-20). A l’endroit où il est dit que « le pouvoir sanctifiant
de cette nuit chasse les crimes et lave les fautes » (EF 23) la miniature
montre le Christ apparaissant à Madeleine après la résurrection 51.
Pour ceux qui ne comprenaient pas le latin ou entendaient mal, cette
présentation permettait de suivre le contenu de l’Exultet et de vivre
la liturgie.
Grâce aux images, le contenu transmis aux participants à la liturgie est si riche et si grand que des pages et des volumes ne sont pas
capables de le contenir. Aujourd’hui, il nous est difficile d’imaginer la
nuit pascale d’antan avec son rouleau de l’Exultet illustré. Ce recours
aux expressions visuelles est un langage qui parle au plus intime des
fidèles. L’image, moyen plus riche en détails que le texte, est immédiatement perceptible. Elle engage facilement toute la personne à s’ouvrir.
C’est pour cela qu’aujourd’hui, dans la civilisation de l’image, on l’utilise aussi souvent dans les publicités pour transmettre un message déjà
prêt. Dans les images, nous rencontrons une réalité qu’elles ne définissent pas, mais qu’elles désignent. Il faut souligner qu’aujourd’hui
les images présentées au cours de la catéchèse risquent souvent de se
transformer en bande dessinée, c’est-à-dire qu’elles peuvent renvoyer
à l’irréalité ou à une fiction, et risquent de dévaloriser le message qu’on
voulait transmettre. Il faut garder présent à l’esprit que l’information
ne suffit pas et que le devoir d’éducation à la foi la dépasse infiniment.
Les images, comme les autres procédés catéchétiques, doivent
introduire pas à pas dans le mystère du salut. Le Christ n’est pas seulement la Parole de Dieu, il est aussi l’image de Dieu invisible. C’est
dans la liturgie que les images commencent à parler et à prendre une
forme supérieure. Comme nous le voyons dans l’Exultet, l’expression
visuelle est reliée intérieurement à l’acte liturgique dont elle manifeste
51

W. Danielski, Exultet, dans Encyklopedia katolicka, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1983, vol. IV, col. 1471-1472.
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le dynamisme et l’unité intérieure. L’Église primitive a vu dans les
images un caractère mystérieux dont la signification est sacramentelle.
Grâce aux images, nous sommes menés au delà du simple constat de
réalité. Nous voyons que l’image dans la liturgie reçoit une pleine
valeur. Elle fait plus que d’introduire les fidèles au cœur du mystère.
Les images éveillent nos sens et nos sentiments à une nouvelle vision.
Elles mettent en marche ceux qui les regardent en contemplant. Cela
nous permet de saisir l’invisible dans le visible. La liturgie « dopée »
par les images – nous pouvons le voir aujourd’hui chez les orthodoxes
– fait que nous devenons comme un homme en marche, en passage
entre ce qui est visible et ce qui est invisible.
La liturgie, aujourd’hui comme hier, crée les conditions nécessaires à
une expérience personnelle. L’utilisation de l’image est un moyen qui,
au cours de la célébration, débloque en nous la voie de l’expérience de
Dieu et engage toute la personne vers une rencontre avec le Ressuscité. En reprenant les paroles des disciples dirigées à Thomas, nous
pouvons dire « nous avons vu le Seigneur » (Jn 20,25).

Conclusion
L’Exultet ne peut pas être vu seulement comme un simple exposé
doctrinal. Suite à l’analyse de son texte nous voyons qu’il a une forte
dimension catéchétique parce qu’il rappelle les événements de notre
salut et favorise une expérience de Dieu. Dans cet article nous avons
tenté une esquisse pour présenter les procédés catéchétiques du Praeconium paschale. Il est pour le chrétien une école de la prière, qu’elle
soit de louange, d’émerveillement, d’action de grâce, de demande
ou d’intercession, expérimentée dans sa dimension communautaire.
L’Exultet, comme la catéchèse si elle est bien comprise, conduit simultanément à la prière. La Laus cerei, par le recours à la typologie, et au
présent liturgique « re-présent » les événements qui sont célébrés par
la liturgie, ici et maintenant. Les signes concrets présents dans cette
hymne de louange pascale visent à informer, à faire comprendre, à
expliquer. Ils «désignent» pour comprendre et pour agir. La beauté du
chant nous rapproche de Dieu. Ce chant de l’Exultet, avec son caractère quasi-sacramental, ouvre aux mystères qui nous dépassent. Nous
avons perdu de nos jours – à cause de la surabondance des images que
la vie quotidienne nous déverse- le sentiment de la valeur symbolique
des images que l’Exultet évoque dans les rouleaux manuscrits qui
nous sont parvenus.

„L’Exultet” – une catéchèse vécue

195

Si nous essayons de suivre pas à pas la liturgie, nous pouvons voir
que toute une catéchèse est présente dans le missel. Un des rôles de
la liturgie est, comme l’a écrit Denis Villepelet, «de rendre présent le
Christ pour permettre aux participants d’en faire la rencontre»52. C’est
donc dans la liturgie, le lieu privilégié de rencontre des baptisés avec
Dieu et celui qu’il a envoyé, Jésus Christ, que s’actualise le mystère
pascal53. La catéchèse, toujours liée à l’action liturgique de l’Église54,
doit certainement aujourd’hui rechercher son renouvellement dans
la communauté où chacun peut trouver sa place. Les fidèles, en
plongeant dans le Praeconium paschale sont catéchisés. Ils passent
Miscellanea
de l’émotion à l’expérience et à la conversion, ce qui leur permet de
s’ouvrir en tant que personne à Dieu qui vient dans ses mystères. Dans
l’éloge pascal, les participants de la Veillée peuvent trouver dynamisme
et courage pour aller plus facilement au cœur de la foi.
Mots clefs : Exultet, catéchèse, liturgie, prière, image, typologie
biblique, chant, veillée pascale.
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D. Villepelet, L’avenir de la catéchèse, Paris, 2003, p. 44.
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P. De Clerck, Pour la gloire de Dieu et le salut du monde, MD 221 (2000).
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CT 23 : « La catéchèse est intrinsèquement reliée à toute l’action liturgique et
sacramentelle (…) la catéchèse garde toujours une référence aux sacrements.
D’une part, une forme éminente de catéchèse est celle qui prépare aux sacrements, et toute catéchèse conduit nécessairement aux sacrements de la foi.
D’autre part, une authentique pratique des sacrements a forcément un aspect
catéchétique. En d’autres termes, la vie sacramentelle s’appauvrit et devient très
vite un ritualisme creux, si elle n’est pas fondée sur une connaissance sérieuse
de la signification des sacrements. Et la catéchèse s’intellectualise si elle ne
prend pas vie dans une pratique sacramentelle ».
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Etos mnicha wojownika w kontekście
teologii wojny na podstawie Reguły
Templariuszy i Pochwały Nowego
Rycerstwa św. Bernarda z Clairvaux
THE ETHOS OF A KNIGHT-MONK IN THE CONTEXT OF
THE THEOLOGY OF WAR ON THE BASIS OF THE RULE
OF THE KNIGHTS TEMPLAR AND THE PRAISE OF THE
NEW KNIGHTHOOD BY BERNARD OF CLAIRVAUX
The author analyses and interprets the ethos of a knight-monk in the context
of theology of war included in the Rule of the Knights Templar and the writings
by Bernard of Clairvaux. He refers to theological, cultural and moral aspects of
the life in the Middle Ages. His presentation of the features of a monk and a
Christian soldier shows similarities between the two lifestyles.
The Order of the Knights Templar was based on fight and obedience. These
two elements can also be found in the life of a religious. Feudal and ecclesiastical hierarchy were based on obedience, fighting was also part of a monk’s life.
A religious was obliged to fight, however, not against ‘flesh and blood’. He was
to combat his carnal desires and be constantly alert.
The Rule of the Knights Templar combined the elements of a contemplative
and active lives, which made it a crucial document in the history of the Church.
It attempted at creating a coherent ethos of a warrior-monk. Its authors aimed
at giving the Knights Templar the tools to combine the earthly, ‘material’ and
spiritual life, putting the emphasis on temperance. It was not possible for
them to lead the life modelled upon the life of the secular knights and enjoy
its pleasures and exaggerate mortifications and the zeal in prayer.
Key words: The Knights Templar, the ethos of a monk-warrior, theology of
war, St. Bernard of Clairvaux, spiritual combat, physical combat, monastic rule.
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Celem chrześcijaństwa nie jest zaludnienie ziemi, ale zaludnienie nieba.
Dlaczego więc mielibyśmy się martwić, że śmierć poniesiona w imię Boże
pomniejsza liczbę chrześcijan na tym świecie? Wszak ten rodzaj śmierci pozwala trafić do nieba ludziom, którzy być może nie trafiliby tam
w żaden inny sposób.
Humbert z Romans
Ten nowy zakon wziął początek z Bożej Opatrzności w świętym miejscu, jak wierzymy, aby połączyć wiarę i walkę, aby uzbroić wiarę, aby
zabijać bez winy wroga.
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Reguła Templariuszy

I
Świat, w którym na początku XII wieku powstał etos mnicha wojownika, był światem, który uległ znacznym przeobrażeniom w stosunkowo krótkim czasie. Dlatego też najpierw warto prześledzić drogę idei,
które doprowadziły do powstania tak niezwykłego tworu, jakim byli
templariusze, bo – jak to ujął Gilbert Keith Chesterton – „sporne jest
nie to, czy świat materialny zmienia się za sprawą naszych idei, lecz
czy na dłuższą metę zmienia się za sprawą czegokolwiek innego”1.
Jednym z kluczy dla przyszłego powstania zakonu mnichów – wojowników wydaje się być reforma gregoriańska, przez niektórych
nazywana nawet „rewolucją gregoriańską”2. Jej genezy należy szukać
już u początków XI wieku, kiedy to Kościół został napełniony nową
energią płynącą z duchowości eschatologicznej3. Był to czas, kiedy
w Kościele po raz kolejny (i nie ostatni w historii) pojawiły się liczne
ruchy reformatorskie, które jednak w swej istocie nie zmierzały do
stworzenia czegoś nowego, lecz deklarowały chęć powrotu do ewangelicznego ideału. Objawiało się to zarówno fundowaniem dużych
i ważnych opactw, takich jak Le Bec i Fecamp, jak i reformami życia
monastycznego. Święty Romuald i św. Jan Gwalbert z Valombrosa
starali się odnaleźć nowe znaczenia w regule św. Benedykta, wzmagała się aktywność duszpasterska i reformatorska biskupów, kapituł
i wspólnot kanoników regularnych.
1

G. K. Chesterton, Heretycy, Warszawa 2004, s. 27.

2

K. G. Cushing, Papacy and Law in the Gregorian Revolution. The Canonistic
Work of Anselm of Lucca, Oxford 1998, s. 9-39.

3

A. Vauchez, Duchowość średniowiecza, Gdańsk 2004, s.46n.
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Jednak reforma gregoriańska kojarzy się przede wszystkim z jedną
osobą – mnichem Hildebrandem, papieżem Grzegorzem VII, który
przez wiele lat (1049-1084) pozostawał głównym motorem zmian 4.
Mimo to, nie należy pomijać roli jego poprzedników i następców,
bowiem genezy tego szerokiego ruchu należy szukać znacznie wcześniej, a jej zakończenia znacznie później, niż wyznaczają to ramy jego
pontyfikatu. Walka Grzegorza VII o odnowę Kościoła nie była walką
polityczną, lecz w głównej mierze eschatologiczną i duchową. Jednocześnie Kościół wziął na siebie trud zmiany społeczeństwa na kształt
Królestwa Bożego, stworzenia w nim jednolitej struktury społecznoMiscellanea
-religijnej: sancta res publica christiana. Papież miał wziąć na siebie
brzemię świata po to, aby czynić go takim, jakim powinien być. Kościół
i papiestwo wkraczało na zupełnie nowe drogi. Życie monastyczne
pozostało wprawdzie na pierwszym planie, jednak swoje miejsce odnalazła teologia działania, co łatwo można zauważyć chociażby w ruchu
pokoju Bożego. Wcześniej to głównie mnisi brali na siebie odpowiedzialność za zbawienie społeczeństwa, teraz zaś część tego ciężaru
spoczęła na samych zainteresowanych. Był to czas dojrzewania.
Reforma gregoriańska zbiegła się w czasie z istotnymi zmianami
w społeczeństwie świata chrześcijańskiego, przede wszystkim z procesem feudalizacji. Początkowo Kościół pozostawał krytyczny wobec
seniorów i milites, widząc w nich źródło anarchii i przemocy, które
stanowczo potępiał. Wzorem mieli być ci, którzy odmawiali przelewania krwi, jak np. Geraud z Aurillac, wychwalany przez opata Cluny
Odona. Zabicie wroga, bez względu na okoliczności, stanowiło śmiertelny grzech. Równocześnie jednak pojawiają się próby wpływania
na kształtujące się rycerstwo i wtłoczenia go w ramy wyznaczone
przez idee chrześcijańskie. Rzymsko-germański Pontyfikał, powstały
w Moguncji około X wieku, zawiera opis ceremoniału poświęcenia
miecza i włóczni oraz modlitwę w intencji walczących5. W XI wieku
narodził się ryt pasowania, który od ceremonii świeckiej zmierzał do
ceremonii ściśle religijnej, by wreszcie uzyskać status sakramentu.
Inspirację dla swoistej teologii rycerstwa można było odnaleźć nie
tylko w Starym Testamencie, ale nowe znaczenie zaczęły uzyskiwać
również teksty z Nowego Testamentu (np. Łk 22, 36.38). Z jednej strony
Kościół uzyskiwał pewną kontrolę nad tą nową potężną siłą, z drugiej
sam nadawał jej legitymację i wzmacniał jej znaczenie6.
4

Por. H. E. J. Cowdrey, Pope Gregory VII, 1073-1085, Oxford 1998.

5

A. Vauchez, s. 53.

6

Por. M. C. Barber, Templariusze, Warszawa 2000, s. 77n.
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Nie było to jednak równoznaczne z tym, że Kościół zaakceptował
przemoc jako podstawę stosunków pomiędzy panami i wobec ludności.
Kler, na najbardziej rozdrobnionych obszarach, starał się występować
przeciwko anarchii i umacniać pokój Boży. Nie sprzeciwiał się wojnom
prywatnym, lecz jedynie stosowaniu przemocy w miejscach świętych
i wobec bezbronnej ludności. Po 1020 roku zasady pokoju Bożego stały
się bardziej radykalne, zakazując walki przez większość dni w ciągu
roku. Pozostałe dni miały pełnić rolę zaworu bezpieczeństwa, akceptacji tego, co nieuniknione.
Z drugiej jednak strony, samo duchowieństwo angażowało się
w działania zbrojne, np. w Poitou utworzono oddziały mające zapewnić
przestrzeganie pokoju, rekrutujące się spośród mnichów i ich wasali,
podobnie w 1038 roku arcybiskup Bourges zorganizował milicję, która
zdobywała zamki należące do najbardziej awanturniczych seniorów.
Czynnikiem sprzyjającym zaakceptowaniu przemocy była walka
z islamem w Hiszpanii i wcześniejsze doświadczenia w samych Włoszech. Papież Aleksander II w liście skierowanym do arcybiskupa
Narbonne w 1063 roku pisał, że przelewanie krwi niechrześcijańskiej nie jest grzechem. Pojawia się w nim idea, według której udział
w zbrojnym przedsięwzięciu podjętym w celu obrony Kościoła, może
zostać potraktowany jako pokuta, a równocześnie obowiązek władców
świeckich. Grzegorz VII rozwinął tę ideę, odwołując się do zbrojnej
pomocy królów, seniorów, a nawet prostych wiernych.

***
Idea krucjat znalazła swe uzasadnienie i źródło w bogatym dorobku
teologii wojny, która rozwijała się od czasów św. Augustyna, by w kontekście przemian XI wieku wkroczyć na nowe tory7. Chrześcijańskie
usprawiedliwienie wojny opierało się na dwóch przesłankach. Po
pierwsze, przemoc sama w sobie nie jest zła, lecz moralnie neutralna,
a o kwalifikacji czynu stanowią przede wszystkim intencje i cel sprawcy. Intencje te musiały być dobre i słuszne, oparte na miłości Boga
i bliźniego. Słuszność owych intencji miała potwierdzać prawowita
władza – od czasów Grzegorza VII miało nią być przede wszystkim
papiestwo, wyznaczające cele i obowiązki świeckim panom. Po drugie,
dzieje świata są dziejami zbawienia, ludzkość ma w nich do odegrania
rolę nadaną im przez Boga, swoje powołanie, które należy właściwie
odczytać i realizować w konkretnej rzeczywistości historycznej i politycznej, hic et nunc. Rozwój feudalizmu umożliwił rozumienie Ziemi
7

Por. J. Riley-Smith, Krucjaty. Historia, Poznań 2008.
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Świętej nie tylko jako teologicznego i realnego centrum światów, lecz
również jako swoiste patrimonium Christi; Ziemię, której każdy chrześcijanin, jako wasal Chrystusa, swojego najwyższego Seniora, miał
obowiązek chronić, broniąc tym samym jego honoru i czci. Wyprawy
krzyżowe w swoim założeniu nie miały stanowić świętej wojny, lecz
były rozumiane jako misja miłosierdzia i akt miłości8.
W kazaniu wygłoszonym w listopadzie 1095 roku w Clermont papież
Urban II wezwał wiernych do zbrojnej pielgrzymki, której celem miało
być odebranie Jerozolimy i całej Ziemi Świętej z rąk muzułmanów.
Wszystkim, którzy wezmą udział w wyprawie, papież oferował odpust
Miscellanea
– zniesienie pokuty za popełnione grzechy. Zabicie wroga podczas owej
zbrojnej pielgrzymki, pod warunkiem, że był on niechrześcijaninem,
nie było grzesznym aktem domagającym się pokuty, lecz zasługą, która
znosi ziemską karę za grzech. Śmierć w takiej wojnie niosła ze sobą
nagrody przysługujące męczennikom9.
Odpusty krzyżowe były przełomem w średniowiecznej teorii chrześcijańskiej wojny. Wyznaczały nowe powołanie rycerstwa Chrystusowego; włączały agresywne instynkty i namiętności możnowładztwa
w ideę świętej wojny przeciwko islamowi i tym samym sankcjonowały profesję wojenną. Zakony rycerskie były wynikiem etosu wojen
krzyżowych. Oferowały one rycerzom i synom możnych spełnienie
religijnych aspiracji, nie pozbawiając ich jednocześnie możliwości
realizowania pragnienia aktywności fizycznej i uprawiania rzemiosła
wojennego. Święty Bernard z Clairvaux widział w nich idealny środek
do osiągnięcia zbawienia przez ludzi nie mających predyspozycji do
tradycyjnego życia zakonnego.

***
Templariusze byli pierwszym zgromadzeniem w Ziemi Świętej,
ukonstytuowanym jako zakon rycerski. Został on powołany do istnienia na potrzeby łacińskiego Królestwa Jerozolimskiego. Pierwsza
krucjata zakończyła się wielkim zwycięstwem, w dużym stopniu ułatwionym podziałami między władcami państw muzułmańskich na
Bliskim Wschodzie, lecz niemożliwym, gdyby nie siła wiary. Jednak
Królestwo Jerozolimskie i jego satelity – księstwo Antiochii, hrabstwo
Trypolisu i Edessy – pozostały tylko wąskim pasem na obrzeżu świata
islamskiego. Były poddawane nieustannym atakom przeważających
sił wroga i cierpiały na ciągły brak ludzi. Brak możliwości strzeżenia
8

Por. Riley-Smith J., Crusading as an Act of Love, „History”, (1980)65, s. 177-192.

9

C. H. Lawrence, Monastycyzm średniowieczny, Warszawa 2005, s. 200.
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dróg i ochrony pielgrzymów przed bandami i rozbójnikami muzułmańskimi oraz pragnienie służby Chrystusowi popchnęły Hugona z Payns,
rycerza prawdopodobnie z Szampanii, do stworzenia stałej straży
(militia), która mogłaby podjąć się tego zadania. Zgodnie z tradycją,
pod koniec 1119 roku, z ośmioma towarzyszami, miał stworzyć towarzystwo religijne mające na celu ochronę pątników pielgrzymujących
do świętych miejsc. Król Jerozolimy Baldwin II, zdając sobie sprawę
z potencjalnej wartości tego małego stowarzyszenia, roztoczył nad nim
opiekę i przeznaczył dla niego kwatery w pałacu królewskim, przylegającym do Świątyni Skały, znanej Frankom jako Świątynia (Templum).
Jesienią 1127 roku Hugon wysłał do Rzymu poselstwo z prośbą
o uznanie przez papieża nowego rodzaju instytucji zakonnej, sam natomiast wyruszył do Francji, aby szukać donacji i rekrutów. Oficjalne
zatwierdzenie miało nastąpić na synodzie w Troyes w styczniu 1129
roku, pod przewodnictwem legata papieskiego Mateusza z Albano.
Synod zatwierdził projekt, a redakcją Reguły zajął się św. Bernard
z Clairvaux.
Bernard urodził się w rycerskim rodzie burgundzkim, na zamku
Fontaines pod Dijon w 1090 roku. Jego ojciec, Tescelin, należał do
miejscowych możnych i był wasalem księcia Burgundii. Jego matka
Aletta była córką hrabiego Bernarda z Montbard. Jako chłopiec Bernard uczęszczał do szkoły prowadzonej przez kanoników w St. Vorles,
gdzie ojciec Bernarda miał swoją posiadłość. Mając 22 lata wstąpił do
surowego opactwa cystersów w Citeaux, pociągając za sobą trzydziestu towarzyszy. Niedługo potem również jego ojciec wstąpił do tego
opactwa. Żywoty Bernarda głoszą, że wśród niewiast powstała panika,
iż nie będą miały mężów, bo wszystkich mężczyzn Bernard zabierał
ze sobą do zakonu. Bernard, wraz z dwunastoma towarzyszami, został wysłany przez św. Stefana, opata, do założenia nowego opactwa
w pobliżu Aube, w diecezji Langres, któremu od pięknej kotliny została
nadana nazwa Jasna Dolina (Clara Vallis – Clairvaux). Jako pierwszy
opat tegoż klasztoru otrzymał święcenia kapłańskie. W tym opactwie
pozostał przez 38 lat jako opat. Stąd też rozpowszechniał dzieło św.
Roberta († 1110) i św. Stefana († 1134) przez założenie 68 nowych
opactw, toteż słusznie nadano mu tytuł współzałożyciela zakonu cystersów. Bernard zapewnił mu bowiem niebywały dotąd rozwój w całej
Europie. Co więcej, oprócz nowych kandydatów w szeregi jego synów
duchowych zaczęli się zaciągać także zwolennicy reformy z wielu
opactw benedyktyńskich.
Bernard był nie tylko gorliwym opatem swojej rodziny zakonnej.
Zasłynął także jako myśliciel, teolog i kontemplatyk. Założył około
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trzystu fundacji zakonnych, w tym także cysterską fundację w Jędrzejowie. Wywarł wpływ na życie Kościoła swej epoki, nawołując do
II krucjaty i walcząc o jedność papiestwa. Był jedną z największych
postaci XII wieku. Nazwano go „wyrocznią Europy”. Jego wpływ na
sformułowanie reguły templariuszy musiał być więc znaczny10.

II
Najstarsze kopie Reguły, które dotarły do naszych czasów, zawierają
72 artykuły. W takiej też formie pojawia się również w dwóch tekstach,
Miscellanea
które stanowią podstawę wersji Reguły, którą się posłużyłem11.
Prolog Reguły Ubogich Towarzyszy Chrystusa i Świątyni Salomona
ukazuje bogactwo etosu, który właśnie się rodził. Słowa Reguły są
kierowane „do tych wszystkich, którzy wzgardziwszy własną wolę,
pragną czystym sercem walczyć dla Najwyższego i Prawdziwego
Króla i chcą z najwyższą gorliwością przyoblec tę przesławną zbroję
posłuszeństwa, i to posłuszeństwo wypełniać”12. Już w tym pierwszym
zdaniu widoczne są dwa elementy, na których oparł się zakon templariuszy: waleczność i posłuszeństwo. Posłuszeństwo było jednak
ważniejsze od waleczności, nikt bowiem nie mógł podejmować walki
samowolnie13. Oba te elementy można – w zasadzie – odnieść zarówno
do etosu rycerskiego, jak i zakonnego. Na posłuszeństwie opierały się
zarówno struktura feudalna, jak i eklezjalna, w szczególności zaś życie
monastyczne oparte na regule św. Benedykta, natomiast walka stanowiła istotę życia mnicha, który wprawdzie nie toczył jej „przeciwko
ciału i krwi”, jednak musiał być zdolny do poskramiania ciała i życia
w ciągłej czujności. Również templariusze, choć prowadzili walkę
cielesną, to jednak ich prawdziwym wrogiem był biblijny „lew, który
10

Por. M. L. Bulst-Thiele, The Influence of St. Bernard of Clairvaux on the Formation of the Order of Knights Templar, [w:] The Second Crusade and the Cistercians,
red. M. Gervers, New York 1992, s. 57-65.

11

Regula pauperum commilitonum Christi Templique Salomonis wydana drukiem
przez Bernarda Giustiniana w 1692 roku, zaczerpnięta z pierwszej wersji drukowanej będącej dziełem F. Menneniusa (Mennens), Deliciae equestrium sive
militarium ordinum, et eorundem origines, statuta, symbola et insygnia, iconibus
aditis genuinis, Kinckius, Kolonia 1613 oraz Regula pauperum commilitonum
Christi Templique Salomonici in Concilio Trecense, zawarta w formie drukowanej w Sacrorum Conciliorum Collectio J. D. Mansiego, w edycji z 1900 roku.
Powyższe wersje odwołują się do trzech nieoryginalnych rękopisów przechowywanych w Rzymie, w Paryżu i w Dijon.

