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WSTĘP

W nadzwyczajnym roku Miłosierdzia Bożego oddajemy do Państwa rąk kolejny już numer kwartalnika Warszawskie Studia Pastoralne. W tym szczególnym roku poświęconemu niezgłebionemu
Bożemu Miłosierdziu pragniemy zaprosić naszych Czytelników do
praktykowania miłosierdzia nie tylko w naszych wspólnotach zakonnych, parafiach, rodzinach. Papież Franciszek mówiąc o miłosierdziu
powiedział, że: „Kościół nie jest na świecie po to, by potępiać, lecz
by umożliwić spotkanie z tą przenikającą do głębi miłością, jaką jest
Boże Miłosierdzie. Aby mogło się to zdarzyć, trzeba wyjść. Wyjść
z kościołów i parafii, wyjść i pójść szukać ludzi tam, gdzie żyją, gdzie
cierpią, gdzie mają nadzieję”.1
Badania, prowadzone w teologii praktycznej, mają służyć Kościołowi
i człowiekowi, a przez niego także światu, w którym żyje na co dzień.
Nie jest to zadanie ani łatwe, ani proste. Dlatego każda teologiczna
publikacja, mając swoją wartość naukową, jest też zachętą do dyskusji,
dialogu, także naukowego sporu czy polemiki, ale zawsze z poszanowaniem pracy naukowej ich Autorów. W tym miejscu pragnę
podziękować wszystkim Autorom za trud przygotowania artykułów
naukowych.
Na łamach Warszawskich Studiów Pastoralnych jest wciąż miejsce
dla nowych Autorów, zwłaszcza z ośrodków naukowych, w których
rodzą się nowe pomysły pastoralne i związane z nimi koncepcje
prac naukowych. Publikacje naszego czasopisma stanowią nie tylko
1 Franciszek, Miłosierdzie to imię Boga. Rozmowa z Andreą Torniellim, Rzym
2016.
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kopalnię wiedzy teologicznopastoralnej, ale ich zadaniem jest także
pobudzanie do dyskusji, koordynowanie wymiany naukowej, inspirowanie nowych kierunków badań, a także umożliwianie pastoralistom
polskim publikowania artykułów naukowych.
Znajdujący się w Państwa rękach najnowszy numer naszego periodyku, pokazuje, że dotychczasowi Autorzy potrafili wykorzystać
możliwości naukowe związane z publikowaniem w tym czasopiśmie.
Czekamy na nowych Autorów i ciekawe prace naukowe.
Redakcja
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BIBLIA TYSIĄCLECIA W LITURGII
L’articolo „La Bibbia Millenara nella liturgia”
Język werbalny występujący w liturgii przyjmuje zawsze formę słowa.
Stosowany, jako środek komunikacji w zgromadzeniu liturgicznym,
przybiera formę foniczną; dotyczy to zarówno tekstów biblijnych,
euchologijnych czy też śpiewów. Za pomocą tego języka możliwe
jest komunikowanie treści o znaczeniu subtelnym, jak też i bardziej
złożonym. Język werbalny stanowi najbardziej rozwiniętą i elastyczną
odmianę języka, którą należy uznać za główny środek komunikacji
interpersonalnej1.
Przyjmując powyższe założenia dostrzega się, iż język werbalny
występuje w komunikacji Boga względem człowieka i odwrotnie.
Język ten umożliwia przekazywanie treści objawionej chrześcijaninowi, a równocześnie pozwala wiernym wspólnie zwracać się do Boga
za pomocą tekstów biblijnych (np. psalm responsoryjny), modlitw
lub śpiewu. Na tej podstawie liturgia staje się dialogiem Bosko –
ludzkim. Nic zatem dziwnego, że w czasie przygotowania Soboru
Watykańskiego II postulowano dokonania zmiany języka. Sugestia
ta odnosiła się zarówno do tłumaczenia tekstów na języki ojczyste,
ale również do zmodyfikowania tekstów, co miało przyczynić się do
lepszego rozumienia, a przez to samo do aktywniejszego uczestnictwa
wiernych w liturgii2. Ojcowie Soborowi odpowiedzieli pozytywnie
1 Por. M. Mrozowski, Między manipulacją a poznaniem. Człowiek w świecie mass
mediów, Warszawa 1991, s. 19-22.
2 Acta et documenta Concilio Oecumenico Vaticano II. Apparando, ser. I (Antepraeparatoria), vol. IV, pars. II, Typis Polyglottis Vaticanis 1960-1962, s. 490, 729.
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na te propozycje, co znalazło swoje miejsce w KL 36 § 2 i 54. Dzięki
tym soborowym postanowieniom język werbalny, wydaje się, zyskał
większy nośnik komunikacji w liturgii.
1. Język w liturgii
Na początku IV w. zanikał język grecki w Rzymie, a ludność posługiwała się łaciną3. Zaczęto odwoływać się do słów św. Pawła: Jeżeli nie
będę rozumiał, co jakieś słowo znaczy, będę barbarzyńcą dla przemawiającego, a przemawiający – barbarzyńcą dla mnie. Będę się modlił
duchem, ale będę się też modlił i umysłem. Bo jeśli będziesz błogosławił
w duchu, jakże na twoje błogosławienie odpowie „Amen” ktoś niewtajemniczony, skoro nie rozumie tego, co ty mówisz? Zapewne piękne jest
twoje dziękczynienie, lecz drugi tym się nie zbuduje (1 Kor 14, 11. 1517). Biorąc pod uwagę tę argumentację papież Damazy I (366-384 r.)
wprowadził język łaciński do liturgii rzymskiej4.
W IX w. Święci Cyryl i Metody ewangelizując tereny Moraw przetłumaczyli na język starocerkiewno-słowiański teksty biblijne używane w liturgii, a więc Ewangelie, Dzieje Apostolskie i Psałterz oraz
niektóre teksty euchologijne. Pozwolenia na ten przekład udzielił im
papież Hadrian II (867-872 r.), który słowiańskie księgi liturgiczne
złożył uroczyście na ołtarzu w kościele Maryi Panny, zwanym Fatne5.
3 Łacina była początkowo jednym z dialektów italskich, którym posługiwali się
Latynowie, tzn. mieszkańcy środkowo italskiego regionu Lacjum (VII-IV w. przed
Chr.). Wraz z rozwojem cesarstwa rzymskiego, stał się językiem światowym. Po
upadku imperium rzymskiego jeszcze przez wiele wieków utrzymywał się jako język
nauki, literatury, dyplomacji i liturgii. Rzymianie przyjęli pismo od Greków (ok.
VII w. przed Chr.), odpowiednio je adaptując i modyfikując. Początkowo alfabet
łaciński używał 21 liter. W I wieku dodano greckie Y i Z: J. Wikarjak, Gramatyka
opisowa języka łacińskiego, PWN, Warszawa 1999, s. 6-7; Łacińskie pismo: Nowa
encyklopedia powszechna PWN, t. 3, Warszawa 1998, s. 838.
4 J. Nowak, Prawo w służbie wydarzeń zbawczych. Zarys prawodawstwa liturgicznego, Pallottinum, Poznań 2004, s. 32.
5 Por. H. Fros, Wprowadzenie do Mszy o świętych, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1980, s. 180-181; F. Gryglewicz, Biblia, IV: Przekłady, B: Na języki
narodowe; w: Encyklopedia Katolicka, t. II, Lublin 1989, k. 407; K. Kuźmiak, Cyryl
i Metody, I: Życie i działalność; w: Encyklopedia Katolicka, t. III, Lublin 1985, k.
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Sobór Trydencki nie chciał wprowadzić języków rodzimych, ale
pozostać przy łacinie. Kapłani natomiast mieli wiernym wyjaśniać
teksty6. Należy wziąć pod uwagę czas reformacji, a więc Ojcom soborowym towarzyszyła myśl o jedności i centralizacji Kościoła.
Pod koniec XVIII w. pojawiają się głosy o tłumaczeniu tekstów
liturgicznych na języki narodowe. W Konstytucji apostolskiej Auctorem fidei (1794 r.) papież Pius VI pisał o możliwości czytania całego
Pisma Świętego w cyklu rocznym i tłumaczenia tekstów liturgicznych
na języki narodowe w połączeniu z łaciną7. Ta myśl pozostała jednak
w formie życzenia.
W XIX w. wiele prowincji kościelnych zaczęło wyłamywać się
spod obowiązku łaciny. Opis korespondencji na ten temat podaje
J. Nowowiejski8.
Pius XII w encyklice Mediator Dei (1947 r.) obok stwierdzenia
dotyczącego łaciny wspomina o możliwości używania języka narodowego, ale pod warunkiem zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską:
Język łaciński, którego używa wielka część Kościoła, jest widocznym
i pięknym znakiem jedności… W wielu obrzędach używanie języka
potocznego może okazać się pożyteczne dla ludu9. W końcu Sobór Watykański II pozwala na wprowadzenie obok łaciny języka ojczystego.
Wynika to z zapisu w KL 36 § 2: Ponieważ jednak w Mszy świętej, przy
sprawowaniu sakramentów i innych częściach liturgii używanie języka
ojczystego nierzadko może być bardzo pożyteczne dla wiernych, można
mu przyznać więcej miejsca, zwłaszcza w czytaniach i pouczeniach,
708. Duchowieństwo w Wenecji zarzucało Świętym Cyrylowi i Metodemu zbytnią
innowację w Kościele. Św. Cyryl zbił te zarzuty powołując się na trójjęzyczny napis
na krzyżu Chrystusa (J 19, 19-20): H. Fros, dz. cyt., s. 180.
6 Por. Sobór Trydencki, sesja XXII, I B: Nauka i kanony o Najświętszej ofierze
mszy świętej, rozdz. 8; I B, kan. 9; w: Dokumenty Soborów Powszechnych, t. IV, red.
A. Baron, H. Pietras, WAM, Kraków 2005, s. 645, 647.
7 Synod w Pistoi, Acta e decreti del concilio di Pistoia dell Anno 1786, Firenze 1788:
Mansi 38, s. 1074-1079. (Denz 2600-2700).
8 A. J. Nowowiejski, Wykład Liturgii Kościoła Katolickiego, t. V: Msza Święta, cz.
I, Płockie Wydawnictwo Diecezjalne, Płock 1993, s. 288-292.
9 Pius XII, encyklika Mediator Dei: AAS 39/1947, s. 545.
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w niektórych modlitwach i śpiewach. W podobnym duchu o zezwoleniu na języki ojczyste mówi KL 54. Pozwolenie tłumaczenia tekstów
liturgicznych, w tym także i biblijnych, wynikało z potrzeby pastoralnej, na co zwrócili uwagę Ojcowie Soboru Watykańskiego II.
Należy w tym miejscu wspomnieć o tłumaczeniach perykop biblijnych na potrzeby liturgii i kaznodziejstwa. Dla przykładu warto
podać chociaż kilka: Lekcje i ewangelie, tłum. polskie J. Wujka, Warszawa 1904; Lekcje i ewangelie na każdy dzień roku kościelnego, red.
R. Tomanek, Cieszyn 1930; Lekcje i ewangelie na wszystkie niedziele
i święta całego roku, tłum. polskie E. Dąbrowski, Poznań 195110.
2. Lekcjonarz mszalny
Mszał Piusa V zawierał czytania i teksty euchologijne w jednej księdze11. Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii nie wspomina
o lekcjonarzu. Biorąc jednak pod uwagę KL 24, gdzie jest mowa
o związku pomiędzy obrzędem i słowem, oraz polecenie KL 51, aby
obficiej zastawić wiernym stół słowa Bożego, należy szerzej otworzyć
skarbiec biblijny, tak by w określonej liczbie lat odczytywać ludowi
najważniejsze części Pisma Świętego, sprawiło, że Consilium, czyli
Rada ds. Wykonywania Reformy (powołana przez papieża Pawła VI
25 stycznia 1964 r.)12 dokonała podziału mszału na dwie integralnie
złączone księgi: sakramentarz (mszał dla celebransa) i lekcjonarz
(z czytaniami biblijnymi). Dnia 25 maja 1969 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego zostało
opublikowane Ordo Lectionum Missae dla całego Kościoła13. Pryma
Wyszyński znając prace prowadzone przez Kongregację ds. Kultu
Bożego wydał dekret dotyczący opracowania polskiego lekcjonarza
10 A. Hoinkis, Prace nad wydaniem polskiego Lekcjonarza mszalnego w latach 19641978; w: Praedicamus Christum Crucyfixum. Słowo Boże w liturgii, red. A. Żądło,
Katowice 2010, s. 323, przyp. 3.
11 Missale Romanum, Editio Princeps (1570), red. M. Sodi, A. M. Triacca, Libreria
Editrice Vaticana, 1998.
12 Paweł VI, Motu proprio Sacram Liturgiam: AAS 1/1964, s. 129 – 144.
13 A. Bugnini, La riforma liturgica (1948-1975), CLV – Edizioni Liturgiche, Roma
1983, s. 415.
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liturgicznego, którego podstawą miała być Biblia Tysiąclecia wydana
przez Pallottinum, w 1965 r., z uwzględnieniem poprawek przygotowanych do drugiego wydania14. W dekrecie tym jest też mowa
o uwzględnieniu różnic, jakie zachodzą pomiędzy tekstem biblijnym
a liturgicznym, ponieważ te drugie stanowią samodzielne perykopy.
Prymas zwrócił także uwagę na ulepszenia stylistyczne i na stronę
fonetyczną. Powołał równocześnie komisję do opracowania polskiego
lekcjonarza w składzie: o. Augustyn Jankowski OSB – redaktor naukowy Biblii Tysiąclecia, o. Franciszek Małaczyński OSB – sekretarz Komisji Liturgicznej, o. Piotr Rostworowski OSB oraz ks. Jan
Twardowski.
Niestety w przygotowaniu Lekcjonarza mszalnego okazało się, że
tłumaczenie psalmów w przygotowywanym drugim wydaniu Biblii
Tysiąclecia nie nadają się do śpiewu. Powstały problem rozwiązano
przez osobny przekład dokonany przez p. Marka Skwarnickiego
i o. Placyda Galińskiego15. Ich wspólna praca dotyczyła śpiewów
między czytaniami.
Polski Lekcjonarz mszalny Kongregacja zatwierdziła: tom I 8
czerwca 1972 r. (Prot. N 767/72), tom II 14 maja 1973 r. (Prot. N
2100/73), tom III 23 września 1974 r. (Prot. N 2142/74), tom IV 13
stycznia 1975 r. (Prot. N 115/75), tom V 7 marca 1975 r. (Prot. N 385/75),
tom VI 29 października 1976 r. (Prot. N. CD 1356/76), tom VII 29
października 1976 r. (Prot. N CD 1357/76). Konferencja Episkopatu
Polski zleciła wydawnictwu Pallottinum drukowanie Lekcjonarza
mszalnego. Dekrety są umieszczone na początku każdego tomu, zaczynając od pierwszego (23 października 1972 r. itd.). Pallottinum
przyjęło to zadanie z wielką radością i satysfakcją, mogąc w ten sposób
realizować swój charyzmat na polu apostolstwa druku liturgicznego.
14 Kard. Stefan Wyszyński, Dekret dotyczący polskiego lekcjonarza liturgicznego,
12 marca 1966 r. (N. 1000/66/P): Archiwum Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski (odtąd: AKKBiDS): Korespondencja
Komisji Liturgicznej 1965-1976.
15 R. Pietkiewicz, Biblia Polonorum. Historia Biblii w języku polskim, t. V, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2015, s. 285-286.
| 13 |

ks. Jacek Nowak SAC

Drugie wydanie Biblii Tysiąclecia posłużyło także do opracowania
Lekcjonarza do Mszy o Najświętszej Maryi Pannie16.
Należy także powiedzieć, że teksty czytań zawarte w tomie VII,
z poszczególnych działów, występują we wszystkich rytuałach oprócz
księgi: Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne (Katowice 2002) oraz
Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich,
t. I-II (Katowice 1994). Czytania tam zawarte nie mają swojego działu
w tomie VII, jednak występują w różnych miejscach lekcjonarza
i pochodzą z Biblii Tysiąclecia.
Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski na posiedzeniu 10 maja 2010 r. postanowiła
o rozpoczęciu prac nad nowym wydaniem Lekcjonarza mszalnego
według Ordo Lectionum Missae (z 1981 r.) na podstawie piątego wydania Biblii Tysiąclecia. Koordynatorem prac został ks. Jacek Nowak
SAC – sekretarz Komisji17. Postanowiono także wprowadzić nazwy
ksiąg biblijnych według nazewnictwa piątego wydania Biblii Tysiąclecia. Stosowane zaimki, np. w Księdze Izajasza odnoszące się do
Chrystusa-Mesjasza pisać dużą literą (w BT V są małą literą). Aklamacje podawać według tekstów biblijnych i ujednolicić we wszystkich
tomach. Układ wszystkich tekstów czytań należy podać w formie
prozy z wyjątkiem: Pieśni Zachariasza, Pieśni Maryi oraz Pieśni Symeona i wziąć przekład zawarty w Liturgii godzin. Teksty Psalmów
pochodzą z Liturgii godzin, t. I, Pallottinum, Poznań 2006. Ponadto
refreny mają być jedenastozgłoskowe, w celu łatwiejszego śpiewu18.
Niektóre psalmy responsoryjne zostały inaczej podzielone, aby każda
zwrotka zawierała logiczną całość tematyczną.
Przyjęto także za Biblią Tysiąclecia termin Effatha (Mk 7, 34) do
wszystkich czytań i Obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia

16 Lekcjonarz do Mszy o Najświętszej Maryi Pannie, Pallottinum, Poznań 1998.
17 Prot. z dnia 10 maja 2010 r., pkt 4: AKKBiDS, Protokoły Komisji.
18 Por. Prot. z dni 6-7 września 2010 r., pkt 6: Tamże.
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dorosłych19, ponieważ w tym rytuale jest dotychczas obrzęd Effeta20.
Biblijne teksty aklamacji są brane z Pisma Świętego, a nie jak wcześniej były w formie modlitwy. Dla przykładu można podać tekst z Łk
1, 28: Było: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś
Ty między niewiastami; nowa wersja brzmi: Bądź pozdrowiona, łaski
pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Również refren psalmu responsoryjnego utworzony z Ps 148, 12a. 13a
brzmiał: Chłopcy i dziewczęta, chwalcie imię Pana. Werset 12a podaje:
młodzieńcy i dziewczęta, a werset 13a niech imię Pana wychwalają.
Sam refren budził sporo uśmiechów podczas liturgii, dlatego został
zmieniony i nawiązuje tylko do wersetu 13a: Niech imię Pana wszyscy
wychwalają.
Całość prac była konsultowana z biblistami, muzykologami i językoznawcami. Przyjęto nowe zasady pisowni religijnego języka
polskiego21
Powstały też problemy z niektórymi wyrażeniami występującymi
w wydaniu piątym Biblii Tysiąclecia. W wielu miejscach Księgi Izajasza występuje wyrocznia Pana. W lekcjonarzu zmieniono na mówi
Pan.
W 1 Sm 26, 12 jest mowa, że Dawid wziął manierkę na wodę. Słownik Jeżyka polskiego wyjaśnia, że manierka to blaszany pojemnik
na płyny, mający kształt płaskiej butelki, używany przez żołnierzy
i turystów22. W czasach Dawida takich manierek nie było, a więc
należało to określenie podać przez bukłak, co jest zrozumiałe, biorąc
pod uwagę okres sprzed trzech tysiącleci.
W Hymnie o miłości św. Pawła występuje wyrażenie: i choć wiedzy
już nie stanie (1 Kor 13, 8d). W wydaniu I, II, III i IV jest mowa, że
wiedzy zabraknie. Wyrażenie podane w wydaniu V może u słuchaczy
19 Prot. z dni 24-25 lutego 2014 r., pkt 7: Tamże.
20 Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowane do zwyczajów
diecezji polskich, nr 202, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1988, s. 95.
21 Pisownia słownictwa religijnego, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Biblos, Tarnów
2011.
22 Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 2, PWN, Warszawa
2003, s. 556.
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wywołać nawet dwuznaczne skojarzenia, dlatego w lekcjonarzu zastosowano poprawiony zwrot: i choć wiedzy zabraknie.
Postanowiono, że wyrażenie Opoka występujące u Mt 16, 18, pozostanie w lekcjonarzu. Wydaje się jednak, że wyjaśnienie podane
w wydaniach I, II, III i IV lepiej oddaje tłumaczenie imienia Piotr,
jako skały. Opoka aczkolwiek oznacza to samo, to jednak nie wywołuje u odbiorcy zamierzonego celu tłumacza. W innych miejscach,
gdzie jest mowa o słuchaczu Chrystusa budującego dom (Mt 7, 24;
Łk 6, 48) występuje skała. W tych trzech tekstach język grecki stosuje
określenie petra. Wyjaśnienie imienia Piotra, które jest tylko wtrętem
tłumacza, ma wzbudzić u odbiorcy pełne zrozumienie. Warto zatem
w przyszłości przy nanoszeniu poprawek do piątego wydania, albo
myśląc o szóstym wydaniu, utworzyć w gronie tłumaczy słownik,
który pomógłby i ujednolicił zbieżne wyjaśnienia.
Konferencja Plenarna Episkopatu Polski zaaprobowała poszczególne tomy: na 357 sesji tom I (14 marca 2012 r.), na 359 sesji tom II (3
października 2012 r.), na 362 sesji tom IV (21-22 czerwca 2013 r.), na
363 sesji tom V (8-9 października 2013 r.), na 364 sesji tom III (12-13
marca 2014 r.)23. Tomy I, II, IV i V zostały złożone w Kongregacji do
zatwierdzenia 26 listopada 2013 r., a tom III w kwietniu 2014 r.
Drugie wydanie Lekcjonarza mszalnego, t. I-V, zostały zatwierdzone przez Stolicę Apostolską dnia 17 marca 2015 r. (Prot. nr 747/13;
392/14)24, a Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki dekretem z dnia 21 kwietnia 2015 r. (SEP-D/6, 1-4)
zlecił druk Wydawnictwu Pallottinum25. W komunikacie przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów bpa
Adama Bałabucha jest zapowiedź, że nowy Lekcjonarz mszalny ukaże
się 22 października 2015 r. w liturgiczne wspomnienie Świętego Jana
23 Listy Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do Kongregacji ds. Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dni: 15 listopada 2013 r. i 9 kwietnia 2014 r:
AKKBiDS: Drugie wydanie Lekcjonarza mszalnego.
24 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Prot. nr 747/13 i Prot.
nr 392/14 z dnia 17 marca 2015 r.: Tamże.
25 Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Dekret SEP-D/6, 1-4, z dnia 21
kwietnia 2015 r.: Tamże.
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Pawła II26. Ta nowa księga liturgiczna oparta o Pismo Święte wpisuje
się w złoty jubileusz pierwszego wydania Biblii Tysiąclecia.
Kolejne tomy są obecnie w przygotowaniu i prawdopodobnie zostaną przedstawione Konferencji Episkopatu Polski do zaaprobowania
w pierwszysm półroczu 2016 r. Druga część lekcjonarza, poza Temporale, została podzielona: tom VI – Czytania w Mszach o świętych,
tom VII – Czytania w Mszach obrzędowych, tom VIII – Czytania w Mszach okolicznościowych i wotywnych, tom IX – Czytania
w Mszach za zmarłych.
Skoro mszał z lekcjonarzem tworzy całość, zatem antyfony występujące w formularzach mszalnych są brane z czytań. W szczególności antyfona na komunię czerpie swoją treść z czytań i w ten
sposób m.in. ukazana jest też więź pomiędzy liturgią słowa a liturgią
eucharystyczną.
3. Liturgia godzin
Konstytucja o liturgii w art. 88-93 mówi o reformie Liturgii godzin.
Natomiast art. 101 daje możliwość przekładu na język ojczysty, dlatego
pierwsze wydanie Liturgia Horarum zostało przetłumaczone na język
polski. Pierwszy tom Kongregacja ds. Sakramentów i Kultu Bożego
zatwierdziła już 15 grudnia 1977 r.27, a drukiem ukazał się dopiero
w 1982 r. Kolejne tomy pojawiały się sukcesywnie: tom II – 1984 r.,
tom III – 1987 r., tom IV – 1988 r. Drugie wydanie tomu pierwszego
ukazało się w 2006 r. i było wzorowane na editio typica altera.
W pierwszej wersji teksty biblijne weszły z drugiego wydania Biblii
Tysiąclecia. Natomiast przekład kantyków i psalmów, podobnie jak
w lekcjonarzu, był autorstwa p. Marka Skwarnickiego i o. Placyda
Galińskiego OSB28. W trakcie przygotowania Liturgii godzin ukazało się trzecie (1980 r.) i czwarte (1983 r.) wydanie Biblii Tysiąclecia,
26 Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w sprawie
nowego Lekcjonarza mszalnego: Anamnesis 21(2015), nr 4, s. 20-21.
27 Sacra Congregatio pro Sacramentis et Cultu Divino, Poloniae, w: Liturgia godzin,
t. I, Pallottinum, Poznań 1982, s. 7.
28 Por. R. Pietkiwicz, dz. cyt., s. 287.
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to jednak do tej księgi liturgicznej wprowadzono drugie wydanie
(1971 r.). Chodziło przede wszystkim o spójność tekstów biblijnych
we wszystkich księgach liturgicznych.
Jeśli chodzi o drugie czytania w Godzinie czytań, to w pismach
Ojców Kościoła, czytaniach hagiograficznych, w miejscu cytatów
Pisma Świętego został uwzględniony tekst drugiego wydania Biblii
Tysiąclecia.
Wszystko wskazuje na to, że prace nad Lekcjonarzem mszalnym
zakończą się w 2015 r., a na początku 2016 r. rozpoczną się przygotowania do nowego wydania Liturgii godzin, tomy II-IV, które będzie
wzorowane na Liturgia Horarum editio typica altera. Również do
wydania nowej księgi Liturgii godzin będzie zastosowane piąte wydanie Biblii Tysiąclecia. Wystąpi ono nie tylko w czytaniach, ale także
w antyfonach skonstruowanych na podstawie tekstów biblijnych. Dla
przykładu można tu podać antyfony do Pieśni Zachariasza czy Pieśni
Maryi, które w cyklu „A”, „B”, „C” są zaczerpnięte z tekstu Ewangelii
dnia. Niewątpliwie będzie to wymagało konsultacji z muzykologami.
Nie wiadomo, czy uda się wprowadzić nowe teksty biblijne do cytatów
w drugich czytaniach. Może okazać się, że konstrukcja zdaniowa na
to nie pozwoli.
Zakończenie
Biblia Tysiąclecia jest wykorzystywana również w wielu przedrukach tekstów liturgicznych, które stanowią różnego rodzaju pomoce
pastoralne. Możliwe jest jednak, że niektóre modlitewniki zawierają
teksty biblijne pochodzące z innych przekładów. Trudne jest to do
ustalenia.
Teksty biblijne stosowane w liturgii muszą zawsze zyskiwać
aprobatę i zatwierdzenie władzy kościelnej. Wprowadzenie do drugiego wydania Lekcjonarza mszalnego w art. 111 wyraźnie stwierdza: W zgromadzeniu liturgicznym zawsze należy głosić słowo Boże
(…) z tłumaczeń na języki narodowe, zatwierdzonych do użytku liturgicznego przez Konferencje Biskupów zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Należy się cieszyć, że Biblia Tysiąclecia posiada takie
zatwierdzenie.
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Streszczenie
Artykuł „Biblia Tysiąclecia w liturgii” rozpoczyna się od ukazania znaczenia
języka werbalnego w liturgii, który służy w dialogu między Bogiem a człowiekiem. Następnie jest ukazana potrzeba tłumaczenia na języki narodowe
w oparciu o 1Kor 14,11.15-17.Pokazuje także tłumaczenia dokonane przez
św. Cyryla i Metodego. Obecnie podstawą jest KL 36 i 54.
Dalej jest przedstawiona historia „Lekcjonarza mszalnego” w języku polskim. Najpierw pierwsze wydanie, a następnie zasady, jakimi się kierowano
przy tworzeniu drugiego wydania. Omawia powstanie t. I – V i zapowiada
następne tomy VI – IX.
Biblia Tysiąclecia także do przekładu „Liturgii godzin” w języku polskim.
Psalmy użyte do liturgii są przetłumaczone przez Marka Skwarnickiego
i o. Placyda Galińskiego OSB. Artykuł kończy się zapowiedzią prac nad
drugim wydaniem „Liturgii godzin”. Biblia Tysiąclecia ma aprobatę Konferencji Episkopatu Polski.
Riassunto
L’articolo „La Bibbia Millenara nella liturgia” si comincia dal mostrare il
significato la lingua verbale nella liturgia, che serve nel dialogo tra Dio e
l’uomo. Quindi fa vedere bisogno della traduzione in lingue nazionali sulla
base di 1Cor 14,11.15-17. Mostra anche la traduzione che hanno fatto s. Cirilo
e s. Metodi. Attualamente una base e’ SC 36 e 54.
Quindi e’mostrata la storia del „Lezionario della Messa” nella lingua
polacca; prima edizione e poi i principia, quali eranno per la secondo edizione. Parla di primi volumi I – V e Annunzia seguenti volumi VI – IX.
La Bibbia Millenaria ha servita per la traduzione della „Liturgia delle ore”.
I salmi usati alla liturgia sono state tradotte dall Marco Skwarnicki e padre
Placido Galiński OSB. L’artocolo finisze un avvio del lavoro alla seconda
edizione della „Liturgia delle ore”. La Bibbia Millenaria ha approvazione
dal Conferenza Episcopale della Polonia.
Słowa kluczowe: Biblia Tysiąclecia, Liturgoa godzin, Lekcjonarz mszalny,
tłumaczenie
Le parole chiave: La Bibbia Millenaria, Liturgia delle ore, Lezionario della
Messa, la traduzione
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WERSETY ALLELUJATYCZNE W GRADUALE
KARMELITAŃSKIM (B.S.) Z OBÓR
Alleluia verses in the carmelite gradual (w.s.) from Obory
Proces ustalania proweniencji rękopiśmiennych graduałów niejednokrotnie nastręcza mediewistom spore trudności. Pomocą w wyjaśnianiu tej kwestii jest zawarta w nich warstwa śpiewów allelujatycznych.
Stanowi ona bardzo znamienny element proprium missae świadczący
o tradycjach, na jakich opiera się dany rękopis. Przez długi czas pozostawała ona płynna, zależna od decyzji kantorów1. W X wieku
zainicjowano proces kodyfikacyjny list tych śpiewów2, początkowo
dla poszczególnych regionów, a następnie dla pojedynczych ośrodków. Dodatkowo na różnorodność zestawów tych śpiewów wpływały
poszczególne klasztory benedyktyńskie, które opierały się na własnej
tradycji liturgiczno-muzycznej. Unifikację tytułów tego repertuaru
zakończono w poszczególnych centrach zasadniczo w XIII stuleciu.
Podstawę przyjętych układów alleluia stanowiły w zakonach postanowienia kapituł generalnych, a w przypadku diecezji czy prowincji
uchwały biskupów lub synodów3. W Polsce tworzono je od XIII do
1 B. Izbicki, Graduał tyniecki ms. b. s. I w świetle tradycji europejskiej i polskiej.
Studium źródłoznawcze, Warszawa 2006, s. 91 (mps pracy dokt. w Bibl. UKSW).
2 Między X a XI wiekiem powstały trzy wielkie grupy tych śpiewów, przybierając nazwę od rozpoczynającego je wersetu: Deus iudex iustus (IX/X w., północna
i środkowa Francja), Domine Deus meus (koniec X w., Bawaria), Verba mea (X/
XI w., Europa Południowa), J. Norel, Graduał franciszkański z Płocka. Studium
źródłoznawcze, Kraków 2007, s. 130.
3 I. Pawlak, Śpiewy alleuia w Graduale Macieja Drzewickiego z 1536 roku, w:
J. Morawski (red.), Musica Medii Aevi, t. 7, Kraków 1986, s. 126-127.
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XVI wieku, co nie odbiegało od praktyki ogólnoeuropejskiej. W rodzimych rękopisach liturgiczno-muzycznych znajduje się pokaźny ich
zasób4. Forma ta jest szczególnie interesująca dla badań archeologii
muzycznej jako obszar asymilacji wszelkich nowości w stylu i języku
muzycznym. Śpiewy te podlegały bowiem na przestrzeni wieków
znacznej ewolucji, związanej także w pewnym stopniu z formowaniem się księgi graduału. Zdaniem T. Maciejewskiego fakt ten jest
tym bardziej interesujący, iż właśnie według kolejnych etapów rozwoju alleluia można z dużą dozą prawdopodobieństwa określić czas,
a nawet miejsce powstania księgi oraz stwierdzić jej przynależność
do określonej tradycji liturgicznej5. Listy allelujatyczne mogą być
zatem pomocne w identyfikacji wpływów na poszczególne skryptoria
i tradycje. Proces formowania się tego kryterium omawia J. Pikulik,
wyszczególniając w nim trzy główne etapy rozwoju: I. od reformy
liturgicznej Grzegorza Wielkiego do IX wieku; II. powstawanie stałych układów europejskich śpiewów allelujatycznych od IX do XI
wieku; III. formowanie się własnych tradycji zakonnych i polskiej
tradycji diecezjalnej6.
Przedmiotem podjętego studium są śpiewy allelujatyczne Proprium de tempore w rękopiśmiennym graduale (incipit: „alleluia et
omnes”) z klasztoru oo. karmelitów w Oborach7. Dokładne określenie
4 Tenże, Rola chorału gregoriańskiego w kształtowaniu polskiej religijnej kultury
muzycznej, „Annales Lublinenses pro Musica Sacra” 3 (2012), n. 3, s. 118.
5 T. Maciejewski, Graduał z Chełmna, w: J. Morawski (red.), Musica medii Aevi,
t. 4, Kraków 1973, s. 214.
6 J. Pikulik, Śpiewy allelujatyczne na niedziele po Zesłaniu Ducha Świętego jako
kryterium ustalania proweniencji polskich rękopisów muzycznych, w: B. Bejze (red.),
W kierunku chrześcijańskiej kultury, Warszawa 1978, s. 680 nn.
7 Obory to stara wieś rycerska w ziemi dobrzyńskiej o metryce średniowiecznej,
wchodząca w dobie rozbiorów Polski w skład Cesarstwa Rosyjskiego, położona
w województwie kujawsko-pomorskim. Od 1599 roku miejscowość ta należała
do dóbr Łukasza Rudzowskiego i jego żony Anny z Galemskich. Ich staraniem
w 1605 roku wzniesiono tam kościół i zasiedlono go zakonnikami, wybierając karmelitów konwentu bydgoskiego, por. W. Kolak, Karmelici. W Polsce, Encyklopedia
katolicka, t. 8, B. Migut i in. (red.), kol. 805; M. Wrzeszcz, Obory, Encyklopedia
Katolicka, t. 14, E. Gigilewicz i in. (red.), Lublin 2010, kol. 209-210.
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czasu powstania tego manuskryptu nie jest łatwe. Księga nie zawiera bowiem ani kolofonu, z którego można by dowiedzieć się o dacie i miejscu jej powstania, ani też żadnych wzmianek pośrednich.
Uwzględniwszy jednak cechy paleograficzne kodeksu (dukt pisma
łacińskiego i muzycznego), można wskazać na wiek XVII. Brak również danych archiwalnych na jego temat w miejscowej bibliotece
klasztornej. Podjęte w niniejszym opracowaniu badania nad wersetami alleluia temporalia, rzucające nieco światła na wyjaśnienie tej
kwestii czy ustalenie tradycji liturgicznej, nie mogą być jednak w pełni
wyczerpujące z uwagi na ubytki zawartości graduału.
1. Adwent, Boże Narodzenie i niedziele po Objawieniu
Okres Adwentu, Bożego Narodzenia i niedziel po Objawieniu Pańskim zawiera zasadniczo stały repertuar śpiewów alleluia. Wykonywane w tym czasie wersety, z wyjątkiem śpiewów niedziel po
Epifanii, nie nadają się do wykorzystania w pozostałych okresach
roku liturgicznego8.
Dyspozycja zachowanych wersetów allelujatycznych w graduale
oborskim przedstawia się następująco:
werset

formularz

- Ostende nobis Domine

Dominica I Adventus

- Laetatus sum

Dominica II Adventus

- Excita Domine

Dominica III Adventus

- Dominus regnavit

In Nativ. Domini (Ad II Missam)

- Dies sanctificatus

In Nativ. Domini (Ad III Missam)

- Video caelos apertos

In Festo S. Stephani

- Hic est discipulus

In Festo S. Ioannis Evangelistae

- Sub throno Dei

In Festo S. Innocentium

- Multiphariae olim Deus

In circumcissione Domini

8 I. Pawlak, Śpiewy alleuia, s. 130.
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- Vidimus stellam eius

In Epiphania Domini

- Iubilate Deo omnis terra

Dominica infra oct. Epiph.

- Exaltabo te Deus

Dom. I post oct. Epiph. In Festo SS.
Nom. Ihesu

- Laudate Dominum omnes angeli
eius

Dom. II, III, IV, V post oct. Epiph.

Ogółem znajduje się w tej grupie trzynaście wersetów allelujatycznych. Ze względu na ubytek kart w księdze brak śpiewów na IV
niedzielę Adwentu, wigilię i I mszę Narodzenia Pańskiego. Z kolei
na II, III, IV i V niedzielę po Objawieniu Pańskim wskazano ten
sam werset.
Do grupy śpiewów charakterystycznych dla najstarszej tradycji rękopiśmiennej obecnej w Sextuplex należy spośród obecnych
w księdze karmelitańskiej dziesięć wersetów, z wyjątkiem trzech: Sub
throno Dei; Multiphariae olim Deus i Exaltabo te Deus9. Multiphariae
olim Deus notuje XIII-wieczny graduał franciszkański z Płocka10.
Werset Laetatus sum z II niedzieli Adwentu został przejęty także
przez polskie rękopisy cysterskie, dominikańskie, franciszkańskie
i norbertańskie. W wyniku reformy trydenckiej włączony został go
do mszału z 1570 roku, a następnie do dwóch wydań Graduale Romanum (1908, 1974)11. Notuje go również kodeks diecezjalny, graduał
wiślicki z ok. 1320 roku12.
Zasadniczo układ śpiewów allelujatycznych w księdze karmelitańskiej omawianego okresu jest zgodny z przepisami liturgicznymi,
według których w 14 formularzach powinny znajdować się odpowiednie wersety, po jednym dla każdej mszy13.

9
10
11
12
13

Antiphonale Missarum Sextuplex, R.J. Hesbert (red.), Bruxelles 1935.
J. Norel, Graduał franciszkański, s. 131.
Tamże.
I. Pawlak, Śpiewy alleuia, s. 131.
T. Maciejewski, Graduał z Chełmna, s. 215.
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2. Wielki Post
Okres Wielkiego Postu należy do najbardziej ustabilizowanych w całym Proprium de tempore i składa się z 47 formularzy14. Wyróżnikiem
tego czasu liturgicznego jest brak ustalonych reguł występowania
śpiewu tractus. Na podstawie badań źródłowych T. Maciejewskiego
wiadomo, iż w najstarszych księgach liturgicznych nie ma go w niektórych schematach poniedziałkowych (Feria II), środowych (Feria
IV, z wyjątkiem Feria IV Cinerum, Feria IV Quatuor temp. Quadr.
i Feria IV Maj. Hebd.) i piątkowych (Feria VI)15. W świetle zawartości
manuskryptu oborskiego, który notuje tylko śpiewy na poszczególne
niedziele tego okresu, trudno definitywnie stwierdzić jego wierność
tradycji. Niewątpliwie nawiązuje do niej zamieszczony w rękopisie
schemat środowy Feria IV Cinerum. Tylko formularz III niedzieli
postu pozbawiony jest tractus.
3. Niedziele i święta po Wielkanocy
Zgodnie z ukształtowanym wielowiekowym zwyczajem formularze
mszalne począwszy od Wielkanocy do Feria V post Pascha powinny
zawierać po jednym wersecie allelujatycznym, pozostałe natomiast
po dwa wersety16. Praktyka ta nie znajduje zastosowania w badanym
graduale karmelitańskim. Nie odnajdujemy w nim bowiem ani jednego wersetu allelujatycznego oktawy wielkanocnej, a na pozostałe
niedziele i święta okresu wielkanocnego zapisano tylko pojedyncze
śpiewy alleluia. Poza tym w okresie średniowiecza praktykowano
w niedziele po Wielkanocy wykonywanie dwóch wersetów alleluia.
Niekiedy także powtarzano ten sam werset (najczęściej In die resurrectionis i Pascha nostrum) przez wszystkie niedziele po Wielkanocy,
podczas gdy drugi werset traktowany był zmiennie17. W formularzach
karmelitańskich tego okresu nie odnotowujemy praktyki powtarzania

14
15
16
17

Tamże.
Tamże.
Tamże.
I. Pawlak, Śpiewy alleuia, s. 133-134; Maciejewski, Graduał z Chełmna, s. 215.
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żadnego z wersetów allelujatycznych, a lista tych śpiewów przedstawia
się nadzwyczaj skromnie:
werset

formularz

- Angelus Domini

Dominica II p. Pascha

- Ascendens Christus

In Ascensione Domini

- Non vos reliquam

Dom. Infra oct. Ascens.

Angelus Domini pięciokrotnie jako drugi werset powtarza wspomniany już graduał karmelitański z 1644 roku (Feria V p. Pascha, Dominica II p. Pascha, Dominica III p. Pascha, Dominica IV p. Pascha,
Dominica V p. Pascha)18. Wobec powyższego nie do utrzymania jest
stanowisko B. Izbickiego, który stwierdza, iż śpiew Angelus Domini
poza Tyńcem w piątą niedzielę po Wielkanocy nie występuje19. Z kolei
na drugą niedzielę wielkanocną, podobnie jak w manuskrypcie karmelitańskim z Obór i Stanisława ze Stolca, przewidziano go jeszcze
m.in. w XIII-wiecznym graduale z Chełmna20, w XV-wiecznym graduale dla kolegiaty w Brzesku21, u cystersów i graduale IF 386 z XIV
wieku22. Migrację tego wersetu przedstawił I. Pawlak w formularzach
różnych niedziel wielkanocnych w świetle trzynastu graduałów, zawierających chorał diecezjalny z Gniezna, Włocławka, Krakowa,
Wiślicy, Sandomierza, Chełmna, Płocka i Wrocławia23.
4. Zesłanie Ducha Świętego i oktawa
Zdaniem mediewistów repertuar śpiewów allelujatycznych przypadających w okresie oktawy Zesłania Ducha Świętego został ustalony prawdopodobnie najpóźniej, o czym świadczy ich znaczna
18
19
20
21
22
23

T. Maciejewski, Graduał karmelitański, s. 64.
Izbicki, Graduał tyniecki, s. 95.
T. Maciejewski, Graduał z Chełmna, s. 215.
I. Pawlak, Śpiewy alleuia, s. 134.
B. Izbicki, Graduał tyniecki, s. 95.
I. Pawlak, Śpiewy alleuia, s. 134-135.
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różnorodność w rękopisach diecezjalnych24. Zgodnie z tradycją
formularze tego okresu powinny zawierać po dwa wersety allelujatyczne na samo święto i po sześć na sobotę w jego oktawie25. Rękopis
karmelitański z Obór, jakkolwiek w tym miejscu jest kompletny, całkowicie odcina się od tego zwyczaju. Trudno znaleźć jednoznaczne
wyjaśnienie, dlaczego zrezygnowano w nim z zamieszczenia tego
repertuaru. Pozostając jedynie w sferze domysłów można by sugerować na przykład posługiwanie się jeszcze inną księgą, w której były
pozostałe śpiewy, aczkolwiek nie jest to możliwe do udowodnienia.
Skoro mogłoby tak być, to dlaczego wypisano inne wersety w księdze,
a pominięto tylko te? Wydaje się jednak, iż fakt dość wybiórczego
traktowania repertuaru przez redaktora rękopisu karmelitańskiego
potwierdza przekonanie o bardzo użytkowym charakterze tej księgi.
5. Niedziele po Zesłaniu Ducha Świętego26
Zbadanie repertuaru tego okresu roku liturgicznego ma duże znaczenie dla ustalenia proweniencji rękopisu, bowiem jest on ściśle
utrzymywany w tradycjach różnych ośrodków. Poszczególne centra
monodii liturgicznej wytworzyły w tym zakresie własne, łatwe do
sprecyzowania tradycje27. Wersety allelujatyczne na niedziele po Zesłaniu Ducha Świętego tworzą jednolite i charakterystyczne, zarówno
dla tradycji zakonnych jak i polskiej tradycji diecezjalnej, listy tych
śpiewów będące kryterium w badaniach nad pochodzeniem i „genetyczną zależnością” zachowanych graduałów28. Listy tych kompozycji
układano według numerów wykorzystywanych psalmów i kolejności
24 J. Pikulik, Śpiewy allelujatyczne na niedziele i święta od Adwentu do Zesłania
Ducha Św., jako kryterium ustalania proweniencji rękopisów polskich, w: Musica
Antiqua. Acta scientifica, t. 5, Bydgoszcz 1978, s. 309; Pawlak, Śpiewy alleuia, s. 136.
25 I. Pawlak, Śpiewy alleuia, s. 136.
26 Repertuar tego okresu liturgicznego był jedną z części referatu, pt. Muzykalia
z klasztoru oo. Karmelitów w Oborach, wygłoszonego na Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Klasztor i muzyka od średniowiecza do czasów współczesnych,
Częstochowa 06 V 2015 (wydrukowany w publikacji pokonferencyjnej).
27 T. Maciejewski, Graduał z Chełmna, s. 219.
28 J. Pikulik, Śpiewy allelujatyczne na niedziele po Zesłaniu Ducha Świętego, s. 680-681.
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tej nie zmieniano. Zakony i diecezje wybierały własne układy i ściśle
się ich trzymały29. Nazwy poszczególnych trzech centralnych list
śpiewów pochodzą od pierwszego w kolejności wersetu przeznaczonego na I niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego: 1. Deus iudex iustus,
2. Domine Deus meus, 3. Verba mea30. Księgi zawierają różną ilość
niedziel post Pentecostes. W badanym przez nas kodeksie nazwane są
one post Trinitatem (analogicznie w graduale Stanisława ze Stolca31).
Trudno definitywne stwierdzić, ile formularzy faktycznie w graduale
oborskim zamieszczono, ponieważ rękopis ma dwukrotnie w tym
miejscu ubytki kart (kk.113-138, 141-164). Niemniej jednak numeracja
kończy się na XXII niedzieli. Aktualna lista wersetów księgi oborskiej
tego okresu liturgicznego porównana w stosunku do tradycji rzymskiej (Graduale Romanum z 1908 r.)32 przedstawia się następująco:
Werset (Obory)

formularz

GR 1908

- Domine Deus salutis

Dom. II p. Trinitatem

Domine Deus meus

- In te Domine speravi

Dom. III p. Trinitatem

Deus iudex iustus

- Magnus Dominus

Dom. IV p. Trinitatem

Deus, qui sedes

- Eripe me

Dom. VIII p. Trinitatem Magnus Dominus

- Te decet hymnus

Dom. IX p. Trinitatem

Eripe me

- Attendite popule

Dom. X p. Trinitatem

Te decet hymnus

- Exultate Deo

Dom. XI p. Trinitatem

Exultate Deo

- Domine refugium

Dom. XIII p. Trinitatem Domine refugium

- Venite exultemus

Dom. XIV p. Trinitatem Venite exultemus

- Quoniam Deus

Dom. XV p. Trinitatem

- Domine exaudi
orationem

Dom. XVI p. Trinitatem Cantate Domino

29
30
31
32

Quoniam Deus

I. Pawlak, Śpiewy alleuia, s. 138-139.
J. Pikulik, Śpiewy allelujatyczne, s. 682-683.
T. Maciejewski, Graduał karmelitański, s. 65.
Graduale Sacrosanctae Somanae Ecclesiae de tempore et de sanctis, Roma 1908.
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- Confitemini Domino

Dom. XVII p.
Trinitatem

Domine exaudi

- Qui timent
Dominum

Dom. XVIII p.
Trinitatem

Timebunt gentes

- Qui confidunt

Dom. XX p. Trinitatem

Paratum cor meum

- De profundis clamavi Dom. XXI p. Trinitatem In exitu Israel

Graduał notuje również werset Benedictus es Domine Deus na
uroczystość Trójcy Świętej (I niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego),
który w niektórych księgach bywa zamieszczany w formularzu na
sobotę w oktawie Zesłania Ducha Świętego (np. graduał franciszkański ms. 3IV5B 33; graduał tyniecki ms.b.s.I34; graduał gnieźnieński
Macieja Drzewickiego35).
Powyższe tabelaryczne zestawienie pokazuje, iż tylko cztery spośród 15 wersetów karmelitańskich zostały użyte w tym samym kontekście, co w graduale rzymskim. Jakkolwiek Graduale Romanum nie
jest kluczowe w ostatecznym wyjaśnieniu tego zagadnienia, to jednak
rzuca pewne światło na dalsze rozstrzygnięcie tej kwestii.
Repertuar wersetów allelujatycznych manuskryptu oborskiego
skonsultowano także z tradycjami klasztornymi (cystersi, dominikanie, franciszkanie, norbertanie) i listą diecezjalną36:
1. Cystersi
2. Dominikanie
3. Franciszkanie
4. Norbertanie
5. Lista diecezjalna

