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REINHARD HAUKE

Wspólne celebracje chrześcijan i niechrześcijan w Erfurcie.
Z doświadczeń Kościoła w diasporze

Historia powołania Abrahama zawiera następujące słowo Boże: Przez ciebie
będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi (Rdz 12, 3). Wierzący
Abraham, opuszczający swą ojczyznę i całą nadzieję pokładający w Bogu, który
przemówił do niego i obiecał mu potomków oraz wielką krainę, jest świadomy
swego znaczenia. Gromadzi współwyznawców – swoją żonę Sarę i bratanka Lota
– i wędruje do nieznanego mu wcześniej kraju. Towarzyszy mu silna wiara: „Bóg
mnie pobłogosławił, a przeze mnie błogosławiona jest również moja rodzina i
kraj, do którego się udaję”.
Istotny wydaje się tu fakt, iż znajdzie się zawsze co najmniej j e d e n wierzący, który wiąże wszelkie swoje życiowe doświadczenia z Bogiem, który zniesie wszystko, co od Niego pochodzi i w Nim pokłada całą nadzieję. Ukazuje to
wagę odpowiedzialności, jaką wierzący ponosi za swoich współobywateli, którzy
nie myślą w taki sposób o Bogu i nie wierzą.
Na tym tle trzeba widzieć przedstawione poniżej formy wspólnego celebrowania pewnych świąt w Kościele, na które to zapraszani są zwłaszcza niewierzący1.

1

Autor artykułu, dr R e i n h a r d H a u k e, biskup pomocniczy w Erfurcie, znany jest jako
twórca projektów pastoralnych adresowanych do niechrześcijan, zwłaszcza młodzieży bezwyznanowej (Jugendliche ohne Konfession). Prezentowane w tym artykule poszukiwania odczytywać
należy w kontekście sytuacji Kościoła na terenie b. NRD, gdzie znikoma część społeczeństwa
deklaruje swą przynależność do którejkolwiek konfesji chrześcijańskiej. Na terenie diecezji erfurckiej tylko ok. 25% mieszkańców deklaruje się jako chrześcijanie (głównie ewangelicy i katolicy).
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I. Ekumeniczne nabożeństwo błogosławieństwa
w dzień św. Walentego
Parafie chrześcijańskie otrzymują zapytania od nieochrzczonych, czy ich
małżeństwo może być pobłogosławione w kościele. Pomoc stanowić może tu
ekumeniczne nabożeństwo błogosławieństwa w dzień św. Walentego oferowane
od 2000 r. w Erfurcie, a obecnie również w wielu innych miastach. Idea ekumenicznego nabożeństwa błogosławieństwa dla wszystkich, którzy znajdują się na
drodze partnerstwa [i „którym jest po drodze”]2, zrodziła się z niesmaku wywołanego dniem św. Walentego (14 lutego) jako „dniem zakochanych” i szałem
dokonywanych zakupów w sklepach z kwiatami, czekoladkami i perfumami.
Idea ta opierała się również na przypuszczeniu, że dzień św. Walentego akceptowany jest przez wiele par – czy chrześcijan czy to niechrześcijan – jako mile
widziany dzień miłości i partnerstwa. Ponieważ punktem wyjścia jest tu dzień
pamięci świętego, Kościół nie może w tej kwestii stać na uboczu. Tak właśnie
stopniowo ukształtowała się koncepcja sprowadzenia tego dnia na powrót do
tradycji kościelnej, która – poprzez uczestnictwo chrześcijan i niechrześcijan
zaproszonych na ekumeniczne nabożeństwo błogosławieństwa wieczorem 14
lutego – skłonić ma ich do głębszego zastanowienia nad swoim związkiem.
Dzięki dobrej i stymulującej współpracy z ewangelicką pastor odpowiedzialną za
duszpasterstwo szkolne, nabożeństwo nabrało ekumenicznego kształtu, zyskując
tym samym nowy wymiar, który nie bez znaczenia okazać ma się również dla
wspólnoty chrześcijańskiej miasta. Nabożeństwo odbywa się cyklicznie w kościele katolickim oraz ewangelickim.
Osoby odpowiedzialne za projekt zgodziły się co do tego, że nabożeństwo
powinno mieć charakter medytacyjny, który osiągnąć można za pomocą obrazu,
muzyki i ciszy.
W nabożeństwie uczestniczy co roku ok. 160 osób. Na zakończenie nabożeństwa ok. 40 parom udzielono błogosławieństwa. Nabożeństwo odbywa się w
atmosferze kontemplacji i prawdziwej radości z daru miłości międzyludzkiej.
Osobiste świadectwa par są w odczuciu uczestników szczególnie budujące i ubogacające. Kiedy małżeństwo emerytów mówi o tym, że zdecydowało się właśnie
wspólnie zestarzeć, obrazuje to pozytywny stosunek do tego etapu życia i stanowi zachętę dla wszystkich, którzy się tego obawiają. Kiedy niedawno poślubiona
sobie para z obecnymi na nabożeństwie trojaczkami opowiada o dużym zaskoczeniu związanym w sposób zrozumiały z wiadomością o ciąży mnogiej, ale i o
tym, że Bóg dał im siłę to zaakceptować, dzięki czemu sytuacja rozwija się nadspodziewanie dobrze, oczywista staje się wypowiedź jednego z uczestników: W
2

W oryginale określenie to ma znaczenie podwójne [przyp. tłum.]. Sformułowanie podchodzi
od biskupa dr. J o a c h i m a W a n k e, ordynariusza diecezji erfurckiej.
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takim momencie człowiek naprawdę nabiera ochoty na ślub i dzieci. Również
świadectwo rodziców z dziećmi w wieku dojrzewania było budujące dla wszystkich, którzy znajdują się na etapie życiowym wymagającym cierpliwości i wzajemnego wspierania się rodziców.

II. „Celebracja życiowej przemiany“
W październiku 1997 r. rozpoczęto pod egidą katolickiej mariackiej parafii
katedralnej w Erfurcie projekt „Celebracja życiowej przemiany“ („Feier der Lebenswende”). Skierowany jest on do młodzieży klas ósmych, która – zgodnie z
lokalną tradycją – obchodzi święto określane w czasach socjalizmu mianem „Jugendweihe”3. Wzajemne poznanie jak również obycie się z miejscem, w którym
odbywa się później ceremonia, było pierwszym etapem wspólnego projektu.
Obrany temat brzmiał: „Przyjaźń – odpowiedzialność za siebie nawzajem”. Spojrzenie wstecz na swoje dotychczasowe życie oraz obraz przyszłości i odpowiedzialności społecznej są głównym składnikiem ok. 75-minutowej ceremonii.
Dotychczasową drogę życia symbolizuje jedwabny materiał w ulubionym kolorze młodego uczestnika, który rozłożony zostaje na stopniach ołtarza przez jego
rodziców. Na nim układa się przedmioty przypominające o dotychczasowej drodze życiowej młodego człowieka.
Druga część służy refleksji młodzieży nad swoimi oczekiwaniami co do życia zawodowego i osobistego. Osią ceremonii jest tekst literacki – np. Phila
Bosmannsa lub baśnie i historie z literatury katechetycznej. Młodzi ludzie opisują na podstawie tych tekstów swoje wyobrażenia dotyczące przyszłości. Wyniki
tych rozważań przedstawione zostają później podczas „Celebracji życiowej
przemiany”. Świeczka ustawiona przy każdym materiale symbolizującym dotychczasową drogę życiową ma być symbolem nadziei na przyszłość.
Trzecie wieczorne spotkanie przygotowujące służy refleksji nad problemami
społeczeństwa i świata oraz sformułowaniu następnie próśb związanych z tymi
problemami. Przy refleksjach na powyższe tematy zrodziła się chęć wspólnego
odwiedzenia placówki oferującej konkretną pomoc w trudnych przypadkach
społecznych, i gdzie również młodzi ludzie sami mogliby włączyć się w tego
typu działalność. Ostatecznie powstała koncepcja przygotowania własnej akcji
dla bezdomnych. Od 1998 r. stało się na plebanii tradycją, że młodzież rozdaje
bezdomnym w określone popołudnia samodzielnie przygotowany obiad. Same
3
„Młodzieńcza konsekracja”, powstały pod koniec XIX w. świecki odpowiednik bierzmowania bądź konfirmacji. Dziś ceremonia skierowana jest również do młodzieży bezwyznaniowej
[przyp. tłum.].
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posiłki są kwestią podstawową, nierzadko wywiązuje się jednak przy tym rozmowa dotycząca konkretnej sytuacji życiowej bezdomnego oraz jej powodów.
Młodzież przejęła właściwie całkowicie – oprócz organowego preludium i
postludium – również muzyczną oprawę ceremonii. Udzielają się przy tym młodzi, którzy grają zarówno klasykę jak i muzykę nowoczesną na wysokim poziomie. Do współorganizacji oprawy muzycznej zaproszona jest jednak również
młodzież, która potrafi grać wyłącznie jedną ręką na keybordzie.
Pewien ojciec napisał w odniesieniu do ceremonii z roku 2000 następująco:
Istotne jest przekazanie pryncypialnej ufności i nadziei również co do niepewnej
przyszłości oraz tolerancji pozwalającej przyjmować tę przyszłość nawet wtedy,
gdy nie kształtuje się ona tak, jak sobie tego życzymy lub planujemy. Istotna jest
świadomość błogosławieństwa.

III. „Nocna pochwała Świąt Bożego Narodzenia”
W stolicy Turyngii żyje ponad 200 000 mieszkańców, z których ok. 25%
deklaruje przynależność do Kościoła chrześcijańskiego. W centrum miasta wznosi się wzgórze katedralne będące punktem orientacyjnym, na którym znajdują się
dwa kościoły: Katedra Mariacka i Kościół św. Seweryna. Ten znaczący w kontekście kulturowo-historycznym zespół dwu kościołów, który postrzegany jest
jako „symboliczny punkt orientacyjny” również przez niechrześcijańskich
mieszkańców będących w większości, ma w pewnych dniach szczególną siłę
przyciągania, np. w Wigilię. Obserwuje się od dziesięcioleci, że mieszkańcy
miasta chętnie udają się w Wigilię do Katedry, aby odnaleźć tam atmosferę, która
nadaje sens temu wieczorowi oraz świętowaniu Bożego Narodzenia. Ludzie
przychodzą na wzgórze katedralne, kiedy świętowanie w domu się już zakończyło lub kiedy zamknięto już punkty gastronomiczne czy charytatywne, tj. około
godziny 23. Przez długi czas parafia katedralna celebrowała o tej godzinie pasterkę z biskupem, a ci „odwiedzający–poszukujący” [gra słów w oryginale: „BeSucher” – przyp. tłum.] przyglądali się Eucharystii mniej lub bardziej wyrozumiale. W odczuciu wspólnoty parafialnej sytuacja ta była rozpraszająca. Bardzo
możliwe zresztą, że również odwiedzający niechrześcijanie nie czuli się z tym
dobrze. Ci pierwsi nie rozumieli niestosownego zachowania niechrześcijan podczas nabożeństwa, drudzy natomiast – liturgicznej ceremonii chrześcijan. Tak
właśnie powstała stopniowo myśl: należałoby zorganizować dla „odwiedzających–poszukujących” niechrześcijan własną ceremonię, będącą czymś więcej niż
jasełka, jednak różniącą się od pasterki. Biskup zdecydował w 1988 r. po konsultacjach z duszpasterzami katedralnymi i radą parafialną, że tradycyjna celebracja
pasterki przeniesiona zostanie do sąsiedniego Kościoła św. Seweryna, a zaraz po
niej nastąpi samodzielnie przygotowana ceremonia dla wszystkich mieszkańców
10