12

Reguła, Ubogich Towarzyszy Chrystusa i Świątyni Salomona (dalej: Reguła),
Prolog.

13

Reguła, XXXIII.
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krąży szukając, kogo pożreć”, Szatan i ci, którzy mu służą: niewierni
zagrażający Jezusowi, i ich też należało usunąć, aby ratować dusze
chrześcijan14.
Prolog Reguły w sposób dualistyczny pojmuje służbę wojskową: ci,
którzy podejmują się jej z „powodu ludzkiego” stanowią część „tłumu przeznaczonego na zagładę”, mają oni jednak możliwość zmiany
swojego położenia i dołączenia do „wybranych”, tych, którzy służą nie
ludziom i nie sobie, lecz Chrystusowi i „Świętemu Kościołowi”. Taki
wybór oznacza nie tylko ratunek od zagłady, ale przede wszystkim jest
wyborem „świętego życia”, które nie musi już oznaczać odrzucenia
świata i oddania się kontemplacji, ale może być realizowane w ferworze walki dla Chrystusa – walki duchowej, ale również i fizycznej,
która w przypadku templariuszy uzyskała wyjątkowe znaczenie.
Prolog nawiązuje do słów Ewangelii o sprawiedliwości Królestwa Bożego, o którą mają starać się rycerze Chrystusa, zapewniając obronę
ubogich i kościołów. Tak więc templariusze zawsze mieli występować w roli obrońców, nigdy zaś w roli agresorów. Ich misja polegała
przede wszystkim na wprowadzaniu porządku do świata skażonego
przez grzech, na „nieustannym umniejszaniu okrucieństwa świata
dla miłości Bożej”15.
Aby templariusze mogli wypełniać w sposób należyty swoje zadania,
potrzebowali przede wszystkim modlitwy. Największy nacisk został
położony na Eucharystię i Komunię św., która miała stanowić ich
najważniejszy, duchowy pokarm16. Słowa Oficjum miały dawać im siłę
i odwagę do poniesienia męczeńskiej śmierci, która była nieodwracalnie sprzężona z ich powołaniem. W przeciwieństwie do rycerstwa
świeckiego, które szukało zwycięstwa doczesnego, templariusze mieli
dążyć do „wieńca zwycięstwa”, jakim było oddanie życia za wiarę. Ich
życie wypełniać miała duchowość eschatologiczna.
Chociaż templariusze wyrzekali się „własnych przyjemności i porzucili światło obecnego życia”17, wzgardzając swoim ciałem dla Boga,
to jednak autorzy Reguły, bez wątpienia, na gruncie wcześniejszych
doświadczeń i praktyk mieli świadomość, że rycerze Chrystusa,
jeśli mają właściwie wypełniać swoje obowiązki, muszą troszczyć
się o sprawy fizyczne i dbać o swoją sprawność. Reguła umożliwia
również elastyczne podejście do Oficjum, której poszczególne części
14

Reguła, XLVIII.

15

Reguła, I.

16

Tamże.

17

Tamże.
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można było zastępować Modlitwą Pańską18, jeśli brat musiał opuścić
wspólnotę w celu pełnienia swoich zadań. Również cierpiący mogli zostać zwolnieni przez Mistrza z obowiązku uczestniczenia we
wspólnej jutrzni19. Templariusze modlili się po to, aby dobrze działać,
zrezygnowali ze świata, lecz nie usunęli się z niego i przede wszystkim
służyli Chrystusowi swoim ramieniem, a nie tylko modlitwą. Dlatego
też zgodnie z Regułą mieli zaprzestać zwyczaju pozostawania w pozycji
stojącej podczas Oficjum, jedynie z pewnymi wyjątkami20. Wprawdzie
po komplecie bracia byli zobowiązani do zachowania ciszy, zasada ta
nie dotyczyła jednak rozmawiania o pilnych sprawach wojskowych21.
Miscellanea
Posiłki miały być spożywane wspólnie w milczeniu22. Bracia mieli
jeść w parach, bez nadmiernej powściągliwości i troszcząc się o siebie
nawzajem23. W czasie obiadu i kolacji jeden z braci miał odczytywać
Pismo Święte. Mięso miało być spożywane trzy razy w tygodniu, natomiast w niedzielę profesom oraz kapelanom miały być wydawane dwa
posiłki mięsne. Istniało jednak przekonanie, że zbyt częste spożywanie mięsa jest szkodliwe, dlatego też nie należało przekraczać owych
norm24. W pozostałych przypadkach jedzono dania z jarzyn oraz dania
mączne25. Nadmierna wstrzemięźliwość w spożywaniu posiłków była
zakazana26. Wszystkie posiłki popijane były winem, równo rozdzielanym każdemu27. Mistrz jednak miał dbać o umiar w jego spożywaniu,
zgodnie z przekonaniem, że jego nadmiar „psuje mądrych”28. Zwykle
jadano dwa posiłki dziennie, z wyjątkiem piątków oraz okresu pomiędzy Świętem Wszystkich Świętych a Wielkanocą29. Reguła ta jednak
nie dotyczyła chorych30. Mistrz mógł pozwolić na dodatkowy posiłek

18

Reguła, II.

19

Reguła, XVIII.

20

Reguła, VII.

21

Reguła, XVII.

22

Reguła, VIII.

23

Reguła, XI.

24

Reguła, X.

25

Reguła, XII.

26

Reguła, XIX.

27

Reguła, XI.

28

Reguła, XV.

29

Reguła, XIII.

30

Tamże.
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wieczorny31. Każdy posiłek miał kończyć się dziękczynieniem, zaś
resztki miały być przekazywane ubogim i służbie32. Podobnie dziesiąta
część chlebów miała być przekazywana na ich rzecz33.
Szaty miały być jednolitego koloru, ponadto bracia profesi mieli prawo nosić białe płaszcze, których kolor symbolizował czystość, spokój
ducha i zdrowie ciała34. Ów płaszcz miał być odzwierciedleniem ich
ducha, świadectwem tego, że „opłukali swe szaty we krwi Baranka”
(Ap 7, 14). Równocześnie szaty miały być wygodne i dopasowane, aby
były w stanie dobrze spełniać swoje funkcje. W letnich miesiącach
bracia mogli nosić koszule lniane zamiast wełnianych, ze względu na
upał panujący w Ziemi Świętej35. Nie wolno było nosić okryć ze skóry,
za wyjątkiem skór owczych lub baranich36. Zgodnie z duchem pokory,
ci, którzy pragnęli najlepszego, mieli otrzymywać to, co najgorsze37.
Nawet o to, czego się potrzebuje, nie należało prosić wyraźnie38. Należało zachowywać umiar jeśli chodzi o włosy i zarost39, a także obuwie40.
Każdy rycerz mógł posiadać trzy konie, więcej zaś jedynie za zgodą
Mistrza41. Uprzęże i broń miały być proste42, należało zrezygnować
z wszelkiego zbędnego wyposażenia43. To wszystko podyktowane było
nie tylko dbałością o pokorę braci, ale przede wszystkim względami
praktycznymi: zakon nie posiadał środków na zbędne wydatki, lecz
wszystkie swe siły pożytkował na realizację swoich najbardziej podstawowych zadań.
Bracia powinni żyć razem w duchu wspólnoty, nie powinni jednak
dzielić się swoimi grzesznymi doświadczeniami z przeszłości44, których
wiele było w życiu rycerza świeckiego. Nie mogli również polować
31

Reguła, XVI.

32

Reguła, XIV.

33

Reguła, XV.

34

Reguła, XX.

35

Reguła, LXIX.

36

Reguła, XXIII.

37

Reguła, XXV.

38

Reguła, XXXVI.

39

Reguła, XXVIII.

40

Reguła, XXIX.

41

Reguła, XXX.

42

Reguła, XXXVII-XXXVIII.
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Reguła, XL.

44

Reguła, XLII.
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z jastrzębiem lub innym ptakiem45 ani też polować z łukiem lub kuszą.
Bracia powinni zachować powagę, unikając pustych rozrywek i próżnego śmiechu46 oraz zbędnej hałaśliwości, także podczas modlitwy47.
Jeden drugiego nie powinien prowokować do gniewu48. Byli zobowiązani do unikania rywalizacji, zazdrości, nienawiści, plotek, szemrania,
zniesławienia49. Powinni upominać jeden drugiego zgodnie z nakazami
Pisma Świętego50. Spać mieli razem w dormitorium oświetlonym przez
całą noc, na osobnych łóżkach51. Bracia nie powinni przebywać z ekskomunikowanymi ani z kobietami, aby mogli zachować czystość52.
Reguła przestrzegała w szczególności przed pocałunkami każdej
Miscellanea
kobiety, nawet matki lub siostry53. Każdy, kto zechciałby dołączyć do
templariuszy, miał być poddany próbie, której długość określał indywidualnie Mistrz54.
Rycerze byli zobowiązani do bezwzględnego posłuszeństwa Mistrzowi55, nie mogli podejmować bez jego zgody walki, chodzić po mieście,
spożywać wieczornego posiłku, przyjmować podarunków. Nikt nie
mógł prowadzić korespondencji bez jego zgody56. Od Mistrza pochodziła wszelka władza w zakonie. Miał prawo obdarowywać z „własnej
woli i miłosierdzia”57 oraz decydować o postępowaniu we wszystkich
wyjątkowych wypadkach. Pozostawiono mu tutaj znaczną swobodę decyzji58. Mistrz mógł „każdemu dać konie, broń lub cokolwiek
innego”59. Równocześnie był zobowiązany do utrzymywania ducha
wspólnoty i wzajemnej zgody60. Dysponował znaczniejszymi darami
45

Reguła, XLVI.

46

Reguła, XLVIII.

47

Reguła, LX.

48

Reguła, LIV.

49

Reguła, LXXI.

50

Tamże.
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Reguła, LXX.

52

Reguła, LVI n.

53

Reguła, LXXII.
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Reguła, LVIII.
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Reguła, XXXIII.
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Reguła, XLI.
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Reguła, IV.
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Np. Reguła, XXX.

59

Reguła, XXXIX.

60

Reguła, XXXV.
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na rzecz zakonu61. Zwoływał również tajną radę, w której uczestniczyli
wybrani przez niego bracia62. W wypadku spraw poważniejszych, był
uprawniony zwołać całe zgromadzenie. Obie instytucje miały charakter doradczy i wyrażały jedynie opinie, które Mistrz mógł odrzucić63.
Kary wymierzane miały być po to, aby ocalić tych, którzy zgrzeszyli,
aby w dzień sądu mogli zostać ocaleni64. Wymierzał je Mistrz, a ich
rodzaj zależał od rodzaju popełnionego wykroczenia, uprzedniego
wyznania swojej winy i tego, czy czyn miał charakter incydentalny. Za
ciężkie przewinienia można było zostać odsuniętym od wspólnoty65. Za
najcięższe przewinienie została uznana uporczywa pycha66, w której
już św. Augustyn dostrzegał korzeń wszelkiego grzechu. W takim wypadku Mistrz miał obowiązek usuwać ze wspólnoty. Był on tym, który
miał trzymać „kij i rózgę”67 – kij dla podtrzymywania słabych i rózgę
dla karania grzeszników. Miał to czynić jednak biorąc pod uwagę sprawiedliwość i dobro tego, którego miał karać, bo nadmierna surowość
mogła prowadzić do jeszcze większego zła.
Templariusze mieli prawo posiadać ziemię, ludzi i rolników, oraz wykonywać nad nimi pełnię władzy68. Z jednej strony miało to umożliwić
lepsze wyposażenie braci, z drugiej być nagrodą za zasługi i uczciwość.
Rycerze Świątyni mogli również otrzymywać dziesięcinę69.
Bracia profesi nie byli zobowiązani do żadnych ofiar materialnych
na rzecz zakonu, sami za to mieli być w całości „ofiarą”70. W przeciwieństwie do innych zakonów małych chłopców nie można było przyjmować do wspólnoty braci Świątyni71. Przyjęci mogli być jedynie ci,
którzy byli już gotowi do walki. Żonaci bracia mieli oddać po śmierci
połowę swego majątku zakonowi, lecz nie mieli prawa mieszkać razem
z braćmi, którzy ślubowali czystość72. Rycerze służący na określony
czas mieli sami postarać się o konia, broń i wszystko, co konieczne.
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Jednak jeśli rycerz utracił swoje konie, mógł się starać o otrzymanie
ich od Mistrza73. Kapelani i inni służący czasowo w zakonie mieli
otrzymywać potrzebne ofiary i jałmużnę74. Giermkowie i słudzy, którzy
chcieli służyć w zakonie przez określony czas, musieli złożyć specjalną przysięgę75. Każdy rycerz mógł posiadać tylko jednego giermka,
którego nie mógł karać cieleśnie, jeśli ten służył mu za darmo76. Giermkowie otrzymywali starsze rzeczy braci profesów, które rozdzielane
były przez zarządcę lub szatnego77. Wszyscy templariusze mieli być
posłuszni wyrokom sądów chrześcijańskich78. Szczególną opieką mieli
być otaczani chorzy i starzy, ze względu na nakazy Ewangelii79.
Miscellanea
Zmarli bracia profesi byli otaczani przez wszystkich modlitwą w ich
intencji: Oficjum, uroczystą Mszą św. i Modlitwą Pańską (zmawianą sto
razy dziennie przez siedem dni)80. Jednocześnie przez czterdzieści dni
należało obdarzać jedzeniem i piciem jakiegoś ubogiego81. Również
po śmierci brata służącego na określony czas, ubogi miał być obdarowywany przez siedem dni82. Natomiast zabroniono innych praktyk
związanych z ofiarami po śmierci braci, zapewne z uwagi na majątek
zakonu, choć możliwe, że również z uwagi na kondycję fizyczną braci.

***
Reguła templariuszy stanowiła przełomową w historii Kościoła
aprobatę dla połączenia życia monastycznego i życia czynnego. Co
więcej, była to aprobata dla przemocy, stosowanej w imię pokoju;
rycerze Chrystusa mieli stać na straży prawdy i praw. Wyjątkowa sytuacja, w jakiej znalazło się chrześcijaństwo po zdobyciu Jerozolimy,
wymagało niezwykłych rozwiązań. Duchowa walka zeszła w tym czasie
na dalszy plan, bo zbawienie przybliżało się dzięki zbrojnym czynom.
Templariusze stali się swoistą pugnus Dei – „pięścią Boga”, wymierzającą sprawiedliwość błądzącemu światu i chroniącą chrześcijaństwo
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w swoim sercu – Ziemi Zbawiciela. Reguła w większości swych rozwiązań nawiązywała do klasycznego wzoru św. Benedykta i reguły
cysterskiej oraz kanoników regularnych. Przede wszystkim zatwierdzała już ustalone zwyczaje, które świadczą o solidnej podstawie ideologicznej, która wytworzyła się w środowisku Hugona z Payns. Widać
również pozostawienie dużej swobody decydowania Mistrzowi, który
w zmieniających się i niepewnych warunkach Outremer posiadał silną
pozycję, umożliwiającą mu sprawne kierowanie tę przedziwną wojskowo – duchową machiną. Reguła starała się jak najlepiej wyważyć ten
z pozoru sprzeczny układ, próbując stworzyć spójny etos mnicha wojownika. Jej autorzy, zapewne na gruncie doświadczeń Hugona i jego
towarzyszy, dali templariuszom narzędzia do pogodzenia materii i ducha, przede wszystkim kładąc nacisk na umiar. Nie można było bowiem
ani oddawać się życiu doczesnemu i jego przyjemnościom na wzór
rycerzy świeckich, ani też poddawać się nadmiernemu umartwieniu
czy nawet przesadnej gorliwości w modlitwie. Dzięki templariuszom
miały zostać skanalizowane wielkie „namiętności” rycerstwa. Był to
finalny etap swoistej rechrystianizacji „tych, którzy walczą”. Poprzez
stworzenie różnych w klas w zakonie – braci profesów, rycerzy służących na określony czas i rycerzy żonatych, można zauważyć realizm
autorów Reguły, a jednocześnie jakby chęć stworzenia miejsca dla
każdego, w zależności od jego duchowych potrzeb i możliwości. Dzięki
temu mogła powstać jedna z najbardziej skutecznych armii tamtych
czasów, powołana do strzeżenia tego, co dla człowieka średniowiecza
było najcenniejsze.

III
Mimo wielkiego powodzenia zakonu templariuszy, szczerego entuzjazmu, z jakim spotkali się we wszystkich klasach społecznych,
wliczając w to także najmożniejsze rycerstwo, są powody, aby sądzić,
że zakon nie był wolny od krytyki83. Nie ulegało wątpliwości, że Ojcowie Synodu uroczyście zaaprobowali jego założenie i zwyczaje. Wciąż
otwarty pozostawał jednak problem, że prawo kanoniczne zabraniało
duchownym przelewu krwi, nawet krwi niewiernych. Wciąż żywe były
idee wielu chrześcijańskich myślicieli, wśród których można wymienić
Baldrycha z Drolu, Waltera Mapa, Izaaka de l’Etoile czy Piotra Damianiego84, zgodnie z którymi nie można było pogodzić powołania do
służby Bożej z pełnieniem funkcji rycerza. Stąd skrupuły niektórych,
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ich powściągliwość i brak poparcia. Mistrz Hugon zapewne był świadom owych trudności, dlatego też zwrócił się do Bernarda z Clairvaux.
Święty Bernard dobrze rozumiał idee templariuszy, popierał ich cele
i pojmował użyteczność dla chrześcijaństwa. Mimo to wydaje się, że
prośba Hugona wprawiła go w zakłopotanie. Mistrz bowiem nie odwoływał się tylko do jego autorytetu w kręgach kościelnych, ale przede
wszystkim do jego wiedzy teologicznej. Bernard potrzebował czasu do
zastanowienie, jednak jego rozum sprostał temu trudnemu zadaniu,
jakim była apologia templariuszy. Pochwała nowego rycerstwa została
spisana między 1128 a 24 maja 1136 roku. Dzieło to zostało zawarte
Miscellanea
u Migne’go w zbiorze Patrologia Latina.

***
Bernard na początku swej pracy zwraca się do Hugona de Payens,
nawiązując do trzykrotnej jego prośby o napisanie dzieła, które poderwie do walki tych, którzy nie chcą tego uczynić85. Bernard pisze
swe dzieło przeciwko „naszemu wrogiemu tyranowi”, którym dla
chrześcijan jest Szatan.
Uznaje on templariuszy za nowy rodzaj rycerstwa, za tych, którzy
są w pewien sposób współodkupicielami, którzy walczą ze sługami
„książąt ciemności” – muzułmanami86. Ich walka ma więc dualistyczny charakter, nie jest tylko walką duchową – jedyną, jaką do tej pory
prowadzili mnisi, ale połączona jest również z walką fizyczną, „przeciwko ciału i krwi”, która wcześniej była domeną rycerstwa. Bernard
uważa, że prowadzenie walki tylko cielesnej bądź tylko duchowej jest
niewystarczające87. Prawdziwie doskonałe i pożyteczne jest połączenie
tych dwóch rodzajów walki, człowiek bowiem składa się z ciała i duszy,
również świat posiada swój wymiar materialny i duchowy, dlatego też
Szatan – prawdziwy i jedyny wróg człowieka, prowadzi z nim walkę
na obu tych frontach.
Templariusze, jako jedyni, są w pełni bezpieczni, ponieważ zakładają zarówno zbroję wiary, jak i zbroję na swe ciało. To ma czynić ich
wolnymi od strachu, przede wszystkim od strachu przed śmiercią:
„Daleki od strachu przed śmiercią, pożąda jej”88. Powołanie templariusza jest powołaniem męczennika. Nawiązując do listu św. Pawła,
Bernard kreśli ideał rycerza, dla którego Chrystus jest życiem, a śmierć
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zwycięstwem. „On wiedzie swoje życie w ufności i dla Chrystusa, lecz
to, czego pragnąłby, to być odłączonym od więzów ciała i być z Chrystusem; to właśnie wydaje się mu lepsze”89. Jest on również ideałem chrześcijanina, którego „ani śmierć, ani życie” (por. Rz 8, 38-39) nie mogą
odłączyć od jego Pana. Życie templariusza ma być ukierunkowane na
wieczność, na śmierć, która przyniesie mu wiekuistą chwałę, co potwierdza autorytet Pisma Świętego. „Cóż za chwała dla powracających
zwycięsko z walki, lecz cóż za szczęście dla tych, którzy znaleźli w niej
męczeństwo! Radujcie się szlachetni i dzielni siłacze, jeżeli przeżyjecie
wasze zwycięstwo w Panu, lecz niech radość wasza i wasze uniesienie
będą podwójne, jeżeli śmierć was z Nim połączy. Bez wątpienia życie
wasze jest potrzebne i wasze zwycięstwo chwalebne, lecz lepsza ponad
to jest święta śmierć, ponieważ prawdą jest, że ci co umierają w Panu,
są błogosławieni, o ile bardziej szczęśliwi są zatem ci umierający dla
Pana?”90. Nawiązując do słów św. Augustyna, można stwierdzić, że
templariusz miał być po to, aby się stać ofiarą. Widoczny jest kult
męczeństwa, tak żywy w chrześcijaństwie już od pierwszych wieków.
Teraz jednak męczeństwo nabiera nowych znaczeń, bowiem za jego
najlepszy rodzaj Bernard uważa śmierć na polu bitwy91. Tylko taki rodzaj rycerstwa – męczenników jest święty i daje pewność zbawienia.
Następnie Bernard poddaje krytyce rycerstwo świeckie, akcentując
przepaść, jaka leży pomiędzy nimi a templariuszami. W ten sposób nie
wchodzi w otwartą polemikę z dotychczasową chrześcijańską teologią
wojny, lecz wskazuje, że nie dotyczy ona rycerzy Chrystusa, lecz tych,
którzy walczą i zabijają z innych pobudek.
Ci rycerze bowiem, którzy nie walczą w imię Chrystusa, są narażeni nie tylko na śmierć ciała, ale przede wszystkim na śmierć własnej
duszy. Śmierć zadana człowiekowi, niesie ze sobą śmierć duszy jego
zabójcy, nawet, jeśli zadał śmierć w tym celu, aby samemu jej uniknąć:
Na próżno zatem sławimy zwycięstwo odniesione nad wrogiem, jeżeli
nie odnieśliśmy zwycięstwa nad własnym gniewem i pychą. Są osoby,
które nie zabijają ani w duchu zemsty, ani z chęci przydania sobie próżnej dumy ze zwycięstwa, lecz jedynie po to, by samemu uciec przed
śmiercią: o tak! Nie mogę powiedzieć, by takie zwycięstwo było dobre,
ponieważ śmierć ciała jest lepsza od śmierci duszy. Dusza bowiem
nie umiera od tego samego ciosu, który zabija ciało, dla niej bowiem
śmiertelnym ciosem jest wina grzechu92.
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Podczas wojny i rozlewu krwi wszyscy są przegranymi, skazują bowiem swoje dusze na zagładę. Krytykuje bogactwo uzbrojenia rycerzy:
Dajecie waszym koniom jedwabne kropierze, pokrywacie wasze zbroje
niezliczonymi kawałkami opadającej ze wszech stron tkaniny, wygładzacie wasze topory, tarcze i siodła, dajecie złoto, srebro i kamienie na
wasze kiełzna i ostrogi [...]93.