33 J. Norel, Graduał franciszkański, s. 134.
34 B. Izbicki, Graduał tyniecki, s. 99.
35 I. Pawlak, Śpiewy alleuia, s. 137.
36 Korzystamy z list tych śpiewów sporządzonych przez Pikulika, Śpiewy allelujatyczne, s. 684-690.
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Werset (Obory)

niedziele

1

2

3

4

5

- Domine Deus salutis

II

-

-

-

-

-

- In te Domine speravi

III

-

-

-

-

-

- Magnus Dominus

IV

-

-

-

-

-

VIII

-

-

-

-

-

- Te decet hymnus

IX

-

-

-

-

-

- Attendite popule

X

-

-

-

-

-

- Exultate Deo

XI

-

-

+

-

-

- Domine refugium

XIII

-

-

+

-

-

- Venite exultemus

XIV

-

-

+

-

-

- Quoniam Deus

XV

-

-

+

-

-

- Domine exaudi orationem

XVI

-

-

-

-

-

- Confitemini Domino

XVII

-

-

-

-

-

- Qui timent Dominum

XVIII

+

+

-

-

-

- Qui confidunt

XX

+

+

-

-

-

- De profundis clamavi

XXI

+

+

-

-

-

- Eripe me

W wyniku przeprowadzonych studiów porównawczych trudno
definitywnie wskazać na jedną z wyżej wymienionych list wersetów
allelujatycznych, do której mógłby należeć rękopis oborski. Podanie
archetypu utrudnia w dużej mierze brak wersetu na I niedzielę po
Zesłaniu Ducha Świętego. W bliższym wyjaśnieniu tego zagadnienia
warto przywołać raz jeszcze badania T. Maciejewskiego nad Graduałem Stanisława ze Stolca, w których podaje on jedynie odrębności tej księgi karmelitańskiej w stosunku do tradycji rzymskiej.
Wynika z nich, że śpiewy I niedzieli post Pentecostes, w tym werset,
byłyby w obydwu księgach tożsame. Rozwianie tych wątpliwości daje
bezpośredni wgląd w Graduał Stanisława ze Stolca, w którym listę
śpiewów allelujatycznych post Trinitatem otwiera faktycznie werset
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Verba mea37. Skoro zatem i graduał z 1644 roku, i graduał oborski
są kodeksami karmelitańskimi, to niewykluczone, iż ten sam werset
allelujatyczny otwierał listę interesującego nas okresu liturgicznego
w manuskrypcie oborskim. Gdyby tak faktycznie było, reprezentowałby w związku z tym trzecią grupę śpiewów allelujatycznych (Verba
mea), ukształtowaną najpóźniej (X/XI wiek). Jakkolwiek w przedstawionym zestawieniu tabelarycznym nie odnajdujemy dosłownego
odpowiednika dla graduału z Obór, to jednak dostrzegamy pewne
pokrewieństwo z trzema tradycjami klasztornymi: cysterską, dominikańską i franciszkańską. Repertuar karmelitański wydaje się
być najbardziej bliski tradycji franciszkańskiej, o czym świadczą
cztery wspólne wersety allelujatyczne z XI, XIII, XIV i XV niedzieli.
W świetle dokonanych konfrontacji można by wywnioskować, iż
rękopis karmelitański (rękopisy karmelitańskie) wytworzył pewną
charakterystyczną dla siebie kolejność śpiewów38. Jednak stwierdzenie
tego, czy faktycznie tak jest, wymaga dalszych, znacznie pogłębionych
badań komparatystycznych. Trzeba by również dojść do tego, jaki jest
dokładnie prawzorzec księgi karmelitańskiej. Z całą pewnością tego
typu poszukiwania naukowe byłyby wskazane.
Konkludując na obecnym etapie badania wersetów allelujatycznych zawartych w graduale karmelitańskim z Obór można stwierdzić, iż kodeks ten jest księgą dość osobliwą. Jak wykazano, jedne
układy śpiewów allelujatycznych są zgodne z przepisami liturgicznymi i wierne tradycji, a inne nie lub tylko częściowo. Rozwiązanie
tej kwestii wymaga jednak dalszych weryfikacji. Niezależnie od tego
można przypuszczać, iż tego rodzaju labilność traktowania repertuaru liturgicznego w stosunku do obowiązującej tradycji skłania
raczej do przyjęcia hipotezy o sporządzeniu księgi typowo użytkowej,
37 Graduale Carmelitarum, 1644, sygn. BKKr, Rkps perg. 1. Stanisław ze Stolca, k.
233v, 234r., Archiwum OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie.
38 Warto zaznaczyć, iż nawet pomiędzy księgami karmelitańskimi zachodzą pewne
różnice. Graduał z Obór i Graduał Stanisława ze Stolca notują na IV niedzielę po
Zesłaniu Ducha Świętego inne wersety: pierwszy Magnus Dominus, drugi Diligam
te, Maciejewski, Graduał karmelitański, s. 65.
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wyłącznie na potrzeby lokalnego konwentu. Niewątpliwie kodeks
oborski stanowi ważne ogniwo w badaniach nad monodią klasztorną
w Polsce i jej przeobrażaniem się.
Streszczenie
Przedmiotem studium są śpiewy allelujatyczne Proprium de tempore w rękopiśmiennym graduale (inc.: „alleluia et omnes”) z klasztoru oo. karmelitów w Oborach. Stanowią one bardzo znamienny element proprium
missae świadczący o tradycjach, na jakich opiera się dany rękopis. W wyniku
przeprowadzonych studiów porównawczych trudno definitywnie wskazać
na jedną tradycję, do której mógłby należeć rękopis oborski. Jedne układy
śpiewów allelujatycznych są bowiem zgodne z przepisami liturgicznymi
i wierne tradycji, a inne nie lub tylko częściowo. Można przypuszczać, że
tego rodzaju labilność traktowania repertuaru liturgicznego w stosunku do
obowiązującej tradycji skłania raczej do przyjęcia hipotezy o sporządzeniu
księgi typowo użytkowej wyłącznie na potrzeby lokalnego konwentu. Jakkolwiek repertuar karmelitański wydaje się być najbardziej bliski tradycji
franciszkańskiej, to jednak z uwagi na ubytki kart trudno jednoznacznie
to stwierdzić.
Summary
Alleluia verses in the carmelite gradual (w.s.) from Obory
The subject of the study is alleluia singing Proprium de tempore in the
manuscript gradual (inc.: “alleluia et omnes”) from the monastery of the
Carmelite order in Obory. They constitute a very significant part proprium
missae which indicates on which traditions the manuscript is based. Having
conducted comparative studies, it is still difficult to point to one particular
tradition into which Obory manuscript falls. Some sequences of alleluia
singing comply with the liturgical regulations and tradition while other
sequences do not comply with them at all or they meet the regulations, but
only partially. It can be supposed that this kind of lability in dealing with
liturgical repertoire in relation to the binding tradition rather implies that
the book was created as a functional book only for the needs of the local
monastery. Although the Carmelite repertoire seems to be the closest to
the Franciscan tradition, due to the lack of some pages it is difficult to state
it firmly.
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The need for shaping the social responsibility towards the families
of people with dementia diseases in Poland
W języku polskim zamiennie spotkać się można z określeniami demencja i choroba Alzheimera. Należy na wstępie dokonać uściślenia,
że otępienie typu Alzheimerowskiego jest jedynie jednym z typów
otępień, których całą szczegółową klasyfikacje podaje ICD10.1 Pomijając szczegółowe analizy tych definicji, będących domeną nauk
medycznych, warto na wstępie zaznaczyć, iż WHO (światowa organizacja zdrowia) definiuje zespół otępienny jako „zespół objawów
wywołany chorobą mózgu, zwykle przewlekłą lub o postępującym
przebiegu, charakteryzujący się klinicznie licznymi zaburzeniami
wyższych funkcji korowych, takich jak pamięć, myślenie, orientacja,
rozumienie, liczenie, zdolność do uczenia się, język i ocena. Ponadto
zaburzeniom funkcji poznawczych często towarzyszą, lub nawet je
poprzedzają zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania i motywacji. Takiemu obrazowi mogą nie towarzyszyć zaburzenia świadomości. Zaburzenia świadomości przy występowaniu demencji
stanowią odrębną kategorię diagnostyczną.”2 Przez rodziny pacjentów
1 Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10 w języku
polskim http://srk.csioz.gov.pl/php/index.php?_mod=hcdmod&_op=listall&id=70
(wejście: 12.2015)
2 Dementia – a public health priority. Genewa: World Health Organization, 2012.
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z chorobami demencyjnymi rozumiemy w tym artykule bliskich
osób chorych ze wszystkimi typami otępienia, zgodnie z ustaleniami
określonymi w Klasyfikacji WHO.
W opublikowanych ostatnio danych na temat chorób otępiennych
w Polsce, pod tytułem: „Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera a Polsce”, określono liczbę chorych od 5,7% – 10% populacji
po 65 roku życia3, co w przeliczeniu na liczby określa od 300.000 do
500.000 osób, co daje grupę ponad miliona osób będących bliskimi
tych osób. W Polsce nie był to problem wystarczająco zbadany, inaczej
niż w Europie, gdzie badania są powtarzane regularnie.4 Światowa
Organizacja Zdrowia określa liczbę osób żyjących z demencją na
całym świecie na 47.500.000 osób i liczba ta do roku 2050 wzrośnie
trzykrotnie.5 W rzeczywistości liczba osób z chorobami otępiennymi
może być większa, gdyż objawy usprawiedliwiane są niewłaściwym
rozumieniem starości, a także brakiem właściwej diagnostyki w wielu
częściach świata. Społeczny charakter chorób otępiennych domaga
się wsparcia dla opiekunów rodzinnych, będących najczęściej głównymi opiekunami w opiece domowej. Rodzina stanowi naturalne
tło zmagania się z chorobami otępiennymi, od ich początków, poprzez fazę przewlekłą, aż do okresu schyłkowego. Niesamodzielność
w zaspokajaniu podstawowych potrzeb, zaburzenia świadomości,
zagubienie i nieprzewidywalność reakcji powoduje, że opieka nad
takimi pacjentami staje się z czasem opieką całodobową, angażującą
i wyczerpującą bliskich chorego. Badania przeprowadzone w Polsce
w latach 2003-2004 oszacowały w ramach projektu EUROFAMCARE
liczbę osób zaangażowanych w opiekę jako opiekunowie nieformalni
na ok. 2 mln osób.6 Niestety, opieka nad członkami rodziny ma
3 Raport Rzecznika Praw Obywatelskich „Sytuacja osób chorych na chorobę
Alzheimera a Polsce”, Warszawa 2014, s. 17.
4 Raporty Alzheimer’s Society ukazują się każdego roku, por: 2013/14.http://www.
alzheimers.org.uk/site/scripts/documents_info.php?documentID=412 (wejście:
12.2015).
5 WHO http://www.who.int/features/factfiles/dementia/en/ (wejście: 12.2015)
6 A. Janowicz, Rola opiekunów nieformalnych w opiece u kresu życia. Przyczynek
do badań w ramach projektu European Palliative Care Academy (EUPCA), Piel.
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w Polsce charakter normy kulturowej i powinności, wobec której ani
instytucje pomocowe, ani środowisko lokalnej nie czują się zobowiązane do wsparcia i pomocy.7 Tymczasem, włączona w proces opieki
i poinformowana rodzina, staje się znaczącym wsparciem w procesie zaspokajania wielorakich potrzeb pacjenta8. Ona sama powinna
w przypadku pacjentów z którąkolwiek chorób demencyjnych stać
się podmiotem opieki, ze względu na obciążenia i zapotrzebowanie
na holistyczne wsparcie rodzin tych pacjentów.
Długość życia osób z chorobami otępiennymi według różnych
źródeł wynosi od 8 do 12lat, od momentu zdiagnozowania choroby.
Początkowa faza, w której chory posiada objawy mogące świadczyć
o tym schorzeniu zazwyczaj nie są na tyle jaskrawe, by zwracać uwagę
najbliższego otoczenia, objawy znaczące pojawiają się zazwyczaj w fazie II większości tych schorzeń.9 Niestety wielu pacjentów diagnozowanych w Polsce zostaje dopiero w fazie późnej choroby, w której
to opiekunowie nie potrafią już samodzielnie radzić sobie w zastanej rzeczywistości. Późna postać chorób otępiennych jest klinicznie
niejednorodna za sprawą interakcji wielu czynników genetycznych
i środowiskowych. Jest ona definiowana poprzez stopniowe wyłączanie funkcji poznawczych, objawy behawioralne, takie jak psychozy
oraz znaczny spadek funkcjonalny organizmu.10 Wieloaspektowość
schorzenia i długi okres podejmowania opieki sprawiają, że poziom
trudności sprawowania opieki rośnie wraz z pogłębianiem się stanów chorobowych, a wraz z tym procesem pojawia się wypalenie sił
Zdr. Publ. 2014, 4,2, 161-167.
7 Por. M. Racław, Opiekunowie nieformalni. Krótkookresowa funkcjonalność
nieoplacalnej pracy. [w:] O sytuacji ludzi starszych. Red. Hryniewicz J. Rządowa
Rada Ludnościowa, Warszawa 2012.
8 Por. K. de Walden Gałuszko, Rodzina w kontekście edukacji terapeutycznej,
[w:] Edukacja terapeutyczna w hospicjum, M. Fopka-Kowalczyk, T. Łącka (red.),
Stowarzyszenie Hospicjum Światło, Toruń 2013, s. 75-92.
9 Por. P. Krakowiak., D. Krzyżanowski, A. Modlińska, Przewlekle chory w domu,
Gdańsk 2011, s. 27.
10 D.Wilkosz P, Howard J., Devlin B., Weamer E., Lopez O., DeKosky S., Int Psychogeriatr. 2010 Mar; 22 (2): 281-290.
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opiekuńczych opiekunów nieformalnych. To przesuwa naszą uwagą
w tym artykule z osób chorych, na ich opiekunów rodzinnych, dla
wsparcia których są przeprowadzane kampanie społeczne, będące
częścią zmiany świadomości i ukazaniu potrzeb tych rodzin.
Podstawowe problemy opiekunów rodzin z osobami
dotkniętymi chorobami demencyjnymi
Choroby otępienne są wciąż niedostatecznie znane w świadomości
społecznej, pomimo swej powszechności. Dzieje się tak zarówno za
sprawą niewystarczającej edukacji społeczeństwa, ale także braku
zrozumienia dla symptomów, będących trudnymi do zrozumienia dla
otoczenia. Brak akceptacji dla chorych powoduje izolację społeczną
rodzin, które w poczuciu wstydu i zażenowania w sytuacjach trudnych unikają publicznych spotkań, wizyt przyjaciół, a nawet spacerów
z samym chorym. Społeczny brak wsparcia dla chorych i ich bliskich
powoduje, że jedna z powszechnych chorób społecznych, spycha na
margines życia rodziny obarczone tymi schorzeniami. Jednym ze
sposobów przeciwdziałania temu zjawisku jest edukacja społeczna,
której elementem są działania z wykorzystaniem mediów masowych.
Aby je przestudiować, należy najpierw zrozumieć główne problemy,
z jakimi borykają się bliscy chorych na różnego typu schorzenia
demencyjne.
Choroby demencyjne odciskają piętno na całej rodzinie, podobnie
jak wszelkie inne choroby przewlekłe, a jednocześnie na głębszym poziomie. Opieka stanowi jednak nieustanne źródło stresu związanego
z nieprzygotowaniem do nowej roli opiekuna, a także niejednokrotnie
niezrozumieniem diagnozy i brakiem realnych przykładów chorobowych osób w zaawansowanych stanach. Lękowi i obawom związanym
z poczuciem odpowiedzialności za stan chorego towarzyszy także
fizyczne i techniczne nieprzygotowanie do wykonywania czynności
higienicznych, pielęgnacyjnych i zastępczych wobec zaspokajania
podstawowych potrzeb. Opieka wiąże się również bardzo często z poczuciem braku skuteczności w sprawowaniu opieki i z emocjonalnym i fizycznym nakładem sił, niewspółmiernym do efektów. Bycie
opiekunem nieformalnym jest szczególnie trudna rolą ze względu na
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trudność w wyzbyciu się patrzenia na chorego przez pryzmat „kiedyś”,
nie redukując oczekiwań wobec niego, nie dostosowując ich dostosowując do bieżącego stanu chorego. Poczucie straty i nieustannego
oddalania emocjonalnego bliskiej osoby i wielomiesięczne, a nawet
wieloletnie nieustanne zmęczenie psychiczne i fizyczne prowadzi do
nieuchronnego wyczerpania i wypalenia.11
Angażująca opieka niejednokrotnie wymaga rezygnacji z pracy,
a tym samym wiąże się z utratą pozycji zawodowej (niejednokrotnie
bezpowrotnie), obniżeniem statusu materialnego, a także co bardzo
ważne, zaniechania kontaktów społecznych na rzecz przebywania
z osobą chorą. Rodzinnymi opiekunami chorych zazwyczaj są współmałżonkowie, a także dzieci i wnuki, będące w wieku produkcyjnym.12 Troska o codzienne problemy osoby zależnej wyciska piętno na
wielu aspektach życia rodzinnego, ulegającego destabilizacji z powodu
zmiany ról, a także chronicznego braku czasu na pielęgnowanie relacji
wewnątrz rodzinnych. Te elementy troski o opiekunów rodzinnych
nie istnieją jeszcze w świadomości społecznej w Polsce, co różni nasz
kraj od innych krajów w Europie i na świecie. Przegląd kilku wybranych kampanii, dotyczących chorych na schorzenia demencyjne i ich
bliskich, pomoże dostrzec jak ważnym jest proces edukacji społecznej
i popularyzowanie analizowanej w tym artykule tematyki. Analiza
podejmowanych działań na rzecz opiekunów rodzinnych poza granicami Polski, wskazują na zaangażowanie państwa i wdrożenie tej
grupy opiekunów w system holistycznego wsparcia, których nadal
brakuje w naszym kraj.13

11 W. Rachel, W, Datka, T. Zyss, A. Zięba, Obciążenie opiekunów pacjentów
z otępieniem w chorobie Alzheimera, Gerontologia Polska 2014, 22, 1: 14-23.
12 P. Czekanowska, B. Synak, Wybrane elementy obrazu rodzinnych sytuacji
opiekuńczych ludzi starych w Polsce [w:] red. Halicka M, Halicki J, Zostawić ślad
na ziemi, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2006.
13 M. Durda, Organizacja opieki nad osobami z demencją w Polsce na tle krajów
rozwiniętych i rozwijających się, Gerontologia Polska, t.18, 2, 81-82.
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Kampanie społeczne sposobem wspierania rodzin osób
z chorobami otępiennymi
Warto rozpocząć rozważania od zdefiniowania działań edukacyjnych
edukacji społecznej, realizowanych przez media masowe. „Kampania
komunikacyjna to zespół działań organizacyjnych i komunikacyjnych
podejmowanych przez instytucje publiczne, prywatne, przedsiębiorstwa, organizacje, etc, zaplanowanych wcześniej kompleksowych
i powiązanych ze sobą, posiadających konkretny, jasno sprecyzowany
cel, czyli wykreowanie pożądanych postaw i zachowań u relatywnie
największej liczby osób. Adresowanych do szerokiej publiczności,
realizowanych w określonych ramach czasowych, fachowo zarządzanych i profesjonalnie przeprowadzonych przez zawodowych
komunikatorów.”14 Ujęcie to wskazuje na podmioty podejmujące
działania na rzecz zmiany społecznej, które w naszej analizie mają
dotyczyć wsparcia rodzin osób z chorobami otępiennymi. Kontynuując, należy zauważyć, iż kampanie społeczne promują wartościowe
wzorce zachowań, postaw i nowych wartości, zwracając uwagę na
trudny problem społeczny, którym z pewnością są choroby otępienne.
„Realizacja owego celu powinna odbywać się na dwa sposoby: zachęcanie do prospołecznych zachowań oraz namawianie do zaprzestania
zachowań niepożądanych.”15 Przykładem skutecznych działań edukacyjnych i pastoralnych, z użyciem kampanii społecznych w Polsce, są
prowadzone od 2004 roku kampanie „Hospicjum to też życie”, które
znacząco poprawiły odbiór społeczny16 i zaangażowanie w wolontariat w opiece u kresu życia17.
W przypadku rodzin osób z chorobami otępiennymi chodzi
zarówno o zniwelowanie uprzedzeń wobec chorób otępiennych
i zachowań trudnych do kontroli w społeczeństwie, jak również
14 B. Dobek- Ostrowska, Komunikowanie polityczne i społeczne, PWN, Warszawa
2007, s. 66.
15 D. Maison, P. Wasilewski, Propaganda Dobrych Serc, czyli pierwszy tom o Reklamie Społecznej, Agencja Wasilewski, Kraków 2002, s. 9.
16 por. P. Krakowiak, Społeczne i edukacyjne funkcje opieki paliatywno-hospicyjnej.
Badania w działaniu w latach 2002-2010, Gdańsk 2012.
17 por. P. Krakowiak, Wolontariat w opiece u kresu życia. Toruń 2012.
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o mobilizację sił społecznych, by przyjść z pomocą opiekunom rodzinnym. Wśród wielu różnych grup kampanii społecznych można
w literaturze przedmiotu znaleźć te odnoszące się zarówno do osób
chorych jak i do ich rodzin i bliskich. Analizy kampanii z całego
świata, których nie ma osobistej możliwości zobaczyć w ich lokalnych
mediach, możliwe są do zapoznania za sprawą portali gromadzących
różnorodne klipy i opisy. Przykładem takich miejsc w sieci internetowej są: osacio.org i adsoftheworld.com oraz największy polski portal
kampanijny – kampaniespołeczne.pl, zawierające 4.373 kampanii
w tym wydarzenia bezpośrednio poświęcone opiece nad chorymi
z demencją i problemami z jakimi borykają się ich bliscy.
Łącznie pod hasłami choroba Alzheimera, demencja, otępienie,
dla całego świata, pojawiło się w analizowanym przez nas materiale
24 kampanii bezpośrednio odpowiadanych badanemu przez nas
tematowi. W tematyce wsparcia pacjentów z jakimkolwiek z zaburzeń poznawczych oraz ich bliskich krajami ich powstawania były:
Kanada, Holandia, Brazylia, Nowa Zelandia, Belgia, Macedonia,
Turcja, Izrael, Serbia i Czarnogóra, Wielka Brytania, Chile, Francja, Niemcy, Peru, Hiszpania, a nawet Gwatemala, niekojarząca się
z reklamą, w tym społeczną. Polski nie ma dotychczas wśród tych
krajów z jakąkolwiek kampanią społeczną, dotyczącą wprost chorób
demencyjnych i wsparcie dla pacjentów i ich bliskich Wskazane państwa różnią się pod względem polityki, finansów i kultury, jednak ich
wspólną cechą jest postawa obywatelska przejawiająca się za pomocą
reklamy społecznej. Jest ona narzędziem organizacji pozarządowych
i może rozwijać się tam, gdzie istnieje społeczeństwo obywatelskie.
Społeczeństwo obywatelskie – czyli takie, które ma realną możliwość
wpływania na władzę i rzeczywistość, i które jest świadome swojej
odpowiedzialności za losy wszystkich obywateli.
Na choroby demencyjne w Polsce choruje od 300.000-500.000
osób18, ale na ten temat nie mamy żadnej bezpośredniej kampanii społecznej, ani wystarczającej debaty z udziałem środowisk
18 Raport Rzecznika Praw Obywatelskich „Sytuacja osób chorych na chorobę
Alzheimera a Polsce” określono liczbę chorych na od 5,7% – 10% społeczeństwa,
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pomocowych, samorządowych i kościelnych. Dlaczego tematyka
chorób otępiennych nie została dotychczas podjęta w edukacji społecznej z wykorzystaniem kampanii społecznych? Te formy zmiany
postaw społecznych od lat są wykorzystywane zarówno przez instytucje wspierające chorych onkologicznych19, czy rodziny osób u kresu
życia, pod opieką paliatywno-hospicyjną.20 Dlaczego także tematy
tak trudne jak jazda pod wpływem alkoholu jest bardziej obecna
w dyskursie publicznym niż choroby demencyjne?21
Z pewnością choroby demencyjne nie są tematyką prostą do podejmowania, a lękowy charakter dodatkowo utrudnia podejmowanie
społecznego dyskursu. Przed twórcami kampanii społecznej na ten
temat stoją wyzwania, by wskazać na problem, uwrażliwić na potrzeby
pacjenta i rodziny, a jednocześnie postępować etycznie by nie krzywdzić emocjonalnie chorych i ich rodzin. Także dla najbliższego środowiska osoby chorej i jej opiekunów, treść musi być w swym przekazie
wyważona – informująca, ale niebudząca lęku, bo jak uważa Dominika Maison: „reklama społeczna nie może wdrukowywać ludziom
strachu, bo wyzwala mechanizm obronny przykrych informacji nie
przyjmujemy do wiadomości.”22 Stworzenie dobrej kampanii wymaga, więc holistycznego spojrzenia na problem sprawowania opieki
nad osobą chorą i jej bliskich. Udało się to w przypadku kampanii
opieki paliatywno-hospicyjnej, gdzie obok potrzeb ciężko chorych
przedstawia się problemy ich rodzin oraz osób po stracie i w żałobie23.
Kampanie te w zależności od podejmowanego problemu kierowane
są do ogółu społeczeństwa, internautów, opiekunów osób chorych
i młodzieży. Do tych grup dostosowana została także różnorodna
Raport Rzecznika Praw Obywatelskich „Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera a Polsce”, Warszawa 2014, s. 17
19 http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,151,widzimy_calego_czlowieka
20 http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1399,slonie_jak_dzieci
21 http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,3364,tam_nie_ma_policjanta_
ani_kuratora
22 A. Nowak, Idea na sprzedaż, za: Dziennik Polski, 2.09.2000.
23 P. Krakowiak, Strata, osierocenie, żałoba, Gdańsk 2007; www.tumbopomaga.
pl (wejście: 12.2015).
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forma przekazu: od tradycyjnych spotów telewizyjnych i internetowych, przez plakaty, bilbordy po spotkania happeningowe. Główny
cel przyświecający wszystkim tym kampaniom to zwrócenie uwagi
na istnienie problemu, jakim jest zachorowalność na chorobę Alzheimera, opiekę jaka wiąże się z tym schorzeniem, a także konieczność
społecznego wsparcia dla chorych i ich rodzin. Zachęcają także do
profilaktyki i wczesnego wykrywania choroby, a także do rozwoju
badań związanych z tą tematyką. Kampanie pomimo wspólnego celu
różnicują się w użytych środkach ekspresji, używają metafor, ale też
dosłownie ukazują skutki tej choroby.
Pomimo tak poważnego tematu znajdzie się też doza humoru jak
w kampanii Serbii i Czarnogóry z 2010 roku o haśle: „First kiss again
and again and again” („Pierwszy pocałunek znowu i znowu i znowu”).
Plakat przedstawia dwoje starszych ludzi całujących się i trzymających
w dłoni kieliszek szampana. Fotografia ozdobiona jest ukwieconą
ramką i stylizowana jest, na pamiątkę ślubną. Pod sielankowym
zdjęciem widnieje napis: “Alzheimer. Rarely it’s cute, most of the time
it sucks” (“Alzheimer. Rzadko jest uroczy, zwykle jest do kitu”). Jak
czytamy w opisie kampanii to żartobliwe hasło ma zwrócić uwagę
przede wszystkim ludzi młodych, którzy maja najmniejsza wiedzę
na temat chorób otępiennych. Kampania plakatowa, także miała
miejsce w Niemczech w roku 2007, a jej naczelnym celem jest propagowanie badań nad chorobą Alzheimera i jej skutkami. Zwracała
uwagę na niedostateczne finansowanie tego typu badań w budżetu
państwa. Na plakatach widniały fotografie: buty w lodówce, toster
pełen listów, sztuczna szczęka zatopiona w akwarium, pasta do zębów
na parówce a każdy z nich opatrzony był napisem: „Alzheimer ist
tödlich, Forschung ist nötig” (Alzheimer jest śmiertelny, jego badania
są konieczne – polskie tłumaczenie nie oddaje jednak chwytliwego
rymu widocznego w haśle niemieckim).
Kampanie plakatowe to obok filmowych najbardziej popularne
kampanie, a kampania kanadyjska z 2011 roku przedstawiała ściankę
na której za pomocą żółtych karteczek („niezapominajek”) naklejono napis „Remember” (Pamiętaj). Na każdej z nich widniał napis
informujący o tym by nie zapomnieć udać się na marsz pamięci.
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Odklejanie karteczek powodowało, że ścian pustoszała, co symbolizowało utratę pamięci osób z demencją. W marszu udział wzięło 20
ościennych miast, a kwota zebrana podczas kwesty to ponad 630 tys.
dolarów, które przeznaczone zostały na wspieranie rodzin borykających się z tym problemem oraz na cel propagowania i prowadzenia
badań naukowych dotyczących demencji.
Przeważająca ilość kampanii wskazuje na pamięć jako wartość,
którą należy chronić poprzez profilaktykę, wczesne wykrywanie
zaburzeń poznawczych, a także prowadzenie i propagowanie badań
w zakresie choroby Alzheimera. Kampanią łącząca te postulaty jest
niezwykle wymowna kanadyjska kampania z 2011 roku „Protect
life’s memory” (Chroń wspomnienia), której celem nadrzędnym jest
pozyskanie środków na badania nie tylko nad chorobą, ale nad całym
ludzkim mózgiem. W 30 sekundowym filmie ze skanów komputerowych mózgu wyłaniają się obrazy najważniejszych i najpiękniejszych chwil w życiu, po czym obraz gaśnie i zapada ciemność. Ten
poruszający, oprawiony wymowną muzyką filmik ukazuje jak ważne
są wspomnienia, które identyfikują nas, a gdy tracimy je, tracimy
tożsamość. Nie sposób opisać wszystkich interesujących pomysłów
na kampanie, ale ich wspólnym celem jest edukacja społeczeństwa
i budowanie wrażliwości społecznej na udzielanie wsparcia.
Obszary wsparcia społecznego dla rodzin chorych na demencje
Wsparcie społeczne w literaturze definiowane różnorako: jako indywidualna percepcja sieci wspierającej (supportive network), jaką
dysponuje jednostka; jako efekt lub wynik wspierającej wymiany
społecznej lub jako specyficzny typ wsparcia dostarczany jednostce.24 „Wsparcie społeczne to przede wszystkim pomoc dostępna dla
jednostki lub grupy (rodziny w sytuacjach trudnych, stresowych,
przełomowych.”25 Sieć pomocy, którą człowiek jest stale otaczany,
a która ma szczególne znaczenie w sytuacjach kryzysowych, wg
24 A. Kacperczyk, Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej, Łódź 2006, s.18.
25 E. Marynowicz-Hetka, Pedagogika społeczna, t. 2, Warszawa 2007, s. 517.
| 44 |

Potrzeba kształtowania odpowiedzialności społecznej…

E. Leśniaka (1996) i W. Sotwina (1997)26 może przybierać postać:
naturalnego systemu wsparcia: rodzina, rówieśnicy, sąsiedzi, znajomi, osoby z miejsca pracy. Cechuje go otwarcie na pomoc, duch
współpracy, troska o innych, uznanie bliskich za wartość, o którą
należy walczyć do końca; instytucjonalnego systemu wsparcia – to
instytucje, które pomagają tym, których życie lub zdrowie jest zagrożone. Z perspektywy funkcjonalnej, wsparcie społeczne to rodzaj
interakcji społecznej, w trakcie której „przekazywane są emocje,
informacje, instrumenty działania i dobra materialne, a wymiana
może być jedno- lub dwustronna, ze stałym lub zmiennym kierunkiem dawania i brania.”27 Jest to obiektywnie istniejąca i dostępna
sieć społeczna, która wyróżnia się od innych tym, że poprzez fakt
istnienia więzi, kontaktów społecznych, przynależności, pełni funkcję pomocną wobec osób znajdujących się w trudnych sytuacjach
życiowych.28 Zawiera ona szczególnie ważny komponent, jakim jest
działanie na rzecz poczucia przynależności społecznej. Ten ważny
element w procesie udzielania wsparcia odnosi się szczególnie znacząco do sytuacji chorych z Chorobą Alzheimera i ich rodzin – grupy
o dużym ryzyku wykluczenia społecznego.
Udzielenie wsparcia może odbywać się na wielu płaszczyznach,
a jedną z nich jest kampania społeczna na rzecz chorych i ich rodzin. W kontekście treści kampanii, formy przekazu i jej zasięgu,
stwierdzić można, że wpisuje się ona pośrednio lub bezpośrednio
w kilka wymiarów wsparcia społecznego: emocjonalne, informacyjne,
instrumentalne, rzeczowe i duchowe.29 Dla wielu opiekunów podstawowym problemem jest poczucie wyobcowania w swojej trudnej
sytuacji życiowej i emocjonalnej, a kampanie wychodzą naprzeciw
26 W. Janocha, Rodzina z osobą niepełnosprawną w społecznym systemie wsparcia,
Kielce 2009, s. 29-30.
27 R. Kaczan, Smoczyńska K., Bąbiak I., Jaka pomoc i dla kogo? Wsparcie indywidualne i instytucjonalne a aktywizacja zawodowa osób z ograniczeniem sprawności,
Warszawa 2008, s.13.
28 H Sęk (red.), R. Cieślak: Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: PWN,
2005, s. 14–15.
29 Ibidem, s. 27-28.
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temu problemowi, wskazując problem ludziom mimowolnie spotykającym chorych i ich opiekunów. Poczucie, że inne osoby rozumieją
mój problem, że również postrzegają proces opieki nad chorym na
demencje jako trud, jest znaczącym wsparciem emocjonalnym. Zawarte w kampaniach szczegółowe informacje dotyczące wczesnego
wykrywania zaburzeń poznawczych, kierują do źródeł wiedzy dotyczących zarówno wsparcia informacyjnego jak i instrumentalnego
i emocjonalnego. Kampanie mogą być także przyczynkiem do zaaranżowania wsparcia rzeczowego, czego przykładem była wspomniana
już kanadyjska kwesta połączona z happeningiem, z której datki
przeznaczone zostały na pomoc opiekunom nieformalnym.
Szczególnie uwidacznia się także aspekt duchowy, którego nie należy rozumieć jedynie jako wymiar religijny, ale jako poczucie więzi
z innymi, szeroko rozumianego poszukiwania sensu życia, wolności
wewnętrznej, szacunku wobec innych.30 Duchowość dotyczy także
pytań o sens ludzkiego życia, wartości, wyznawane i propagowane,
refleksji nad własnym istnieniem i swoim miejsce w świecie. Pracownicy ochrony zdrowia i pomocy społecznej są szkoleni odnośnie do
rozpoznawania potrzeb duchowych chorych i ich bliskich. Tę sztukę
powinni też poznawać opiekunowie rodzinni i wolontariusze oraz
inne osoby wspierające chorych na demencję i ich bliskich.31 Nie
sposób nie dostrzec jak wiele kampanii ukazuje wymiar ludzkiego
istnienia przez pryzmat jego pamięci, przeżyć życiowych i doświadczeń, które go kształtują, a których świadomość bezpowrotnie ginie
wraz z pojawianiem się zaburzeń poznawczych. W obliczu choroby
członka rodziny, trudności emocjonalne dotykają wszystkich jej
członków, a w przypadku chorób demencyjnych ten problem potęguje brak kontaktu z podopiecznym.32 Ważne jest by opiekunowie
30 por. I. Heszek-Niejodek, E. Gruszczyńska, wymiar duchowy człowieka, jego
znaczenie w psychologii zdrowia i pomiar, Przegląd Psychologiczny 2004, 47, 15-31
31 por. P. Krakowiak, A. Paczkowska, A. Janowicz, B. Sikora, Sztuka komunikacji
z osobami u kresu życia, Gdańsk 2013, s. 129.
32 por. W. Bogusławski, J. Drat-Gzubicka, Przewlekłe i postępujące choroby neurologiczne [w:] P. Krakowiak, D. Krzyżanowski, A. Modlińska (red.), Przewlekle
chory w domu, Gdańsk 2011, s.24-32.
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rodzinni, borykający się z trudnymi emocjami, smutkiem i powolnym
traceniem bliskiej osoby mieli poczucie, że nie są samotni w swym
problemie, ich indywidualny przypadek nie czyni ich wyobcowanymi ze społeczeństwa, ale znajdują w nim oparcie i zrozumienie.
Dużą rolę mają do spełnienia w opiece duchowej i religijnej parafie
w środowiskach lokalnych. Rozwój centrów wsparcia seniorów i tworzenia wolontariatu na rzecz osób niesamodzielnych przy parafiach
jest dużym wyzwaniem, które zaczyna podejmować się w Polsce33.
Wsparcie rodzin z chorymi na demencje w środowisku lokalnym
mogłoby z pewnością uzyskać znaczące wsparcie środowiska parafialnego, zarówno poprzez edukacje, jak również wsparcie wolontariatu.
Kampanie społeczne są sposobem na społeczne „oswojenie” choroby Alzheimera, jak to się stało z chorobami nowotworowymi,
czy opieką paliatywno-hospicyjną.34 Rodziny chorych na demencje
potrzebują systemowej opieki i wsparcia od społeczeństwa, nawet
jeśli ich wycofanie się z życia towarzyskiego i społecznego jest tak
widoczne. Kampanie to działanie doraźne, ale za sprawą siły słowa,
mogą się z powodzeniem wpisać w holistyczny wymiar wsparcia i proces edukacji społecznej. Kluczowym pojęciem wpisanym w opiekę nad
osobą przewlekle chorą jest rodzina, której wsparcie postuluje się na
rzecz poprawy jakości opieki nad osobami u kresu życia. Holistyczne
spojrzenie na pacjenta pozwala wyodrębnić obszary wymagające
szczególnej uwagi, takie jak opieka duchowa i edukacja, mogąca być
katalizatorem przemian w zakresie rozumienia potrzeby społecznego
podejmowania tematu śmierci i umierania. Dalszego społecznego
dyskursu wymaga także rola i umiejscowienie opiekunów nieformalnych w systemie pomocy osobom niesamodzielnym, a uwaga powinna zostać zwrócona szczególnie na pozostające w cieniu niewiedzy
33 P. Krakowiak, Anna Janowicz, Parafie jako centra aktywności społecznej dla
seniorów i wsparcia osób u kresu życia w środowisku domowym. Dobre praktyki
i przykłady prowadzonych działań, w: D. Becker-Pestka, E. Kowalik (red.), Wyzwania
współczesnej pedagogiki, Warszawa 2015, s.25-40.
34 por. P. Krakowiak, Społeczne i edukacyjne funkcje opieki paliatywno-hospicyjnej,
Gdańsk 2012.
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i społecznego tabu rodziny osób z chorobami otępiennymi. Ich trudy
długoletniej opieki domagają się większej społecznej uwagi i wsparcia
zarówno osób chorych, jak również ich opiekunów rodzinnych.
Zaprezentowane w koniecznym dla tego wstępnego doniesienia
zarysie przykłady dobrych praktyk wdrożenia kampanii społecznych
na rzecz rodzin osób z chorobą demencyjną poza granicami Polski,
są inspiracją dla wdrożenia tej metody wsparcia w naszym kraju.
Różnorodność zastosowanych metod zwiększa możliwość dotarcia do coraz większej grupy odbiorców. Społeczne uwrażliwienie na
problem sprawowania opieki przez opiekunów nieformalnych może
w przyszłości skutkować przeciwdziałaniem wykluczeniu osób sprawujących opiekę nad chorymi przewlekle, a także dać wyraz akceptacji i docenienia wieloletniego trudu podejmowanego na rzecz tych
chorych. Potrzeba dalszych badań oraz praktycznych działań, dzięki
którym bliscy osób chorych na demencje otrzymają wsparcie, mogąc
poczuć społeczną solidarność, która od lat jest obecna w przypadku
społecznego odbioru opieki paliatywno-hospicyjnej w Polsce i konkretnych działań pomocowych35. Odpowiedzialność społeczną uda
się zbudować przy ukazywaniu powagi problemu obciążeń rodzin
pacjentów z chorobami demencyjnymi i współpracy różnych środowisk w społecznej edukacji na ten wyzwań chorób demencyjnych.
Także parafie, będące ważnymi instytucjami w sieci społeczności
lokalnych powinny wspierać rosnącą liczbę rodzin zmagających się
z dramatami opieki nad chorymi na demencje.
Streszczenie
Artykuł zawiera analizy wybranych międzynarodowych kampanii społecznych dotyczących choroby Alzheimera i demencji, ukazujące potrzebę budowania społecznego wsparcia rodzin pacjentów z chorobami otępiennymi
w procesie opieki. Kampanie społeczne na rzecz rodzin chorych na te schorzenia od lat są metodą tworzenia i budowania społecznej odpowiedzialności
35 por. Krakowiak P., D. Krzyżanowski, A. Modlińska (red.), Przewlekle chory
w domu, Gdańsk 2011.
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za tę grupę w wielu krajach. W Polsce znane są kampanie dotyczące opieki
paliatywno-hospicyjnej, zainicjowane przez Krajowego Duszpasterza Hospicjów. Odpowiedzialność społeczeństwa za osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym w związku z chorobami otępiennymi powinna być kształtowana
na podstawie komunikatów społecznych także w Polsce, poprzez refleksję
nad problemami marginalizowanymi w dyskursach medialnych. Ukazanie
na koniec zadania nauk społecznych i praktyk pastoralnych w kształtowaniu
wrażliwości, mogącej przyczyniać do poprawy funkcjonowania rodzin osób
chorych na choroby demencyjne oraz jego bliskich, jest wnioskiem z analiz
i zaproszeniem do kolejnych badań i praktycznych wdrożeń w tym obszarze.
Summary
The need for shaping the social responsibility towards the families of
people with dementia diseases in Poland
The article contains analysis of selected international social campaigns
for Alzheimer’s disease and dementia, showing the need to build social
support for families of patients with dementia in the process of care. Those
campaigns over the years are a method of creating and building a social
responsibility for this group in many countries. Public awareness has been
changed in Poland for the hospice-palliative care, with various initiatives
of National Chaplain of Hospices with mass media. Similar responsibility
for people at risk of social exclusion due to dementia can be formed on the
basis of social communication, by improving reflection on the problems
marginalized in the media discourses in Poland. Conclusions show how
to shape social sensitivity and improve the functioning of families dealing
with dementia of their loved ones. This analysis serves also as invitation to
further research and practical implementations in this area.
Key words: social responsibility, social campaigns, dementia, family care,
support, local community, parish
Słowa-klucze: odpowiedzialność społeczna, kampanie społeczne, choroby
demencyjne, opieka rodzinna, wsparcie, środowisko lokalne, parafia
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CHRISTUS MEDICUS – WOBEC BÓLU I CIERPIENIA.
POSŁUGA KAPELANA SZPITALNEGO
Christus Medicus – against pain and suffering. New aspect of a devotion
of a hospital chaplain

Wprowadzenie
Nie tylko własne zdrowie fizyczne i psychiczne, ale również zdrowie
innych osób powinno być obiektem troski każdego człowieka. Z tego
powodu należy ten problem uwzględniać w ramach posługi duszpasterskiej. Oprócz pytań o zdrowy styl życia i sposoby zapobiegania
niektórym chorobom, należy postawić także pytanie: Jak wiara oraz
chrześcijaństwo wpływają na codzienne życie osoby ludzkiej oraz
na jej relacje w rodzinie i społeczeństwie? W konfrontacji z chorobą
wiara i modlitwa często odgrywają główną rolę. Jednak w dobrej
kondycji zdrowotnej oprócz dobrego samopoczucia fizycznego ważną
rolę odgrywają harmonijne stosunki z bliźnimi, z Bogiem, a także
relacje z samym sobą.1
Chrześcijańskie spojrzenie na zdrowie, chorobę oraz
uzdrowienie
Wspólnoty chrześcijańskie oraz wiara chrześcijańska mogą mieć
ważny wkład w odniesieniu do zdrowia i uzdrawiania. Współcześnie należy te rzeczywistości nie tylko opisywać, ale jednocześnie
promować w praktyce. Celem nie jest jednak ustanowienie nowego
1 Por. Z. Orbik, Cierpienie jako swoiście ludzki moment egzystencjalny, w: Ból
i cierpienie, red. G. Makiełło-Jarży, Z. Gajda, Kraków 2006, s. 14-15.
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„kultu zdrowia”. W kontekście religijnym bowiem chodzi głównie
o postrzeganie zdrowia w perspektywie całościowej: zdrowia fizycznego i psychicznego. Zdrowie ciała i duszy jest wielopłaszczyznowym
zagadnieniem troski o każdą osobę ludzką. Ważne jest przy tym, aby
nie utracić z pola widzenia szerszego rozumienia pojęcia “zdrowie”
(zbawienie): zdrowymi, „uzdrowionymi” w sensie głębszym i istotowym mogą być także osoby z fizycznymi ograniczeniami, które
żyją w pokoju z samym sobą, z innymi, i z Bogiem. W tym kontekście ważna funkcja korygująca w naszym społeczeństwie przypada
duszpasterstwu.2
Chrześcijańska praca na rzecz zdrowia ma także inne aspekty
i wymiary: człowiek jest postrzegany jako całość – w jego fizyczności,
społecznych odniesieniach oraz w jego relacji względem Stwórcy.
W związku z tym zdrowie fizyczne czy psychiczne nie jest wartością
najwyższą, której wszystko inne byłoby podporządkowane. Człowiek
nieuleczalnie z medycznego punktu widzenia chory może być w istotowym sensie zdrowy, „uzdrowiony”. Jeśli ludzie chorzy są włączeni
we wspólnotę parafialną, jeśli osoby cierpiące na nieuleczalne choroby
żyją ze swoim stanem w pokoju (są z nim pogodzone), a także mają
dobre relacje z bliźnimi i z Bogiem, wówczas dokonuje się uzdrowienie
w swym istotowym znaczeniu – tam często zdarzają się cuda. Dlatego we wspólnotach duszpasterskich ich członkowie są angażowani
w liczne projekty zdrowotne. Często można także zauważyć, że sieci
społeczne oraz modlitwa są uzdrawiającymi czynnikami, które uzupełniają proces medycznego leczenia.3
W wielu krajach panuje zatrważająca sytuacja wzrostu zachorowalności, która wydaje się nie tylko przytłaczająca, ale także nie
do przezwyciężenia. A jednak ciągle można doświadczyć, że Bóg
działa dziś w świecie uzdrawiająco. Następuje to zwykle małymi
i powolnymi, często niezauważalnymi krokami. Uzdrawiających
2 Por. T. Wielebski, Chorych duszpasterstwo, w: Leksykon teologii pastoralnej,
red. R. Kamiński, Lublin 2006, s. 143-147.
3 Por. B. Jakob, Gesundheit als Aufgabe von Kirchen und Gemeinden, „Gesundheit
und Heilung” 2010, nr 4, s. 4.
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i przemieniających działań Boga nie sposób jednak nie zauważyć
lub pominąć.
Christus Medicus – połączenie uzdrowienia ze zbawieniem
„Pomóż, Chryste, tylko Ty jesteś naszym lekarzem!” – tak brzmiało
wezwanie modlitewne pierwszych chrześcijan.4 Chrystus lekarz,
“Chrystus-Medicus” – jak doszło do tego, że pierwsi chrześcijanie
przypisywali Jezusowi taki właśnie tytuł? Korzenie sięgają już Starego
Testamentu. Tam spotykamy Jahwe w wielu kontekstach jako uzdrowiciela, który opatruje rany swego ludu i leczy ludzi. Jednocześnie jest
On tym, który opiekuje się także poszczególnymi osobami. Stąd np.
Martin Luther przetłumaczył zobowiązanie Boga: „Ja jestem Jahwe,
który ciebie wybawia” (Wj 15, 26) jako: „Ja jestem Pan, Twój lekarz”.
Bardzo szybko także zarówno tytulatura, jak i wzywanie Chrystusa jako lekarza stały się w chrześcijaństwie powszechne. Najwcześniejsze świadectwo można znaleźć u Ignacego z Antiochii (zm. 110),
który pisze: „Jeden jest Lekarz, Jezus Chrystus, nasz Pan”.5 Z okresu
późniejszego, zwłaszcza do V wieku, zachowało się wiele dokumentów
opisujących i interpretujących działalność Jezusa przez porównanie jej
do interwencji medycznej.6 Nie tylko z racji znaczenia historycznego,
ale także w kontekście spojrzenia na teologię nowożytną i medycynę
współczesną warto jest prześledzić proces znaczeniowy tego tytułu.
Pod żadnym pozorem nie należy sądzić, że wypowiedzi o Jezusie
jako lekarzu należy rozumieć jedynie metaforycznie, a chrześcijanie
oczekują wyłącznie zbawienia duszy. Ze świadectw nowotestamentalnych wiemy, że fizyczne uzdrowienia w pierwszych wspólnotach
chrześcijańskich były często spotykane. Pokazuje to ostatni rozdział
Ewangelii wg Marka, który opisuje praktykę życia codziennego
4 Cyt. za: E. Biser, Die Heilkraft des Glaubens. Entwurf einer therapeutischen
Theologie, „Concilium” 34 (1998), s. 535.
5 Patres Apostolici, hrsg. von F. Funk, Tübingen 1941, Band I, 218, Z. 14-20.
6 Zob. obszerną prezentację omawianego zagadnienia w: W. Gollwitzer-Voll,
Christus Medicus – Heilung als Mysterium, Interpretationen eines alten Christusnamens und dessen Bedeutung in der Praktischen Theologie, Paderborn 2007.
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pierwszych wspólnot, jak również Dzieje Apostolskie i pisma wczesnych pisarzy chrześcijańskich. Orygenes akcentował, że uzdrowienia
były częścią życia pierwszych Wspólnot, a Klemens z Aleksandrii
przestrzegał przed zaniedbywaniem dobrej kondycji zdrowotnej.7
Pomoc, jakiej oczekiwali chrześcijanie od Jezusa jako lekarza, obejmowała zatem także sferę określonych uzdrowień z cierpień fizycznych.
Patrząc z innej perspektywy, można powiedzieć, że Jezusowa
działalność lecznicza zawsze była rozumiana w szerokim znaczeniu
i nigdy nie był Jezus redukowany do funkcji „uzdrowiciela” chorób
fizycznych. Jezusową działalność „medyczną” należy rozumieć w kontekście Jego misji i Jego przesłania o Królestwie Bożym. Jezus jako
lekarz jest tym, który zbawienie/uzdrowienie uosabia i przynosi –
każdemu człowiekowi i światu. Argumentem za tą tezą jest to, że
określenie Chrystusa jako lekarza (łat. medicus, gr. iatros) zostało
połączone z imieniem Chrystusa jako Zbawiciela (łat. salvator, gr.
soter).8 Chrystus ma na względzie dobro osoby, On jest lekarzem
ciała i duszy. Ponadto w uzdrowieniach Jezusa chodzi zawsze o objawienie się Królestwa Bożego. Jezus działa na rzecz zbawienia świata,
mając na względzie stan, który najbardziej trafnie opisuje hebrajski
termin „Shalom”, obejmujący zarówno dobro jednostki, jak i całego
społeczeństwa. W tym sensie Jezusowa działalność uzdrawiająca/
lecznicza ma również wymiar społeczny i polityczny.
Chrystus jest Zbawicielem również jako ten, który doświadczył
cierpienia i wycierpiał je do końca, pokonując je. Dla należytego
rozumienia tytułu Chrystusa “Christus-Medicus” ważne jest, że
krocząc drogą cierpienia, doświadczył On uzdrowienia i zbawienia.
Jezus jest gwarantem, że uzdrowienie w sensie istotowym może się
zdarzyć nawet wtedy, gdy cierpienie fizyczne lub psychiczne nie jest
pokonane. Zatem tytuł ów nie daje się pogodzić z ideologizowaniem
zdrowia fizycznego.9