miasta, którzy chcieliby tego wieczoru w Katedrze wysłuchać Bożonarodzeniowej Nowiny. Ceremonia otrzymała nazwę „Nocna pochwała Świąt Bożego Narodzenia” („Nächtliches Weihnachtslob”). Biskup dr Joachim Wanke określił to
nabożeństwo mianem „prekatechumenalnej celebracji”4. Średni wiek uczestników (ok. 35 lat)5 stanowi dodatkowe wyzwanie, ponieważ można zakładać, że
tym młodym ludziom wychowanym w ideologii socjalistycznej, która Święta
Bożego Narodzenia przedefiniowała w „święto rodzinne” bądź „święto prezentów” brakuje nawet tradycyjnej wiedzy dotyczącej Świąt Bożego Narodzenia i
ich źródła.
„Nocna pochwała Świąt Bożego Narodzenia” składa się z następujących
elementów liturgicznych:
• zbiór pieśni chrześcijańskich znanych w stopniu ogólnym:
rozpoczęcie: Es ist ein Ros entsprungen;
po kazaniu biskupa: Cicha noc;
na zakończenie: O du fröhliche.
• wygłoszenie Ewangelii Bożonarodzeniowej w trzech fragmentach:
przemówienie biskupa w dialekcie środkowoniemieckim.
• medytacyjna cisza przy dźwięku dzwonów (ok. 30 sek.):
bicie największego średniowiecznego dzwonu huśtawkowego na świecie
(katedra erfurcka) – słynnej „Gloriosy” (11450 kg).
• modlitwa:
medytacyjna muzyka kościelna – organy i instrumenty dęte;
modlitwa Ojcze nasz;
oracja w dialekcie środkowoniemieckim;
świąteczne pozdrowienie „sąsiadów z ławki“;
błogosławieństwo6.
Biskup dr Joachim Wanke komentuje znaczenie formy nabożeństwa o nazwie „Nocna pochwała Świąt Bożego Narodzenia” w sposób następujący: Można
4

J. W a n k e: Feiern für Ungläubige. „Gottesdienst“. R. 1993 nr 11 s. 85.
Corocznie notuje się obniżenie średniej wieku uczestników. Przed przełomem społecznopolitycznym w nabożeństwie uczestniczyli, oprócz licznych obcokrajowców z Wietnamu i ZSRR,
również mieszkańcy miasta, którzy byli przypuszczalnie związani z Kościołem w dzieciństwie
datowanym na czasy przed powstaniem NRD (1949 r.). Po przełomie uczestnikami stali się w
głównej mierze młodzi pełnoletni mieszkańcy miasta.
6
Porządek liturgiczny z 1996 r.: Bicie dzwonów; przybycie biskupa; pieśń: Es ist ein Ros
entsprungen (organy, instr. dęte, wspólnota); powitanie wygł. przez biskupa; 1. Czytanie Łk 2, 1–
7; improwizacja na instr. dętych; 2. Czytanie Łk 2, 15–20; kazanie biskupa; pieśń: Cicha noc (organy, instr. dęte, wspólnota); bicie dużego dzwonu katedralnego, które przekazywane jest do wnętrza katedry – cisza; modlitwa Ojcze nasz; pieśń: O du fröhliche (organy, instr. dęte, wspólnota);
zakończenie i postludium organowe.
5
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ufać, że „Nocna pochwała Świąt Bożego Narodzenia” stała się dla niektórych
bodźcem zbliżenia się do zatartych lub jeszcze nieznanych prawd wiary chrześcijańskiej 7.

IV. Comiesięczne wspomnienie zmarłych
Dnia 1 marca 2002 r. obchodzono po raz pierwszy nabożeństwo poświęcone
pamięci zmarłych. Idea ta zrodziła się w związku z faktem, że nie dla wszystkich
już zmarłych planuje się mszę bądź celebrację żałobną, co więcej osobiste ceremonie pogrzebowe nie są już mile widziane, wzrasta liczba anonimowych pochówków. Pracownicy zakładów opowiadają, że niejednokrotnie w kilka tygodni
po anonimowym pochówku zgłaszają się do nich albo na cmentarz krewni z zapytaniem, gdzie miał miejsce pochówek. Podawanie miejsca anonimowego pochówku jest jednak wedle uregulowań prawnych niedozwolone. „Comiesięczne
wspomnienie zmarłych w Katedrze Erfurckiej” – jak nazwano tę ceremonię –
stanowić ma dla wszystkich krewnych możliwość dokonania uroczystego wpisu
nazwiska zmarłego do księgi zmarłych, która przechowywana jest na stałe przy
Świętym Grobie w Katedrze, gdzie można też zapalać świeczki. Z tego powodu
odrestaurowano drogocenną oprawę z końca XVI w. To w niej znajduje się teraz
księga, do której nanosić można nazwiska zmarłych. Pierwszego marca dokonano 62 wpisów, a podczas każdego kolejnego nabożeństwa ok. dziesięciu. Na
termin celebracji obrano każdy pierwszy piątek miesiąca, godzinę 15.00 – godzinę śmierci Pana Jezusa, o której zawsze biją katedralne dzwony. Od 2007 r. celebrowane jest to nabożeństwo w Kościele pw. Wszystkich Świętych, znajdującym
się w śródmieściu, przy głównych centrach handlowych. Od tego też czasu znajduje się tam pierwsze kolumbarium we wschodnich Niemczech.

V. Nabożeństwo Kosmy i Damiana
Temat choroby poruszany jest przez różne grupy społeczne. Zarówno lekarze jak i politycy oraz dotknięci chorobą stawiają niejednokrotnie pytanie, jak ta
kwestia wyglądać będzie w przyszłości. Debata dotyczy przede wszystkim finansowania choroby, choć mówi się o finansowaniu zdrowia. Zdecydowanie zbyt
rzadko w centrum zainteresowania znajduje się – jak wynika z mojego doświadczenia i obserwacji – jednostka ludzka dotknięta bezpośrednio chorobą bądź
dbająca o chorych i zajmująca się nimi.
Wiara chrześcijańska daje nam w tej kwestii szerszą perspektywę. Słyszymy
o świadomym zwracaniu się Jezusa ku chorym i Jego wezwaniu, aby pomagać
7

12

J. W a n k e: Feiern für Ungläubige, dz. cyt., s. 85.

słabym i biednym: Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich (i sióstr)
najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25, 40).
Bliźniacy Kosma i Damian uchodzą w tradycji Kościoła za patronów lekarzy, ponieważ już w IV wieku działać mieli w Syrii jako lekarze zajmujący się
pacjentami nieodpłatnie. Lecząc niechrześcijańskich pacjentów mogli sprowadzić
zapewne niektórych na drogę wiary w Jezusa Chrystusa. W czasach prześladowań chrześcijan za cesarza Dioklecjana obaj bracia zostali w roku 305 aresztowani i poddani przesłuchaniom. Po brutalnych torturach zostali ścięci. Ta nowa
forma nabożeństwa związana jest z datą 26 września – dniem liturgicznego
wspomnienia świętych męczenników Kosmy i Damiana.
Nabożeństwo skierowane jest przede wszystkim do ludzi, którzy nie mieli do
tej pory sposobności doświadczyć szczególnej troski Boga o ludzi chorych, w
związku z czym nie mogli jak dotąd odnaleźć w tym wsparcia. Nabożeństwo to
posługuje się znakami, gestami i tekstami będącymi świadectwem chrześcijańskiej wykładni cierpienia, choroby i problemów osobistych. Nałożenie rąk i błogosławieństwo, znak Anioła Stróża, teksty biblijne opowiadające o chorobie i
uleczeniu oraz świadectwa chorych i ich opiekunów stanowią elementy składowe
nabożeństwa.
Zaproszeni na to nabożeństwo są również diakoni, aby pomóc przy modlitwie i błogosławieństwie, ponieważ ich szczególnym powołaniem jest wspieranie
chorego i wyrażanie w ten sposób miłości Chrystusa do chorych. Od 2006 r.
nabożeństwo to celebrowane jest corocznie w Katedrze Erfurckiej w okolicach
dnia św. Kosmy i Damiana.

VI. Wobec nowych wyzwań
Niezbędnym czynnikiem przy poszukiwaniu takich form celebracji jest
szczególne dostrzeganie religijnej tęsknoty i gotowość wkraczania na do tej pory
„nieprzetarte szlaki”. Uwzględnić należy przy tym „naturalne” tendencje i potrzeby współobywateli, jak na przykład gromadzenie się mieszkańców w jednym
wyróżniającym się miejscu w mieście, którym może być np. plac, góra czy kościół. Datą takich form celebracji nie musi być koniecznie „Święta Noc”. Również okresy ważnych zmian w życiu jak wkroczenie w okres młodzieńczy8,
zakończenie szkoły, wesele czy pogrzeb mogą wymagać takich form celebracji. Tradycja chrześcijańska jest wystarczająco bogata w formy pozwalające
8
Autor zaproponował po raz pierwszy w 1998 r. „Ceremonię życiowej przemiany” w Katedrze erfurckiej dla nieochrzczonej młodzieży klas ósmych, która nie chciała brać udziału w tradycyjnej „młodzieńczej konsekracji” (Jugendweihe). Ta forma celebracji spotkała się z dużym zainteresowaniem mediów.
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wiele w tym kontekście zaoferować, co nie oznacza, że „Kościół się sprzedaje”
albo „robi teatr”.
Wydaje się dziś koniecznością, aby na nowo rozpoznać szansę aktu błogosławieństwa Kościoła, zachęcić duszpasterzy do inicjatywy i uwolnić ich od lęku
przed głoszeniem i czynieniem podczas tych celebracji rzeczy niezrozumiałych.
Duszpasterz musi postarać się mówić zrozumiale, zarazem jednak nie spłycać
tajemnicy Boga i wiary. Postanowieniem II Soboru Watykańskiego, dotyczącym
reformy liturgicznej, było takie dostosowanie tekstów i obrzędów, aby one jaśniej wyrażały święte tajemnice, których są znakiem, i aby lud chrześcijański, o
ile to możliwe, łatwo mógł je zrozumieć i uczestniczyć w nich w sposób pełny,
czynny i wspólnotowy (KL 21). Dzięki temu Misterium Chrystusa i Kościoła
stałoby się bardziej zrozumiałe i przystępne. Proces ten nie jest jeszcze zakończony. Zarówno „lud chrześcijański”, jak i niewierzący potrzebują dalszego
wsparcia w ogarnięciu Sacrum. Czasy, w których żyjemy, wzywają do nowej
otwartości.

Tłumaczyła z j. niemieckiego: BARBARA MARIA PRZYBECKA
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Religijność a tożsamość narodowa.
Polscy katolicy na emigracji w Irlandii i Wielkiej Brytanii

Związek religijności z kulturą jest niewątpliwie jednym z istotnych wymiarów życia społecznego oraz czynników oddziałujących na jednostkę w trakcie
procesu socjalizacji. W przypadku społeczeństwa polskiego związek ten stereotypowo określany jest jako zbitka pojęciowa: Polak–katolik. Oczywiście to stereotypowe założenie nie uwzględnia różnorodności wyznaniowej, która co prawda dziś w Polsce jest niewielka, ale dawniej była znaczącym elementem pejzażu
społecznego w tolerancyjnej i ekumenicznej I Rzeczypospolitej. Tak czy inaczej,
w niniejszym opracowaniu zajmujemy się liczną częścią polskiego społeczeństwa, która przyznaje się do katolickiej przynależności. Choć jednocześnie nie
oznacza to, że każdy przedstawiciel polskiej narodowości jest osobą mocno
związaną z religijnością instytucjonalną albo sprywatyzowaną.
Artykuł podejmuje analizę zachowań, postaw i poglądów współczesnej, nowej fali polskich emigrantów mieszkających w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Jego
celem jest rekonstrukcja specyfiki polskiego katolicyzmu, jaki uwydatnia się w
sytuacji emigracji. W badaniach posłużono się metodami jakościowymi: analizą
częściowo ustrukturyzowanych wywiadów oraz obserwacją uczestniczącą. Myślą
przewodnią projektu badawczego było rozpoznanie problemów emigracyjnego
życia polskich katolików przybyłych na początku XXI w. do Irlandii i Wielkiej
Brytanii. Ich tożsamość religijna widziana jest pod kątem kultury etnicznej. Badacze przeprowadzili 70 rozmów z wybranymi przedstawicielami polskich katolików–emigrantów oraz brytyjskich i irlandzkich katolików. W wytypowanych
środowiskach rozmówcami byli zarówno katolicy świeccy, jak i duszpasterze
oraz przedstawiciele wyższej hierarchii duchownej: polskiej, angielskiej, szkockiej i irlandzkiej. Projekt badawczy, zatytułowany: Polish Priests and Polish
Parishioners in Great Britain and Ireland: Identifying Problems and Possibilities
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zrealizowano dzięki wsparciu lodyńskiego Porticus UK (dawniej: Derwent Consultancy)1. Zbieranie materiałów w terenie i ich wstępne opracowywanie trwało
od listopada 2008 do maja 2009 r.