Wskazuje na to, że tak naprawdę pompatycznie przygotowują się do
swojej całkowitej klęski. Takie ozdoby bardziej przysługują kobietom,
niż prawdziwym mężczyznom i na nic nie zdadzą się w walce. Podobnie, jeśli chodzi o długie pukle włosów i obfite koszule. Wojny rycerstwa Miscellanea
świeckiego rodzą się z ich własnych namiętności i pożądliwości, podobnie jak wyrazem ich pychy są nadmierne ozdoby i dbałość o wygląd.
Droga, którą obrali, w sposób nieuchronny zmierza do zguby ich dusz.
Święty Bernard podejmuje się trudnego usprawiedliwienia podejmowania walki przez mnichów, stawiając ich w całkowitym kontraście
wobec etosu i pobudek rycerstwa świeckiego. „Lecz rycerze Chrystusa
walczą w pełni bezpieczni w bojach ich Pana, bowiem zabijając nieprzyjaciela, nie muszą oni obawiać się znieważenia Boga i nie narażają się na niebezpieczeństwo, gdy sami zostają zabici”94. Wszystko
bowiem, co czynią, czynią dla Jezusa Chrystusa i są jego żołnierzami
(por. 2 Tm 2, 3). „W rzeczy samej, jeżeli zabijają, to robią to dla Pana,
a jeżeli sami zostają zabici, to Pan jest dla nich”. Templariusze są nie
tylko żołnierzami Chrystusa, ale również jego bezpośrednimi wasalami. Dlatego też powinni używać miecz po to, aby karać tych, którzy
czynią zło i bronić tych, którzy czynią dobrze. Są odpowiedzialnymi
za porządek świata, za harmonię stworzenia, mają ochraniać to, co
już zostało zbawione i niszczyć to, co już zasłużyło na potępienie. Ich
miecz nie wyrządza więc zła, lecz sprawiedliwość, która jest ratunkiem
i pociechą dla ludzkości.
Swą władzę templariusze otrzymują bezpośrednio od Boga,
a św. Bernard miał zapewne przed swymi oczyma słowa Apostoła
Narodów, który pisał: „Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na
próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga prowadzącym ku
dobremu” (Rz 13, 4). Najkrócej i najlepiej można określić tożsamość
zakonnika-wojownika właśnie jako narzędzie Boga. Ma on bowiem
wypełniać tylko Jego wolę, a ze swojej całkowicie zrezygnować. Niejako wyrzeknie się swojego jestestwa, by stać się karzącym ramieniem Najwyższego. Nie występuje więc w swoim imieniu, i nie ponosi
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odpowiedzialności, jest w pewnym sensie kimś mniej i kimś więcej niż
człowiekiem. Jest „złobójcą, pogromcą zła”95 który uwalnia świat od
brzemienia grzechu. Cokolwiek czyni, przynosi mu zysk, bo wypełniając wolę samego Boga, nie może odnieść żadnej straty.
Równocześnie koniecznym jest zabijanie niewiernych, aby zatrzymać tamę zła, niejako mieczem przecinać korzenie nieprawości
oplatające ziemię. „Lepiej jest wystawić ich na śmierć niż pozostawić
przy życiu, w którym z obawy przed sprawiedliwymi podnoszą na nich
rękę, zaś ze swojej strony oddają się nieprawości”96.
Wreszcie św. Bernard podejmuje polemikę z przekonaniem, że
zabijanie jest całkowicie zabronione dla chrześcijanina97. Wskazuje
na to, że Chrystus w Ewangelii nie wymagał od żołnierzy porzucenia
ich rzemiosła, lecz jedynie tego, by nie wymuszali na nikim pieniędzy
i nikogo nie uciskali oraz aby poprzestawali na swoim żołdzie (por.
Łk 3, 13-14). Tak więc powinni oni nie tylko nie rezygnować ze swoich
obowiązków, lecz wprost przeciwnie – wykonywać je należycie. Dlatego
też tym bardziej powołanie templariuszy jest godne czci i pochwały,
skoro są oni żołnierzami samego Boga, chroniącymi centrum światów,
Syjon i całe chrześcijaństwo. Rycerze Chrystusa są obrońcami i ludźmi
pokoju, którzy sami nie są okrutnikami, lecz uwalniają od nich ziemię.
Nie są nieprawi, lecz stoją na straży prawości. Nie są agresorami, lecz
obrońcami tego, co drogocenne w oczach Boga i konieczne do zbawienia dla ludzi. Templariusze mają być tymi, którzy przyspieszą ponowny
powrót Chrystusa i rozpoczęcie Jego Królestwa. Są zwiastunem Jego
chwały i czasu szczęśliwości. Nadejdzie on, kiedy odniosą ostateczne
zwycięstwo nad wrogami Boga:
Kiedy zostaną wypędzeni, On powróci, by objąć swoje dziedzictwo
i dom swój, o którym to w chwili gniewu powiedział: „Nadchodzi czas,
w którym dom wasz pusty zostanie” (por. Mt 23, 38) i o którym prorok,
zawodząc, powiedział: „Opuściłem dom swój, pozostawiłem swoje
dziedzictwo” (por. Jr 12, 7) i wypełnił inną przepowiednię proroka:
„Pan odkupił swój naród i uwolnił go; zobaczymy go pełnego radości
na górze Syjonu, cieszącego się z łask Pana” (por. Jr 31, 10-12). O Jeruzalem! Oddaj się więc radości a ja uznam, że nadchodzą dni, w których
Bóg Cię nawiedzi. Radujcie się także i wychwalajcie Boga pustynie
Jeruzalem, bowiem Pan pocieszył swój lud, odkupił Święte Miasto
i podniósł ramię swoje do oczu wszystkich narodów. Dziewico Izraela,
upadłaś a nikt nie podał Ci pomocnej dłoni (por. Am 5, 2); podnieś się
teraz, oczyść z prochu swoje odzienie, o dziewico, córo zniewolona (por.
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Iz 52, 2); o Syjonie, powiadam Ci wstań prosto i patrz ponad potoki
radości, które Bóg Ci zsyła (por. Ba 5, 5). Nie będziesz już nazywana
opuszczoną, a ziemia, na której się wznosisz, nie będzie więcej pustynią,
bo Pan dał Ci wszelkie upodobanie a pola twoje ponownie się zasieją
(por. Iz 62, 4). Spójrz wokół siebie i zobacz: wszyscy ludzie zebrali się,
by przyjść do ciebie; oto pomoc, która została zesłana Ci z góry (por. Ba
4, 36). To oni wypełnią starożytne przyrzeczenie: „Uczynię cię wieczystą chlubą, rozradowaniem wszystkich pokoleń. Ssać mleko narodów
i karmić się przy piersi królów” (por. Iz 60, 15-16). I jeszcze inne: „Jak
matka pociesza syna, tak Ja będę was pocieszał i w Jeruzalemie doznacie pociechy” (por. Iz 66, 13). Zobaczcie, jakże liczne świadectwa,
od czasów starożytnych, otrzymuje nowe rycerstwo i jak na naszych
oczach wypełniają się święte wyrocznie w państwie prawego Pana.
Oby tylko teraz wymiar doczesny nie zaszkodził temu duchowemu,
oby sposób, w jaki słuchamy słów proroków, nie przeszkodził wierze
w wieczność, oby rzeczy doczesne nie przesłoniły nam spraw duchowych, oby ubóstwo nie wymierzyło ciosu przeciwko naszym licznym
marzeniom i oby pewność teraźniejszości nie dała nam zapomnienia
o przyszłości. Zresztą tymczasowa chwała ziemska, zamiast szkodzić
dobrom boskim może tylko bardziej je umocnić, jeżeli wszelako mocno wierzymy, że życie doczesne jest wiernym obrazem życia w niebie,
które jest naszą matką98.

Templariusze mają kluczową rolę do odegrania w historii zbawienia
i nadszedł już czas wypełnienia się wielu eschatologicznych obietnic.
Jednak zmiany, które mają się dokonać, nie będą przebiegać w sposób
zdeterminowany czy automatyczny. Potrzebna jest pamięć przyszłości i dobre wybory w walce, jaka wciąż toczy się w świecie pomiędzy
sprawami duchowymi a doczesnymi. To, co czynili templariusze na
ziemi, miało odbijać się echem w wieczności. Z pewną przesadą można stwierdzić, że Bernard sugerował, iż los świata znajduje się w ich
rękach. Oni sami byli nierozerwalnie związani ze świętymi miejscami
chrześcijaństwa, jako ich strażnicy o mistycznym statusie99. Czerpiąc
z duchowym dóbr Ziemi Świętej byli obdarzeni niezwykłą łaską, ale
i niezwykłymi obowiązkami, płynącymi z tego, że stanowili świtę samego Chrystusa.
Jacy byli owi wybrani bohaterowie Bernarda? Przede wszystkim byli
inni. Pozornie bliscy światu, a jednak całkowicie odmienni. Nawiązując do Reguły, Bernard na pierwszym miejscu stawia ich dyscyplinę
i posłuszeństwo100. Następnie wymienia wszystko to, co uznaje za
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elementy konstytuujące templariuszy jako rycerzy Chrystusa, a jednocześnie odróżnia ich od rycerstwa świeckiego: ograniczają się oni
we wszystkim do niezbędnego minimum, żyją w czystości i skromności, ożywiani duchem jedności i pokoju. Ukazuje ich jako idealną
wspólnotę, wzorowaną na Kościele pierwszych apostołów; wszyscy oni
mają jedno serce i jedną duszę. Unikają ciekawości i próżnych pragnień, są wolni od niepokojów tego świata. Nie przechwalają się, nie
wybuchają śmiechem, nie grają w kości ani w szachy, unikają polowań
z sokołem. Panują nad swoimi uczuciami i pragnieniami, poświęcając
je dla wyższych celów. Podobnie jak św. Paweł nie chcą „darmo jeść
chleba”101 i kiedy nie walczą, zajmują się pożyteczną pracą. Nie mają
względu na pochodzenie i status społeczny, czym odróżniają się tak
bardzo od reszty świata. Służą nieustannie swoim braciom, „nosząc
ich brzemiona”. Wydają się pozbawieni wszelkich zbędnych elementów, a cały ich charakter i postawa są skierowane jedynie na Boga i na
służbę dla Niego. Ich ciało jest zaniedbane, nieumyte i spalone. Włosy
zaś krótkie. Nie dbają o swój wygląd, skoro w każdej chwili są gotowi,
aby uwolnić się z więzów ciała.
Natomiast w czasie bitwy okazują się mężnymi wojownikami, ich
zbroją jest przede wszystkim wiara102. Nie liczą się z pozorami, pragną jedynie skuteczności. Chcą zwyciężać, lecz nie oczekują chwały.
Chcą wzbudzać strach u wrogów Chrystusa, nie zaś podziw. W przeciwieństwie do rycerstwa świeckiego, owego „tłumu przeznaczonego
na zagładę” nie ma w nich nic z niesforności, nierozważności i uniesienia. Są ostrożni i przezorni, śmiertelnie skuteczni. Rozkaz do boju
zamienia ich z delikatnych zakonników w zapalonych wojowników. Są
prawdziwymi Izraelitami, którzy walcząc, tak naprawdę niosą pokój.
Ich ramiona są wspierane przez samego Boga, dzięki czemu mogą
odnosić zwycięstwo w każdej sytuacji.
Mimo niewielkiej liczby, rzucają się na swoich przeciwników, jakby
rzucali się na stado bojaźliwych owieczek, nie obawiając się ani okrucieństwa, ani też nieprzeliczonej rzeszy barbarzyńskich nieprzyjaciół.
Zawierzają oni bowiem całkowicie wojska nie własnej sile lecz ramieniu
Bożemu i wiedzą, że na wzór Machabeuszy o wiele łatwiej jest pokonać
z mieczem w dłoni rzeszę wojowników, czy też uratować swoich przed
niezliczoną lub niewielką liczbą przeciwników, oczekując, że zwycięstwo nie zależy od ilości i wiedząc, że siła pochodzi z niebios.
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IV
Pochwała nowego rycerstwa jest apologią sposobu życia Hugona
z Payns i jego towarzyszy. Wprawdzie Reguła templariuszy potwierdzała ich etos, jednak zabrakło podstawy teoretycznej, stąd konieczność
powstania owego dzieła św. Bernarda. Ubogi rycerz Chrystusa połączył
w swym etosie pokorę mnicha z odwagą i szlachetnością prawdziwego
wojownika. Był człowiekiem kompletnym, a jego powołanie mogło
wydawać się, w szczególności dla przepełnionego krucjatowymi ideałami rycerstwa, prostą drogą do doskonałości. Dzięki uzasadnieniu
zawartemu w Pochwale rycerze szukający Boga nie powinni mieć już Miscellanea
wątpliwości, że nie muszą całkowicie rezygnować ze świata, w którym
wyrośli, aby go odnaleźć. Wprost przeciwnie – to, czego się nauczyli,
czyli walka, mogło wciąż pozostać istotą ich życia. Bernard w zręczny
sposób wprowadził do katolickiej teologii wojny nowe elementy, które
umożliwiły stworzenie spójnego etosu mnicha wojownika. Mimo to,
jego dzieło bez wątpienia pozostanie źródłem wielu kontrowersji.
Obraz templariuszy, który nakreślił, znalazł swoje głębokie miejsce
w europejskiej kulturze, a wcześniej przez dziesiątki lat był magnesem
przyciągającym nowicjuszy. Najlepszym podsumowaniem etosu rycerzy Chrystusa, ukazującym ich dualizm, powołanie pełne paradoksu,
są słowa samego Bernarda:
Jest równie szczególne co zadziwiające jak potrafią jednocześnie pokazać się zarówno jako ci łagodniejsi od baranków, jak i ci okrutniejsi od
lwów, do tego stopnia, że nie wiadomo, czy nazywać ich zakonnikami
czy żołnierzami, lub raczej nie znajdując innych oprócz tych dwóch
opisujących ich określeń, ponieważ potrafią połączyć delikatność jednych z wartościami tych drugich. Jakżeż na widok tych wspaniałości nie
zakrzyknąć: „To wszystko jest dziełem Boga. To On stworzył to, czego
nasze oczy nie przestają podziwiać”? Oto ludzie wartościowi, których
Bóg wybrał na krańcu świata spośród najodważniejszych wybrańców
Izraela i uczynił z nich swoich kapłanów, powierzając im opiekę nad
łożem prawdziwego Salomona, opiekę nad Świętym Grobem tak jak
wiernym i czujnym wartownikom uzbrojonym w miecz i zręcznym
w sztuce wojennej103.

I chociaż w rzeczywistości historycznej templariusze okazali się
tylko ludźmi, wraz ze wszystkimi ułomnościami należącymi do ich
natury, a pogodzenie dualizmu ciała i ducha nie okazało się wcale tak
proste i wciąż rozrywało zakon od środka, przyczyniając się również do
jego zguby, to jednak rycerze Chrystusa w dużej mierze sprostali idei
św. Bernarda z Clairvaux. Ich wkład w wyprawy krzyżowe pozwalał
103
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zabezpieczać i bronić skromnych posiadłości chrześcijańskich przed
przeważającymi siłami wroga104. W wielu bitwach ich atak przełamywał
szyki wroga, np. w bitwie pod Montgisard w 1177 roku, uważanej za
jeden z największym tryumfów templariuszy. Często brali na siebie
główne uderzenie sił nieprzyjacielskich, ratując życie innych chrześcijan (np. broniąc mostu przed siłami mongolskimi pod Muhi nad Sajo
w 1241 roku) i sami walczyli aż do ostatniego rycerza. Z drugiej strony
to, co było ich największą siłą – waleczność i elitarność, przesądziło
również o ich zgubie. W ich dualistycznym, dwubiegunowym świecie
trudno było o umiar, który mógł zapewnić im przetrwanie. Oskarżani
o pychę i chciwość, po utracie Ziemi Świętej tracili na popularności.
Stali się rycerzami znikąd, którzy w pewien sposób utracili sens tego,
dla czego żyli i umierali. A jednak tysiące rycerzy Chrystusa, ożywionych etosem stworzonym przez Hugona i Bernarda, poświęcało całe
swoje życie dla Tego, który „miecz przyniósł na ziemię”.
Słowa kluczowe: templariusze, etos mnicha wojownika, teologia wojny, św. Bernard z Clairvaux, walka duchowa, walka fizyczna, reguła
zakonna.
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Por. M. Małecki, Wstęp, [w:] Bernard z Clairvaux, Pochwała nowego rycerstwa,
tłum. I. Kowalska-Nawrocka, Zabrze – Tarnowskie Góry 2012.

MISCELLANEA

Rocznik Teologii Katolickiej, tom XII/2, rok 2013

Ks. Józef Zabielski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Eschatologiczny wymiar
ludzkiego cierpienia i śmierci

THE ESCHATOLOGICAL DIMENSION
OF HUMAN SUFFERING AND DEATH
Suffering and death, being inherent elements of an individual’s life, are a
challenge for everyone and for the whole mankind. This reality requires appropriate approach, which is to accept these facts and experience suffering and
death wisely. It means appropriate recognition of the sense and advisability
of this reality. This imperative is even more relevant today, when the fear of
suffering and death becomes an obsession for the people of the technical civilisation. The recognition of the sense of suffering and the advisability of life
allows an individual experience each stage of his life actively and responsibly.
The author weighs the problem taking into account the following dimensions:
1) suffering and death and the components of the existence, 2) experiencing
suffering as the way of discovering eternity, 3) dying and death ass passing
into eternity.
Key words: suffering, death, human existence, sense and advisability of life,
dying, life wisdom, eternity, eschatology.

Wstęp
Cierpienie i śmierć stanowią nieodłączne elementy ludzkiej egzystencji. Ich powszechność i aktualność łączy wszystkich ludzi, będąc
równocześnie wyzwaniem dla każdego człowieka i całej ludzkości.
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Faktem bowiem jest, że wszyscy ludzie podlegają cierpieniu oraz że
ziemskie życie każdego człowieka kończy się śmiercią. Rzeczywistość
ta wymaga odpowiedniej postawy uznającej ten fakt oraz dojrzałego
przeżywania cierpienia i śmierci, tak w odniesieniu do siebie samego,
jak i innych ludzi. Innymi słowy, właściwe rozpoznawanie faktu i celowości tej rzeczywistości oraz uczenie się właściwego podchodzenia
do niej, stanowi wyzwanie dla każdego człowieka i na każdym etapie
życia. Imperatyw ten coraz bardziej się uaktywnia w czasach współczesnych, kiedy to lęk przed cierpieniem i śmiercią staje się swoistą
obsesją ludzi cywilizacji technicznej. Rozpoznanie sensu cierpienia
i celowości życia pozwala człowiekowi aktywnie i mądrze przeżywać
każdy etap jego egzystencji, gdyż jak twierdził Sokrates: „Nigdy nie zestarzeje się serce, które kocha”. Rozwijając to zagadnienie, w niniejszej
analitycznej refleksji skupimy się na następujących jego wymiarach: 1.
Cierpienie i śmierć jako komponenty ziemskiej egzystencji człowieka;
2. Doświadczanie cierpienia jako odkrywanie wieczności; 3. Umieranie
i śmierć jako przechodzenie do „nowego życia”.

1. Cierpienie i śmierć jako komponenty
ziemskiej egzystencji człowieka
Ziemską egzystencję człowieka wypełniają zjawiska i wydarzenia
jednostkowe lub wyjątkowe oraz towarzyszące człowiekowi w sposób
nieodłączny. Do tych ostatnich należy cierpienie i śmierć jako finał
ludzkiego życia na ziemi. Cierpienie jest stanem psychiczno-duchowym człowieka wywołanym bólem fizycznym lub psychicznym, wiążącym się z chorobą lub też przeżyciem doznanej przykrości. Cierpienie
stanowi stały komponent ludzkiego życia, powiązany z ograniczonością
ludzkiej natury w jej wymiarze cielesnym i psychiczno-duchowym1.
Doświadczenie cierpienia ukazuje je jako swoisty „normatyw” istnienia człowieka i wyzwanie stawiane jego osobowej naturze. Stan ten
trafnie oddaje poetyckie wyznanie: „Cierpię, bom człowiek w żalu
i tęsknocie, biedny wygnaniec. [...] Cierpię, bo kocham! Życie bez cierpienia to stok bezwodny, chmura bez jasności, twarda opoka, serce bez
natchnienia, to grób, co martwe przechowuje kości”2. Uświadomienie
tego stanu ludzkiej egzystencji domaga się odkrywania uwarunkowań
cierpienia i jego sensu oraz charakterystyki związanych z tym ludzkich postaw wartościujących życie i śmierć człowieka. Jest to jedno
1

Por. S. Witek, Cierpienie, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 3, Lublin 1979, k. 476477; zob. także: J. Brusiło, Życie bez bólu?, Kraków 1996, s. 11-37.

2

K. de Bołoz Antoniewicz, cyt. za: „Słowo. Magazyn”, 3(1995) nr 38(102), s. 27.

Eschatologiczny wymiar ludzkiego cierpienia i śmierci

221

z fundamentalnych wyzwań człowieka, które stale go niepokoi, gdyż
„Nie niewola ni wolność są w stanie/ Uszczęśliwić cię... nie! – tyś osobą:/ Udziałem twym więcej! ...panowanie? Nad wszystkim na świecie,
i nad sobą”3.
To „panowanie nad sobą” najbardziej trudne i dojmujące jest w odniesieniu do cierpienia i śmierci. Przekłada się to bowiem na fundamentalne pytania człowieka: dlaczego cierpię i po co żyję? Odpowiedzi
na te pytania domaga się rozumność ludzkiej natury, która uzdalnia
człowieka i zobowiązuje do odkrywania sensowności tych faktów. Cierpienie człowieka w dużym stopniu wiąże się z ograniczonością jego
Miscellanea
natury i podatnością na choroby. Przejawia się to w tym, że organizm
ludzki w czasie jego życia może ulec i ulega różnym zaburzeniom,
zakłóceniom i nieprawidłowościom ogólnie zwanym chorobami.
Dochodzi do tego pod wpływem różnych czynników zewnętrznych
i wewnętrznych, psychicznych, społecznych, środowiskowych, które
uszkadzają prawidłowość działania ustroju ludzkiej natury. „Choroba
– stwierdza Krystyna Osińska – jest powszechnym zjawiskiem, a więc
może zaistnieć, zjawić się u każdego człowieka. Trzeba to po prostu
wiedzieć, przyjąć do wiadomości, spokojnie zauważyć, tak jak przyjmuje się wiele faktów oczywistych, prawdopodobnych. Jawi się ona
przed człowiekiem jako zjawisko będące fragmentem rzeczywistości,
wymagające umyślnego akceptowania, bardzo umiejętnego. Tylko
bowiem akceptacja, a więc uznanie jej istnienia, może stanowić pomoc
w twórczym przeżywaniu jednostkowym i społecznym”4.
Uznanie faktu choroby lub uświadomienie jej jako możliwości, jest
formą jej „uczłowieczenia” i odkrywania jej eschatologicznego wymiaru. Refleksja zaś nad nim pozwala rozpoznać charakterystyczne
sposoby jego wykorzystania w kształtowaniu człowieczeństwa. Najczęściej choroba jest postrzegana jako powszechna postać cierpienia,
co sprawia, że „jest trudna, dotkliwa, bolesna – stanowi źródło bólu
dla człowieka chorującego. Nie może go jednak łamać. Cierpienie
związane jest nieodłącznie z trudem istnienia, trudem, od którego
nikt nigdy człowieka nie uwolni. Tacy już jesteśmy i taki jest świat”5.
Uznanie tego faktu domaga się właściwego wartościowania, co na
płaszczyźnie religijnej rozpoznawane jest także jako „znak łaski”,
3

C. K. Norwid, Królestwo, [w:] Pisma wszystkie, t. II, zebrał J. W. Gomulicki,
Warszawa 1971-1976, s. 64.

4

K. Osińska, Twórcza obecność chorych, Warszawa 1980, s. 17. Zob. S. Sojka,
Chrześcijański sens cierpienia, Kraków 2011, s. 62-72.

5

Tamże, s. 18. Zob. R. Spaemann, Menschenwürde und menschliche Natur, „Communio” [niem.], (2010)39, s. 134-139.
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czyli forma „szczególnego spotkania z Bogiem. Spotkanie to może
być kontaktem chcianym, oczekiwanym, wybranym, akceptowanym.
A może właśnie – przeciwnie? Może mieć cechy spotkania niechcianego, odrzucanego, nie zauważonego, zaskakującego, niepotrzebnego
albo po prostu – nijakiego”6.
Cierpienie ludzkie nie ogranicza się do faktu i przeżywania choroby
– fizycznej czy psychicznej. Bogactwo bowiem osobowej natury człowieka oraz różnorodność jego relacji sprawia, że doświadcza on wielu
postaci cierpienia, których sam jest sprawcą, bądź też inni ludzie są
tego przyczyną. Papież Benedykt XVI wyjaśnia, że „cierpienie przynależy do ludzkiej egzystencji. Pochodzi ono z jednej strony z naszej
skończoności, a z drugiej strony z ogromu win, jakie nagromadziły
się w ciągu historii i jakie również obecnie bez przerwy narastają.
[...] W walce z bólem fizycznym udało się poczynić wielkie postępy.
Tymczasem cierpienia niewinnych, jak również cierpienia psychiczne
raczej nasiliły się w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Tak, musimy zrobić wszystko dla pokonania cierpienia, ale całkowite usunięcie go ze
świata nie leży w naszych możliwościach – po prostu dlatego, że nie
możemy zrzucić z siebie naszej skończoności i dlatego, że nikt z nas
nie jest w stanie wyeliminować mocy zła, winy, która – jak widzimy –
nieustannie jest źródłem cierpienia. To mógłby zrobić tylko Bóg: jedynie Bóg, który stając się człowiekiem sam wchodzi w historię i w niej
cierpi. Wiemy, że ten Bóg jest i że dlatego moc, która «gładzi grzech
świata» (J 1, 29) jest obecna na świecie. Wraz z wiarą w istnienie tej
mocy pojawiła się w historii nadzieja na uleczenie świata”7.
Szczególną postacią ludzkiego cierpienia jest świadomość śmierci
jako końca ziemskiej egzystencji człowieka. Cielesna śmierć jest faktem naturalnym, w obliczu którego najbardziej ujawnia się „tajemnica ludzkiego losu”8. Faktem jest, że samo doświadczenie ludzkiej
egzystencji jest otwarte na spotkanie ze śmiercią, która jest wpisana
w życie i zadana człowiekowi jako szansa jego istnienia. Wiara religijna
chrześcijan uczy, że „Bóg, stwarzając mężczyznę i kobietę, obdarował
ich specjalnym uczestnictwem w życiu Bożym, świętości i sprawiedliwości. Według zamysłu Bożego człowiek nie musiał ani cierpieć, ani
umierać”9. Człowiek jednak sam siebie pozbawił tej możliwości, stąd
6

K. Osińska, Twórcza obecność chorych..., dz. cyt., s. 19.

7

SpS 36. Zob. A. F. Dziuba, Służyć życiu, Niepokalanów 2012, s. 99-110.

8

Por. KKK 1006.

9

Tamże, nr 72. Zob. J. Zabielski, Odpowiedzialność za życie, Białystok 2007,
s. 11-32.
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też śmierć człowieka jest „zapłatą za grzech” (Rz 6, 23)10. Cielesna
śmierć człowieka została jednak zwyciężona przez Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Stąd też: „Dla tych, którzy umierają
w łasce Chrystusa, jest ona uczestnictwem w Śmierci Pana, by móc
także uczestniczyć w Jego Zmartwychwstaniu”11.
Takie rozpoznanie ludzkiej śmierci sytuuje się w pełnej koncepcji
ludzkiej egzystencji. Człowiek bowiem potrzebuje wieczności, stąd też
śmierć ukazuje się jako „apel do życia i o życie”12. Dlatego człowiek,
świadomy końca swej ziemskiej egzystencji, nie daje się sprowadzić
do wymiaru horyzontalnego i w śmierci dostrzega wielką nadzieję,
Miscellanea
która normuje jego ziemskie życie. Analizując ten problem, papież
Benedykt XVI stwierdza:
Człowiek potrzebuje wieczności i jakakolwiek inna nadzieja jest dla
niego zbyt krótkotrwała, zbyt ograniczona. Człowiek staje się wytłumaczalny o tyle, o ile istnieje. Miłość, która przezwycięża wszelkie odosobnienie, również w śmierci, w jednej całości, przekraczającej również
granice czasu i przestrzeni. Człowiek jest wytłumaczalny i znajduje
swój najgłębszy sens tylko o tyle, o ile istnieje Bóg. A my wiemy, że
Bóg przestał być odległy, zbliżył się do nas, wszedł do naszego życia
i mówi: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy,
to choćby umarł, żyć będzie” (J 11, 25-26)13.