7 Tamże, s. 43.
8 Tamże, s. 34. 43.
9 B. Jakob, Ein Arzt ist uns gegeben, Gesundheit und Heilung” 2010, nr 4, s. 8.
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Zawarta w sformułowaniu “Christus-Medicus” łączność medycyny i teologii, uzdrowienia i zbawienia, została rozluźniona w ciągu
wieków. Od nowożytności medycyna i teologia podążają odległymi
osobnymi drogami. Do takiego stanu doprowadziły zarówno teologia,
jak i medycyna. W teologii wczesnych wieków motyw “Christus-Medicus” służył w zasadzie opisywaniu Chrystusa jako lekarz ciała
i duszy.10 Jednak z upływem czasu uzdrowienia Jezusa zaczęły być
interpretowane przede wszystkim metaforycznie. Rozwój ten postępował przede wszystkim w teologii zachodniej. W teologii wschodniej
ścisła relacja między zbawieniem i uzdrowieniem, zwłaszcza w liturgii, nigdy nie była pomijana.11
W zachodniej teologii średniowiecznej motyw “Christus-Medicus”
zanika, a w pobożności ludowej Chrystus staje się ważny jako „Przyjaciel duszy” oraz „Pocieszyciel duszy”. Do pomniejszenia aspektu
uzdrowień cielesnych w dyskursie teologicznym przyczynia się także
zakaz dla kapłanów Kościoła rzymskiego wykonywania zawodu lekarza (od XIII wieku).12 Z początkiem ery nowożytnej dochodzi do
ponownego odkrywania określenia “Christus Medicus” – choć tylko
w pojedynczych przypadkach. Martin Luther odnosi się w swoich
pismach do Chrystusa jako lekarza zarówno w wymiarze fizycznym,
jak i duchowym – dlatego podkreślał on znaczenie „troski o ciało”
we wspólnotach, a Eucharystię nazywał „Lekiem dla duszy i ciała”.13
Również hiszpańska mistyczka i doktor Kościoła Teresa z Avila
sięga w swoich pismach po wspominany motyw w jego pierwotnym
znaczeniu. Sakramenty rozumiała ona jako przynoszące zbawienie w sensie kompleksowym, więc także dla ciała. Chociaż obraz
10 Por. KKK 1503-1505.
11 Szerzej na ten temat zob.: G. Bentivegna, Jezus Chrystus. Lekarz duszy i ciała,
Radom 2015.
12 Odnośnie do tej kwestii por.: H. Schipperges, Zur Tradition des „Christus Medicus” im frühen Christentum und in der älteren Heilkunst, „Arzt und Christ” XI
(1965), s. 12-19.
13 Por. W. Gollwitzer-Voll, Christus Medicus – Heilung als Mysterium, Interpretationen eines alten Christusnamens und dessen Bedeutung in der Praktischen
Theologie, dz. cyt., s. 128-131; 162n.
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Chrystusa jako lekarza został ożywiony ponownie, uzdrowienie
jako temat teologiczny zostało zepchnięte na plan dalszy. Teologia
nowożytna ukierunkowała się na rozdzielenie duszy (ducha) i ciała
(materii), a swoje zadanie postrzegała w moralnym dojrzewaniu religijnym ludzi, w odniesieniu do osiągnięcia wiecznego zbawienia.
Stąd obszar uzdrawiania oraz dobrego zdrowia był coraz bardziej
powierzany medycynie.14 Instytucje kościelne określały siebie coraz bardziej jako struktury do pielęgnacji chorych, a akcja chrześcijańskiej miłości (caritas) nie była już rozumiana jako działalność
lecznicza w ścisłym tego słowa znaczeniu. W sposób istotny jednak
klamra między medycyną a teologią została zdjęta ze strony samej
medycyny. W medycynie średniowiecznej wiedza lecznicza była włączona w światopogląd religijny, a odniesienie do motywu “Christus
Medicus”, jako rzeczywistemu źródłu wszelkiego uzdrowienia, było
samozrozumiałe. Paracelsus był jednym z ostatnich przedstawicieli
medycyny w późnym średniowieczu, który czuł się szczególnie związany z określeniem “Christus-Medicus”. Dostrzegał on jednak wyraźnie różnicę między Bożym uzdrowieniem przez słowo a medycznym
uzdrawianiem przez „zioło”. Paracelsus postrzegał medycynę wyraźnie w religijnym kontekście – wszelką sztukę leczenia przypisuje on
Bożemu miłosierdziu.15
Wraz z pojawieniem się nowych dziedzin nauki w epoce nowożytnej medycyna wyzwala się coraz bardziej od przywiązania do
Boga i postrzegana jest jako dyscyplina naukowa, jako niezależna
„technika”, nie zawierająca już odniesień religijnych. Jednak nawet
współcześnie spotykamy przykłady stawiania znaku zapytania jeśli
chodzi o rozdział medycyny od teologii oraz o pozytywne pokonywanie tego oddzielenia. Misja Medyczna (Lekarze bez granic) od swego
pojawienia się w XVIII wieku podjęła świadomie wyraźne odniesienie do Chrystusa jako uzdrawiającego oraz do uzdrawiającej misji
14 Por. U. Eibach, Pastoralmedizin, w: Evangelisches Lexikon für Theologie und
Gemeinde, red. H. Burkhardt und U. Swarat, T. 3, Wuppertal und Zürich, s. 1523n.
15 Por. H. Schipperges, Zur Tradition des „Christus Medicus“ im frühen Christentum und in der älteren Heilkunst, art. cyt., s. 16n.
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chrześcijan. Ona stoi także za impulsami XX wieku do przemyślenia
na nowo współczesnego rozumienia zdrowia i uzdrawiania. W dziedzinie teologii zaś właśnie teologia pastoralna jest tą, która opowiada
się za ponownym połączeniem medycyny i teologii. Pokazuje ona
nowe podejście do chrześcijańskiego dziedzictwa uzdrawiania oraz
do leczniczego wpływu teologii.
Christus Medicus – dzisiaj
Zarówno dla medycyny, jak też dla teologii, tzn. Kościołów i wspólnot
chrześcijańskich początku trzeciego tysiąclecia, odniesienie do Chrystusa jako lekarza i związane z tym rozumienie uzdrowienia stanowi
nowe wyzwanie. W medycynie chodzi o zrelatywizowanie własnego,
opartego na wiedzy naukowej stanowiska i uwzględnienie w koncepcji
terapeutycznej czynników społecznych i duchowych. Coraz bardziej
staje się ważne, aby postrzegać człowieka jako całość, i z takim podejściem go leczyć. Nie powinno to jednak powodować rezygnacji ze
stosowania nowoczesnych możliwości medycznych. Chodzi o współpracę, nie o konkurencję między dyscyplinami uzdrawiania.16
Z określenia “Christus-Medicus” można wyprowadzić również
dzisiaj istotne wskazania dla duszpasterstwa współczesnego Kościoła.
Po pierwsze, Kościoły są wezwane do odkrywania „terapeutycznych wymiarów” chrześcijaństwa także w Europie oraz świadczenia
o „cielesnym wymiarze zbawienia”.17 Jest ważne – zwłaszcza współcześnie – abyśmy ponownie sobie uświadomili, że chrześcijaństwo
w jego pierwszym okresie odczytywało siebie jako religię uzdrowienia
(w szerokim tego słowa znaczeniu), a wymiar cielesny traktowało
16 Na temat współpracy w wymiarze globalnym zob.: World Health Organization,
Building from Common Foundations. The World Health Organization and Faith
Based Organizations in Primary Health Care, Geneva 2008.
17 E. Biser, Die Heilkraft des Glaubens. Entwurf einer therapeutischen Theologie, art. cyt. s. 535. Por. także: C. H. Grundmann, Leibhaftigkeit des Heils – Ein
missionstheologischer Diskurs über das Heilen in den zionistischen Kirchen im
südlichen Afrika; Hamburger Theologische Studien 11, Münster/Hamburg, LIT-Verlag, 1997.
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bardzo poważnie.18 Pod tym względem inne kultury sporo nas,
chrześcijan, wyprzedzają. Rzut oka na chrześcijaństwo w wymiarze
globalnym pokazuje, że obecnie te Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie wzrastają najbardziej, które akcentują uzdrawiający wymiar
wiary i czynią mu przestrzeń w swoich społecznościach.
Po drugie, Kościoły mogą pełnić – zwłaszcza w odniesieniu do
“Christus-Medicus” – ważną rolę w dyskusji na tematy zdrowia
i uzdrawiania.19 Przez uzdrawiającą działalność Jezusa ustanowiona
została miara rozumienia zdrowia oraz leczenia (uzdrawiania), względem której powinno się odnieść dzisiejsze społeczeństwo, jeśli siebie
traktuje poważnie. Warto zauważyć, że według chrześcijańskiego
rozumienia należy obserwowane czasami „ubóstwianie” zdrowia
fizycznego osoby, a nawet rozwijającą się „religię zdrowia” oceniać
krytyczne.20 Lecznicze działanie Chrystusa ujmowało całą osobę
ludzką, a uzdrowienie fizyczne było częścią kompleksowego procesu
uzdrowienia, który uwzględniał relacje ludzi między sobą, względem
stworzenia i - znacząco – do Boga. Jezus jest lekarzem, uzdrawiającym, zwłaszcza dla osób cierpiących na przewlekłe choroby lub
niepełnosprawności, a także dla ludzi będących na granicy śmierci.21
Nie da się pogodzić z biblijnym rozumieniem instrumentalizacji wiary
i religii oraz zastosowania ich jedynie do leczenia fizycznego – Jezus,
lekarz, nie może być traktowany jako „znachor”.
Po trzecie, jeśli Kościoły powołują się na Chrystusa jako lekarza,
wówczas zwrócenie się do ubogich oraz wykluczonych ze społeczeństwa jest dla nich ważnym – leczniczym – zadaniem. Chrześcijańskie
działanie uzdrawiające ma na uwadze dobro osoby i służy każdemu
w taki sam sposób, ale posiada także wymiar społeczny i polityczny.
W takim ujęciu medycyna i teologia pełnią różnorodną, daną przez
18 Por. KKK 1506-1510.
19 Por. G. Roth, Christus Medicus, Leitthema der Pastoralmedizin, Geistesgeschichte und Ikonographie, w: Arzt und Christ 31 (1965), Heft 1, 7-12.
20 Na temat tego rozwoju w społeczeństwie: M. Lütz, Lebenslust. Wider die Diätsadisten, den Gesundheitswahn und den Fitness-Kult, München 2002.
21 Por. Benedykt XVI, Chrystus prawdziwym lekarzem. Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański», 12 II 2006 r.
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Boga, uzdrawiającą posługę. Wspólne dla nich jest jednak to, że leczą
w ramach zbawienia Chrystusa –Lekarza.22
Szerokie rozumienie leczenia, złączonego z treścią terminu “Christus-Medicus”, otwiera również nowe możliwości dla zrozumienia
posługi leczniczej w ramach duszpasterstwa. Bycie bowiem uzdrawiającym, w sensie Jezusa, wykracza daleko poza profesjonalne działania ludzi leczących zawodów. Jeśli wspólnoty kościelne otwarte
są na “strudzonych i obciążonych” naszych czasów, gdy chorzy są
otoczeni troską w społecznościach parafialnych, i jeśli chrześcijanie
poważnie podejmą odpowiedzialność za zdrowy świat, wówczas są
oni uzdrawiającymi w duchu Jezusa. W każdym leczącym działaniu
powinniśmy jako chrześcijanie we wspólnotach, w leczących zawodach, i w kościelnych posługach ufać, że jest Ktoś, od kogo pochodzi
uzdrawiająca energia. Hymn kościelny z XVI wieku także dzisiaj
wyraża to w swoim sformułowaniu: “Dany nam został lekarz, którzy
sam jest życiem; Chrystus za nas umarły, pozyskał dla nas zbawienie”.
„Christus Medicus” – model posługi kapelana szpitalnego
Mimo że Chrystus w swoim Wcieleniu opuścił niebiańską chwałę
i wszedł w ubóstwo świata, jednak nie uczynił tego z powodu samego
ubóstwa. Podobnie wziął na siebie grzech świata, ale nie dlatego,
że kochał grzech sam w sobie. Raczej podjął grzech i ubóstwo, aby
uświęcić grzeszników i ubogich, aby otworzyć dla nich skarby Królestwa niebieskiego.
Posługa kapelana szpitalnego w ujęciu metody IDI
W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie o charakterystykę posługi
duszpasterskiej kapelana szpitalnego posłużono się metodą badawczą pogłębionego wywiadu indywidualnego w grupie duszpasterzy
22 Elementem istotnym nawiązania dobrej współpracy między medycyną i teologią
byłoby określenie oczekiwań obu stron względem siebie. Szerzej zob.: J. Łuczak,
Kapelan szpitalny – oczekiwania personelu medycznego, w: Kapelan szpitalny i zespoły medyczne we wspólnej posłudze przy chorym, Zapis konferencji: Łagiewniki,
14 marca 2009 r., Kraków 2010, s. 14-24.
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(idi – ang. individual in-depth interview), który polega na prowadzeniu indywidualnych rozmów (wywiadów), by wspólnie odkryć
istotę posługi, uzyskać opinię i usłyszeć poglądy.23 Przy jej realizacji
wkracza się w świat emocji, zwyczajów, gestów. Poznaje się strukturę
wartości oraz postaw respondentów. George Gaskell nazywa pogłębiony wywiad indywidualny przyjacielską rozmową kilku osób.24
Warto przy tym zauważyć, że nie każda rozmowa spełnia wymogi
metodologiczne pogłębionego wywiadu. Jej przebieg przypomina
raczej monolog czy indywidualną refleksję. Zadaniem zaś badającego
jest wspomaganie i ukierunkowanie osoby wypytującej.25 Czasami
dochodzi nawet do wymiany poglądów między badającym a osobą
badaną.26
Wszyscy pytani stwierdzali, że, niestety, nie ma specjalistycznych
szkoleń dla kapelanów szpitalnych. W tej posłudze ważne są natomiast
cechy osobowości, które umożliwiają dobre relacje kapłana z osobami
cierpiącymi. Pewnym wsparciem, odpowiadającym na potrzeby duszpasterzy, są różnego rodzaju kursy, na których omawiane są problemy
duszpasterstwa szpitalnego. Zazwyczaj mają one charakter wymiany
doświadczeń i wzajemnego wzbogacania się w tej szczególnej pracy.
Wielu respondentów podkreślało wagę obecności kapelanów
w szpitalu, komunikację z pacjentami i pracownikami (otwartość,
życzliwość). Coraz bardziej jest widoczna dobra informacja o duszpasterstwie. Rozwija się apostolstwo literatury katolickiej. Ważną
rolę odgrywa katecheza i zachęta do przyjmowania sakramentu Namaszczenia Chorych.

23 Metoda/technika IDI jest przykładem klasycznej metody jakościowej, będącej
często uzupełniem metody ilościowej.
24 Por. G. Gaskell, Individual and Group Interviewing, w: M. Bauer, G. Gaskell
(red.), Qualitative Researching with Text, Image and Sound, London 2000, s. 51.
25 Por. A.M. Nikodemska-Wołowik, Jakościowe badania marketingowe, Warszawa
1999, s. 145.
26 Por. M. Nicpoń, R. Marzęcki, Pogłębiony wywiad indywidualny w badaniach
politologicznych, http://przemek.wammoda.com/polis/ksmp/book/IIIKSMPmarzecki.pdf [dostęp: 29.01.2015 r.].
| 62 |

Christus Medicus – wobec bólu i cierpienia…

Z wypowiedzi wynika, że duszpasterz chorych sprawuje swoją
posługę głównie poprzez: udzielanie sakramentów Kościoła, celebrowanie Eucharystii, sprawowanie sakramentu Pokuty i Pojednania
oraz Namaszczenia Chorych. Jako opiekun chorych kapelan jest
świadkiem Chrystusa. Poprzez gesty życzliwości, otwartość, troskę,
pomoc, zainteresowanie oraz indywidualne traktowanie daje świadectwo troski i miłości Boga względem człowieka. Cechuje go duża
wrażliwość na ubogich oraz pokrzywdzonych. Otacza troską osoby
stojące z boku Kościoła.
Podsumowując wspólne zastanawianie się nad charakterystyką
posługi duszpasterskiej kapelana szpitalnego, można stwierdzić, że
pierwszoplanowym celem jest ukierunkowywanie ludzi na Boga.
Ukazywanie sensu codziennego życia, które prowadzi do odkrywania obecności Stwórcy. Szpital jest miejscem szczególnym, w którym refleksja nad życiem często jest powiązana z otwarciem się na
wymiar religijny. Działalność ewangelizacyjna w tym środowisku
otwiera szansę dla głębszego przeżywania wiary. Poza zwykłymi
czynnościami liturgicznymi prowadzone są rozmowy indywidualne
z osobami chorymi. Ukierunkowane są one na pomoc w odnalezieniu
w cierpieniu duchowej ulgi, pocieszenia oraz nadziei. Tego chorzy
potrzebują najbardziej. Jest to również element motywujący w tej
posłudze, która z racji na tzw. sytuacje graniczne życia ludzkiego jest
obciążająca i wymaga poświęcenia. Warto także dodać, że w większości przypadków jest wiele życzliwości oraz zrozumienia wobec kapłańskiej posługi – i to zarówno ze strony kierownictwa szpitalnego,
jak i personelu medycznego. Tworzą się dobre relacje z personelem
medycznym, a niekiedy zawodowe przyjaźnie.
Prezbiter jako lekarz
W swej otwartości na ubogich i grzeszników Chrystus podobny jest
do lekarza, który wystawia siebie na działanie bakterii i brudu nie
z miłości do choroby, ale z troski o chorego. Metafora „Christus Medicus” ma, jak wcześniej wspomniano, długą tradycję. Już Ojcowie
pierwotnego Kościoła rozumieli grzech jako chorobę ducha, i z tego
powodu wyjaśniali cudowne uzdrowienia Chrystusa nie tylko jako
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akty fizjologiczne, ale także duchowe.27 Ignacy z Antiochii, Augustyn,
a także Luther porównywali Chrystusa dosłownie z lekarzem, a Teresa z Avila definiowała nawet sakramenty jako medycynę duchową.
Ponadto w XVIII w. bardzo popularny był obraz „Zbawiciela” jako
farmaceuty. Również liturgia ujmuje dzieła Chrystusa jako lekarza.
Nie bez przyczyny wyrażają wierni przed Komunią prośbę: „Domine,
non sum dignus ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo et
sanabitur anima mea” (Panie, nie jestem godny/a, że wejdziesz pod
mój dach, ale powiedz tylko słowo, a moja dusza będzie zdrowa).
W analogii do Chrystusa także prezbiter, który sprawuje sakramenty
i zachęca ludzi do zgodnego z zamysłem Boga sposobu życia, był często porównywany do lekarza (uwzględnione w Katechizmie Soboru
Trydenckiego).
Rozwijając porównanie działalności duszpasterskiej względem
medycznej, można porównać Kościół do szpitala lub sanatorium,
którego lekarze i pielęgniarki podchodzą z przejęciem do krwi, ropy
i wydzielin pacjentów w podobny sposób, jak Chrystus i jego prezbiterzy do brudu grzechu. Aby móc leczyć, lekarze dezynfekują ręce
i zmieniają ubranie. Również swoich pacjentów utrzymują w czystości. Ponadto używają bardzo drogich instrumentów i skomplikowanej
aparatury. Dla zachowania życia żadna cena nie jest dla nich zbyt
wysoka. Dochodzą do tego przedsięwzięcia terapeutyczne. Muzyka
w pokojach powinna zapewnić dobry nastrój. Obrazy pięknych ujęć
przyrody wzmacniają wolę powrotu do zdrowego stylu życia. Dla jednych zdjęcia są dobrą nowiną, dla innych przynajmniej pocieszeniem.
Liturgia jako terapia
To, czego dokonuje medycyna w ramach opieki zdrowotnej, czyni
Kościół w posłudze duszpasterskiej, przy czym katecheza odpowiada
medycznemu wyjaśnieniu, badanie sumienia nawiązuje do historii choroby i rozpoznania, a udzielanie sakramentów nawiązuje do
27 Por. G. Baran, Chrystus lekarzem i lekarstwem z nieba w świetle homilii św. Augustyna do Ewangelii i Pierwszego Listu Jana Apostoła, „Vox Patrum” 2010, nr 30,
s. 44-49.
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podawania leku. Główną część tej posługi stanowi bezsprzecznie
liturgia. Można ją porównać do holistycznej terapii. W jej ramach
muzyka kościelna i sztuka powinny być zapowiedzią niebiańskiej
chwały i wzmacniać pragnienie życia wiecznego wśród wiernych.
Szaty liturgiczne w swej czystości i pięknu powinny różnić się od
ubóstwa i brudu życia codziennego, aby w ten sposób przemycać
wyobrażenie o wspaniałości życia wiecznego. Kosztowne przedmioty
ołtarza stają się instrumentami zbawienia. Obchodzenie się z nimi
musi być bardzo ostrożne, szczególnie w kontakcie z najbardziej
skutecznym ze wszystkich leków- Eucharystią. Najmniejsze cząstki
i najmniejsze krople nie mogą zostać utracone.28
Choroba i nieszczęście wydają się nieuniknionymi zjawiskami.
Negatywna strategia pokonywania przeciwności mogłaby polegać na
tym, że cierpienie to tylko kara za niewłaściwy styl życia. Jako kontrreakcja na taką kulturę karmy pojawiłoby się szybko drugie, pozornie
pozytywne podejście. Lekarze twierdziliby, że nie mają prawa decydowania o tym, kiedy osoba jest chora, a kiedy nie. Nikt nie powinien
stawiać diagnozy o drugim człowieku. Jeśli lekarz naprawdę chciałby
pomóc ludziom, musiałby okazać zrozumienie dla ich chorób, dodawać pacjentom odwagi, towarzyszyć im w ich chorobie i pomagać im
w pozytywnym postrzeganiu cierpienia. Ostatecznie, bycie chorym
jest czymś zupełnie naturalnym. W razie potrzeby znajdą się pomoce
ortopedyczne lub środki przeciwbólowe i narkotyki. W skrajnych
przypadkach można by – spełniając oczywiście akt humanitarny –
zmniejszyć czas cierpienia poprzez eutanazję.
Konsekwencją takiego definiowania zawodu, który jedynie łagodzi, a nie leczy, w zasadzie zaś tylko zaspokaja lub tłumi, byłby stan,
w którym higiena w szpitalach zniknęłaby po jakimś czasie. Choroby
rozprzestrzeniałyby się bezgranicznie, a uznane za definitywnie pokonane epidemie siałyby ponownie spustoszenie. Panowałaby wszędzie
dusząca atmosfera, a o „świeżym powietrzu” mówiliby przede wszystkim ci, którzy mieliby podłączone aparaty tlenowe, i którzy dawno
28 Szerzej na temat znaczenia liturgii zob. J.J. Janicki, Posługa uświęcania, w:
Teologia pastoralna, red. R. Kamiński, t. 2, Lublin 2002, s. 221-308.
| 65 |

Ks. Dariusz Pater

temu stracili kontakt z rzeczywistością. Upadek liturgii jest wynikiem
błędnie rozumianego humanizmu oraz negacji transcendencji.29
Szpitale, w których panowałyby takie warunki, byłyby porównywalne do Kościoła, który w dużej mierze straciłby kontakt z transcendencją. Który nie odważyłby się prowadzić ludzi ku wiecznemu
zbawieniu, ponieważ jego prezbiterzy oraz teolodzy zwątpiliby w tę
wieczność, gdyż z powodu źle rozumianego pojęcia miłosierdzia
i błędnego przekonania o kosmopolityzmie związałby się on (Kościół)
nadmiernie z owym “tu i teraz”. Taki Kościół odrzucałby wszelkie formy uroczystej liturgii, ponieważ wmówiłby sobie, że nie jest
już blisko ludzi. On nie mógłby sobie wyobrazić, że blask szat, godność obrzędów, wspaniałość muzyki, piękno obrazów i drogocenność przedmiotów są wyrazem Boskiego działania uzdrawiającego.
W związku z tym liturgia wydawałaby się tylko ekspresją wyobcowanej elity klerykalnej, głuchej na cierpienie w świecie i ograniczającej
się do manipulowania wiernymi poprzez przedstawianie przepychu
świata jako jasności nieba.
W takim Kościele celebracja liturgii byłaby zmniejszona do minimum. Nabożeństwa przybierałyby coraz bardziej formę mydlanej
opery a la Emergy Room lub Scharzwaldklinik: z prezbiterami takimi,
jak George Clooney jako Dr Douglas lub biskupami jak Klaus Wussow
jako Prof. dr Brinkmann. Co najmniej pod jednym względem, przynajmniej w rzeczywistości, telenowela-kicz odbiega od wyobcowania
wiary, która dominuje dzisiaj w wielu parafiach i na wielu katedrach:
ubrania personelu szpitalnego są bez skazy, sprzęt najwyższej jakości,
wyposażenie szpitali wzorowe. Zdecydowana większość telewidzów
chce widzieć lekarzy, którzy, poza sentymentalnym współczuciem,
posiadają autorytet; którzy mają wolę i determinację leczenia. Większość wiernych tęskni do takich kapłanów. Liturgia będzie bardziej
wiarygodna i bardziej autentyczna, im mniej będzie dostosowywana
do ziemskiej nędzy i im bardziej będzie ona wyobrażała niebiańską

29 Por. K. Szałata, Z filozofii relacji osobowych w medycynie, w: Kapelan szpitalny
i zespoły medyczne we wspólnej posłudze przy chorym, dz. cyt., s. 32-33.
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chwałę. W liturgii nie ma czego szukać zarówno pauperyzacja, jak
i rezygnacja oraz monotonia w klinice.
Im wyraźniej w trosce o chorych kapelan będzie świadomy granic
swoich zadań i możliwości, tym łatwiejsza i bardziej owocna będzie
jego współpraca z lekarzem mającym zawodowe doświadczenie, również z psychoterapeutą i psychologiem. Taka współpraca zostanie
doceniona – zwłaszcza w wymiarze pracy zespołowej.30
Duszpasterstwo chorych (jak również wszelkie inne duszpasterstwa) opiera się na dwóch fundamentach: duchowym i psychologicznym. Kto chce być zatem zaangażowany w duszpasterstwo chorych,
potrzebuje własnego doświadczenia duszpasterskiego, a to wymaga
codziennego studiowania (medytacji) Pisma Świętego i regulowanej
płaszczyzny wsparcia, na której kapelani szpitalni będą mogli między sobą i wspólnie wspierać chorych. Członkowie takiej posługi
będą nawiązywali robocze kontakty między sobą oraz wzmacniali
wspólnotę poprzez słowo Boże i sakramenty, kształtując tym samym
swoją służbę. Do tego dochodzi psychologiczny aspekt tej posługi,
która wymaga ponadto, aby kapelan – bez znaczenia, czy teologiczny
ekspert, czy świecki – nie pozostawał w niewiedzy wobec ważnych
kwestii duchowości, psychoterapii. Kapelanowi udzielającemu wsparcia duchowego potrzebna jest wiedza psychologiczna po to, by chorego
zrozumieć, nie zaś po to, by go leczyć. Jego praca jest i pozostaje czysto
religijna (duszpasterska).31
Zakończenie
Dla medycyny i dla teologii, w tym różnych wspólnot chrześcijańskich, początku trzeciego tysiąclecia odniesienie do Chrystusa jako
lekarza i związane z tym rozumienie uzdrowienia stanowi nowe
wyzwanie. Pytanie o integrację tych dwóch aspektów jednego życia ludzkiego jest nie tylko głęboko ewangeliczne, ale także bardzo
30 Por. Tamże, s. 39-41.
31 Por. J.L. Redrado, Posługa duszpasterska w placówkach służby zdrowia, w:
Kapelan szpitalny i zespoły medyczne we wspólnej posłudze przy chorym, dz. cyt.,
s. 84-85.
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humanitarne: dotyka bowiem sytuacji człowieka cierpiącego – wyczekującego autentycznej i profesjonalnej pomocy.
Analiza sytuacji posługi kapelana szpitalnego podsuwa wręcz natarczywe pytanie: komu służy duszpasterstwo? Instytucji (Kościołowi)
czy choremu? Spotkania z konkretnymi osobami podpowiadają, że
nie należy podchodzić do niego powierzchownie.
Jeśli Kościół chciałby widzieć zakotwiczenie duszpasterstwa prowadzonego przez kapelana w ramach leczenia szpitalnego, musi zadać
sobie pytanie: Jaka jest rola duszpasterstwa szpitalnego, jaki cel byłby
przez nie realizowany? Gdy w średniowieczu duszpasterstwo było realizowane „pod znakiem miłosierdzia chrześcijańskiego, połączonego
z duchowo-moralnym napomnieniem”, to współcześnie dyskutuje się
w ramach struktury – czy i w jakim zakresie duszpasterstwo szpitalne powinno być używane do prozelityzmu. W obu wspomnianych
ujęciach misją Kościoła jest „dawanie świadectwa Ewangelii słowem
i czynem”. Chodzi bowiem o przekazywanie dobrej nowiny o miłości
Boga w Jezusie Chrystusie na wiele sposobów – temu służą wszelkie
posługi Kościoła.32 Stąd zadaniem duszpasterstwa szpitalnego jest
przypominanie “w sytuacjach kryzysowych” o mocy Ewangelii. Inaczej można też powiedzieć: wykorzystanie kryzysu pacjenta dla misji.
Streszczenie
Wspólnoty chrześcijańskie oraz wiara chrześcijańska mogą mieć ważny
wkład w odniesieniu do zdrowia i uzdrawiania. Celem nie jest jednak
ustanowienie nowego „kultu zdrowia”. W kontekście religijnym bowiem
chodzi głównie o widzenie zdrowia w perspektywie całościowej: zdrowia
fizycznego i psychicznego. Jezusowa działalność lecznicza zawsze była rozumiana w szerokim znaczeniu i nigdy Jezus nie był zredukowany do funkcji
„uzdrowiciela” chorób fizycznych. Jezusową działalność „medyczną” należy
rozumieć w kontekście Jego misji i Jego przesłania o Królestwie Bożym.
Z motywu “Christus-Medicus” można wyprowadzić również dzisiaj istotne
wskazania dla duszpasterstwa współczesnego Kościoła. Dla medycyny i dla
teologii, w tym różnych wspólnot chrześcijańskich, początku trzeciego
32 Tamże, s. 86.
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tysiąclecia odniesienie do Chrystusa jako lekarza i związane z tym rozumienie uzdrowienia stanowi nowe wyzwanie. Pytanie o integrację tych dwóch
aspektów jednego życia ludzkiego jest nie tylko głęboko ewangeliczne, ale
także bardzo humanitarne: dotyka bowiem sytuacji człowieka cierpiącego –
wyczekującego autentycznej i profesjonalnej pomocy.
Christus Medicus – against pain and suffering New aspect of
a devotion of a hospital chaplain.
Key words: pain and suffering, Christ the Healer, faith healing salvation,
hospital chaplain.
Summary
Christian communities and Christian faith can have an important contribution towards health and faith healing. However, the establishment of the new
”cult of health” is not a purpose. From the religious point of view, the goal
is to see health as a whole: both physical and psychological. Jesus’s healing
activity was always understood in a wide meaning and Jesus was never reduced to the function of a ”healer” of physical diseases. His ”medical” activity
has to be understood in the context of His mission and message about the
Kingdom of God. Vital advice for priesthood of contemporary Church can
be taken from the motive of ”Christus Medicus” today. Referring to Christ
as a physican and the healing related to it, constitues a new challenge for
medicine and theology, including various Christian communities from the
beginnings of the third Millenium. The question about integration of these
two aspects of one human life is not only deep evangelically but also very
humanitarian, namely it affects the situation of a suffering man – waiting
for a genuine and professional help.
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NOWE MEDIUM, CZYLI O TELEWIZJI INTERNETOWEJ
W KOŚCIELE
New media, or Internet Television in the Church
Internet jest bardzo ważnym środkiem społecznego przekazu, nie
mniej ważnym niż radio i telewizja. Nawet ważniejszym, gdyż w Sieci
mamy możliwość oglądania telewizji internetowej posłuchania radia czy przeczytania gazety. Do wszystkich mass mediów możemy
mieć dostęp za pośrednictwem jednego medium, czyli Internetu.
W związku z tak dynamiczną ekspansją sieci internetowej w świecie
dzisiejszym i coraz powszechniejszym, a wręcz nawet jej masowym
użytkowaniem, nie sposób nie uwzględnić możliwości jej zastosowania w działalności Kościoła katolickiego. Starając się sprostać oczekiwaniom ludzi świata współczesnego, Kościół czynnie włączył się
w wykorzystanie tego, co oferuje mu Internet. Tak zaczęły powstawać
katolickie serwisy internetowe, w których odnaleźć możemy nie tylko
wiadomości o Kościele Powszechnym, ale również rozmowy z ciekawymi ludźmi, artykuły, polemiki, dyskusje, modlitwy, fragmenty
Pisma świętego, kalendaria i wiele innych interesujących rzeczy. Kościół nie zlekceważył tej szansy jaką dał mu Internet. Wręcz przeciwnie, odnalazł w nim nowy sposób ewangelizacji współczesnego
społeczeństwa oraz docierania do ludzi, którzy na swej drodze życia
zbłądzili i być może zwątpili.
„Internet w bardzo krótkim czasie stał się nowym środkiem komunikacji międzyludzkiej. Ruchy i stowarzyszenia katolickie w Polsce
coraz bardziej aktywnie uczestniczą w tworzeniu internetowej wymiany myśli, doświadczeń, poszukiwaniu dróg współpracy. Możemy
być pewni, że Internet nie zastąpi osobistego spotkania z człowiekiem
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i Bogiem, ale może pomóc w tym spotkaniu, przygotować je lub pogłębić jeśli już zaistniało”1.
Ojciec Święty Jan Paweł II niejednokrotnie podkreślał jak wielki
potencjał drzemie w środkach społecznego przekazu. Potwierdzenie
tych słów znajdziemy w Orędziu na XXIV Światowy Dzień Środków
Społecznego Przekazu – Misja Kościoła w erze komputerów – wygłoszone przez Papieża w 1990 r. i w całości poświęcone misji i działalności Kościoła w dobie ekspansji technologii komputerowych. Święty
Jan Paweł II stwierdza w nim, iż nowe techniki należy wykorzystywać
w taki sposób, aby nie były sprzeczne z doktryną chrześcijańską. To
znaczy, że mają one służyć dla dobra drugiego człowieka oraz do
realizacji zbawczego planu Bożego wobec świata. Podkreśla, że „wraz
z pojawieniem się komputerowych technik telekomunikacji oraz tak
zwanych skomputeryzowanych systemów uczestnictwa Kościół otrzymał nowe środki realizacji swojej misji”2. Kościół wykorzystuje jego
potencjał, by móc nawiązać dialog ze światem i przekazać mu Dobrą
Nowinę. Papież zwraca uwagę na nowe media jako nieograniczony
dostęp dla wiernych „do tradycji i nauczania Kościoła, do słów Pisma
świętego, nauczania wielkich mistrzów duchowości, do historii i tradycji kościołów lokalnych, zakonów i instytutów świeckich, do idei
i doświadczeń prekursorów oraz innowatorów, twórców instytucji
dających nieustanne świadectwo obecności między nami miłującego
Ojca, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”3.
Transmisje z Kościoła na żywo współczesnym narzędziem
ewangelizacji
W czasach dynamicznych zmian w otaczającej nas rzeczywistości
współczesny Kościół stoi w obliczu pytania, jak w nowych realiach
najlepiej realizować ewangelizację i katechezę. W dobie szumu informacyjnego wyzwaniem stało się uczynienie przekazu skutecznym.
1 D. Górska, Przegląd katolickich serwisów internetowych. „FIDES – Biuletyn
Bibliotek Kościelnych”, 1998 nr 2, s. 43.
2 Jan Paweł II, Orędzie na 24. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu,
Orędzie chrześcijańskie w erze komputerów, Watykan 1990 r.
3 Tamże.
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Z gąszczu informacji najchętniej wybierane są materiały telewizyjne, jako najlepiej trafiającej do najważniejszych zmysłów ludzi.
Szczególnym zainteresowaniem cieszą się transmisje na żywo, które
pozwalają na przeżywanie wydarzeń i współuczestnictwo w czasie
rzeczywistym. Można oglądać przekaz na żywo z uroczystości, nagrania z niektórych obrzędów, można też oglądać piękną panoramę
z ruchomej kamery, które można umieszczać na dachu. Jednak transmisje na żywo przeznaczone są głównie dla osób chorych, starszych
i wszystkich tych, którzy z ważnych przyczyn nie mają możliwości
uczestniczenia osobiście we Mszy Świętej oraz dla wiernych z całego
świata, którzy pragną duchowo połączyć się ze światowym centrum
danego kultu czy po prostu z parafią z bogatym życiem kulturowo
organizacyjnym, która daje przekaz interesujący i oddający atmosferę
podczas liturgii w świątyni.
Telewizja Internetowa to narzędzie, które umiejętnie wykorzystane
przez duchownych może dać dobre rezultaty. Jan Paweł II podkreślał,
iż ludzie nie powinni traktować Internetu, jako celu samego w sobie,
gdyż jest on czymś pośrednim, czymś co ma pomóc człowiekowi
w pogłębieniu i umocnieniu jego wiary, w lepszym poznaniu Boga
i jego nauki.
Stanowcze stwierdzenie: „Nie ulega zatem wątpliwości, że Internet – choć nigdy nie zdoła zastąpić głębokiego doświadczenia Boga,
które dostępne jest jedynie na drodze żywego, liturgicznego i sakramentalnego uczestnictwa w życiu Kościoła – jako ważne uzupełnienie
może pomóc zarówno w przygotowaniu na spotkanie z Chrystusem we wspólnocie, jak i w stawianiu pierwszych kroków na drodze
wiary”4. Pomaga w zaakceptowaniu współczesnego narzędzia jakim
jest Telewizja Internetowa. Potwierdzają to słowa w których papież
wzywa „cały Kościół do odważnego przekroczenia tego nowego
progu, do wypłynięcia «na głębię» cyberprzestrzeni, tak aby teraz,
podobnie jak w przeszłości, dzięki zjednoczeniu Ewangelii z kulturą
mogła się objawić światu «chwała Boża na obliczu Chrystusa» (2Kor 4,
6). Tak więc stanowisko Kościoła wobec Internetu i wykorzystywaniu
4 Papieska Rada ds. Mediów, Kościół a Internet, Watykan 2002.
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jego narzędzi, między innymi Telewizji Internetowej jest zdecydowanie pozytywne. Potwierdza to między innym również istnienie
Dekalogu internauty5 oraz modlitwy6, którą powinno się zmówić
przed wejściem do Sieci. Świadczy o tym, że Kościół w pełni akceptuje
ten wynalazek, bo Internet stwarza dogodne możliwości służące nie
tylko celom ewangelizacyjnym.
Skoro transmisje na żywo są z obrad z Rad Miast, Gmin, Powiatów
i Sejmików, relacji z wydarzeń odbywających się na halach sportowych, w szkołach i na uczelniach, ale także filharmoniach, salach
koncertowych, teatrach, a nawet w salach weselnych. To dlaczego
Kościół ma nie korzystać z tego? Dużą rolę może tu odgrywać archiwizacja wydarzeń z życia Kościoła, nie tylko relacja na żywo jako
główne zastosowanie telewizji. To historia dla potomnych jak zmienia
się pobożność ludowa, jak zmieniają się obrzędy czy też wystrój kościoła. Dzięki trwałemu i wiernemu zapisowi filmowanych wydarzeń
uwieczniają ulotne chwile i ich atmosferę, stwarzając możliwość ich
późniejszego nieograniczonego odtwarzania oraz powtórnego przeżywania. W ten sposób materiały archiwalne z ważnych wydarzeń
z życia Kościoła mogą dodatkowo wzmacniać więzi z wiernymi.
„Gdyby Luter nie skorzystał z drukarni jego słynne tezy miałyby najprawdopodobniej jedynie zasięg lokalny. Ówczesna nowa
technika przyczyniła się do rozpowszechnienia poglądów teologa
z Wittenbergi. Dziś Internet pełni podobną rolę jak niegdyś wynalazek druku – jest nośnikiem informacji, dotyczącej również religii”7.
Zapis telewizyjny może służyć archiwizacji Mszy Świętych, rekolekcji, kazań czy innych wydarzeń kościelnych oraz takich ceremonii,
jak: chrzest, ślub, Pierwsza Komunia Święta i innych8. Nagrania te
pozwalają na utrwalenie wydarzeń o bardzo osobistym dla wiernych
5 http://www.opoka.org.pl/varia/zlot/dekalog.html, dostęp 15.02.2016.
6 http://mateusz.pl/modlitwa.htm, dostęp 15.02.2016.
7 J. Kloch, Sacrum i profanum w Internecie, http://www.opoka.org.pl/varia/
internet/klochsacrum.html, dostęp 15.02.2016.
8 B. Giemza, Internet w Kościele – Kościół w Internecie: refleksje teologiczno
pastoralne. „Ethos” 18:2005 nr 1-2, s. 421.
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charakterze, przyczyniając się zarazem do wzmacniania poczucia
wspólnoty z Kościołem. Jednocześnie wprowadzenie odpłatności za
kopie nagrania to sposób na zrekompensowanie kosztów instalacji
i utrzymania telewizji. Dlatego bardzo ważne przy dokumentacji
ceremonii kościelnych – nie mniej, jak przy przekazie na żywo – jest
zapewnienie możliwie najwierniejszego odzwierciedlenia atmosfery
filmowanego zdarzenia i najlepszej jakości obrazu. Kamery pozwalają
na ukazanie każdej sytuacji z różnych punktów widzenia. Każdą
z kamer można filmować optymalne ujęcia w różnych planach (np.
ogólnym, średnim lub bliskim) głównych bohaterów wydarzenia,
np. kapłana wygłaszającego kazanie, pary młodej podczas ceremonii
ślubu, dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej, rodziców
z dzieckiem i księdzem przy chrzcielnicy, a także szczegółów wystroju
architektonicznego oraz innych osób zgromadzonych w świątyni.
Słuszne spostrzeżenie zawarł w swych artykułach ks. Józef Kloch.
„Zaawansowany rozwój techniki komputerowej i telekomunikacji
umożliwił Kościołowi realizowanie swej misji przy użyciu nowych
narzędzi. Współczesna ewangelizacja stała się bardziej atrakcyjna
głównie dzięki Internetowi. Dzięki niemu sposoby głoszenia Słowa
Bożego są niemal nieograniczone. Metoda prowadzenia działalności
ewangelizacyjnej zależy tylko i wyłącznie od pomysłowości i kreatywności duchowieństwa”9.
Upowszechnienie telewizyjnych transmisji na żywo z Mszy Świętych stało się faktem. I chociaż w większości przypadków potencjał
tej formy przekazu pozostaje nadal niedostatecznie wykorzystany,
to stanowią one wyraz postępu w sposobie komunikacji Kościoła
z wiernymi.
Wciąż jednak niedoceniane, zarówno jako forma umacniania więzi
z wiernymi, jak i narzędzie ewangelizacji, pozostają relacje w czasie
rzeczywistym z innych wydarzeń z życia wspólnoty religijnej. Równie
cenny wkład w procesie nauczania Kościoła mogą mieć przekazy
9 Por. J. Kloch, Wolność w Internecie, w: T. Zasępa (red.), Internet. Fenomen
społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa 2001, s. 43; Internet a duszpasterstwo:
filozofia umiaru, „Więź” 2001 nr 2, ss. 90-100.
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z rekolekcji, religijnych kongresów czy spotkań tematycznych. Docierając za pośrednictwem mediów telewizyjnych, na bieżąco, do
znacznie szerszych rzesz wiernych, pozwalają Kościołowi pełniej
realizować przewodnictwo duchowe. Z kolei bezpośrednie relacje
z takich ceremonii, jak święcenia kapłańskie, śluby, Pierwsza Komunia Święta oraz prezentacje na żywo z koncertów, jasełek, szopki
Bożonarodzeniowej czy innych wydarzeń i projektów angażujących
lokalne środowisko Kościoła, sprzyja umacnianiu w wiernych poczucia wspólnoty z Kościołem. Dlatego tak ważne staje się wprowadzenie
do każdego Kościoła, na stałe, relacji telewizyjnej na żywo, a jednocześnie jak najpełniejsze wykorzystanie związanych z nią możliwości
przekazu. W tym celu warto stworzyć własną telewizję kościelną,
która pozwala na swobodne, pozbawione zewnętrznej ingerencji,
prezentowanie prawdy i bezstronne relacjonowanie wydarzeń z życia
Kościoła powszechnego i lokalnego. Zastosowanie profesjonalnego
systemu telewizyjnego, pozwala na przekazywanie adekwatnego do
danej chwili ładunku emocjonalnego.
Na jednej ze stron parafii, gdzie funkcjonuje Telewizja Internetowa możemy znaleźć „legendę” czy instrukcję celowości takich
transmisji10:
„Celem tych transmisji jest budowanie wspólnoty wiary i modlitwy. Ufamy, że stanie się ona jednym z narzędzi wychowania do
modlitwy, a zwłaszcza do uczestnictwa w Eucharystii.
Ten link powinien Ci przypominać, że Chrystus rzeczywiście
czeka na Ciebie, a Ty możesz jednoczyć się z Nim duchowo na różne
sposoby, w każdym miejscu i w każdym czasie; uświadamia Ci, że nic
nie zastąpi aktywnego uczestnictwa w Eucharystii ani przyjmowania
Chrystusa w Komunii Świętej.
Udostępniona na tej stronie internetowa transmisja Mszy świętych
i nabożeństw jest dodatkowym impulsem:
1. do odnowienia w Tobie wiary w żywą obecność Pana
w Eucharystii,
2. do odkrycia piękna trwania wielu osób w liturgii Mszy świętej
10 http://www.postapostolski.pl/21,msze-swiete-online.htm, dostęp 15.02.2016.
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3. do podjęcia modlitwy tam, gdzie żyjesz na co dzień.
Chociaż obraz transmitowany przez Internet nie daje możliwości
uczestnictwa w Eucharystii, to może on być pomocny w modlitwie
i duchowym zjednoczeniu z Chrystusem szczególnie dla tych, którzy chcieliby uczestniczyć we Mszy św., ale nie mogą tego uczynić,
ponieważ:
1. nie opuszczają domów z powodu wieku, choroby lub
niepełnosprawności,
2. są pozbawieni łatwego dostępu do miejsc, w których sprawowana
jest Eucharystia,
3. zobowiązani są do całodziennej pracy zwłaszcza w niedziele
i przypadające święta.
Mamy nadzieję, że częsta i regularna modlitwa osobista oraz
pielęgnowanie w duszy pragnienia Eucharystii poprowadzą odwiedzających ten link na Mszę św. do pobliskiego kościoła czy kaplicy,
a przede wszystkim do przyjmowania Chrystusa w Komunii Świętej.
W przypadku zaś osób starszych i chorych, do zaproszenia kapłana
z Najświętszym Sakramentem do domu”.
Internet niewątpliwie może stanowić cenne narzędzie w realizacji
dzieła ewangelizacji, ale nie może zastąpić osobistego spotkania z drugim człowiekiem. „Internet może świadczyć usługi, ale nie posługę
duszpasterską”11.
Działalność prowadzona w Internecie powinna znaleźć kontynuację w świecie rzeczywistym. „Prawdziwa ewangelizacja opiera
się na osobistym kontakcie i żywych relacjach z innymi. Natomiast
bierne tkwienie w Sieci jest sprzeczne z założeniami formacji religijnej. Internet „ma (…) być narzędziem, które wspomaga, lecz nie
wyręcza i nie zastępuje człowieka w kontaktach z drugim, także na
płaszczyźnie ducha”12.
Msza Święta na żywo – forma łączności z wiernymi
Jedną z ważniejszych, coraz częściej stosowanych form wykorzystania mediów audiowizualnych w posłannictwie Kościoła jest
11 Dz. cyt., J. Kloch, Internet a duszpasterstwo.
12 Tamże.
| 79 |

Marlena Tyburska

transmisja telewizyjna z Mszy Świętej. Kierowana jest przede wszystkim do wiernych, którzy z różnych przyczyn losowych, takich jak stan
zdrowia czy pobyt poza miejscem zamieszkania lub granicami kraju,
nie mogą osobiście uczestniczyć w ceremonii. Adresatami transmisji
telewizyjnej mogą być także wierni, którzy z powodu ograniczonego
miejsca w świątyni uczestniczą w nabożeństwie, przebywając poza jej
murami. W tej sytuacji przekaz na żywo, na telebimach umieszczonych na zewnątrz kościoła, umożliwia im pełniejszy odbiór i głębsze
przeżywanie liturgii.
Aby wprawdzie było to głębsze przeżywanie najpierw należy odpowiedzieć na pytania13:
Czy Msza w telewizji lub w radiu to prawdziwa Msza? Czy oglądanie Mszy w telewizji (słuchanie w radiu) ma charakter liturgiczny
sakramentalny? Czy i w jakim zakresie oglądanie lub słuchanie
transmisji Eucharystii jest uczestnictwem we Mszy? Jak należy się
zachowywać podczas takiego oglądania czy słuchania – czy wypada
przełączać kanały, wychodzić z pokoju, rozmawiać, otwierać drzwi
gościom, pić i jeść? Czy opowiadanie dowcipów w trakcie transmisji
liturgii to coś grzesznego – choćby wtedy, gdy program widzimy
przypadkowo w pubie, którego właściciel ogląda go sobie za barem,
wyłączywszy fonię? A może, biorąc pod uwagę możliwość jej odbioru
w takich właśnie „nieprzystojnych” warunkach, grzeszny jest sam
pomysł relacjonowania Mszy w telewizji? Czy spełniamy przykazanie kościelne o konieczności uczestniczenia we Mszy w niedzielę
i święta nakazane, gdy w te dni bierzemy udział jedynie w Eucharystii
zmediatyzowanej?
Właściwa odpowiedź na powyższe pytania, prowokowane przez
współczesny technologiczny rozwój mediów i nasze od nich uzależnienie – twierdzi Draguła – domaga się najpierw teoretycznego namysłu
nad innymi14: w czym uczestniczę – o ile uczestniczę – oglądając w telewizji Mszę świętą lub słuchając jej w radiu? Czy uczestniczę – o ile
13 A. Draguła, Eucharystia zmediatyzowana. Teologiczno- pastoralna interpretacja
transmisji Mszy Świętej w radiu i telewizji, Zielona Góra 2009, s. 419-425.
14 Tamże.
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uczestniczę – w Eucharystii, czy też może tylko w jej transmisji? Czy
jednak w transmisji można w jakikolwiek sposób uczestniczyć? Jak
nazwać to, czego jesteśmy świadkami, oglądając Mszę czy słuchając
Mszy? Kim wtedy jesteśmy: uczestnikami, widzami, słuchaczami, odbiorcami? Na ile nasza obecność przed radiem czy telewizorem może
mieć charakter aktywnego uczestnictwa? Co mamy w konsekwencji
robić: zachowywać się „jak w kościele”, „jak podczas normalnej Mszy”
czy może tak, jak zwykliśmy się zachowywać, gdy oglądamy telewizję
lub słuchamy radia?
Ksiądz Andrzej Draguła przypomina rzecz nie bez znaczenia: o ile
transmisja Mszy w radiu spotykała się z rezerwą ze strony Magisterium Kościoła, o tyle transmisja w telewizji szybko zyskała jego aprobatę. Dotychczasowe wypowiedzi Magisterium zdają się przedkładać
transmisje telewizyjne nad radiowe. Te pierwsze pozwalają nie tylko
„usłyszeć” Eucharystię, ale również ją „zobaczyć”15.
Teatr w Telewizji?
„Zarzuty wobec Mszy św. telewizyjnej są wielorakie, wszystkie
można jednak sprowadzić do jednego: ekran wykazuje «właściwości»
idolatryczne, a obraz, jaki się na nim pojawia, […] traci swój referencyjny związek z rzeczywistością”. Innymi słowy: elektroniczny obraz
Eucharystii „nieustannie narażony jest poprzez swoją spektakularność na popadnięcie w pułapkę idolatrii”. Takiego obrazu nie da się
wpisać w teologiczną koncepcję „obrazu świętego”, ponieważ obraz
elektroniczny – podkreśla Draguła – jest po prostu martwy. Więcej,
zbliża się do obrazu‐idola, który uwagę odbiorców skupia na sobie
samym zamiast na idei (jak obraz, który jest ikoną) lub na rzeczywistości (jak obraz, który jest imitacją). Medialna transmisja Eucharystii
ze swej istoty też, uważa Draguła, prowadzi do teatralizacji liturgii,
a tejże teatralizacji właściwa jest – niezgodna z naturą liturgii – opozycja: aktor–widz. Liturgia jest rytuałem, a rytuał nie poddaje się
transmisji i domaga się aktywnego współuczestnictwa wszystkich, celebransa i wiernych – bez podziału na aktorów i widzów. W transmisji
dochodzi do rozbicia jednorodnej czasoprzestrzeni na dwie odrębne:
15 Tamże.
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na czasoprzestrzeń aktywnego zgromadzenia (aktorzy) i czasoprzestrzeń pasywnych odbiorców (słuchacze, widzowie). Aby pokonać
naturalny proces teatralizacji relacji między podmiotowych podczas
Mszy św. transmitowanej, teologia wypracowała pojęcie partycypacji
intencjonalnej […], która wyraża stosunek odbiorcy (słuchacza, widza) do rzeczywistości sprawowanego misterium Mszy św., a w którym on sam z powodów obiektywnych nie może uczestniczyć”16.
Oglądanie (słuchanie) Mszy może więc być duchowo owocne, ale
nie jest uczestnictwem w liturgii. Ma pozwalać na wspólne, jednoczesne uczestnictwo wiernych lokalnej parafii w mszy celebrowanej
w oddalonym miejscu szczególnego kultu religijnego, np. Bazylice
św. Piotra na Watykanie. Dzięki temu transmisja telewizyjna pozwala
na utrzymanie stałej łączności wiernych z Kościołem. A przekazując
żywy obraz liturgii, znaków, gestów, wspólnej modlitwy czy śpiewu
wzmacnia w wiernych poczucie ich duchowej przynależności do
wspólnoty religijnej, jednocząc w ten sposób Kościół. Odwołując się
do podstawowych zmysłów odbiorców, zapewnia pełniejszy, bardziej
sugestywny przekaz treści nauk Kościoła oraz atmosfery ceremonii
niż popularna do niedawna, ale uboższa w środki wyrazu, transmisja
radiowa.
Abp Henryk Józef Muszyński – metropolita gnieźnieński – powiedział: „Internet jest nie tylko potrzebny, ale i konieczny do korzystania. Zdobywa on coraz szersze pole nie tylko w zakresie informacji
ale i ewangelizacji, którą dziś nawet trudno wyobrazić sobie bez Internetu. Uważam, że jest to pierwszorzędny środek ewangelizacji.
Zachęcam do czerpania wiedzy z Internetu, gdyż jest to najszybszy
środek komunikacji”17. Internet niewątpliwie wspiera działania Kościoła poprzez wnoszenie cennego wkładu nie tylko w życie Kościoła,
ale także w życie ludzi z całego globu ziemskiego. Argumentem przemawiającym za transmitowaniem Mszy Świętej w formie przekazu
16 A. Baczyński, Nauczanie Kościoła o przekazie Mszy św. w telewizji, w: W. Przyczyna (red.),Msza św. w telewizji, Kraków 2006, s. 20.
17 A. Jaworski, E-kościół, http://www.opoka.org.pl/varia/internet/ekosciol.html,
dostęp 15.02.2016.
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telewizyjnego może być myśl św. Jana Pawła II, pochodząca z listu
apostolskiego Dies Domini nr 54 o wiernych, którzy z różnych przyczyn nie mogą osobiście uczestniczyć w liturgii Mszy Świętej:
„…Transmisja telewizyjna stanowi cenną pomoc (…) a wraz z nią
pozdrowienie i solidarność całej wspólnoty. W ten sposób również
i Ci wierni mogą korzystać z obfitych owoców niedzielnej Mszy
św. oraz przeżywać niedzielę jako prawdziwy „dzień Pański” i „dzień
Kościoła…”
Korzyści płynące z zastosowania przez Kościół mediów
telewizyjnych18:
1. Przejaw podążania za zmianami w sposobie percepcji człowieka
w epoce społeczeństwa informacyjnego
2. Wysoka efektywność przekazu multimedialnego, ustępująca
jedynie bezpośredniemu kontaktowi
3. Rozszerzenie zasięgu przekazu Kościoła – przy tradycyjnym
funkcjonowaniu Kościoła jest on ograniczany do miejsca obrzędu
liturgicznego, rekolekcji oraz innych praktyk duszpasterskich
4. Jednoczenie Kościoła – poprzez wzmacnianie w wiernych poczucia wspólnoty religijnej dzięki możliwości jednoczesnego współuczestnictwa w obrzędach religijnych, bez względu na stan zdrowia
czy miejsce pobytu
5. Niezależność w doborze treści i formy przekazu nauk Kościoła –
o zawartości tworzonego programu TV decyduje jego autor
6. Umacnianie autorytetu Kościoła – budowanie wizerunku za
sprawą stałej łączność informacyjnej ze światem zewnętrznym
7. Wykorzystanie mediów społecznościowych (np. Facebook, portale religijne)
8. Możliwość archiwizacji telewizyjnej życia Kościoła – najatrakcyjniejsza forma uwiecznienia ceremonii, kazań, wydarzeń kulturalnych o charakterze religijnym
9. Ważnym aspektem związanym z własną telewizją jest też niezależność finansowa od podmiotów zewnętrznych, która umożliwia racjonalne zarządzanie kosztami obecności Kościoła w świecie
18 http://koscioly-live.pl/korzysci/, dostęp 15.02.2016.
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mediów. Osiągnięcie licznych korzyści związanych z własną telewizją
oraz z możliwością niezależnego realizowania transmisji na żywo.
10. Funkcja monitoringowa – kamery stosowane w ramach telewizji internetowej, dzięki instalacji we właściwych miejscach świątyni, szerokiemu zasięgowi widzenia oraz dużym wartościom zoomu
mogą z powodzeniem sprawdzać się także jako uzupełnienie systemu
monitoringowego. Dzięki temu możliwy jest jednoczesny wirtualny
„nadzór” nad świątynią.
Użycie przez Kościół nowoczesnych mediów oznacza korzyści
także dla wiernych:
1. Możliwość uczestnictwa w życiu Kościoła w niemal każdych
okolicznościach, bez względu na stan zdrowia czy miejsce pobytu;
świadomość stałej łączności z własnym Kościołem
2. Pełny, doświadczany audiowizualnie, odbiór atmosfery przekazywanego wirtualnie obrzędu liturgicznego, dający poczucie bezpośredniego współuczestniczenia w nim
3. Dostęp, w dowolnym czasie, do zapisów archiwalnych wydarzeń
z życia Kościoła
4. Możliwość archiwizacji ceremonii kościelnych o charakterze
prywatnym, takich jak śluby, Pierwsza komunia Święta i innych.
5. Globalny zasięg, dzięki temu liczba odbiorców online może być
znacznie większa niż przy tradycyjnej formule kontaktu Kościoła
z wiernymi.
Możliwości autopromocji – telewizja stwarza możliwość wirtualnego dostępu do świątyni także w celach poznawczych, popularyzujących walory historyczne i turystyczne obiektu. Może zdalnie
prezentować dorobek historyczny, zbiory muzealne, relikwie i inne.
W ten sposób Kościół może je promować, zachęcając online gości
z kraju i zagranicy do osobistych odwiedzin.
Streszczenie
Artykuł przedstawia możliwości Telewizji Internetowej jako narzędzie
głoszenia Słowa Bożego. Rozwój i wykorzystanie, czyli plusy za założeniem
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takiej telewizji w parafiach. W artykule również przedstawione są obawy
oraz minusy takiego przedsięwzięcia.
Słowa kluczowe: Internet, media, duszpasterstwo, Kościół katolicki
Key words: Internet, mass media, pastoral work, the Catholic Church
Summary
This article presents opportunities of Internet TV as a way of proclaiming
the Holy Bible. Development and use of, or the pros for setting up the TV
in the parishes. The article also shows fears and cons that kind of project.
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POWSZECHNOŚĆ KOŚCIOŁA I JEGO KONSEKWENCJE.
CZYLI O WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMACH
WYNIKAJĄCYCH Z INKLUZY WIZMU KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO W POLSCE.
The universality of the Church and his consequences. That is about
contemporary problems resulting from the inclusivism of the Roman
Catholic Church in Poland