I. Środowisko badań
Rozmówcy zostali dobrani celowo spośród jednostek typowych, czyli
uczestników nabożeństw w katolickich kościołach. Na potrzeby niniejszego artykułu dokonałem analizy wypowiedzi uzyskanych od osób świeckich. Jednocześnie, z uwagi na ograniczoną objętość pracy, prezentacja i analiza wypowiedzi
respondentów będą stosownie ograniczone do polskich emigrantów oraz irlandzkich i angielskich katolików (z pominięciem środowiska religijnego Szkocji).
Bierzemy zatem pod uwagę kilka środowisk badań. Na terenie Irlandii rozmówcami byli Polacy i Irlandczycy z irlandzkiej parafii St. Saviour’s w centrum
Dublina. W tym kościele od lutego 2006 r. funkcjonuje regularne duszpasterstwo
dla Polaków. W ramach projektu badawczego uzyskano transkrypcję 10 wywiadów z Polakami oraz 8 z Irlandczykami. Rozmówcami na terenie Wielkiej Brytanii były osoby związane z duszpasterstwami w Boston i Lincoln (Lincolnshire,
środkowa Anglia, archidiecezja Nottingham) oraz kilku miejsc w Londynie2. Na
tych terenach w Anglii funkcjonuje silnie zakorzenione duszpasterstwo dla Polaków prowadzone przez Polską Misję Katolicką. Na terenie Anglii i Walii polscy
katolicy w wielu miejscach dysponują własnymi kościołami. Jednak na potrzeby
badań dobrano brytyjskie parafie, gdzie dodatkowo odprawiane są nabożeństwa
w języku polskim, a polscy duszpasterze nie mieszkają ani nie pracują przy tych
kościołach na stałe. Dzięki takiemu doborowi będziemy mogli przeanalizować
także wypowiedzi rodzimych katolików, którzy są częścią społeczności przyjmującej polskich emigrantów.
Jeśli chodzi o socjo-demograficzną charakterystykę polskiej emigracji zagranicznej na początku XXI w., to ma ona zdaniem wielu ekspertów zdecydowa1

Projekt badawczy prowadzony przez szkocki University of Aberdeen. Kierownik projektu
prof. C l a i r e Wa l l a c e, zespół: prof. H a l i n a Gr z y m a ł a - M o s z c z y ń s k a, dr D a v i d
H a y, dr M a r t a T r z e b i a t o w s k a, J o a n n a K r o t o f i l, A n n a J u r e k, dr M a r c i n
L i s a k. Fundatorem grantu badawczego jest Porticus UK (dawniej: The Derwent Charitable
Consultancy) w Londynie.
2
W dalszej części artykułu prezentowane są wypowiedzi respondentów. Rozmówcy mieszkają w różnych środowiskach a ich wypowiedzi zostały zakodowane. Pierwsza litera kodu oznacza
narodowość: P – Polak, I – Irlandczyk, E – Anglik. Na drugim miejscu pojawia się określenie,
gdzie przeprowadzono wywiad. Konsekwentnie zatem: D oznacza Dublin, N – Lincoln, Boston w
diec. Nottingham, L – Londyn. W przypadku Londynu mamy do czynienia z osobami związanymi
z angielskimi kościołami parafialnymi w Finchley, Highgate, South Kensington i Wimbledon,
jednak nie rozróżniamy tej specyfiki. Trzecia litera kodu określa płeć respondenta: K – kobieta, M
– mężczyzna. Liczba na końcu kodu oznacza wiek (albo przybliżony wiek) rozmówcy.
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nie zarobkowy charakter3. Odpływ migrantów z Polski nasilił się szczególnie po
akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Wedle szacunków
Głównego Urzędu Statystycznego w końcu 2007 r. łącznie poza granicami Polski, przynajmniej na emigracji czasowej (ponad 3 miesięcznej), przebywało 2,27
mln osób. Najwięcej z nich przebywało w krajach UE4, przy czym szacunkowo
w Wielkiej Brytanii 690 tys., w Niemczech 490 tys., a w Irlandii 200 tys. (na
około 4,2 mln mieszkańców tego kraju). Dzięki bardziej dokładnym estymacjom
wiemy, że liczba Polaków mieszkających po akcesji unijnej w Królestwie Brytyjskim wyraźnie wzrosła. Wedle oficjalnych statystyk brytyjskich Polacy stali się
największą grupą narodową wśród obcokrajowców, wyprzedzając Irlandczyków
i Hindusów. W roku 2007 co siódmy obcokrajowiec na brytyjskim rynku pracy
był Polakiem5. Od 1 maja 2004 do końca 2008 r. w Wielkiej Brytanii zarejestrowało się oficjalnie 550 tys. polskich pracowników. Natomiast ostrożne zbiorcze
oszacowania wskazują, że po akcesji wyjechało z Polski 1,1 mln. osób, w tym
94% w wieku produkcyjnym (15–59 lat)6.
Z kolei na terenie Irlandii od 2002 do 2007 r. liczebność polskich emigrantów wzrosła stukrotnie7. W tym przypadku w 2006 r. Polacy stanowili, wedle
oficjalnych, choć nieprecyzyjnych statystyk demograficznych, 1,5% ogółu
mieszkańców Republiki Irlandzkiej8. Z uwagi na brak wymogów rejestracyjnych
wielkości polskiej kohorty etnicznej na terenie Irlandii nie sposób jednak dokładnie oszacować. Dane oparte na statystykach rządowych wskazują na wyraźne
zatrzymanie napływu Polaków. Nie ma jednak przekonujących badań, które potwierdzałby medialne doniesienia o masowym wyjeździe polskich emigrantów,
mających rzekomo w ogromnej liczbie wracać do Polski. Dość powiedzieć, że od
1 maja 2004 r. do końca lipca 2009 państwowy numer ewidencyjno-podatkowosocjalny (tzw. PPSN) otrzymało aż 316.082 obywateli polskiej narodowości9.
Jeśli uwzględnimy badania potwierdzające, że około 2/3 spośród wydanych obcokrajowcom numerów PPSN jest nadal aktywnych w Irlandii10, to ciągle około
3
Por. P. K a c z m a r c z y k: Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian. Warszawa
2006; K. R o m a n i s z y n: Rzecz o pracy i konsumpcji. Analiza antropologiczna. Kraków 2007.
4
Por. K. I g l i c k a: Kontrasty migracyjne Polski. Wymiar transatlantycki. Warszawa 2008.
5
Por. I. G r a b o w s k a - L u s i ń s k a, M. O k ó l s k i: Emigracja ostatnia?. Warszawa
2009 s. 67.
6
Tamże, s. 74–75.
7
Tamże, s. 82–84.
8
Por. Central Statistics Office Ireland: Census 2006 Report. Cork 2006 [http://www.cso.ie/
census/Census2006Results.htm (01.10.2009)].
9
Por. Personal Public Service Number-Statistics on Numbers Issued. Department of Social
and Family Affairs. Ireland [http://www.welfare.ie/EN/Topics/PPSN/Pages/ppsstat.aspx – 1 paźdz.
2009].
10
Por. K. K r o p i w i e c, R. C. K i n g - O ’ R i a i n: Polish Migrant Workers in Ireland.
Maynooth: Department of Sociology. National University of Ireland. National Consultative Committee on Racism and Interculturalism 2008 s. 11.
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200 tys. Polaków może tam mieszkać (wobec całkowitej populacji na poziomie
4.459 tys. w kwietniu 2009)11.

II. Spotkania kulturowe
Wielu socjologów podkreśla charakterystyczny związek polskiej religijności,
zwłaszcza katolicyzmu, z polską kulturą. Elementy obrzędowości religijnej stały
się przez wieki pewną oczywistością kulturową, niemalże nieodzownym wymiarem etosu polskości. Wpływa to z jednej strony na bardzo wysoki poziom autoidentyfikacji religijnej, w tym przede wszystkim katolickiej12. Ludzie nie identyfikujący się z wiarą religijną, szerokie spektrum zdeklarowanych ateistów, agnostyków, osób indyferentnych religijnie może, jak słusznie podkreślają Krzemiński i Śpiewak, czuć się mniejszością otoczoną niezbyt sobie życzliwym światem13.
Identyfikacja religijna: chrześcijańska, katolicka, a zarazem polska jest podtrzymywana między innymi przez uczestnictwo w nabożeństwach w języku polskim. Etniczne duszpasterstwo polskich emigrantów na Wyspach cechuje, zarówno w założeniach jak i w oczekiwaniach, chęć podtrzymania polskiego modelu katolicyzmu. Szczególnie na terenie tradycyjnie katolickiej Irlandii, Polacy nie
mieliby żadnych trudności z odnalezieniem katolickich wspólnot i świątyń, które
można spotkać na każdym kroku. Również na terenie Wielkiej Brytanii rozwinięta jest sieć katolickich parafii, choć z racji historycznych jest ona zdecydowanie
szczuplejsza od irlandzkiej. W wielu regionach Wysp Brytyjskich polskie duszpasterstwo zapewnione jest także w wyodrębnionych kościołach prowadzonych
przez Polską Misję Katolicką. Dla celów porównawczych wybraliśmy jednak
takie miejsca, gdzie polscy katolicy korzystają z gościnności lokalnych brytyjskich wspólnot i kościołów katolickich.
Osoby, z którymi przeprowadziliśmy wywiady, zarówno w Irlandii jak i w
Wielkiej Brytanii, zgodnie wskazywały na potrzebę istnienia polskojęzycznego
duszpasterstwa:
Chodzę rzadziej, przez pierwsze lata pobytu nie było tu polskiego duszpasterstwa, a ja nie
znam angielskiego wystarczająco (DK34).

11
Por. Central Statistics Office Ireland. Population and Migration Estimates April 2009, Dublin–Cork 22.09.2009 s. 1.
12
Por. E. N o w i c k a: Roman Catholicism and the Contents of »Polishnes«. W: I.
B o r o w i k, G. B a b i ń s k i (eds.): New Religious Phenomena in Central and Eastern Europe
(81–92), Kraków 1997 s. 81.
13
I. K r z e m i ń s k i, P. Ś p i e w a k: Druga rewolucja w małym mieście. Zmiana ustrojowa
w oczach mieszkańców Mławy i Szczecinka. Warszawa 2001 s. 70.
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Preferencja dla „polskich” mszy wynika jednak nie tylko z przyczyn językowych. Wielu rozmówców podkreśla szczególną specyfikę i znaczenie mszy w
języku polskim:
Msze [polskie] są odprawiane tak bardziej uroczyście. Mamy też zwyczaje świąteczne:
pokarmy na Wielkanoc, żłobek i choinkę, pieśni kościelne. U Irlandczyków, jak byłem
kilka razy, jest tak bardziej sucho. Mniej się na mszy działo. Wszystko trwało krócej.
Choć na przykład ksiądz wychodził na koniec przed kościół i żegnał się z ludźmi
(PDM32).
Angielski to nie jest dla mnie wielki problem. Ale tu są pewne różnice. Dla mnie polskie
msze są bardziej zrozumiałe, takie tradycyjne (PDM32).