2. Doświadczanie cierpienia jako odkrywanie wieczności
Doświadczenie faktu cierpienia oraz uświadomienie jego powszechności stanowi wyjątkowe wyzwanie, przed którym staje każdy człowiek. Pierwszym wymogiem w tym zakresie jest przyjęcie tego faktu
jako oczywistości oraz umiejętne zaakceptowanie, co stanowi pomoc
w twórczym jego przeżywaniu w wymiarze indywidualnym i społecznym. Postawa zaś nie zauważania cierpienia zawęża ludzkie spojrzenie
na rzeczywistość naszej egzystencji, fałszując jej obraz i narażając na
popełnianie błędów nieliczenia się z faktami. „Zamykanie oczu nie
zmienia rzeczywistości. Prawdę trzeba widzieć jasno, podchodzić do
10

Zob. J. Salij, Czy śmierć jest karą za grzech?, [w:] Sens choroby, sens śmierci,
sens życia, red. H. Bortnowska, Kraków 1980, s. 320-338.

11

KKK 1006. Zob. J. Zabielski, Wyzwalający charakter cierpienia i śmierci, [w:]
W drodze do brzegu życia, t. 3, red. E. Krajewska-Kułak, W. Nyklewicz, J. Lewko,
C. Łukaszuk, Białystok 2007, s. 72-75.

12

Zob. A. F. Dziuba, Służyć życiu..., dz. cyt., s. 142.

13

Benedykt XVI, Człowiek potrzebuje wieczności, ORpl (2012)33 nr 1, s. 42.
Zob. R. Weimenn, Glaube un Vernunft im Denken Joseph Ratzinger, „Forum
Katholische Theologie”, (2010)26, z. 1, s. 58-69.
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niemiłych dla nas aspektów spokojnie i rzeczowo. Tylko taka postawa
umożliwia wydobycie dobra z tego, co samo przez się dobre nie jest,
umożliwia szukanie możliwości walki ze złem, jakim jest choroba
w swojej istocie”14.
W tym wysiłku „wydobywania dobra” oraz „szukania możliwości
walki ze złem” należy postawić pytanie, czy cierpienie – w różnych
swych postaciach – nie jest swego rodzaju darem? Osińska stwierdza, że można mówić o darze cierpienia, gdyż np. właściwie przeżyta
choroba „jest wartością mobilizującą w kierunku postaw twórczych,
altruistycznych, staje się darem, który można i trzeba umieć świadomie
przyjąć i wpleść w dynamizm rozwojowy osobowości. Każde przecież
przeżycie może się stać cennym budulcem w konstruowaniu budowli
własnego życia. Otrzymanego daru można także nie podjąć i zniszczyć
go”15. Poszerzając horyzont wartościowania cierpienia, uświadamiamy
sobie, że jest ono „znakiem łaski”, a więc „powszechnym sygnałem
szczególnego spotkania z Bogiem”16.
Przeżywanie cierpienia w kategorii daru i łaski nie oznacza rezygnacji z walki z nim, z poszukiwania sposobów zapobiegania cierpieniu
oraz przezwyciężania jego oddziaływań. Papież Benedykt XVI podkreśla, że „należy robić wszystko, co w naszej mocy, aby cierpienie
zmniejszyć: zapobiec, na ile to możliwe, cierpieniom niewinnych,
uśmierzać ból, pomagać w przezwyciężaniu cierpień psychicznych. Są
to obowiązki wynikające zarówno ze sprawiedliwości, jak i z miłości,
które wchodzą w zakres podstawowych wymagań chrześcijańskiej
egzystencji i każdego życia prawdziwie ludzkiego”17. Wezwanie to zakotwiczone jest w naturze odnowionego przez Chrystusa człowieka,
który winien wyzwalać się ze wszelkich ograniczeń powodowanych
cierpieniem i perspektywą śmierci. W biblijnym Liście do Koryntian
św. Paweł przypomina, że chrześcijanie powinni „porzucić dawnego
człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego,
stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości” (Ef 4, 22-24).
Jest to generalny imperatyw ludzkiej egzystencji oraz wyznacznik
poszukiwania form przeciwdziałania cierpieniu.
14

K. Osińska, Twórcza obecność chorych..., dz. cyt., s. 17.

15

Tamże. Zob. J. Greisch, Der Gewissensruf und das Problem der Selbstheit,
„Berliner Theologische Zeitschrift” 27(2010), z. 2, s. 321-349.

16

K. Osińska, Twórcza obecność chorych..., dz. cyt., s. 19. Zob. J. Zabielski, Normatyw godności osoby niepełnosprawnej, [w:] Życie jako zobowiązujący dar, red.
A. Skreczko, J. Zabielski, Białystok 2011, s. 274-285.

17

SpS 36. Zob. A. F. Dziuba, Służyć życiu..., dz. cyt., s. 123-137.
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Aksjologicznym zwornikiem wszelkich postaw wobec cierpienia jest
miłość, która umożliwia człowiekowi przekraczanie tego co przemijające i wchodzenie w rzeczywistość pełni ludzkiego szczęścia. Kierując się
w życiu miłością człowiek faktycznie zdolny jest „odnowić się duchem
w myśleniu” oraz „przyoblec człowieka nowego” (zob. Ef 4, 22). Miłość
bowiem daje człowiekowi nowe siły, czyni życie innym, uszczęśliwia
kochającego i kochanego. „Szczęście – stwierdza L. Tołstoj – polega
właśnie na tym, by kochać i pragnąć, by podążać myślą za jej życzeniami, jej myślami [...]. Wystarczy zapomnieć o sobie i kochać bliźniego,
by osiągnąć spokój, szczęście i piękno”18. Rozwijając tę prawdę przyMiscellanea
wołajmy słowa J. d’Ormessona: „Miłość uwalnia nas od nas samych.
Rozrywa piekielny krąg. Kochać znaczy zapomnieć o świecie, o przemijającym czasie, o bólu istnienia. Kochać znaczy zapomnieć o sobie
samym dla kogoś innego. Kochać znaczy odkryć prawdę kryjącą się
pod pozorami i wybrać to, co trwa, zamiast tego, co przemija”19.
Miłość stanowi fundamentalny motyw w pełni ludzkiego przeżywania cierpienia własnego i innych ludzi. Umiłowanie życia jest celem
i środkiem wewnętrznej walki człowieka ze sobą samym oraz pomocy
innym, zwłaszcza w tzw. sytuacjach granicznych. Niech świadczy o tym
wyznanie osoby cierpiącej:
Ja już doszłam do kresu swojej wściekłości – stwierdza Juliette – ale ona
wcale nie dała mi spokoju, wręcz przeciwnie. Wiem, że tylko przyjaźń
i szczerość mogą mi pomóc. Nie jestem złą czarownicą, nie skazał mnie
ani diabeł, ani sprawiedliwy Bóg. Skazał mnie wirus. A więc proszę, by
mnie nie palono, ale leczono. Proszę tylko o pomoc. Potrzebuję serca
i rozumu20.

To wołanie o pomoc pochodzi z potrzeby „serca i rozumu”, jest
wyrazem wartościowania ludzkiego życia i właściwego odniesienia
do cierpienia – choroby. Jest to świadectwo istnienia w człowieku
takich potrzeb, których zaspokojenie przekracza ludzkie możliwości
i otwieranie się na drugiego człowieka oraz „otwartość ku Bogu”21.
Człowiek cierpiący, wołając o pomoc, oczekuje odzewu ze strony
innych ludzi – zwłaszcza najbliższych. Odzew innych ludzi może
18

L. Tołstoj, Anna Karenina, tłum. K. Iłłakowiczówna, Warszawa 1979, s. 489
i 250.

19

J. d’Ormesson, Historia Żyda Wiecznego Tułacza, tłum. K. Szeżyńska-Maćkowiak, Warszawa 1994, s. 599.

20

Juliette, Dlaczego Ja?, tłum. D. Ronge-Juszczyk, Wrocław – Warszawa 1989,
s. 187.

21

W. Pannenberg, Kim jest człowiek, tłum. E. Zwolski, D. Szumska, Paryż 1978,
s. 117. Zob. S. Sojka, Chrześcijański sens cierpienia..., dz. cyt., s. 114-151.
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cierpiącego doprowadzić do uświadomienia, że cierpienie „jest dla
niego twórczym czynnikiem rozwojowym, uruchamiającym aktywne,
pozytywne postawy”22.
Zaangażowanie w pomoc ludziom cierpiącym tylko wtedy będzie
„twórczym czynnikiem rozwojowym”, gdy będzie wyrażać szacunek
i mądrość wobec tajemnicy człowieka. Zranione człowieczeństwo
osoby cierpiącej „jest dla nas wezwaniem, aby dostrzec, zaakceptować
i ukazywać w każdym z tych braci i sióstr niezrównaną wartość ludzkiej istoty, którą Bóg stworzył po to, aby była synem w Synu”23. Takie
postrzeganie ludzi cierpiących uwydatnia uszanowanie ich osobowej
godności i poszukiwanie sposobów pomocy. „Tylko wówczas, gdy
uznawane są prawa najsłabszych, społeczeństwo może twierdzić, że
jest zbudowane na fundamencie prawa i sprawiedliwości”24. Czynne
zaangażowanie w pomoc osobom cierpiącym przekonuje o obustronnym doświadczaniu dobra w ramach tych pomocowych kontaktów.
Każdy z nas winien mieć świadomość, że osoby cierpiące – bardziej niż
inni – potrzebują „naszej uwagi i życzliwości, zrozumienia i miłości:
nie można ich pozostawić samych, aby niemal bezbronne i bezradne
stawiały czoło trudnemu zadaniu, jakim jest życie”25.
Wzorcową postawę w tym względzie prezentuje ewangeliczny miłosierny Samarytanin, człowiek o niezwykłej empatii wyrażającej się
w pomocy bliźniemu będącemu w krańcowej potrzebie. Papież Jan
Paweł II podkreślając tę wrażliwość przypomina, że
miłosierny Samarytanin z Chrystusowej przypowieści nie poprzestaje
na samym wzruszeniu i współczuciu. Staje się ono dla niego bodźcem
do działań, które mają na celu przyniesienie pomocy poranionemu
człowiekowi. Miłosiernym Samarytaninem jest więc ostatecznie ten,
kto świadczy pomoc w cierpieniu, jakiejkolwiek byłoby ono natury.
Pomoc, o ile możliwe, skuteczną. W tę pomoc wkłada swoje serce, nie

22

K. Osińska, Twórcza obecność chorych, dz. cyt., s. 31. Zob. H. Pera, Sam nie
podołam, [w:] Sens choroby, sens śmierci, sens życia..., dz. cyt., s. 177-193.

23

Jan Paweł II, Przesłanie do uczestników Międzynarodowego Sympozjum na
temat „Godność i prawa osoby z upośledzeniem umysłowym”, 2, ORpl (2004)2 nr
4. Zob. B. Hanson, Autonomie. Principe d’autonomie, [w:] Nouvelle Encyclopédie
de Bioéthique, Bruxelles 2001, s. 73.

24

Jan Paweł II, Przesłanie do uczestników Międzynarodowego Sympozjum..., dz.
cyt., 3.

25

Tamże, nr 4. Zob. R. Coste, Miłość, która zniewala świat. Teologia miłości, tłum.
M. Stokowska, Rzym – Lublin 1992, s. 145-146.
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żałuje środków materialnych. Można powiedzieć, że daje siebie, swoje
własne „ja” otwierając się na „ja dla drugiego26.

Wspieranie osób cierpiących winno zawsze zachować charakter
służby człowiekowi, z poszanowaniem jego osobowej godności. W posłudze pomocowej należy respektować wielkość i świętość osoby, aby
uniknąć niebezpieczeństwa deprecjacji bytu osobowego oraz związanej z tym dehumanizacji medycyny i innych służb pomocowych.
Odpowiedzialne pełnienie tej misji wymaga poszanowania swobody
sumienia, stanowiącej podstawowe prawo człowieka. Naczelną normą
w tym zakresie jest troska o ludzkie życie, „czuwanie nad tym, aby się Miscellanea
ono przeobrażało i rozwijało na przestrzeni całej egzystencji, w poszanowaniu planu wyznaczonego przez Stwórcę”27. Norma ta domaga
się całościowego postrzegania człowieka, we wszystkich wymiarach
jego osobowej godności. Człowiek cierpiący – wymagający pomocy –
oczekuje od osób pomagających odpowiedzialnego traktowania, czyli
„ludzkiego wsparcia ze strony brata, który umie przekazać wizję życia,
a także sens cierpienia i śmierci”28.

3. Umieranie i śmierć jako przechodzenie
do „nowego życia”
Bycie „dotkniętym” przez cierpienie własne czy drugiej osoby wzbudza w człowieku pytania natury eschatologicznej: po co żyję? Czy jest
kres mojej ludzkiej egzystencji? Jeśli człowiek postrzega życie ludzkie
tylko w kategoriach cielesności i doczesności, to śmierć jest definitywnym zakończeniem ludzkiej egzystencji. Jeżeli zaś przyjmuje istnienie
w człowieku sfery ducha i zjednoczenie z Bogiem jako Dawcą życia,
to umieranie i śmierć pojmuje jako zamianę formy swej egzystencji
i przejście do nowego etapu bytowania.
Zaniechanie wysiłku odkrywania sensu swej egzystencji i kierowania
się nim sprawia, że taki człowiek istnieje jakby „poza człowieczeństwem”. Owo poczucie sensu dodatkowo „demolują” przeżywane
cierpienia i śmierci. W konsekwencji, człowiekowi, który nie wie „po
co żyje”, samo życie staje się zbędne, gdyż najwyższą postacią lęku
26

Jan Paweł II, List apostolski Salvifici doloris, 28. Zob. J. Zabielski, Wydobywanie
dobra. Teologia chrześcijańskiego miłosierdzia, Białystok 2006, s. 157-159.

27

Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników XV Międzynarodowego Kongresu
Federacji Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich, ORpl (1982)3 nr 11-12, s. 5. Zob.
O. Höffe, Menschenwürde als ethisches Prinzip, [w:] Gentechnik und Menschenwürde. An den Grenzen von Ethik und Recht, Köln 2002, s. 115-122.

28

Jan Paweł II, Homilia w Banneux, ORpl (1985)6, numer nadzwyczajny II, s. 42-43.
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jest „lęk przed bezsensem”. Przykład takiej postawy opisuje Janusz
Korczak, który wyznaje:
Zgubiłem duszę. Dziwne [...]. Ja, to nie ja. Zgubiłem nie pamiątkowy
zegarek, nie cenne cacko, nie laskę ze srebrną rączką, ale zgubiłem
duszę, zatraciłem gdzieś siebie. [...] Smutne, doprawdy. Zgubiłem duszę.
A bez duszy przecież żyć nie można. [...] Co teraz będzie? Nie umiem
szukać duszy. Uczyli szukać logarytmów, nowych paragrafów na mapie,
sodu w rozczynie, prawniczych paragrafów, nerwów na trupie – ale jak
szukać duszy, kiedy zaginie?29
Miscellanea

Człowiek taki egzystuje w sytuacji zagrożenia utraty racji ostatecznych. Tego rodzaju niepokój wypływa z zatracenia „duchowego
centrum” umożliwiającego odnalezienie odpowiedzi na pytania o znaczenie ludzkiej egzystencji. „Taki człowiek wszystko próbuje, a w końcu
nic go nie zadowala. Z niepokojem odwraca się człowiek od wszelkich
konkretnych treści i ostatecznie rezygnuje z nadawania jakiejkolwiek
treści swemu życiu”30.
Te egzystencjalne pytania nasilają się, gdy człowieka ogarnia cierpienie zbliżającej się śmierci. Analizując ten fundamentalny dylemat
ludzkości, M. Scheler stwierdza:
Najgłębsze cierpienie, uczucie oddalenia samego Boga, wyraża swobodnie i otwarcie na krzyżu Jezus: „Dlaczego mnie opuściłeś?”. [...]
Jednak w tym doznawaniu cierpienia wytryskuje zupełnie nowe źródło
siły, płynącej z odsłaniającego się dopiero w miłości, poznaniu i czynie,
szczęśliwie oglądanego, wyższego porządku rzeczy. A owo doznawanie
cierpienia ma nowy sens: oczyszczanie (Läuterung) dzięki miłosiernej
miłości Boga, zsyłającego cierpienie jako przyjaciela duszy. Dopiero
dzięki tym dwom [momentom] udało się, jak się wydaje, chrześcijaństwu [...] włączyć cierpienie, jako istotny czynnik, w porządek świata
i porządek zbawienia [...]. Boska jakość cierpiącego odciska na cierpieniu nowe, cudowne, szlachetne piętno31.

Na płaszczyźnie chrześcijańskiej wiary uświadamiamy sobie, że łącząc się z Jezusem, który ludzkie cierpienie wyniósł „na poziom Odkupienia [...], każdy człowiek może stać się uczestnikiem odkupieńczego

29

J. Korczak, Fragmenty utworów, Warszawa 1978, s. 11.

30

P. Góralczyk, Dylematy życia ludzkiego, [w:] Żyć godnie w zmieniającym się
świecie, red. Z. Sareło, Ząbki 2004, s. 180.

31

M. Scheler, Cierpienie, śmierć, dalsze życie, tłum. A. Węgrzecki, Warszawa
1994, s. 55. Zob. S. Sojka, Rola nadziei w życiu chrześcijańskim, Kraków 2013,
s. 398-493.
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cierpienia Chrystusa”32. Taka zaś perspektywa ludzkiej egzystencji
wprowadza człowieka w wymiar wieczności. Pozostawanie w tym
wymiarze nie zwalnia człowieka z pytań o fakt i charakter wieczności,
gdyż człowiek wierzący w życie wieczne nie może zapomnieć o potrzebie wysiłku osiągnięcia wiecznej szczęśliwości. Zaniechanie bowiem
tego wysiłku może doprowadzić do utraty wiecznego szczęścia, co
F. Dostojewski wyraził następująco: „Co to jest piekło? Pragnienie
od nowa pokochać tego, czego nie kochało się i czym gardziło się na
ziemi”33. Zadaniem każdego człowieka jest obrona przed tego rodzaju
„wiecznością” oraz wspomaganie innego człowieka, zwłaszcza w sytuMiscellanea
acjach granicznych. Postawa taka „oznacza pomagać mu w uznaniu
misteryjnej obecności Boga u jego boku oraz pozwolić mu ją odczuć:
w miłości brata ukazuje się miłość Ojca”34.

Zakończenie
Wszystko, co należy do ludzkiej natury i jest wyrazem egzystencji
człowieka winno być w sposób mądry wartościowane i przeżywane.
Cierpienie i śmierć stanowią podstawowe komponenty ludzkiej egzystencji i powinny być dojrzale przeżywane. Dojrzałość egzystencjalnych postaw wobec cierpienia i śmierci sprowadza się do łączenia
wymiaru ludzkiego – ziemskiego z wymiarem nadprzyrodzonym –
Boskim. Innymi słowy, doświadczenia cielesne winny prowadzić do
przebóstwienia, natomiast działania Boże należy „uczłowieczać”. Jest
to możliwe na płaszczyźnie wiary, stąd też, człowiek tak postrzegający swoje życie może powtórzyć wyznanie: „Mnie myśl ta [o śmierci]
zupełnie nie przeraża, gdyż żywię mocne przekonanie, że duch nasz
jest istotą niezniszczalną, że działa nieprzerwanie od wieczności do
wieczności. Jest on podobny do słońca, które tylko naszym ziemskim
oczom wydaje się znikać, naprawdę jednak nigdy nie zachodzi, lecz
nieustannie świeci”35. Takie zaś rozumienie śmierci wyraża się w doświadczeniu umierania, co H. Broch opisuje następująco:
Nie widziałeś umierających? Nie zauważyłeś, że prawie na każdego
przychodzi godzina, w której przegląda na oczy? Wtedy każdy pojmuje
32

Jan Paweł II, List apostolski Salvifici doloris, 19. Zob. S. Sojka, Chrześcijański
sens cierpienia..., dz. cyt., s. 158-186.

33

F. Dostojewski, Bracia Karamazow, t. 1, Warszawa 1978, s. 388.

34

Papieska Rada Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia, Karta Pracowników Służby Zdrowia, Watykan 1995, s. 132.

35

J. P. Eckermann, Gespräche mi Goethe [Rozmowy z Goethem], t. 1, tłum. K. Radziwiłł i J. Zeltzer, Warszawa 1960, s. 143.
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nagle, że życie, którym żył, jest mniejsze od prawdziwego życia? Bo
do prawdziwego życia należy śmierć, o której na ogół to się zapomina,
po części z tchórzostwa, po części dlatego, że brak na to czasu, skoro
trzeba myśleć o [...], lecz ten, kto przejrzał, doda śmierć do życia i całe
życie do śmierci, od początku do końca. To nie jest po prostu koniec,
to jest czysta łaska takie umieranie...36

Słowa kluczowe: cierpienie, śmierć, ludzka egzystencja, sens i cel
życia, umieranie, mądrość życia, szczęście, wieczność, eschatologia.
Miscellanea

36

H. Broch, Kusiciel, tłum. E. Sicińska, Warszawa 1970, s. 76-77.
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Rocznik Teologii Katolickiej, tom XII/2, rok 2013

Sprawozdanie z działalności
Międzywydziałowej Katedry Teologii
Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku
w roku akademickim 2012/2013

Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu
w Białymstoku rozpoczęła rok akademicki 2012/2013 w zmienionym,
uszczuplonym składzie. W wyniku redukcji etatów z Katedry odeszli:
ks. abp prof. dr hab. Edward Ozorowski, ks. prof. dr hab. Józef Zabielski, ks. prof. dr hab. Adam Skreczko. Pozostali adiunkci: ks. dr
Tadeusz Kasabuła i ks. dr hab. Andrzej Proniewski, który przejął obowiązki Kierownika KTK oraz mgr lic. Anna Dzięgielewska w pionie
administracyjnym.
W roku sprawozdawczym 2012/2013 Katedra realizowała program
opracowywany podczas spotkań merytorycznych pracowników. Ich
rezultatem była działalność naukowo-badawcza.
W ramach corocznych obrad Towarzystwa Teologów Dogmatyków
w dniach 17-19.09.2012 roku została zorganizowana Międzynarodowa
Konferencja „Człowieczeństwo Boga”. Była ona „odzwierciedleniem
potrzeb współczesnego człowieka, któremu trzeba dać odpowiedź na
pytania o Osobę Boga, który stał się człowiekiem” – podkreślał ks. dr
hab. Andrzej Proniewski, członek Zarządu Towarzystwa i współorganizator konferencji. W konferencji wzięło udział blisko 80 teologów
duchownych i świeckich, reprezentujących główne ośrodki akademickie z całej Polski i zza granicy. Pierwsza sesja miała miejsce w Pałacu
Branickich, gdzie pierwszy wykład pt. „Białystok Branickich” wygłosił
ks. dr Jan Nieciecki z Instytutu Historii Sztuki KUL. Następnie ks.
dr hab. Krzysztof Guzowski, prof. KUL w swoim referacie wyjaśniał
istotę humanizmu Chrystusa jako Boga bliskiego człowiekowi. Kolejny dzień obrad odbył się w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium
Duchownym. Sesję rozpoczął abp Jakub, ordynariusz prawosławnej
Diecezji Białostocko-Gdańskiej referatem nt. „Bogoczłowieczeństwo
Chrystusa w ujęciu teologii prawosławnej”. Swoje wstąpienie poświęcił
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wyjaśnieniu pojęcia i formuły dogmatu chrystologicznego w teologii
prawosławnej. Podkreślał, że prawda o „Bogoczłowieczeństwie” Chrystusa w ujęciu prawosławia znajduje swój wyraz nie tylko w doktrynie
wiary, ale także w liturgii i ikonografii. W referacie „Humanitas unii
hipostatycznej” abp prof. dr hab. Edward Ozorowski tłumaczył, na
czym polega humanizm unii hipostatycznej w Jezusie Chrystusie.
Prelegent podkreślił, że Chrystus wyznacza każdemu wierzącemu
kierunek wzrastania w człowieczeństwie, którego pełnią jest ostatecznie zmartwychwstanie. Następnie ks. prof. dr hab. Hans Christian
Schmidbaur z Wydziału Teologicznego w Lugano w Szwajcarii, w oparciu o teologię kard. J. Ratzingera ukazał naturę oraz atrybuty Boga.
Referent podkreślił, że droga człowieka do wiedzy „o tej uniwersalnej
Sprawozdania rzeczywistości jest czymś więcej niż tylko teorią, ale przede wszystkim
i recenzje
żywą prawdą. Jest dynamiczna i jest do przebycia, według chrześcijaństwa, w nawiązaniu relacji z Jezusem Chrystusem, jako uniwersalnym
konkretem i Logosem wiecznym, który stał się człowiekiem w historii;
w którym wieczność niezmienna otwiera się na nas i w którym Bóg
naprawdę przyjął kształt i oblicze w świecie zarówno jako prawdziwy
Bóg w osobie, jak też prawdziwy człowiek w osobie”.
W ramach formacji katechetów, w dniu 12.01.2013 roku Katedra zorganizowała zjazd kolędowy pod hasłem: „Być solą ziemi”. Wpisał się
on w tegoroczny program duszpasterski Episkopatu Polski. Miejscem
obrad była sala kina „Ton” w Białymstoku. Sympozjum zgromadziło
ok. 200 uczestników – księży, sióstr zakonnych i katechetów z terenu
Archidiecezji Białostockiej. Prelekcje przedstawili: ks. bp prof. dr hab.
Ignacy Dec nt. „Być solą ziemi – wyzwanie dla wiary” i ks. prof. dr hab.
Kazimierz Misiaszek „Być solą ziemi jako zadanie katechetyczne”.
Ksiądz Biskup, wprowadzając w tematykę swego wystąpienia, użył
metafory soli, która nadaje smak i konserwuje potrawy. Z tego spożywczego zastosowania soli wyprowadził powinności ewangelizacyjne
chrześcijan. Wierni są powołani do przydawania „smaku” rzeczywistości społecznej poprzez miłość; gdy bowiem człowiek umiera dla siebie
i oddaje się drugim, jego życie nabiera jakości. Poprzez kształtowanie
siebie samego jest zdolny przepajać wartościami otoczenie. Prelegent
zaakcentował konieczność zaangażowania wiernych w świecie. Przybiera ono kształt nowej ewangelizacji, opierającej się na głoszeniu
Dobrej Nowiny i obronie życia społecznego przed negacją wartości,
nie tyle chrześcijańskich, co ogólnoludzkich, stanowiących ontyczne wyposażenie osoby ludzkiej. Ksiądz Biskup nakreślił dokładny
„plan” tego przedsięwzięcia. Droga odmiany życia ma rozpocząć się
od auto-ewangelizacji, opierającej się na pielęgnowaniu żywej wiary,
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doświadczeniu Boga jako Osoby, a nie martwej litery zamkniętej
w katechizmowych formułach. Dialog z Bogiem ma odbywać się poprzez lekturę Pisma Świętego, modlitwę i naśladowanie autorytetów.
Odwołując się do wskazań Jana Pawła II i Benedykta XVI, podkreślił
konieczność podniesienia jakości życia kapłańskiego, gdyż kapłan sam
zdobyty przez Chrystusa – zdobywa innych. Stała formacja kapłanów
winna opierać się na kształtowaniu wiary. Zadanie jest palące. Z uwagi
na katastrofę edukacyjną, która wytworzyła anonimowego wychowawcę, pozyskanie młodego człowieka może nastąpić jedynie poprzez
świadectwo i autentyzm – mówił. Ksiądz Misiaszek zaś rozważania
wobec podjętego tematu rozpoczął od ewangelicznej przestrogi: „Jeśli
sól smak utraci, czymże ją zaprawić?”. Na kanwie tych słów nakreślił
powinność nauczycieli wiary w strzeżeniu dziedzictwa chrześcijań- Sprawozdania
skiego. W obliczu bowiem kryzysu wartości, objawiającego się zmianą i recenzje
statusu prawdy, której kryterium zaczęto upatrywać w skuteczności
i użyteczności, ważnym zadaniem staje się wychodzenie naprzeciw
niepokojom egzystencjalnym ludzi. W słowie końcowym ks. abp prof.
dr hab. Edward Ozorowski podkreślił istotę wiary: „W wierze trzeba
znaleźć personalną relację z Bogiem, z której rodzi się zachwyt. Szkoła
wiary rozciąga się na całe życie”.
W ramach kształcenia kompetencji księży, Katedra zorganizowała w dniach 11-12.02.2013 roku warsztaty duszpasterskie nt. „Wiara
a praktyki parakościelne”. Służyły one wypracowaniu nowych dróg
duszpasterskich wobec nasileń praktyk pseudoreligijnych, wypaczających duchowość ludzi. Uczestniczyło w nich ok. 200 kapłanów.
Zaproszonym prelegentem był ks. Andrzej Grefkowicz, egzorcysta
z Warszawy. Poruszył on problem zawarty w tytule konferencji. Podkreślił, że zniewolenia mają swe źródło w przekraczaniu pierwszego
przykazania Bożego. Jak każdy grzech, pociągają za sobą dwojakie
skutki: niszczenie relacji z Bogiem i samodestrukcję człowieka. Wśród
praktyk, otwierających na działanie złego ducha, wymienił spirytyzm,
niekonwencjonalne metody leczenia, korzystanie z propozycji religii
Wschodu. Te ostatnie prelegent umieścił na równi z apostazją, ponieważ wymagają od człowieka zaangażowania ducha i rozumu, są
niejako uczestnictwem w liturgii, która nie jest związana z jedynym
Bogiem. Wymienione praktyki nie plasują się jeszcze na wysokim
stopniu zniewolenia, w odróżnieniu od opętań, stanowiących trwałe
oddanie się wpływom Złego. Niepokojącymi oznakami tegoż stanu
są: lęki, niepokoje, koszmary nocne. Wśród metod przeciwdziałających zniewoleniu ks. Grefkowicz wymienił: modlitwę o uwolnienie,
złożenie Wyznania wiary oraz wypowiedzenie przez kapłana „małego
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egzorcyzmu”. Zwrócił uwagę, że jest to zaledwie pierwszy etap w pomocy człowiekowi. Po uwolnieniu bowiem należy go ewangelizować,
tj. na nowo poprowadzić po drodze relacji z Bogiem. Po wysłuchaniu
referatu, uczestnicy wypracowywali postulaty pastoralne w trzech
grupach, po czym przedstawiciele każdej z nich je prezentowali na
forum. Grupa I, której pracę koordynował ks. bp dr Henryk Ciereszko,
rozważała zagadnienie „Kierownictwo duchowe człowieka dotkniętego
praktykami parakościelnymi”. Podkreślono, że wzbudzanie zaufania
w człowieku jest pierwszym krokiem prewencji; ważna jest modlitwa
i roztropne rozpoznanie zagrożenia. Grupa II, pod przewodnictwem
ks. dr. Pawła Murzińskiego, dyskutowała nad tematem „Formy prewencyjne praktyk parakościelnych”. Zwrócono uwagę na zagrożenia
Sprawozdania płynące ze strony wschodnich medytacji, a konkretnie jogi. Stanowi
i recenzje
ona zagrożenie duchowe, a nie jest tylko formą odprężenia. Grupa
III, pod kierunkiem ks. dr. Andrzeja Proniewskiego, swoje rozważania skoncentrowała wokół zagadnienia „Współpraca ze świeckimi
w opanowaniu praktyk parakościelnych”. Zwrócono uwagę na potrzebę współpracy ze świeckimi, z rodziną, która jest podstawowym
środowiskiem kształtowania religijności. Wśród pytań, do których
ustosunkował się prelegent, mocno zabrzmiała uwaga ze strony ks.
prof. Józefa Zabielskiego. Wyakcentował on bowiem przesadę w interpretacji przejawów zniewolenia, które nie zawsze są opętaniami
i wymuszają interwencję egzorcysty. Często zachowania ludzi mają
podłoże psychologiczne i pomocy trzeba szukać w gabinecie psychologa. Nadto podkreślił „niepoważne działanie egzorcystów, którzy
błędnie myślą, że to oni mają władzę uwalniania od złych duchów”.
Idąc za tym stwierdzeniem, poruszył problem niepokojących praktyk
stosowanych we wspólnotach. Chodzi o teatralność modlitw wstawienniczych, które stają się komiczne poprzez błędne przekonanie, że
pewne gesty, słowa rodzą natychmiastowe skutki, czyniąc w gruncie
rzeczy z ich animatorów „bożki”. „Trzeba więc określić zjawisko: czy
jest naturalne czy supernaturalne?” – pytał ks. Zabielski. Prelegent,
ustosunkowując się do powyższej wypowiedzi, podkreślił konieczność
współpracy egzorcysty z psychologiem. W słowie kończącym obrady,
ks. abp prof. Edward Ozorowski podkreślił, że „zniewolenia są problemem ad intra i ad extra […]. Jeśli ksiądz będzie przy Chrystusie,
łatwiej mu będzie pomóc ludziom”.
W ramach formacji katechetów w dniu 06.04.2013 roku odbył się
Zjazd Paschalny pod hasłem „Obraz Archidiecezji Białostockiej: rezultat badań socjologicznych i postulaty duszpasterskie”. Sesja była poświęcona refleksji nad stanem religijności mieszkańców Archidiecezji
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Białostockiej. Miała ona miejsce w sali kina „Ton”. Uczestniczyli w niej
księża, siostry zakonne i świeccy katecheci z terenu Archidiecezji.
Sesji przewodniczył ks. dr Andrzej Proniewski. Zaproszeni prelegenci
przedstawili rezultaty badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego dla Archidiecezji Białostockiej. W tematykę obrad wprowadził
zebranych ks. prof. dr hab. Witold Zdaniewicz. Poruszając kwestię
akceptacji katolickiego modelu moralności, zaprezentował dane statystyczne odnoszące się do traktowania przez wiernych takich obszarów
moralności jak etyka seksualna i poszanowanie życia. Doktor Mateusz
Tutak w wystąpieniu na temat „Duszpasterskie profile mieszkańców”
zaznajomił zebranych z raportem z badań religijności mieszkańców
Archidiecezji Białostockiej. Rozważania swoje snuł wokół pytań: „Kim
są nasi wierni?”, „Kto i kiedy uczestniczy we Mszy św.?”. Przedstawił Sprawozdania
nadto dane statystyczne odnoszące się do procentowego udziału w ży- i recenzje
ciu religijnym tzw. wierzących niepraktykujących. W końcowym etapie
wywodów zaprezentował zestawienie religijności młodych (18-25 l.) ze
starszymi (od 65 l.). Z przedstawionego porównania wywnioskował,
że moralność młodych cechuje sytuacjonizm etyczny, a religijność
odznacza się spadkiem podejmowanych praktyk. Doktor Rafał Lange,
poruszając zagadnienie „Wychowanie religijne i księża w opinii mieszkańców” rozpoczął od przedstawienia odpowiedzi respondentów na
pytanie: „Czy należy uczyć dzieci wyznawanej przez siebie religii?”.
Wobec 92% odpowiedzi twierdzących, zaprezentował proponowane
przez nich strategie wychowania religijnego: uczęszczanie z dzieckiem
na Mszę św., posyłanie dziecka na lekcje religii, dawanie przykładu
własnej religijności, wspólna modlitwa. W dalszej części wystąpienia
prelegent przedstawił wymieniane przez respondentów zalety i wady
księży. Cechy pozytywne podzielił na trzy grupy: I grupa obejmuje
cechy interpersonalne: komunikatywność, otwartość, umiejętność
słuchania, służenie dobrą radą; II grupa – osobiste: pogoda ducha,
poczucie humoru, wysoka kultura osobista; III grupa – duszpasterskie:
charyzma, mądrość. Cechy negatywne zaś podzielił na materialne
(materializm, rozrzutność, skąpstwo), interpersonalne (pycha, zarozumiałość, apodyktyczność, egoizm, obojętność) i obyczajowe (hazard,
pijaństwo, rozwiązłość). Ksiądz Wojciech Sadłoń prelekcji na temat
„Funkcjonowanie parafii” – jak sam sprecyzował – przedłożył cele
teoretyczne i praktyczne. Wśród teoretycznych wymienił: ukazanie
parafii jako wspólnoty, opis charakteru więzi parafialnych, ukazanie
podstaw istnienia wspólnoty. Jako praktyczne zaś: ocenę realizacji
ideału wspólnoty przez parafie Archidiecezji, wskazanie „niedorozwojów” wspólnoty parafialnej, grup najbardziej wykluczonych z parafii
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i wskazanie kierunków budowania wspólnoty. Ich realizację rozpoczął
od zaprezentowania wspólnoty parafialnej eksponując jej cechy: więź
duchowo-emocjonalna, uczestnictwo, działanie, sieć powiązań. Na
bazie statystyk wysunął wnioski o biernej postawie wiernych i braku
ich zaangażowania w apostolstwo oraz o dystansie na gruncie duchowni – świeccy. Przyczynę takiego stanu rzeczy prelegent dostrzegł
w nowym zjawisku – oddzieleniu bezinteresowności od religijności,
co może spowodować w przyszłości zanik praktyk religijnych przy
równoczesnym wzroście bezinteresowności. Postawił pytanie: „Czy
środkiem zaradczym wobec tego rodzaju tendencji jest model parafii
sakralno-usługowej czy parafii jako przestrzeni interpersonalnego spotkania?”. W słowie kończącym ks. abp prof. dr hab. Edward Ozorowski
Sprawozdania podkreślił konieczność refleksji w odniesieniu do przedstawionych dai recenzje
nych, gdyż „myślenie potrzebuje weryfikacji, ponieważ większość nie
zawsze ma rację, a sam temat należy przełożyć na życie Archidiecezji”.
W dniu 18.05.2013 roku została zorganizowana Międzynarodowa
Konferencja nt. „Hermeneutyczne wyzwania dla teologii”. Miejscem
obrad była sala św. Kazimierza w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. Zgromadziła ona kleryków i studentów Studium Teologii w Białymstoku. Przewodniczył jej ks. prof. dr
hab. Andrzej Wierciński. Jako pierwszy wystąpił ks. abp prof. dr hab.
Edward Ozorowski. Jego referat nosił tytuł „Argument teologiczny
w dialogu z naukami świeckimi”. Prelegent swoje rozważania snuł wokół prawdy, do której mają dążyć wszystkie nauki. Analiza teoretycznej
celowości naukowej zmierzyła do tematyki zjawiska postmodernizmu
i jego destrukcyjnego oddziaływania na umysły ludzkie. „Problem
postmodernizmu nie zamyka się w obrębie jednostki, lecz rozciąga
się na społeczeństwo. W punkcie wyjścia ma on błędne rozumienie
bytu, a to prowadzi do błędnego rozumienia człowieka. Skutki tego są
tragiczne dla społeczeństw. Legalizuje się zabijanie dzieci nienarodzonych, związki homoseksualne i inne podobne dewiacje. Powstają nowe
przedmioty nauczania. Do szkół i do uczelni akademickich wprowadza
się ideologię gender. Rozszerza ten temat literatura, powstają coraz to
nowe filmy. W takiej atmosferze i w takim środowisku niemożliwa jest
nawet dyskusja oparta o zdrowy rozsądek, a co dopiero sięgająca do racji teologicznych. Oczywiście, istnienie Boga i Jego związek ze światem
nie zależy od myślenia człowieka. Miał rację Plutarch, gdy pisał: «Narodu bez Boga, bez modlitwy, bez przysięgi, bez ofiar, nikt nie widział ani
nie zobaczy nigdy». Szkoda tylko, że błędny punkt wyjścia prowadzi
do tragicznego końca. Teologia, która stara się rozumieć Objawienie,
uczy, iż tylko w Bogu ludzkość osiąga zbawienie” – konkludował
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Arcybiskup. Następnie głos zabrał ks. prof. dr hab. Andrzej Wierciński z International Institute for Hermeneutics we Freiburgu. Swoje
wystąpienie poświęcił zagadnieniu „Hermeneutyka pomiędzy filozofią
i teologią”. Określił w nim przestrzeń negocjacji tych dwóch dziedzin,
podkreślając, że znajduje się ona w dialogu hermeneutycznym. Ma ona
bowiem siłę mediacyjną, stanowi horyzont spotkania filozofii i teologii,
które muszą zachować swoją odrębność, lecz dzięki stawianiu pytań
i słuchaniu mogą stworzyć przestrzeń korelacji. Hermeneutyka z tego
tytułu jawi się jako „sztuka rozumienia w klimacie rozmowy”. Z kolei
ks. dr Andrzej Proniewski swoje rozważania skoncentrował wokół
kwestii „Hermeneutyka reformy kościelnej J. Ratzingera”. Punktem
wyjścia rozmyślań stało się pytanie: „Czy reforma jest nowelizacją
doktryny czy wpisuje się w rozwój Kościoła?”. Wskazał, że odpowiedzi Sprawozdania
należy szukać w formule: Kościół jest w stanie reformy w ramach swej i recenzje
historyczności. Prelegent omówił semantykę pojęcia hermeneutyki,
wywodząc ją z tradycji greckiej. Następnie wyszczególnił fazy myśli
reformatorskiej J. Ratzingera. Zaakcentował rozróżnienie tradycji
kościelnej od Tradycji apostolskiej. Pierwsza z nich ulega zmianom,
druga zaś stanowi osobowość Kościoła. Podkreślił dążenie J. Ratzingera do utrzymania liturgii łacińskiej, która cechuje się żywotnością
przekazu. Podkreślił istotę reformy: zerwanie z racjonalizacją i teatralnością liturgii i obudzenie zmysłu sacrum. Zdaniem prelegenta
ważny jest tu dialog ekumeniczny, skupiony na chrystocentryzmie.
Nie może jednak być prowadzony za wszelką cenę. Dialog rozwija
wiarę i winien być realizowany w miłości. W ekumenizmie nie może
być zatem mowy o synkretyzmie. Reasumując postawione tezy, ks.
Proniewski wyszczególnił cechy reformy: brak synkretyzmu (tożsamość wiary i Kościoła), autokrytyka i prowadzenie dialogu w oparciu
o Słowo Boże. Następnie uczestnicy wysłuchali referatu ks. prof. dr.
hab. Alfreda Wierzbickiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
nt. „Hermeneutyka ojcostwa w prozie B. Schulza”. Swoje rozważania
skoncentrował wokół motywu przewodniego intrygi, ciążącej na prozie
Schulza, która oznacza zagładę i ocalenie. Na jej podstawie omówił
dwa fenomeny: obecność i nieobecność ojca w utworach prozaika.
W dalszej części konferencji głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Zawadzki z Uniwersytetu Jagiellońskiego nt. „Teologia jako wyzwanie dla
hermeneutyki (radykalnej)”. Rozważania rozpoczął od zdefiniowania
hermeneutyki radykalnej, która opiera się na interpretacjach, a nie na
faktach. Wyjaśniał, że „zrywa ona z obiektywizmem na rzecz reprodukcji”, polega na „interpretacji produktywnej”. Na bazie tej definicji,
prelegent przeszedł do opisu zjawiska. Jako że Pismo Święte wzrasta
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wraz ze swoimi odbiorcami, „sens nie jest dany, ale jest przekazem,
wzrastającym w dziejach. Teologia zaś jest metafizyką obecności. Hermeneutyczna teologia zatem dotyczy tylko interpretacji zdarzeń. Zdaje
się ona panować nad sensem. Prawda jest dana w interpretacji” – tłumaczył. Na koniec wystąpił prof. dr hab. Rafał Godoń z referatem nt.
„O niebanalnych związkach wychowania i wiary”. Snując rozważania
wokół wiary pojętej jako wydarzenie, a nie tylko rytualne zdarzenie,
wyraził ubolewanie nad kryzysem wychowania religijnego. Winę za
ten stan rzeczy upatrywał w postawie każdego wierzącego. Podkreślając zaś, że filozofia jest umiejętnością stawiania pytań, zaapelował do
słuchaczy, by rozwijali w dzieciach tę zdolność. „Wychowanie i wiara
bowiem muszą być żywiołem, a nie schematyczną teorią” – mówił.
Sprawozdania Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień, uczestnicy konferencji wzięli
i recenzje
udział w dynamicznej dyskusji, po której zgromadzili się na posiłku.
W ramach Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców Archidiecezji Białostockiej we współpracy z Towarzystwem Biznesowym
Białostockim Katedra zorganizowała dnia 23.05.2013 roku Konferencję Regionalną nt. „Powołanie lidera biznesu”. Jej głównym celem
była refleksja nad wartościami etycznymi obecnymi w działalności
gospodarczej. Zgromadziła ona ludzi biznesu z Podlasia. Spotkanie
rozpoczęło się Mszą św. w kościele pw. św. Wojciecha w Białymstoku.
Po niej uczestnicy sesji zgromadzili się w Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej na przedpołudniową kawę, po której udali się
do sali Archiwum i Muzeum, gdzie wysłuchali prelekcji. Otwierając
konferencję, abp Edward Ozorowski podkreślił personalistyczny wymiar przedsiębiorczości. „Działanie z powołaniem jest nam wszystkim
potrzebne. Biznesmen z powołania, wbrew drapieżnemu kapitalizmowi, dba o tego, komu służy” – wyjaśniał Metropolita Białostocki.
W dalszej części sympozjum przewodniczący obradom, ks. dr Andrzej
Proniewski, p.o. Kierownika Katedry Teologii Katolickiej, zapowiedział
prelegentów. Pierwszym z nich był ks. dr Dariusz Wojtecki, duszpasterz
Przedsiębiorców i Pracodawców Archidiecezji Białostockiej. Swoje
rozważania skoncentrował wokół prezentacji dokumentu Papieskiej
Rady Iustitia et Pax Powołanie lidera biznesu. Wstępem do nich stał
się fragment filmu z wizyty Jana Pawła II i jego nauczanie na temat
pracy ludzkiej. „Celem pracy jest sam człowiek, który dzięki niej ma
udoskonalać się. Praca jest dla człowieka” – te słowa Papieża stały się
adekwatnym tłem do omawianego zagadnienia. Przedstawiając dokument Rady, prelegent podkreślił jego znaczenie w kwestii postrzegania
ludzi biznesu, którzy są powszechnie odbierani stereotypowo jako
kapitaliści i chciwcy, tymczasem dokument pojmuje ich działalność
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w kategoriach powołania. Korespondującym z wątkiem, podjętym
przez ks. Wojteckiego, stał się referat ks. Przemysława Króla SCJ „Zainspirowani wiarą – jedność wiary i działania katolików w biznesie”.
Dotyczył relacji Kościoła i biznesu. Prelegent udowadniał konieczność
korelacji tych dwóch środowisk. Kościół w biznesie upatruje bowiem
szansę wzrostu duchowego dobrobytu ludzi. Dokument Papieskiej
Rady Iustitia et Pax Powołanie lidera biznesu nie jest o ekonomii (ujmuje ją schematycznie); stanowi natomiast tło rozważań o człowieku
w globalizacyjnym świecie. Podkreśla wielkie znaczenie człowieka
biznesu, który poprzez swoje zadania wypełnia powołanie do świętości i z tej racji działanie biznesowe posiada wartość moralną. Autorzy
dokumentu przestrzegają przed maksymalizacją zysku, który nie może
być celem samym w sobie, lecz niezbędnym środkiem. Powołaniem Sprawozdania
lidera biznesu jest kształtowanie dobra wspólnego. Lider ma być ak- i recenzje
tywny i kreatywny. Akcentując konieczność przekładania inspiracji,
zawartych w dokumencie na praktykę, ks. Król – odwołując się do etymologii słowa „korporacja” – zwrócił uwagę na wspólnotowy charakter
firmy, która jest realizacją dobra wspólnego poprzez jednostkowe. Brak
współpracy powoduje kryzys ekonomiczny, który ma podłoże moralne.
Z kolejną prelekcją „Powołanie – jak je usłyszeć, przyjąć, wypełnić?”
wystąpiła Anna Jaworek, współpracownik Duszpasterstwa „Talent”.
Jej zdaniem, trójstopniowy proces realizacji powołania, zawarty w tytule referatu, gwarantuje nabycie przez przedsiębiorcę kompetencji.
„Jedynie poprzez etapy: usłyszenia, przyjęcia i wypełnienia wezwania
Bożego, może w pełni realizować nadprzyrodzony charakter powołania
do pełni życia w Bogu, które stanowi ontyczne wyposażenie osoby”
– mówiła. Doktor Edyta Jurczak-Pejko przybliżyła zebranym ogólnobiznesowe przedsięwzięcie pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność
biznesu”. Charakteryzując tę nową filozofię prowadzenia działalności
gospodarczej, autorka wyszczególniła obszary jej oddziaływania (relacje z konsumentami, z pracownikami, praktyki rynkowe, organizacja
pracy). Wśród licznych inicjatyw w ramach koncepcji Corporate Social
Responsibility (CSR), wśród których powszechnie jest znany „Global
Compact”, prelegentka wiele uwagi poświęciła normie ISO 26000, która
systematyzuje wiedzę na temat włączania aspektów społecznych i środowiskowych w proces funkcjonowania firmy i oparcia zarządzania
nią na normach etycznych: ładzie korporacyjnym, prawach człowieka,
stosunkach pracy, ochronie środowiska naturalnego, relacjach z konsumentami, zaangażowaniu społecznym. Narzędziami CSR, wymienionymi przez prelegentkę, są: kampanie społeczne, marketing społeczny,
programy etyczne dla pracowników i eko-znakowanie towarów. Jako
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ostatni, referat przedstawił dr hab. Ryszard Stocki, doradca biznesu,
nt. „Dlaczego nam tak mało się udaje? Lustro personalistyczne – nowe
narzędzie do wspierania rozwoju osobistego”. Analizując destrukcyjne
praktyki społeczne, np. rozwody, prelegent sprecyzował wyzwania
i drogi naprawy, jakimi są nowa wiedza i nowy sposób monitorowania
swojego życia. Następnym punktem konferencji była dyskusja.
Z okazji obchodów 20. rocznicy śmierci abp. Edwarda Kisiela,
28.09.2013 roku odbyła się Regionalna Konferencja pod hasłem „Arcybiskup Edward Kisiel pierwszy Metropolita Białostocki. W 20. rocznicę
śmierci”. Miała ona miejsce w Auli św. Kazimierza w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. Sesji naukowej wpisanej w program inauguracji roku akademickiego tejże uczelni
Sprawozdania przewodniczył ks. dr hab. Andrzej Proniewski, rektor Archidiecezjalnei recenzje
go Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Obrady rozpoczęły się od prezentacji filmu biograficznego, przedstawiającego osobę,
życie i działalność ks. abp. Kisiela, zrealizowanego na bazie materiału
archiwalnego zgromadzonego w Archiwum Archidiecezjalnym w Białymstoku. Przed projekcją krótki komentarz do przygotowanego materiału filmowego wygłosiła mgr Marta Wróbel, pracownik Archiwum.
Następnie ks. dr Adam Szot zaprezentował przygotowaną przez pracowników Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego publikację o abp.
Kisielu. Podkreślił niekonwencjonalność biografii z uwagi na jej formę
– została przygotowana w postaci reprodukcji fotografii i dokumentów.
Cykl referatów otworzył ks. dr Tadeusz Krahel wystąpieniem pt. „Arcybiskup Edward Kisiel – Syn Ziemi Wileńskiej”, w którym omówił
najważniejsze momenty z życia Arcybiskupa, podkreślając jego związki
z Wileńszczyzną. Podobny ton swojej wypowiedzi nadał ks. abp prof. dr
hab. Edward Ozorowski, który w wystąpieniu „14 lat z (Arcy)biskupem
Edwardem Kisielem” podzielił się ze słuchaczami wspomnieniami
z czternastoletniej współpracy i osobistych kontaktów z pierwszym
Metropolitą Białostockim. Akcentował jego skromność, prostotę ducha i otwartość serca. „Z biegiem lat twarz się zmieniała, ale jedno
pozostało niezmienne – oczy, zawsze szczere, przejrzyste spojrzenie”
– podkreślał Arcybiskup. W kolejnym wystąpieniu wspomnieniami
z osobistych kontaktów z abp. Kisielem podzielili się: dr Elżbieta Młyńska, prof. Zbigniew Puchalski i ks. prof. Adam Skreczko. Referat pt.
„Nauczanie (Arcy)biskupa Edwarda Kisiela” w zastępstwie autorki, dr
Anny Bielawskiej z Zespołu Szkół Katolickich w Białymstoku, odczytał
ks. dr Adam Szot. Tekst przedstawiał refleksje na temat idei antropologicznych podstaw doskonałości chrześcijańskiej zawartych w tekstach
publikowanych i rękopisach abp. Kisiela. „Arcybiskup Edward Kisiel
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wobec przemian społeczno-politycznych na Białostocczyźnie” to tytuł
referatu, wygłoszonego przez dr. Waldemara Wilczewskiego, naczelnika Biura Edukacji Publicznej IPN Oddział Białystok. Prelegent wykorzystał, oprócz źródeł proweniencji kościelnej, także niepublikowane
raporty Służby Bezpieczeństwa PRL. „Abp Kisiel nie był politykiem,
ale Pasterzem Kościoła, nie walczył sensu stricto, lecz skupiał się na
prawach ludzi wierzących” – podsumował.
W dniach 26-26.10.2013 roku w ramach III Dni Godności Życia odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Otoczmy troską życie”. Organizatorami jej były: Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej
Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy
Polskich w Białymstoku we współpracy z Akcją Katolicką Archidiecezji
Białostockiej, Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym Sprawozdania
w Białymstoku, Białostocką Akademią Rodziny, Duszpasterstwem i recenzje
Rodzin Archidiecezji Białostockiej, Katolickim Stowarzyszeniem
Młodzieży Archidiecezji Białostockiej, Katolickim Stowarzyszeniem
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, Klubem Inteligencji Katolickiej, NaProMedicą – Kliniką Leczenia Niepłodności Małżeńskiej w Białymstoku oraz Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Archidiecezji
Białostockiej. Obrady odbywały się w sali kina „Ton” i Auli Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Celem konferencji było ukazanie świętości życia ludzkiego i konieczności jego prawnej ochrony.
I sesja pt. „Obrona życia nienarodzonych” miała miejsce w sali kina
„Ton”. Gościem honorowym była prof. dr hab. Wanda Półtawska, która
z rąk dr. Henryka Midro otrzymała dyplom Honorowego Członka Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. W wystąpieniu nt. „Czym
jest prawdziwa miłość?” odwołała się do nauczania Jana Pawła II
i podkreśliła istotę miłości, która, aby była prawdziwa, musi być służbą i osadzać się na sprawiedliwości i odpowiedzialności. Doktor Paul
Cameron ze Stanów Zjednoczonych w wykładzie nt. „Rodzina i małżeństwo – ofiary rewolucji obyczajowej” przedstawił dane statystyczne
w tej kwestii. Profesor dr hab. Alina Midro wygłosiła referat pt. „Istota
życia człowieka z perspektywy lekarza genetyka”. „Z punktu widzenia genetyki życie człowieka rozpoczyna się od momentu połączenia
komórki jajowej z plemnikiem podczas zapłodnienia” – stwierdziła.
Doktor n. med. Jolanta Wasilewska poświęciła swój referat aspektom
żywieniowym w leczeniu niepłodności małżeńskiej. Zwróciła uwagę na
wpływ nawyków żywieniowych na leczenie niepłodności. Doktor inż.
Antoni Zięba wygłosił tekst nt. „Obrona życia nienarodzonych obroną
godności dziecka, rodziców, pracowników służby zdrowia”. Profesor dr
hab. n. med. Bogdan Chazan i Paweł Fijałkowski przedstawili sylwetkę
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– osobę i dzieło – wybitnego obrońcy życia ludzkiego i wspaniałego
ojca, prof. dr hab. Włodzimierza Fijałkowskiego. Następny dzień obrad
miał miejsce w Auli Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Sesji przewodniczył ks. dr hab. Andrzej Proniewski, kierownik
Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnicy
konferencji w ramach sesji nt. „Rodzina jako naturalne środowisko
wzrastania człowieka” mogli wysłuchać następujących prelekcji: ks.
dr. Wojciecha Michniewicza „Rodzina w Piśmie Świętym”, dr Gabriele
Kuby z Niemiec „Gender – współczesna rewolucja antropologiczna”,
ks. prof. dr. hab. Tadeusza Guza „Filozofia rodziny chrześcijańskiej”, prof. dr hab. Marii Ryś „Znaczenie przebaczenia i pojednania
w budowaniu cywilizacji miłości”, ks. prof. dr. hab. Adama Skreczko
Sprawozdania „Wychowanie do miłości i budowanie więzi w rodzinie”. Niezwykłe
i recenzje
poruszenie wywołało wystąpienie dr Gabriele Kuby. Użyte przez nią
zestawienia: „totalitaryzm – gender”, „rewolucja top-down – ONZ”
wywołały falę dyskusji wśród zgromadzonych uczestników. Autorka,
dzięki merytorycznym argumentom, zdołała obronić stawiane tezy,
które uwidoczniły realne niebezpieczeństwo ideologii gender. Warta
uwagi jest konkluzja ks. prof. dr. hab. Tadeusza Guza. Wychodząc
z dowodzenia filozoficznego i bazując na danych genetyki, udowodnił
nieskuteczność praktyk genderystycznych. „Zmiana płci nie dotyczy
istoty człowieka, nie wpływa na zmianę jego informacji genetycznej.
Dokonuje przekształceń tylko na poziomie przypadłościowym ludzkiego ciała” – mówił, wskazując na absurdalność współczesnych działań
w tej dziedzinie. Obrady II sesji uwieńczył recital Musica sacra, w wykonaniu dr n. med. Hanny Zajączkiewicz (sopran) i dr Olgi Anikiej
(fortepian). Sesja III była poświęcona zagadnieniu „Prawo człowieka
do naturalnej śmierci”. Uczestnicy mogli wysłuchać wykładów: dr
Marty Cywińskiej „Tanatologia a eutanazja”, prof. dr. hab. Stanisława
Pużyńskiego „Dlaczego «nie» eutanazji”, prof. dr. hab. Janusza Popko
„Czy człowiekowi potrzebny jest ból?”, dr. n. med. Tadeusza Borowskiego-Beszty „Opieka hospicyjna wyzwaniem dla cywilizacji śmierci”.
Niezwykle dramatycznie zabrzmiały słowa: „Jeśli lekarza, sługę życia,
zmusza się do praktyk eutanatycznych, w istocie mamy do czynienia
z cywilizacją śmierci”. Odwołując się do etymologii słowa (palium –
płaszcz) prelegent zwrócił uwagę słuchaczy na konieczność zaradzenia
potrzebom ludzi w terminalnym fazie choroby. Tą potrzebą nie jest
pragnienie śmierci, lecz chęć życia. Lekarz ma obowiązek polepszenie
warunków życia chorego, a oznacza to „niesienie pomocy w łagodzeniu
cierpień natury somatycznej, psychologicznej i duchowej” – tłumaczył.
By obronić godność, jedyność i niepowtarzalność ludzkiego życia,
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ważnym staje się ruch hospicyjny wyrażający się w opiece paliatywnej.
III Dni Godności Życia zostały zorganizowane nie tylko z potrzeby
refleksji nad kondycją współczesnego człowieka, ale także po to, by ta
refleksja prowadziła do konkretnej służby życiu każdej osoby ludzkiej,
gdyż przysługuje jej niezbywalne prawo do życia.
Katedra w roku sprawozdawczym prowadziła Studia Podyplomowe
Zarządzania i Administracji Kościelnej. Ich kierownikiem był ks. dr
Tadeusz Kasabuła. Związane one były z koniecznością upowszechnienia regulacji prawnych w ramach integracji europejskiej, dotyczących
funkcjonowania wszelkich instytucji, w tym także instytucji kościelnych. Rodzą one potrzebę przygotowania ludzi zarządzających tymi
jednostkami: księży proboszczów i wszystkich innych, którzy z racji na
pełnione urzędy i funkcje stają lub staną wobec problemów, wymaga- Sprawozdania
jących umiejętności poruszania się w nowej rzeczywistości społecznej i recenzje
w jej aspekcie prawnym i ekonomicznym. Ukończyło je 50 księży.
Obok organizacji i udziału pracowników Katedry w konferencjach,
pracownicy opublikowali: 8 artykułów w recenzowanym czasopiśmie
krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie MNiSW, 1 monografię, 3 rozdziały w monografiach.
W ramach działalności naukowej Katedra uczestniczy w procesie
dydaktycznym Uniwersytetu w Białymstoku poprzez prowadzenie
wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i seminariów na poszczególnych
wydziałach UwB: ks. dr T. Kasabuła: „Chrześcijańskie dziedzictwo Europy” (15 godz.), „Podstawy kultury europejskiej” (30 godz.), „Korzenie
kultury europejskiej” (90 godz.), „Kulturowa tożsamość Europy” (30
godz.); ks. dr hab. A. Proniewski: „Tożsamość Europy międzykulturowej” (30 godz.), „Teologiczne podstawy komunikacji interpersonalnej”
(30 godz.), „Bioetyka” (30 godz.), „Tajemnice wszechświata. Dialog
wiary z nauką” (30 godz.), „Podstawy filozofii” (30 godz.), „Historia filozofii” (80 godz.), „Etyka zawodowa” (75 godz.), „Współczesne koncepcje
filozofii i etyki” (60 godz.) oraz seminarium magisterskie (50 godz.).
W ramach działalności wydawniczej opublikowano XI tom „Rocznika Teologii Katolickiej” oraz zbiór materiałów konferencyjnych z III
Dni Godności Życia pt. Otoczmy troską życie.
Regularne Rady Katedry odbywają się w jej siedzibie. Służą wypracowaniu projektów naukowo-badawczych. Ustalenia te przybierają kształt organizowanych konferencji o zasięgu regionalnym
i międzynarodowym.
Anna Dzięgielewska