Wstęp
Zasięg działania Kościoła od ponad dwóch tysięcy lat wymuszał na
Nim niejako konieczność poszukiwania dróg dojścia do tych, którym
chciał objawić Ewangelię Chrystusa oraz tłumaczyć ją tym, którzy
przyjęli ją za prawdę objawioną. Powołanie Kościoła do zwiastowania
Radosnej Nowiny o Chrystusie wyrasta przecież od Niego samego.
Polecił On swoim uczniom głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu
oraz udzielać chrztu w Imię Trójcy Świętej na znak początku nowego
życia i zmycia z siebie „starego człowieka” uwikłanego w grzech.
Sakrament chrztu, który jest właśnie tym duchowym momentem
opowiedzenia się po stronie Boga i Jego przykazań, powinien stanowić żyzny grunt ziemi, na której wzrasta wiara i wszystkie elementy
z nią związane. Optymistyczny rezultat oczekiwań pozostaje przez
wzgląd na wiele czynników jedynie pobożnym życzeniem albo teoretycznym założeniem nie mającym pokrycia w rzeczywistości.
Należy zatem skrupulatnie przyjrzeć się od strony przede wszystkim
praktycznej na rzeczywistość eklezjologiczną z perspektywy przymiotów Kościoła, w głównej mierze skutków przewartościowania
pojęcia „powszechności”.
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Wierzę w Kościół
Credo nicejsko-konstantynopolitańskie oprócz fundamentalnego
wyrazu wiary w Trójjedynego Boga zawiera artykuł wyznania w jeden
święty, powszechny i apostolski Kościół, chrzest jako element włączenia w Niego, który zarazem gładzi wszystkie grzechy, zmartwychwstanie ciała i żywot wieczny w przyszłym świecie1. Wspomniane
credo ustanowione jeszcze na długo przed podziałem chrześcijan
na tzw. denominacje pod wpływem niezgód doktrynalnych jest pomimo tego fundamentem i bazą dla konstrukcji sposobu i metody
wyrazu późniejszych artykułów wiary, charakterystycznych dla danej denominacji chrześcijan. Ogólne i hasłowe stwierdzenia pierwszego powszechnego wyznania wiary, stawiającego za cel kodyfikację
elementarnej nauki Kościoła, otwierają pewnego rodzaju myśl nad
istotą artykułów tego wyznania odnoszącego się przede wszystkim
do kwestii eklezjologicznych.
Rozumienie i akceptacja artykułu wiary w Kościół rodzi niemałe
źródło sporów, tak w perspektywie ekumenicznej jak i już nawet śród
katolickiej. Dogmatyka katolicka wypracowała dotychczas bardzo
bogate rozumienie podstawowych przymiotów Kościoła. Starożytne
wyznanie stało się bazowym źródłem do rozwoju (przynajmniej teoretycznego) rozumienia jakości Kościoła jako sakramentalnego
pośrednika zbawienia, w którym znajdują się wszystkie niezbędne
i pewne środki procesu zbawczego. Ten mandat, czy też niejako pełnomocnictwo zbawcze Kościół posiada od samego Chrystusa, który
przekazuje go swoim Apostołom – wybranym, którzy od tej pory
stoją na straży świętości Kościoła i jakości zbawienia wszystkich ludzi
(por. Mk 16,15-18; Mt 28,20)
Artykuły credo nicejsko-konstantynopolitańskiego wyrażają wiarę
najpierw w Boga – Ojca Wszechmogącego, Jezusa Chrystusa i Ducha
Świętego. Następnie zaś wyrażona jest wiara w Kościół. Jego Boska
geneza jest wyrazem wszystkich czterech podstawowych przymiotów, przede wszystkim zaś świętości, jako tego co pochodzi bezpośrednio od Boga. Przyjęcie wiary chrześcijańskiej jest zatem nie
1 BF IX 10.
| 88 |

Powszechność Kościoła i jego konsekwencje…

tylko przyjęciem wiary w Boga i Kościół, ale przede wszystkim wiary
Bogu i Kościołowi, przez który On sam przemawia. Tym niemniej
niemożliwe jest z perspektywy katolickiej odrzucenie Kościoła, przy
zachowaniu prywatnego odniesienia do chrześcijańskiej oferty wiary.
Tego rodzaju tendencje stały się już dzisiaj swego rodzaju modą społeczną, wykluczającą zwierzchnictwo i autorytet Kościoła wobec
wiary i moralności. Jest to problem na który składa się wiele czynników, tak zewnętrznych jak i wewnętrznych. Może mieć to jednak
bezpośrednie powiązanie z niezrozumieniem tego na jakiej zasadzie
Kościół ma być powszechny i czy powszechność tę należy rozumieć
jako propozycję zbawiania za wszelką cenę.
Kościół jest powszechny
Znamię powszechności jest zasadniczym elementem Kościoła. Jest
to cecha, która już według protestanckiego socjologa Maxa Webera
stanowi odróżnienie od wspólnot sekciarskich, które ze swej natury
są organizacjami ekskluzywnymi, stawiającymi wysokie wymagania
wobec nowych adeptów oraz członków, którzy weszli w szeregi danej
organizacji2. Z tego rodzaju religiologiczną koncepcją powszechności
wiązać będzie się omawiany tutaj problem. Niemniej jednak katolickość Kościoła to przede wszystkim Jego otwarcie się na pośrednictwo
zbawienia wszystkich ludzi, którzy w równym stopniu są najdoskonalszym dziełem stwórczym Boga, na Jego obraz i podobieństwo
(por. Rdz 1,26). Jest to poniekąd zadanie trudne, ponieważ misterium
zbawienia jest rzeczywistością, którą uchwycić można jedynie głęboką
wiarą. Kościół stara się w każdy możliwy sposób zapewnić uniwersalne środki zbawcze, niezależnie od statusu człowieka. Podobnie
jak w społeczności państwowej znajdują się ludzie różnych kategorii
statusowych, tak w Kościele wszyscy mają możliwość zjednoczyć się
we wspólnocie, której Ojczyzną nie jest żadna ziemia wyznaczona historyczną granicą i zarządzana przez osoby sukcesywnie zmieniające
się wraz z upływającą kadencją, ale jest nią rzeczywistość, której ze
2 Por. A. Zieliński, W okolice schizmy. Społeczności ewangelikalne wywodzące się
z katolickiego ruchu charyzmatycznego, Kraków 2009, s. 38-39.
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swej natury pragnie każdy człowiek – rzeczywistość pokoju, zgody,
miłości, doskonałości i wiecznej kontemplacji samego Boga.
W tej perspektywie Kościół winien jednoczyć ludzkość pod sztandarem wartości religijnych i moralnych przekraczających ziemskie
granice. Musi to być oferta przedsmaku niebiańskiej autentyczności,
której nie sposób osiągnąć zaspokajając się dobrami tego świata.
Z tego względu Ewangelia wymaga przyjęcia wyrzeczeń, które bynajmniej nie są zaczątkiem śmierci, ale życia3. Kościół zatem musi
uaktualniać w każdym czasie Ewangelię Chrystusa nie czyniąc z niej
jedynie spisu zakazów i uwag albo pozostając jedynie na elementarnym jej przekazie, czyniąc z niej tylko zabarwienie wobec najprostszych ekspresji religijnych ludzi, ale nieustannie rozwijać świadomość
chrześcijańską wiernych wyrażającą się w zadeklarowanej tożsamości
religijnej oraz prawidłowych formach kultycznych właściwych istocie
chrześcijaństwa.
Powszechność w wymiarze głoszenia Słowa Bożego wiąże się nieodłącznie z apostolskością Kościoła oraz Jego jednością, tzn. wspólnotą lokalnych Kościołów głoszących zawsze tę samą naukę katolicką.
Nie da się odłączyć wiary od Kościoła, ponieważ to Kościół posłany
jest do jej głoszenia na zasadzie najwyższego autorytetu, a nie jakiejś
otwartej propozycji lub co gorsza prywatnych opinii ludzi wobec pewnych kwestii religijno-moralnych (por. 2P 1, 19-21). Niemniej Kościół
musi zawsze wsłuchiwać się w głos swoich wiernych mając na uwadze
inną rzeczywistość wymiaru ich życia w stosunku chociażby do życia
kapłańskiego. Nie można robić przepaści między Kościołem a wiernymi, ponieważ w każdy sposób mija się to z celem Kościoła i Jego
apostolską misją głoszenia i duszpasterskiej troski. Powszechność
zatem jest ogromnym wyzwaniem, który nie może być rozumiany
jako usilne przyjmowanie za wszelką cenę ludzi i pozostawianiu ich
właściwie samym sobie.
Świadomość powszechności to również świadomość Jego świętości,
czyli krótko mówiąc zachowania takiego standardu, który nie odbiega
3 Por. Y. de Montcheuil, Wykłady o Kościele, tłum. L. Wiewiórkowski,Warszawa
1956, s. 78.
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od zasady sakralnego wymiaru Kościoła. Świętość eklezjalna nie
może być jedynie formułą teologiczną albo zasadą szeroko opisywaną
w podręcznikach dogmatyki. Nie można oddzielić świętości od praktyki i wewnętrznego życia wspólnoty. Musi być ona zatem czymś co
przepełnia wszystkie stany Kościoła, duchowieństwo i świeckich. Nie
należy jej jednak utożsamiać wyłącznie z osobistą świętością poszczególnych wiernych, ponieważ nie jest ona wypadkową jednostek, które
należą do Kościoła4. Z tego względu nie należy postrzegać świętości
Kościoła na zasadzie historycznego bilansu cnót i grzechów wiernych
katolickich. Już biblijne analogie pokazują, ze Kościół jest wspólnotą
ludzi zmagających się z grzechem. Jezus Chrystus przedstawia to
chociażby w swojej przypowieści o chwaście (por. Mt 13, 24-30)5.
Apostołowie Chrystusa również nie pozostali wierni swojemu Panu –
Judasz go sprzedał, Tomasz w Niego zwątpił zaś Piotr się Go zaparł,
a mimo to na nim Chrystus zapowiedział budowę swojego Kościoła
(por. Mt 16, 18-19). Świętość jest zatem zadaniem postawionym konkretnemu człowiekowi przez samego Boga, aby poprzez swoją wiarę
i wspólnotę Kościoła, pomimo osobistych upadków i skłonności do
grzechu, realizował nieustannie ten ideał i potrafił odczytywać go
w konkretnej rzeczywistości swojego życia6.
Gwarantem tej drogi ma być dany nam w dniu Pięćdziesiątnicy
Duch Święty, który prowadzi Kościół od początku Jego istnienia. Koncentruje On w sobie wszystkie właściwości prawidłowego funkcjonowania Kościoła w każdym wymiarze, gdyż jest On Duchem Prawdy
(J 16,13), właściwej pobożności (Rz 8,26) oraz żywotności Kościoła,
który jako „Boski oddech” pozwala trwać przy życiu Mistycznemu
Ciału Chrystusa oraz Jego członkom. Kościół zatem jako „sakrament
Ducha Świętego” musi nieustannie wsłuchiwać się w Jego głos (por.
Ap 2,7) aby nieustannie udoskonalać się na wzór Jego Boskiej świętości oraz z radością wyczekiwać zbawienia świata.
4 Por. tamże, s. 90.
5 Por. także W. Kalinowski, J. Rychlicki, Dogmatyka katolicka, Poznań 1954,
s. 95-96.
6 Por. KK 40.
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Powszechny czyli odarty z jakości?
Tak jak wspomniałem wcześniej, teologia wypracowała i nadal wypracowuje bogactwo pewnych modeli i teorii przymiotów Kościoła,
przede wszystkim w wymiarze Jego świętości i powszechności. Założenia jednak pozostają w praktyce jedynie założeniami, ponieważ nie
spełniają one swoich jakości i wizji, dając wrażenie dogmatycznych
prawideł oderwanych od rzeczywistości eklezjalnej.
Wola powszechnego zbawienia rodzaju ludzkiego wyrażona już
w kanonicznym Liście św. Pawła do Tymoteusza7 stawia przed Kościołem trudne zadanie prowadzenia wiernych w ramach dróg zbawienia. Nie wystarczy sakramentem chrztu włączyć kogoś w Kościół
i oczekiwać w ramach zasady ex opere operato jakiegoś cudownego
wzrostu wiary. Sakramenty jako znaki łaski Bożej stanowią pewną
wolę otwarcia się człowieka na łaskę przynależną danemu sakramentowi. Znaczy to tyle, że są one początkiem w odkrywaniu tajemnicy
łaski, którą dany sakrament obdarowuje. Konieczna jest tu zatem
oprócz osobistej chęci wzrostu duchowego, pomoc Kościoła jako
elementarnego pośrednika zbawczego w wymiarze kultycznym oraz,
co najważniejsze, wymiarze posługi Słowa.
Wydaje się zatem rzeczą zupełnie zbędną udzielanie sakramentów tym, którzy nie biorą na poważnie ich istoty w wymiarze zbawczym. Stały się one dzisiaj dla wielu jedynie jakimś elementarnym
wydarzeniem społecznym wpisanym w kulturę. Przysięga składana
przed Bogiem nie ma żadnego odniesienia praktycznego w kategoriach wiary. Chrzest rozumiany jest jako dobry obyczaj lub co gorsza
magiczny rytuał8 nie niosący za sobą żadnego charakteru perspektywicznego. Podobnie bierzmowanie, w którym Duch Święty daje
wierzącemu zdolność do pełnego odkrycia swojej wiary9, rozumiany
jest już jako swego rodzaju furtka do zostania rodzicem chrzestnym

7 Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który
pragnie by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy (1 Tm 2,3-4).
8 Por. K. Matwiejuk, Nadbużańskie przemyślenia, Siedlce 2013, s. 77.
9 Por. KKK 1303.
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lub bezproblemowego wzięcia ślubu kościelnego10. Sakramenty zatem
nie są pojmowane jako wola otwarcia się na rozwój Bożej łaski, ale
swego rodzaju zamknięcia pewnego etapu życia religijnego, w którym
sakrament jest kojarzony jako korona czy też uwieńczenie, nie mające
swoich skutków w istocie wiary11.
Powszechność woli zbawczej Kościoła zamyka się zatem w obdarowywaniu sakramentami osób kompletnie do tego nie przygotowanych. Liczy się zatem ilość a nie jakość. Droga po linii najmniejszego
oporu z zachowaniem jedynie elementarnych wymagań lub ich braku
ma swoje jakościowe konsekwencje. Praktyka pokazuje, że założenia opracowywane w ramach teologii są skutecznie nierealizowane.
Chodzi tu przede wszystkim o świadomość prawd wiary, która w społeczności wiernych jest znikoma. W przekazie kerygmatu wiary nie
10 Tematyka relacji wiary do sakramentów podniesiona została po raz kolejny na
początku grudnia 2015 roku podczas obrad Międzynarodowej Komisji Teologicznej
w Watykanie. Komisja mając na uwadze współczesne tendencje do separowania
wiary względem sakramentów odniosła się do przeżywania wiary bez sakramentów
oraz logiki udzielania sakramentów tym, którzy wiary nie mają. Trwają prace nad
wydaniem stosownych dokumentów w tej sprawie, por. Międzynarodowa Komisja
Teologiczna o wierze bez sakramentów, http://pl.radiovaticana.va/news/2015/12/05/
międzynarodowa_komisja_teologiczna_o_wierze_bez_sakramentów/1192357
[dostęp: grudzień 2015].
11 O. Ludwik Wiśniewski w swoim wywiadzie dla Tygodnika Powszechnego
wskazuje m.in. na problematykę przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania, podczas którego księża zdają sobie sprawę, że może to być jedyna okazja
do przynajmniej „wzrokowego” zapoznania młodzieży z niektórymi praktykami
Roku Liturgicznego: Kiedyś prowadziłem rekolekcje na północy Polski. Patrzę, a na
roratach cały kościół młodych ludzi. Idę więc do proboszcza i pytam, jak to robi. Odpowiada, że to młodzież do bierzmowania i mają specjalne indeksy potwierdzające
obecność w kościele. Po co? „Bo zobaczą przynajmniej raz w życiu, czym są roraty”.
Z innego miasta słyszałem o młodzieży, która po bierzmowaniu miała taką tradycję, że w radości, dzień po otrzymaniu sakramentu, uroczyście te indeksy paliła. To
jest wynik pychy i zarozumialstwa Kościoła. Pan pamięta jak z pogardą w Polskim
Kościele mówiliśmy podczas ostatniego Synodu o Kościołach niemieckim czy francuskim? „U nas są jeszcze ludzie w Kościołach, nie to, co tam, na Zachodzie”. Czy to
nie pycha?, w: Naród między chrztem a bierzmowaniem, wywiad Błażeja Strzelczyka
z o. Ludwikiem Wiśniewskim, „Tygodnik Powszechny” 01-02 (2016), s. 48.
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wystarczy już dzisiaj chociażby metoda św. Pawła z Areopagu, który
w płomiennej mowie zdołał przyciągnąć nieznaczne grono pogan
do Chrystusa (Dz 17,16-34), ponieważ kilkunastoletni cykl katechez
szkolnych czy też niedzielne homilie nie spełniają zazwyczaj swojej
nauczycielskiej funkcji. Wiąże się to z podejściem katechetów i duszpasterzy do jakości przekazu Słowa. Jest ono zaniedbywane kosztem
prostych form kultycznych na rzecz których formułuje się modlitwy
wyrażające często głębokie przesłanie teologiczne, mające natomiast
jedynie funkcję zachowania wiernych w ramach prawidłowego wyrazu modlitwy chrześcijańskiej, nie mającej jednak wymiaru refleksyjnego nad kontemplowaną tajemnicą.
Szeroka dowolność kultyczna i pewne mechaniczne podejście do
modlitwy rodzi niebezpieczeństwo otwarcia się na różne rodzaje fałszywej duchowości. Zawłaszczają one jedynie pewne symbole chrześcijańskie rodząc przeświadczenie jednej z kolejnych form kultycznych
w ramach chrześcijaństwa. Chodzi tu przede wszystkim o duchowość
ezoteryczną, szeroko rozpowszechnioną dzisiaj w mediach oraz synkretyczną duchowość dalekowschodnią, politeistycznie wplatającą
chrześcijaństwo jako jedynie jedną z opcji oferty duchowej, z chrześcijaństwem nie mającą jednak nic wspólnego12.
W ramach samego chrześcijaństwa fideistyczne podejście do
kwestii wiary wykluczające czynniki racjonalności, powoduje szukanie w pobożności coraz to nowych dróg swego rodzaju fantazji
12 Dla przykładu synkretyczny ruch Bhakti Marga (Ścieżka Miłości) założony
w 2005 roku przez Sri Swamiego Vishwanandę, ucznia Sathiego Sai Baby. Jest to
ruch, w którym uczestniczy również wielu katolików (w tym z Polski), a którego
celem jest rzekoma pomoc w osiągnięciu ostatecznej jedności z Bogiem: Sri Swami
Vishwananda uczy dostrzegać jednoczącą miłość, która wpisana jest w ścieżki wszystkich religii. Łatwość, z jaką łączy On elementy duchowości Wschodu z elementami
zachodniej tradycji duchowej, umożliwia doświadczenie Boga na bardzo osobistym
poziomie, niezależnie od kultury, płci czy wieku. Sri Swami Vishwananda nie dba
o to, w jaki sposób postrzegamy Boga, ani o to, jak Go nazywamy lub w jakiej formie
widzimy, ale o to, czy robimy to ze szczerym oddaniem i miłością, w: Mahamandaleśwar Sri Swami Vishwananda, http://bhaktimarga.pl/sri-swami-vishwananda/
[dostęp: styczeń 2016].
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religijnych. Mowa jest tu szczególnie o duchowości mirakularnej
stawiającej wydarzenia mistyczne i cudowne wyżej niż podstawowe
objawienie Chrystusa13. Podobnie rzecz ma się z duchowością charyzmatyczną, która jako wynik pewnej dogmatycznej stagnacji, tak
w Kościele protestanckim jak i później katolickim14 otworzyła drogę
do religijnych schizm między innymi ze względu na nieporozumienia
doktrynalne15.
Kościół wchodząc niejako w ogólnonarodową społeczność staje
się jej elementem w wymiarze przenikalnym. Powinno mieć ono
widzialny charakter przede wszystkim w osobach ludzi wierzących,
którzy na co dzień żyją swoją wiarą. Po raz kolejny praktyka pokazuje pewną bezradność duszpasterskiej misji Kościoła. Propozycje
współczesności godzące często w etyczne standardy bronione przez
Kościół stają się osią niezgody między hierarchią a wiernymi świeckimi. Kościół zaczyna interweniować wówczas kiedy wprowadzane
jest złe prawo, jednak ten radykalizm jest dopiero wynikiem zagrożenia. Znamienne jest jednak to, że na gruncie polskim radykalizm
hierarchii nie odzwierciedla postaw wiernych. Deklaracja przynależności do Kościoła katolickiego pozostaje jedynie kwestią płytkiej
tożsamości nie identyfikującej się z głębszym rozeznaniem wartości.
Z tego względu Kościół nie jest rozumiany jako sakrament zbawienia, ale wręcz przeciwnie jako przeszkoda w realizacji osobistego
szczęścia. Skupienie się na nawoływaniu do opamiętania moralnego
w przypadku tzw. „postawienia pod ścianą” będzie budzić jedynie
w ostatecznym przypadku rozgoryczenie, gdyż moralność wiernych
zaniedbana została w procesie katechetycznym, zaś ukształtowała się
współczesnym trendem laickim oferowanym przez kulturę masową.

13 Por. Religia potrzebuje rozumu, wywiad Marcina Żyły z ks. Andrzejem Kobylińskim, „Tygodnik Powszechny”, wydanie elektroniczne: 49 (2015), https://www.
tygodnikpowszechny.pl/religia-potrzebuje-rozumu-31421 [dostęp: grudzień 2015].
14 Por. M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego, t. 4, Warszawa 1992, s. 390.
15 Przede wszystkim w kontekście subiektywnej interpretacji Biblii oraz trudności
w praktykowaniu kultu maryjnego, por. A. Zieliński, W okolice schizmy…, s. 210-212.
| 95 |

Leszek Grula

Radykalizm postulatów nie jest jednak obcy jedynie ludziom świeckim. W wielu przypadkach również Kościół nie jest jednomyślny co
do niektórych kwestii. Dla przykładu postulat 5. przykazania „Nie
zabijaj” i wołanie papieża Jana Pawła II: „Nigdy więcej wojny”16 przy
jednoczesnym istnieniu Ordynariatów Polowych jest zwyczajnym
dysonansem postaw17. Jest to wprawdzie bardzo rzadko kontestowane
zestawienie jednak pokazuje pewną niekonsekwencję pojmowania
radykalizmu społecznego proponowanego przez Katolicką Naukę
Społeczną. Akceptacja radykalizmu celów (np. szlachetna walka
o sprawiedliwość społeczną) wiąże się, co jednak nie powinno mieć

16 Niech mi wolno będzie na tym miejscu powtórzyć słowa, które wypowiedział
Paweł VI wobec Organizacji Narodów Zjednoczonych: „Wystarczy przypomnieć, że
krew milionów ludzi, że niesłychane i niezliczone cierpienia, że daremne masakry
i straszliwe ruiny sankcjonują ten układ, który łączy was taką przysięgą, jaka winna
zmienić przyszłą historię świata: nigdy więcej wojny, nigdy więcej wojny! Pokój,
tylko pokój winien kierować losami narodów i całej ludzkości!, Homilia Jana Pawła
II w czasie mszy świętej odprawionej na terenie byłego obozu koncentracyjnego
Oświęcim-Brzezinka 7 czerwca 1979, http://mateusz.pl/jp99/pp/1979/pp19790607c.
htm [dostęp: styczeń 2016].
17 Warto jeszcze w tym miejscu wspomnieć o przykładzie Japonii, która od 1946 roku
twardo przestrzega zapisu 9. punktu swojej konstytucji, w którym naród japoński:
wyrzeka się na zawsze wojny jako suwerennego prawa narodu, jak również użycia lub
groźby użycia siły jako środka rozwiązywania sporów międzynarodowych. Ponadto:
Dla osiągnięcia celu określonego w poprzednim ustępie nie będą nigdy utrzymywane
siły zbrojne lądowe, morskie i powietrzne ani inne środki mogące służyć wojnie. Nie
uznaje się prawa państwa do prowadzenia wojny (Konstytucja Japonii z 3 listopada
1946 r. w: http://www.pl.emb-japan.go.jp/relations/konstytucja.htm [dostęp: grudzień
2015]. W związku z narastającymi konfliktami zbrojnymi na świecie, od kilku lat
rozważana jest ponowna militaryzacja kraju, dla poprawy jego bezpieczeństwa.
Wobec tych prób wypowiadają się zdecydowanie japońscy biskupi katoliccy, dla
których w odróżnieniu od innych państw: konstytucyjne wyrzeczenie się działań
zbrojnych jest drogą do pokoju oraz właściwą odpowiedzią udzielaną światu toczącemu
wojny i akceptującemu przemoc, w: Japonia: Kościół przeciwny remilitaryzacji, http://
pl.radiovaticana.va/storico/2007/08/08/japonia_kościół_przeciwny_remilitaryzacji/
pol-148793 [dostęp: grudzień 2015].
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miejsca, z akceptacją radykalizmu środków wynikających z samej
idei militaryzmu (w tym przypadku „zbrodnię pokonaj zbrodnią”)18.
Wkraczanie sfery sakralnej tak głęboko w elementy struktur świeckich (i odwrotnie) jest poważnym zagrożeniem dla istoty świętości
i powszechności Kościoła. Po pierwsze poprzez wymieszanie sfer
sakralnych i świeckich, Kościół zatraca sferę sacrum. Jego świętość
oraz właściwa misja ewangeliczna zostaje poniekąd sprofanowana.
Pisma Świętego, w odróżnieniu od praktyki koranicznej nie da się
przełożyć na model funkcjonowania państwa, gdyż Ewangelia jest niejako konstytucją Ojczyzny Niebieskiej, wywierającą dobry wpływ na
poszczególnych ludzi i całą wspólnotę Kościoła. Tymczasem pokusa
sakralizacji wielu elementów polityki czy też szeroko rozumianych
sfer typowo świeckich zaciera granicę pojmowania Kościoła w kategoriach powszechności ludzi natchniętych jedną wiarą.
Z tego względu dużym błędem jest postrzeganie swojej wiary zdeterminowanej przynależnością narodową (Polak – katolik). Wpisuje
się ona jednocześnie w pewien system udziału wynikającego z tradycji, kultury lub dobrego obyczaju. Wiara staje się jedynie jednym
z elementów jedności kultury narodu i sama w sobie warunkowana
jest przez czynniki świeckie. Dochodzi zatem do przebiegunowania
pewnych modeli jedności, w których dla ludzi wiary korzystniejszym
zdaje się być najpierw człowiekiem narodu, a dopiero później, z kulturowego nadania, człowiekiem wiary. System powinien być jednak
odwrotny – to najpierw wiara powinna być czynnikiem jedności
i sama w sobie wpływać na jakość jedności narodowej czy chociażby
stanowionego prawa. W społeczeństwie w którym 93% obywateli
deklaruje się jako katolicy19, czymś z założenia niedopuszczalnym
zdaje się stanowienie prawa sprzecznego z normami moralności
18 Por. Radykalizm społeczny, w: Słownik Katolickiej Nauki Społecznej http://www.
kns.gower.pl/slownik/radykalizm.htm [dostęp: styczeń 2016].
19 Według badań Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanego w grudniu
2015 r., w: Życie religijne w Polsce, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/wyznania-religijne/zycie-religijne-w-polsce,3,1.html [dostęp: grudzień
2015].
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chrześcijańskiej. W przypadku wprowadzania i społecznej akceptacji
sprzecznego z tymi normami prawa, na nic zdaje się utożsamianie
z wiarą, ponieważ jest ona jedynie etykietą nie niosącą głębokiej
przemiany życia. Tkwienie w takim rozumieniu wiary wpływa na
swobodne wtłaczanie negatywnych treści w świadomość społeczną,
które odbijają się później na jego funkcjonowaniu.
Jest to dzisiaj dobitnie zauważalne w krajach zachodniej Europy
zdominowanej przez dyktaturę tolerancji i wolności do wszystkiego
bez zachowania najmniejszych reguł zdrowego rozsądku. Choć niezaprzeczalne jest, że każdy człowiek jest w różnym stopniu determinowany przez wartości narodowo-patriotyczne, które we wzajemnym
współistnieniu mogą budować doskonałe skutki w przestrzeni społecznej i eliminować to, co kojarzone jest w ogóle z szeroko pojętą
deprawacją wartości ogólnoludzkich. Trzeba mieć na uwadze jednak
to, aby nie zacierać różnicy pomiędzy wiarą katolicką a narodowością,
ponieważ istota powszechności Kościoła wykracza poza wszystkie
zdefiniowane przez ludzi granice, obdarowując ich jedną nadzieją
zmartwychwstania i królowania w wieczności (por. 1 Tm 4, 10-11; 1
Kor 15, 20-24).
Drogi żywotności Kościoła
Ponad dwutysiącletnia historia Kościoła i obchodzony w 2016 roku
jubileusz 1050-lecia chrztu Polski jest żywym świadectwem wielkiego
dzieła Bożego pozostawionego przez Chrystusa w trakcie jego Wcielenia. Rzeczywistość ziemska wywiera na wszystkim co jest z nią
związane, zmiany jakościowe. Chodzi tu między innymi o prawa
biologii oraz pewne skutki historyczne mające bezpośredni wpływ
na obraz danej sprawy. Kościół wpisany w rzeczywistość ziemską
i tworzony przez ludzi sam z siebie podlega zmianom formalnym oraz
historycznym. Długi, z perspektywy ludzkiej, okres istnienia Kościoła
zarysował na nim wiele wydarzeń kształtujących jego samego od
wewnątrz oraz wpływ jaki Kościół miał na otaczającą rzeczywistość.
Historyczne naleciałości przebiegunowały jednak pojęcie powszechności Kościoła, przez co stał się On na tyle upowszechniony, że stracił
on niejako na wartości swojego sacrum.
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O. Edward O’Connor, kapłan od początku związany z katolickim
ruchem charyzmatycznym stwierdza, że: „Kościół tak często okazuje
się nieudolny, nieaktualny, małego ducha. Wydaje się iż nieczęsto
daje świadectwo w Chrystusie z ufnością, radością i przekonaniem;
natomiast wywołuje wrażenie iż walczy o utrzymanie swej władzy
nad masami, które od niego odchodzą”20. Ta bolesna perspektywa
pokazuje stan współczesnego Kościoła coraz bardziej bezradnie podchodzącego do chociażby problematyki sekularyzmu społecznego,
który aktywnie dominuje i pociąga ku sobie rzesze ludzi. O. O’Connor
pisze dalej: „Rzadko zdarza się, aby konwertyci byli przyciągani przez
Kościół jako źródło duchowej żywotności, wyróżniającej jego członków od innych ludzi. Częściej natomiast musimy usprawiedliwiać
się, dlaczego wywieramy wrażenie iż jako społeczność nie wydajemy
się żyć w sposób istotnie lepszy niż ludzie, którzy nie wyznają naszej
wiary”21.
Nawarstwienia historyczne przez które przechodził Kościół,
upowszedniły jego misję do takiego stopnia, że stał się on w oczach
ludzi nieaktualny i nie mający wobec nich oferty, która skutecznie
pociągałaby do radosnej zmiany życia. Rytualizacja wielu elementów
religii (przede wszystkim modlitwy), mechaniczny sposób działania
struktur kościelnych oraz wyrazu wiary, nie ma związku z szeroko
pojętym życiem, ale stanowi o nudnej stagnacji, swego rodzaju depresyjnym marazmie z którego należy się wyrwać22. Oczywiście nie da
się podać od razu gotowych rozwiązań, ponieważ problem jest głęboki
i złożony. Pewna stałość Kościoła w tradycji społecznej doprowadziła
do zaniechania działań właściwych Jego misji. Z tego względu pojmowany jest on już dzisiaj z perspektywy czysto zinstytucjonalizowanej,
czyli z optyki jedynie kości, nie zaś jako żywotne Ciało, w którym
nieustannie uwidacznia się aktywna forma duchowej egzystencji.

20 E. O’Connor, Ruch charyzmatyczny w Kościele, tłum. F. Żuromska, Warszawa
1984, s. 179.
21 Por. tamże.
22 Por. tamże, s. 180.
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Jej gwarantem jest niewątpliwie Duch Święty, którego rola została dzisiaj znacząco zmarginalizowana. Kościół potrzebuje dzisiaj
odnowy w Duchu Świętym. Nie chodzi tu wprawdzie o wspólnotę
charyzmatyczną, ale o samą ideę znaczenia i doniosłej roli Ducha
Świętego w Kościele. To właśnie dzięki Jego sprawczej mocy apostołowie zgromadzeni w Wieczerniku, dostąpiwszy napełnienia Nim,
wyszli odważnie głosić Ewangelię i zachęcać do nawrócenia (por. Dz
2,14-41). Stał się On dla nich energią, która pozwoliła im porzucić
wcześniejsze obawy i zacząć tworzyć Kościół poza ścianami miejsca,
w którym się gromadzili.
Biblijny obraz chrześcijańskiej wspólnoty pierwotnej jest nad
wyraz aktualny w perspektywie ponadhistorycznej działalności
Kościoła. Otwarcie się na działanie łaski Pięćdziesiątnicy wiąże się
według kardynała Leo Suenensa, z dwoma elementami. Po pierwsze
jest to wewnętrzne nawrócenie danego chrześcijanina, które uzdalnia go do odnalezienia swojego miejsca w Kościele. Związane jest to
z uświadomieniem sobie wielkiej wartości Kościoła jako sakramentu
zbawienia23, w którym Bóg działa najpełniej i w którym rozwija się
pełna zdolność wyrazu cnót chrześcijańskich. Po drugie, na wzór
apostołów, którzy otrzymali Ducha Świętego w darze Pięćdziesiątnicy,
jest wyjście z małej przestrzeni Wieczernika z własnym świadectwem
życia chrześcijańskiego i przede wszystkim umiejętnością odczytania
w konkretnej sytuacji jakości własnej wiary24.
Odkrycie własnego posłannictwa chrześcijańskiego jest zatem
porzuceniem obaw i odważnym wyjściem do świata z konkretnym
odniesieniem do rzeczywistości. Nie chodzi tu oczywiście o jakąś
nadinterpretację postawy chrześcijanina, wedle której upatruje się
w świecie w każdy możliwy sposób jakiegoś zagrożenia w postaci
nihilizmu, wobec którego wychodzi się z zagorzałą formą chrześcijańskiego fundamentalizmu jako recepty na duchową pustkę świata.
Posiadanie Ducha i Jego osobisty kult w świątyni własnego ciała (1
23 Por. KK 1.
24 Por. B. Dembowski, I Europejska Konwencja Liderów Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, w: Otrzymacie Jego moc, red. M. Babraj, Poznań 1985, s. 121-122.
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Kor 6,19-20) to umiejętność wejścia w przestrzeń społeczną oraz
właściwego umiejscowienia proporcji między tym co świeckie a stricte
religijne. Nie jest to zatem rezygnacja z bezpiecznych form chociażby
spędzania wolnego czasu ze względu na stereotypowe uprzedzenia.
Posiadanie Ducha jest właśnie tą emanacją świętości, która pozwala
wyrażać się w taki sposób w każdej sytuacji życia. Jest ona formą
poszukiwania i odnajdywania Boga nie tylko w pobożnej modlitwie.
Świętość powinna stać się elementem życia każdego członka Kościoła,
a nie być jedynie jakąś zewnętrzną manifestacją do osiągania konkretnych celów (por. Mt 6,5-6).
Aktywna kooperacja człowieka z Duchem Świętym jest w tym
względzie gwarantem właściwego rodzaju modlitwy osobistej oraz
wspólnotowej, gdyż „każda autentyczna forma pobożności pochodzi od Ducha Świętego i w Nim się wyraża”25. W tym względzie
potrzeba jest uporządkowania wielu kwestii kultycznych, w których
bardzo często dochodzi do zagarniania wielu funkcji trynitarnych
przez postaci świętych (szczególnie przez osobę Matki Bożej)26. Jest
to problem, który należy rozwiązać, aby żywa wiara opierała się najpierw na kulcie Osób Trójcy, dopiero później zaś przede wszystkim
na naśladowaniu aspektów życia wyniesionych na ołtarze, którzy
w doskonały sposób odzwierciedlali w sobie cnoty wiary. Jest to ważny
aspekt, który pozwoli uniknąć swego rodzaju dowolności w poszukiwaniu własnej tożsamości duchowej, bardzo często jak wspomniałem
już wcześniej, zakrawającej o synkretyzm religijny i różne formy
bałwochwalstwa.
Kościół powinien stać się zatem żywą katedrą Ducha Świętego,
Jego wspólnotą kultyczną, w której nieustannie uobecniają i realizują
się duchowe dary Pięćdziesiątnicy, która niejako wyrwała apostołów
25 Dyrektorium o Pobożności Ludowej i Liturgii 186.
26 O problemie zastąpienia postaci i roli Ducha Świętego przez Maryję w pobożności
katolickiej wypowiadali się zdecydowanie teologowie: H. Mühlen, Y. Congar,
R. Laurentin, L.J. Suenens oraz S.C. Napiórkowski, por. G. Bartosik, Mediatrix in
Spiritu Mediatore. Pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny jako uczestnictwo w pośredniczącej funkcji Ducha Świętego w świetle teologii współczesnej, Niepokalanów
2006, s. 304-312.
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z zamkniętych drzwi Wieczernika. Duch Święty zamieszkuje Mistyczne Ciało Chrystusa i jest sprawcą eklezjalnego „my”27, czyli
podstawowej zasady Kościoła, który jest wspólnotowy. Duch jest
w tym względzie elementarną regułą wszystkich przymiotów Kościoła, nadając im niezbywalną wartość teandryczną.
Zakończenie
Wielowiekowa tradycja Kościoła doprowadziła do znaczącego rozwoju wspólnoty eklezjalnej oraz reguł w niej panującej na płaszczyźnie kultycznej, zwyczajowej oraz prawnej. Daje się jednak odnieść
wrażenie, że żywotność historyczna jest diametralnie niewspółmierna
z żywotnością wewnętrzną Kościoła, która ograniczona została do
minimum przez wzgląd na to, że jego powszechność i świętość, poprzez różne czynniki sprowadzona została do powszedniości.
O ile Kościół w swym założeniu był, jest i zawsze będzie święty,
o tyle obraz świętości kształtowany jest świętością wiernych. Nie chodzi tu rzecz jasna o stworzenie wspólnoty wyłącznie ludzi świętych
na wzór starożytnej wspólnoty montanistów lub donatystów, którzy
chcieli odmawiać powrotu do Kościoła tym, którzy pod wieloma
względami zgrzeszyli lub upadli w wierze. Prawdziwa wiara musi
wiązać się z nieustannym wzrostem oraz budowaniem określonej
tożsamości religijnej w ramach Kościoła. Z tego względu jego powszechność musi być koherentna ze świętością i nie rozwarstwiać
się wraz z oddalaniem się od założeń teologicznych.
Wiara, która rodzi się ze słuchania (Rz 10,17) powinna być rozbudzana tą biblijną metodą z uwzględnieniem jakości i trafności
przekazu, szczególnie w dzisiejszych czasach, w znaczący sposób
wpływających na świadomość społeczną. Wzajemne przenikanie
się przymiotów Kościoła w praktyce, które od samego początku
dochodziły do głosu w świadomości wyrazu wiary, powinny być
fundamentem całej eklezjologii katolickiej, aby zachować stabilność
27 Por. F. Blachnicki, Chrystus i Duch Święty u początków Kościoła. Pneumatologiczny wymiar Kościoła i jego konsekwencje pastoralne, w: Duch, który jednoczy.
Zarys pneumatologii, red. M. Marczewski, Lublin 1998, s. 204.
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i jakość zasad wiary w samej świadomości wspólnoty wiernych, którzy
są najpełniej twórcami Kościoła, aby nieustannie poprzez niego byli
„doskonałymi, jak doskonały jest Ojciec nasz niebieski” (Mt 5,48).
Streszczenie
Credo nicejsko-konstantynopolitańskie zawiera w końcowym artykule
wiary wyznanie w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyraża
ono świadomość jakości Kościoła w Jego 4. podstawowych wymiarach.
Uwarunkowania historycznie znacząco wpłynęły na rozumienie wszystkich
własności i poziom ich istnienia. Artykuł ma za zadanie przedstawić współczesne formy przewartościowania przymiotów Kościoła na gruncie Polskim,
przede wszystkim w związku z niekoniecznie dobrze pojętym pojęciem
powszechności, które ma swoje jakościowe konsekwencje we wspólnocie
wiernych Kościoła katolickiego.
Summary
The Nicean-Constantinopol creed contains confessing into one saint, universal and apostolic Church in the final article of faith. It is expressing the
awareness of the quality of the Church in 4 of him vital statistics. Conditioning historically considerably affected understanding all properties and the
level of their being. The article has the task of describing contemporary forms
of redefining attributes of the Church on Polish land, above all in relation to
comprehending not necessarily well comprehended the universality which
has its quality consequences in ties faithful of the Roman Catholic Church.
Słowa kluczowe: Kościół, powszechność, inkluzywizm, sakramenty, Duch
Święty
Keywords: Catholic Church, universality, inclusivism, sacraments, The
Holy Spirit
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CZŁOWIEK JAKO ISTOTA RELIGIJNA W UJĘCIU
ANTROPOLOGII PRAWOSŁAWNEJ
Man as a religious being from the orthodox anthropological perspective
W procesie poznawania istoty ludzkiej szczególną rolę pełni chrześcijański światopogląd, którego częścią jest prawosławna antropologia. Podstawowym źródłem jej teologicznych koncepcji na temat
człowieka i myślą przewodnią jest nauka o obrazie i podobieństwie
Bożym w człowieku. Ten biblijny fakt analizowany w świetle późniejszych wydarzeń: grzechu pierworodnego, wcielenia i zbawienia
ludzi przez Jezusa Chrystusa, jest podstawą rozważań tajemnicy
istnienia człowieka.
Według W. Łosskiego określenie Boga jako Osoby, a następnie
przeniesienie tego pojęcia na człowieka, poprzez konstatację faktu
stworzenia go na obraz Boży, było najważniejszym osiągnięciem
myśli patrystycznej Ojców Kapadockich. Wykorzystując relację pojęć osoba – natura, Ojcowie Kapadoccy zastosowali ją do opisania
człowieka, który stworzony jest na obraz i podobieństwo Boże. Dzięki
temu nauczają, że cała ludzkość posiada tę samą naturę, którą miał
pierwszy człowiek Adam, od którego wszyscy się narodzili. Jedna
ludzka natura wyraża się w wielości ludzkich hipostaz osobowych,
jednak w odróżnieniu od Osób Świętej Trójcy nie odczuwają one
jedności w swej ludzkiej naturze między sobą. Każdy człowiek swe
człowieczeństwo postrzega jako indywidualność natury niezależną od
istoty wszystkich pozostałych ludzi. Stan takiego wyobcowania jest
konsekwencją grzechu pierworodnego. Przezwyciężenie grzesznego
rozdzielenia i powrót do poczucia jedności ludzkiej natury możliwy
jest tylko w Kościele, w którym poprzez sakramenty, ludzkość staje
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się jednym mistycznym ciałem Nowego Adama – Jezusa Chrystusa.
„Dwa bieguny bytu ludzkiego: natura i osoba, znajdują swą pełnię –
jedna w jedności, druga zaś w absolutnej różnorodności, bowiem
każda osoba osiąga zjednoczenie z Bogiem na swój własny, sobie
tylko właściwy sposób”1.
Oprócz terminów: natura i osoba, teologia prawosławna operuje
jeszcze dzięki św. Grzegorzowi Palamie pojęciem energia. Przy użyciu trzech zasadniczych kategorii pojęć: natura (istota), hipostaza
(osoba) i energia, teologia prawosławna w sposób wyczerpujący
ukazuje rozumienie istnienia Boga, świata i człowieka. Według Ch.
Jannarasa pod terminem energia należy rozumieć zdolność natury
do wyrażenia swej hipostazy, swego istnienia, czyniąc ją możliwą do
poznania i uczestniczenia w niej2. Energia natury nie tylko odróżnia
rodzaj ludzki od innych żyjących istot, lecz także wyróżnia każdego
człowieka poprzez jego indywidualne cechy wśród pozostałych ludzi3. Sposób, którym objawia się i wyraża każda ludzka hipostaza,
czyli osoba, z prawosławnego punktu widzenia ma charakter energetyczny. Prawosławna antropologia mówi o energii natury ludzkiej,
przejawiającej się poprzez rozum, wolę, intelekt. Energiami, poprzez
które wyraża siebie osoba są: dusza, ciało oraz wszystkie instynkty
i psychosomatyczne właściwości człowieka. W. Łosski podkreśla, że
osoba jest hipostazą całego człowieka, jego duszy i ciała, będącymi
energiami jego natury. Poprzez energie wyraża się osoba w sposób
wolny: zamykając się w granicach własnego „ja”, lub ukierunkowując się na zewnątrz, oddając siebie w darze Bogu i innym ludziom,
wypełniając w ten sposób prawdziwe powołanie człowieka. Natura
ludzka może być realizowana jedynie poprzez osobową hipostazę
(poza osobą ona po prostu nie istnieje). Osoba hipostazuje naturę

1 W. Łosski, Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego, przeł. I. Brzeska, Warszawa
2007, s. 228.
2 Zob. Ch. Jannaras, Wiera Cerkwi. Wwiedienije w Prawosławnoje bogosłowije,
Moskwa 1992, s. 82.
3 Zob. Tamże, s. 83.
| 108 |

Człowiek jako istota religijna…

dokonując zjednoczenia w jednej niepowtarzalnej egzystencji4, indywidualności i wolności, wszystkie energie natury ludzkiej: wolitywną,
intelektualną, seksualną, twórczą. Osoba powołana jest do określenia istnienia własnej natury. Po grzechu pierworodnym, osoba „nie
panuje” nad swą naturą, stając się jedynie pewną indywidualnością
tej natury. W sytuacji jednak, gdy osoba przezwycięży słabości oraz
zniewolenie swej upadłej natury i w swej wolności skieruje się poza
siebie, może zrealizować swoje prawdziwe powołanie i dostąpić celu –
zjednoczenia z Bogiem5.
Wolą Bożą ex nihilo6 powołany jest do istnienia świat duchowy
i świat materialny. Przenikają się one wzajemnie dzięki łasce Bożej,
podążając ku ostatecznemu wypełnieniu eschatologicznego czasu
i sensu swego istnienia: aby Bóg był wszystkim we wszystkich (1 Kor
15,28). Te dwa światy w szczególny sposób jednoczą się w człowieku.
Jego psychofizyczna natura staje się przestrzenią spotkania Twórcy
ze swym stworzeniem. Człowiek pełni wyjątkową i nadrzędną rolę
wśród pozostałych istot żyjących, jako ogniwo łączące świat ducha
ze światem materii, jest ukoronowaniem i zwieńczeniem całego aktu
stwórczego Boga. Odbicie chwały Bożej, które nosi w sobie człowiek7
jest zadatkiem jego świętości, poprzez którą powinien oddziaływać
na świat, czyniąc go sobie poddanym (Rdz 1,28).
Celem panowania człowieka nad stworzonym światem materialnym jest więc jego uświęcenie. Wyjątkowa pozycja człowieka wśród
innych stworzeń określona jest jego powołaniem ku poznaniu Stwórcy
4 Por. J. Meyendorff, Święty Grzegorz Palamas i duchowość prawosławna, przeł.
K. Leśniewski, Lublin 2005, s. 41.
5 Zob. W. Łosski, Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego, dz. cyt., s. 119-121.
6 Zob. 2 Mch 7,28: Proszę cię, synu, spojrzyj na niebo i na ziemię, a mając na oku
wszystko, co jest na nich, zwróć uwagę na to, że z niczego stworzył je Bóg i że ród
ludzki powstał w ten sam sposób,
Teksty z Pisma Świętego cytowane są według Biblii Tysiąclecia Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w wydaniu internetowym, http://biblia.deon.pl, (dostęp
10.10.2012)
7 Por. Ps. 138,14: Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są
Twoje dzieła.
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na najwyższym z możliwych poziomów8, na którym człowiek staje
się uczestnikiem Bożej natury (1 P 1,4) dzięki przebóstwieniu niestworzonymi energiami Bożym, wiecznie promieniującymi z istoty Boga.
Człowiek stworzony jako ostatni i najważniejszy, stał się przedstawicielem Boga na ziemi i jej gospodarzem. Będąc kapłanem stworzenia, powierzona mu została odpowiedzialność nie tylko za własne
zbawienie, ale też troska o zbawienie świata. Życie ludzkie powinno
więc być ciągłą liturgią, którą celebruje człowiek – homoliturgikos,
dokonując uświęcenia nie tylko siebie, ale i całego kosmosu.
Według teologii wschodniej wzrastanie w życiu duchowym służy
nawiązywaniu więzi prowadzących do osiągnięcia jedności człowieka ze swym Stwórcą, dostępując szczęśliwości już w tym życiu na
ziemi, a nie dopiero po śmierci, jak za św. Augustynem głosi teologia
zachodnia9.
Prawosławna antropologia ukazuje człowiekowi drogi powrotu
do Boga, poprzez odzyskanie utraconego podobieństwa i odnowienie
obrazu Bożego. Pisze o tym św. Ireneusz z Lyonu: Chrystus przyszedł,
aby człowiek odkrył w sobie obraz i podobieństwo Boże, abyśmy to,
cośmy zgubili w Adamie, to znaczy istnienie jako obraz i podobieństwo Boże, odzyskali w Chrystusie Jezusie10.
Stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo Boże umiejscawia
go na szczycie hierarchii wszystkich Bożych istot, jako tego, który
stanowi punkt styczny dwu światów, materialnego i duchowego.
Człowiek stworzony został przez Boga z dwóch zasadniczych elementów: materialnego ciała i duchowej nieśmiertelnej duszy. Składa
się z prochu ziemi i życiodajnego tchnienia: wtedy to Pan Bóg ulepił
człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia,
wskutek czego stał się człowiek istotą żywą (Rdz 2,7).