Podkreślają to także ci, którzy rzadko pojawiają się na nabożeństwach w kościele:
To jest inna różnica niż język. Jeżeli już pojawiam się w kościele, to na przykład dlatego,
żeby poczuć polskie święta (PDK25).

Wyjątkowość modlitwy w języku ojczystym zrozumiała jest też dla niektórych irlandzkich rozmówców:
Język jest sprawą kluczową. Zawsze się modlimy w swoim własnym języku. Sam tak
robiłem, jak przez kilka lat mieszkałem we Francji (...). Naturalne jest zatem, że Polacy
chcą modlić się w kościele po polsku (IDM40+).

Rzadko kiedy uczestnicy wywiadów zapowiadali, że w przypadku braku nabożeństw w języku polskim, bez problemów przystosują się do nabożeństw w
języku angielskim.
Raz poszłam i nic nie zrozumiałam, jakoś nie czułam się tam swojsko. Wolę jednak tam
polską mszę, ze względu, że to jest po polsku (PNK30+).

Zdarzają się jednak całkiem odrębne deklaracje, potwierdzające, że część
polskich emigrantów partycypuje w irlandzkim duszpasterstwie parafialnym:
W niedzielę tak, ale czasami też w tygodniu, kiedy przechodzę koło kościoła i jest msza
po angielsku to na nią idę. Czasami w niedzielę chodzę na msze po angielsku, jak godzina
mi lepiej pasuje (PDM30).

Odpowiedzi na pytanie o zachowywanie polskich zwyczajów przynosiło
niemal identyczne odpowiedzi. Elementem polskiej tradycji, akcentowanym
przez emigrantów, były przede wszystkim święta kościelne i zwyczaje religijne
oraz polskie potrawy:
Na pewno Wielkanoc i Boże Narodzenie. Ale już na przykład Wszystkich Świętych i
Dzień Zaduszny to nie. W domu jemy raczej polskie potrawy albo produkty. Za irlandzką
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kuchnią nie przepadam. Obchodzę imieniny i Dzień Matki wedle polskiego kalendarza
(PDK34).
Jeśli chodzi o święta Bożego Narodzenia, to mieliśmy Wigilię, kolację wigilijną. Później
w Święta mieliśmy obiad razem, i takie inne rożne rzeczy. Jeśli chodzi o Wielkanoc to
spotkaliśmy się razem, byliśmy w kościele i czas spędzaliśmy razem na rozmowach,
oglądaniu telewizji (PLK30).

Brytyjskie czy irlandzkie zwyczaje nie stają się zbyt popularne. Bywają oceniane jako nudne albo wręcz nie na miejscu. Przykładem jest Halloween Party,
które kłóci się z polskimi obyczajami religijnymi:
I właśnie to nie ma dla mnie za bardzo sensu i kłóci się z moimi przekonaniami podobnie.
Właśnie dlatego, że pierwszego listopada jest święto Wszystkich Świętych i ma to dla
mnie bardziej pozytywne znaczenie, o zupełnie innej atmosferze. I jest to dla mnie po
prostu nie do pogodzenia (PLK30).

Niektórzy przyjmują jednak zwyczaje miejscowe takie, jak wyrosłe na podłożu czasu oczekiwania na Boże Narodzenie, ale dziś zupełnie zeświecczone
Christmas Party. Jedna z osób przyznaje się do zakłócenia w ten sposób „polskiego” adwentu...
Może raz uczestniczyłam w tych Christmas Party, w Polsce tego nie ma, jest wtedy w
Polsce taki post, wszystko jest stonowane, jest atmosfera spokoju, powagi. Natomiast tutaj, wszystko super, zabawa, śmiechy, no i ja uczestniczę w tych Christmas Party, bo
zawsze sobie w pracy urządzamy. Też po to, by się w jakiś sposób zintegrować z pozostałymi pracownikami (PLK25).

Dochodzi jednak do tego, że wśród samych polskich katolików rysują się
podziały w kwestii rozumienia, czym jest polska tradycja kościelna i narodowa:
[...] zwróciłem uwagę, bo mi się bardzo nie podobało, bo ludzie wykształceni, z wyższym wykształceniem, no tu mi chodzi o taką panią lekarkę i wielu innych, jak tu były
takie czytania polskie, tłumaczą żeby kulturę i tradycje polską zachowywać, no ale jak
podchodzą do Komunii to zamiast do ust, to oni wyciągają rękę, no gdzie tak, to oni się
mylą z tym co mówią. To są błędne pojęcia, no jak w Polsce nie daje się komunii do ręki,
tylko się bierze do ust, a ona mówi, żeby kulturę, tradycję polską, no to już się mija z sobą (PNM55).

Dokonując podsumowania kwestii kulturowej należy podkreślić, że emigranci potrzebują polskich nabożeństw. Po pierwsze, jest to niezbędne Polakom,
którzy jeszcze dość słabo znają język angielski. Po drugie, polskie nabożeństwa
są jednak na tyle istotnym nośnikiem tożsamości czy polskości, dają poczucie
zrozumienia, akceptacji, przystosowania, podtrzymania tego, co bliskie, że wydają się nieodzowne dla emigrantów (nawet jeśli ci już dobrze opanowali język
angielski).
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Możemy się więc zgodzić z tezą Mariańskiego, który przekonująco wskazuje, że religijność polska w wymiarze autoidentyfikacjnym jest bardzo trwałym
elementem kultury14. Kiedy spojrzymy na autodeklaracje religijne wyrażone w
statystykach przynależności religijnej Głównego Urzędu Statystycznego, to odnotowano w nich wysoki poziom identyfikacji religijnej Polaków. Wedle danych
z końca roku 2005, aż 90% Polaków (34,22 mln) deklarowało przynależność do
Kościoła katolickiego, a 1% do Kościoła prawosławnego (0,51 mln). Jednak 3,1
mln (8%) zaznaczyło brak przynależności wyznaniowej15. Dane te odbiegają
zatem od uspokajających wskazań o wysokim poziomie przynależności religijnej.
Przy czym, niższy poziom (o około 5%) poczucia przynależności wyznaniowej w
porównaniu do deklaracji religijności (bycia osobą wierzącą, religijną przynajmniej w mały stopniu) potwierdza sam Mariański16. A zatem, w zbiorowości osób,
które identyfikują same siebie jako niewierzące, spotkamy jednak Polaków pozostających w związku z religijnością kościelną. Może o tym decydować wiele
czynników, takich jak motywy psychiczne, przywiązanie do tradycji rodziców,
wychowawcze walory religii, ale także budowanie własnej tożsamości na gruncie
wiary i wokół religijności17. Wówczas deklaracje pewnej formy przynależności
instytucjonalnej w sferze religijności kościelnej poprzez osoby niewierzące,
świadczą jeszcze mocniej o doniosłej roli religii w obrębie kultury.
Jednak z naszej perspektywy potwierdzenie zyskuje odwrotna zależność:
powiązanie religijności z kulturą narodową18. W świetle wypowiedzi uczestników badania okazuje się, że zwyczaje i tradycje kultury narodowej są definiowane w niemal wyłączny sposób poprzez elementy religijne. Trudno jednak stwierdzić, że wskazywane zwyczaje są sensu stricte religijne, w rozumieniu esencjonalnym zjawiska religijności. Dają one wyraz raczej tożsamości i identyfikacji
kulturowej respondentów. W takim przypadku mamy do czynienia z religijnością, która jest częścią kultury narodowej, lub, jak pisze o polskim przypadku N.
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J. M a r i a ń s k i: Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Próba
syntezy socjologicznej. Kraków 2004 s. 170.
15
Na podstawie – Główny Urząd Statystyczny: Mały Rocznik Statystyczny. Warszawa 2007.
16
Por. J. M a r i a ń s k i, dz. cyt., s. 172–173.
17
Por. C. D. B a s t o n, P. S c h o e n r a d e, W. L. V e n t i s: Religion and the individual: A
social-psychological perspective. Oxford: Oxford University Press 1993 s. 87–102.
18
Jest to zdanie przeciwnie wobec ustaleń wspomnianego socjologa, który w dalszej części
wywodu stwierdza: Sondaże ogólnopolskie CBOS-u nie wskazywały na odchodzenie w latach
dziewięćdziesiątych od religijności, a autodeklaracje wiary pozostawały na zbliżonym poziomie.
Około połowa badanych w 1989 roku Polaków określała siebie jako wierzących i regularnie praktykujących, trzecia część jak wierzących i regularnie praktykujących, dziesiąta część jako wierzących ale niepraktykujących, jedna setna jako niewierzących ale praktykujących i jedna dwudziesta
jako niewierzących i niepraktykujących. (…) Ten stan autoidentyfiakcji religijnych utrzymuje się
zasadniczo do dnia dzisiejszego – (J. M a r i a ń s k i, dz. cyt., s. 170).
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Demerath, religią kulturową19. Z drugiej strony, liczne zwyczaje i wartości kulturowe mają swoje religijne znaczenie, a przynajmniej religijną genezę. Widzimy,
że wielu polskich emigrantów utożsamia święta i obyczaje religijne ze zwyczajami kulturowymi i wyrazem tożsamości etnicznej.

III. Tożsamość religijna faktorem separacji
Wypowiedzi angielskich rozmówców, w zdecydowanej większości osób zaangażowanych w działalność parafialną, bardzo często wskazują na doświadczenie separacji z polskimi katolikami. Odprawiane, głównie w niedziele, msze w
języku polskim potęgują izolację polskich emigrantów:
Przypuszczam, że jest tu [przy kościele] także polska wspólnota. Oni mają oddzielne
msze po polsku, albo po ukraińsku w niedzielne przedpołudnie. W ten sposób oni zmierzają do oddzielenia, separują się (ENK48).

Jednak nie tylko Polacy nie chodzą na angielskie msze:
Mamy też Ukraińców, którzy też nigdy nie chodzą na nasze msze. Przyjeżdża do nich
ukraiński ksiądz i odprawia im msze, podobnie jak w przypadku Polaków (ENM50+).

W miejscach, w których nie ma kościoła „polskiego” Polacy korzystają (wynajmują) z lokalnego kościoła parafialnego. W określonym terminie odprawiane
są tam nabożeństwa w języku polskim. Zwykle polski ksiądz dojeżdża w to miejsce, mając pod opieką kilka podobnych. Parafia angielska zazwyczaj oczekuje w
takim przypadku pokrycia kosztów użytkowania świątyni.
Na tle opłat za wynajem kościoła pojawiają się napięcia. Z jednej strony Polacy czują się traktowani zbyt „interesownie”. Uważają, że mają prawo do modlitwy w kościele bez żadnych dodatkowych opłat, gdyż świątynia ma właśnie taką
kultyczną funkcję. Niektórzy uskarżają się na to, że otrzymują zbyt mały dostęp
do budynku sakralnego:
Żeby to był swój kościół, a nie wynajmowany, wtedy można by przychodzić tyle ile by
się chciało (ENK30+).