SPRAWOZDANIA
I RECENZJE

Rocznik Teologii Katolickiej, tom XII/2, rok 2013

Dariusz Wołczecki, Il sacerdote come
mistagogo dell’Eucaristia. Ricerca
spirituale sulla mistagogia liturgica
alla luce dell’insegnamento di Giovanni
Paolo II, Roma 2012, ss. 389

Wieloraka posługa Kościoła, a więc Ludu Bożego Nowego Przymierza, zadana przez samego Jezusa Chrystusa, niesie w sobie szerokie
bogactwo ewangelizacyjne. Ma w nim określone i zarazem niepowtarzalne miejsce kapłaństwo chrzcielne. Nie mniej także kapłaństwo sakramentalne, inaczej zwane hierarchiczne jest także wyjątkowo twórczo wpisane w dzieła Kościoła. Zapewne m.in. dlatego problematyka
kapłańska jest szczególnie wyraźnie wpisana we współczesna refleksję
teologiczną. Wielość publikacji i opracowań jest wręcz imponująca.
Trzeba jednak zauważyć, że dynamika kapłaństwa ma także swój
wyraz duchowy. Nie może ono być sprowadzone tylko do fizycznie
dostrzeganych znamion. Stąd wydaje się naturalnym, że szerokie
zainteresowania z zakresu teologii duchowości są także żywo obecne,
a nawet przynoszą nowsze interesujące wyniki badawcze. Ta otwartość
wiąże się oczywiście z wieloletnim nauczaniem Jana Pawła II, który
pozostawił w tej kwestii ogromną spuściznę, która jest jednocześnie
ważnym znamieniem nadziei.
Prezentowaną książkę otwiera wykaz skrótów, tak bibliograficznych
jak i innych (s. 3-5) oraz metodologiczne wprowadzenie (s. 7-18). Z kolei
całość materiału podzielono na pięć zasadniczych rozdziałów. Wydaje
się, że warto choćby schematycznie wskazać na poszczególne elementy.
Jan Paweł II jako inspirator mistagogii liturgicznej w posłudze kapłańskiej to tytuł pierwszego rozdziału prezentowanej książki (s. 19-90).
Najpierw przeanalizowano i doprecyzowano dwa terminy: mistagogia
i mistagog. Ważne jest także rozeznanie samej metody mistagogicznej,
zwłaszcza w odniesieniu do liturgii. Na tej bazie podjęto wstępne badania nad mistagogią w nauczaniu Jana Pawła II.
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Kolejny rozdział opatrzony został tytułem Korzenie mistagogii u Jana
Pawła II (s. 91-149). Na czoło wybijają się motywacje teologiczne
i pastoralne. Przeanalizowano znaczenie mistagogii i jej powiązania
z Kościołem pierwotnym. Wskazano na swoiste figury mistagogów
takich jak: św. Ambroży, św. Cyryl Jerozolimski, św. Jan Chryzostom,
św. Teodor z Mopsuestii oraz św. Maksym Wyznawca. To podprowadza do wskazania na aktualność mistagogii liturgicznej w Kościele
współczesnym.
Autor zaprezentował następnie Źródła mistagogii liturgicznej Jana
Pawła II (s. 151-224). Mistagogia jawi się jako wprowadzenie w misterium Chrystusa poprzez Eucharystię. Stąd sprawujący Eucharystię
ukazany został jako mistagog. Kończąc rozdział autor, wskazał na
Sprawozdania warunki autentycznej mistagogii liturgicznej.
i recenzje
Czwarty rozdział studium Dariusza Wołczeckiego ukazuje Wkład
formacyjny Jana Pawła II jako mistagoga celebracji Eucharystii (s. 225285). Cała formacja kapłańska winna mieć charakter mistagogiczny:
powinna dotyczyć edukacji liturgicznej oraz formacji ludzkiej, duchowej, intelektualnej i permanentnej. Także życie kapłańskie powinno
być swoistą „formą eucharystyczną”. W tym wszystkim wybrzmiewa
wymiar praktyczny życia duchowego kapłana – mistagoga. W tym
kontekście Maryja staje się niejako „Kobietą eucharystyczną”.
Aplikacje duszpasterskie mistagogii eucharystycznej Jana Pawła II
to tytuł ostatniego rozdziału (s. 287-345). Kapłan – mistagog jest oddany posłudze prowadzącej do przeżywania doświadczenia misterium
Chrystusa. Autor podkreśla, jak ważnym jest stosowanie mistagogii
eucharystycznej w ciągu całego roku liturgicznego.
Całość treściową omawianej książki zamyka interesujące podsumowanie (s. 347-354). Następnie dodano jeszcze stosunkowo obszerną
bibliografię (s. 355-383) oraz dość interesujący spis treści (s. 385-389).
W książce twórczo wybrzmiewa współczesny obraz kapłaństwa hierarchicznego, nakreślony bardzo szeroko zwłaszcza poprzez analizę
bogatego piśmiennictwa Jana Pawła II. To nauczanie jest niezwykle
twórczym z zarazem inspirującym źródłem dla dalszych badań naukowych. Papieskie przesłanie tchnie wielkim zaufaniem oraz nadziejami.
Nie dziwi zatem, że autor podjął się analizy tej problematyki i umiejętnie sięga do tego nauczania w toku prowadzonych badań naukowych.
Nadanie proponowanym badaniom charakteru teologii duchowości,
czyni omawianą wrażliwość kapłańską jeszcze bardziej dynamiczną
i zarazem autentyczną, co zresztą jest szczególnym oczekiwaniem
współczesności. Wnikanie w tę sferę musi, wręcz ze swej natury,
czynić z niej realizm życia i apostolskiego zaangażowania w nową
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ewangelizację. Ona zaś jest szerokim doświadczeniem zobowiązań
ewangelicznych. Odnosi się to szczególnie do posługujących w Kościele, a więc prezbiterów.
Przejście do sfery mistagogii liturgicznej nadaje całej duchowości
interesującą optykę. Liturgia pozostaje bowiem szczególnym wyrazem podstawowych znamion Kościoła, oczywiście obok przepowiadania i świadectwa miłości caritas. Analiza problematyki mistagogii,
tak w wymiarze teologicznym jak i duszpasterskim, prezentowania
w studium Wołczeckiego, jest interesującą propozycją, choć wymaga
jeszcze dalszych, bardziej szczegółowych analiz badawczych. Tym
bardziej, że te dwa faktory jakby spotykają się praktycznie i życiowo
właśnie w liturgii.
Dobrze, że w prezentowanej książce kapłaństwo wybrzmiewa Sprawozdania
w nachyleniu mistagogicznym, zwłaszcza ku Eucharystii. Przecież i recenzje
mistagogia sakramentalna jest ważnym narzędziem przepowiadania
misteriów Chrystusa, a jeszcze szerzej – wielorakim bogactwem wiary,
także charyzmatycznym. Co więcej, wybrzmiewa tutaj także wyraźniej
całe Misterium Paschalne, a ono przecież jest centrum całego dzieła
zbawczego, także tego trwającego w Kościele. W tym wszystkim musi
być dostrzegana prawda osobowa człowieka, jako konkretnego indywiduum. W to wpisane jest także, zwłaszcza ze strony kapłanów,
nieustanne składanie z Chrystusem i przez Niego duchowych ofiar
swego powołania oraz dążenia do świętości.
Prezentowane opracowanie nosi zdecydowane znamiona pracy
dyplomowej. Zresztą, oficjalnie zostało to także zaznaczone na stronie
tytułowej. Widać tę specyfikę w samej organizacji treści jak i w ich
formułowaniu. Studium to jest jednak dobrą podstawą dla uzyskania stopnia doktora teologii w zakresie teologii duchowości. Instytut
Duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym „Teresianum”, na
którym przedstawiono rozprawę, ku temu w szczególny sposób inspiruje swoją specyfiką, co więcej, daje także odpowiednie podstawy
naukowo-badawcze.
Dobrze, że wśród przywoływanych nazwisk w odniesieniach bibliograficznych znajdują się polscy liturgiści oraz wielu innych uczonych,
np. B. Nadolski, H. Witczyk, S. Czerwik, W. Świeżawski, H. Sobeczko,
M. Mokrzycki. Wskazywano także chętnie na polskie słowniki, np.
Leksykon liturgii, Encyklopedia chrześcijaństwa czy Leksykon duchowości katolickiej. Wskazywane są także liczne polskojęzyczne dzieła
zbiorowe, poświęcone problematyce liturgicznej. Jest to wyjątkowo
liczna rodzina wybitnych polskich uczonych, chętnie przywoływana w rozprawie. Wydaje się to ważnym i cennym elementem, aby
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w rozprawach naukowych publikowanych poza granicami Polski
zapoznawać czytelników z polskojęzycznym dorobkiem naukowym.
To jest wręcz obowiązek polskich autorów. Niestety takiej postawy nie
spotyka się zbyt często.
Interesujące są konkluzje poszczególnych rozdziałów oraz podsumowanie całego studium. Taki zabieg jest ważnym elementem formalnym. To ostatnie zawiera bowiem także uwagi krytyczne oraz dalsze
wskazania badawcze, które zawsze wskazuje się w pracy dyplomowej.
Wskazano jednak także pewne dość dojrzałe uwagi podsumowujące
i zarazem rezultaty przeprowadzonych badań, a zwłaszcza wkład we
współczesną teologię duchowości. Jednocześnie nakreślono pewne
ogólne dalsze propozycje czy nadal otwarte problemy badawcze.
Sprawozdania
Książka ukazuje, że Jan Paweł II był mistagogiem Eucharystii. To
i recenzje
ważne uchwycenie jeszcze jednego interesującego nurtu jego przepowiadania oraz życia i świadectwa. Bogactwo odniesień do tego sakramentu wskazuje na szczególne rozeznanie powołania kapłańskiego,
o którym tak wiele mówił, także ze swego kapłańskiego, biskupiego
i papieskiego doświadczenia. Trudno bowiem je widzieć i analizować
bez tego ożywczego źródła i znaku żywotności oraz trwania, jakim
jest Eucharystia. Spotkanie obu sakramentów wybrzmiewa w tej
pracy szczególnie twórczo: jeszcze raz potwierdzone zostaje, jak bogate i oryginalne jest nauczanie Jana Pawła II. Warto zatem do niego
ciągle sięgać.
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SPRAWOZDANIA
I RECENZJE

Rocznik Teologii Katolickiej, tom XII/2, rok 2013

Charles C. Mann,
1493. Świat po Kolumbie,
Dom Wydawniczy REBIS,
Poznań 2012, ss. 712

Problematyka wielorakich przemian świata i człowieka, która wpisana jest w rozwój cywilizacyjny ludzkości jest jednym z elementów
szeroko pojętej kultury. Dynamika ta jest niezwykle twórcza, choć
może nieść w sobie także znamiona zła czy niedoskonałości. Można
stosunkowo łatwo wskazać na pewne szczególnie znaczące wydarzenia, miejsca czy osoby, które stały sie szczególnie symbolicznymi rzeczywistościami, chyba już na zawsze wpisanymi w historię. Nie ulega
wątpliwości, że jednym z takich fenomenów była wyprawa Krzysztofa
Kolumba w 1492 roku i odkrycie Nowego Świata.
Autor omawianej książki wydał także wcześniej opracowanie pt.
1491. Ameryka przed Kolumbem (Poznań 2008). Jest ono ciekawą refleksją, tak ze względu na treść, jak i na formę oraz wielość podjętych
wątków. Stało się wręcz pewnym symbolem refleksji wokół tej tematyki, co więcej poszerzyło znacznie krąg zainteresowanych. Obecnie
zaś Charles C. Mann zainteresował się czasem po roku 1492, ale już
nie tylko w Ameryce lecz obejmując niemal cały świat, i to na dużej
przestrzeni czasu. Już tutaj jawi się pytanie, czy mu się to udało, a jeśli
tak, to w jakim stopniu?
Książkę otwiera dedykacja (s. 5), mapa świata 1493 (s. 6-7) oraz
Prolog (s. 9-18). Dalej zamieszczono wprowadzenie, które opatrzone
zostało tytułem: Czas homogenocenu (s. 19-64). Faktycznie składa się na
nie jeden blok o temacie: Dwa pomniki (s. 21-64). Zasadniczy korpus
książki podzielony jest na cztery części. Jednocześnie poszczególne
bloki w ich ramach mają ciągłą numerację. A oto schematyczny obraz
zawartości treściowej książki Charlesa C. Manna rozpisany generalnie
w postaci spisu treści, który jest raczej ideowymi hasłami – zwłaszcza
tytuły poszczególnych rozdziałów. Trudno bowiem tutaj podejmować
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się szerszego opisu treści, który i tak nie odda wielowątkowości i bogactwa książki:
Część pierwsza: Podróże przez Atlantyk (s. 65-171) składa się z dwóch
bloków: Wybrzeże tytoniowe (s. 67-114) Złe powietrze (s. 115-169).
Część druga: Podróże przez Pacyfik (s. 173-265) ma także dwa bloki:
Statki pełne pieniędzy (Jedwab za srebro, odsłona pierwsza) (s. 175-227)
Trawa nieszczęśliwej miłości, zamorskie bulwy i jadeitowy ryż (Jedwab
za srebro, odsłona druga) (s. 228-265).
Część trzecia: Europa w świecie (s. 267-376) podzielona została na:
Kompleks rolniczo-przemysłowy (s. 269-323) Czarne złoto (s. 324-376).
Część czwarta: Afryka w świecie (s. 377-509) zawiera także dwa
rozdziały: Zwariowana zupa (s. 379-440) Las uciekinierów (s. 441-509).
Sprawozdania
Koda to tematy: Nurty życia (s. 511-531) W Bulalacao (s. 513-531).
i recenzje
Następnie zamieszczono dwa aneksy: Walczące światy (s. 532-537)
oraz Globalizacja w wersji beta (s. 538-542). Dodano jeszcze dość obszerne podziękowania (s. 543-547).
Znaczną część książki stanowią różne interesujące elementy formalne. W kolejności zamieszczono: przypisy (s. 549-627), bibliografia
(s. 628-699), indeks geograficzny (s. 700-701), indeks osób (s. 702-704),
mapy – prawa autorskie (s. 705-706), ilustracje – prawa autorskie (s.
707-708), diagramy, prawa autorskie (s. 709), spis map (s. 710) i spis
treści (s. 711-712).
Jednym ze swoistych ukierunkowań lektury prezentowanej książki
mogą być słowa z wprowadzenia:
Dziś ekologiczne i gospodarcze wstrząsy wydają się promieniowaniem
tła na naszej coraz bardziej zatłoczonej i niestabilnej planecie. Może się
nam wydawać, że spotkanie japońskiego drwala w Brazylii, chińskiego
inżyniera w Sahelu, Europejczyków wędrujących z plecakami po Nepalu bądź zajmujących najlepsze stoliki w nowojorskich klubach i barach
to coś charakterystycznego wyłącznie dla naszych kosmopolitycznych
czasów – ale to wszystko na różne sposoby i pod różnymi postaciami
trwa już od stuleci. Wydarzenia sprzed pół milenium mogą nam co
najwyżej przypomnieć, że nie tylko naszemu pokoleniu przyszło żyć
w takiej pogmatwanej rzeczywistości. Warto więc się przyjrzeć, jak do
tego doszło (s. 64).