8 Por. J 10,34: Ja rzekłem: Bogami jesteście.
9 Zob. H. Paprocki, Sacrum i profanum – nadzieje i zagrożenia,[w:] Sacrum i profanum a współczesna kultura, M. Lipińska (red.), Warszawa 2006, s. 57.
10 Św. Ireneusz z Lyonu, Chwałą Boga żyjący człowiek, przeł. W. Myszor, Kraków
1999, s. 57.
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Tchnieniem życia dla św. Serafina z Sarowa był dar łaski Świętego
Ducha, dający człowiekowi doskonałe podobieństwo do istniejącego
w nim obrazu Boga, obdarzając go wielkim dostojeństwem i nieśmiertelnością11. Podczas gdy o wszelkich istotach żyjących mówi
się, że zostały stworzone „według ich gatunków”, w odniesieniu do
człowieka nie twierdzi się, do jakiego gatunku należy. Jest bowiem
rodzaju boskiego, stworzony „na obraz i podobieństwo” Boga12. Wartością człowieka i tym co odróżnia go od zwierzęcia, jest właśnie jego
jedność z Bogiem poprzez obraz, który nosi w swej duszy. Bez Niego
jest jedynie jednym z wielu. Z Nim jest niepowtarzalny. Jest nie z tego
świata. Jest niebiańskim darem dla świata13. Stworzony jako wcielony
duch, człowiek sytuuje się pomiędzy duchowością aniołów, a cielesnością świata. Święty Grzegorz Palamas widzi w tej sytuacji wyższość
człowieka nad aniołami14. Anioły są „wtórnymi światłami”, odbijają
światło Boga, człowiek zaś przemienia się w światło i oświetla świat:
wy jesteście światłem świata (Mt 5,14).
Człowiek został wyróżniony ze wszystkich innych stworzeń, ponieważ w Księdze Rodzaju powiedziano, że po stworzeniu pierwszych
ludzi Bóg pobłogosławił im (Rdz 1,28). Oznacza to, że Bóg zapragnął
dobra dla rodzaju ludzkiego, a pragnienie Boże ma niezmienną moc.
W ten sposób wartość człowieka jest określana przez jego wartość
w oczach Bożych15.
Według B. Wyszesławcewa człowiek jest mikrokosmosem istniejącym w wielkim świecie. W nim współistnieje martwa i ożywiona
materia. Jednak człowiek jest jeszcze czymś więcej, jego duchowa
11 Zob. Św. Serafin Sarowski, Ogień Ducha Świętego, przeł. H. Paprocki, Białystok
1992, s. 21.
12 C. Martini, Tajemnica ciała, przeł. A. Dudzińska-Facca, Warszawa 2001, s. 29.
13 Metropolita Sawa, [w:] Patriarcha Cyryl, Wolność i odpowiedzialność. W poszukiwaniu harmonii, przeł. H. Paprocki, Białystok 2010, s. 6.
14 P. Evdokimov, Wieki życia duchowego. Od Ojców pustyni do naszych czasów,
przeł. M. Tarnowska, Kraków 1996, s. 183.
15 Zob. Patriarcha Cyryl, Prawa człowieka i odpowiedzialność moralna, [w:] Wolność
i odpowiedzialność. W poszukiwaniu harmonii, przeł. H. Paprocki, Białystok 2010,
s. 90.
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samoświadomość i niezależność wznoszą go ponad jego naturę, co
sprawia, że można go określić nie tylko jako „mikrokosmos”, ale jako
„mikroteos”16. Ten termin objawia nam jedną z podstawowych prawd
chrześcijaństwa, która mówi, że człowiek nie żyje dla siebie, lecz został on stworzony przez Boga dla celu istniejącego poza nim. Celem
tym według Ojców Kościoła jest przebóstwienie, czyli możliwość
uczestnictwa w życiu samego Boga. Uważają oni, że człowiek staje
się w pełni człowiekiem jedynie wówczas, gdy uczestniczy w życiu
Bożym oraz realizuje w sobie przebóstwiające podobieństwo do Boga.
Pismo Święte oraz Tradycja Święta różnicują pojęcia obrazu Bożego i podobieństwa. Nie precyzują jednak jasno tego, co należy
rozumieć pod każdym z tych terminów17. Pierwszy najczęściej interpretowany jest jako „ontologiczny dar Boży” i duchowa osnowa
każdego człowieka. Pod drugim dostrzega się potencjalne możliwości
i zdolności do osiągnięcia duchowej doskonałości, wzrastania ponad
swój byt i przekraczania samego siebie.
Św. Bazyli Wielki rozważając słowa (Rdz 1,26-27) zauważa, że
w (1,26) mowa jest o obrazie i podobieństwie, a w (1,27) gdy dokonany został akt stwórczy człowieka, wspomina się tylko o obrazie,
według którego został stworzony18. Znaczy to, że obraz dany jest
nam w rezultacie stworzenia, podobieństwo zaś możemy osiągnąć
dzięki swej woli. Obraz został nam darowany, a podobieństwo zadane do realizacji w ciągu swego życia. Człowiek wszystkimi swoimi
siłami powinien osiągać to podobieństwo i dzięki swym zdolnościom
upodabniać się do swego Stwórcy. Ten cel jest głównym zadaniem
człowieka danym mu do realizacji w życiu, za które oczekuje go nagroda życia wiecznego. Realizacja podobieństwa dokonuje się poprzez

16 B. Wyszesławcew, Obraz Bożyj w suszczestwie człowieka, [w:] Russkaja religioznaja antropologia, Moskwa 1997, s. 395; Por. P. Evdokimov, Prawosławna wizja
teologii moralnej. Bóg w życiu ludzi, przeł. W. Szymona OP, Kraków 2012, s. 81.
17 Por. P. Evdokimov, Prawosławie, przeł. ks. J. Klinger, Warszawa 2003, s. 84-88.
18 Św. Bazyli Wielki, O pochodzeniu człowieka, I, 16-17, http://www.orthlib.ru/
Basil/sixday10.html, (data dostępu 15.02.2014).
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wierność zasadom moralnym wyrażonym w Dekalogu (Pwt 5,6-21)
i Dziewięciu Błogosławieństwach (Mt 5,3-12).
Podobnie jak św. Bazyli obraz i podobieństwo rozróżnia św. Jan
z Damaszku19. Wyrażenie „na obraz” interpretuje jako obecność rozumu i wolności woli, słowem zaś „podobieństwo” określa zdolność
upodabniania się do Boga poprzez dobre uczynki.
Według św. Grzegorza z Nyssy poznając najpierw Boga i szukając
Jego obrazu w sobie, można zrozumieć dopiero prawdę o człowieku20.
Św. Grzegorz uważał, że obraz jest w człowieku doskonały, w związku
z tym niemożliwy do opisania, ani do zilustrowania, tak jak niepoznawalny jest sam Bóg21. Według niego, tego obrazu nie da się też
z człowieka pozbyć, gdyż jest on podstawą jego istoty i nawet grzech
nie był w stanie go zniszczyć. Obraz może być przez grzech zniekształcony, przyćmiony, skażony, nigdy jednak nie da się go utracić.
Z woli Stwórcy obraz Boży został ontologicznie dany człowiekowi
i stanowi szczególną więź między nim i Bogiem. Św. Grzegorz z Nyssy
twierdził, że za obraz Boży powinno się przyjąć w człowieku wszystko
to, co nawiązuje w nim do Bożej doskonałości. Człowiek obdarzony
został, bowiem: życiem, mową, mądrością i wszelkimi wartościowymi
Bożymi darami22.
Św. Ireneusz z Lyonu i św. Grzegorz Palamas podkreślali natomiast, że nie tylko rozum i dusza jest miejscem istnienia obrazu,
ale także ciało człowieka. Św. Grzegorz Palamas zwracał uwagę, że
określenie człowiek stosuje się, nie do duszy lub ciała oddzielnie, ale
do nich wspólnie, gdyż wspólnie zostały one stworzone na obraz
Boży. Podobnie św. Maksym Wyznawca przypomina, że ciało i dusza uzupełniają się, a boski czynnik w człowieku, to nie tylko jego

19 Św. Jan z Damaszku, O czełowiekie, [w:] Tocznoje izłożenije prawosławnoj wiery,
Moskwa 1992, t. 2, rozdz. 12, s. 151.
20 Zob. Św. Grzegorz z Nyssy, O stworzeniu człowieka, przeł. M. Przyszychowska,
Kraków 2006, s. 16.
21 Zob. W. Łosski, Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego, dz. cyt., s. 115.
22 Zob. B. Wyszesławcew, Obraz Bożyj w suszczestwie człowieka, dz. cyt., s. 390.
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aspekt duchowy – jak utrzymywali Orygenes i Ewagriusz – lecz cały
człowiek, ciało i dusza23.
Ojcowie Kościoła zgodnie utrzymują, że obraz Boży w człowieku
jest odbiciem chwały Stwórcy, dzięki czemu przewyższa on swym
rozwojem inne stworzenia24 i ma możliwość poznania Boga oraz
prowadzenia życia duchowego w łączności z Bogiem. Św. Grzegorz Teolog rozwijając tę myśl zwraca uwagę przede wszystkim na duchową
naturę duszy, która decyduje o jakości życia ludzkiego poprzez rozum,
intelekt, wolność, samoświadomość. Stwierdza, że Bóg Stwórca obdarzył człowieka podobną sobie zdolnością sprawczą. W II homilii
na Paschę św. Grzegorz Teolog pisze: „Twórcze Słowo stwarza także
istotę żywą, złożoną z dwóch natur, to jest niewidzialnej i widzialnej,
mianowicie człowieka, z materii, już przedtem istniejącej, wziął ciało,
a od siebie włożył tchnienie – które Pismo nazywa myślącą duszą
i obrazem Boga – i postawił na ziemi jakby jakiś drugi świat, wielki
w małym, innego anioła, złożonego czciciela, oglądającego naturę
widzialną, lecz wtajemniczonego w naturę umysłową, króla stworzeń
ziemskich, poddanego niebu”25.
W teologii prawosławnej ukształtowało się pojęcie obrazu Bożego
jako daru Bożego, dzięki któremu człowiek może nawiązać wyjątkową
więź ze swym Stwórcą. Podobieństwo zaś, które jest skutkiem działania Ducha Świętego, zakłada pewien dynamizm, to coś, co człowiek
powinien zdobywać, lub też ku czemu powinien dążyć poprzez swoje
duchowe i twórcze zdolności. Realizację tej więzi św. Ojcowie dostrzegają w wolnym i odpowiedzialnym dążeniu człowieka do doskonałości Bożej. Świadectwem tego są cechy Boże istniejące w człowieku,
takie jak: duchowość, nieśmiertelność, rozum, zdolność mówienia,
wolność. Właściwości te przejawiają się w realizacji podobieństwa do
23 Zob. J. Meyendorff, Teologia Bizantyjska. Historia i doktryna, przeł. J. Prokopiuk,
Kraków 2007, s. 132.
24 Por. P. Evdokimov, Poznanie Boga w Kościele wschodnim, przeł. A. Liduchowska,
Kraków 1996, s. 34-35.
25 Patriarcha Cyryl, Wartość człowieka jako nosiciela obrazu Boga i jego podobieństwa, [w:] Wolność i odpowiedzialność…, dz. cyt., s. 130.
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swego Pierwowzoru poprzez wykorzystanie darów Bożych: mądrości,
miłości, dobroci, czystości, rozwagi, i innych.
Obraz Boży zakłada możliwość przebóstwienia ludzkiej natury,
jeśli ona w swej wolności tego pragnie i do tego zmierza. Dokonuje
się to poprzez współdziałanie woli człowieka i łaski Bożej. Celem
więc istnienia obrazu Bożego w człowieku jest to, aby stał się on
miejscem zjednoczenia człowieka z Bogiem, czyli, aby mógł on stać
się uczestnikiem boskiej natury (2 P 1,4). Teza ta jest najważniejszym
aspektem prawosławnej antropologii patrystycznej.
Dla Ojców Kościoła człowiek nie jest istotą autonomiczną, a jego
prawdziwe człowieczeństwo urzeczywistnia się tylko wtedy, kiedy
żyje on w Bogu i posiada boskie cechy26. Według nich człowiek należy do dwóch światów: ziemskiego i niebiańskiego. Z jednej strony
stanowi on ostatnie ziemskie ogniwo w stwórczym dziele Bożym,
z drugiej strony obdarzony tchnieniem życia jest zdolny do szczególnego poznania Boga, poprzez miłość i dążenie do przebóstwienia
łaską Bożą. Najważniejszym więc zadaniem człowieka – istoty religijnej jest, aby to co ziemskie wznieść ku niebiańskiej świętości, łącząc
w sobie niebo i ziemię.
Z punktu widzenia religii rozwiązanie problemów człowieka, nie
dostrzegając największego problemu ludzkiego – jego relacji wobec
Boga – jest rzeczą niemożliwą, ponieważ: kto z ludzi zna to, co ludzkie,
jeżeli nie duch, który jest w człowieku (por. 1 Kor 2,11)? Tylko człowiek dzięki swej duchowości jest w stanie mieć właściwe poznanie:
człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha.
Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem
można to rozsądzić. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz
sam przez nikogo nie jest sądzony (1 Kor 2,14-15).
Człowiek jako osoba nie może jednak być do końca pojęta. Nie
daje się jej w pełni wyrazić w terminologii i zamknąć w racjonalnych
definicjach, trudno jest także ją opisywać. Jego tajemnica według

26 Zob. J. Meyendorff, Teologia Bizantyjska. Historia i doktryna, przeł. J. Prokopiuk,
Kraków 2007, s. 129.
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prawosławnych Ojców Kościoła zgłębiona może być jedynie poprzez
poznanie Stwórcy, Którego obraz ma godność nosić w sobie człowiek.
Streszczenie
Myślą przewodnią prawosławnej antropologii jest nauka o obrazie i podobieństwie Bożym w człowieku. Określenie Boga jako Osoby, a następnie
przeniesienie tego pojęcia na człowieka, stanowi jej najważniejsze osiągnięcie. Relację pojęć osoba – natura wykorzystuje się do opisania człowieka.
Cała ludzkość posiada tę samą naturę, którą miał pierwszy człowiek Adam
i wyraża się w wielości ludzkich hipostaz osobowych. Oprócz terminów:
natura i osoba, teologia prawosławna operuje jeszcze pojęciem energia.
Według niej sposób, w który objawia się i wyraża każda ludzka hipostaza,
czyli osoba, ma charakter energetyczny. Prawosławna antropologia mówi
o energii natury ludzkiej, przejawiającej się poprzez rozum, wolę, intelekt.
Energiami, poprzez które wyraża siebie osoba są: dusza, ciało oraz wszystkie
instynkty i psychosomatyczne właściwości człowieka. Przy użyciu trzech
zasadniczych kategorii pojęć: natura (istota), hipostaza (osoba) i energia,
teologia prawosławna w sposób wyczerpujący ukazuje rozumienie istnienia
Boga, świata i człowieka.
Summary
The doctrine of man being created in the image and the likeness of God is
the leitmotif of orthodox anthropology. The anthropological greatest achievement lies in defining God as a person and in further transposition of this
notion to man. The relation between person and nature is used to describe
man. The entire humanity has the same nature that the first man – Adam
had. That nature is expressed in multiplicity of human personal hypostases.
In that context, apart from the terms of nature and person, orthodox theology applies also the notion of energy. Every human hypostasis (or a person)
reveals and expresses itself in an energetic way. Orthodox anthropology
teaches about the energy of the human nature, expressed through mind,
will and intellect. The energies through which a person expresses itself are:
soul, body and all instincts and psychosomatic properties of a man. Using
the three essential categories of notions, i.e. nature (being), hypostasis
(person) and energy, orthodox theology in an extensive way expresses is
understanding of the existence of God, world and man.
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Mirosław Białous
WYBRANE ZAGADNIENIA TEOLOGII POKUTY
NA OSNOWIE TRADYCJI PATRYSTYCZNEJ
Chosen issues of theology of the warp of the tradion patristic.
Zagadnienia pokutne, jako najistotniejsze dla życia chrześcijańskiego,
domagają się wyważonej refleksji i analizy teologicznej, w przeciwnym razie mogą stać się już to przedmiotem (często uzasadnionego)
lęku, zwłaszcza ze strony doświadczonego wcześniej mniej lub bardziej traumatycznym przeżyciem penitenta, z drugiej zaś przedmiotem kpiny bądź niesmacznego dowcipu kabaretowego.
Niewątpliwie analiza patrystyczna, będąca kluczem nie tylko do
prezentowanych w niniejszym artykule zagadnień, pozwala na całościową, wieloaspektową i pogłębioną prezentację problemu, z drugiej
zaś, z uwagi na język starożytnych dokumentów, staje się niedostępna
większości odbiorców. Jak się wydaje, popularyzacja patrologii jako
takiej, propagowanie poruszanych w niej zagadnień to wyzwanie na
trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa, to swoisty imperatyw moralny
dla nas, teologów.
Kwestia pokuty, zarówno w wymiarze pragmatycznym jak i sakramentalnym, była często poruszanym zagadnieniem. Uzasadnieniem
takiego stanu rzeczy był niewątpliwie grzech, który choć naturalny dla
życiowej kondycji słabych ludzi przecież stanowił element nieprzyjazny ich duchowego rozwoju, stąd domagał się doboru odpowiedniej
metody przeciwstawienia się jemu.
Ważnym elementem pokutnej refleksji patrystycznej jest jej pozytywne ujęcie. Pokuta to lekarstwo i ratunek dla grzesznika, droga
wyjścia z duchowego nieszczęścia. A choć bywa to często droga trudna
dla penitenta, choć wiąże się z różnymi duchowymi niewygodami,
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przecież streścić się może w dostępie do Tronu Łaski, aby znaleźć
Łaskę w stosownej chwili1. Współistnienie pokuty i grzechu jest więc
jednoznacznym „dowodem” Miłosierdzia, a zarazem zobowiązaniem
do dobrowolnego porzucenia zła i dokonania przemiany mentalnej,
zwłaszcza w sferze relacji pomiędzy wierzącym a Bogiem.
Dwie drogi ludzkiego istnienia
Już w Starym Przymierzu postawił Pan człowieka przed wyborem
błogosławieństwa i przekleństwa2. I w ten sposób człowiek znalazłszy się na rozstajach winien był dokonać jednoznacznego wyboru.
Wyboru jednak niełatwego, co potwierdza sam Apostoł Narodów3.
Zasugerowana na początku niniejszego artykułu pozytywna wizja
motywacji doskonałości w kontekście pokuty uzewnętrznia się już
w Didache, Nauce Dwunastu Apostołów, która z równa mocą, jak
współczesny jej List przypisywany Barnabie podkreśla możliwość
jedynie dualistycznego wyboru ludzkiego z jednoczesnym zastrzeżeniem o jakości wykluczającej zarysowanej alternatywy: jeśli wybierzesz dobro, odrzucasz zło i odwrotnie. wybór dobra odrzuca zło,
wybór drogi sprzeciwia się drodze śmierci.
Wartym podkreślenia jest jednak fakt, iż refleksja hamartologiczna nie sprowadzała się do opisu zaistnienia grzechu (nałogu)
nie skupiała się wyłącznie nad etapami rozwoju. Przeciwnie, opis
ten pomagał zrozumieć jego istotę, by pokazać grzesznikowi drogi
wyjścia. Posługujący się greką pisarze mówili o dwu zasadniczych
postawach pokutnych: konieczności uwagi, by grzechu nie popełnić
(prosoché) i modlitwy o siłę i wytrwanie (proséuche). Wiedziano
dobrze – nawet mnisi mogą ulec przekonującej sile grzechu, nawet

1 Por. Hbr 4,16.
2 Oto Ja kładę przed was błogosławieństwo i przekleństwo (Pwt 11,26); zestawienie
kontrastowe błogosławieństwa i przekleństwa (Pwt 30,1; Joz 8,34; i inne).
3 Zło, którego nie chcę, czynię, a dobro, którego chcę, nie czynię – Rz 7,19;
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mnisi mogą popaść w nałóg. Pokuta zatem winna być powszechna,
nikt też nie może odwrócić się od Chrystusa jako Lekarza4.
Jego terapia dokonuje się poprzez odpuszczenie grzechów, powodujące wejście człowieka na drogę prawości i Prawdy. A jest to,
zgodnie z myślą św. Augustyna, cud większy, niż stworzenie świata,
4 Por. wypowiedź Jezusa: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, co źle się mają
(Mt 9,12; Mk 2,17; Łk 5,31).
Muszą się zamknąć usta potępiające, gdy do Zacheusza podąży Bóg w gościnę (por.
Łk 19, 7), gdy zasiądzie z innymi grzesznikami do jednego stołu…
Odkupiciel – Lekarz uznaje w ludziach dwoistość ich postaw: jedni są zawsze silni,
(co wyraża participium ischyóntes), inni nieprzerwanie źle się mają (kakōn échontes).
Tę dwoistość ujawnia też opozycja: dikáioi (sprawiedliwi) i hamartóloi (grzesznicy).
Jednakże „zawsze silni” nie muszą być „zawsze sprawiedliwi”, a nieprzerwanie
„źle się mający” grzesznikami. Bowiem ani sprawiedliwości ludzka, ani grzech,
nie są kategoriami dualistycznymi, „czarno – białymi”, gdyż nie pozwala na to
egzystencja człowieka.
Lekarz jest niezbędny, by umacniać słabych i prostować drogi grzeszników, by
wesprzeć „źle się mających” i ostrzec „zawsze silnych” przed niebezpieczeństwem
upadku. W ten sposób Odkupiciel nie tylko leczy, lecz przekazuje pozytywną prawdę
Boga. Dokonując tego, pozwala człowiekowi poznać lepiej Jego i samego siebie.
Lekarz jest Nauczycielem, przekazującym metody realizacji życia szczęśliwego.
Dzięki tym metodom każdy doświadczyć może autentycznej prawdy o sobie samym,
a prawda ta doprowadzi go do pokory, która okaże się formą „zapotrzebowania”
na Lekarza. „Zapotrzebowanie” to będzie realizacją wraz z Nim zbawczego dzieła,
będzie wykorzystaniem i przyjęciem uprzedzającej Łaski.
To, że Lekarza potrzebują cierpiący na różny sposób, wydaje się truizmem, acz
wypowiedź Jezusa rozumieć należy w nieco szerszym znaczeniu. Truizm ten jest
de facto objawieniem swoistego, Bożego novum, czyli zaproszeniem grzeszników
do naśladowania postawy miłosierdzia we wszystkich relacjach międzyludzkich.
Zaproszenie to odnosi się też, a może nawet przede wszystkim, do ziemskich
szczęściarzy i panów sukcesu (por. Mt 18, 23 – 24). Przez cały Stary Testament,
niejednokrotnie, przewija się misteryjna, nieodgadniona tajemnica sukcesu bezbożnych, która w obliczu doświadczenia sprawiedliwych wydaje się niesprawiedliwością, nieporozumieniem czy nawet zaprzeczeniem Miłości. A przecież i oni
źle się mieć mogą, sami często o tym w swym zaślepieniu nie wiedząc. ( Św. Jan
Postnik, Sakrament spowiedzi, PG 88, s. 1892) por. Świat. Joan Złotoust, Połnije
sobranije tworenij, Moskwa 1994.
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bo powoduje z jednej strony zaangażowanie człowieka jako osoby,
z drugiej przejawia Miłość Boga w relacji większej serdeczności, niż
miało to miejsce w Raju5.
A zatem fenomen pokuty nierozerwalnie wiąże się z naprawą
skutków grzechu, nie jest więc bytem samym dla siebie, lecz funkcjonuje w powiązaniu z pozytywnym działaniem. Nie jest więc masochizmem, lecz twórczą ingerencją Boga i pozytywną odpowiedzią
jednostki ludzkiej. A sytuację taka uznać należy za niezmienną od
dwu tysięcy lat, gdyż człowiek nieustannie narażony jest na pokusy,
może podejmować fałszywe decyzje, których skutki przewyższają go
często do tego stopnia, iż sam się z nich nie podniesie6.
Błogosławiona rola pokuty jawi się najpełniej w kontekście skutków
grzechu, który św. Jan Klimak określał jako zamieszanie, i zamroczenie umysłu7. W czasie przebywania w grzechu niemałego wzburzenia
doznaje umysł, działający grzech wpływa bowiem negatywnie na jego
funkcjonowanie, przyzwalające nawet na szaleństwo lub haniebne
czyny8. Grzesznik w rezultacie nie rozumie swego stanu, wstąpienie
więc na drogę pokuty wiąże się z Bożym wezwaniem i działaniem.
Wezwanie to, istotne dla społeczności wierzących, staje się zasadniczym elementem powołania w Ludzie Bożym, pozwalającym na
rozpoznanie błędu i zwróceniu się ku Bogu z prośbą o Jego miłosierdzie i pomoc9.
Droga realizacji pokuty
Wbrew pozorom, nawet pomimo wskazanej ingerencji Bożej, antropologiczny wymiar realizacji pokuty nie jest prosty, napotyka bowiem
na liczne przeszkody. Jedna z nich, przez wielu Ojców uważaną za
5 Z uwagi na to św. Grzegorz z Nareku w jednym z hymnów zawartych w Księdze
Psalmów pocieszenia wychwala słowo zgrzeszyłem, gdyż człowiek, wyznając swa
winę wyraża wole otrzymania przebaczenia. A przebaczenie to „siostra Chrztu”.
6 Por. S. Bednarowicz, Grzech i pokuta w starożytnej Tradycji Kościoła, s. 1 [wersja
internetowa].
7 Иоанн Синайский, Лествица, dz. cyt., s. 73.
8 Szerzej: преп. Никодим Святогорец, Невидимая брань, dz. cyt., s. 148-149.
9 Μακαρίου Αιγυπτίου, Ομιλίαι πνευματικαί Ε΄, dz. cyt., 41,176.
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największą, jest rozwiązłość seksualna, gdyż bardziej niż inny grzech
osłabia ludzka wolę10. Nie mniej znaczącymi przeszkodami są zarozumiałość, która przeszkadza w jasnej ocenie jakościowej natury
grzechów i namiętności oraz żądza sławy, co nie pozwalają duszy
ludzkiej upokorzyć się ani dobrowolnie oskarżyć siebie11.
W realizacji pokuty – głosił Nil z Synaju – na przeszkodzie stoi
również przyzwyczajenie, nawyk. Ten ascetyczny autor pisał: „O ile
człowiek kajający się z całego serca i mający dobre intencje, oddala
się od grzechu i spieszy w kierunku Boga, o tyle owładnięty przez
złe przyzwyczajenia i diabelską tyranię znajduje się daleko od Boga
i potrzebuje wiele miłosierdzia i nadprzyrodzonej pomocy, żeby się
zbawić”12. Nawyk jest czymś wszechmocnym i staje się jakby drugą
naturą człowieka.
Każde grzeszne przyzwyczajenie szatan wykorzystuje przeciwko
człowiekowi, by stało się ono dla niego tyranem duszy i natury. Szczególnie trudne do uleczenia i zwalczenia są nawyki nabyte w wieku
dziecięcym, tkwią one bowiem głęboko w naturze i trudno je wykorzenić. Niekiedy trudność tę augmentuje brak silnej woli bądź
duchowe lenistwo.
Poważną przeszkodą w urzeczywistnieniu pokuty jest lekkomyślność i obojętność – owoce grzechu. Jak stwierdzał św. Antoni Pustelnik, gdyby nie obojętność i lekkomyślność duszy, nie istniałyby
przeszkody do zbawienia13, twórca grzechu dba zatem o ludzką lekkomyślność, by nie pozwolić człowiekowi na poważną refleksję nad
sobą, tak istotną w mentalnym wymiarze pokutnym.
Wskazaną myśl uzupełnia też św. Anastazy z Synaju: „Albowiem
nie napisałem o pokucie, aby zbałamucić wasze dusze, ale żeby was
obudzić. Nie abyście byli bardziej obojętni, ale żebyście byli bardziej

10
11
12
13

Arch. Łazarz Abaszydze, W piecu Babilonu, Hajnówka 2002, s. 8-9.
A. Osipow, Rady i przestrogi dla szukającego zbawienia, Poczajów 2001, s. 7-8
Ojciec Rodion, Oddziaływanie złych mocy na człowieka, Hajnówka 2008, s. 21-22.
Антоний Великий, w: Добротолюбие, t. 1, s. 114.
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chętni, tak jak przy dobrej walce z postami, abyście zwyciężali, abyśmy byli godni odpuszczenia grzechów i królestwa niebieskiego”14.
Pisarze wczesnochrześcijańscy swój ogląd pokutny poszerzali pogłębionym obrazem grzechu. Grzech nie był dla nich wyłącznie szatańskim działaniem, lecz także pogwałceniem prawa zewnętrznego.
Ten sposób pojmowania grzechu sprawia, iż także pokuta nabiera
wymiaru legalnego, prawnego. Doskonałym przykładem może być
pokutujący Dawid: przyznał on, iż poczęty jest jako grzesznik (por.
Ps 51,5), poznał jednak, iż żałować winien nie za uległość seksualności, lecz za pogwałcenie prawa do obrony, wyprawiając prawowitego
męża Bet Szeby na pewną śmierć w walce, wykraczając tym samym
przeciw piątemu przykazaniu15.
Prawne, acz nie legalistyczne ustosunkowanie się do grzechu wydaje się niezbędne dla właściwego określenia chrześcijańskiej tożsamości. Można, acz bardzo ogólnikowo, określić antropologiczny
wymiar nauczania patrystycznego jako prezentację grzesznika, skażonego złem, otwartego zarazem na Miłosierdzie i Łaskę. Pomiędzy tymi dwoma „filarami” życia duchowego winna występować
równowaga, przewaga bowiem świadomości grzechu wieść może
do rozpaczy, zbytnia zaś zuchwałość w odniesieniu do Miłującego
to początek utraty autentycznej, wpływającej na chrześcijańską codzienność, wiary.
Znaczenie i właściwe odczytanie wskazanych powyżej kwestii
potwierdza święty Symeon Nowy Teolog (949-1022):
Podobnie dusza, o której zwiastuję,
Gdy widzi światło, co wschodząc nastaje
Wie, w jak straszliwej się nurza ciemności,
W jakim zamknięta więzieniu bez wyjścia,
W celi będącej najgłębszą niewiedzą,
Zdolna jest pojąć zaledwie gdzie leży,
Gdzie jest zamkniona – a w dole błotnistym.
Tam węży pełno, a pełne są jadu,
14 Αναστασίου Σιναэτου, Λόγος εις τον Ψαλμόν ΣΤ΄, PG 89,1116.
15 Por. Αναστασίου Σιναэτου, Λόγος εις τον Ψαλμόν ΣΤ΄, dz. cyt., PG 89,1116.
| 124 |

Wybrane zagadnienia teologii pokuty…

Ona zaś sama w kajdany spętana –
– Dłonie i stopy nieczystość to sama;
Tak poraniona, a gadem przeżarta.
Ciało jej wzdęte, robactwem pokryte…
Czyliż nie zadrży, stan taki dostrzegłszy?
Czy nie zapłacze, ni krzykiem się ozwie?
Tylko wśród płaczu żarliwie ubłaga
Z jakże straszliwych oków wybawienia!
Z pewnością w jękach będzie lamentować,
Pewnie zapragnie dążyć za Chrystusem.
On czyni bowiem promieniste światło…16

Świadomość grzechu jako inicjalny etap pokuty
Fazą inicjalną istnienia każdego bytu, niejako pierwszym krokiem
jego zaistnienia jest mentalne uporządkowanie. W kontekście pokuty
dotyczy ono grzeszności. Jednocześnie warto zauważyć, iż w omawianym przypadku występuje swoisty fit back: z jednej strony świadomość grzeszności sprawia zaistnienie pokuty, z drugiej zaś istota
pokuty sprowadza się do uświadomienia grzechów17. Jest to pierwszy
wielki, podstawowy i konieczny warunek, bez którego nie nastąpi
oczyszczenie i uzdrowienie duszy pokutującego.
Taki stan rzeczy potwierdza też Symeon Nowy Teolog, w sposób charakterystyczny podkreślając przy tym, iż natychmiastowość
i szybkość uświadomienia sobie grzechu jest podstawą całej pokuty.
Nie można zwlekać, nie można odkładać na potem, gdyż potem może
już nie być na nią czasu18. Na ten fakt zwracał również uwagę św. Jan
Chryzostom, który pisał: „Kiedy grzesząc prosisz o odpuszczenie?
Gdy sam uświadamiasz sobie, że jest to grzech”19.
16 Św. Symeon Nowy Teolog, Hymns of Divine Love, Dimension Books 1975, Hymn
30, s. 164; por. Симеон Н. Богослов, Божественные гимны, Siergijew Posad 1917,
s. 257.
17 Cвятые Каллист и Игнатий Ксанфопулы, Наставления безмолвствующим,
О покаяни, w: Добротолюбие, t. 5, s. 428.
18 Симеон Н. Богослов, Божественные гимны, dz. cyt., s. 29-34.
19 Ιωάννου Χρυσοστόμου, Περί μετανοίας, dz. cyt., PG 55,576.
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Świadomość własnej grzeszności, pojmowana jako byt istniejący
sam w sobie może być jednak przejawem pasywności. Aby tak się nie
stało, winno jej towarzyszyć działanie w kierunku rozpoznania stopnia tej grzeszności, trudności w jej zwalczeniu, jakości przywiązania
do niej itp. Sprawa jest o tyle ważna, iż używając dosadnego języka
Wschodnich Ojców mamy tu do czynienia z grzechem jako „plugawym robactwem”, jako siłą infekującą duszę, wywołującą jej chorobę.
W związku z tym ważną się stanie prawidłowa ekspozycja stanu
grzeszności. Winna się ona pojawić niejako na pierwszym planie, nie
zaś być chowana w podświadomości bądź wręcz wyrzucana z pola
człowieczego poznania. Wszystko, co przyczyni się do odsunięcia
problemu sprawi, iż w swoisty dla siebie sposób przestanie on istnieć. A wtedy nie będzie już ni pasywności, ni aktywności, nastąpi
„sytuacja patowa”, z której nie wyniknie żadne pokutne usiłowanie.
Zwraca na to uwagę św. Izydor z Peluzjum, żyjący na przełomie
IV-V wieku: „Trzeba być więc pobudzonym do pokuty /…/. Jeżeli zaś
nie uświadomię sobie, że jest to grzech, nie przestanę grzeszyć. Jeżeli
ktoś bowiem nie uświadomi sobie, że jest chory, ten ani nie szuka
uzdrowienia, ani go nie dostąpi”20.
Podobnie głosi św. Jan Chryzostom: „Przekonajmy siebie, że zgrzeszyliśmy, nie tylko słowem, ale i w myśli. Nie tylko nazwijmy siebie
grzesznikami, ale wykażmy wyraziście grzechy, zdając sobie sprawę
z każdego z nich21.
Pokuta zaczyna się od uznania co jest grzechem wtedy, gdy dysponujemy prawidłową i słuszną opinię o nim22. W ewangelicznej
przypowieści o synu marnotrawnym powiedziano: „zastanowił się
nad sobą” (por. Łk 15,17). To „zastanowienie się” jest podstawą uświadomienia sobie własnych przewinień.

20 Ισιδώρου Πηλοσίώτου, Επιστολαί, (Listy 74,5), PG 78,1369-1371).
21 Św. Jan Chryzostom, Homilie na Ewangelię według św. Mateusza 67,1, dz. cyt.
s. 296-297.
22 Иоанн Златоуст, Толкование на Евангелие aп. Матфея, 23,7, Moskwa 1993,
s. 271.
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Analogicznie do postawy nawróconego syna, św. Łukasz prezentuje nam inny przykład właściwej refleksji pokutnej: dobrego łotra,
ukrzyżowanego wraz z Mesjaszem. Jakże wyrazista się zdaje jego
deklaracja nawrócenia, gdy karci wspólnie ukaranego: „Czy ty nie
boisz się Boga, kiedy cierpisz tę samą karę? My cierpimy sprawiedliwie, dostajemy to, na cośmy zasłużyli, lecz On nic złego nie uczynił.
I mówił: – Jezusie, pamiętaj o mnie, kiedy przyjdziesz do swego królestwa” (Łk 23,40-42).
Spróbujmy wykorzystać tę deklarację do wyeksponowania triady
zasadniczych wątków omawianej postawy. Możemy tu wyodrębnić
trzy autonomiczne elementy:
– bojaźń Bożą jako fundament odniesień wierzącego,
– rozumienie sprawiedliwego wyroku,
– odwołanie chrystologiczne.
Bojaźń Boża wydaje się elementem najbardziej autonomicznym ze
wskazanych i najbardziej rozpowszechnionych. Bóg jako Najwyższa
Instancja, Swoją Miłością domaga się posłuszeństwa i wierności. Kto
tę postawę zaprzepaści, nie dostąpi nawrócenia.
Rozumienie sprawiedliwego wyroku to rezultat dogłębnego rachunku sumienia, efektem którego jest postawa pokory. Pokorny
zaś człowiek pyta: Panie, do kogóż pójdziemy, Ty masz Słowa Życia
wiecznego (J 6,68). W ten sposób jego pokora znajduje drogę do
Chrystusa – Lekarza, a Ten umocni na drodze pokutnej.
Przykład dobrego łotra to prezentacja osoby uporządkowanej
mentalnie, przygotowanej na bardzo wysokim poziomie do zajęcia
miejsca w Raju. Nie zawsze jednak mamy do czynienia z taką postawą,
zwłaszcza na początku drogi pokutnej. Wtedy pomocą bywa uciążliwość grzechów, która z natury stymuluje człowieka do poszukiwań
bardziej „dogodnej” pozycji, a więc do leczenia duszy poprzez pokutę.
Święty Jan z Karpathos (VII w.) tak pisał: „Zestarzawszy się w grzechach i haniebnych namiętnościach, odrodziłem się teraz, odnalazłem
siłę i słodycz, ja, którego wcześniej uśmiercała materia. I spokojnym
spojrzeniem obejmuję teraz rzeczy tego świata. Odzyskałem nagą
prostotę natury i równocześnie zdrowie umysłu, wyleczonego dzięki
wielkiemu miłosierdziu Boga. Ponieważ zanurzyłem się w Jordanie
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poznania, skóra moja tak jak skóra Syryjczyka Naamana stała się
gładka niby skóra niemowlęcia (por. 2 Krl 5). Odtąd moje życie jest
jedno, wyzwoliłem się spod mocy węża i od chmary różnorakich
zmysłowych myśli, które wcześniej wbrew naturze nosiłem w sobie”23.
Uświadomienie sobie stanu grzeszności, w jakim trwa człowiek
grzeszny, prowadzi do skruchy i żalu za popełnione grzechy, staje się
kolejnym krokiem wiodącym do duchowej przemiany – do metanoi,
jest warunkiem uleczenia chorej duszy, powrotu do czystości serca
i umysłu, a w rezultacie powrotu do Jedynego Boga Ojca, który cierpliwie też czeka na powrót zaginionego dziecka.
Rachunek sumienia narzędziem świadomości grzechu
Jak wspomniano w poprzednim podrozdziale, dobry łotr z łukaszowej Ewangelii staje się przykładem dogłębnie przeprowadzonego
rachunku sumienia. Samo określenie „rachunek” może się wydać
nieadekwatne w odniesieniu do pracy nad świadomością, aczkolwiek
niewątpliwie zawiera w sobie element obrachunku z samym sobą
czy rozrachunku z przeszłością. Czyż nie tak rodzi się świadomość
grzechu?
U podstaw takiej postawy duchowej leży stwierdzenie o charakterze fundamentalnym: „Bóg zna ukryte rzeczy każdego, zna je
także sumienie. Stamtąd więc, [z sumienia] może pochodzić zaczątek
poprawy”24. Oczyszczone przez modlitwę i czujność sumienie zawsze
pobudza do pokuty.
Filoteusz z Synaju (przełom IX-X wieku) pisał: „Nie stawiajmy
oporu sumieniu, które mówi o tym, co służy zbawieniu i wskazuje,
jak postępować; nieustannie też przypomina o naszych zadaniach
i obowiązkach. Czyni to zwłaszcza wówczas, gdy zostaje oczyszczone
za pomocą czynnej, skutecznej i starannej czujności umysłu. Wtedy,
23 Преподобного Отца нашего Иоанна Карпафскаго к монахам, находящимся
в Индии, писавшим к нему, сто увещательных глав, rozdz. 37, Добротолюбие,
t. 3, s. 428.
24 Свят. Марк Подвижник, 200 глав о духовном законе, rozdz. 70, w:
Добротолюбие, t. 1, s. 461.
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z racji swej czystości, sumienie wydaje stosowne, wyraźne i pewne
osądy. Z tych właśnie powodów nie należy go oszukiwać. W naszym
wnętrzu zwiastuje ono bowiem życie miłe Bogu. Surowo oskarża
duszę, gdy pogrąża się ona w grzechu. Wskazuje, jak podnieść się
z upadku, napomina upadłe serce i wzywa do skruchy, ukazuje środek
zaradczy i przyjaźnie mu go podsuwa”25.
Podobnie pisał św. Hezychiusz z Synaju, który żył na przełomie
VI-VII wieku. Podkreślał, że analiza własnego sumienia, czyli biblijnie
pojmowanego „wnętrza”, pozwala odnaleźć w nim własne grzechy,
a nawet szatańską ingerencję: „Gdy ktoś, znajdując się wśród wielu
osób, trzyma w ręku lustro i patrzy w nie, widzi w nim nie tylko swoją
własną twarz, ale także inne, odbijające się w tym samym lustrze.
Podobnie, jeśli ktoś bacznie spogląda w swoje serce, dostrzega w nim
stan swego wnętrza, jak również czarne twarze niewidzialnych złych
mocy”26.
Jakość uznania własnej grzeszności zależy w znacznej mierze od
jakości badania własnego sumienia. Św. Jan Chryzostom radził, aby
to właśnie sumienie stało się przewodnikiem na drodze ku doskonałości, któremu każdy posłuszny zdaje sobie doskonale sprawę z tego,
co uczynił. Należy starannie zawsze badać własne wnętrze i śledzić
pragnienia własnego serca, aby wzrosła świadomość grzechu i słabości, aby umacniała się wiara, iż tylko Jezus Chrystus odpuszczać
może grzechy27, że odpuszczenie to jest możliwe, podobnie jak jego
skuteczność, czyli oczyszczenie z wszelkiego jawnego bądź ukrytego
grzechu. Takie oczyszczenie to forma uczestnictwa w oferowanej
przez Mesjasza wolności28.
We wskazanym zagadnieniu ważne wydaje się też oferowane przez
Ojców uzupełnienie, a raczej zachęta, by rachunku sumienia nie tylko
nie zaniedbywać, lecz dokonywać codziennie, a nawet kilka razy na
dzień. Św. Symeon Nowy Teolog tak rozważał tę kwestię: „Dołóż
25
26
27
28

Tamże, t. 3, rozdz. 28, s. 457.
Tamże, t. 2, rozdz. 23, s. 170.
Por. Mt 9,2-5; Mk 2,5-7; Łk 5,20-23;
Ιωάννου Χρυσοστόμου, Περί μετανοίας, Homilia 7, PG 49,321-337.
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wszelkich starań, aby badać siebie każdego dnia i każdej godziny,
a nigdy nie przestawać, ale mając przed oczyma wszystkie przykazania, wciąż mocniej i potężniej zdawać sobie sprawę z tego, czy do
nich się stosujemy”29.
Także św. Hezychiusz z Synaju zachęcał: „Każdego dnia i o każdej
porze musimy osądzać nasze uczynki i czuwać nad nimi, i co wieczór
czynić je poprzez skruchę lżejszymi, jeśli chcemy razem z Chrystusem
panować nad złem. I musimy sprawdzać, czy to, co robimy i myślimy,
jest zgodne z Prawem Bożym, tak, abyśmy nie byli oszukiwani, gdy
tylko zabraknie nam rozsądku, przez zmysły”30.
Codzienny rachunek sumienia prowadzi do poprawy życia. Jak ten,
kto wchodzi przez drzwi, jest już wewnątrz, tak ten, co bada swoje złe
czyny i zdaje sobie z nich sprawę, panuje nad własnymi słabościami.
Gdy bowiem dopuszcza do głosu świadomość grzeszności, daje dowód
poszukiwania uzdrowienia, gdy oświadcza, deklaruje jednocześnie
też poprawę.
Jeżeli duch uwolniony został od wszystkich swoich nieprzyjaciół
i osiągnął pokój, to żyje on w innej, nowej epoce, w której widzi rzeczy
nowe, nieprzemijające31.
Wyznanie win czyli deklaracja nawrócenia
Wskazana forma pokutna może mieć, a najczęściej ma, wymiar sakramentalny, stanowiąc warunek konieczny odpuszczenia grzechów.
lecz może też być wyrazem jakościowej kondycji człowieka, często
uwikłanego w wielkie przewinienia.
W obu przypadkach mamy do czynienia z rezultatem pracy mentalnej, przeto deklaracji orzekającej, a nawet wartościującej. W obu też
przypadkach podtekstem deklaracji jest niechęć do dalszego grzechu,
podjęcie starań o jakość poprawy.

29 Симеон Новый Богослов, Двенадцат слов, Siergijew Posad, Moskwa 1911,
s. 29-31.
30 Добротолюбие, t. 2, s. 193.
31 Исая Отшельник, Добротолюбие, rozdz. 10, s. 399.
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Na drodze każdego wymiaru nawrócenia wyznanie win wydaje się
niezmiernie potrzebne. O tym wyznaniu wspomina niejednokrotnie
Pismo Święte: „Tak, wyznaję moją winę i trapię się moim grzechem”
(Ps 38,19), „przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem (Ps 51,6), wyznałem
mą nieprawość Panu i uwolniony będę z mego grzechu” (Ps 32,5)
i szereg innych. Odniesienia skrypturystyczne, zwłaszcza starotestamentalne, zdają się stawiać w jednym szeregu sakramentalną i niesakramentalną jakość deklaracji, co było zapewne podyktowane faktem,
iż pokuta nie stała się jeszcze chrystusowym sakramentem, lecz była
głęboko zakorzenionym „składnikiem” izraelskiej pobożności.
Jednak chodzi tu o wyznanie sakramentalne, odwołajmy się do
św. Jana Chryzostoma: „Wyznaj to, co popełniłeś, człowiecze, wypowiedz swoje grzechy, abyś otrzymał odpuszczenie win. Poprzez
wyznanie dostępujesz bowiem daru odpuszczenia”32. Wyznanie
win wiąże się z poczuciem grzeszności, czyli właściwą oceną swego
postępowania.
Św. Jan Chrzciciel – jak pisał św. Jan Chryzostom – „przyszedł nie
czyniąc nic szczególnego, jak tylko wzbudzając w ludziach poczucie
własnych grzechów. Ważką rolę w tym procesie odgrywał wygląd
zewnętrzny ostatniego Proroka, którego pokutny charakter potwierdzały też własne jego słowa. Nie mówił bowiem nic innego, jak tylko:
Wydajcie owoce godne nawrócenia (por. Mt 3,8; Łk 3,8;).
Ponieważ brak poczucia własnych grzechów skutkował odstępstwem od Chrystusa, poznanie zaś własnych win pobudzało chęć
szukania Zbawiciela i wzmacniało pragnienie odpuszczenia, przybył
św. Jan w celu przygotowania i przekonania ludzi do pokuty, nie aby
zostali ukarani, lecz aby przez nawrócenie stali się bardziej pokorni
oraz poznawszy siebie dążyli do osiągnięcia odpuszczenia”33.
Swą działalność nazywał Święty Baptysta chrztem nawrócenia,
ale, jak dodaje Pismo Święte, nawrócenie to miało się realizować
32 Иоанн Златоуст, Беседа на 1 послание к Коринфианам, w: Полное собрание
творений, dz. cyt., s. 431-436.
33 Homilie na Ewangelię według św. Mateusza 10,2,4, przeł. J. Krystyniacki, t. 1,
Kraków 2000, s. 124.
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„dla odpuszczenia grzechów” (Łk 3,3). Jan był pierwszym świadkiem
gotowości do nawrócenia, sam też przyjmował wyznanie win, aby
w ten sposób stała się prosta droga nawrócenia i otwarła grzesznikom
dostęp do nieba. Św. Jan Chryzostom dodaje w swoim komentarzu:
„Nie dlatego wzywał ich do wyznania win i odwrócenia się od grzechów, aby byli karani, lecz by tym łatwiej mogli później dostąpić
odpuszczenia. Gdyby siebie nie potępiali, nie szukaliby łaski, a nie
szukając jej, nie mogliby dostąpić odpuszczenia, do którego ów chrzest
(nawrócenia) torował drogę”34.
Poprzez sakramentalną pokutę grzesznik dostępuje łaski pojednania z Kościołem, co więcej, jego nawrócenie sprawia, iż Społeczność
Wybranych i Powołanych staje się Oblubienicą Chrystusa na miarę
eschatologiczną: „[Eklezja] chwalebna, bez skazy, bez jakichkolwiek
uchybień, lecz święta i nieskalana” (Ef 5,27).
Ponadto sakrament pokuty okazuje się skutecznym lekarstwem
przeciw grzechowi, bowiem wyznanie win ma istotne znaczenie w terapii duchowej. Szczęśliwy ten, komu Pan nie poczytuje winy (por.
Ps 32,2), gdyż otrzymał on nowe siły i moce do walki z grzechem i do
wytrwania w łasce.
Święty Klemens Rzymski zachęcał chrześcijan z Koryntu, będących świadkami lokalnych waśni i sporów: „Prośmy o darowanie
naszych win i wszystkiego, cośmy uczynili z poduszczenia diabła.
Lepiej bowiem wyznać grzechy, niż trwać w zatwardziałości serca,
jak czynili to ci, co zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi, słudze
Bożemu. Spotkała ich kara widoczna dla wszystkich /…/. Niczego
nie potrzebuje, bracia, Władca wszechświata, niczego od nikogo
nie wymaga oprócz jednej rzeczy: wyznania grzechów. Dawid, jego
wybrany, mówi bowiem: «Wyznam Panu moje winy, milsze to niż
cielec, co ma już rogi i racice. Niech widzą to ubodzy i niech się radują» (Ps 68,31-33)”35.