Oczywiście kościół jest dla nich dostępny także poza polskimi nabożeństwami. Widocznie niektórym osobom brakuje szerszego zakresu wspólnych
rytuałów kościelnych. W zdecydowanej większości nie przychodzą jednak na
angielskie nabożeństwa i tradycyjnie organizowane po nich spotkania przy kawie
i herbacie.
19

Por. N. J. D e m e r a t h III: The rise of »cultural religion« in European Christianity:
Learning from Poland, Northern Ireland, and Sweden. „Social Compass”. R. 47: 2000 nr 1 s. 127–
139.
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Z kolei osoby udzielające się w jednej z angielskiej parafii podkreślają, że
trudno od polskich katolików wyegzekwować pieniądze na pokrycie kosztów
oświetlenia czy ogrzewania. Sytuacja taka ma miejsce szczególnie w przypadku,
gdy polski ksiądz zabiera dla siebie ofiary złożone w kościele na tacę, nie przekazując nic parafii.
W angielskich parafiach, które są zarazem miejscem duszpasterstwa w języku polskim widzimy raczej separację pomiędzy rdzennymi parafianami a polskimi katolikami. Obie grupy narodowe właściwie nie spotykają się na gruncie kościelnym. Choć pewne zwyczaje można byłoby przyjąć w Anglii:
Jest tam jakieś grono ludzi, które się rozpoznaje i z którym utrzymuję jakiś tam kontakt,
albo chodzę na pączki i herbatę. Bardzo lubię paczki i herbatę, i myślę że to jest fantastyczny pomysł, brytyjski oczywiście. W Polsce nie do wykonania jeśli wychodzi z kościoła 10 tys. ludzi, i każdy chce pączka i herbatę (ELM31).

Polscy uczestnicy angielskich nabożeństw czasami spotykają się z ostracyzmem ze strony pozostałej części polskiej społeczności:
Znam jedną młodą Polkę, Agnieszkę, która chodzi na msze po angielsku. Ale wiecie co
jej powiedziano? „Ty zdradzasz Polaków, chodząc na msze razem z Anglikami”. Tak mi
kiedyś powiedziała. Myślę, że to okropne słowa (ENM50+).

Wypowiedzi z wywiadów potwierdzają wnioski byłego katolickiego prymasa Anglii, kardynała Murphy C. O’Connor’a, który zauważył, że mimo znacznego napływu praktykujących polskich katolików wyraźnie brakuje integracji z
lokalnymi brytyjskimi parafiami. Należy podejrzewać, że tendencje izolacjonistyczne są jeszcze silniejsze w „polskich” kościołach prowadzonych na terenie
Anglii przez Polską Misję Katolicką20.
Procesy integracyjne są jednak zdecydowanie bardziej złożonym zjawiskiem
niż prosta adaptacja do nowych warunków, czy też samoistna, albo nawet promowana przez instytucje i autorytety, asymilacja. W świetle wielu głosów wydaje się, że obie strony etnicznych dyferencjałów są świadome niedociągnięć procesu integracji. Jednocześnie jednak pojawiają się wypowiedzi zdystansowane
wobec szybkiej integracji bądź asymilacji:
Na przykład mówił biskup G. [duchowny angielski], by się bratać itd., ale generalnie wydaje mi się, że wszystko dzieje się po prostu naturalnie, i że wszelkie właśnie integracje
po prostu, które się dzieją w moim gronie na siłę po prostu niekoniecznie wypalają, a
wręcz nie (...) taka totalna integracja, np. chodzenie do kościoła angielskiego tylko i wyłącznie, nie wydaje mi się do końca dobra i konieczna. Ponieważ są polscy księża i pol20

Por. W. L u b o w i e c k i: Powszechny i apostolski ... czy polski?. „Tygodnik Powszechny”. R. 2008 nr 6 [dostępny w: http://tygodnik2003-2007.onet.pl/1547,1467957,1,563268, dzial.
html (01.10.2009)].
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skie kościoły i są polskie msze święte praktycznie w bardzo wielu miejscach. Widocznie
ma to jakieś znaczenie po prostu i nie jest to tylko powodem, że ludzie nie mówią po polsku tylko jest to jakaś jedność kulturowa. I ludzie czują się jak u siebie, czują się bardziej
sobą (PLK30).

Dystans wobec sensowności szybkiej integracji czy asymilacji wyrażają także niektórzy Anglicy:
Integracja nie jest jak kawa rozpuszczalna, która się błyskawicznie rozpuszcza. Jeśli
chcesz myśleć o integracji, potrzebujesz perspektywy 5– 5 lat i nie możesz tego wymuszać. To będzie przede wszystkim druga generacja Polaków, którzy będą już chodzić do
angielskich szkół (ENM71).

W każdym razie, często w opinii angielskich i irlandzkich parafian polscy
katolicy jawią się jako grupa odizolowana, odseparowana od reszty parafii poprzez polskie nabożeństwa i zwyczaje religijne. Jednocześnie Polacy są uprzywilejowani, gdyż jako niemalże jedyna grupa etniczna mają zapewnione kościelne
nabożeństwa oraz inne formy posługi sakramentalnej w swoim ojczystym języku:
Nie sądzę, żeby byli [Polacy] połączeni, zintegrowani, ponieważ widuję ich tylko modlących się oddzielnie i chodzących do kościoła zupełnie innymi drogami. Może niektórzy są
zintegrowani, ale niewielu (IDM36).
Polacy nie są prawdziwie zintegrowani. Mamy tu parafialne msze i oddzielne dla Polaków. Te wspólnoty się jednak nie mieszają ze sobą. Irlandzcy dominikanie opiekują się irlandzkimi parafianami, a polscy dominikanie zajmują się swoim rodakami i tyle
(IDM70+).

Trzeba jednak podkreślić, że w świetle tej wypowiedzi brakuje przede
wszystkim współpracy pomiędzy samymi duszpasterzami, którzy w pierwszym
rzędzie decydują o wspólnych inicjatywach, a zarazem o zasięgu wymiany pomiędzy lokalną a napływową częścią społeczności parafialnej. Tymczasem we
współdzielonych kościołach zdarzają się napięcia:
Oni nas chyba za bardzo nie kochają. Ci bracia którzy nam wynajmują ten kościół, widać
że stawiają nam jakieś ograniczenia na wiele rożnych sposobów. Np. sprawa choinek –
oni nam powiedzieli, że nie możemy mieć choinek przy ołtarzu, ponieważ choinki są pogańskie i trzeba było znowu wysłać księdza żeby powiedział, że to jest nasza tradycja i
my mu płacimy i też mamy jakieś prawa do tego, więc np. choinki były, ale tylko przez 2
tygodnie i trzeba było wszystko porządnie, solidnie wysprzątać (PLK25).

Dla praktykujących polskich katolików odrębne msze po polsku osłabiają
rozwój ich kompetencji językowych. Miejscowe parafie nie zyskują też w nich
uczestników życia parafialnego:
Nie chodzę na polskie msze, więc nie znam Polaków (…). Moglibyśmy jednak coś zrobić,
żeby się poznać. Na przykład kursy angielskiego, albo coś podobnego. Szkoła, jedno
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miejsce spotkania dla wszystkich, bardzo zbliża ludzi do siebie, możemy też ich uczyć historii po angielsku (IDK70+).
My nie znamy polskiego i to pomnaża izolację między nami. Polacy mogliby lepiej mówić po angielsku, wtedy byliby lepiej zintegrowani z nami (IDK65+).

Irlandzcy parafianie słabo znają polską kulturę oraz prawie w ogóle nie znają
osobiście polskich emigrantów. Można nawet dodać, że nie widują się wcale,
mimo, że chodzą do tego samego kościoła w niedzielę. Zdanie o Irlandzkich
katolikach bywa przy tym dość negatywne, co może wynikać z braku kontaktów:
Widziałem raz jak wychodzą [Irlandczycy] po swojej mszy i tyle (...). Nie widziałem nigdy tłumów wychodzących z kościoła. Poza tym Irlandczycy to w niedzielę siedzą więcej
w pubach. Chyba nie są pobożni (PDM25).

Brakuje też często kontaktu z irlandzkimi księżmi, co może wskazywać na
brak ich aktywności. Irlandzcy duchowni katoliccy zaprosili przecież polskich
duszpasterzy i może im się wydawać, że w ten sposób uważają problem posługi
dla polskich katolików i ich integracji za rozwiązany:
Tutaj przychodzę na polskie msze. Czasami jednak ktoś z tutejszych księży się pojawiał,
ale trudno to zauważyć. A ludzi z irlandzkiej parafii to nie znam, nie widuję ich. Uczestnicy polskich mszy nie spotykają się z irlandzkimi parafianami (PDK34).

Dwoje Irlandczyków podkreśla, że utrudnieniem we wzajemnych kontaktach
obu grup jest brak pomieszczeń przeznaczonych na parafialne spotkania:
Brakuje u nas salki parafialnej, gdzie można byłoby wypić kawę czy herbatę, a przy tej
okazji się spotkać razem i poznać (...). Potrzeba nam centrum parafialnego, które pomaga
w zgromadzeniu ludzi razem ze sobą (IDM65+).

Niektórzy wskazują, że nie zawsze jest możliwe znalezienie kontaktu z Irlandczykami chodzącymi do kościoła:
W kościołach widać głównie starych ludzi i księży. Jeśli są młodzi, to Hindusi, Murzyni,
trochę Polaków. Dla mnie irlandzki Kościół to skansen, ludzie przerzuceni z przeszłości,
kiedy Kościół pełnił rolę dominującą. Ale i tak lubię pewne elementy, które tu są. Widać
większą spontaniczność zachowań, jest Komunia pod dwiema postaciami, księża wychodzą po mszy przed kościół do ludzi (PDK50+).

Ważnym powodem kształtowania różnic w obrębie tego samego Kościoła i
wyznania są odmienne przeżycia, przyzwyczajenia, pewne przesądy, wynikające
z religijnego etnocentryzmu Polaków, podtrzymywane przez doświadczenie odmienności religijno-kulturowej na emigracji:
Tu w Irlandii [„polski” kościół] pomaga przeżywać to, co jest w polskich świętach Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Polskie kolędy są wyjątkowe i ładne. Myślę, że mamy wiele
do zaproponowania (PDK25).
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Tylko starsi [Irlandczycy] chodzą do kościoła. Dla młodych Irlandczyków ważny stał się
pieniądz i Kościoła nie potrzebują. Irlandczycy uważają się jednak za pobożnych, a w
Wielki Piątek masowo piją alkohol. Widać tu katolików na pokaz. Jak jest Środa Popielcowa, to chodzą z popiołem na czole (PDK34).

W Anglii zaskoczenie budzą dość opustoszałe kościoły:
Jak się patrzy tutaj na ilość tych kościołów, jest ich bardzo dużo, nie tylko rzymskokatolickich, i te kościoły pięknie wyglądają z zewnątrz, ale one jakoś pustkami świecą. Nie
ma tam nikogo, nic się tam nie dzieje, to jest tylko piękny budynek. Wydaje mi się, że w
Polsce to byłoby niedopuszczalne, że jakaś świątynia jest nie użytkowana. Tam byłoby
jakieś światło, jakieś nabożeństwo (PLK35+).

Jedna z osób, bywająca dość często na irlandzkich nabożeństwach, negatywnie oceniała religijne zwyczaje irlandzkich katolików:
Kiedy jestem na irlandzkiej mszy, to prawie wszyscy przystępują do Komunii. Na polskiej mszy Polaków znacznie mniej chodzi do Komunii. Też nie jest to u Irlandczyków
dobre, bo chyba zatracili poczucie grzechu. Odbieram to trochę jako lekceważenie
(PDM30).

Jednocześnie jednak polscy katolicy nie zawsze oceniają samych siebie jako
lepszych:
Polski katolicyzm jest też taki trochę, że jak jedziesz do Polski wszyscy idą do kościoła,
wszystkie 30%, a tu idzie 3%. To jest drobna różnica. A myślę, że tutaj ludzie są prawdziwi, którzy naprawdę wierzą, są bardziej religijni niż w Polsce, średnio (PLM31).
Część ludzi przychodzi, by poczuć się wśród swoich, żeby było po polsku – tak myślę.
Dla wielu jednak katolicyzm znaczy na emigracji niewiele. Żyją swoim światem i ich tożsamość nie jest związana z katolicyzmem (PDK25).