To jednak nie zwalnia z obowiązku szukania nowości organizacyjnej
świata, i to we wszystkich dziedzinach życia.
Wejście w bogactwo wielorakich przemian w świecie po 1492 roku
wskazuje, że jawią się one wręcz jako imponujące, czasem o niezwykłych konsekwencjach, choć nie zawsze ściśle zaplanowane i przewidywane. Wiele wzajemnie przenikających się procesów cywilizacyjnych
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i zjawisk społecznych dotyczy niemal wszystkich dziedzin ludzkiego
życia, i to w wielu konkretnych zakątkach świata. Co więcej, zdają się
one przybierać charakter ponadnarodowy, a nawet globalny. Czasem
może nawet wymykają się ze ścisłej kontroli, a może niekiedy właśnie
o to chodzi.
W prezentowanej książce autor udowadnia, że wymiana światowa po
1492 roku legła u podstaw wielu wątków późniejszej historii ludzkości.
Analizując najnowsze badania antropologów, archeologów, ekologów
i historyków, stara się ukazać, jak powstanie tej globalnej wymiany
biologicznej i gospodarczej stymulowało rozwój Europy i przyczyniło
się do przemian także na innych kontynentach. Charles C. Mann zdaje
się dowodzić, że skutki tych przemian odczuwa także dzisiejszy świat
w postaci skomplikowanych problemów współczesności: od masowego Sprawozdania
przemieszczania się ludności poprzez politykę handlową, aż po wojny i recenzje
kulturowe.
Z innej strony lektura książki potwierdza słuszność stwierdzenia
autora z Prologu:
Ta książka nie jest i nie miała być systematycznym przedstawieniem
ekonomicznych i ekologicznych korzeni tego, co niektórzy historycy
pompatycznie, lecz nie bez racji, nazywają porządkiem świata. Niektóre zakątki Ziemi świadomie pominąłem; o pewnych ważnych wydarzeniach ledwie napomknąłem. Na usprawiedliwienie mogę tylko
powiedzieć, że temat jest zbyt obszerny jak na jedno opracowanie.
Nawet zarys takiego całościowego ujęcia byłby nieporadny i nie do
strawienia dla czytelnika. Nie prześledziłem też od początku do końca
dróg, jakimi naukowcy dochodzili do konkluzji tu zaprezentowanych,
choć nie omieszkałem wskazać kamieni milowych (s. 14).

Jednak pełny tytuł książki rodzi o wiele większe nadzieje i oczekiwania. Sugeruje niezwykle kompleksowe i szerokie dzieło. Faktycznie,
obecne jest do pewnego stopnia, monumentalne w swej objętości, ale
na pewno nie treści. Autor chyba przesadził w swych zamiarach i niestety nie sprostał tak zakreślonemu szerokiemu obrazowi. Być może,
gdyby ograniczył się zdecydowanie do treści, które można byłoby
określić „Ameryka po Kolumbie”, wówczas książka zdecydowanie
zyskałaby na swej kompetencji i bardziej pogłębionych analizach.
Autor jeszcze raz, w jakimś sensie, sam się usprawiedliwia ze swoich spodziewanych zastrzeżeń pisząc: „«Rok 1493» koncentruje się
na obszarach, które wydają się mi szczególnie istotne, najlepiej udokumentowane lub – i tu widać moje dziennikarskie skrzywienie – po
prostu najciekawsze. Czytelnika żądnego głębszej wiedzy zachęcam
natomiast do skorzystania ze źródeł wymienionych w bibliografii”
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(s. 14). Jest to unik, czy może świadome stwierdzenie własnych braków
i niedociągnięć. Dobrze, że sam w końcu wprost stwierdza: „Niemniej
za wszystko, co w «1493» umieściłem, odpowiadam sam, z problemami
włącznie” (s. 543).
Wydaje się, że pasjonująca lektura książki 1491. Ameryka przed
Kolumbem rodzi jakby podobne oczekiwania także wobec obecnie
prezentowanej pracy Charlesa C. Manna. Tamto dzieło interesująco
otwierało czytelnika ku lekturze, wręcz wciągało. Wydaje się nawet,
że w znacznym stopniu zaspokajało te oczekiwania. Dlatego czytelnik,
może nawet jakoś zmanipulowany, pragnie podobnych doświadczeń,
tak naukowych, jak i często wręcz emocjonalnych, sięgając po tę pracę. Niestety, niemal od początku odczuwa się tutaj brak owego ducha,
Sprawozdania owego czytelnego i zarazem tak dynamicznego obrazu świata po Koi recenzje
lumbie, jak to ukazywała wcześniejsza praca. Jakże to inne kreślenie
dynamiki obrazu przemian ludzkich! Niestety, zapewne autor uwierzył
w automatyczny sukces, nie przykładając już tak dużej staranności.
Dobrze, że autor wprost zauważa: „Poszczególne rozdziały «1493»
wiele zawdzięczają pojedynczym publikacjom” (s. 544), a dziś jest ich
już wiele. Wydaje się, że jest to jednocześnie jasna gwarancja merytoryczności proponowanych treści, a z drugiej strony wskazanie na
szczególnie ważne pomoce bibliograficzne. Słusznym jest umiejętne
czerpanie od innych, zwłaszcza, gdy prezentują dojrzałe badania
i przemyślenia.
Ze wszech miar słuszna jest uwaga autora odnosząca się do sfery
językowej: „Książki takie jak to nieuchronnie wiodą autora na terminologiczne pole minowe. Problemy, z jakimi przychodzi mu się borykać,
są trojakie. Po pierwsze, liczne słowa w powszechnym użyciu bywają
mylące co do znaczenia, a niektóre mogą być nawet w pewnych sytuacjach odbierane jako ubliżające. Po drugie, ludzka percepcja jest
bardzo zróżnicowana i określenie z jednego punktu widzenia precyzyjne może się wydawać zupełnie nieadekwatne z innego. Po trzecie
wreszcie, niektóre słowa w przeszłości były rozumiane inaczej niż
obecnie – i może się zdarzyć, że autor w dążeniu do dokładności historycznej posłuży się tym dawnym znaczeniem, zgodnym z kontekstem
miejsca i epoki, a nieświadomy tego zabiegu odbiorca odczyta to w zupełnie inny sposób” (s. 532). Warto naturalnie o tych zastrzeżeniach
pamiętać. Oczywiście, możliwe jest tutaj wskazanie jeszcze na inne
niebezpieczeństwa.
Cennym uzupełnieniem tak szerokiej treściowo książki są zamieszczone reprodukcje, i to ze stosunkowo obszernymi opisami. Ich
bogactwo daje dodatkowe wizualne doświadczenie proponowanych
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treści, a więc wydarzeń oraz osób. Niezwykle ważną pomocą są także
liczne mapki. Ułatwiają one geograficzne śledzenie wielu wydarzeń
historycznych i ich rozeznanie w geografii światowej; pozwalają dość
łatwo geograficznie umiejscowić i rozeznać niekiedy dużą kompleksowość szczegółowych wydarzeń historycznych oraz personalnych,
które opisywane są przez Charlesa C. Manna.
Wręcz monumentalne jest zestawienie bibliografii prezentowanego
opracowania. Zresztą sam autor sugeruje sięganie do niego już w osobistym, bardziej pogłębionym studium, które może przybrać różne
kierunki zainteresowań (s. 14). Warto dodać, że zaznaczono także
pozycje, do których od 2011 roku jest darmowy dostęp w internecie,
co jest ważnym wskazaniem zwłaszcza dla prac w językach obcych,
dzięki temu bardziej dostępnych (s. 699). Dobrze, że wskazano także Sprawozdania
na polskie przekłady niektórych ważniejszych, wręcz dziś już symbo- i recenzje
licznych i fundamentalnych dzieł, np. H. Cortesa, B. de Las Casas czy
M. Webera. Nie ma jednak w tym względzie konsekwencji.
Z uznaniem należy wskazać na przypisy bibliograficzne. Niektóre
z nich zawierają także interesujące komentarze, wyjaśnienia czy dopowiedzenia. To jest istotny element prowadzonej narracji. Ważnym
uzupełnieniem, zazwyczaj informacyjnym, są także przypisy od tłumacza czy redakcji (np. s. 228, 302, 313, 360, 382, 433, 536). Świadczy
to o powadze tłumacza oraz edytora. Lektura polskiego czytelnika
będzie w oparciu o te informacje znacznie ułatwiona, a jednocześnie
bardziej odpowiedzialna.
Jak zawsze, znaczącą pomocą w lekturze książki, zwłaszcza historycznej, są odpowiednie indeksy. Gdy idzie jednak o indeks osób, jawią
się liczne wątpliwości. Brak bowiem w wykazie wielu postaci występujących wcześniej w tekście (np. s. 416-417). Do rangi braku dokładności
można zaliczyć szczególnie dwa fakty. W pierwszym przypadku dwie
różne postacie zostają wskazane przy tej samej osobie. Dwaj synowie
H. Cortesa, o tym samym imieniu nie zostali wyróżnieni, oddzielnym
wskazaniem (s. 416, 702). Podobnie Izabela I (La Catolica) obejmuje
w indeksie także Tecuichpotzin, potocznie zwaną Izabelą (s. 414,
703). Ta ostatnia ma także własne wskazanie w indeksie osób. Dobra
redakcja i ewentualna korekta z pewnością rozwiązałyby te problemy.
Szkoda, że w pracach historycznych tego typu występują jeszcze takie
szkolne błędy i nieścisłości.
Prezentowane opracowanie Charlesa C. Manna doczekało się wyjątkowo szybkiej edycji w języku polskim (2011-2012). Chyba polskie
tłumaczenie angielskiego tytułu jest zbyt schematyczne i w znacznym
stopniu wypacza dynamikę oryginału angielskiego. Być może tłumacz
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i redakcja oraz konsultacje merytoryczne chciały nawiązać symbolicznie do tytułu poprzedniego dzieła, które zrobiło wielką karierę,
a zatem także i określone profity materialne. Być może miało to także
stworzyć wrażenie pewnej kontynuacji: Ameryka przed Kolumbem
i Świat po Kolumbie.
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Sprawozdania
i recenzje

SPRAWOZDANIA
I RECENZJE

Rocznik Teologii Katolickiej, tom XII/2, rok 2013

Stefan Szary, Pytając o Boga.
Refleksja z bł. Janem Pawłem II,
Wydawnictwo Michalineum 2013, ss. 159

Uwagi ogólne
Stefan Szary, twórczo naśladując styl pisarski Sørena Kierkegaarda
i XX-wiecznych egzystencjalistów oraz filozofów dialogu, dokonuje
bardzo bogatej refleksji nie tylko na tematy z zakresu filozofii Boga –
o czym informuje tytuł książki – ale zagadnienia filozoficzne w ogóle.
Książkę doktora Szarego odczytuję jako bogaty zarys jego filozoficznej medytacji i metanoi – intelektualnej drogi, którą przebył autor od
filozofii dialogu Józefa Tischnera do myśli Karola Wojtyły. Późniejszy
Ojciec Święty Jan Paweł II, między innymi w książce Miłość i odpowiedzialność, opowiada się za obiektywizmem i realizmem filozoficznym,
zdradzając w ten sposób swój pozytywny stosunek do filozofii klasycznej reprezentowanej między innymi przez Arystotelesa i Tomasza
z Akwinu. Wydaje się zatem, że realizm bytowy i epistemologiczny
nie tylko był bliski namysłowi filozoficzno-moralnemu Jana Pawła II,
czemu dał on wyraz na przykład w cytowanej przez Stefana Szarego
encyklice Fides et ratio, ale i autorowi recenzowanej pracy. Zachwyca właśnie kroczenie za intelektualnymi refleksjami Szarego, który
odkrywa w niniejszej pracy właśnie filozofię klasyczną i realistyczną.
Miał rację – jak sądzę – Étienne Gilson pisząc w Jedności doświadczenia filozoficznego, że człowiek poszukujący prawdy o rzeczywistości,
ostatecznie dochodzi do niej niezależnie od epoki, w której żyje oraz
niezależnie od przynależności do filozoficznej szkoły.

Struktura pracy
Książka Pytając o Boga składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy
tekstu Karola Wojtyły O poznawalności i poznawaniu Boga. Zarys zagadnień (Kraków 2000), zaś druga – Pamięć i tożsamość (2005). Łącznie
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w pierwszej i drugiej części zostało przedstawionych 37 krótkich
„mądrościowych” tekstów (rozdziałów), skłaniających czytelnika do
intelektualnego namysłu i moralnej zmiany postępowania. Książkę
ubogaca Wprowadzenie i Zakończenie.
Nie jest to jednak praca naukowa, ale przeznaczona dla szerszego
grona odbiorców. Jej zaletą jest dostępność referowanych tematów
oraz ich aktualność. Prawie każdy z rozdziałów otwiera cytat z encykliki Fides et ratio Jana Pawła II. W tym właśnie sensie książeczka dr.
Stefana Szarego jest „szkatułką”, w której przechowywane są cenne
przedmioty, zarówno stare jak i nowe (por. Mt 13, 52): „Właściwie
dlatego każdy nauczyciel Pisma, gdy staje się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do gospodarza domu, który ze swego skarbca
Sprawozdania wyjmuje to, co nowe i stare”.
i recenzje

Zawartość problemowa książki
Praca Stefana Szarego podejmuje szereg aktualnych zagadnień
z zakresu filozofii, filozofii człowieka, etyki, filozofii kultury i filozofii
religii. Autor odwołuje się nie tylko do Jana Pawła II, ale poszukuje
twórczych aspiracji w poglądach Antoniego Kępińskiego, Wiktora
Frankla, Karla Jaspersa, Emmanuela Levinasa, Józefa Tischnera oraz
we współczesnej psychologii. Pomimo to, motywem przewodnim pracy
jest temat Boga i naszej z Nim relacji.
Na uwagę zasługuje przytoczona przez Szarego wypowiedź Wojtyły
dotycząca pojęcia Boga, że „nie ma człowieka ani ludu [...], który by
nie rozumiał tego wyrazu, czy nie władał odnośnym pojęciem” (s. 11).
Jest to parafraza z Plutarcha z Cheronei, który zauważał, że „można
znaleźć miasta bez murów, nauk, praw, pozbawione domów, dostatków
i pieniędzy, ale nikt nie widział miasta, pozbawionego świątyń i bogów,
i które by nie posługiwało się modlitwami, wyroczniami oraz przysięgą, lub nie składało ofiar dla zyskania dóbr i odwrócenia nieszczęść”1.
A Boga poznajemy nie tylko na drodze Objawienia, ale i naturalnej
poprzez otaczające nas byty – przyrodę, rośliny, zwierzęta, ludzi. Nie
wystarcza również wewnętrzna introspekcja, w której z cogito wyprowadza się wniosek o istnieniu Boga (Kartezjusz). Jak podkreśla Wojtyła
i zauważa to dr Szary, zmysły pozwalają nam na bezpośredni kontakt
z rzeczywistością (s. 17). Stąd autor uważa, że nie można w filozofii
zaniechać badań z zakresu filozofii Boga, nie poruszać kwestii istnienia
Boga. Tu właśnie za Karlem Jaspersem upatruje on przyczynę kryzysu
współczesnej filozofii: „filozofia zniknęła z oczu. Dlaczego? Ponieważ
1

Plutarch, Contra Colosem., Opp. t. 2, Francof. 1601, s. 1125.
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w swym samopoznaniu nie wywiązuje się już ze swojego zadania.
Nie rozjaśnia już spraw, którymi żyje człowiek, zaniedbuje myślenie,
które mocą tego rozjaśniania daje życiu fundament. Nie ujmuje myślą
swego własnego źródła. Dzieje się tak, gdy filozofia zbacza w kierunku
czystej rzeczowości rzekomej wiedzy przedmiotowej, gdy stacza się
w beztreściowe dyskusje, których nie ma” (s. 25). I dodaje dalej za
Jaspersem: „A ponieważ przecież ktoś, kto filozofuje, powinien zająć
stanowisko” (tamże).
W konsekwencji Stefan Szary opowiada się za definicją Boga jako
Pierwszej Przyczyny. Jak pisze autor: „otóż skutek nie tylko ujawnia
nam prosty fakt istnienia przyczyny, ale nadto określa również bodaj
w pewnym stopniu jej istotę. Każda bowiem przyczyna, wywołując
odnośny skutek, sprawia go z zasobów tych doskonałości, jakimi sama Sprawozdania
rozporządza; przez to zaś wyraża w nim niejako sama siebie, swą i recenzje
doskonałością i naturą” (s. 31). Cytat ten wskazuje również na realistyczne inklinacje pracy Szarego. Autor dodaje, że „człowiekowi nie
wystarczy w życiu odkrywanie samego filozoficznego Absolutu, tęskni
on bowiem w swoim życiu za spotkaniem z Bogiem żywym” (s. 36).
Dlatego Szary nie widzi dychotomii pomiędzy Bogiem Abrahama
a Bogiem filozofów, ponieważ Bóg jest jeden (s. 37).
Jednak poszukiwanie Boga nie zależy do zadań łatwych, ale koniecznych, gdyż jest ono wpisane w ludzką naturę, zgodnie ze słowami św. Augustyna z Wyznań – „niespokojne jest serce moje dopóki
nie spocznie w Tobie!”. Ów niepokój jest również obecny w filozofii
nowożytnej i współczesnej, chociaż niejednokrotnie pod wpływem
pozytywizmu oraz innych nurtów, celowo pominięty. Jak słusznie zauważył Szary: „człowiekowi zawsze grozi zatrzymanie się i pozostanie
w obszarze tego, co łatwe i powierzchowne” (s. 47). Dlatego filozofia,
jako sztuka rzetelnego myślenia (J. Tischner), ma za zadanie wydobyć
nas z intelektualnego lenistwa, zawinionej ignorancji, relatywizmu.
Kolejną ważną aporią, którą stawia dr Szary jest: czy rozum może
wyłączyć wiarę? Stefan Szary stoi na stanowisku, że nie, ponieważ te
dwie płaszczyzny wzajemnie się przenikają, a nawet ubogacają. Rozum
nie powinien ulegać złudzeniu, „mitowi” swojej stwórczej mocy, gdyż
wprowadza to nie tylko niebezpieczeństwo użycia człowieka, ale także
promocję ideologii, która go niszczy. Niestety, rozum negujący objawioną wiarę, na jej miejsce wprowadza nową „wiarę”, np. postęp, laicyzm
lub tzw. świecką religię2. Jak jednak autor słusznie zauważa „postęp
nie jest oczywiście niczym złym, lecz niestety znaleźli się w dziejach
2

Por. prace J. M. Bocheńskiego z zakresu sowietologii, np. Lewica, religia, sowietologia, opr. J. Parys, Warszawa 1996.
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ludzkości tacy szaleńcy, którzy zaczęli realizować swoje umysłowe
projekty nowego świata. Ziemia miała stać się rajem, a drogami ku
niemu była rewolucja i wojny światowe – terror, śmierć, krzywda, ból”
(s. 71). Dlatego konkludując autor pisze, że człowiek nie jest bytem samowystarczalnym (s. 70), nie jest samotną wyspą. Dla swojego rozwoju
osobowego potrzebuje innych osób – ludzi i Boga. A katalizatorem tej
relacji jest właśnie miłość, wiara i nadzieja.
Kolejną aktualną aporią podjętą przez dr. Szarego jest problematyka
wolności (s. 88-90). Wolność jest związana z prawdą i dobrem. Bez nich
nie ma wolności, gdyż wolność to zdecydowana wierność prawdzie
i dobru (M. Gogacz). Nie jest nią ani użyteczność, ani przyjemność.
Sprawozdania
i recenzje

Uwagi końcowe
Wydaje się, że należałoby doprecyzować jaką definicją metafizyki
posługuje się autor. Wiadomo przecież, że nie ma jednej metafizyki jako
filozofii bytu. Tyle jest metafizyk ile teorii bytu. Nie jest ona również,
jak niegdyś, tożsama z ontologią. Autor, zapewne pod wpływem swojego mistrza – ks. prof. Józefa Tischnera, stroni od filozofii „systemowej”,
jednak książka Pytając o Boga nie jest jedynie „kompilacją” krótkich
tekstów – autor wyraźnie dąży w niej do sformułowania własnej filozofii, własnej metafizyki człowieka, a więc stworzenia pewnego filozoficznego systemu. Tego również serdecznie mu gratuluję, podziwiając
recenzowaną publikację.
Dla pełniejszego wglądu czytelnika w bogato cytowaną przez autora
literaturę, należałoby podać numery stron oraz wydania tych prac oraz
zamieścić w książce wykaz literatury. Może w następnym wydaniu
książeczki warto to uzupełnić.
Recenzowana odznacza się troską o kulturę i integralny rozwój
człowieka. Powinna być obowiązkową lekturą nie tylko dla osób duchownych i katechetów, ale również dla nauczycieli, wychowawców,
terapeutów oraz tych wszystkich, którym bliska jest problematyka
człowieka i jego relacji do Absolutu.
Jeszcze raz gratuluję dr. Szaremu publikacji, zachęcając wszystkich
do lektury i „refleksji z bł. Janem Pawłem II” i także ze Stefanem
Szarym.

Mikołaj Krasnodębski

SPRAWOZDANIA
I RECENZJE

Rocznik Teologii Katolickiej, tom XII/2, rok 2013

Ks. Radosław Kimsza, Od obrazu do
podobieństwa. Tomasza Kard. Špidlika
(1919-2010) teologia duchowości,
Oficyna Wyd. Politechniki Białostockiej,
Białystok 2013, ss. 298

Ogłoszona niedawno drukiem monografia ks. Radosława Kimszy:
Od obrazu do podobieństwa. Tomasza Kard. Špidlika (1919-2010) teologia duchowości, akcentując w podtytule aspekt duchowości w teologii, jest w pełnym słowa znaczeniu rozprawą z zakresu antropologii
teologicznej.
Jej autor podejmuje w szerokim aspekcie problem doskonalenia
osoby ludzkiej przez formację duchową, jako właściwy środek w urzeczywistnianiu przez człowieka obrazu Boga, na który został powołany
w akcie stworzenia.
W siedmiu rozdziałach swej monografii autor wychodzi od biblijnej podstawy nauki o człowieku, wypracowanej później w filozofii
i w teologii od strony podstawowych pojęć traktujących o strukturze
człowieka, jakimi są „osoba” i „natura”. Mając na uwadze fakt, że
biblijne opowiadania o stworzeniu człowieka nie podają nam żadnej
jego definicji, autor skupia uwagę na istotnym ontycznie pojęciu określającym szczególne odniesienie człowieka do Boga poprzez „obraz”
i „podobieństwo” (por. Rdz 1, 26-27), w jakim nie uczestniczy żadne
inne stworzenie (por. r. I, s. 33-36). Na bazie tych określeń, autor monografii stara się precyzować godność osoby ludzkiej przez ukazanie jej
istotnych przymiotów właściwych samemu Stwórcy, a są nimi „miłość”
i „wolność” (por. s. 36 -58). Te dwa pojęcia „boskie” w człowieku czynią
go uprzywilejowanym w sztuce, w technice, w kulturze, ale przede
wszystkim umożliwiają jedność z Bogiem.
„Obraz i podobieństwo” Boga w człowieku wskazują na niego jako
„byt relacyjny”, który wchodzi w relacje z Bogiem Trójosobowym
i w wielorakie relacje ze światem zewnętrznym i drugim człowiekiem,
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zwłaszcza w małżeństwie, w rodzinie, na płaszczyźnie kontaktów społecznych i indywidualnych (por. s. 59-89).
Bardzo dobrze się stało, że autor monografii zwrócił uwagę na ten
aspekt relacyjności osoby ludzkiej, bo w ten sposób jakby na żywo
odpowiedział na zaproszenie Benedykta XVI skierowane w encyklice
Caritas in veritate (n. 53) do pogłębienia „symbolicznego” wymiaru tej
podstawowej kategorii antropologicznej i jej krytycznej analizy „wartościującej” i „znaczeniowej”. Z racji na wartość osobową i społeczną
kategorii „relacji” wymaga ona właściwego rozumienia i pogłębienia
na płaszczyźnie nauk społecznych, ale także w zakresie wiedzy metafizycznej i teologicznej. Dlatego należy docenić zwrócenie przez autora
publikacji uwagi na tę kategorię antropologiczną.
Sprawozdania
Ponieważ omawiana monografia programowo jest skoncentrowai recenzje
na na teologicznym wymiarze duchowości, głównie wschodniej, jest
zrozumiałe, że autor monografii kładzie mocny akcent na relacje
człowieka stworzonego na „obraz” i „podobieństwo” Boga z Bogiem
Trójosobowym, starając się wyrazić ten związek przy pomocy ikony
Andrieja Rublowa, przedstawiającej Trójcę Świętą. W ten sposób pozostaje on w kręgu idei i metody samego Tomasza Špidlika, którego
teologia stanowi kanwę dla myśli podjętej w monografii.
Idea „relacji” stworzenia ze Stwórcą, zawarta w „obrazie” i „podobieństwie” Boga w człowieku, prowadzić powinna człowieka do
ciągłego upodobniania się do swego wzoru, którym jest Bóg, we
wszystkich warstwach natury ludzkiej, co autor opracowania określił
mianem „teologii serca”, czyli wezwania człowieka przez wyciśnięty
w nim „obraz Boga” do dialogu z Bogiem, który właściwie prowadzony przemienia człowieka, pomagając mu przywrócić pierwotne
podobieństwo do Stwórcy, zniekształcone grzechem. Tak oto relacja
człowieka z Bogiem przez „modlitwę serca” prowadzić powinna do
coraz pełniejszego stawania się człowiekiem. I tu znowu odnajdujemy
przywołanie przez autora publikacji ważnego apelu Jana Pawła II
o powrót człowieka do Chrystusa Odkupiciela, gwarantujący osiąganie
pełnego wymiaru człowieczeństwa1.
Analizując teologiczną myśl Špidlika, autor monografii nie ogranicza się do biernego jej zrelacjonowania, ale stara się odczytywać jego
przesłanie w konkretnym kontekście uwarunkowań czasu, przemian
społeczno-kulturowych i z tych uwarunkowań wyprowadza praktyczne
przesłanie skierowane do ludzi naszej epoki. W tym tkwi praktyczna
wartość publikacji, będącej owocem poznania także treści przesłania
1

Por. Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis.