34 Tamże, s. 125.
35 List do Koryntian 51,1-52,1, w: Pierwsi świadkowie, przeł. A. Świderkówna,
Kraków 1998, s. 74.
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Kiedy św. Klemens Rzymski mówi o tym, że dla oczyszczenia
sytuacji w Koryncie Bóg potrzebuje jedynie wyznania grzechów,
wskazuje na konieczność sakramentalnego wymiaru pokuty. Bez niej
nie ma odpuszczenia win oraz pojednania z Bogiem i z Kościołem.
Dla pełniejszego zrozumienia jakości pokutniczego oddziaływania warto przywołać na pamięć jeden zwłaszcza obraz o charakterze
eklezjologicznym – obraz Chrystusowego Ciała.
Charakter istnienia wspólnoty, jakość bytowania społeczności
jako społeczności zakłada istnienie ontologicznego węzła pomiędzy
poszczególnymi członkami.36. Św. Paweł apostoł pisze: „Dlatego gdy
jeden członek cierpi, pozostałe uczestniczą w jego cierpieniu, gdy zaś
doznaje czci, cieszą się razem z nim” (1 Kor 12,26), uczy także: „Czy nie
wiecie, że odrobina kwasu zakwasza całe ciasto?” (1 Kor 5,6). Oddziaływanie zatem wskazanego węzła nie jest rzeczywistością obojętną
względem jakości eklezjalnego przeżywania, lecz odzwierciedla stan
duchowy poszczególnych jednostek. W ten sposób ważny się staje
sposób duchowej egzystencji poszczególnych chrześcijan – ważne,
czy żyją oni w grzechu, czy w stanie pokuty wiodącej do Łaski.
W starożytnym chrześcijaństwie sakramentu pokuty udzielano
w ramach nabożeństwa, na które gromadzili się członkowie społeczności lokalnej. Św. Jan Chryzostom zachęcał: „Jesteś grzesznikiem,
wejdź do Kościoła, powiedz, że zgrzeszyłeś, a otrzymasz odpuszczenie grzechów”37. A w innym miejscu mówił: „Jesteś grzesznikiem,
wejdź do kościoła wyznać swój grzech, a jeśli jesteś sprawiedliwy,
także wejdź, aby nie odejść od swej sprawiedliwości, dla obu stanów
bowiem granicą pozostaje Kościół”38.
Sakramentalna pokuta dokonuje się przed spowiednikiem, którym może być biskup albo inny ustanowiony kapłan. Obecność
spowiednika jest konieczna. Bez jego obecności nie może się dokonać sakrament. Jest on narzędziem, dzięki któremu dokonuje się
36 Por. Mikołaj Afanasjew, Kościół Ducha Świętego, Białystok 2002, s. 112-113.
37 свят. Иоанн Златоуст, Беседы на послание к Римлянам, 14,5, Moskwa 1994,
s. 664-665.
38 Homilie na List do Rzymian 11,3, dz. cyt., Kraków 1995, t. 1, s. 164.
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sakramentalny wymiar pokuty, pośrednikiem Boga w odpuszczeniu
grzechów chrześcijaninowi uczestniczącemu w nawróceniu. On – jak
podkreśla Jan Chryzostom – poucza i udziela łask, tak jak Dawid
został pouczony przez Natana, a za jego pośrednictwem przez samego Boga39.
Z uwagi na „mediatoryjny” charakter posługi spowiedniczej akt
pokutny zachowuje obecne już w okresie starotestamentalnym osobiste odniesienia do Boga. Człowiek nadal wyznaje swa nieprawość
Panu i to Sam Pan poznaje ciężar jego grzechu. Obecność spowiednika pozwala jednak na wzbogacenie tych relacji o aspekt ojcowski,
sędziowski, lekarski czy doradczy nawet. Na takich bowiem aspektach
zasadza się jego funkcja pośrednicza.
Podobnie tę rolę określił św. Nikodem Hagioryta: jako ojciec –
spowiednik ma być obrazem miłosierdzia, jakiego Bóg udziela
grzesznikowi; jako pośrednik – jest narzędziem odpuszczenia grzechów; jako doradca – prowadzi grzesznika po drogach zbawienia40.
To spowiednik doprowadza grzesznika do stanu skruchy, zachęca
do szczerej spowiedzi i wyznacza ćwiczenia pokutne (epitemię), by
wreszcie zwyciężyć zło, które próbowało zapanować nad ludzką duszą
i powierzyć Bogu nieszczęsną istotę.
Sam spowiednik powinien być pełen Ducha Bożego. Św. Anastazy
z Synaju zachęcał: „Jeżeli znajdziesz człowieka duchowego, doświadczonego, mogącego przynosić ci uzdrowienie, trwaj przy nim i z wiarą
wyznawaj mu swoje grzechy, jak Bogu, a nie jak człowiekowi”41. Jest
konieczne, aby sam spowiednik był uduchowiony, by w ten sposób
pomagać w uleczeniu człowieka grzesznego. Powinien on także umieć
przezwyciężać własne namiętności: „należy najpierw walczyć z namiętnościami, pościć i nie zapominać o nieustannym wysiłku, a w ten

39 Szerzej: Смирнов С. И. Кто совершал таинство покаяния в Древней Церкви?,
dz. cyt. s. 627; por. 2 Sm 12,14.
40 Por. Никодим Святогорец, Невидимая брань, dz. cyt., s. 229-231.
41 Św. Anastazy z Synaju, Pytanie 360, PG 89,372.
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sposób będzie można pomóc innym w walce i sprawić, by także oni
odnieśli zwycięstwo”42.
Trudno w niewielkim zarysie przedstawić istotę chrześcijaństwa,
jaką jest pokuta, trudno w kilku słowach odnieść się do jednego
z największych dobrodziejstw Miłosierdzia. Trwanie eklezjalne powoduje niezwykły dynamizm, dynamizm nawrócenia, odnajdywania,
powrotu. A nie tylko samego powrotu, nie tylko samego nawrócenia.
Metanoia stanowi bowiem istotny element przemiany człowieka,
dokonującej się zwłaszcza w kontekście jego grzeszności. A wtedy
grzeszność staje się szansą…
Streszczenie
Myśl patrystyczna przepełniona jest refleksją teologiczną, w tym także refleksją pokuty. Trudno bowiem wyobrazić sobie, by to, co stanowi istotny
element eklezjalnej egzystencji mogło być pominięte w refleksji nad Bogiem
i człowiekiem.
Myśl wschodnia w materii penitencjarnej zbiega się z zachodnią, w jednakowej mierze uwielbiając Boga za Jego Miłosierdzie i w jednakowej mierze
starając się pomóc człowiekowi w odnalezieniu prawdziwej drogi pokuty.
Prawdziwa droga to droga wiodąca ku nawróceniu, droga nieustannego
odkrywania własnej grzeszności i własnej gotowości do walki z nią. Rodzi
się w momencie rozpoznania grzechu, by zakończyć się społecznym oddziaływaniem na Wspólnotę człowieka z grzechu oczyszczonego. W ten sposób
Kościół trwa w nieustannej fluktuacji między Dobrem Absolutnym a złem
nie absolutnym, co zapewnia kontekst Odkupienia i trwania w Chrystusie
Jezusie, Panu naszym.
Summary
The patristic mind is fulfilled by a theological reflexion, especially by the
penitential one. It should be very difficult to imagine, that something which

42 Преп. Нил Синайский, Мысли и увещания, извлеченные из других писаний
преп. Нила, w: Добротолюбие, t. 2, s. 295.
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is an essential part of the Ecclesiastic phenomenon would be cancelled out
from reflexion on the God and each human being.
The Orthodoxy mind gets very similar to the Occidental one, especially
in the act of adoration for Lord’s mercy, in very similar way trying to help
people by finding the real penitential aspect of their spiritual life.
The real penitential aspect is, which conducts to the man’s conversion.
This is the way of recovering his own sinfulness and his own readiness
struggling against it. This kind of recovering is born at the moment of
recognising the force of sin and has its fulfilling at the moment of spiritual
purity. This way the Church keeps its status in the continuous fluctuation
between the Absolute and non absolute sin. Such situation is guaranteed
by Christ’s Redemption and life in Jesus, who is our Lord.
Słowa kluczowe: pokuta chrześcijańska i praktyki pokutne, doktryna sakramentalna Ojców Kościoła.
Key words: Christian repentance and penitential practices, sacramental
doktrine of the Fathers of the Church.
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PRAWDA W TEOLOGII
The truth in theology
„Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się
ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie
Jego samego, aby człowiek – poznając Go i miłując – mógł dotrzeć
także do pełnej prawdy o sobie”1. Tymi słowami Ojciec Święty Jan
Paweł II rozpoczyna encyklikę Fides et ratio, wskazując na dwa, jakże
odmienne a zarazem komplementarne porządki poznania prawdy
o Bogu, świecie i sobie samym. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie zagadnienia prawdy w teologii. Biblia rozumie prawdę jako
rzeczywistość Boga, Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego i Ewangelii.
Prawda Pisma Świętego
Już na wstępie należy zauważyć, że w Biblii nie dyskutuje się o prawdzie jak w naukach filozoficznych. Filozofia, a dokładnie metafizyka,
utożsamia prawdę z bytem. Pytanie o prawdę będzie więc pytaniem
o istotę rzeczy, o to, czym rzeczy są same w sobie. W Piśmie Świętym
natomiast prawda jest doświadczana, objawiana, przeżywana i czyniona.2 Akt wiary chrześcijańskiej zawiera zasadniczo przekonanie, że to,
co nadaje sens, logos ludzkiej egzystencji nie może być czymś innym,
jak tylko samą prawdą. Stanowi ona ostatecznie określony grunt, na

1 FeR, nr 1.
2 Por. Prawda, w: F. Rienecker, G. Maier (red.), Leksykon biblijny, Warszawa 2001,
655.
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którym człowiek staje i rzeczywistość, która się przed nim otwiera.3
W tym kontekście teologowie biblijni nie analizują Biblii pod kątem
zawartych w niej sprzeczności logicznych, nie rozstrzygają o jej wartości wyłącznie przy pomocy kryterium prawda-fałsz, ale przyjmują
jako „prawdy przez Boga objawione […] i spisane pod natchnieniem
Ducha Świętego”4. Pytanie Piłata: „Cóż to jest prawda” (J 18, 38.) będzie
więc faktyczną ucieczką przed prawdą, która w postaci Jezusa fizycznie
stoi przed namiestnikiem, aniżeli jej spekulatywnym poszukiwaniem.
Warto jeszcze dodać, że pojęcie prawdy Pisma Świętego w panteonie
prawdy zajmuje szczególne miejsce. W Biblii, jako księdze natchnionej
znajduje się prawda. Nie chodzi tu jednak o prawdę absolutną, matematyczną, historyczną czy moralną, gdyż prawdy nauk przyrodniczych
i humanistycznych, będące wynikiem ludzkiego poznania świata i historii, ciągle ulegają zmianie i tracą swoją naukową aktualność.5 Jan
Paweł II w encyklice Fides et ratio stwierdza, że „Boża Prawda ukazana
nam w Piśmie Świętym, jest sama w sobie zrozumiała, odznacza się
bowiem taką logiczną spójnością, że jawi się jako autentyczna dziedzina wiedzy. Intellectus fidei wyjaśnia tę prawdę nie tylko przez to, że
ukazuje struktury logiczne i pojęciowe twierdzeń, z których składa się
nauczanie Kościoła, ale także i przede wszystkim przez to, że podkreśla
zawartą w nich zbawczą treść, przeznaczoną dla pojedynczego człowieka i dla ludzkości. Cały zbiór tych twierdzeń pozwala wierzącemu
poznać historię zbawienia, której ukoronowaniem jest osoba Jezusa
Chrystusa i Jego tajemnica paschalna”6. Pismo Święte zawiera zatem
prawdę zbawczą, czyli prawdę o Bogu, który stwarza i rządzi światem,
a także kieruje historią ludzkości. W życiu, powołaniu i przeznaczeniu
człowieka stale jest obecna zbawcza inicjatywa Stwórcy. Zapewnia mu

3
4
5
6

Por. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 2007, 74.
DV, nr 11.
Por. T. Jelonek, Biblia a nauka, Kraków 2005, 86.
FeR, nr 66.
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ona największe szczęście w postaci zbawienia, czyli trwałej wspólnoty
z Bogiem trójjedynej miłości.7
Izraelskie pojęcie prawdy
Stary Testament nie zna odrębnego słowa na określenie „prawdy”.
Znaczenie starotestamentalnego pojęcia `ěmet, które w Septuagincie
zostało przetłumaczone przez αλήθεια [aletheia], odbiega od treści,
którą pod tym wyrazem rozumieli Grecy. Hebrajskie słowo `ěmet
wywodzi się od rdzenia `mn, który wyraża ideę stałości, trwałości,
niezmienności i niewzruszoności. W tym znaczeniu wyraz `ěmet
może się odnosić zarówno do przedmiotów materialnych i wydarzeń (Jr 14,14 – šalôm `ěmet – trwały pokój), osób (Wj 18,21 – anšê
`ěmet – ludzie stali, niezmienni), ale także być atrybutem Boga (Pnp
7,9; 32,4; Iz 49,7), albo określać bliżej Słowo Boże (2Sm 7,28), Prawo
(Ps 19,10; 11,7nn; 119, 86) lub Boże działanie (Wj 34,5-7; Ps 132,11).8
W starożytnym Izraelu prawda nie była czymś abstrakcyjnym, ideą,
którą należy odłączyć od rzeczywistości poznawanej zmysłami, ale
czymś konkretnym, co się osiąga bardziej przez miłość, działanie,
całe jestestwo niż przez czynność rozumu.9 „Hebrajczycy nie pytają,
co jest prawdziwe w obiektywnym znaczeniu, ale o to, co jest pewne
subiektywnie, niezawodne w znaczeniu egzystencjalnym. A zatem
nie to ich interesuje, co jest w zgodzie z nieosobowym obiektywnym
byciem, ale to, co jest zgodne z ważnymi dla nich faktami. Znaczy
7 Por. J. Szlaga, Powtórka z Biblii: Prawda Pisma Świętego, „Pielgrzym” 13(1990),
2.
8 Por. H. Muszyński, Prawda, w: F. Gryglewicz (red.), Egzegeza Ewangelii św. Jana,
Lublin 1992, 231. Zob. H. Urs von Balthasar, Teologika. Prawda świata, Kraków
2004, 35-42. Prawda spełnia dwojaką funkcję. Z jednej strony stawia kres niepewności i nieskończoności poszukiwań, aby ich miejsce mogła zająć ukształtowana,
umocniona w sobie oczywistość w odsłoniętym stanie rzeczy. Z drugiej strony to
zakończenie niepewności jest otwarciem ku dalszej prawdzie i odpieczętowaniem
prawdziwej nieskończoności nowych poznań. Prawda otwiera widok na obszary
jeszcze nie poznane, zawiera w samej sobie ruch w kierunku dalszej prawdy. Emeth
jako stałość, pewność, oczywistość pozostaje w służbie emeth jako początek i punkt
wyjścia ku dalszej prawdzie.
9 Por. J. S. Synowiec, Prawda Pisma Świętego, Kraków 2001, 24.
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to, że hebrajskie myślenie nastawia się na zdarzenie, życie i historię,
gdzie pytanie o prawdę jest innej natury niż w naukach przyrodniczych. Prawdziwe jest tu to, co jest całkiem pewne, bezpieczne, stałe
i niezawodne”10. Dla Hebrajczyka prawdziwe więc jest to, co będąc
poddane próbie okazało się solidne. Definicją tak rozumianej prawdy
może być słowo skierowane przez Józefa do jego braci: „Poślijcie
jednego spośród was, by przyprowadzić waszego brata. A wy pozostańcie tutaj jako więźniowie. Wasze słowa zostaną poddane próbie,
by sprawdzić, czy prawda jest po waszej stronie” (Rdz 42,16).
Celem lepszego zrozumienia terminów hebrajskich tłumaczonych
w języku polskim na „prawda”, „prawdziwy” i „prawdziwie” przeanalizujemy znaczenie wyrazów hebrajskich stojących do nich w opozycji
bezpośredniej. W Starym Testamencie występują około 23 terminy
przeciwstawne do „prawdy” (`ěmet). My jednak ograniczymy się do
czterech podstawowych.
1. seqer – występuje 113 razy i oznacza:
a) jako rzeczownik: kłamstwo (Hi 13,4; Jr 9,2), nieprawdę (2 Krl
9,12; Jr 37,14), oszustwo (Jr 6,13),
b) jako przymiotnik: nieprawdziwy (Ps 31,19; Iz 59,13), kłamliwe,
fałszywe (Jr 8,8), podstępne (Prz 20,17),
c) jako przysłówek: fałszywie (Jr 20,6), zdradliwie, podstępnie (2
Sm 18,13), kłamliwie, nikczemnie (Oz 7,1).
2. ra`ah – występuje 318 razy i najczęściej oznacza:
a) nieszczęście (Rdz 19,19), klęskę, niedolę (2 Sm 15,14), zgubę (Ps
70,2), zło (Mi 2,3), udręka (Lb 11,15),
b) krzywda (Rdz 26,29), niegodziwość, złość (Rdz 6,5; 39,9), przewrotność (Jr 12,4).
3. awon – występuje 234 razy, pochodzi od awal i oznacza grzech,
winę, występek, niegodziwość (Rdz 15,16; Dn 9,13; Ml 2,6), karę
(Rdz 4,13; Ez 34,4), odpowiedzialność za uchybienia, wykroczenia,
nieprawości, winy (Lb 18,1).

10 Th. Boman, Das hebräische Denken im Vergleich mit dem griechischen, Göttingen
1968, 177. Cytuje za J.S. Synowiec, Prawda Pisma…, dz. cyt., 25.
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4. mirmah – występuje 39 razy i oznacza oszustwo (Hi 31,5),
knowanie (Dn 8,25), podstęp (Prz 38,13), zdradę (2 Krl 9,23), fałsz
(Ps 10,7; 36,4).
Po tej krótkiej analizie widzimy, że prawda w Starym Testamencie
oznacza zaprzeczenie: oszustwa, fałszu, niegodziwości, nieprawości,
przewrotności, występku, kłamstwa, niedoli, zła, bezprawia, grzechu,
marności, nicości. Aspekt moralny prawdy (np. przewrotność, bezprawie, grzech) wysuwa się zdecydowanie przed aspekt aksjologiczny
(np. zło, marność), a ten z kolei przed logiczny (np. fałsz), ontologiczny
(np. nicość) i epistemologiczny (np. ułuda) odpowiednio w stosunku
około 20:5:3:1:1.11
Religijny charakter prawdy w Starym Testamencie
Jako termin określający działanie Boga i ludzi, `ěmet oznacza również
wiarę i wierność, najczęściej w nawiązaniu do idei przymierza (por.
Joz 24,14; 2 Sm 20,2; 2 Krn 31,20). Bóg jest prawdziwy w swoim Słowie
i czynach, wierny i niezawodny w realizacji danego przyrzeczenia
(Rdz 24,27; Ps 33,4; 89,3; Dn 4,34). Między istotą Boga a Jego czynami
nie istnieje żadna dychotomia (2 Kor 1,20). Bóg nie może kłamać,
ani odwoływać swego postanowienia. Spełnia natomiast wszystkie
obietnice i groźby. Historia przymierza potwierdza to przekonanie
o niezmienności wszystkich dzieł Bożych.12 Jeśli raz zwrócił się ku
człowiekowi w akcie stworzenia, to już nigdy nie odwróci od niego
swego oblicza. W Bogu nic nie przemija i to czyni go absolutnie
wiarygodnym. Do Jego natury należy wierność.13

11 Zob. A. Wójcik, Próba definicji prawdy w Starym Testamencie na podstawie
jej przeciwieństw, RBL 52(1999), nr 3, 221-246: Mówiąc o opozycji bezpośredniej
mamy na myśli terminy hebrajskie będące przeciwieństwami „prawdziwości”
w ramach jednego lub dwóch następujących po sobie wersetów. Mówimy, że nazwa
S jest przeciwna do nazwy P wtedy i tylko wtedy, gdy nie istnieje wspólny desygnat
nazw S i P, oraz desygnaty nazwy S plus desygnaty nazwy P nie wyczerpują całego
uniwersum (np. nazwa pies jest przeciwna do nazwy kot).
12 Por. Prawda, w: F. Rienecker, G. Maier (red.), Leksykon biblijny, dz. cyt., 655.
13 Por. W. Stinissen, Prawda was wyzwoli. Prawda w Biblii, WDr 23(1995), nr 7, 49.
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Widzimy zatem, że prawda w Starym Testamencie nie jest rzeczą
czy systemem, lecz Bogiem, który w swojej nieskończonej wolności
posiada samego siebie i sam siebie, z przytłaczającą oczywistością,
określa w najróżnorodniejszych wypowiedziach jako Jedyny, Żyjący,
Obecny, Działający. Jego wolność nie daje się zredukować do prostych
formuł, ale utożsamia się z prawdą. Bóg, który ustawicznie wszystko
czyni nowym, jest jednocześnie Bogiem wierności, pozostającym
wiernym samemu sobie, i dlatego także narodowi wybranemu.14 Na
prośbę Mojżesza, Bóg, który „jest większy niż wszystkie Jego dzieła”
(Syr 43,27) określa się za pomocą imienia tak, jak jedna z pojedynczych rzeczy. On z konieczności Wszechimienny daje się zamknąć
w prostej konwencji leksykalnej. Na tym polega Jego wolność. Bóg sam
w sobie jest doskonałym, niewypowiedzianie wolnym Określonym,
który w tym określeniu daje siebie samego. Imię wyraża w czynnym
słowie trwałe udzielenie, obecność, wspólne kroczenie drogą, a także
potwierdza, że Ten, idący razem z ludem, zwracał się już do ich ojców. Izrael doświadcza ze strony Boga wielości wskazań, interwencji,
karzących i przebaczających decyzji, napomnień, ostrzeżeń, obiecujących perspektyw. Ten pluralizm wypowiedzi i sądów mówi nam,
kim jest Bóg oraz pokazuje suwerenne i absolutne samookreślenie.
Wolność przemawiającego Stwórcy jest Jego prawdą i wiernością.15
Jahwe, który objawił się na Synaju, jako „pełen życzliwości i wierności” (Wj 34,6), domaga się od narodu wybranego wzajemnej miłości
i wierności. Istotą prawdziwego kultu Izraela jest zatem wierność wymaganiom przymierza. Prawdziwa wierność jest bowiem niemożliwa
bez współdziałania obu stron. Skoro człowiek został stworzony na
obraz i podobieństwo Boga, to jego zadaniem jest coraz wierniejsze
upodobnianie się do Niego.16
Podsumowując starotestamentalne rozumienie prawdy należy
stwierdzić, że prawda w Biblii jest wartością subiektywną: niezawodną
skutecznością słowa Jahwe. Bóg objawia się nie tylko w teofaniach czy
14 Por. H. Urs von Balthasar, Prawda jest symfoniczna, Poznań 1998, 15.
15 Por. tamże, 18-19.
16 Por. A. Tronina, Deus veritatis. „Prawda” w teologii Psałterza, CzST 6(1978) 221.
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wizjach prorockich, ale nade wszystko poprzez zbawcze czyny w historii. Owa niezawodność odnosi się zawsze do przymierza i dowodzi
„prawdziwości” Boga. Nie można więc biblijnej prawdy pojmować
jako abstrakcyjnej, ponadczasowej wielkości. Jest nią Bóg, który domaga się przyjęcia Jego słowa sercem i sumieniem.17
Prawda objawiona w tajemnicy Jezusa
W Nowym Testamencie główne pojęcie na określenie prawdy nawiązuje zarówno do starotestamentowego `ěmet i greckiego αλήθεια
[aletheia] i oznacza stałość, niezawodność, sprawiedliwość, prawo,
wierność, szlachetność, uczciwość, faktyczny stan rzeczy, wypowiedź
zgodną z prawdą, prawdziwą naukę, prawdziwą wiarę, przede wszystkim jednak rzeczywistość Boską.18 Wyraz αλήθεια występuje około
100 razy, z czego ponad 40 w pismach św. Jana. Obok rzeczownika
αλήθεια św. Jan posługuje się często formami przymiotnikowymi:
αλήθεια i αλήθής, lub też formą przysłówkową: αλήθῶς. Niewątpliwie najobszerniejsze studium treści teologicznej terminu „prawda”
znajdujemy na kartach czwartej Ewangelii i w listach Janowych.19
Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio stwierdza, że „prawda, którą
Bóg powierzył człowiekowi, objawiając mu samego siebie i swoje życie, jest wpisana w czas i historię. Została ona obwieszczona raz na
zawsze w tajemnicy Jezusa z Nazaretu”20. Bóg objawia się w swoim
Synu jako Ipsa Veritas (Sama Prawda).21 Jezus Chrystus jest owym
17 Por. tamże, 238.
18 Por. Prawda, w: P.J. Achtemeier (red.), Encyklopedia biblijna, Warszawa 1999,
993.
19 Por. H. Muszyński, Prawda, w: F. Gryglewicz (red.), Egzegeza Ewangelii…,
dz. cyt., 229.
20 FeR, nr 11.
21 Ojcowie Soboru Watykańskiego II, kierując wzrok ku Jezusowi objawiającemu,
ukazali zbawczy charakter objawienia Bożego w dziejach i opisali jego naturę
w następujących słowach: „Przez to zatem objawienie Bóg niewidzialny (por. Kol
1,15; 1Tm 1,17) w nadmiarze swej miłości zwraca się do ludzi jak do przyjaciół (por.
Wj 33,11; J 15,14-15) i obcuje z nimi (por. Ba 3,38), aby ich zaprosić do wspólnoty
z sobą i przyjąć ich do niej. Ten plan objawienia urzeczywistnia się przez czyny
i słowa wewnętrznie z sobą powiązane, tak że czyny dokonane przez Boga w historii
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wolnym, suwerennie działającym i obwieszczającym Słowem Boga,
które dla zbawienia człowieka staje się historycznie dostępny. Ognisko nieprzystępnego w swojej wolności światła zniża się w Jezusie
Chrystusie i odsłania zasadniczy oraz najgłębszy sens stworzenia
oraz ludzkich dziejów.22 Wcielone Słowo Boga jest „mostem” ponad
przepaścią między wiecznością a doczesnością; między tym, co widzialne i tym, co niewidzialne. Bóg w swojej nieskończonej miłości
i wolności stał się człowiekowi tak bliski, że mógł Go zabić.23
Chrystus, będący samą Prawdą, jest nią nie tylko jako „Jednorodzony Syn istniejąc w łonie Ojca” (J 1,18), ale także jako Słowo Wcielone, które uczyniło widzialnym i słyszalnym niewidzialną prawdę
darowaną przez Ojca (J 1,18; 1 J 1,1-3). O Synu Bożym, który stał się
człowiekiem, Pismo Święte mówi, że Bóg „ustanowił Go dziedzicem
wszystkich rzeczy (…). On jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem
Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi” (Hbr 1, 3),
„wszystko przez Nie (Słowo) się stało, a bez Niego nic się nie stało,
co się stało (J 1,3). Jezus Chrystus jest zatem doskonałym samowypowiedzeniem przez Boga swojej istoty, ale w Nim także zawarte
są możliwości lub idee wszystkich dających się pomyśleć stworzeń.
Kiedy Bóg w swej Mądrości postanowił stworzyć istniejący świat,
to prawda każdej rzeczy znalazła swą ostateczną, integralną prawdę
w odwiecznym Słowie. Ojcowie Kościoła nazywali je „zarodkowymi
logoi, fragmentami całościowej Prawdy.24
W akcie wcielenia Boży Logos pozbawia się swej chwały i przyjmuje postać Sługi. Wieczność wkracza w czas, Bóg przybiera postać
człowieka. „Prawda zawarta w Objawieniu Chrystusa nie jest już
zatem zamknięta w ciasnych granicach terytorialnych i kulturowych,
ale otwiera się dla każdego człowieka, który pragnie ją przyjąć jako
zbawienia ilustrują i umacniają naukę oraz sprawy słowami wyrażone; słowa zaś
obwieszczają czyny i odsłaniają tajemnicę w nich zawartą. Najgłębsza zaś prawda
o Bogu i o zbawieniu człowieka jaśnieje nam przez to objawienie w osobie Chrystusa,
który jest zarazem pośrednikiem i pełnią całego objawienia” (DV, nr 2.)
22 Por. H. Urs von Balthasar, Prawda jest…, dz. cyt., 22.
23 Por. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, dz. cyt., 52.
24 Por. H. Urs von Balthasar, Znaczenie słów…, dz. cyt., 12.
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ostateczne i nieomylne słowo, aby nadać sens swojemu istnieniu. Od
tej chwili wszyscy mają w Chrystusie dostęp do Ojca […] W tym
Objawieniu zostaje ofiarowana człowiekowi ostateczna prawda o jego
życiu i o celu dziejów”25. „Tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę
dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego”26, jak stwierdzi Konstytucja
Gaudium et spes.
Prawda, która wyzwala
„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6). W tak uroczysty sposób
sam Jezus świadczy o sobie, ukazując siebie jako prawdę przynoszącą
wolność. On jest Prawdą, na ile jest przewyższającą, ostateczną koncentracją wszystkich pojedynczych samoobjawień Boga w historii.
Jego Bosko-ludzkie Ja stanowi organiczne i organizujące ognisko
prawdy, ponieważ w Nim spoczywa miara oddalenia i bliskości Boga
względem człowieka.27 Jezus jest wypełnieniem wszystkich uczynionych przez Jahwe obietnic w kontekście Starego Przymierza, a także
doskonałym objawieniem najgłębszej istoty Boga, Jego „egzegezą”.
Jahwe zechciał ukazać się światu jako substancjalna Miłość (1J 4,16).
W tę prawdę o Bożej Miłości zostajemy wprowadzeni dzięki misterium paschalnemu Jezusa Chrystusa.28 Krzyż jest godziną prawdy,
tutaj okazuje się jej pełnia. Na krzyżu chwała miłości jaśnieje pełnym
blaskiem. Na drzewie hańby i zwycięstwa Jezus woła „donośnym
głosem” (Hbr 5,7), że Bóg jest miłością i co trzeba czynić, kiedy się
naprawdę kocha. „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie
swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13).29 Prawda przyniesiona
przez Chrystusa pozostaje więc w ścisłym związku z życiem chrześcijańskim i przykazaniem miłości. Jako rzeczywistość normatywna
25 FeR, nr 12.
26 GeS, nr 22.
27 Por. H. Urs von Balthasar, Prawda jest…, dz. cyt., 28. Zob. Tenże, Teologika.
Prawda świata, Kraków 2004, 174-178.
28 Por. Tenże, Znaczenie słów Chrystusa: „Ja jestem Prawdą”, ComP 4(40) 1987, R.
7, 10.
29 Por. W. Stinissen, Prawda was wyzwoli…, dz. cyt., 52.
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jest darem i zobowiązaniem. Prawda domaga się urzeczywistnienia,
wprowadzenia w czyn.30
Jezusowa świadomość swej tożsamości jest ściśle związana z Jego
misją, którą sam określił słowami: „Ja się na to narodziłem i na to
przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie” (J 18,37).31 Prawda
osobowa staje się dostępna poprzez świadectwo i w nim samym oraz
dzięki gwarancji, jaką daje świadek. Kiedy objawienie biblijne mówi
o „dawaniu świadectwa prawdzie”, nie chodzi bynajmniej o prawdę
niezdolną narzucić się własną mocą, objawić i poświadczyć siebie.
Prawda objawienia odrzuca model nihilistycznego poddania się świadkom, którzy dostarczają ostatecznych argumentów i racji mających
przekonać i doprowadzić do uznania prawdy. To nie ludzie wyzwalają
prawdę i pozwalają jej zatriumfować, lecz sama prawda odnosi zwycięstwo.32 Prawda w Chrystusie poświadcza samą siebie w ramach
pełnej wymiany: Syn wypełnia dzieła Ojca, te dzieła poświadczają
przed światem, że Syn identyfikuje się w pełni z Ojcem, i to tak dalece,
że Ojciec potwierdza Jego dzieła jako własne, a Syn potwierdza je jako
własną Prawdę (por. J 5, 31.36-37). Samo-potwierdzenie się Prawdy
oznacza zatem duchową i trynitarną wymianę Miłości.33 Gdy Chrystus
przypisuje sobie Królowanie wobec Piłata, przedstawiciela królestw
ziemskich, to czyni to w imię Prawdy z Wysoka, jedynego Poręczyciela,
niepodzielnego i absolutnego Ojca. Królestwo Chrystusa nie jest królestwem w ludzkim rozumieniu, lecz określa się poprzez posłannictwo
30 Por. H. Muszyński, Czynić prawdę w miłości, ComP 4(40) 1987, R. 7, 14.
31 Por. T. Pikus, Służyć prawdzie w mądrości, CT 77(2007), nr 2, 86.
32 Por. J.-M. Lustiger, Dać świadectwo prawdzie, Com 7(1987), nr 5, 68. Prawda
może zależeć od świadka, o ile jego heroizm staje się kryterium jej weryfikacji. Nie
tyle chodzi tu o męczeństwo chrześcijańskie, ale raczej o fanatyczne i samobójcze
poświadczenia jakiejś nieprawdziwej doktryny, która się narzuca jedynie poprzez
zewnętrzny argument krwi. Taki „męczennik” nie poświadcza sobą żadnej prawdy,
ale własną, oszalałą wolę zdecydowaną bronić własnej ideologii wszelkimi środkami
(także śmiercią). Roszczona w ten sposób „prawda” wchodzi tu w grę tylko po to,
by pozwolić temu człowiekowi świadczyć, za jej pomocą, tylko i wyłącznie o sobie
samym.
33 Por. tamże, 71.
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świadectwa dawanego Prawdzie. Objawienie tajemnicy Chrystusa jest
teologicznym znaczeniem świadectwa, które Jezus dał prawdzie.34
Misja Chrystusa streszcza się zatem w dwóch punktach: przynieść
prawdę, objawiając siebie samego, i dać zbawienie przez poznanie tej
prawdy. Nie ma więc chrześcijańskiego stosunku do prawdy, który nie
byłby wpisany w całość Trójcy Świętej i który nie byłby stosunkiem
wolności. Prawda jest siłą pobudzającą wolność człowieka do aktów
miłości. Chrystus „oderwany” od prawdy, nie objawiłby na krzyżu
miłości Boga do człowieka.35
Prawda świadczona słowem i czynem
Zdecydowanie wiodącym tematem dla wszystkich listów Janowych
jest prawda. Jawi się ona jako rzeczywistość zbawcza, pełna dynamizmu, przenikająca świat, a nie jako pojęcie teoretyczne, statyczne,
abstrakcyjne. Na wyrażenie dynamizmu prawdy św. Jan używa takich
zestawień wyrazowych jak: „czynić prawdę” (1J 3,22), „znać prawdę”
(1J 2,21; 4,6), „być z prawdy” (1J 3,19), „kochać w prawdzie” (2J 1),
„świadczyć o prawdzie” (3J 3), „postępować w prawdzie” (1 J 1,6; 2J
4,3).36 Nie może być dysonansu pomiędzy prawdą objawioną a prawym postępowaniem. Prawda w 1 J jest wiarą w Jezusa Chrystusa
jako Syna Bożego, która musi weryfikować się w miłości. Chrystus jest
Słowem Ojca (J 1,14), prawdą i światłem (J 8,12; 14,6). Trwanie w prawdziwej nauce Chrystusa jest gwarancją ustrzeżenia się przed niebezpieczeństwami fałszywej doktryny, bo „…żadna fałszywa nauka
z prawdy nie pochodzi” (1J 2,21). Tę fałszywą naukę św. Jan nazywa
kłamstwem, które jest wynikiem działania antychrysta (1J 2,22).37
Autor 1 J postuluje wzajemną miłość braterską i trwanie w prawdzie,

34 Por. I. de la Potterie, Męka Jezusa Chrystusa według Ewangelii Jana, Kraków
2006, 88.
35 Por. R. Brague, Prawda was wyzwoli, ComP 4(40) 1987, R. 7, 34.
36 Por. J. Załęski, Główne myśli teologiczne w listach św. Jana, WST 1997, t. 10, 428.
37 Por. H. Langkammer, Prawda i jej konkretyzacja według listów św. Jana, SPar
1985, t. 1, 94.
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gdyż przeciwko herezji, która zaprzecza istnieniu Chrystusa w ciele,
może stanąć tylko społeczność zwarta i nieskłócona wewnętrznie.38
Nieco inaczej dynamizm prawdy jest przedstawiony w trzecim
liście św. Jana. Skoro prawda tak ściśle jest związana z Bogiem, to
należy ją głosić innym, a nie ukrywać. Prawda domaga się ewangelizacji. Zadaniem chrześcijan jest służba prawdzie poprzez głoszenie
zbawczej rzeczywistości Bożej objawiającej się w świecie. Autor 3 J
jest zatroskany o poszukiwanie takich misjonarzy, dzięki działalności których może objawić się dynamizm prawdy, zdolnej przeniknąć
świat.39 Będzie to możliwe, o ile prawda o Bogu przeniknie najpierw
samych głosicieli. Jezus wymaga od swoich uczniów, aby Go naśladowali nie w sensie podzielania Jego idei, ale w konieczności życia
prawdą. Nie da się natomiast żyć prawdą bez orędzia, które winno
być głoszone. Przedmiotem owego przepowiadania jest Ewangelia
o Bogu, który jest prawdą.40
„Duch prawdy”
Tak w Ewangelii św. Jana zostaje nazwany Duch Święty (J 14,7; 15,26;
16,13), który nie tylko prowadzi uczniów do poznania pełnej prawdy
(J 14,26), ale na równi z Chrystusem jest samą Prawdą (1J 5,6).41 Jezus
wielokrotnie zapowiada zesłanie Ducha Świętego, które dokona się po
Jego śmierci i zmartwychwstaniu. To właśnie Duch, po odejściu Jezusa, zastąpi Go wobec wiernych (J 14,16.17; 15,26; 16,7). Trzecia Osoba
Boża kontynuuje więc zbawcze dzieło podjęte przez Syna Bożego. Jest
przedłużeniem funkcji Chrystusa objawiciela. Jego pośrednictwo
w objawieniu prawdy zostaje wyrażone w tych samych słowach, co
pośrednictwo Chrystusa.42 Duch Święty „nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy
38 Por. J. Załęski, Główne myśli teologiczne…, dz. cyt., 429.
39 Por. tamże, 429.
40 Por. S. van Calster, Głoszenie prawdy – dysonans praktyczny, ComP 4(40) 1987,
R. 7, 99.
41 Por. H. Muszyński, Czynić prawdę…, dz. cyt., 15.
42 Por. Tenże, Prawda, w: F. Gryglewicz (red.), Egzegeza Ewangelii…, dz. cyt., 246.
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przyszłe” (J 16,13). Będąc przedłużeniem epifanii Ojca w Chrystusie,
Duch Święty jest równocześnie dopełnieniem objawienia Chrystusa.
Świadczy o tym zapewnienie Jezusa, że „Duch Prawdy doprowadzi
[uczniów] do całej prawdy” (J 16,13).43
Duch Święty jest Duchem prawdy jako nauczyciel i przewodnik
Bożego objawienia, gdyż naucza i przypomina wszystko, co Chrystus powiedział, czyli objawił uczniom (por. J 14,26). Uzdalnia On
apostołów do poznania tajemnicy Osoby Chrystusa: jak wypełnił
starotestamentalne zapowiedzi, jakie było znaczenie Jego słów, czynów, znaków, tych wszystkich rzeczy i spraw, których uczniowie
przedtem nie mogli zrozumieć. „Pełnia prawdy” będąca dziełem obiecanego Parakleta (Pocieszyciela, Obrońcy, Rzecznika, który wstawia
się u Ojca) nie oznacza nowych objawień, ale odsłonięcie ostatecznego
znaczenia całego zbawczego dzieła Chrystusa, włącznie z Jego męką
i śmiercią, której pełny soteriologiczny sens został objawiony dopiero
w świetle zmartwychwstania.44 Duch Święty, podobnie jak Chrystus,
zostaje przez świętego Jana utożsamiony z samą prawdą (1 J 5,6).
Mimo wielu podobieństw do ewangelijnej wypowiedzi Chrystusa:
43 Por. J.-M. Lustiger, Dać świadectwo prawdzie, Com 7(1987), nr 5, 73. Jan Paweł
II, komentując słowa ewangelisty św. Jana 16,12-13, napisał w encyklice Dominum
et Vivificantem w nr 6: „W poprzednich słowach Chrystusa, Pocieszyciel – Duch
Prawdy jest zapowiedziany jako Ten, który «nauczy i przypomni», jako Ten, który
będzie «świadczył» o Chrystusie. Obecnie zaś Chrystus mówi o Nim: «doprowadzi
was do całej prawdy». Owo «doprowadzenie do całej prawdy» w związku z tym, czego
Apostołowie «teraz znieść nie mogą», wydaje się przede wszystkim nieodzowne
z uwagi na wyniszczenie Chrystusa przez mękę i śmierć krzyżową, która wówczas,
gdy wypowiadał te słowa, była już tak bardzo bliska. W dalszym ciągu jednakże
owo «doprowadzenie do całej prawdy» wydaje się nieodzowne nie tylko w związku
z samym scandalum Crucis, ale także w związku ze wszystkim, co Chrystus «czynił i czego nauczał» (Dz 1,1). Całkowite mysterium Christi domaga się wiary, ona
bowiem właściwie wprowadza człowieka w rzeczywistość objawionej Tajemnicy.
«Doprowadzenie do całej prawdy» dokonuje się więc w wierze i poprzez wiarę, co
jest dziełem Ducha Prawdy i owocem Jego działania w człowieku. Duch Święty ma
być tutaj najwyższym przewodnikiem człowieka: światłem ducha ludzkiego”.
44 Por. H. Muszyński, Prawda, w: F. Gryglewicz (red.), Egzegeza Ewangelii…,
dz. cyt., 247.
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„Ja jestem prawdą” (J 14,6) Duch nie oznacza wcale Jezusa Chrystusa,
a nawet Ducha Bożego jako takiego. Chodzi raczej o prawdę, która jest
identyczna z Duchem i oznacza wierność Boga, zapewniającą człowiekowi zbawienie. Postawieniu znaku równości pomiędzy Duchem
Świętym a prawdą znajduje swoje teologiczne uzasadnienie w jedyności i wyłączności posłannictwa Ducha Świętego wobec prawdy na
wzór Chrystusa, które wyraża się w funkcji kontynuatora i nauczyciela Bożego objawienia.45
Nowy kult w „Duchu i Prawdzie”
Ścisły związek „Ducha” i „Prawdy” niejednokrotnie występuje
w Czwartej Ewangelii. Klasyczny tekst dotyczący kultu Ojca w „Duchu i Prawdzie” znajduje się w rozmowie Jezusa z Samarytanką (J
4,1-26). Ekonomia zbawienia w obu swych zasadniczych etapach,
Starym i Nowym Przymierzu, wykazuje jako rys charakterystyczny
nierozerwalną łączność przymierza i kultu. Przymierze synajskie,
w wyniku którego Izrael ukonstytuował się ostatecznie jako Lud
Boży oraz własność Jahwe, regulowało również kult szczegółowymi
przepisami (Wj 24-31).46 Jednocześnie prorocy Starego Testamentu
zapowiadają nowe przymierze (Jr 31,31n; Ez 36,25-28; Iz 55,3; 59,21,
61,8) wypisane nie na kamiennych tablicach lecz dokonane pod
wpływem Ducha Bożego, który daje człowiekowi nowe serce, zdolne
poznać Boga.47 Nowe Przymierze zostało zainaugurowane przez Je45 Por. S. Gądecki, Wstęp do pism Janowych, Gniezno 1996, 96.
46 Por. A. Jankowski, Kult w „Duchu i prawdzie”, „Anamnesis” nr 3(10) 1996-1997,
R. 3, 43. Nowość ontyczna Przymierza Chrystusowego, jak i w jego ramach nowość
kultu, pozostają w ścisłym związku z Duchem Świętym. Pisma Pawłowe ilustrują
dwa etapy ekonomii zbawienia dwiema parami przeciwieństw: „litera-Duch” oraz
„ciało-Duch”. Nowe Przymierze jest przymierzem „nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia” (2 Kor 3,6). Związany z przymierzem kult, u św. Pawła
otrzymuje miano „posługiwania Ducha” (2 Kor 3,8), w sensie udzielania życia mocą
Ducha Świętego. W ramach tak pojętego kultu zewnętrzny znak obrzezania nie jest
potrzebny, gdyż jako chrześcijanie „jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym – my,
którzy sprawujemy kult w Duchu Świętym” (Flp 3,3).
47 Por. Tenże, Duch Odnowiciel. Szczególny aspekt eschatologicznego posłannictwa
Ducha Świętego, AnCrac 4(1972), 125-145.
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zusa Chrystusa – prawdziwego Arcykapłana, który złożył w imieniu
ludzkości doskonałą i skuteczną ofiarę, którą był On sam.48 Zanim
to jednak uczynił, objawił Samarytance naturę prawdziwego kultu
Boga, kiedy pewnego dnia, udając się do Galilei, zatrzymał się w miasteczku samarytańskim zwanym Sychar w pobliżu pola, które Jakub
dał swojemu synowi Józefowi.49 Wraz z objawieniem swej godności
prorockiej i mesjańskiej Jezus pouczył niewiastę, jakiej czci chce
Bóg od ludzi w czasach mesjańskich: „Nadchodzi jednak godzina,
owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć
Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec” (J
4,23). Teologiczny sens tego zdania jest następujący: nadchodzący
wraz z „godziną” mesjańską, nowy, prawdziwy kult Boga jako Ojca
dokonywać się będzie dzięki „pełnemu łaski i prawdy” (J 1,14.17)
Synowi w Duchu Świętym.50 Prawdziwy kult Boga Ojca nie będzie
już związany z konkretnym miejscem. Samarytanie utrzymywali
bowiem, że należy oddawać cześć Jahwe na górze Gerizim, gdzie też
po niewoli babilońskiej zbudowali świątynię konkurencyjną w stosunku do świątyni jerozolimskiej. Izraelici natomiast, opierając się
na deuteronomistycznym prawie, domagającym się jednego miejsca
kultu (Pwt 12,2-12), utrzymywali, że tym jedynym i uprawnionym
miejscem jest Jeruzalem (2 Krl 23,4-27; 2 Krn 34, 1-35).51
W godzinie męki i uwielbienia Chrystusa dokona się uniwersalizacja i pneumatologizacja prawdziwego kultu. Prawdziwi czciciele
czasów eschatologiczno-mesjańskich będą adorować Ojca w „Duchu
i Prawdzie”. Kult Ojca „w Duchu” oznacza cześć oddawaną przez tych,
którzy narodzili się z Ducha i kierowani przez Niego uwielbiają Boga.
„Życie w Duchu Świętym prowadzi wierzących do wolności i odpowiedzialności, które wykraczają poza samo Prawo”52. Adorować Ojca
48 Por. R. Rubinkiewicz (red.), Wstęp do Nowego Testamentu, Poznań 1996, 402.
49 Por. J. J. Kilgallen, Przewodnik po Ziemi Świętej według Nowego Testamentu,
Warszawa 2003, 101.
50 Por. A. Jankowski, Kult w „Duchu…, dz. cyt., 46.
51 Por. J. Kudasiewicz, Kult Ojca w Duchu i prawdzie, RTK 36(1989), z. 1, 63.
52 FeR, nr 68.
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w „Prawdzie” oznacza, że prawda objawiona przez Jezusa i w Jezusie
jest dla wierzących wewnętrznym źródłem ich prawdziwej adoracji.
Sformułowanie kultu Ojca, choć składa się z dwóch rzeczowników
stanowi jedną organiczną całość. Adoracja Ojca w Duchu i Prawdzie
oznacza więc taką adorację Boga, która pod wpływem Ducha Świętego pochodzi z serca człowieka wierzącego w prawdę Chrystusa
i w Chrystusa Prawdę.53
Diakonia prawdy
Dopełniającym ogniwem w naszym spojrzeniu na zagadnienie prawdy
będzie omówienie pojęcie prawdy jako Ewangelii Jezusa Chrystusa.
Święty Jan i przede wszystkim św. Paweł często nazywali Dobrą
Nowinę po prostu „prawdą” (Rz 1,18; 2 Tm 2,15), a także „prawdą
Chrystusa” (2 Kor 11,10), „głoszeniem prawdy” lub „słowem prawdy” (2
Kor 6,7; Ef 1,13; Kol 1,5), „prawdą Ewangelii” (Ga 2,5.14), „całą prawdą”
(J 16,13). Bóg objawia w Ewangelii swoją sprawiedliwość (Rz 1,16-17),
dlatego niesprawiedliwość jest przeciwieństwem prawdy (1 Kor 16,3).
Objawia się ona tylko tam, gdzie ludzie są „z prawdy” (J 18,37), gdzie
się na nią otwierają i przyznają jej słuszność. „Poznanie prawdy” (1 Tm
4,3; Tt 1,1) nie jest więc aktem tylko i wyłącznie ludzkiego rozumu lecz
oznacza wewnętrzną otwartość i posłuszne spełnianie jej wymagań
(J 3,21; 2 Tm 2,25-26), jej praktyczne urzeczywistnianie w sprawiedliwości i świętości (Ef 4,24.25). W ten sposób prawda Ewangelii staje
się władzą panującą nad życiem człowieka, czyniącą go prawdziwie
wolnym (J 8,32), czystym w posłuszeństwie i tym samym zdolnym
do prawdziwej bratniej miłości (1 P 1,22; por. 2 J 1).54
53 Por. tamże, 67.
54 Por. Prawda, w: F. Rienecker, G. Maier (red.), Leksykon biblijny, dz. cyt., 656.
Słowo Boże jest prawdą. To stwierdzenie wyrażają także następujące zwroty: „trwać
przy prawdzie” (Ga 5,7), „uwierzyć prawdzie” (2 Tes 2,12), „postępować według
prawdy” (2 J 4; 3 J 3.4), „przepasać biodra prawdą” (Ef 6,14), „uświęć ich w prawdzie”
(J 17,17). Kto otrzymał prawdę wiary jako dar Boży, musi w niej „trwać” (Ga 2,5; 3
J 3), w przeciwnym razie może ją ponownie utracić i sam zginąć (Hbr 10,26). Nowe
życie od Boga jest pod każdym względem życiem „zgodnie z prawdą” (3 J 4; por. Ga
2,14; 2 P 2,2), które uwalnia wierzących od wszelkiej pozornej pobożności (1 J 2,21;
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Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio zwraca naszą uwagę na szczególną posługę Kościoła dla dobra całej ludzkości, jaką jest diakonia
prawdy55. „Od chwili, kiedy w Tajemnicy Paschalnej otrzymał w darze
ostateczną prawdę o życiu człowieka, Kościół pielgrzymuje drogami
świata, aby głosić, że Jezus Chrystus jest «drogą i prawdą, i życiem»
(J 14,6)”56. Na biskupów, którzy są „świadkami Boskiej i katolickiej
prawdy”57, została nałożona misja otwartego okazywania prawdy
(por. 2Kor 4,2).58 Magisterium Kościoła ma obowiązek interweniować zdecydowanie i jednoznacznie, gdy dyskusyjne tezy filozoficzne
zagrażają właściwemu rozumieniu prawdy objawionej, powierzonej
jego opiece, a także wskazywać, jakie założenia i wnioski filozoficzne
byłyby z nią nie do pogodzenia.59 Interwencje Magisterium nie mają
tylko wymiaru negatywnego. Winny one stanowić oparcie dla recta
ratio, to znaczy dla rozumu rozmyślającego właściwie o prawdzie oraz
pobudzać, popierać i wspomagać myśl filozoficzną.
Streszczenie
Podsumowując należy stwierdzić, że rzeczywistość prawdy nie jest obca refleksji teologicznej. W objawionych przekazach Starego Testamentu prawda
oznacza wierność, stałość jako podstawowy atrybut Boga. Nowy Testament
natomiast nadaje prawdzie wymiar chrystologiczny i pneumatologiczny,
mówi o nowym kulcie Boga w „Duchu i prawdzie”, a także Ewangelie Jezusa
3,18) i czyni zdolnymi do czczenia Boga (J 4,23-24) i do służby (Ef 6,14) w Kościele,
który jest filarem prawdy (1 Tm 3,15). Zob. także A. Cohnena, Prawda Ewangelii,
Prz Kat 65(1959), 148.
55 Jan Paweł II pisał już o tym w encyklice Redemptor hominis w nr 19: „staliśmy
się uczestnikami owego posłannictwa Chrystusa-Proroka, poprzez które spełniamy
wraz z Nim posługę Bożej prawdy w Kościele. Odpowiedzialność za prawdę Bożą
oznacza równocześnie jej umiłowanie i dążność do takiego zrozumienia, które nam
samym, a także i drugim tę prawdę może przybliżyć w całej jej zbawczej mocy, w jej
wspaniałości, w całej głębi i prostocie zarazem”.
56 FeR, nr 2.
57 KK, nr 25.
58 Por. FeR, nr 6.
59 Por. tamże, nr 49.
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Chrystusa60 nazywa samą prawdą. Dostojewski uważał, że wyraża swą głęboką miłość do Chrystusa pisząc, iż gdyby miał dokonać wyboru między
Chrystusem i prawdą, odrzuciłby prawdę i wybrał Chrystusa.61 Takie rozumienie posiada znamiona bluźnierstwa, gdyż Chrystus bez prawdy, byłby
Jezusem bez Ojca, bezsilnym bożkiem. Stanowisko zupełnie przeciwne do
słów pisarza rosyjskiego znacznie wcześniej zająć Mistrz Eckhart, twierdząc
o prawdzie: „Jest ona tak szlachetna, że gdyby Bóg mógł od niej odstąpić, ja
był pozostał przy prawdzie, a porzucił Boga. Ale On jest prawdą…”62. Zdanie
to w sposób zwięzły oddaje bogate w treści teologiczne rozumienie prawdy.
Summary The truth in theology
Pope John Paul II in his encyclical letter Fides et ratio said:” “Faith and
reason are like two wings on which the human spirit rises to the contemplation of truth; and God has placed in the human heart a desire to know the
truth—in a word, to know himself—so that, by knowing and loving God,
men and women may also come to the fullness of truth about themselves”.
In these words the Pope wanted to point out two different but complementary sources of knowing God, world and self. The aim of the article is an
attempt to present an aspect of a truth in theology. The Bible understands
the truth as reality of God, Jesus Christ, Holy Spirit and the Gospel. In
the Old Testament truth means fidelity and reproducibility and is viewed
as God’s fundamental attribute. Subsequently, the New Testament adds
a new dimension – calling Gospel true, it engages new way worshiping in
the Spirit and in the truth.
Słowa kluczowe: prawda, wierność, wcielenie, kult, diakonia prawda
Key words: truth, fidelity, incarnation, worship.

60 Por. tamże, nr 50.
61 List do N. D. von Vizina, napisany około 1854 roku, w Correspondance, t. 1,
Calmann-Lévy, Paris 1949, 157. Takie samo sformułowanie wkłada w usta Szatowa
w Biesach, cz. II, 1, 7, Warszawa 1977, 245. Cytuje za R. Brague, Prawda was…,
dz. cyt., 35.
62 Mistrz Eckhart, Kazania, Poznań 1986, 209.
| 156 |

Prawda w teologii…

Biogram
Ks. Piotr Ochotny – mgr teologii, doktorant na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej i Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, nauczyciel podstaw filozofii w Katolickim Liceum
Ogólnokształcącym im. Bł. Ks. R. Archutowskiego w Warszawie. Zainteresowania badawcze dotyczą problematyki tożsamości osobowej i granic ingerencji
medycznych, relacji między naukami przyrodniczymi a teologią, a także
zastosowania podejścia systemowego w programowaniu duszpasterskim.