Tymczasem:
Powinni ludzie przychodzić do kościoła bo są na obczyźnie, bo są w innym kraju. Powinni się modlić, i powinni przychodzić i dziękować Bogu za pracę, za zdrowie, za rozłąkę
którą wytrzymują bez rodzin. Jest to naprawdę ciężko, jest to trudno. Jakoś to nie bardzo
mi się to podoba jak przychodzą święta, to ten tydzień przed świętami, parę dni, to ludzi
jest dużo, a tak jak przyjdzie normalna zwykła niedziela to, chociaż to dzisiaj jest dość
dużo ludzi rano, ale przyjdzie tak jeszcze parę niedziel i będzie 10–15 do 20 osób, więcej
już nie ma (PNK45+).

Mimo, że Polacy nieraz wyrażają swoją „wyższość” religijną, to są też tacy,
którzy podkreślają, że katolicyzm polski wcale nie jest lepszy ani szczególny:
Chyba nie, tylko, że w Polsce jeszcze więcej do kościoła ludzi chodzi. Ale robią to też,
żeby się pokazać. Więc to jest takie chodzenie na pokaz (...) Nie znam specjalnych różnic.
Tu w Irlandii słyszałem o skandalach seksualnych księży. W Polsce księża dużo robią w
polityce, widać ich w telewizji (PDM25).
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To nie jest kwestia różnicy polsko-irlandzkiej. Instytucje są ociężałe i tu, i w Polsce. Są
zwyczaje religijne, odgrzewanie tego, co ma niby uratować Kościół, ale to są tylko puste
formy. W Irlandii próbują robić odnowę przez przestarzałe formy: Legiony Maryi, Rycerzy Kolumba. W tym polski i irlandzki Kościół są podobne. W Irlandii widać, że już wiele
osób odeszło od życia kościelnego. W Polsce pewnie to nastąpi, jak ludzie będą bogatsi
(PDK50+).

Należy podkreślić, że takie zdanie wyrażają osoby, które dość często i regularnie uczestniczą w kościelnych nabożeństwach. Dla niektórych z nich uboga
oprawa irlandzkich nabożeństw ma jednak wartość przyciągającą:
Polubiłam prostotę tutejszych nabożeństw. A co ważne, z księdzem można porozmawiać
wychodząc z kościoła, choćby parę słów. Szukałam jednak polskich nabożeństw, bo one
są żywsze, bardziej się w nich odnajduję (PDK29).

Jednocześnie porównanie form katolickiej religijności – polskiej, irlandzkiej, brytyjskiej – jest sprawą dość złożoną:
Szczerze mówiąc, jest mi wstyd, ale nie wiem jakie są zwyczaje. Szafarze…, myślę, że
nie, mi to jest nie potrzebne, dlatego że jest dobrze tak, jak jest. Ja wychodzę z takiej tradycji gdzie ksiądz zawsze dzierżył władzę i wszystko się musiało odbyć po Bożemu, że
tak powiem i jest mi dobrze, nie potrzebuję żadnych unowocześnień. Fajnie by było zorganizować ofiarowanie na mszy świętej, przyniesienie darów pod ołtarz. Może rzeczywiście, może to zaproponuję. Wszystko już jest, jest wizyta duszpasterska, jest nawet ponad
program, bo są te wieczorki, kiedy ksiądz przychodzi na tego pączka i kawę – to jest chyba zwyczaj angielski (PLK25).
Irlandczycy są rozśpiewani i rozbawieni, ale nie w kościołach. Dlatego, mimo tradycyjnych pieśni, takich masowych, dobrze znanych, to wydaje mi się, że na polskich mszach
jest więcej piękna, muzyki, emocji. Dochodzi do tego wystrój kościołów. Irlandzkie są
zgrzebne, z plastikowym kiczem, ale ładnymi murami. Przyciąga surowe piękno kamienia, szpecą świecidełka, groty maryjne itp. W Irlandii jest natomiast lepiej w kontakcie z
księdzem. Mimo że kapłani są starsi wiekiem, to jednak bardziej serdeczni, kontaktowi,
nie ma dużego dystansu. Wśród polskich księży, także młodych, także tych tutaj, jest
pewna sztywna otoczka. Podkreślają dystans, rolę księdza, jest więcej formalności w kontakcie i załatwianiu spraw (PDK29).

Są też zwyczaje, które Polaków zaskakują na Wyspach Brytyjskich:
Jedyne co mnie zaskoczyło to, w Polsce to nie jest wciąż popularne, ale w Anglii są szafarze świeccy – to są tacy, którzy udzielają Komunii świętej. Nawet ja raz zostałam poproszona o udzielenie Komunii pod postacią wina – ja myślałam, że jestem wtedy tą szafarką
– dopiero później się dowiedziałam, że trzeba uzyskać jakąś dyspensę, a ja tego nie zrobiłam, więc nieświadomie uczestniczyłam w tym. To mnie zszokowało, bo w Polsce raczej
jeszcze długo tego nie będzie (PLK25).

W świetle badań wyraźnie rysuje się problem braku komunikacji pomiędzy
żyjącymi we wzajemnej separacji społecznościami polskich katolików oraz angielskich czy irlandzkich parafii. Nawet w miejscach, gdzie nie ma odrębnych
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budynków sakralnych pomiędzy wskazanymi kohortami etnicznymi tworzy się
duży społeczny dystans. Etnicznie zorientowaną religijność Polaków wykazują,
zarówno na poziomie instytucjonalnym jak i indywidualnym, tendencje izolacyjne. Trzeba jednak podkreślić, że obecna sytuacja jest całkiem nowa dla parafian i
dla duchownych katolickich. Ogromny liczebnie napływ polskich emigrantów
jest dla rodzimych Wyspiarzy, a także dla struktur instytucjonalnych Kościoła
katolickiego zjawiskiem nowym. Skala zjawiska, a jednocześnie jego dynamizm
i płynny charakter nie sprzyjają rozpoznaniu problemów, analizie procesu integracji i wypracowaniu przemyślanych strategii adaptacyjno-integracyjnych.
Zaprezentowane powyżej, wstępnie przeanalizowane wypowiedzi dają nam
jedynie pewien wycinkowy obraz całej złożonej sytuacji społecznej, w jakiej żyją
polscy katolicy w Irlandii i w Wielkiej Brytanii. Zebrany materiał pozwala na
pewne ostrożne uogólnienia, ale przede wszystkim jest szansą oddania głosu
samym bohaterom emigracyjnych wojaży. Z pewnością uzyskujemy w ten sposób pewne światło, które powinno skierować dalsze wysiłki badawcze w określonych przez powyższe badaniach kierunkach. Musimy jednak pamiętać o ograniczonej formie i zakresie przeprowadzonych wywiadów i analiz, a zwłaszcza o
zagrożeniu, jakie w badaniach jakościowych może płynąć z problemu anegdotyzmu21. Dlatego też na podstawie zaprezentowanych powyżej wypowiedzi nie
można w żaden sposób dokonywać uproszczonej generalizacji.

IV. Próba podsumowania
Wskazaną powyżej wstępną diagnozę sytuacji trudno uznać za negatywną.
Emigracja Polaków na dużą skalę do Wielkiej Brytanii i Irlandii jest zjawiskiem
bardzo świeżym. Można przypuszczać, że nosi ona charakter tymczasowy, jak
twierdzą jedni badacze, albo wahadłowy, jak mówią drudzy. Nie podejmując się
głębszego rozstrzygania uwarunkowań zarobkowej emigracji Polaków na początku XXI w., należy podkreślić, że sytuacja, w której znalazła się większość
emigrantów jest dla nich na tyle nowa, iż oni sami nie mają ściśle sprecyzowanych planów. Dodatkowo, czynniki takie jak światowy kryzys ekonomiczny
(2008–2009) oraz perturbacje integracyjne w ramach Unii Europejskiej, a także
dalsza faza polskich transformacji ustrojowych są czynnikami destabilizującymi
długofalowe strategie życiowe.
21
Skłonność do wyboru spektakularnych fragmentów wypowiedzi uzyskanych w wywiadzie
trafnie ujmuje m.in. A. B r y m a n: W badaniach jakościowych obserwujemy skłonność do ulegania podejściu anegdotycznemu szczególnie wtedy, gdy tworzone są wyjaśnienia i wnioski. Pobieżne
rozmowy, fragmenty z wywiadów nieustrukturyzowanych (...) służą jako dowody dla określonego
twierdzenia (tezy). Daje to nam podstawy do obaw w przypadku, gdy zastanawiamy się, czy można
mówić o reprezentatywności lub ogólności przedstawionych fragmentów materiału badawczego (A.
B r y m a n: Quantity and Quality In Social Research. London: Unwin Hyman 1998 s. 77).
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Trudno zatem mówić w dzisiejszej dobie o konkretnych celach i sieciach
migracyjnych. Można zaryzykować stwierdzenie, że lepiej odwoływać się do
takich pojęć jak oddolna mobilność na rynku pracy, wzrost średnioterminowej i
długoterminowej mobilności przestrzennej społeczeństw rozwiniętych czy nawet
– jak powiedziałby Zygmunt Bauman – nomadyzm w epoce płynnej nowoczesności. Dawne rozumienie takich pojęć, jak: emigracja, imigrant, homogeniczność społeczności przyjmującej ulega zatarciu i znacznie się dezaktualizuje.
Ponieważ mamy do czynienia ze słabo jeszcze ukierunkowanym zjawiskiem
społecznym, o zróżnicowanej genezie (mimo wyraźnie ekonomicznych motywów decyzyjnych), oraz z płynnością ery intensywnej mobilności społecznej,
trudno się dziwić, iż w podejściu praktykujących polskich katolików wydaje się
dominować chęć podtrzymywania tego, co znane. Partycypacja w polskich formach religijności daje poczucie bliskości z tym, co świeżo pozostawione w rodzimym środowisku, albo inaczej patrząc, z tym, co w Polsce czeka i przyciąga
ich z powrotem. Dla osób, które wyraźnie wyrażają chęć powrotu, środowisko
kościelne jest jednym z wymiarów azylu podczas krótkiego (lub względnie krótkiego) epizodu zagranicznej emigracji. Skoro mają możliwość podtrzymywania
w polskiej wersji choćby części swoich zwyczajów kulturowych, stylu życia,
praktyk religijnych, to nie odczuwają specjalnej potrzeby, by poznawać obce
tradycje. Potrzeba swojskości, bliskości kulturowej, łatwości językowych kontaktów wyraźnie wzmaga się w obcym świecie. Nie ma zatem specjalnego powodu, by wyrzekać się kolejnej części własnej tożsamości etniczno-kulturowej, ani
szukać form przeżycia religijnego zapośredniczonych w innym języku czy obrzędowości. Z punktu widzenia socjologii kultury obserwujemy dość silny etnocentryzm wśród praktykujących polskich katolików. Swoistą cechą tego etnocentryzmu jest wysoka ocena rodzimej, polskiej formy katolickiej religijności: zwyczajów religijnych, rytuałów kościelnych. Zdaniem wielu respondentów są one
bardziej wartościowe – po prostu lepsze – od mdłych bądź nadmiernie zliberalizowanych form katolickiej religijności w Wielkiej Brytanii czy nawet Irlandii.
Wysiłek i potencjał integracyjny odsuwany jest na dalszy plan. Dla wielu respondentów integracja prawdopodobnie pozostawiona zostanie do momentu podjęcia decyzji o dłuższym, co najmniej kilkuletnim, pobycie. Inni uważają, że
integracja jest sprawą kolejnego pokolenia. Dzieci polskich rodzin lepiej poznają
język i środowisko rówieśnicze. Dzięki temu potencjałowi adaptacyjnemu będą
mogły pełniej uczestniczyć w życiu kulturalnym i społeczno-politycznym społeczności przyjmującej.
W świetle tych wstępnych badań jakościowych rysują się tematy warte dalsze eksploracji. Interesującym przedmiotem dalszych badań jest z pewnością
zagadnienie kształtowania się jaźni odzwierciedlonej (Charles H. Cooley) w grupach polskich duszpasterstw katolickich w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Do jakie29

go stopnia wysoka samoocena własnej religijności wiąże się z przynależnością w
polskich formach życia religijnego na poziomie publicznym? Wydaje się bowiem, że dla religijnych polskich emigrantów środowisko „polskiego kościoła”,
parafii, duszpasterstwa stają się grupą pierwotną, być może przede wszystkim
wobec braku innych grup odniesienia oraz niedoborze instytucji o charakterze
integracyjnym ze społeczeństwem przyjmującym migrantów lub we własnym
etniczno-kulturowym gronie imigracyjnym22. Pytania te wiążą się z problem
postaw konformistycznych, ale także z postawą separacji jako strategią akulturacji wśród pierwszego pokolenia emigrantów. Istotną kwestią jest także pomoc ze
strony przedstawicieli instytucjonalnej religii, organizacji pozarządowych i agend
rządowych w poczuciu tymczasowości życia na emigracji, które towarzyszy polskim emigrantom – czyli „ludziom na huśtawce”23. Wskazane powyżej problemy powinny być podejmowane tym dokładniej, im bardziej widoczne staje się,
że dla młodego pokolenia Polaków życie i przemieszczanie się w świecie bez
granic daje szansę długofalowego rozwoju i pomnaża ich kapitał społeczny i
intelektualny.