Ks. Radosław Kimsza, Od obrazu do podobieństwa...

261

Kościoła i ich praktycznego zastosowania w życiu osób aprobujących
wysiłek doskonalący własną osobowość.
Przekaz antropologiczny nie byłby kompletny, gdyby ograniczał
się tylko do pytania o genezę człowieka, o jego strukturę, o sens życia ziemskiego. Jego pełna natura domaga się także uwzględnienia
pytania o pozaziemski cel bycia „obrazem i podobieństwem Boga”.
Ten aspekt znalazł swoje miejsce w czwartym rozdziale rozprawy,
ujmującej życie ziemskie jako „preludium chwały niebieskiej”. Autor
czerpie porównania z języka i ducha teologii Wschodu, operującego
pojęciem „kontemplacja” na wyrażenie zdolności dostrzegania Boga
we wszystkim (por. s. 125), na zasadzie odnajdywania mądrości Boga
w swoim stworzeniu. Jest to szukanie Boga nie po omacku, ale – w myśl
Soboru Watykańskiego I – jest to możliwość dochodzenia do poznania Sprawozdania
Boga z rzeczy stworzonych. Taki sposób dochodzenia do poznania i recenzje
Boga dokonuje się także dzięki liturgii, którą Tomasz Špidlik określa
„regulatorem życia duchowego”. Według teologii Wschodu, jej sens
polega na tym, że elementy składowe liturgii, jak: ikona, kult, Słowo
Boże, stanowią pewien rodzaj „teomaterializmu”, poprzez który niewidzialny Bóg staje się jakby odczuwalny. W liturgii człowiek „kontemplacyjny” odczuwa żywe pragnienie Boga, jednoczenia się z Nim
i bycia razem z Nim (por. s. 144).
Myśląc o najpiękniejszej realizacji „obrazu” i „podobieństwa” Bożego w człowieku, zgodnie z tropem teologii Wschodu, ks. Kimsza
wskazuje na duchowość Maryi. Ona bowiem łączy doskonale dwie
tradycje kościelne, wschodnią i zachodnią, zwłaszcza w zakresie
prawdy o Bożym Macierzyństwie i Dziewictwie (por. s. 157-176). Przekaz teologiczny autor wspomaga wschodnią treścią ikonograficzną,
podkreślającą dziewiczość Maryi i Jej czystość ontyczną, jako dar Jej
udzielony z uwagi na przyszłe Boże macierzyństwo.
Dopełnieniem refleksji antropologicznej w omawianej monografii
jest jej ostatni rozdział zatytułowany Eschatyczność miłości. Określenie
to oznacza pełną realizację wskazań Bożych przez człowieka, prowadzącą do odzyskania po grzechu zadanego mu w akcie stworzenia
podobieństwa do Stwórcy, czyli pełnego zjednoczenia z Nim w miłości.
W tym wątku pojawia się u Špidlika pojęcie apokatastazy, jakie w kontekście nauki Orygenesa mogłoby się kojarzyć z ideą zbawienia wszystkich. Dlatego cenne jest wyjaśnienie autora omawianej monografii,
który precyzuje jej rozumienie u Tomasza Špidlika jako „ostateczne
odnowienie wszystkiego i powrót Chrystusa w wielkiej chwale na sąd
żywych, jak i umarłych” (s. 207). Tak rozumiana apokatastaza oznacza
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wypełnienie zbawczej ekonomii, a więc prowadzenie człowieka do
pełnej miłości płynącej ze zjednoczenia z Bogiem.
Przeto cały wykład poświęcony teologii duchowości w ujęciu Tomasza Špidlika ukazuje ją jako ważny środek dla człowieka pragnącego realizować w sobie „obraz” i „podobieństwo” Boże, otrzymane
w akcie stworzenia, zniekształcone przez grzech i zadane do trwałego
przywrócenia przez współpracę z łaską Odkupienia, prowadzącą do
miłości jednoczącej z Bogiem.
Zaprezentowana przez ks. Radosława Kimszę teologia duchowości
wschodniej Tomasza Špidlika ukazuje ją jako integralny element antropologii teologicznej. W jej prezentacji autor monografii nie ograniczył
się jedynie do źródeł wschodniej tradycji Kościoła, ale wykazał jej poSprawozdania wiązanie z tradycją łacińską i ukazał ją jako bezpośrednią odpowiedź
i recenzje
na wezwania ostatnich papieży (Jana Pawła II i Benedykta XVI) do
teologicznego wysiłku nad ukazaniem zjednoczonego bogactwa tradycji chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu w nauce o człowieku.
W ten sposób monografia ks. Radosława Kimszy włącza się w nurt
wezwań Jana Pawła II, aby w kontekście jednoczenia się Europy mieć
zawsze na uwadze jej „obydwa płuca”, Wschodu i Zachodu, które są jej
niezbędne, aby być w pełni Europą. Również Kościół tradycji zachodniej i Kościół tradycji wschodniej są ściśle ze sobą związane. Stąd też
płynie wezwanie dla teologii, aby w swoim rozwoju uwzględniała cenny
dorobek tradycji wschodniej i zachodniej. W tym względzie publikacja
ks. Kimszy odpowiada pozytywnie na to wezwanie, co stanowi o jej
aktualności i teologicznej wartości.

Ks. Czesław Rychlicki

SPRAWOZDANIA
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Rocznik Teologii Katolickiej, tom XII/2, rok 2013

Łukasz Kalisz, 20-lecie Studium Teologii
w Białymstoku, Wydawnictwo Uniwersyteckie
Trans Humana, Białystok, ss. 163

Pogłębianie wiedzy religijnej, jak i samo jej tworzenie może przybierać różne postaci. Jedną z nich jest zapewne podjęcie studiów
w kościelnym ośrodku kształcenia teologicznego, specjalnie do tego
celu powołanego. Archidiecezja Białostocka, rozumiejąc tę potrzebę,
stworzyła taki ośrodek powołując w 1977 roku Studium TeologicznoKatechetyczne, które w 1994 roku zostało afiliowane do Papieskiego
Wydziału Teologicznego, Sekcji św. Jana Chrzciciela w Warszawie.
Łukasz Kalisz, jeden z absolwentów tej białostockiej uczelni, postanowił zgromadzić dostępne materiały i wydać drukiem o niej monografię. W ciągu 20 lat istnienia, Studium nie doczekało się obszernej
publikacji, która opisywałaby zasady jego funkcjonowania. Słusznie
zauważył ks. dr hab. Mieczysław Olszewski pisząc recenzję wydawniczą
monografii, że opracowanie to „wymagające skrupulatnego analitycznego studiowania materiałów źródłowych, zaangażowania w dotarcie
do osób związanych wcześniej i obecnie ze Studium, zainteresowanie
się losami absolwentów jest dziełem samym w sobie imponującym,
a w sensie naukowo-poznawczym także dziełem wyjątkowym. Praca ta
ukazuje także cząstkę historii nie tylko w sensie kościelnym, ale także
społecznym dla miasta Białegostoku” (fragment z okładki). Podobnie
ocenia tę książkę ks. bp dr hab. Henryk Ciereszko, pisząc w przedmowie: „Jest to opracowanie pionierskie, a zatem otwierające raczej
teren badań niż całościowe i dogłębnie ujmujące zagadnienia, niemniej
potrzebne i wartościowe dla historycznej i edukacyjnej pamięci naszej
Archidiecezji Białostockiej i miasta Białegostoku” (s. 9).
Książka Łukasza Kalisza wpisuje się w dorobek historii wychowania,
stanowiąc kompendium wiedzy na temat jednej z polskich uczelni
teologicznych. W pracy wykorzystał on metodę monograficzną oraz
analizę źródeł przechowywanych głównie w Archiwum Studium Teologii w Białymstoku.
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Publikacja jest podzielona na trzy rozdziały, zawiera także bibliografię, indeks osobowy oraz wykaz skrótów. W pierwszym rozdziale
przedstawiona jest geneza powstania Studium Teologii w Białymstoku i okoliczności afiliacji do Sekcji św. Jana Chrzciciela Papieskiego
Wydziału Teologicznego w Warszawie. W tym rozdziale zamieszczone
jest także obszerne kalendarium obejmujące 20 lat istnienia Studium.
W rozdziale drugim zostały zaprezentowane biogramy dyrekcji i pracowników naukowych Studium. W ostatnim rozdziale przedstawiono
zasady rekrutacji i organizację studiów. Opisana została także działalność Rady Studenckiej, scholi i teatru. W tej części pracy zaprezento
wano wykaz prac magisterskich powstałych w Studium Teologii, co
pozwoli czytelnikom zorientować się w tematyce badawczej studentów
Sprawozdania i kierunkach badań ich promotorów. Dopełnieniem całości są materiały
i recenzje
zdjęciowe, a także wspomnienia wybranych absolwentów Studium
Teologii w Białymstoku oraz Oddziału „B” w Wilnie.
Autorowi opracowania, Łukaszowi Kaliszowi, należy pogratulować
pomysłu udokumentowania i opisania historii Studium Teologii w Białymstoku i pięknego graficznie wydania monografii. We wstępie do
książki autor napisał: „Kieruję ją do osób zajmujących się kształceniem
teologicznym: do kapłanów, katechetów, dyrektorów i personelu placówek oświatowych i wychowawczych, a w szczególności do studentów
i kadry naukowej uczelni teologicznych” (s. 12).
Myślę, że książkę tę mogą także z wielkim pożytkiem przeczytać osoby świeckie i w ten sposób zachęcić się do podjęcia nauki w Studium.
Może to być swoistą przeciwwagą dla dość częstej ignorancji religijnej.
Ta ignorancja nie tylko osłabia wiarę i zwiększa ryzyko grzechu, ale
także zubaża kulturę i pogarsza jakość relacji międzyludzkich. Odbyte
studia teologiczne stają się pomocą dla życia duchowego, a jednocześnie stanowią zachętę do kompetentnego szerzenia wiedzy religijnej
w środowiskach rodzinnych, parafialnych i szkolnych. Pozostaje życzyć
dalszego pomyślnego rozwoju tej placówki dydaktycznej oraz tego,
aby pojawiły się kolejne prace poszerzające i dopełniające badania
nad historią i dorobkiem naukowo-dydaktycznym naszej diecezjalnej
teologicznej uczelni.

Ks. Adam Skreczko
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Sławomir Zatwardnicki, Ateizm urojony.
Chrześcijańska odpowiedź na negację
Boga, Kraków 2013, ss. 226

Richard Dawkins ostrą i gwałtowną krytyką chrześcijaństwa, zawartą w książce Bóg urojony z 2007 roku, wzbudził dyskusję na temat
„nowego ateizmu”. Polemikę z Dawkinsem podjęli Alister McGrath
i Joanna Collicutt McGrath w publikacji Bóg nie jest urojeniem. Złudzenie Dawkinsa z 2007 roku. Po nich powstawały liczne artykuły, dzieła
zbiorowe poruszające to zagadnienie. Na uwagę zasługuje publikacja
Sławomira Zatwardnickiego pt. Ateizm urojony. Chrześcijańska odpowiedź na negację Boga, wydana w Wydawnictwie „M” w 2013 roku.
Zamiarem autora było stworzenie apologii Boga. Podołać temu
zadaniu miały rozważania ujęte w sześciu rozdziałach: 1). Wyzwania
ze strony niewierzących (według Michaela Novaka); 2). Bóg urojony?
Karykatura Dawkinsa; 3). Ateizm urojony. Portret barbarzyńcy; 4). Bóg
rzeczywisty. Ikona Niewidzialnego; 5). Apologia. Wezwanie dla wierzących; 6). Ku przestrodze. Wiara urojona. Wprawdzie książka nie wpisuje
się w paletę dostojnych dzieł apologetycznych Ojców greckich czy
apostolskich, ale nie można jej odebrać waloru dyskursu religijnego.
Autor posługuje się bowiem językiem żartobliwym, niekiedy pełnym
ironii, lecz nie infantylnym. Dowcipny ton wypowiedzi podyktowany
został nowymi czasami, wymagającymi nowych form adwersacji. Wywód posiada cechy tekstu apologetycznego: źródłem jego powstania
są ateistyczne oskarżenia, opiera się na doktrynie apologii, tj. jedyność
Boga, moralność, Nowe Przymierze.
Cel powstania publikacji Sławomir Zatwardnicki przedstawia słowami dokumentu soborowego: „Wielu z naszych współczesnych nie
dostrzega jednak zupełnie tego głębokiego i żywotnego połączenia
z Bogiem albo jawnie je odrzuca, tak że ateizm należy zaliczyć do
najpoważniejszych zjawisk naszych czasów i poddać dokładniejszemu
badaniu” (Sobór Watykański II, Gaudium et spes 19). Badaniu zjawiska pod nazwą ,,nowy ateizm”, który tłumaczy jako ,,ateizm walczący,
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agresywny, posługujący się zwulgaryzowaną formą znanych od dawna
argumentów ateistycznych” (s. 10), poświęcił omawianą książkę.
Swoją analizę autor rozpoczął od przybliżenia osoby Michaela Novaka, który w publikacji pt. Boga nikt nie widzi. Noc ciemna ateistów
i wierzących z 2010 roku przedstawił argumenty współczesnych ateistów. Kontynuuje je przez dalsze paragrafy z merytoryczną konsekwencją. Zarysowany przez niego punkt wyjścia ateistycznej negacji
istnienia Boga, a mianowicie problem zła, cechuje znajomość nie
tylko literatury przedmiotu, ale i wynikanie psychologiczne, przez co
wyłania się erudycja autora, połączona z wieloaspektową znajomością
poruszanej tematyki.
Stawiane przez niego pytania retoryczne, jako konsekwencja doSprawozdania głębnej dedukcji, niekiedy zdają się nużyć. W swym założeniu jednak
i recenzje
są próbą nawiązania dialogu z czytelnikiem, by nie był on jedynie
odbiorcą wiedzy w omawianym zagadnieniu, lecz mógł, poprzez zaangażowanie umysłu, podążyć z autorem drogą odkrywania ideologii
ateistycznej, za którą kryje się konkretna osobowość ludzka, którą
należy zgłębić, w celu dotknięcia istoty bezbożnego światopoglądu.
Autor dokonał rozróżnienia ateizmu na antropologiczny, scjentystyczny i dogmatyczny, w tym ostatnim upatrując największe zagrożenie, ze względu na barbarzyńskość ataków jego głównych reprezentantów, tj. Richarda Dawkinsa i Christophera Hitchensa.
Polemika jest obecna w całej publikacji. Charakteryzuje się wnikliwością badawczą, precyzją argumentacji. Krok po kroku Zatwardnicki
obala ateistyczne tezy, demaskując ich „opętanie materializmem”
(s. 55). Stąd tłumaczy użycie określenia „ateizmu urojonego”: „Jeśli
«nowy ateizm» nazywam urojonym, to dlatego, że jego reprezentanci
okazują się bardziej barbarzyńscy niż można było się tego spodziewać
po osobach dokonujących życiowego wyboru” (s. 75).
Po omówieniu źródeł i istoty ,,nowego ateizmu”, wzorem teologii
pastoralnej, autor formułuje metody walki z tym zjawiskiem. Wśród
nich wymienia: zgodę na to, by Bóg był sobą (s. 131), ukazywanie Boga
jako przyjaciela każdego człowieka (s. 138), umiłowanie Boga i Kościoła (s. 144), odniesienie biblijnego słowa do współczesnej egzystencji
(s. 145), ograniczenie aktywizmu na rzecz żywej obecności (s. 171),
praktykowanie rozumnej wiary (s. 173), odczytywanie znaków czasu:
tendencji kreacji Boga starotestamentalnego, głęboko zakorzenionego
indyferentyzmu (s. 177-180). W oparciu o wyżej wymienione postulaty,
autor formułuje wniosek: „Na pierwszym miejscu należy postawić
budzenie wiary, a dopiero na drugim – apologię, która sama w sobie
nie doprowadzi nikogo do wiary” (s. 181), gdyż „niewiara współczesna
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idzie dokładnie po śladach objawiającego się Boga, tyle że w odwrotnym kierunku […]. Odrzucenie tego objawiającego się Boga poszło
szlakiem łagodzenia zgorszenia tak bliskim Bogiem” (s. 177).
Konkluzja ta winna stać się drogowskazem w sporze z ateistami,
którzy nie są sensu stricte wrogami, lecz ludźmi poszukującymi. Dialog
z nimi zatem, zdaniem autora, powinien stać się misją ewangelizacyjną.
Ma być ona oparta nie na nawróceniu, lecz służbie (s. 195).
Dzięki apologetyczno-pastoralnemu charakterowi książki, czytelnik
znajduje skarbnicę materiałów o „nowym ateizmie”: potrzebną wiedzę i konkretne metody działania, przydatne nawet w codziennych
spotkaniach z ludźmi wątpiącymi czy niewierzącymi. Dzięki temu
dualizmowi publikacja wpisuje się w nurt „nowej ewangelizacji”,
wychodzącej naprzeciw „nowemu ateizmowi” i jest cennym głosem Sprawozdania
w dyskusji o tym światopoglądzie, któremu poświęca się coraz więcej i recenzje
wypowiedzi jako postmodernistycznemu zjawisku. Jako wypowiedź
apologetyczna wyczerpuje temat polemiki z twórcami ateizmu. Jako
książka o wydźwięku pastoralnym nie jest ostatnim słowem w tej
kwestii, skłania jednak do myślenia i stanowi punkt wyjścia w wypracowywaniu metod przeciwdziałania ateizmowi.

Ks. Andrzej Proniewski

Notki o Autorach
Dr ANNA BIELAWSKA – ur. 1974 w Opolu, doktor nauk teologicznych,
specjalność: teologia duchowości, nauczyciel religii w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku.
Dr PAUL CAMERON – ur. 1939, amerykański psycholog zajmujący się
głównie kwestiami związanymi z homoseksualizmem. Założyciel Scientific
Investigation of Sexuality w Lincoln (1982, od 1984 – Family Research In
stitute). Autor publikacji: The Life Cycle: Perspectives and Commentary
(1977), Sexual Gradualism: A Solution to the Sexual Dilemma of Teen-agers
and Young Adults (1978), Exposing the AIDS Scandal (1988), The Gay 90s:
What the Empirical Evidence Reveals about Homosexuality (1993).
Ks. bp dr hab. HENRYK CIERESZKO – ur. 1955, od 2012 r. biskup
pomocniczy Archidiecezji Białostockiej, wykładowca teologii fundamentalnej w Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego
w Białymstoku. Od 1994 r. jest w archidiecezji cenzorem publikacji o treści związanej z religioznawstwem i naukami humanistycznymi. W 1998
r. został mianowany wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym ks.
Michała Sopoćki. W latach 2000-2013 był ojcem duchownym kapłanów
Archidiecezji Białostockiej, od 2004 r. jest rzecznikiem sprawiedliwości
Sądu Metropolitalnego Białostockiego. Naukowo interesuje się zagadnieniami miłosierdzia Bożego, jego teologią i kultem. Owocem tego są
liczne publikacje książkowe, m.in.: Sługa Boży ks. Michał Sopoćko, Droga
świętości ks. Michała Sopoćki, Bo na wieki Miłosierdzie Jego, Ksiądz Michał
Sopoćko o Miłosierdziu Bożym, Ksiądz Michał Sopoćko Apostoł Miłosierdzia
Bożego, Życie i działalność bł. Michała Sopoćki (1888-1975). Pełna biografia
Apostoła Miłosierdzia Bożego. Opracował także i przygotował redakcyjnie
do druku Dziennik bł. ks. Michała Sopoćki (2010).
Ks. bp prof. zw. dr hab. filozofii IGNACY DEC – biskup świdnicki. W latach 1992-2004 był rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Był członkiem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii
Nauk (kadencja 2003-2006). Jest założycielem i był w latach 1993-2004
redaktorem naczelnym półrocznika „Wrocławski Przegląd Teologiczny”
(Lista „B” KBN) oraz rocznika „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, a także redaktorem serii wydawniczej „Rozprawy
naukowe” i serii „Sympozja i sesje naukowe” wydawanej przez Papieski
Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Obecnie jest przewodniczącym
Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich, członkiem Rady Naukowej KEP
oraz członkiem Komisji Duchowieństwa KEP. Jest autorem ponad 3000
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publikacji z zakresu filozofii, teologii, życia uczelnianego, religijnego,
w tym 49 książek. Jest redaktorem naukowym 31 pozycji książkowych.
Wypromował 21 doktorów i 223 magistrów. Jest promotorem sześciu doktoratów honoris causa oraz autorem ponad 50 recenzji do tytułu profesora,
recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Kierunki zainteresowań
to: filozofia chrześcijańska, antropologia filozoficzna, historia filozofii
nowożytnej.
Ks. prof. dr hab. BAZYLI DEGÓRSKI O.S.P.P.E. – ur. 1955, profesor
patrologii i teologii dogmatycznej okresu patrystycznego na Papieskim
Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie oraz profesor patrologii i antropologii patrystycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym
i Instytucie Duchowości „Teresianum” w Rzymie. Członek Association
Internationale d’Études Patristiques, Komisji Badań nad Antykiem
Chrześcijańskim (przy Sekcji Historyczno-Filologicznej Towarzystwa
Naukowego KUL). Pełni funkcję prokuratora generalnego przy Stolicy
Apostolskiej (Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika). Prowadzi
badania z zakresu Trójcy Świętej, monastycyzmu, św. Hieronima, paleografii i kodykologii łacińskiej oraz antropologii. Autor m.in. Edizione
critica della „Vita Sancti Pauli Primi Eremitae” di Girolamo, Institutum
Patristicum „Augustinianum” (1987), La dottrina trinitaria prenicena
(1991), Św. Hieronim. Żywoty mnichów: Pawła, Hilariona, Malchusa (1995),
Przekaz łacińskich rękopisów Vita Sancti Pauli Primi Eremitae św. Hieronima (2000), Il monachesimo latino nel Mediterraneo (secc. IV-VI): protagonisti
e legislazione (2006), I manoscritti della Vita Sancti Pauli Primi Eremitae
di San Girolamo, conservati nelle biblioteche di Roma, che contengono testo
incompleto dell’opera geronimiana o che si ispirano ad essa (2011).
Ks. bp prof. dr hab. ANDRZEJ DZIUBA – ur. 1950, od 2004 r. biskup
diecezji łowickiej, profesor nauk teologicznych z zakresu teologii moralnej,
pełnił funkcję kierownika Katedry Historii Teologii Moralnej KUL i UKSW
w Warszawie. W 2005 r. został dyrektorem Ośrodka Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego UKSW
w Warszawie. W strukturach Konferencji Episkopatu Polski objął funkcję
przewodniczącego Rady Naukowej oraz Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Językowych. Jest członkiem Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją
Episkopatu Francji oraz Kościelnej Komisji Konkordatowej. Autor publikacji: Dynamika wiary, Orędzie moralne Jezusa Chrystusa, Przesłanie
społeczne Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, Chrześcijaństwo a kultura, Maltańska ikona Matki Bożej z Damaszku, Kardynał Stefan
Wyszyński.
Ks. mgr lic. LESZEK JAKONIUK – ur. 1976, absolwent AWSD w Białym
stoku i UKSW w Warszawie, gdzie w 2001 roku otrzymał tytuł magistra
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teologii. W latach 2002-2005 odbył w Instytucie Katolickim w Paryżu
specjalistyczne studia w dziedzinie katechetyki (pedagogie de la foi)
uwieńczone dyplomem DSET (Diplôme Supérieur d’Études Théologiques).
W 2010 roku ukończył doktoranckie studia III stopnia na Uniwersytecie
w Strasbourgu we Francji.
KONRAD FILIP KOMARNICKI – ur. 1992 w Krynicy-Zdroju, student
Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Watykanistyki „Veritatis Splendor”. Laureat
wielu olimpiad i konkursów, stypendysta Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej, zajmujący się przede wszystkim teologią,
prawem, historią Kościoła i filozofią.
Dr GABRIELE KUBY – niemiecka socjolog, publicysta, krytyk społeczny, autorka wielu książek i wykładów, niezależny ekspert oraz pisarka.
Autorka książek: Harry Potter – dobry czy zły? (2006), Zryw ku miłości: do
młodych ludzi, którzy chcą mieć przyszłość (2007), Rewolucja genderowa:
nowa ideologia seksualności (2007).
Prof. zw. dr hab. KAZIMIERZ MISIASZEK SDB – dyrektor Instytutu
Teologii Praktycznej w Wydziale Teologicznym UKSW, kierownik Katedry Dydaktyki Katechetycznej. Autor licznych opracowań z katechetyki,
szczególnie z zakresu katechezy dorosłych, języka w katechezie, katechezy
i kultury oraz nauczania religii w szkole.
Ks. dr hab. MIECZYSŁAW OLSZEWSKI – doktor nauk teologicznych
w zakresie teologii pastoralnej, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, Studium Teologii w Białymstoku i w Wilnie.
Dyrektor biblioteki AWSD w Białymstoku. Jest autorem kilku pozycji
książkowych m.in. W nurcie zagadnień pastoralnych i Bibliografii druków
zwartych II obiegu w zbiorach biblioteki AWSD w Białymstoku, Duszpasterstwo parafialne w świetle programów duszpasterskich Episkopatu Polski
1967-2000. Studium teologiczno-pastoralne i ponad stu artykułów. Zajmuje
się tematyką parafii jako wspólnoty, planowaniem w duszpasterstwie, duchowym wymiarem duszpasterstwa, a ponadto Kościołami Wschodnimi
w aspekcie liturgicznym.
WALDEMAR F. WILCZEWSKI – historyk, pracownik Oddziału Instytutu
Pamięci Narodowej w Białymstoku, współredaktor książek Śmierci się
z nas nikt nie boi. Listy kapłanów archidiecezji wileńskiej z ZSRR. Wybór
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