Bibliografia:
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 1965
Jan Paweł II – encyklika o relacjach między wiarą a rozumem Fides et ratio,
AAS 91 (1999) 5-88.
Jan Paweł II – encyklika o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata Dominum et Vivificantem, AAS 78 (1986) 809-901.
Jan Paweł II, encyklika Redemptor Hominis, 1979 FeR, nr 2.
Achtemeier P.J. (red.), Encyklopedia biblijna, Warszawa 1999.
Balthasar H. U. von, Prawda jest symfoniczna, Poznań 1998.
Balthasar H. U. von, Teologika. Prawda świata, Kraków 2004.
Balthasar H. U. von, Znaczenie słów Chrystusa: „Ja jestem Prawdą”, „Communio” 4(40) 1987, R. 7, 10-12.
Boman Th., Das hebräische Denken im Vergleich mit dem griechischen,
Göttingen 1968.
Brague R., Prawda was wyzwoli, „Communio” 4(40) 1987, R. 7, 23-36.
Calster S. van, Głoszenie prawdy – dysonans praktyczny, „Communio” 4(40)
1987, R. 7, 99-109.
Cohnena A., Prawda Ewangelii, „Przegląd Katolicki”65(1959), 148.
Gądecki S., Wstęp do pism Janowych, Gniezno 1996.
Jankowski A.,, Duch Odnowiciel. Szczególny aspekt eschatologicznego posłannictwa Ducha Świętego, AnCrac 4(1972), 125-145.
Jankowski A., Kult w „Duchu i prawdzie”, „Anamnesis” nr 3(10) 1996-1997,
R. 3, 43-46.
Jelonek T., Biblia a nauka, Kraków 2005.
Kilgallen J. J., Przewodnik po Ziemi Świętej według Nowego Testamentu,
Warszawa 2003.

| 157 |

Ks. Piotr Ochotny

Kudasiewicz J., Kult Ojca w Duchu i prawdzie, „Roczniki Teologiczne-Kanoniczne” 36(1989), z. 1, 61-71.
Langkammer H., Prawda i jej konkretyzacja według listów św. Jana, „Studia
Paradyskie” 1(1985), 93-98.
Lustiger J.-M., Dać świadectwo prawdzie, „Communio” 7(1987), nr 5, 68-75.
Mistrz Eckhart, Kazania, Poznań 1986.
Muszyński H., Czynić prawdę w miłości, „Communio” 4(40) 1987, R. 7, 13-22.
Muszyński H., Prawda, w: F. Gryglewicz (red.), Egzegeza Ewangelii św. Jana,
Lublin 1992, 229-253.
Pikus T., Służyć prawdzie w mądrości, „Collectanea Theologica” 77(2007),
nr 2, 83-90.
Potterie I. de la, Męka Jezusa Chrystusa według Ewangelii Jana, Kraków 2006.
Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 2007.
Rienecker F., Maier G. (red.) – Leksykon biblijny, Warszawa 2001.
Rubinkiewicz R. (red.), Wstęp do Nowego Testamentu, Poznań 1996.
Stinissen W., Prawda was wyzwoli. Prawda w Biblii, „W drodze” 23(1995),
nr 7, 49-55.
Synowiec J. S., Prawda Pisma Świętego, Kraków 2001.
Szlaga J., Powtórka z Biblii: Prawda Pisma Świętego, „Pielgrzym” 13(1990) 2.
Tronina A., Deus veritatis. „Prawda” w teologii Psałterza, „Częstochowskie
Studia Teologiczne” 6(1978), 221-243.
Wójcik A., Próba definicji prawdy w Starym Testamencie na podstawie jej
przeciwieństw, RBL 52(1999), nr 3, 221-246.
Załęski J., Główne myśli teologiczne w listach św. Jana, „Warszawskie Studia
Teologiczne” 10(1997), 427-434.

| 158 |

Prezentacje
Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
Rok XI 2016 Nr 2 (31)

Piotr Krakowiak SAC
Prezentacja książki: „Solidarni. Opieka Paliatywno-Hospicyjna
w Polsce”, Gdańsk, 2015 (darmowa publikacja jest dostępna jako
open source online)
Papież Franciszek ogłosił Rok Miłosierdzia, który właśnie się rozpoczął i przez najbliższe miesiące będzie nas inspirować do głoszenia
i praktykowania dzieł miłosierdzia w naszym życiu i w duszpasterstwie. Jako Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego po raz pierwszy
w naszej historii podjęliśmy próbę opisania rzeczywistości apostolstwa społeczno-charytatywnego w poszczególnych prowincjach i regiach SAC. Przełożony Generalny SAC, ks. Jacob Nampudakam,
zainspirował w 2010 roku Generalny Sekretariat do spraw Apostolstwa
do studiowania dzieł apostolstwa społeczno-charytatywnego. Praca ta
została wykonana przez zespół kierowany przez ks. Martina Manusa
SAC podczas spotkań w Rzymie i kilku wizyt studyjnych. Odbyły się
też cykle warsztatów dla pallotynów i ich świeckich współpracowników zaangażowanych w apostolat społeczno-charytatywy. Miały
one miejsce w Rzymie w 2012 i 2015 roku, gromadząc współbraci
zaangażowanych w różne dzieła miłosierdzia.
Doświadczenia prac społeczno-charytatywnych zostały przybliżone podczas spotkań studyjnych w Polsce w 2011 roku, w Stanach
Zjednoczonych w 2013 roku, i w Indiach w 2014 roku. W roku 2016
wizyta studyjna odbędzie się w Niemczech, koncentrując się szczególnie na dziełach charytatywnych na rzecz uchodźców. Na koniec kadencji Sekretariatu Generalnego ds. Apostolstwa powstanie w języku
angielskim pierwsza w historii SAC publikacja dotycząca apostolstwa
społeczno-charytatywnego. Będzie to cenne źródło informacji dla
wszystkich, którzy chcieliby studiować ten temat, zarówno w dziejach
Pallotynów, jak i w obecnej rzeczywistości różnych kontynentów
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i kultur. Mam nadzieję, że po publikacji angielskiego oryginału powstaną inne wersje językowe, w tym polska, która obok wspólnych
treści będzie zawierać specyficzne kierunki działań społeczno-charytatywnych w Polsce, gdzie wielu współbraci od lat angażuje się na
różne sposoby, służąc potrzebującym.
Zachęcony osobiście przez Księdza Generała po wizytacji w Prowincji Zwiastowania w Poznaniu w listopadzie 2015 roku, przedstawiam
wszystkim współbraciom najnowszą książkę, którą wydałem wraz
z moimi świeckimi współpracownikami, pod tytułem: „Solidarni.
Opieka paliatywno-hospicyjna w Polsce” (A. Janowicz, P. Krakowiak,
A. Stolarczyk, Gdańsk 2015). Jest to pierwsza tego typu historia ruchu
hospicyjnego, wspieranego przez Kościół. Publikacja jest dostępna
w języku polskim oraz w angielskim, zarówno w wersji drukowanej,
jak i formie otwartych zasobów internetowych (open source). Piszę
Wam o tej publikacji, gdyż od początku polscy Pallotyni, jak również Siostry Pallotynki Misjonarki oraz wielu świeckich pracowników
i wolontariuszy (część z nich włączona formalnie w struktury ZAK),
byli bardzo zaangażowani w rozwój opieki paliatywno-hospicyjnej
w Polsce. Pallotyni nadal prowadzą w obu prowincjach hospicja dla
dorosłych i dzieci, a poprzez działania edukacyjne nieustannie służą
tysiącom pracowników i wolontariuszy z ponad 400 ośrodków opieki
nad osobami u kresu życia i ich rodzinami w Polsce.
Zamiarem zespołu redaktorów tej publikacji było przedstawienie
historii utworzenia ruchu hospicyjnego w Polsce tak szeroko, jak to
możliwe: poprzez identyfikację źródeł i inspiracji powstawania dzieł,
poprzez osobiste doświadczenia osób zaangażowanych w opiekę, aż
do opisu działalności obecnych ośrodków i organizacji je wspierających. Zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich ośrodków w Polsce
do udziału w tej wyjątkowej publikacji. Poprosiliśmy osoby z ogromnym doświadczeniem oraz przedstawicieli nowo otwartych obiektów,
pracowników publicznej ochrony zdrowia, jak również ośrodków
prowadzonych przez organizacje pozarządowe, kościoły, zakony, czy
nieformalne grupy wolontariuszy.
Pierwsza część tej książki jest zarysem historii ruchu hospicyjnego, odnoszącym się do różnych ludzkich postaw wobec osób
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umierających na przestrzeni wieków. Chrześcijaństwo miało istotny
wpływ na rozwój współczesnego ruchu hospicyjnego w Europie i na
świecie, będąc ciągłą inspiracją dla organizacji opieki u kresu życia.
W historii nowoczesnego ruchu hospicyjnego jest specjalna przestrzeń
dla wolontariatu, a w tej książce staraliśmy się opisać bezinteresowne
zaangażowanie tysięcy ludzi z różnych środowisk, gdyż jest ono siłą
ruchu hospicyjnego w Polsce od 1981 roku. Opisaliśmy wyjątkową
współpracę pracowników służby zdrowia i opieki społecznej z wolontariuszami, a także zaangażowanie Kościoła Katolickiego (Pallotyni byli bardzo zaangażowani w dzieło hospicyjne w Polsce od jego
początków). Bezinteresowność, otwarcie na holistyczne potrzeby
chorego i jego bliskich oraz współdziałanie są cechami charakterystycznymi polskiego ruchu hospicyjnego.
Następna część tej publikacji jest wypełniona zapisami osobistych
doświadczeń kluczowych osób zaangażowanych w tę opiekę przez
ponad 30 lat: lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pracowników socjalnych, duchownych, osób zakonnych, a także wolontariuszy. Pierwszym głosem jest wypowiedź śp. Eugeniusza Dutkiewicza SAC, który
jako pierwszy krajowy duszpasterz hospicjów, został w 2002 roku
nazwany pośmiertnie: „Ojcem Ruchu Hospicyjnego w Polsce”.
Trzecia część książki zawiera historie poszczególnych ośrodków,
prezentując ogromną różnorodność ich powstawania i obecnych działań. Ostatnia część jest prezentacją polskich organizacji wspierających
opiekę paliatywno-hospicyjną. Powstały one z potrzeby dzielenia się
wiedzą i doświadczeniem w codziennej pracy. Jednym z tych dzieł jest
Fundacja Hospicyjna, która została powołana do życia w 2004 roku
i wspiera opiekę paliatywno-hospicyjną w ramach projektów międzynarodowych (www.eupca.eu), licznych edukacyjnych inicjatyw
ogólnopolskich (www.hospicja.pl; www.httz.pl, www.lubiepomagac.
pl; www.tumbopomaga.pl;), a także poprzez serię publikacji w Bibliotece Fundacji Hospicyjnej (16 podręczników w języku polskim,
1 w języku angielskim, 1 pozycja przetłumaczona na język włoski,
1 książka przetłumaczone na język rosyjski i 1 na język rumuński).
Szczegółowe informacje na temat tych działań są dostępne na stronie:
www.fundacjahospicyjna.pl.
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Mam nadzieję, że Współbracia znajdą czas na przeczytanie tej
książki i podzielenie się tym szczególnym świadectwem apostolstwa
socjo-charytatywnego w Polsce z naszymi studentami i uczniami,
kandydatami do SAC i świeckimi współpracownikami. Apostolstwo
społeczno-charytatywne, które było kluczowe dla św. Wincentego
Pallottiego i było jedną z podstaw powstawania SAC i ZAK, ma szansę
stanąć w centrum naszej uwagi w Roku Miłosierdzia, by być ważną
częścią tożsamości Pallotynów i naszej misji apostolskiej.
Piotr Krakowiak SAC, Krajowy Duszpasterz Hospicjów
A. Janowicz, P. Krakowiak, A. Stolarczyk [red.], Solidarni. Opieka
Paliatywno-Hospicyjna w Polsce, Gdańsk 2015, ISBN 978-83-9406262-0; książka jest dostępna na: www.ksiegarnia.hospicja.pl. Bezpłatna
wersja angielska nosi tytuł: In Solidarity. Hospice-Palliative Care in
Poland, ISBN: 978-83-9400626-3-7. Książka jako open source w języku
angielskim jest dostępna za darmo dla wszystkich zainteresowanych
pod adresem: http://www.fundacjahospicyjna.pl/images/stories/artykuly/SOLIDARNI_UK_net.pdf
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Piotr Krakowiak SAC
Presentation of the book: “In Solidarity. Hospice – Palliative
Care in Poland”, Gdańsk 2015 (available online as open source
online)
Pope Francis has announced the Year of Mercy, which has just started,
and which will inspire us through the next months, to preach and,
even more, – practice merciful actions in our pastoral activities. As
The Society of the Catholic Apostolate we have recently embraced the
reality of a socio-charitable apostolate in the SAC for the first time
in our history. Father General Jacob Nampudakam SAC in 2010 had
inspired the General Secretariat for the Apostolate to study the socio-charitable apostolate, which has been done under the guidance of the
General Counselor, Father Martin Manus SAC in various meetings
and study visits. A series of workshops for Pallottines and their lay
cooperators, involved in the socio-charitable apostolate, were held in
Rome in 2011 and 2015. Socio-charitable matters have been discussed
with field-experiences in Poland in 2011, in the US in 2013, and in
India in 2014, where the network of socio-charitable responsibilities
in all SAC entities in this country had been created. In 2016 a study
visit, including especially socio-charitable works with refugees will be
held in Germany. At the end of the mandate of the General Secretariat
for the Apostolate, the first ever book regarding the socio-charitable
apostolate in SAC will be published in English. This is a result of our
common efforts and is a valuable resource for all those who would
like to study this topic in Pallotine history. I hope that after this,
other language versions will follow, adding the particular histories of
socio-charitable actions in various continents and countries, where
SAC and UAC serve those in need among us.
Encouraged personally by Father General after recent visitation
in the Annunciation Province in Poznan, Poland in November 2015,
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I would like to present to all confreres the recent book, which I and
my lay collaborators have edited. This book is entitled: “In Solidarity.
Hospice-palliative care in Poland” (Gdańsk 2015) and is the first
resource of its kind, published in Polish and in English and available
both in printed version and as an open resource online. I will write
about it because Polish Pallottines, as well as Missionary Pallotine
Sisters, with many lay professionals and volunteers (some of them
involved in the UAC), have been very involved in establishing and
developing the hospice-palliative care in Poland. Pallottines in Poland
run or cooperate in the activities of hospices for adults and children,
and through educational actions continuously serve all those from
over 400 centers for people towards the end of their lives, and their
relatives in Poland.
The editors’ intention was to present the history of the establishment of hospice-palliative care in Poland as broadly as possible: by
identifying its sources and inspirations, through the personal experiences of people involved in end-of-life care and through the stories
of particular centers and the organizations supporting them. We
have invited all from residential and home care centers for adults
and children in Poland to participate in this book. We have invited
veterans and careers from newly opened facilities, both state-run
healthcare institutions and non-government institutions run by
churches, religious orders, foundations, associations and informal
groups of volunteers. The first part of this book is an outline of the
history of the hospice movement, referring to a variety of human
attitudes to the sick and dying throughout the ages. Christianity
has influenced the development of the modern hospice movement
in Europe and in the world, being continuously an inspiration for
end-of-life care. In the history of modern hospices there is a special
space for volunteering… in this book we have tried to describe the
selfless commitment of thousands of people of diverse professions,
which has been the foundation of the Hospice Movement in Poland,
since 1981. Cooperation among health and social care professionals,
involvement of the Catholic Church (Pallotines were very involved
in this process from its beginnings) and other faith communities,
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and the social involvement of volunteers continues to play a vital
role, being a distinguishing feature of the Polish Hospice Movement.
The next part of this publication is filled with the personal stories
and experiences of key-people involved in end-of-life care: doctors,
nurses, psychologists, social workers, clergymen, nuns and others.
The first of these voices has been given to the late Father Eugeniusz
Dutkiewicz SAC, who had been the First National Chaplain of Hospices, and who, since his death in 2002 has been called: “Father of
Hospice Movement in Poland”. The third part of this book includes the stories of particular centers, presenting their huge diversity.
The final part is a presentation of Polish organizations supporting
hospice-palliative care, which has originated from the need to share
knowledge and experience in the daily work around the terminally
ill and their relatives. One of them is the Hospice Foundation, which
was created by the National Chaplain of Hospices in Poland, Father
Piotr Krakowiak SAC in 2004 and supports hospice-palliative care
through international projects (www.eupca.eu), various nationwide
initiatives (www.tumbopomaga.pl; www.hospicja.pl; www.httz.pl,
www.lubiepomagac.pl) and publication in the series of the Library
of Hospice Foundation (16 textbooks in Polish, 1 book in English, 1
book translated into Italian, 1 book translated into Romanian, 1 book
translated into Russian). More information about these activities are
available at: www.fundacjahospicyjna.pl.
I do hope that you will find time to read this book and share it
among our students, candidates to SAC and cooperators from UAC.
The socio-charitable apostolate, which has been essential since the
very foundation of SAC and UAC, has a chance to become the center
of our attention in the Year of Mercy and continue to be an important
part of our Pallotine identity and apostolic mission.
Piotr Krakowiak SAC, National Chaplain of Hospices in Poland
A. Janowicz, P. Krakowiak, A. Stolarczyk [Eds.], In Solidarity.
Hospice-Palliative Care in Poland, Gdansk 2015, 437 pages, ISBN:
978-83-9400626-3-7. More information about online open source
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in English, at: http://www.fundacjahospicyjna.pl/en/activities/
social-education/in-solidarity
More than 400 palliative and hospice centres, thousands of employees
and volunteers forming interdisciplinary teams caring for the terminally ill and their families, and many thousands of people who have
benefitted from this care – such is the outcome of the 30 years’ plus
existence of the hospice movement and palliative medicine in Poland.
Those years were filled with endeavours to give people approaching
the end of their lives the chance of dying with dignity, without pain,
surrounded by their close ones, with no regard for their age, sex,
religion or wealth. These were years of co-operation, combining professional medical and non-medical assistance with the commitment
of volunteers, while preserving the common goal of interdisciplinary
teams.
The editors’ intention was to present the history of the establishment
of hospice-palliative care in Poland as broadly as possible: by identifying its sources and inspirations, through the personal experiences
of people involved in end-of-life care and the stories of particular
palliative and hospice centres and the organizations supporting them.
We encourage you to read the content of this unique publication.
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Recenzja książki Solidarni. Opieka paliatywno-hospicyjna
w Polsce, Fundacja Hospicyjna Gdańsk 2015 pod redakcją Anny
Janowicz, Piotra Krakowiaka i Alicji Stolarczyk
Ostatnie półwiecze to okres szybkiego postępu nauk medycznych,
obejmującego także rozpoznawanie i leczenie chorób nowotworowych. W efekcie obecnie wyleczenie można osiągnąć u dużej części
chorych, a przedłużenie życia przy zachowaniu dobrej jego jakości
u wielu pozostałych. Nadal jednak nie wszystkich udaje się uratować.
Ci chorzy wymagają holistycznej opieki, obejmującej także ich pozamedyczne potrzeby, zwłaszcza w terminalnym okresie nowotworu.
Nadmierna „technizacja” działań lekarskich w wielu przypadkach
prowadzi do pominięcia potrzeb psychologicznych, duchowych i społecznych chorego, szczególnie ważnych w końcowych fazach choroby.
W odpowiedzi na te potrzeby, w latach 80. ubiegłego stulecia
w Polsce powstał ruch hospicyjny, obejmujący z upływem lat swoim
zasięgiem coraz większe obszary kraju. Można śmiało powiedzieć, że
podczas ostatnich 30. lat dokonał się w Polsce niezwykły w skali świata
rozwój opieki paliatywnej i hospicyjnej – od pojedynczo działających
osób oddanych idei hospicyjnej do powstania kilkuset profesjonalnych ośrodków.
Książka Solidarni jest doskonałą ilustracją tego fenomenu. Składa
się z czterech części, które wiodą Czytelnika przez czasy – od starożytności, poprzez średniowiecze, aż do współczesności, ukazując
przemiany jakim podlegała „filozofia” umierania i opieki w terminalnym okresie życia.
Pierwsza część to ciekawy historyczny rys odnoszący się do zjawisk
i zdarzeń, które na przestrzeni wieków kształtowały podstawy współczesnej opieki paliatywno-hospicyjnej. Na tym tle przedstawiona jest
historia ruchu hospicyjnego w Polsce, z uwzględnieniem roli kościoła
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katolickiego i wolontariatu oraz różnych koncepcji działania, w tym
współpracy z innymi sektorami opieki, np. placówkami pomocy
społecznej. Ten fragment pozwala zrozumieć powiązania ruchu hospicyjnego i solidarnościowego w Polsce, silne zwłaszcza w latach
80. Pozwala także dostrzec w pracy hospicjów codzienną obecność
papieskiego hasła „jeden drugiego brzemiona nieście”. Obrazu hospicyjnej rzeczywistości dopełniają opisy społecznych kampanii, akcji
charytatywnych, szeroko zakrojonych działań edukacyjnych oraz
innowacyjnych działań typu – włączania więźniów do pomocy przy
chorych.
Druga część książki zawiera wspomnienia i przemyślenia dwudziestu sześciu osób związanych z tworzeniem hospicyjnego ruchu
w Polsce – pracowników hospicyjnych i wolontariuszy, które dobrze
obrazują pasję i poświęcenie na co dzień obecne w ich działalności.
W Polsce działa obecnie ponad 400 hospicjów domowych i stacjonarnych. Trzecia część książki to forum wymiany doświadczeń tych
palcówek, historia ich zmagań z codziennymi problemami, ale jednocześnie – historia sukcesów, rozwoju i satysfakcji z dobrze wykonanej
pracy.
W tym miejscu nieodparcie nasuwa się pytanie do kogo adresowana jest ta książka. Czy jest to „dziennik wspomnień” cenny dla
samych autorów relacji, czy też fascynująca opowieść o pionierach
ruchu hospicyjnego i ich obecnych kontynuatorach, która może każdego zainteresować? Z całą pewnością książka ta jest wartościowym
opracowaniem dla obecnych i kolejnych „pokoleń” osób związanych
z hospicyjną działalnością. Stanowi bowiem niemal „instruktaż” jak
skutecznie działać na rzecz chorych potrzebujących opieki w terminalnej fazie życia. Jednocześnie ciekawa narracja czyni z tej książki
porywającą lekturę również dla przeciętnego czytelnika.
Książka Solidarni pozostawia bowiem czytelnika w przekonaniu,
że oto udało mu się zbliżyć nieco do zrozumienia tego niezwykłego
zjawiska, jakim była budowa ruchu paliatywno-hospicyjnego w ostatnich dekadach w Polsce. Ruchu opartego na pasji i poczuciu misji
wspaniałych liderów, ale także – możliwego dzięki oddaniu i ofiarnej
pracy niezliczonej rzeszy szeregowych pracowników i wolontariuszy.
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Ruchu, który wypracował doskonałą organizację i metody kształcenia, otwartego na bliską współpracę pomiędzy ośrodkami w Polsce
i za granicą.
Po lekturze tej książki każdy z nas może się czuć zaproszony do
udziału w niesieniu pomocy potrzebującym chorym.
Prof. dr hab. med. Ewa Jassem
Gdańsk, 21 maja 2015
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Rafał J. Kupiszewski*
Dietmar W. Winkler (Hg.), Diakonat der Frau. Befunde
aus biblischer, patristischen, ostkirchlicher, liturgischer und
systematisch-theologischer Perspektive, Wien 2013, 2. Aufl., Lit
Verlag, ss. 155.
Zagadnienie kapłaństwa kobiet w Kościele katolickim nie przestaje
angażować zainteresowania teologów, mimo zdecydowanego – wydawać by się mogło – rozstrzygnięcia Ordo sacerdotalis Jana Pawła
II, odmawiającego kobietom udziału w urzędowym kapłaństwie:
„Aby zatem usunąć wszelką wątpliwość w sprawie tak wielkiej wagi,
która dotyczy samego Boskiego ustanowienia Kościoła, mocą mojego
urzędu utwierdzania braci oświadczam, że Kościół nie ma żadnej władzy udzielania święceń kapłańskich kobietom oraz że orzeczenie to
powinno być przez wszystkich wiernych uznane za ostateczne” (nr 4).
Nie tylko wzrastająca z roku na rok liczba publikacji: pokaźnych
monografii i drobniejszych przyczynków – widoczna zwłaszcza w obszarze języka niemieckiego, ale też różne formy inicjatyw oddolnych w Kościele na dużą skalę1 czy wreszcie głosy poszczególnych

* Doktorant Studium Biblijno-Pastoralnego UKSW w Warszawie (rafal.kupiszewski@o2.pl).
1 Przykładem może być Women’s Ordinatio Worldwide (WOW), organizacja światowa założona w 1996, zrzeszająca kobiety i mężczyzn ze wszystkich kontynentów
na rzecz święceń kapłańskich kobiet w Kościele katolickim. W dniach 29.VI-1.VII.
2001 w Dublinie odbyło się pierwsze posiedzenie WOW gromadząc przedstawicieli
(kobiety i mężczyzn) z 26 krajów pod hasłem: „Czas dojrzał. Powołanie kobiet do
odnowionego urzędu kapłańskiego w Kościele katolickim”.
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hierarchów2, świadczą dowodnie, że choć Roma locuta, to causa non
finita. Ten stan rzeczy – widziany przez niektórych jako przejaw
swego rodzaju nieposłuszeństwa czy braku pokory wobec oficjalnego
nauczania Magisterium Kościoła – ma swoje źródło w przekonaniu,
że dochodzenie do prawdy nie następuje wyłącznie na drodze orzeczeń jego najwyższego Urzędu Nauczycielskiego. Nie jest on bowiem
instytucją działającą w odosobnieniu i niezależnie od innych rzeczywistości w Kościele; przeciwnie proces szukania prawdy dokonuje się
na różnych szczeblach i płaszczyznach, angażując zmysł wiary (sensus
fidei) wierzących, intuicje poszczególnych wiernych i teologów, którzy
w świetle Objawienia podejmują wysiłki konfrontowania nowych
sytuacji historycznych z ich nowymi problemami.
Jeśli jednak po ogłoszeniu Ordinatio sacerdotalis impet dyskusji związany wprost z kapłaństwem (prezbiteratem) kobiet wytracił
swój pierwotny pęd, a sama idea ordynacji kobiet nie jawi się dzisiaj
tak zdecydowanie jako „opcja najbliższej przyszłości dla Kościoła
katolickiego”, zainteresowanie teologii (w niektórych środowiskach
eklezjalnych) przemieściło się na pytanie o możliwy udział kobiet
w najniższym szczeblu święceń – mianowicie w diakonacie. Wskazuje się przy tym, że ani deklaracja Kongregacji Nauki Wiary Inter
insigniores (1976), ani przywołany wyżej list apostolski Jana Pawła
II, swym zdecydowanym sprzeciwem wobec wyświęcania kobiet
nie obejmuje przecież diakonatu. Obydwa dokumenty magisterialne
o diakonacie po prostu milczą, co w przeświadczeniu wielu badaczy

2 W świetle postulatu „bardziej pneumatologicznie” pojmowania urzędu biskup
St. Gallen (Szwajcaria) Markus Büchel publicznie opowiedział się za dopuszczeniem
kobiet do kapłaństwa. W lokalnym piśmie „St. Galler Pfarrblatt”, odnosząc się do
decyzji Ordinatio Sacerdotalis, która to enuncjacja czyni – jak się wydaje – dalszą
dyskusję na temat kapłaństwa kobiet de facto bezprzedmiotową, stwierdził, że „nie
możemy sobie na to pozwolić”. W swym apelu o poszukiwanie rozwiązań w drodze
do urzędowego kapłaństwa kobiet jedno z nich upatruje właśnie w diakonacie kobiet:
„Mogę sobie wyobrazić, że diakonat kobiet byłby takim krokiem”, Georg Kraus,
Frauenordination. Ein drängendes Desiderat in der katholischen Kirche, Stimmen
der Zeit 229 (2011) 12, s. 796.
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wskazuje to na to, że w przyszłości droga do tego urzędu nie jest dla
kobiet zamknięta.
W tym kontekście należy przypomnieć, że Wspólny Synod Biskupów Niemieckich (Würzburg 1971-1975), za priorytetowe uznał
zagadnienie związane z miejscem kobiet w służbie Kościoła. Odwołując się do postanowienia Soboru Watykańskiego II przywracającego
instytucję stałego diakonatu „jako właściwego i trwałego stopnia hierarchicznego” (Konstytucja Dogmatyczna o Kościele, nr 29), Synod poczynił konstatację: „Wiele kobiet w licznych prowincjach kościelnych,
nie tylko na terenach misyjnych, sprawuje działalność przysługującą
urzędowi diakona. Wykluczenie takich kobiet od święceń oznacza teologicznie i pastoralnie niczym nie usprawiedliwiony rozdział funkcji
od zbawczego sakramentu” (s. 3). To niezwykłe stwierdzenie Synod
oparł na biblijnych świadectwach dotyczących pozycji kobiet w kręgu
uczniów Jezusa i ich różnorodnych rodzajach służby we wspólnotach
nowotestamentalnych oraz – co warte podkreślenia – na praktyce,
zgodnie z którą „w Kościołach wschodnich w pierwszych wiekach
chrześcijaństwa, jak i sporadycznie także w Kościołach obrządku
łacińskiego, kobiety były wyświęcane na diakonki” (s. 3). Że „diakonat
kobiet należy bez wątpienia do Tradycji Kościoła niepodzielonego”
niech świadczy fakt, że Kościół prawosławny tradycji bizantyjskiej
na Rodos w 1988 opowiedział się za przywróceniem diakonatu dla
kobiet (s. 6), zaś w niektórych starożytnych Kościołach wschodnich
(wschodnio-prawosławnych) wczesnochrześcijańska praktyka święceń na diakonki zachowała się do dziś. Już jako ciekawostkę wspomnieć wypada, że w Kościele ormiańskim jeszcze do niedawna żyła
sprawująca swój sakramentalny urząd diakonka.
Ostatecznie Synod zwrócił się do papieża o jeszcze bardziej gruntowne przebadanie kwestii diakonatu kobiet zgodnej z najnowszą
wiedzą teologiczną, a wobec aktualnej sytuacji duszpasterskiej o dopuszczenie, gdzie to możliwe, kobiet do święceń diakonatu (s. 4).
W komentarzach do tego wydarzenia wskazuje się na milczenie
Rzymu trwające do dziś.
Wśród wielu publikacji na temat diakonatu kobiet, jakie się ukazały
choćby w ostatnich latach, warto odnotować pracę pt. Diakonat der
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Frau. Befunde aus biblischer, patristischer, ostkirchlicher, liturgischer
und systematisch-theologischer Perspektive. Drugie wydanie tej pozycji
(2013) w krótkim czasie od pojawienia się pierwszego, dało Wydawcy
asumpt do zadowolenia z powodu wielkiego zainteresowania tą – oficjalnie inkryminowaną bądź co bądź – problematyką z jednej strony,
z drugiej zaś postępującego procesu jej recepcji w Kościele. Wobec
postulatu Wspólnego Synodu Biskupów Niemieckich z początku lat
70., wzywającego do prowadzenia badań nad zagadnieniem diakonatu
kobiet w Kościele katolickim jako pilnego „znaku czasu”, autorów
rekomendowanej tu pracy, uznać zatem można za swego rodzaju
testamentariuszy woli tego Zgromadzenia. Ich wyniki badań będących owocem wieloletnich studiów nad omawianym tematem w jego
wieloaspektowym (o czym mówi już podtytuł) ujęciu prezentuje
właśnie Diakonat der Frau. Jak czytamy w słowie wprowadzającym
od Wydawcy jej sześcioro Autorów (Marlis Gielen – Uniwersytet
w Salzburgu, Evangelos Theodorou – Uniwersytet w Atenach, Ekaterina Mitsiou – Austriacka Akademia Nauk, Jasmine Dum-Tragut –
Uniwersytet w Salzburgu, Basilius J. Groen – Uniwersytet w Graz
oraz Regina Radlbeck-Ossmann – Uniwersytet w Halle-Wittenberga)
uczyniło zadość implikowanemu przez obrazowe stwierdzenie Jana
XXIII hermeneutycznemu podejściu, że mianowicie „Tradycja oznacza, iż ogień się pali, a popiół należy wybierać”. Przedłożone w pracy
przyczynki czerpiąc obficie ze źródeł chrześcijańskiej Tradycji odnośnie diakonatu kobiet analizują tę problematykę z różnych historycznych i teologicznych punktów widzenia. Ich ostateczną konkluzją
jest przekonanie o słuszności przywrócenia święceń diakońskich dla
kobiet. W tle utrzymywanej odmowy Kościoła leży chyba obawa, że
ewentualna zgoda na diakonat kobiet prowadziłaby z konieczności do
zgody na ich prezbiterat. Tymczasem diakonatu nie można traktować
jako po prostu i wyłącznie „przejściowego” stopnia czy etapu w drodze
do kapłaństwa, lecz zgodnie ze starożytną Tradycją widzieć w nim
święcenia „dla służby”. Pytanie, które zwykło się przeciwstawiać
„pomysłom na diakonat kobiet”: czy w starożytności chrześcijańskiej
święcenia na diakonki miały walor sakramentu czy tylko widziano
w nich rodzaj sakramentaliów – wobec faktu, że rozróżnienie to
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zaczęło funkcjonować dopiero od średniowiecza – jest z gruntu źle
postawione.
Jeśli w Kościele katolickim możliwy jest diakonat kobiet, do czego
przekonują Autorzy Diakonat der Frau, to za Karlem Rahnerem
można by powtórzyć: „Nie sposób wystawiać cierpliwości na próbę,
gdyż czas nagli, a my z pewnością nie możemy – bez szkód dla Kościoła – czekać stu lat!”.
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MIŁOSIERDZIE CZY SPRAWIEDLIWOŚĆ WOBEC OSÓB,
KTÓRE ZAWARŁY NOWE MAŁŻEŃSTWO?

Słowo-klucz, jakim jest „miłosierdzie” budzi dziś mieszane odczucia. Z jednej bowiem strony wysuwa się żądanie miłosierdzia wobec
osób, które zawarły nowe małżeństwo, a teologiczną refleksję z tym
związaną przedstawia się jako palący dezyderat1. Z drugiej zaś strony
miłosierdzie – w przeciwieństwie do sprawiedliwości – jawi się jako
postawa zbyt wielkiej łaskawości. Za mało jednak zwraca się uwagę,
że miłosierdzie jako pojęcie oznaczające różne treści, jest terminem
homonimicznym. Najpierw zatem dokonajmy przeglądu rozumienia
tego pojęcia w Kościele w okresie późnej starożytności.
Augustyn w 9 księdze De civitate Dei zajmuje się między innymi
znaczeniem uczuć i ich różnymi sposobami rozumienia u stoików
i perypatetyków. Za perypatetykami podkreśla, że uczucia winny
być poddane władzy cnoty (regnum virtutis) (IX 4). Chodzi więc
tutaj nie o to, „czy bogobojna dusza doznaje gniewu, ale dlaczego
się gniewa; nie o to, czy się smuci, lecz dlaczego się smuci; nie o to,
czy się boi, lecz przed czym odczuwa strach”. Co zaś dotyczy miłosierdzia przywołuje maksymę Cycerona, będącą pochwałą cesarza
*Autor jest emerytowanym profesorem teologii moralnej na Uniwersytecie w Salzburgu. Tytuł oryginału: Barmherzigkeit oder Gerechtigkeit für Wiederverheiratete?,
Stimmen der Zeit 234 (2016) nr 1, s. 23-30.
1 Por. Walter Kasper, Barmherzigkeit. Grundbegriff des Evangeliums – Schlüssel
christlichen Lebens, Freiburg 2012; polskie tłumaczenie: Miłosierdzie. Klucz do
chrześcijańskiego życia, tłum. Ryszard Zajączkowski, Poznań 2015 (uwaga tłum.).
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(IX 5): „Żadna z tych cnót nie jest bardziej godna podziwu i bardziej
ujmująca jak miłosierdzie” (misericordia)”. Tłumacz słowo misericordia oddał przez „współczucie”2, wskazując tym samym, że język
nie dość wyraźnie odróżnia między emocjami (afektami) a uporządkowaną cnotą. Dla przejrzystości zaleca się, aby w niniejszych
uwagach pod pojęciem „współczucia” czy „litości” rozumieć uczucie,
zaś pod pojęciem „miłosierdzia” odpowiednią cnotę. Nie każde bowiem współczucie odpowiada cnocie miłosierdzia, na przykład gdy
profesor swojemu studentowi z litości pozwolił zdać egzamin, choć
ten wskutek nieuctwa nie błysnął wiedzą. Spontanicznie należałoby
tutaj uznać raczej za zaprzeczenie idei sprawiedliwości. Augustyn
przedstawia następującą definicję miłosierdzia:
„Czyż miłosierdzie nie jest niczym innym jak serdecznym współczuciem (compassio) z powodu cudzej biedy, która nas porusza, aby,
gdziekolwiek to możliwe, zaradzić jej?” (IX 5).

Inaczej niż Cyceron misericordia określa mianem uczucia (compassio),
stwierdzając na zakończenie swych wywodów:
„Ale owo poruszenie (motus) służy rozumowi, gdy współczucie ujawnia się w ten sposób, że sprawiedliwość zostaje zachowana, zaś potrzebującego można wesprzeć albo przebaczyć skruszonemu” (tamże)3.

Tak więc sprawiedliwość ukazuje się tutaj jako cnota porządkująca
uczucie współczucia. Konieczność takiego porządkowania podkreśla
też św. Tomasz z Akwinu w odpowiedzi na przywołany przez siebie
pogląd Sallusta, według którego ludzie w ocenie wątpliwości winni
być „wolni od gniewu i współczucia” (ab ira et misericordia vacuos);
należy to uwzględniać również w odniesieniu do misericordia, o ile
2 Tak czyni Wilhelm Thimme w swym wydaniu. Należy odnotować, że odpowiednie terminy greckie (jak na przykład eleoz) w Septuagincie mają różne znaczenie;
por. Wolfgang Schadewaldt, Furcht oder Mitleid?, w: tenże, Hellad und Hesperien,
Bd. 1, Zürich 1970, s. 194-236.
3 Na to miejsce powołuje się także św. Tomasz z Akwinu (S. Th. II-II q. 30 art. 3):
cnota jest miłosierdziem tylko jako „motus appetitus intellectivi”.
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nie jest ona porządkowana przez rozum (secundum quod est passio
ratione non regulata)4. W tym sensie współczucie jest więc uczuciem
przeciwstawionym gniewowi, a tym samym należy je odróżniać od
cnoty miłosierdzia, porządkującej uczucie współczucia.
Augustyn wyjaśnia różne obszary dla działań miłosierdzia, uśmierzenie cielesnej potrzeby oraz przebaczenie krzywd czy grzechów. Naturalne więc jest, że etyczna problematyka miłosierdzia przedstawia
się w tych obszarach w sposób całkiem zróżnicowany, jak i w zróżnicowany sposób występuje stosunek miłosierdzia i sprawiedliwości.
W poniższych wywodach zilustrujemy to w obszarach wskazanych
przez Augustyna oraz w trzecim obszarze zastosowania5.
Postępować miłosiernie w sensie „przebaczyć nieprawość”
Klasycznym przykładem miłosierdzia w sensie przebaczenia nieprawości był w Starym Testamencie Józef, który przebaczając swoim
braciom, nie odpłacił im doznanej krzywdy6. Przykład Józefa (por.
Rdz 37-50) pokazuje, że należy uporządkować dwa uczucia. Najpierw
gniew, który za stoikami definiowany jest jako „niedopuszczalne żądanie zemsty na kimś, kto dokonał niesprawiedliwości (czy szkody –
adikia)7. Zaniechanie odwetu ujawnia pewną moralną wielkość,
jaka nie jest dostępna każdemu. Z drugiej strony gniew jako afekt
nie zawsze jest zły; w końcu nie był on obcy i samemu Jezusowi (Mk
3,5). Beverly Wildung Harrison postawił prowokacyjną tezę, że wraz
z osądzaniem gniewu zabija się miłość; gniew sygnalizując, że coś
4 Tamże.
5 Takie ujęcie obecne jest przeważnie w większych rozprawach, także w monografii W. Kaspera (przyp. 1). W niniejszych refleksjach opieram się na pracy Dietera
Witschena, Barmherzig handeln – moralische Pflicht oder supererogatorischen Rat?,
w: tenże, Mehr als die Pflichte. Studien zu supererogatorischen Handlungen und
ethischen Idealen, Freiburg 2006.
6 Słowa salach nie znajdziemy. Należałoby uwzględnić także wyrażenia metaforyczne jak choćby „zbawiać” (rapha’).
7 Hans von Arnim (Hg.) Stoicorum Veterum Fragmenta III, Stuttgart 1979, nr 395n.
Podobnie Cicero w Tusculanae Disputationes III 5,11: „sie enim definitur iracundia
ulciscendi libido“.
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nie jest w porządku8, powstrzymuje tym samym przed moralnym
znieczuleniem. Gniew jest często siłą napędową przemian społecznych. W tym sensie Józef postępuje całkowicie słusznie, pozwalając
kierować się nie tylko współczuciem; testuje postawę braci poddając
ich próbom. Jego przebaczenie nie jest więc rodzajem czeku in blanco.
Klasycznym przykładem w Ewangelii jest oczywiście miłosierny
Ojciec (Łk 15,11-32), który przebacza synowi, gdy ten przetrwonił swój
majątek. Ojciec nie jest wprawdzie w ścisłym sensie ofiarą jak Józef;
syn ma bowiem swój udział w dziedzictwie, przetrwonił przecież
własny majątek, a więc nie popełnił nieprawości w sensie prawnym.
Jednak rozrzutne obejście się z majątkiem ojca wskazuje na brak respektu wobec niego i wielką obrazę ojca. Ojcowskie przebaczenie nie
implikuje zapomnienia czy milczącego znoszenia albo pobłażliwości
(choćby wobec młodzieńczej lekkomyślności); ojciec wie o niegodziwym postępowaniu syna i cierpi z tego powodu. Ale ma on również
współczucie dla syna w jego beznadziejnej sytuacji, a jego gorącym
życzeniem jest pragnienie przywrócenia zniszczonych przez syna
relacji. Czy takie postępowanie ojca jest słuszne?
W obowiązku czynienia miłosierdzia istotna jest typowa asymetria
stosunku. Syn nie rościł pretensji, aby otrzymać przebaczenie, podobnie jak bracia Józefa nie żądali jego przebaczenia. Przebaczenie jest
darem; stosunek ojca do syna odznacza się zatem asymetrycznością.
Ta asymetria decyduje o mającym tu miejsce prawdziwym miłosierdziu (dlatego mieści w sobie pewną łaskawość) w przeciwieństwie do
sprawiedliwości, gdzie zachodzi asymetria między prawami a obowiązkami. Jeśli więc profesor ma obowiązek egzaminować, student
8 „It is my thesis that we Christians have come the opposite of love. It is better
understood as a feeling-signal that all is not well in our relation to other persons
or groups or to the world around us. Anger is a mode of connectedness to others
and it is always a vivid form of caring“. (Beverly Wildung Harrison, Making the
Connections – Essays in Feminist Social Ethics, Boston 1985, s. 14). Por. także William Werpehowski, „Do You Do Well to Be Angry?“, w: The Annual of the Society
of Christian Ethics 16 (1996), s. 59-77; William Mattison, Virtuous Anger? From
Questions of Vindicatio to the Habituation of Emotions, w: Journal of the Society
of Christian Ethics 24 (2004), s. 159-179.
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ma prawo egzamin zdawać. Wprawdzie między profesorem a studentem, lekarzem a pacjentem istnieje asymetria w kompetencjach
oraz stosunek pewnej zależności, nie mają one jednak charakteru
moralnego jak w przypadku przebaczenia. W przypadku niesprawiedliwej oceny profesor rozumiałby niewłaściwie ten stosunek do
studenta w sensie moralnie asymetrycznej relacji. Profesor nie musi
ani przebaczać ani nic ofiarować; studenci nie są grzesznikami czy
jałmużnikami, nie znajdują się też w sytuacji koniecznej (zwłaszcza,
gdy zawinili brakiem należnego przygotowania).
Tezie, jakoby nie można było żądać przebaczenia, można przeciwstawić stwierdzenie, że osoba udzielająca przebaczenia sama może
uzyskać przebaczenie jako zupełny obowiązek; jednak taki obowiązek nie odpowiada prawu ze strony sprawcy zła. Tym samym określona zostaje charakterystyczna cecha dla wszelkich działań, które
określamy jako nadobowiązkowe (supererogatoryjne). Owo przyporządkowanie wynika z perspektywy osoby trzeciej czy drugiej, a to
oznacza, że nikomu nie czynimy zarzutu, kto nie popełnia czynu niedozwolonego. A konkretnie: nie wolno nam nikogo potępiać, kto nie
zdobywa się na (natychmiastowe) przebaczenie niesprawiedliwości.
Zaginiony syn okazując żal jest głęboko skruszony. Kim jest jednak sprawca nie okazujący żalu? Czy mielibyśmy tutaj do czynienia
z aktem przebaczenia uchybiającym sprawiedliwości? Za brytyjskim
teologiem Nigel’em Biggar’em możemy rozróżnić dwa elementy przebaczenia: compassion i absolution:
„Compassion is unilateral and unconditional and meets the
wrongdoer before he has repented, absolution is reciprocal and conditional and meets him only afterwards”9.

Zgodnie z takim widzeniem podobnie wydają się myśleć zwolennicy
tradycyjnej praktyki odnośnie osób, które zawarły nowe małżeństwo: przysługuje im współczucie, ale nie rozgrzeszenie, gdyż osoby
9 Nigel Biggar, Between Kin and Cosmopolis. An Ethic of the Nation, Cambridge
2014, s. 4; por. Werner Wolbert, Vergebungen. Zum christlichen Umgang mit Unrecht,
SaZTh 17 (2013), s. 152-172.
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te nie zmieniają swojego postępowania i nie uznają je za fałszywe.
Fałszywa przesłanka tkwi w przeświadczeniu, jakoby miłosierdzie
pojmowane jako przebaczenie miało by być tutaj przedmiotem dyskusji. Natomiast inni dla tego samego powodu nie pojmują, dlaczego
przebaczenie nie miałoby wchodzić tutaj w rachubę.
Miłosierdzie w sensie „powodowanej współczuciem dobrowolnej
czynnej pomocy wobec osoby cierpiącej”
Dla tak ujętego miłosierdzia mamy inne podobieństwo Jezusa – miłosiernego Samarytanina (Łk 10,25-37). Punkt wyjścia nie stanowi
tu niesprawiedliwość, lecz (1) sytuacja przymusowa (współ)spowodowana przez bliźnich, bądź siły natury czy wreszcie przez samego
potrzebującego. Gdy osoba trzecia pomaga biednemu, zaginionemu
synowi, chodzi o miłosierdzie w sensie drugim. Czynione jest ono
przez osobę zdolną i mająca wolę, aby pomóc w niedoli, bądź przynajmniej tę niedolę załagodzić i takiej pomocy (3) dobrowolnie udzielić.
Dobrowolność nie stanowi przy tym sprzeczności z przymusem,
lecz z wszelkiego rodzaju obowiązkiem instytucjonalnym, a więc
obowiązkiem wynikającym z wszelkiej roli społecznej. Tak zatem
rodzice nie świadczą miłosierdzia wobec swych dzieci; obowiązki
rodziców wobec swych dzieci czy obowiązki między małżonkami
należą do obowiązków wynikających ze sprawiedliwości.
Tradycja moralna odróżnia obowiązki z prawa i obowiązki z miłości. W przypadku tych pierwszych jasne jest kto wobec kogo ma
obowiązek. W przypadku innych dzieł miłosierdzia, jak na przykład
jałmużny, jasne jest wprawdzie, że jestem do tego zasadniczo zobowiązany; jednak nikt z potencjalnych odbiorców nie może żądać mojej
pomocy. W tym sensie chodzi o nadobowiązkowe działania. Wreszcie
(4) czyn miłosierdzia mieści w sobie także afektywny komponent, jaki
ujawnia się u miłosiernego Samarytanina, który okazując współczucie
rannemu (Łk 10,33), spontanicznie śpieszy mu z pomocą. W tym kontekście jawi się pytanie, jak dalece mniej spontaniczna, ale racjonalnie
skoordynowana pomoc w sposób bardziej efektywny i trwały mogłaby
walczyć z biedą i stanowić w tym w tym działaniu pierwszorzędny
obowiązek. W odpowiedzi na to pytanie pomocne może się okazać
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ordo caritatis i dilectionis przedstawione przez św. Augustyna w De
doctrina christiana:
„Wszystkich jednakowo należy kochać, ale ponieważ nie wszystkim
można pomóc, pomagać więcej trzeba tym, którzy ze względu na
miejsce, czas lub inne okoliczności losem niejako są ściślej z nami
złączeni. Tak więc gdyby ci czegoś zbywało, to trzeba by dać potrzebującemu, i gdyby spotkało cię dwóch, a obu tego dać nie byłoby
można, i żaden z nich nie znajdowałby się w większej potrzebie, ani
w stosunku do ciebie nie byłby bliższym, nie potrafiłbyś zrobić nic
słuszniejszego, jak poradzić się losu, komu dać to, czego obu dać nie
można. Skoro zatem nie możesz zaradzić potrzebom wszystkich ludzi, trzeba postępować, jak zdarzy los, zależnie od tego, kto w danej
chwili może wydawać się bliższy”10.

Przeanalizowanie i doprecyzowanie owego ordo caritatis w kontekście współczesnych potrzeb globalnych stanowi dziś palącą kwestię
(nie dotyczącą jednak problemu osób rozwiedzionych, które zawarły
nowe małżeństwo). Obraz miłosiernego Samarytanina uwyraźnia
nam dzisiaj płynność granic między obowiązkiem a nadobowiązkiem. Kapłan i lewita mogliby być dziś ścigani za nie udzielenie
pomocy potrzebującemu. Nie zawsze uchwytna jest zatem stała granica między obowiązkiem a nadobowiązkiem. Ramy nadobowiązku
wyznaczają przekonania o charakterze normatywnym. Etyczny minimalizm poszerza przestrzeń pojmowanego nadobowiązku, etyczny
maksymalizm ulega skurczeniu. Pierwotny obowiązek miłosierdzia
staje się tym samym obowiązkiem sprawiedliwości. Co się zaś tyczy
kwestii rozmiarów udzielanej pomocy, to jest ona raczej rozstrzygana maksymalistycznie w oparciu o nasze etyczne przekonania,
niż pod wpływem Ewangelii. Nie można więc umiejscawiać w tym
kontekście zagadnienia związanego z sytuacją osób rozwiedzionych,

10 Św. Augustyn, O nauce chrześcijańskiej, tłumaczenie, wstęp i opracowanie Jan
Sulowski, przygotowanie do wydania Emil Stanula, Akademia Teologii Katolickiej
1979.
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żyjących w nowych związkach; ci bowiem nie należą do poległych
pośród zbójców.
Czynić miłosierdzie w sensie „sprawiać łagodność,
pobłażliwość”
Łagodność czy współczucie nie zawsze dotyczy osoby winnej, która
dopuściła się nieprawości, ale może się również odnosić do kogoś,
kto nie może uczynić zadość żądaniu wynikającemu z zasady. W tym
obszarze należy odróżnić dwie formy.
1. Zrzeczenie się prawa: można to zilustrować na przykładzie przypowieści o niemiłosiernym słudze (Mt 18,23-35). Król powodowany
współczuciem darował swemu słudze, na jego prośbę, ogromny dług,
podczas gdy ów sługa nie jest zdolny do darowania o wiele mniejszego
długu innemu słudze. Uczucie współczucia łączy ten obraz z tym
wcześniejszym. Tutaj jednak odwrotnie – udzielający pomocy posiada roszczenie prawne wobec odbierającego tę pomoc, co sprawia,
że asymetria jest jeszcze bardziej wyraźna. Darczyńca może bowiem
żądać spłaty długu. Akt miłosierdzia dokonuje się wobec kogoś, kto
nie czyni zadość swym prawnym zobowiązaniom. Łaskawca (król) nie
obstaje przy swym roszczeniu, ale okazuje pobłażliwość, łagodność.
Jeśli ja daję coś biedakowi, nie rezygnuję z roszczeń. Gdy jednak takich roszczeń się zrzekam, okazuję (w tym względzie) jeszcze większą
bezinteresowność (także gdy wierzyciel jest w stanie łatwo pogodzić
się ze stratą). Zrzeczenie się prawa oznacza osłabienie własnej pozycji
i może okazać się ryzykowne. Ponieważ zrzeczenia się prawa jest
niezaskarżalne, dlatego też należy mieć na względzie nadobowiązek
wobec osób drugich czy trzecich.
Prawdy tej nie respektuje sługa z przypowieści. Kto z wdzięcznością
przyjął darowanie długu, powinien zgodnie ze złotą regułą – regułą
równej miary, postępować jak wierzyciel i zrezygnować z należnych
mu dóbr. W ogromnej mierze dotyczy to przecież człowieka, który
Bogu jako Wierzycielowi zawdzięcza darowanie długu. Potrzeby
usprawiedliwienia doświadcza także ten, kto nie czyni określonego
nadobowiązkowego dzieła, nie zrzeka się swoich praw, co może wskazywać, że odpowiednie oczekiwania wobec zainteresowanej osoby nie
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są całkiem nieuprawnione. Takiego zrzeczenia się prawa dokonuje
Kościół, udzielając dyspensy, choćby w określonych przypadkach zawieranych małżeństw. Nikt nie może rościć sobie prawa do dyspensy;
jest ona aktem łaski Ustawodawcy. Nie dotyczy to jednak osób, które
zawarły ponowne małżeństwo.
2. Złagodzenie normy deontologicznej: Refleksja nad tym wariantem ma miejsce rzadziej niż nad pojęciem „miłosierdzie”; brak też
biblijnych odniesień w tym względzie. Gdzie nie dostrzega się tego
wariantu, „miłosierdzie” w odniesieniu do osób, które zawarły nowe
małżeństwo rozumie się przeważnie w sensie pierwszego wariantu.
Zgodnie z nim ścisłe normy deontologiczne bez wyjątku wymagają
respektu, a zatem określonego postępowania, nawet i w przypadku,
kiedy ich przestrzeganie pociąga za sobą negatywne następstwa.
Wynika z tego przeświadczenie o braku litości czy braku miłosierdzia, ale tylko dla kogoś, kto nie godzi się z negatywną oceną
ponownego małżeństwa i zgodnie ze swoimi przekonaniami domaga się miłosierdzia. Negatywna ocena ponownego małżeństwa
wynika z dwóch przesłanek: pierwszą jest defectus iuris in agente,
co oznacza, że Kościół stwierdza brak kompetencji do rozwiązania
sakramentalnego i dopełnionego małżeństwa. Do tej instytucjonalnej
reguły dochodzi druga – etyczny pogląd, zgodnie z którym obcowanie
płciowe jest moralnie godziwe jedynie w małżeństwie ważnie zawartym w Kościele; osoby, które zawarły nowe cywilne małżeństwo, nie
czynią zadość, rzecz jasna, tej zasadzie. Dopiero w połączeniu tych
określeń problem staje się widoczny: osoby, które zawarły cywilne
małżeństwo, żyją w stanie publicznego i permanentnego cudzołóstwa.
Obydwa te określenia można jednak zakwestionować. Po pierwsze
nie jest tak pewne, że Kościół może rozwiązywać tylko nie-sakramentalne czy nie-dopełnione małżeństwa11. Co zaś dotyczy tolerancji
dla drugiego małżeństwa i dopuszczenia do Komunii decydująca
pozostaje druga przesłanka etyczna, która dziś już nie przekonuje.
Drugie małżeństwo cywilne (widziane ze skutków) często jest mniej
11 Por. Sabine Demel, (K)ein Widerspruch? Unauflöslichkeit der Ehe und Zulassung
zu einer Zweitehe, Herder Korrespondenz 68 (2014), s. 303-307.
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złym rozwiązaniem, aczkolwiek publicznie występuje przeciw świadectwu o nierozerwalności pierwszego małżeństwa, a tym samym
o ogólnej idei nierozerwalności. Można zapytać: dlaczego dla praxis
Kościoła liczy się tylko ten ostatni aspekt, a nie pierwszy. Istnieje
wszak wątpliwość, czy osoby, które zawarły ponowne małżeństwo
popełniły nieprawość stając się przez to publicznymi grzesznikami
i czy jako tacy potrzebują specjalnego przebaczenia. Wątpliwości
dotyczą kwestii sprawiedliwości. Kto na innych nakłada ciężary,
musi to usprawiedliwić, a w tym przypadku racje, jakie się podnosi,
są niewystarczające.
Dla deontologicznej oceny istotna jest konstatacja, że ponowne
małżeństwo często okazuje się być relatywnie najlepszym rozwiązaniem, albo też przynajmniej najmniej złym i nie rozstrzyga, że
czyn przeciwko nierozerwalności zawsze jest moralnie zły. Jednak
wówczas nie byłoby miejsca dla miłosierdzia, które musi jawić się
jako miłosierdzie złe i niesprawiedliwe. Dla kogoś, kto kwestionuje
deontologiczną normę czy choćby zgłasza wobec niej wątpliwości,
nie chodzi o miłosierdzie.
Niech za ilustrację posłuży inna deontologiczna norma, chętnie
przywoływana dla sytuacji dotyczących zakazu składania fałszywych
zeznań. Otóż w okresie III Rzeszy ze strony SS często padały pytania czy w danym miejscu ukrywają się Żydzi. Zgodnie z surowym
zakazem deontologicznym składania fałszywych zeznań (znanego
w tradycji rozwiązania uzasadniającego restrykcyjną interpretację),
należałoby mówić tylko prawdę, zaś miłosierdzie nie wchodziło
w rachubę – chyba że pojmowane jako współczucie podyktowane
uczuciem. Usprawiedliwienie prawomocności składania fałszywych
zeznań w pewnych okolicznościach wynika ze sprawiedliwości. Uznanie w określonych przypadkach ponownego małżeństwa za moralnie
uprawnione czy przynajmniej uznanie zakazu dla jego dopuszczenia
za wątpliwe, jest wyrazem nowej orientacji w praxis Kościoła, która
należy do porządku sprawiedliwości. Natomiast mówienie tutaj o miłosierdziu w rzeczy samej jest problematycznym przejawem łaskawości. W tym sensie można zgodzić się z Klausem Lüdicke:
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„’Furtka miłosierdzia’ nie jest drogą do rozwiązania problemu. Jeśli
praktyka Urzędu nauczycielskiego opiera się na Piśmie Świętym,
jak utrzymuje Jan Paweł II, a urzeczywistnia się ona w wierności
Słowu Jezusa, ‘Kościół’ nie może odstąpić od tej praktyki, kierując
się miłosierdziem. Jeśli natomiast ci, którzy zawarli ponowne związki
nie są ciężkimi grzesznikami, potrzebują – jak każdy z nas – jedynie
Bożego miłosierdzia, któremu powierzają swe niepowodzenia oraz
swą dobrą wolę na drodze realizacji chrześcijańskiego życia w nadziei
Jego obdarowania – przede wszystkim zranionych”12.