22
Por. Ch. H. C o o l e y: Social Organization: A Study of the Larger Mind. New York:
Charles Scribner's Sons 1909 s. 25–31.
23
Por. E. J a d ź w i ń s k a, M. O k ó l s k i (red.): Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu. Warszawa 2001.
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Paradygmaty metodologiczne we współczesnej
teologii pastoralnej

Powszechnie przyjmuje się podział dyscyplin teologicznych na historyczne,
systematyczne i praktyczne1. Teologia pastoralna należy zdecydowanie do ostatniej z wymienionych grup. Wskazany podział nie jest jednak na tyle ostry, żeby
teologia pastoralna pozbawiona była w ogóle związku z dyscyplinami teologii
historycznej czy systematycznej. Wręcz przeciwnie teologia pastoralna ściśle
współpracuje ze wspomnianymi dyscyplinami, czerpiąc z ich rezultatów badań
przede wszystkim przesłanki normatywne do własnej refleksji. Ponadto również
w swoich badaniach teolodzy pastoraliści posługują się dość często typową dla
teologii systematycznej i historycznej paletą metod dedukcyjnych. Jednakże metody dedukcyjne stają się niewystarczające wobec wyzwań stojących przed
współczesną teologią pastoralną, której celem jest m.in. tworzenie adekwatnych
do współczesnych uwarunkowań społeczno-kulturowych modeli działalności
zbawczej zarówno indywidualnych chrześcijan, jak i różnych grup Ludu Bożego.
W celu wypracowania modeli skutecznej działalności zbawczej konieczne jest
systematyczne badanie dynamicznej rzeczywistości społecznej Kościoła, a do
tego nieodzowne jest zastosowanie metod indukcyjnych. Trudność prowadzenia
nowatorskich badań w teologii pastoralnej, zwanej coraz częściej teologią praktyczną, polega na poprawnym łączeniu metod dedukcyjnych z metodami indukcyjnymi. W powyższym kontekście zrodziło się pytanie naukowe o wymienione
w tytule tego opracowania paradygmaty metodologiczne we współczesnej teologii pastoralnej.

1

S. K a m i ń s k i: Pojęcie i klasyfikacja nauk. Lublin 1981 (wyd. 3 uzupeł.) s. 288; zob. J.
M a j k a: Metodologia nauk teologicznych. Wrocław 1995 s. 183–216.
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I. Specyfika metodologiczna teologii pastoralnej
Przedmiotem teologii pastoralnej jest działalność zbawcza Kościoła, która
nie jest wymysłem samego Kościoła, lecz realizacją Bożego planu zbawienia
wszystkich ludzi. Bóg bowiem tak umiłował świat, że Syna swego posłał, aby
każdy kto w Niego uwierzy, miał życie wieczne (zob. J 3, 16). Syn Boży wypełniając wolę Ojca, dokonał dzieła odkupienia grzesznych ludzi, a po swoim zmartwychwstaniu zlecił Apostołom i ich następcom kontynuację dzieła pojednania
ludzi z Bogiem (zob. Mt 28, 18–20 i teksty paralelne). Toteż Kościół zdradziłby
wolę swego Założyciela, gdyby zaprzestał głosić słowo Boże, uobecniać Boga w
liturgii, a szczególnie w Najświętszej Eucharystii, oraz ukazywać światu, że Bóg
jest miłością (1 J 4, 8. 16) poprzez służebne przewodzenie ludziom w drodze do
pełni zbawienia i świadectwo czynów miłosierdzia. Działalność zbawcza Kościoła obejmuje więc wszelkie formy realizacji funkcji podstawowych Kościoła w
celu doprowadzenia ludzi do spotkania z Bogiem w wierze, nadziei i miłości.
Refleksją teologiczną nad realizacją funkcji Kościoła2 w teraźniejszości zajmuje
się teologia pastoralna oraz jej dyscypliny szczegółowe, a zwłaszcza liturgika,
homiletyka, katechetyka i misjologia pastoralna.
Kontekst współczesnego życia chrześcijańskiego i duszpasterstwa nacechowany jest niespotykaną dotąd dynamiką zmian. Sytuacja wymusza niejednokrotnie na praktykach działalności duszpasterskiej szybkie decyzje i konkretne rozwiązania pojawiających się problemów. Nie zawsze niestety jest czas na pogłębioną refleksję i teologiczne uzasadnienie wprowadzanych zmian w duszpasterstwie. Na szczęście duszpasterzom, katechetom, a także świeckim liderom grup
religijnych przychodzi z pomocą teologia pastoralna, której zadaniem jest między
innymi krytyczna analiza aktualnej sytuacji duszpasterskiej. Tylko teologicznie
pogłębiona teoria jest w stanie ustrzec działalność zbawczą Kościoła przed błędami, dezintegracją i anarchią3.
Teologia praktyczna jest dyscypliną cechującą się swoistym dynamizmem,
gdyż jej przedmiotem jest egzystencja i działalność zbawcza Kościoła w aktualnych uwarunkowaniach. Przedmiot ten obejmuje życie nadprzyrodzone i naturalne ludzi Kościoła, działalność eklezjalną ad intra i ad extra, zadania pastoralne
hierarchii, osób konsekrowanych oraz laikatu. To wszystko pragnie teologia pastoralna uchwycić, krytycznie ocenić i systematycznie wyrazić przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań, w których Kościół powszechny lub Kościół lokal2

Zob. W. P r z y g o d a: Funkcje urzeczywistniania się Kościoła. „Roczniki Teologiczne”. T.
46: 1999 z. 6 s. 175–198.
3
R. K a m i ń s k i: Problemy dyskutowane w teologii pastoralnej. „Roczniki Teologiczne”. T.
48: 2001 z. 6 s. 14–16; zob. T e n ż e: Teoria działania Kościoła jako problem teologii praktycznej.
„Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”. T. 29: 1982 z. 6 s. 55–68.
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ny urzeczywistnia się w świecie. To bogactwo przedmiotu refleksji oraz dzisiejsze wymagania stawiane przed teologią pastoralną, aby wypracowała skuteczne
modele i metody posługi zbawczej, decydują o jej specyfice i dosyć skomplikowanej sytuacji metodologicznej.
Cel działalności pastoralnej został wyznaczony przez Jezusa Chrystusa i pozostaje zawsze ten sam. Natomiast zmieniające się uwarunkowania historyczne i
społeczno-kulturowe działalności kościelnej stanowią podstawę podejmowania
nowych poszukiwań mających na celu udoskonalenie duszpasterstwa. Refleksja
nad aktualną działalnością Kościoła wymaga umiejętnego korzystania ze źródeł
tradycyjnych teologii (Pismo Święte, Tradycja, tradycja) oraz z wiedzy o współczesnych uwarunkowaniach działalności zbawczej Kościoła. Dlatego teologia
pastoralna korzysta zarówno ze źródeł Objawienia Bożego i dokumentów Magisterium Ecclesiae, jak i z doświadczenia poszczególnych chrześcijan oraz grup
religijnych4. Pierwsze źródła są badane typowymi dla teologii metodami dedukcyjnymi, drugie wymagają natomiast zastosowania typowych dla nauk społecznych metod indukcyjnych. Dynamiczny przedmiot teologii pastoralnej wymaga
zastosowania zazwyczaj wielu metod badawczych, ściśle określonych na poszczególnych etapach postępowania badawczego, a także odpowiedniego współdziałania teologii pastoralnej z teologicznymi i pozateologicznymi dyscyplinami
naukowymi, a szczególnie z psychologią, socjologią, pedagogiką, etnologią i
historią. Sytuacja ta stwarza konieczność wypracowania odpowiednich paradygmatów metodologicznych, gwarantujących z jednej strony poprawność metodologiczną, a z drugiej strony skuteczność w realizacji postawionych celów badawczych.

II. Paradygmat kard. Josefa Cardijna (widzieć – ocenić – działać)
Na Zachodzie powszechną akceptacją cieszy się paradygmat wypracowany
przez kard. J. Cardijna (1882–1967), zastosowany następnie jako metoda konfrontacji życia z Ewangelią we francuskim związku Chrześcijańskiej Młodzieży
Robotniczej (Jeunesse Ouvrière Chrétienne). Paradygmat, którego istotę wyraża
triada: widzieć, ocenić, działać (voir, juger, agir), zyskał akceptację papieża Jana
XXIII w encyklice Mater et Magistra (nr 236). Według paradygmatu J. Cardijna
trzeba najpierw rozpoznać poprawnie zjawisko, które się analizuje, następnie
dokonać oceny tego zjawiska w świetle kryteriów teologicznych, aby w końcu

4

R. K a m i ń s k i: Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej. Lublin 2007
s. 9–10.
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wyprowadzić z konfrontacji opisu zjawiska i jego oceny wnioski pastoralne dla
aktualnej działalności zbawczej Kościoła5.
Niemiecki pastoralista J. Müller opisuje paradygmat trzech kroków słowami:
diagnoza – refleksja – akcja6. Uważa on, że punktem wyjścia w budowaniu teorii
ewangelizującego duszpasterstwa jest postawienie diagnozy. Krok ten sprowadza
się do poszukiwania odpowiedzi na następujące pytania: na czym stoimy, jakie
podłoże rzeczywistości należy koniecznie uwzględnić, co powinniśmy wobec
zaistniałej sytuacji zrobić? J. Müller podkreśla, że na etapie stawiania diagnozy
pastoralista nie może ograniczyć swego krytycznego postrzegania tylko do zewnętrznej strony rzeczywistości, ale musi uwzględniać jej duchowy wymiar, a to
zobowiązuje do zajęcia postawy otwartej na wyzwania, jakie wypływają z diagnozowanej sytuacji zbawczej. Wiąże się to bezpośrednio z drugim krokiem
omawianego paradygmatu, w którym chodzi o refleksję i ocenę rzeczywistości w
oparciu o kryteria teologiczne. Zdaniem J. Müllera ten krok jest niekiedy zbyt
pospiesznie wykonywany. Nie chodzi na tym etapie tylko o ocenę moralną jakiegoś zjawiska, ale trzeba też postawić pytanie o podmiot i metody, które mogą
zostać zastosowane do podjęcia wyzwań wynikających z ocenianej sytuacji. Dopiero wtedy jest czas na wykonanie trzeciego kroku, na przygotowanie strategii
zbawczego działania7.
Element kairologiczny występujący w paradygmacie J. Cardijna zobowiązuje teologów pastoralistów do sięgnięcia po wyniki badań empirycznych, aby w
obiektywny sposób rozpoznać zjawisko, które się bada, albo wydarzenie mające
jakiś związek z działalnością duszpasterską, albo uwarunkowania społecznokulturowe analizowanej działalności zbawczej Kościoła. Ten proces został określony przez Sobór Watykański II jako odczytywanie znaków czasu (zob. KDK
4). W tym duchu Sobór postawił konkretny postulat: W duszpasterstwie należy
uznać i stosować w dostatecznej mierze nie tylko zasady teologiczne, lecz także
zdobycze nauk świeckich, zwłaszcza psychologii i socjologii, tak aby prowadzić
wiernych do czystszego i dojrzalszego życia wiary (KDK 62). Jeśli ojcowie Soboru Watykańskiego II zgłosili postulat zastosowania osiągnięć psychologii i socjologii do doskonalenia duszpasterstwa, to tym bardziej postulat ten trzeba odnieść
do teologii pastoralnej, która jest refleksją naukową nad duszpasterstwem8.