tłum. Rafał J. Kupiszewski

12 Klaus Lüdicke, Wieso eigentlich Barmherzigkeit? Die wiederverheirateten Geschiedenen und der Sakramentenempfang, Herder Korrespondenz 66 (2012), s. 339.
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Świadectwo wspólnoty domaga się całości
Przed ważnymi wydarzeniami życiowymi, jak na przykład narodzinami czy ślubem, oczekiwania i przedsmak radości oczekujących często
są bardzo silne. Podobnie przed wielkim wydarzeniem dotyczącym
wspólnoty Kościoła, jak choćby przed konsekracją świątyni czy świętem patronalnym: cała wspólnota odczuwa wówczas stan podniecenia,
osiągając swoje apogeum w samej celebracji. Można i należy przypuszczać, że to samo ma miejsce w przypadku wydarzenia o charakterze
powszechnym w Kościele, jakim jest przecież sobór. Odnosi się to
zwłaszcza do Kościoła prawosławnego, który ma synodalną formę
rządów, zatem sobór (czy synod – tutaj te słowa traktujemy synonimicznie) jest dla niego – jako dla organizmu ukonstytuowanego

*Tekst oryginalny, w: Ioan Moga, Erwartungen und Anfragen an die Heilige und
Große Synode der Orthodoxen Kirche, Catholica 69 (2015) 3, s. 197-207. Autor (ur.
1979) jest kapłanem Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego, studia w zakresie teologii prawosławnej na Uniwersytecie w Monachium, doktoryzował się w 2009 na
podstawie pracy o Hans Urs von Balthazar. Od 2010 jest asystentem na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu w Wiedniu. Obok licznych artykułów współautor pracy
Wesen und Grenzen der Kirche. Beiträge des Zweiten Ekklesiologischen Kolloquiums,
Wien 2015; Die orthodoxe Kirche und die orientalisch-orthodoxen Kirchen, w: J. Oeldemann (red.) Handbuch der ökumene und Konfessionskunde, Bd. I, Paderborn
2015.
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synodalnie – istotnym przejawem życia1. Toteż za uprawnione uznać
trzeba pytania związane z oczekiwaniami wobec zapowiedzianego na
rok 2016 Wielkiego i Świętego Soboru Kościoła prawosławnego.
Kontekst tego oczekiwanego wydarzenia w wielkim skrócie przedstawia się następująco: przed długie dziesięciolecia drugiej połowy
XX wieku autokefaliczne Kościoły prawosławne podejmowały różne
wysiłki w celu zwołania Soboru2. W latach 70. i 80. poczyniono doniosłe kroki, aby Sobór mógł się urzeczywistnić. Najpierw zdecydowano
o przyjęciu propozycji tekstów na sobór. Potem w wyniku przełomu,
dla większości Kościołów żyjących w ówczesnym bloku wschodnim
rozpoczął się czas wewnętrznej i zewnętrznej odbudowy, a tym samym
czas podejmowania różnych, podyktowanych nową sytuacją, wyzwań.
Toteż w latach 90. w tym panprawosławnym procesie nastąpiła pewna
stagnacja, uzasadniona różnymi, mniej czy bardziej bezpośrednimi,
przyczynami. Rok 2009 przynosi niespodziewany zwrot: na IV Przedsoborowej Konferencji Panprawosławnej zostało postanowione, aby powołać do życia lokalne Konferencje Biskupów w diasporze (tj. w Europie
Zachodniej, Ameryce, Australii). Odtąd te najmłodsze organizmy prawosławne rozpoczęły swoją historię: ich powstanie w świecie Zachodu
stając się faktem, przyczyniło się tym samym do wzrostu świadomości,
że wszystkie te lokalne Kościoły prawosławne wzajemnie przynależą do
siebie, mają obowiązek współpracy oraz patrzenia poza siebie samych.
Wysiłki na rzecz zwołania Wielkiego Soboru w ostatnich latach stały
się bardziej intensywne. Mimo wszelkich różnic politycznych, w marcu
2014 doszło – raczej niespodziewanie – do spotkania (prawie) wszystkich prawosławnych zwierzchników kościelnych. I choć wszelkie oznaki
wewnątrz prawosławia jeszcze na początku 2014 wskazywały na pewną
1 Por. T. Nikolau, Die synodale Verfassung und die Ökumenischen Konzile der
Kirche, Orthodoxes Forum 5 (1991), s. 207-221.
2 Dokumenty powstałe w ciągu tego procesu zostały opublikowane w: A. Kallis
(Hg.) Auf dem Weg zu einem Heiligen und Großen Konzil. Ein Quellen- und Arbeitsbuch zur orthodoxen Ekklesiologie, Münster 2012. Na temat panprawosławnego
„ruchu” w XX w. por. też: V. Ionita, Towards the Holy and Great Synod of the Orthodox Church. The Decisions of the Pan-Orthodox Meeting since 1923 until 2009,
Basel 2014 (StOeFr 62).
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blokadę komunikacyjną, izolację i napięcia, w tych dniach udało się
przecież doświadczyć w sposób nie tylko pobożny, ale i zorientowany
na pokonanie trudności, synodalny sposób pracy. Jego punktem kulminacyjnym stała się niespodziewanie jednogłośna decyzja o odbyciu,
bezpośrednio po Zesłaniu Ducha Świętego, Świętego i Wielkiego Soboru
Kościoła prawosławnego w Konstantynopolu/Istambule (w doniosłym
historycznie kościele św. Ireny). Ta wielka decyzja rozstrzyga również
szczegółową kwestię reprezentacji (udział 24 biskupów z każdego autokefalicznego Kościoła) oraz sposób podejmowania decyzji (przez konsens,
przy czym każdy Kościół ma 1 głos)3. Czym należy tłumaczyć ową proklamację? Byłoby niewystarczające, gdyby odpowiedź miała się ograniczać
jedynie do doniesień o charakterze politycznym. Co by nie mówić, jest
oczywiste, że w przypadku takiego synodalnego wydarzenia podejmowane są wiążące decyzje, które w praktyce Kościoła prawosławnego
urzeczywistniają rozumienie i przeżywanie doświadczania communio.
Istnieje świadomość, że kwestie sporne w Kościele należy rozwiązywać
tylko przez konsens; ciągle jednak brakuje woli, aby chcieć mieć udział
w tym synodalnym panprawosławnym doświadczeniu.
Wracając do ogłoszonego na rok 2016 Soboru: od czasu ogłoszenia
synaxis patriarchów w marcu 2014 Kościół prawosławny znajduje
się na drodze wzmożonych przygotowań. „Specjalna Komisja Wewnątrzprawosławna” powinna najpierw dokonać aktualizacji porządku dziennego. Ta „specjalna komisja” zakończyła swe prace po
odbyciu trzech posiedzeń (ostatnie na początku kwietnia 2015)4, redukując istniejące projekty tekstów do dziesięciu tematów i częściowo
je uaktualniając. Wyniki pracy Komisji, przyjęte za zamkniętymi
drzwiami5, mają być następnie przekazane Przedsoborowej Komisji
Panprawosławnej. Do niej należy decyzja czy te 10 tematów, przyję3 Informacja zwierzchników autokefalicznych Kościołów prawosławnych, Una
Sancta 70 (2015), s. 153-155.
4 Odnośnie decyzji Zgromadzenia z 6-9 marca 2014 por. V. Ionita, Auf dem Weg
zum Heiligen und Großen Konzil der Orthodoxen Kirche, Una Sancta 70 (2015), s. 91.
5 Niektóre wyniki zwięźle podsumowuje V. Ionita, Auf dem zum Heiligen und
Großen Konzil der Orthodoxen Kirche (przyp. 4), Una Sancta 70 (2015), s. 91n.
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tych w 1976, poddane zostaną ewentualnym poprawkom oraz czy
przedłożone zostaną Wielkiemu Soborowi. W następstwie decyzji
Przedsoborowej Komisji Panprawosławnej do publicznej wiadomości
podany będzie porządek obrad Soboru oraz inne szczegółowe kwestie. Dotychczas stosowne informacje nie były przekazywane, zaś
publiczność otrzymywała jedynie skąpe komunikaty prasowe. Dla
wielu wydaje się być jeszcze otwarta kwestia liczenia głosów. Również
ewentualność odroczenia Soboru wobec krótkiego czasu przygotowań oraz politycznej sytuacji na Ukrainie i Bliskim Wschodzie
zdaje się dodawać dramatyzmu. Problem w tym wszystkim stanowi
okoliczność, że na niespełna rok przed mającym się odbyć Soborem
większość prawosławnych wie na jego temat bardzo niewiele czy zgoła
nic. Nie zna jego założeń, historii znaczącej jego początki i wreszcie
ma nikłą świadomość co do jego oczekiwanego znaczenia.
Wszystko to stanowi kontekst, w jakim pytanie o oczekiwania
wobec Wielkiego Soboru winno być postawione. Jakież zatem są to
oczekiwania? Formułując to pytanie inaczej, można zapytać: kim
są ci, którzy czegokolwiek oczekują od Soboru? Odpowiedź nie jest
prosta. Najpierw subiektywna uwaga. Zainteresowanie prawosławnych mediów czy pism teologicznych Wielkim Soborem Kościoła
prawosławnego od jego ogłoszenia w 2014 jest dalece powściągliwe.
Nie rozgorzały żadne dyskusje teologiczne na temat projektowanych
zagadnień, a jeśli w ogóle pojawiły się tu i ówdzie jakiekolwiek głosy,
to tylko podnoszące stare zagadnienia polityczne. Prawosławne media, przekazujące dokładniejsze (ale też raczej negatywne) informacje
o Soborze, należą do prawego skrzydła w Kościołach prawosławnych:
portale internetowe kręgów tradycjonalistycznych towarzyszą procesowi przedsynodalnemu z głosem negatywnym i strachliwym, mówiąc o etycznych i dogmatycznych kompromisach, o sekularyzacji itp.
Oczekiwania ze strony chrześcijaństwa nieprawosławnego
Natomiast w mediach zachodnich temat „Soboru panprawosławnego”
znajduje żywsze zainteresowanie. Jest jasne, że ekumenicznie zorientowane chrześcijaństwo Europy Zachodniej (zwłaszcza katolicy),
nie pozostaje obojętne wobec tego wydarzenia. Jego oczekiwania
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w pierwszym rzędzie mają charakter ekumeniczny. Chrześcijanie nieprawosławni spodziewają się klarownych i wiele obiecujących znaków
na rzecz dalszego dialogu doktrynalnego, zarówno pod względem
teologicznym jak i praktycznym.
W Kościele prawosławnym ciągle brakuje obowiązującego dokumentu, wyjaśniającego eklezjologiczny status innych Kościołów, to
znaczy Kościołów nieprawosławnych6. Co prawda w toku przygotowań do Wielkiego Soboru, przede wszystkim w latach 70., powstały
w tym kierunku wartościowe przyczynki, jednak kontynuowanie
dialogu wymaga – zdaniem katolickich komentatorów – aby Kościół
prawosławny wyjaśnił swoje pojmowanie jedności7. W tym samym
kontekście Kościół rzymsko-katolicki oczekuje od tego Soboru zobowiązującej wykładni nauki Kościoła prawosławnego o prymacie.
Teologiczne dywergencje między Konstantynopolem a Moskwą (ale
nie tylko między nimi), jakie ujawniły się w ostatnich latach odnośnie rozumienia prymatu, pokazują, że dla kontynuacji dialogu
prawosławno-katolickiego konieczne jest również aktualne, zobowiązujące, ogólnoprawosławne i całościowe przedstawienie nauki
o prymacie8. Stanowi to z pewnością wielkie oczekiwanie ze strony
Kościoła rzymsko-katolickiego wobec tego Soboru.
Ów postulowany wykład prawosławnego nauczania nie sprowadza
się do uzgodnienia prawosławnego dokumentu będącego wyrazem
konsensu co do stosunku między synodalnością a prymatem. Prawosławno-katolicki dokument z Ravenny z roku 2007 wskazał już tego
6 Por. I. Moga, R. Augustin (Hg.), Wesen und Grenzen der Kirche. Beiträge des
Zweiten Ekklesiologischen Kolloquiums, Innsbruck 2015.
7 Por. J.-H. Tuck, Die Zugbrücken herunterlassen. Zur Öffnung der Grenzen der
katholischen Kirche auf dem II. Vatikanischen Konzil, tamże, s. 259-262. Ponieważ te
same wyzwania dotyczą Kościoła rzymsko-katolickiego, znajdują się w tym samym
miejscu, por. choćby zapytania do będącego jeszcze przedmiotem uściśleń modelu
u W. Thönissen, Eucharistie und Communio der Kirche(n). Ist Kirchengemeinschaft
ökumenisch heute möglich?, Catholica(M) 69 (2015), s. 14-36.
8 Por. nowe ustalenia u A. Vletsis, Ein orthodoxer Primat? Die Neu-Gestaltung
von Primatsvorstellungen unterwegs zur Einberufung des Panorthodoxen Konzils,
Una Sancta 70 (2015), s. 93-118.
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właściwy kierunek9. Prawosławne stanowisko co do funkcjonowania
prymatu i synodalności na płaszczyźnie powszechnej, będzie raczej
praktyką samego Soboru, a więc swego rodzaju sposobem ukształtowania się pozycji patriarchy konstantynopolitańskiego w ramach ostatnich
przygotowań oraz już w trakcie Soboru. Weryfikacja tego dokona się
w praktyce soborowej, nie zaś w wykombinowanych słowach. Kardynał
Kurt Koch w wywiadzie z marca 2015 postawił prawosławnym – nie
bez ironicznego akcentu – następującą kwestię pod rozwagę: „Mam
nadzieję i modlę się o to, by udało się, a chcę dodać tu otuchy, mówiąc
nieco żartobliwie: wy prawosławni musicie nam pokazać, jak przeprowadza się Sobór bez papieża. Wówczas jeszcze bardziej uwierzymy
w waszą synodalność. Zawsze Kościół katolicki domagał się, by strzec
tego, co on mówi. Tego oczekujemy również od prawosławnych”10.
Ze strony katolickiej oczekiwania wobec Soboru Kościoła prawosławnego są zatem duże. Oczekuje się mianowicie obowiązującej eklezjologii, nauki o prymacie, wzorca prawosławnej synodalności oraz
większej prawosławnej jedności. Wszystko to ze strony katolickiej stanowi ważną przesłankę kontynuacji dialogu prawosławno-katolickiego.
Jeśli Sobór zdoła pokazać funkcjonowanie soborowości na płaszczyźnie
uniwersalnej, będzie to znaczącym krokiem na przód.

9 Dokument z Rawenny zamieszcza czasopismo Sympozjum. Półrocznik Teologiczny 16 (2012) nr 1 (22), Eklezjologiczne i kanoniczne konsekwencje sakramentalnej
natury Kościoła, Communio, soborowość i autorytet, tłum. Rafał J. Kupiszewski,
s. 117-132 (przyp. tłum.).
10 To samo powiedział on także w innym wywiadzie dla Radia Watykańskiego
(wrzesień 2014): „Mam wielką nadzieję, że Sobór Panprawosławny w ogóle się odbędzie, ponieważ Zgromadzenie Plenarne pokazało nam, jak wiele różnic istnieje
między Kościołami prawosławnymi. Mamy może więcej różnic między prawosławnymi niż między prawosławnymi a katolikami. Jeśli Kościoły prawosławne
na Panprawosławnym Soborze osiągną między sobą większą jedność, będzie to też
wielką pomocą dla kontynuacji naszego dialogu”.
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Stara, poprawiona lista tematów: w poszukiwaniu rzeczy
istotnych
Czego sami prawosławni oczekują od tego Soboru? Wielu teologów
prawosławnych, przynajmniej nieoficjalnie, wyraża swe zastrzeżenia
związane z prognozowaną tematyką Soboru. Z racji wagi, jaką się
nadaje niektórym spornym tematom z zakresu polityki kościelnej
(kwestia dyptychów, tj. honorowego pierwszeństwa poszczególnych
Kościołów, kwestia granic jurysdykcji itp.), podnoszą się głosy, że
Sobór może nie mieć istotnego znaczenia dla życia Kościoła. Czy ta
krytyka jest uprawniona? Czym właściwie są tematy tego Soboru?
O jakie kwestie można by je jeszcze rozszerzyć? Jak cały Kościół
włączony jest w cały ten proces?
Pewne jest jedno: oczekiwania zawsze mają związek z przedmiotem (treścią) tego oczekiwania. Jeśli zapowiedziane tematy nie dotykają rzeczywistości, potrzeb i konkretnych zapytań ludzi, jakie ci
kierują zapytań) y je rozszerzyć?. ornym tematom z zakresu polityko
kościelnej ( do Kościoła, wówczas te oczekiwania są znikome. W historii Kościoła sobory (przynajmniej wielkie sobory ekumeniczne
bądź sobory prawosławnych patriarchatów w XIV czy XVII w.) zawsze
zwoływane były w reakcji na konkretne zagadnienia teologiczne czy
kanoniczne, które dotyczyły i dotykały wówczas Kościół. Sobór tym
bardziej odgrywa ważną rolę w życiu Kościoła, im staranniej podejmuje kwestie, jakie mają wpływ na aktualne życie Kościoła.
W chwili obecnej, na etapie przygotowawczego procesu soborowego, obowiązuje lista dziesięciu tematów, przyjętych jeszcze w latach
70. Projekty tekstów, zgodnie z postanowieniami synaxis z marca
2014, winny być teraz uaktualnione, by decyzje Wielkiego Świętego
Synodu zawierały „ukierunkowaną duszpastersko i misyjnie teologię
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na dziś”11. Do owych dziesięciu głośnych tematów, zgłoszonych już
w 1976, należą:12
1. Diaspora prawosławna
2. Autokefalie i sposób ich proklamacji
3. Autonomia i sposób jej proklamacji
4. Dyptychy
5. Kwestia wspólnego kalendarza
6. Przeszkody małżeńskie
7. Przystosowanie kościelnych przepisów postnych
8. Stosunek prawosławnych Kościołów do pozostałego świata
chrześcijańskiego
9. Prawosławie a ruch ekumeniczny
10. Wkład lokalnych Kościołów prawosławnych na rzecz realizacji
chrześcijańskiego ideału pokoju, wolności, braterstwa i miłości między narodami oraz w celu zniesienia dyskryminacji rasowej.
Pierwsze cztery punkty odnoszą się do kwestii związanych z organizacją Kościoła; są to punkty, które mają na względzie rozbieżności
między prawosławnymi Kościołami siostrzanymi. Zagadnienie diaspory ujawnia nie rozwiązany dotąd problem nakładania się różnych jurysdykcji w prawosławnych Kościołach obecnych w Europie
Zachodniej, Ameryce i Australii. Kwestia uznania autokefaliczności „Orthodox Church in America” (OCA) od dziesięcioleci rzuca
się pewnym cieniem na stan wewnątrzprawosławnego dialogu; oto
11 Patriarcha Daniel (Rumuński Kościół Prawosławny) stanowisko z 10.III.2014:
„Great Reed was paid to the renewal of the older texts, to their updating, so that
what the Holy and Great Pan-Orthodox Synod will issue to be the authentic theology presented in an updated language pastoralny and missionary orientated. The
future Pan-Orthodox Synod will not debate dogmatic issues, but will emphasise
the Reed to cooperate for a more intense Orthodox mission in the Word, taking
into account the context we live in. Thus, the texts draftem several years ago will
be updated, expressed in a language taking into account the new context we live
in”.
12 Por. Postanowienia I Przedpoborowej Konferencji Panprawosławnej w Chambesy/Genewa (29.XI. 1976), w: A. Kallis (Hg.), Auf dem Weg zum Konzil (przyp. 2),
S. 424.
| 196 |

Oczekiwania i pytania do Świętego i Wielkiego Synodu…

bowiem już w 1970 OCA ogłoszony został Kościołem niezależnym
od swego Kościoła-matki, to jest od Patriarchatu Moskiewskiego.
Proklamowanie OCA Kościołem autokefalicznym nie zostało jednak
uznane przez wszystkie Kościoły prawosławne, stąd kanoniczny status
tego Kościoła wymaga definitywnego rozstrzygnięcia. Jest on albo
Kościołem autokefalicznym, albo tylko autonomicznym, pozostającym w jurysdykcji Patriarchatu Moskiewskiego, od którego pochodzi.
Kwestia dyptychów dotyczy uznania wzajemnego starszeństwa poszczególnych Kościołów prawosławnych. W tym temacie wiele sporów
i energii, jakie zaangażowano, stanowi przeciwieństwo tego, co Kościół, świadomy swego prowadzenia przez Ducha Świętego, powinien
czynić. Zagadnienie dyptychów jako jedyne nie doczekało się żadnego
projektu tekstu. Te pierwsze cztery punkty, odnoszące się do życia
Kościoła jako takiego, należałoby rozwiązać jak najwcześniej. Utworzenie prawosławnych konferencji biskupich przyniosło pozytywny
skutek na życie misyjne Kościołów prawosławnych w diasporze; nie
ich istnienie jest jednak decydujące. W tym przypadku nie chodzi
zwyczajnie o politykę Kościoła, lecz o kwestię wspólnego świadectwa,
o wspólną duszpasterską odpowiedzialność w danym kraju.
Piąty punkt (zagadnienie kalendarza) z perspektywy zewnętrznego obserwatora z pewnością ma duże znaczenie. Od więcej niż
90 lat Kościoły prawosławne mają różne kalendarze, nie obchodząc
nieruchomych świąt (np. Boże Narodzenie) w tym samym czasie.
Wobec dużej migracji oraz w diasporze rozwiązanie tej kwestii jest
nader pożądane. Jednakże ze strony kierownictwa Kościoła nie widać
woli w celu rozwiązania problemu; zwłaszcza w krajach tradycyjnie
prawosławnych problem jest w ogóle nieobecny. Przeciwnie, wyraża
się obawy, że w przypadku ewentualnych zmian dokonanych przez
Sobór i wprowadzenia wspólnego kalendarza dla wszystkich Kościołów, wielu tradycjonalistów uznałoby w tym akcie gwałt na status quo
Kościoła. Także propozycje z roku 1982 są odnośnie tego zagadnienia
bardzo ostrożne13. Nie można zatem w 2016 roku oczekiwać szybkich
13 Por. postanowienia II Przedpoborowej Konferencji Panprawosławnej Chambesy/
Genewa (11.IX.1982), w: A. Kallis (Hg.), Auf dem Weg zum Konzil (przyp. 2), s. 442n.
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decyzji. Jeśli w ogóle o nich myśleć, najpierw należałoby uzyskać
potwierdzenie, że wszystkie Kościoły prawosławne są gotowe w dogodnym czasie na przyjęcie jednakowego kalendarza.
Szósty punkt („przeszkody małżeńskie”) najbardziej dotyczy prawosławnych w diasporze, ponieważ głównie traktuje on o „małżeństwach mieszanych strony prawosławnej ze stroną nieprawosławną
czy też z niechrześcijanami bądź niewierzącymi”14. Przede wszystkim
małżeństwa między prawosławnymi a chrześcijanami innych wyznań
stanowią w diasporze temat duszpasterski na wskroś aktualny. Nadal
istnieje rożne podejście i praktyka w poszczególnych Kościołach
prawosławnych. Problem ma także implikacje, gdy idzie o uznanie
sakramentów sprawowanych w innych Kościołach. W niewinnym
tytule: „przeszkody małżeńskie” mieści się zatem eklezjologiczna
beczka prochu, tak że nie jest to tylko problem kanoniczny, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Szybkie rozwiązanie tego
zagadnienia nie jest możliwe bez uwzględnienia eklezjologicznego
statusu Kościołów nieprawosławnych. „Małe rozwiązanie” tej kwestii
przewiduje, że małżeństwa różnowyznaniowe byłyby akceptowane
i błogosławione (jak przewiduje projekt z 1982) tylko na mocy zasady
ekonomii (tj. miłosierdzia).
Siódmy punkt jest swego rodzaju kuriozum – z jednej bowiem
strony wyraża on troskę o podstawę Kościoła, z drugiej sugeruje
zmianę, jaka miałaby dokonać się na Soborze. Chodzi o sprawę postu.
W latach 70. sporadycznie pojawiały się inicjatywy ze strony niektórych Kościołów w celu rozluźnienia praktyki postu (cztery okresy
w roku, dodatkowo w każdą środę i w każdy piątek). Projekt z 1986,
który z przypuszczalnie będzie podstawą decyzji Wielkiego Soboru,
wzmacnia znaczenie postu dla życia chrześcijańskiego, zapewniając
równocześnie każdemu lokalnemu Kościołowi swobodę przystosowania stosownych przepisów, w celu „określenia miary przyjaznej ekonomii i pobłażliwości wobec tych, którzy mają trudności zadośćuczynić

14 Por. tamże, s. 441.
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obowiązującym przepisom postnym”15. Jeśli taka modelowa decyzja
istnieje, dlaczego w ogóle sprawa postu znajduje się na liście tematów?
Jeśli sprawą odpowiedzialności Kościołów lokalnych pozostaje ocena
uwzględnienia lokalnych uwarunkowań, to dlaczego Wielki Sobór
miałby się tym jeszcze zajmować?
To samo pytanie można odnieść do punktu następnego. Sprawa
kalendarza, przeszkód małżeńskich, postu – to wszystko dotyczy praxis Kościoła, a dotychczasowe projekty tekstów z tym związanych nie
oferują nowatorskich rozwiązań. Moim skromnym zdaniem: kwestię
kalendarza należy ująć odważnie, zapewniając wspólną wszystkim
Kościołom prawosławnym celebrację świąt w tym samym czasie;
zagadnienie przeszkód małżeńskich należy umieścić w szerokim
kontekście eklezjologicznym, uwzględniając przy tym sprawę uznania chrztu w innych Kościołach chrześcijańskich; zaś zagadnienie
postu spokojnie pozostawić praktyce duszpasterskiej, nie siląc się na
tworzenie oddzielnego dokumentu. Pobożności i duchowości ascetycznej nie da się bowiem tak po prostu zadekretować. Post należy
do przeżywanej duchowości i nie sposób traktować go bez całego
duchowego kontekstu liturgicznego, w jakim jest osadzony (zwłaszcza
nie zakwestionowano wielowiekowej praktyki w tym względzie). Jeśli
Sobór wysłał by sygnał, że ma wolę zmienić praktykę liturgiczno-duchową, napotkałby na silny opór ludu Bożego i środowisk mniszych. Co prawda sprawa postu na zewnątrz może być postrzegana
jako błahostka, jednak dotykając najgłębszych pokładów duchowości
i liturgii, mamy tu do czynienia z wyjątkowo czułym obszarem.
Ostatnie trzy punkty podejmują problematykę związaną ze stosunkiem Kościoła prawosławnego do chrześcijańskiego świata, do
ruchu ekumenicznego (powstaje pytanie jaka jest różnica między
nimi), a wreszcie z kwestią światowego pokoju światowego i sprawiedliwością. Podsumowując można powiedzieć, że chodzi tu o temat
ekumenii i etyki społecznej. Z pewnością „ekumenia” jest ogromnie ważna i decydujący dla profilu Soboru. Równocześnie można
15 Postanowienia III Przedpoborowej Konferencji Panprawosławnej Chambesy/
Genewa (6.XI. 1986), w: A. Kallis (Hg.), Auf dem Weg zum Konzil (przyp. 2), s. 504.
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zapytać – podobnie jak w przypadku zagadnienia przeszkód małżeńskich – czy taki dokument bez dokumentu eklezjologicznego,
jest w ogóle do pomyślenia? Czy na przykład możliwy byłby Dekret
o ekumenizmie Soboru Watykańskiego II bez Lumen gentium? Konstytucja Lumen gentium zapewnia teologiczny kręgosłup dla ekumenicznych intencji i wizji, jakie swój wyraz znalazły w Dekrecie
o ekumenizmie. Sformułowanie stosunku Kościoła prawosławnego
do innych Kościołów czy do ruchu ekumenicznego może okazać się
niezadowalające, jeśli wpierw nie wypracuje się dobrze przemyślanego tekstu eklezjologicznego. Co mówi Kościół prawosławny o sobie
samym? Jak Kościół prawosławny rozumie misterium Kościoła? Co
w rozumieniu prawosławnym oznacza jedność? Te zasadnicze kwestie
eklezjologiczne przewiduje się obecnie dla jednego czy dwóch ustępów! Choćby z racji bogatego dorobku prawosławnych dogmatyków,
powstałego w XX wieku, winny być one ujęte z rozmachem. O ile
tylko Sobór Kościoła prawosławnego dojdzie do skutku w 2016 r.,
eklezjologia nolens volens stanie się tematem numer jeden. Bez niej
nie zdoła się rozwiązać wielu problemów.
Wracając raz jeszcze do listy tematów. Ostatni punkt w swym sformułowaniu wydaje się być reliktem z przeszłości (z lat 80.). Z pewnością tematy: „pokój światowy, sprawiedliwość, dyskryminacja” ciągle
pozostają bardzo ważne, jednak użyte tu wyrażenia bardzo mocno
przypominają terminologię lat 70. i 80., mniej natomiast dotykają
współczesnych wyzwań. Kościół prawosławny powinien rozszerzyć
swą porządek obrad o tematykę społeczną i etyczną. Wiele jest dziś
zagadnień o charakterze społeczno-etycznym i bioetycznym, na które
Kościół prawosławny musi udzielić wiążącej, aktualnej odpowiedzi.
Wiele takich, zarodkowo danych, odpowiedzi traktuje nauczanie
poszczególnych zwierzchników prawosławnych z ostatnich lat czy też
dokumenty poszczególnych Kościołów autokefalicznych. Chodziłoby
jednak o wypracowanie całościowego programu społeczno-etycznego,
programu z wizją, który miałby szanse spotkać się z szerokim odzewem zsekularyzowanego społeczeństwa. Właśnie mając na oku
punkt dziesiąty – na społeczno-etyczną i bioetyczną wizję Kościoła
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prawosławnego XXI wieku, pozostaje mieć nadzieję na spełnienie
tego postulatu.
Reasumując, te dziesięć tematów prawdopodobnie stanie się
przedmiotem oficjalnych obrad Soboru. Wrażenia są ambiwalentne. Z jednej strony chodzi o zagadnienia szczegółowe, należące do
życia Kościoła, z drugiej strony o zagadnienia dotykające wzajemnej
organizacji Kościołów oraz o zagadnienie ekumenii i świadectwa
wobec świata. Zagadnienia teologiczne są ledwie implikowane jako
częściowe tylko aspekty wymienionych dużych zagadnień.
Obraz Wielkiego Soboru a pleroma Kościoła
Byłoby ryzykowne zaproponowanie alternatywnej listy tematów.
Co pozostaje przedmiotem nadziei, to mieć przekonanie, że Sobór
będzie debatował dostatecznie długo, by i Duch Święty mógł działać.
W Kościele starożytnym sobory z reguły były wydarzeniami, gdzie
teologiczne czy kanoniczne kwestie poddawano dyskusji, następnie
były one artykułowane, a na końcu poddawane głosowaniu. Należy
unikać wrażenia, że Konferencje Przedsoborowe XX wieku wypracowały teksty, które Wielki Sobór, po krótkiej aktualizacji, w roku
2016 tylko ostatecznie zredaguje i zagłosuje. Sobór jest przede wszystkim wydarzeniem przeżywanej wspólnoty i teologicznego dialogu.
Możliwe, że na Soborze dojdzie do nowej oceny niektórych tematów,
które włączone zostaną w nowe konteksty. Należy żywić nadzieję, że
stanie się to nie tylko wobec eschatologicznej i pneumatologicznej perspektywy, jakie w Kościele prawosławnym znajdują wyjątkowo silny
wyraz. Ważne więc pozostaje pytanie czy Sobór będzie wydarzeniem
krótkotrwałym, czy też będzie miał czas, aby mógł się „dziać” w dynamicznym procesie. Nie może w każdym razie sprawiać wrażenia,
jakoby jego owoce były zaprogramowane.
Wiemy już teraz, co wyraźnie wybijali poszczególni decydenci:
Wielki Sobór 2016 musi być w pierwszym rzędzie manifestacją prawosławnej jedności16. Przekonanie to jest zgodnym pragnieniem
16 Patriarcha Bartłomiej w wywiadzie dla La Civilta Cattolica: „This Synod will, as
you rightly observe, be a vital sign of unity among our Orthodox Church at a time
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wszystkich, którzy do tej pory mniej czy bardziej oficjalnie wypowiadali się na temat Soboru. Wobec dającego się zaobserwować pewnego
spowolnienia, jakie ostatnio ma miejsce, stwierdzenie to jest bardzo
pocieszające. Wola jedności może ów zastój poruszyć. Manifestacja
jedności nie może jednak stać się samocelebracją (świętowaniem dla
niej samej). Kościół nie celebruje nigdy samego siebie: także Sobór –
w pragnieniu jedności – musi dać chrześcijańskie świadectwo o niej
światu. Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej w jednym z wywiadów powiedział: „Wielki i Święty Sobór 2016 będzie istotnym elementem na rzecz rozwoju i obecności Kościoła prawosławnego we
współczesnym świecie. W pewnym sensie są (…) dwa duże tematy:
pierwszy – stosunek Kościoła prawosławnego do innych wyznań
chrześcijańskich i innych religii; i drugi – wzajemny stosunek Kościołów prawosławnych”17. W innym miejscu Patriarcha wskazuje, że
w Kościele prawosławnym „niestety” rozmnożyły się kręgi konserwatywne, które reagują negatywnie i ekskluzywistycznie na wezwania
współczesnego świata. Wyraził przy tym nadzieję, że Kościół prawosławny na Soborze „będzie dyskutował w sposób wolny, uczciwy
i przejrzysty zagadnienia, które dla Kościoła i świata są ważne (…)18.
Wypowiedzi Patriarchy wskazują na pewne wewnątrzprawosławne
napięcia. Te napięcia nie są – jak niektórzy utrzymują – napięciami
o charakterze politycznym między Moskwą a Konstantynopolem, lecz
napięciami między rosnącymi siłami tradycjonalistycznymi w Kościele
prawosławnym a siłami umiarkowanymi. Zrozumiałe, że w czasie
bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie Soboru stają się one bardziej odczuwalne. Nie dotyczą tylko ekumenizmu, ale i sprawy postu,
rozumienia tradycji kanonicznej, problemów związanych z kalendarzem. Już dziś w wielu hałaśliwych środowiskach tradycjonalistycznych
przedstawia się obraz przyszłego Soboru w wizjach apokaliptycznych.
Te wewnątrzprawosławne wyzwania można wszak rozumieć jako
szansę. Szansę, by zaniechać wewnętrznych sporów, a spojrzeć na
when our world demands a unified response to its critical challenges”.
17 Tamże.
18 Tamże.
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rzeczy istotne, z odwagą kierując Kościół prawosławny w XXI wiek.
Z pewnością naiwne byłoby sądzić, że Kościół w świecie rozwija się
bez udziału polityki kościelnej. Jeśli jednak polityka Kościoła zabiega
więcej o „polis” tego świata niż o „polis” niebieskie, tj. bardziej liczy
się z horyzontalnym wymiarem podziału niż z wertykalną mocą
przepowiadania wiary, grozi to zagubieniem rzeczy istotnych: na
czym polega świadectwo Kościoła prawosławnego w XXI wieku?
W jaki sposób wiarę w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa zanosimy w życie tego świata? W jaki sposób potrzeby naszych bliźnich,
które nie są tylko potrzebami społecznymi, ale też potrzebami wiary,
możemy zaspokoić mocą miłości bliźniego? W jaki sposób znaleźć
wspólny język tajemnicy naszej wiary, by ponowoczesny człowiek był
w stanie odczuwać żywotność i sens tej wiary? W jaki sposób możemy
przyśpieszyć jedność chrześcijan, by móc wreszcie mówić razem
o Chrystusie, niż spierać się o własne ograniczenia w Ciele Chrystusa?
Te pytania i wiele jeszcze innych powinny towarzyszyć Soborowi.
Jednak, by mogły one przynieść na Soborze oczekiwane owoce, trzeba,
by zainteresowanie Soborem stało się udziałem szerokiego kręgu ludzi, odczuwających swego rodzaju „ soborową gorączkę”. Do zrobienia
jest wiele. Teologia akademicka mogłaby towarzyszyć przygotowaniom krzesząc duchowe impulsy. Właśnie w czasach nieograniczonej
komunikacji proces przedsynodalny powinien pociągnąć szersze
kręgi, wpisując się w świadomość całego ludu Bożego19.
Sobór winien być tylko świętowaniem jedności, które stać się musi
udziałem całego ludu Bożego, aby cały Kościół mógł dzielić tę radość,
o ile Sobór rzeczywiście się odbędzie. „Wielki i Święty Sobór”, który
już wykroczył poza etap li tylko przygotowawczy, niesiony modlitwą
ludu Bożego, jego oczekiwaniami oraz wstępną radością, musi z lękiem i tęsknotą myśleć o swojej późniejszej recepcji.
tłum. Rafał J. Kupiszewski

19 Podobne wyzwanie kieruje także N. Ruffieux, Das Panorthodoxe Konzil. Vorbereitung, Durchführung und Rezeption, Catholica(M) 67 (2013), s. 101-120.
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UKORONUJ W JEDNO CIAŁO”
Aspekty prawosławnego rozumienia małżeństwa

1. Uwagi wstępne
Dialog ekumeniczny XX wieku i związane z nim dyskusje na bazie własnej tradycji wyznaniowej z perspektywy innego wymusza
konieczność precyzyjnej prezentacji własnej specyfiki teologicznej.
Obecnie, jak zresztą i dawniej, w aktualnych pytaniach poszukuje
się ujęć zgodnych ze spojrzeniem „prawosławnym”, „katolickim” czy
„ewangelickim”. Jakkolwiek takie podejście jest uprawnione i konieczne w osiąganiu głębszej znajomości, to zawsze napotyka się ono
na ograniczenia. Właśnie w kwestiach dogmatycznych to, co wspólne
i wiążące Objawieniem winno znajdować się w centrum.
Dla teologa prawosławnego taki sposób badań jest sztuczny, ponieważ to, co istotne – a co miałby on do powiedzenia – obok Pisma
Świętego, pochodzi z hermeneutyki teologicznego i liturgicznego
dziedzictwa Kościoła pierwszego tysiąclecia, wobec którego czuje
się on zobowiązany: a więc z nowej refleksji nad teologią soborów
*Autor (ur. 1979) jest kapłanem Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego, studia
w zakresie teologii prawosławnej na Uniwersytecie w Monachium, doktoryzował
się w 2009 na podstawie pracy o Hans Urs von Balthazar. Od 2010 jest asystentem
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Wiedniu. Obok licznych artykułów
współautor pracy Wesen und Grenzen der Kirche. Beiträge des Zweiten Ekklesiologischen Kolloquiums, Wien 2015; Die orthodoxe Kirche und die orientalisch-orthodoxen
Kirchen, w: J. Oeldemann (red.) Handbuch der ökumene und Konfessionskunde, Bd.
I, Paderborn 2015.
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ekumenicznych oraz ojców Kościoła (przeważnie greckich)1 jak również hymnograficznego skarbca tradycji bizantyjskiej, jaka zawsze
uobecniana była i jest w liturgii.
2. Małżeństwo drogą poznawania Boga
To samo odnosi się do małżeństwa. Systematycznej teologii nie znajdziemy w starożytnym Kościele, dlatego też teolog prawosławny posiłkuje się, obok źródeł biblijnych, wypowiedziami patrystycznymi,
tradycją kanoniczną2, starożytnymi regulacjami bizantyjskiego misterium (sakramentu) koronacji3 i wreszcie nie może nie uwzględniać
praktyki duszpasterskiej. Tak więc u dwudziestowiecznych autorów
prawosławnych, podejmujących problematykę małżeństwa, spotykamy motywy przewodnie, które czerpią ze źródeł pierwszego tysiąclecia i jako takie nie przynależą do konkretnego wyznania: „misterium
miłości”, „mały Kościół”4, „koronowanie życia”, „zaczątek małego
królestwa, które może stać się obrazem prawdziwego Królestwa”5,
1 „The theology of the Orthodox Church, in the broader sense (…) is an attempt to
express in terms of Greeak intellectual culture the revelation of God that found its
fullest form in the incarnation and to which the canonical scriptures bear witness”,
Andrew Louth, The Greek Tradition, w: Augusine Casiday (red.), The Orthodox
Christian World, London-New York 2012, s. 6.
2 Por. Anargyros Anapliotis, Ehe und Mönchtum im orthodoxen kanonischen Recht.
Eine Kanonsammlung mit dem Kanones der Lokalsynoden und der Kirchenväter,
Berlin 2010; tenże, Ehescheidung und Oikonomia im kanonischen Recht der Orthodoxen Kirche, w: Markus Graulich, Martin Seidnader (red.), Zwischen Jesu Wort
und Norm. Kirchliches Handeln angesichts Scheidung und Wiederheirat, Freiburg
i. Br. 2014, s. 127-144.
3 Teksty modlitw wykorzystywanych dziś w Kościele prawosławnym podczas
liturgii zaślubin w większości odnajdujemy już w liturgicznych dokumentach VIII
w. (Codex Barberinus graecus 336); wówczas obrzęd zaślubin złączony był jeszcze ze
sprawowaniem Eucharystii, co w późniejszej praktyce zostało zaniechane. Por. Peter
Plank, Die orthodoxe Traunung. Eine gottesdienstgeschichtliche Skizze, Orthodoxes
Forum 17 (2003), s. 47-65.
4 Anastasios Kallis, Brennender, nicht verbrennender Dornbusch. Reflexionen
orthodoxer Theologie, Münster 1999, s. 195-198.
5 Alexander Schemann, Aus der Freude leben. Ein Glaubensbuch der orthodoxen
Christen, Olten-Freiburg i. Br. 1974, s. 107-109.
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„tajemnica królestwa Bożego”, „odpowiedzialność pełnej przyjaźni”6,
„weselne kapłaństwo”7, w których to ideach uwyraźnia się prowadzenie mężczyzny i kobiety przez Duch Świętego, niczym w wydarzeniu
Pięćdziesiątnicy, do pełnej jedności, a tym samym małżeństwo powołane jest, by stawać się „ikoną Boga”8. Inni zaś teologowie mówią
o „misterium nierozerwalnej jedności między mężczyzną a kobietą,
która staje się coraz bardziej duchowa w drodze ku coraz głębszej
wspólnocie…”9, albo też o małżeństwie jako „poznawaniu Boga
w osobie drugiego”10. We wszystkich tych obrazach i definicjach rozpoznać można wyraźny akcent umieszczony na teologicznym i duchowym aspekcie małżeństwa; praktyczne, (społeczno)etyczne, prawne
czy psychologiczne elementy zaznaczone są jedynie marginalnie. Ów
teologiczno-duchowy aspekt rozumienia małżeństwa nie może być
postrzegany jako osobliwość prawosławna, pozostaje on w związku
z prawosławnym rozumieniem sakramentów oraz z wspomnianą już
ciągłością w zachowywaniu do dziś bizantyjskiej liturgii celebracji
małżeństwa. Innymi słowy: prawosławne ujmowanie sakramentu
małżeństwa zachowuje hermeneutykę chrześcijańskiego rozumienia
małżeństwa Kościoła starożytnego z jego greckim naznaczeniem.
Wobec tego pojawia się krytyczne pytanie: czy stawianie dziś takich pytań znajduje tu w ogóle miejsce? W jaki sposób Kościół prawosławny rozwiązuje praktyczne wyzwania współczesnego kryzysu
małżeństwa i rodziny, jeśli w krajach tradycyjnie prawosławnych
rozwody osiągają rekordowy poziom?
Gdy idzie o etyczną czy kanoniczną problematykę życia małżeńskiego, to wskażemy z punktu widzenia prawosławnego na duszpasterstwo jako najważniejszą instancję. Poza podstawowymi zasadami
teologicznymi, które łączą się z sakramentalnością małżeństwa i jego
duchowo-moralnymi żądaniami (jak na przykład zdecydowane „nie”
6
7
8
9
10

John Meyendorff, Die Ehe in orthodoxer Sicht, Gersau 1992, s. 66n.
Paul Evdokimov, The Sacrement of Love, New York 2001, s. 41.
Tamże, s. 121.
Dumitru Staniloae, Teologia dogmatica orthodoxa, Bd. 3, Bucarest 1978, s. 188.
Tamże, s. 179.
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wobec aborcji), konkretne zagadnienia życia małżeńskiego o charakterze etycznym i bioetycznym winny być przedmiotem duchowego
przewodnictwa spowiednika. Zapewnia to pewną elastyczność, ale
przede wszystkim szanuje wyjątkowy i jednorazowy charakter każdego małżeństwa. Tylko spowiednik może – z uwzględnieniem każdorazowego kontekstu biograficznego i charakteru związku – udzielić
pomocy w ukierunkowaniu na kształtowanie chrześcijańskiego sposobu życia. Również w kwestiach kanonicznych (rozwód, powtórne
małżeństwo) instytucja duszpasterza jest decydująca, a w przypadku
błogosławieństwa przez biskupa powtórnego małżeństwa na mocy
zasady ekonomii11 wprost nieodzowna. Nie wolno tu też pomijać milczeniem wyzwań praktyczno-teologicznych (na przykład problemu
rozwiedzionych małżonków, którzy nie prowadzą aktywnego życia
religijnego, ale którzy chcą w Kościele zawrzeć ponowne małżeństwo).
W przypadku zagadnień dotyczących teologicznego rozumienia
małżeństwa – jak choćby związków jednopłciowych – Kościół prawosławny, zobowiązany wiernością wobec Tradycji apostolskiej, nie
widzi możliwości błogosławieństwa Kościoła par homoseksualnych,
choć podkreśla znaczenie dla takich osób duchowego towarzyszenia12.
3. „Koronacja”: wyższe żądanie duchowe i pełnia życia
Zgodnie z tymi ogólnymi uwagami chciałbym wyjaśnić pewien
ważny aspekt, obecny w świadomości prawosławnych, a odnoszący

11 Por. Florian Schuppe, Die pastorale Herausforderung. Orthodoxes Leben zwischen Akribeia und Oikonomia. Theologische Grundlagen, Praxis und ökumenische
Perspektiven, Würzburg 2006, s. 391-406. Akribeia (dokładność) w kanonicznej
i duszpasterskiej praktyce Kościoła prawosławnego odwołuje się do dokładnego
przestrzegania przepisów (kanonów). Jeśli w poszczególnym przypadku pożądane
jest, aby dla dobra zbawienia osoby zainteresowanej odstąpić od tego w imię miłosierdzia Bożego (jest to tak zwana zasada ekonomii). Drugie a nawet trzecie zawarcie
małżeństwa dokonuje się w Kościele prawosławnym zawsze na mocy ekonomii.
12 Por. metropolita Arsenios Kardamakis, Liebe und Ehe aus Sicht der Orthodoxen
Kirche, Orthodoxe Kirchezeitung 2-4 (2014) 1-4.
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się do sposobu zawierania małżeństwa13 w Kościele i jego rozumienia, mianowicie obrzęd koronacji. Ceremonii tej dokonuje kapłan,
błogosławiąc (znakiem krzyża) koronami (wieńcami) narzeczonego
i narzeczoną w imię Trójcy Przenajświętszej, a następnie dokonując
właściwego aktu koronacji przez trzykrotne wypowiedzenie wobec
narzeczonych formuły: „Niech ukoronowany będzie ten sługa Boży NN
dla służebnicy Bożej NN w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”,
zaś wobec narzeczonej: „Niech ukoronowana będzie służebnica Boża
NN dla sługi Bożego NN w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.
Prawosławna interpretacja obrzędu koronacji idzie w dwóch, wzajemnie uzupełniających się, kierunkach: z jednej strony mianowicie
korony wskazują na królewską podniosłość misterium małżeństwa,
podkreślając w ten sposób, że jest ono drogą w doświadczaniu Królestwa Bożego w misterium miłości. Po koronacji kapłan zwraca się
z wezwaniem: „Boże, nasz Panie, ukoronuj ich w chwale i czci!”. Zatem
chrześcijańskie małżeństwo stanowi drogę ontologicznej jedności
mężczyzny i kobiety, przy czym ta droga w swej jednorazowości,
godności i ukierunkowaniu (Królestwo Boże) jest królewska. Bliższe
wyjaśnienie owego stwórczego i antropologicznego kontekstu takiego
sposobu myślenia rozsadziłoby jednak ramy niniejszej wypowiedzi.
Para ślubna przeżywa ową wspaniałość zjednoczenia w uroczystej
celebracji liturgicznej, jednocześnie otrzymując jako dar łaski przedsmak zupełnej jedności tego, co ludzkie z tym, co boskie.
Korony należące do prawosławnej celebracji obrzędu zaślubin
są równocześnie również koronami męczeństwa: droga do pełnej
13 Prawosławna ceremonia zaślubin składa się z dwóch części: „zaręczyn” i ślubu
właściwego, zwanego też „koronacją”. Obie te części z reguły dokonywane są bezpośrednio po sobie. Ceremonia zaślubin składa się z modlitwy błagalnej narzeczonych,
wymiany obrączek i błogosławieństwa kapłana. Przebieg zaślubin obejmuje Psalm
128, modlitwę błagalną, trzy błogosławieństwa kapłana, wzajemne nałożenie rąk,
koronację, czytania Ef 5,20-33 i J 2,1-11, potem następują modlitwy wstawiennicze
i Ojcze nasz. Potem podawany jest narzeczonym pobłogosławiony wspólny kielich
(nie Komunia). Następuje potrójne obejście stojącego pośrodku kościoła stołu ślubnego (określanego mianem „taniec Izajasza”), następnie złożenie (zdjęcie) koron
i dalsze modlitwy błogosławieństw.
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miłości zakłada przecież ofiarę i dar z siebie. Tekst modlitwy wyraża
to jednoznacznie: „Wspomóż ich, Panie, nasz Boże, jak wspomogłeś
Twych czterdziestu męczenników, którym zesłałeś z nieba korony”.
Wskazując na czterdziestu męczenników z Sebasty (ok. 321 r., dzisiejsza Turcja), którzy pozostając wierni wierze chrześcijańskiej ponieśli
śmierć wskutek zamarznięcia, podkreśla się inny aspekt życia małżeńskiego. Oto bowiem czterdziestu męczenników stanowi piękny
symbol cierpliwości i wytrwania we wspólnocie. Prawosławny liturgista Aleksander Schemann pisze w związku z tym: „Małżeństwo,
które ciągle nie krzyżuje swego własnego egoizmu i zarozumiałości,
które nie umiera dla siebie samego, aby wzrastać ponad siebie, nie jest
małżeństwem chrześcijańskim”14.
Obydwie interpretacje odnoszące się do wymowy i znaczenia
koron mają głęboko teraźniejszo-eschatologiczny charakter. Tym
samym jawi się uprawnione pytanie, jak codzienność małżeńskiego
życia może odpowiadać owemu eschatologicznemu żądaniu? Czy
małżeństwo jest znakiem poważnego, radykalnego następstwa Chrystusa? Czy takie żądanie nie jest aby życiowo odległe i utopijne?
Odpowiedź znowu znajdujemy w samym tekście obrzędu zaślubin. W modlitwie przed koronacją umieszczone są słowa: „Połącz
ich w zgodzie, ukoronuj w jednym ciele, daj im owoc ciała i radość
z pięknych i zdrowych dzieci”. Koronacja obejmuje całość ludzkiej
egzystencji, symbolizuje prawdę, że chrześcijańskie małżeństwo dlatego jest obrazem wspaniałości Królestwa niebieskiego, ponieważ nie
może stanowić przepaści między ciałem a duchem, między tym, co
cielesne, a tym, co duchowe, między życiem małżeńskim a rodziną.
Eros i miłość nie stanowią przeciwieństwa, jeśli tylko ich ukierunkowanie nie jest egoistyczne, lecz pozostaje otwarte na misterium życia.
To, co zostało powiedziane jest antropologiczną wizją, która mimo
ogromnych wymagań duchowych zachowuje przyjazność do ciała,
bliskość z nim i radość nim. Toteż w tradycji bizantyjskiej nie jest
znany, obecny natomiast w tradycji zachodniej, zakaz zawarcia ponownego małżeństwa „aż śmierć was nie rozłączy”. Śmierć nie może
14 Alexander Schemann, Aus der Freude leben (zob. przyp. 5), s. 90.
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być końcem tego misterium jedności. Radość (ale też współczucie dla
drugiego) i pełnia życia, jakich doświadcza się w małżeństwie chrześcijańskim oraz w życiu rodzinnym mają znaczenie i nośną siłę dla
wieczności, o ile tylko są wyrazem wspólnoty ze Zmartwychwstałym.
Małżeństwo i rodzina zapewniają zatem miejsce inakarnacyjnej
duchowości, duchowości pełni życia, w której misterium Wcielenia
Chrystusa manifestuje się nie na sposób teoretyczny, ale odkrywane
i poznawane jest w stałym, interpersonalnym dzianiu się.
Każde małżeństwo chrześcijańskie pisze historię zbawienia.
tłum. Rafał J. Kupiszewski
Tytuł oryginału: „Verbinde sie in Eintracht, kröne sie zu einem Fleische…Aspekte eines orthodoxen Eheverständnisses, w: Theologisch-praktische Quartalschrift 163 (2015) 4, s. 356-360.
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