5
B. M i e r z w i ń s k i: Teologia pastoralna czy teologia praktyczna. Spór o nazwę czy o koncepcję? „Ateneum Kapłańskie”. T. 144: 2005 nr 576 s. 230–231; zob. J. H o c h s t a f f l: Die Konzeption von Praxis. W: Handbuch Praktische Theologie. Bd 1: Mainz 1999 s. 324–332.
6
J. M ü l l e r: Pastoraltheologie. Ein Handbuch für Studium und Seelsorge. Graz–Wien–
Köln 1993 s. 94.
7
Tamże.
8
B. M i e r z w i ń s k i, dz. cyt., przypis 21 s. 233.
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Paradygmat metodologiczny trzech kroków (widzieć – ocenić – działać) J.
Cardijna znalazł zastosowanie już podczas obrad Soboru Watykańskiego II, a
szczególnie przy wypracowaniu ostatecznego kształtu Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. Sobór Watykański
II, który dla wielu teologów i zwykłych chrześcijan sam okazał się czytelnym
znakiem czasu, wskazał, że Kościół zawsze ma obowiązek badać znaki czasów i
wyjaśniać je w świetle Ewangelii, tak aby mógł w sposób dostosowany do mentalności każdego pokolenia odpowiadać ludziom na ich odwieczne pytania dotyczące sensu życia obecnego i przyszłego oraz wzajemnego ich stosunku do siebie.
Należy zatem poznawać i rozumieć świat, w którym żyjemy, a także jego nieraz
dramatyczne oczekiwania, dążenia i właściwości (KDK 4). Punktem wyjścia
rozważań konstytucji soborowej Gaudium et spes jest opis i analiza problemów
współczesnego świata: od pytań ludzkich przechodzi się do teologicznej refleksji
nad nimi. Takie uporządkowanie zagadnień we wspomnianej konstytucji nie było
absolutną nowością w dokumentach Kościoła, gdyż według tej metody opracowane już zostały społeczne encykliki Jana XXIII.
Znaki czasu, to zjawiska, wydarzenia i procesy, w których przejawia się
działanie Ducha Świętego, ingerującego w dzieje ludzkości przez pobudzanie i
oświecanie ludzkich serc, które wymagają konfrontacji z nauką ewangeliczną i
zaangażowania chrześcijan9. Znaki czasu wymagają zatem z jednej strony konfrontacji z Ewangelią, a z drugiej strony stanowią wyzwanie skierowane tak do
Kościoła, jak i do poszczególnych chrześcijan. Wyrażenie „znaki czasu”, które
początkowo kryło w sobie dość ogólną treść, z czasem zyskiwało na wyrazistości
i otwierało przed Kościołem nową dziedzinę poszukiwań dróg zbawienia ludzi.
Papież Jan XXIII, który przyczynił się do rozpowszechnienia pojęcia „znaki czasu” w świecie, wychodził z założenia, że Kościół powinien przygotowywać plany swojej działalności dostosowane do uwarunkowań czasu. Czas pojmował on
jako kairos, którego wykorzystanie powinno prowadzić do działalności duszpasterskiej wrażliwszej na aktualne problemy i potrzeby człowieka10.
Badanie znaków czasu i ich wyjaśnianie w świetle Ewangelii jest obowiązkiem Kościoła. Refleksją teologiczną nad znakami czasu zajmuje się m.in. teolo-

9
Zob. S. B i e l e c k i: Znaki czasu. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. K a m i ń s k i,
W. P r z y g o d a, M. F i a ł k o w s k i. Lublin 2006 s. 923–926.
10
Zob. J. M a j k a: Sens „znaków czasu”. „Chrześcijanin w Świecie”. R. 5: 1973 z. 1 s. 3–12;
J. Z a b ł o c k i: U podstaw polskiej odpowiedzi na „znaki czasu”. „Chrześcijanin w Świecie”. R. 5:
1973 z. 1 s. 28–39; G. R i c c i: O teologię znaków czasu. „Chrześcijanin w Świecie”. R. 6: 1974 z.
2 s. 34–56; S. B i e l e c k i: Znaki czasu i ich rozpoznawanie. W: Teologia pastoralna. Red. R.
K a m i ń s k i. T. 1. Lublin 2000 s. 223–247.
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gia pastoralna, a zwłaszcza jeden z najnowszych jej działów – kairologia11. Badanie znaków czasu obejmuje trafne ich rozpoznanie, ich interpretację teologiczną oraz wyprowadzenie z nich właściwych wniosków pastoralnych. Przynajmniej od zwołania przez Jana XXIII Soboru Watykańskiego II badanie znaków czasu należy do pastoralnej strategii Kościoła. Toteż dzisiaj trudno sobie
wyobrazić tworzenie jakiegokolwiek planu czy programu duszpasterskiego bez
uwzględnienia aktualnych znaków czasu, ich teologicznej oceny oraz zastosowania wypływających z nich wniosków do działalności duszpasterskiej. W badaniu
wciąż pojawiających się nowych znaków czasu i ich teologicznej interpretacji
szczególnie przydatny jest paradygmat metodologiczny trzech kroków kard. J.
Cardijna.

III. Paradygmat trzech etapów analizy teologicznopastoralnej
W Polsce, szczególnie w środowisku KUL, częściej stosowany jest paradygmat trzech etapów analizy teologicznopastoralnej, którego podwaliny zostały
stworzone przez twórców nurtu eklezjologicznego teologii pastoralnej (K. Rahner, H. Schuster, F. Klostermann). We Włoszech G. Ceriani12 paradygmat ten
ujął w formie sylogizmu praktycznego, w którym przesłankę większą stanowi
zasada objawiona, przesłankę mniejszą dane zaczerpnięte z badań socjologicznych, psychologicznych lub pedagogicznych, a wnioskiem są aktualne postulaty
odnoszące się do konkretnej działalności pastoralnej. Na gruncie polskim paradygmat ten został metodologicznie dopracowany i upowszechniony przez ks. W.
Piwowarskiego13 i ks. R. Kamińskiego14.
Zdaniem R. Kamińskiego, prowadząc badania według paradygmatu analizy
teologicznopastoralnej, na pierwszym etapie kry teriologiczny m (eklezjologiczny m) przeprowadza się refleksję nad istotą Kościoła i podstawowymi
formami jego działalności zbawczej, której źródłem jest Objawienie Boże i nauczanie Kościoła. Na drugim etapie kairologiczny m (socjologiczny m)
dokonuje się analizy teologiczno-socjologicznej lub teologiczno-psychologicznej
aktualnej sytuacji działalności zbawczej Kościoła, wykorzystując w tym celu
wyniki badań empirycznych. Na trzecim etapie prakseologiczny m (strate11

Zob. A. L. S z a f r a ń s k i: Kairologia. Zarys nauki o Kościele w świecie współczesnym.
Lublin 1990; S. B i e l e c k i: Kairologia. W: Encyklopedia Katolicka. T. 8. Lublin 2000 kol. 332–
333.
12
Zob. S. P a m u ł a: Ceriani Grazioso. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. K a m i ń s k i, W. P r z y g o d a, M. F i a ł k o w s k i. Lublin 2006 s. 124–125.
13
Zob. W. P i w o w a r s k i: Eklezjologiczna koncepcja teologii pastoralnej. „Ateneum Kapłańskie”. T. 58: 1966 nr 346 s. 300–309; T e n ż e: Perspektywa teologiczna a perspektywa socjologiczna w duszpasterstwie. „Chrześcijanin w Świecie”. R. 5: 1973 nr 26 s. 27–35.
14
Zob. R. K a m i ń s k i: Przynależność do parafii katolickiej. Lublin 1987.
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giczny m) ustala się wnioski i postulaty pastoralne oraz aktualne modele, zasady
i dyrektywy, według których powinna być realizowana działalność zbawcza Kościoła obecnie i w przyszłości15. Zdaniem R. Kamińskiego wszystkie trzy etapy
postępowania badawczego zachowują wewnętrzną jedność. Wyraża się ona w
tym, że analiza teraźniejszej sytuacji Kościoła zakłada wcześniej ukształtowaną
refleksję nad jego istotą, zasady zaś i dyrektywy działania są wnioskami wynikającymi z dwóch poprzednich etapów badawczych jako swoich przesłanek16.
Według R. Kamińskiego celem pierwszego etapu postępowania badawczego
jest wypracowanie w oparciu o analizę źródeł biblijnych i dokumentów Urzędu
Nauczycielskiego Kościoła gruntownych podstaw różnych form działalności
zbawczej Kościoła. Na tym etapie wykorzystuje się przede wszystkim różne postaci rozumowania dedukcyjnego, a zwłaszcza metodę pozytywną, porównawczą, redukcji, egzegezy, interpretacji tekstu, analogii itp.17 Na drugim etapie badawczym nie można zadowolić się analizą sytuacji współczesnego świata, dokonaną przez nauki świeckie (socjologia, psychologia, pedagogika, historia, etnologia, antropologia). Każda sytuacja ma także aspekt teologiczny, bo jest odezwaniem się Boga do Kościoła. Element teologiczny w analizie teraźniejszej sytuacji
polega na swoistej interpretacji danych tej analizy w świetle istoty Kościoła i
zamierzonych planów Bożych wobec Kościoła. W oparciu o taką refleksję stawia
się najpierw pytania teologiczne, a potem dopiero socjologiczne, psychologiczne,
antropologiczne itd. W tym znaczeniu zdaniem R. Kamińskiego można mówić o
metodzie teologiczno-socjologicznej, teologiczno-psychologicznej czy teolo15

R. K a m i ń s k i: Metody teologii pastoralnej. W: Teologia pastoralna. Red. T e n ż e. T. 1.
Lublin 2000 s. 24–26.
16
Bardzo podobny sposób myślenia odnośnie uprawiania teologii pastoralnej prezentuje
współczesny pastoralista wiedeński P. M. Z u l e h n e r, aczkolwiek w nieco innym kontekście.
Otóż Z u l e h n e r uważa kryteriologię, kairologię i prakseologię za podstawowe zakresy tematyczne teologii pastoralnej fundamentalnej, nie odnosząc ich wprost do metodologii tej dyscypliny.
W jego przekonaniu kryteriologia jest nauką o celach działalności Kościoła względnie o kryteriach, za pomocą których bada się te cele. Kairologia jest nauką o sytuacjach, w których odbywa
się działalność naszego Kościoła i które Kościół poprzez swoje działania współtworzy. Prakseologia jest natomiast nauką o dalszym rozwoju, odnowie, reformie, optymalizacji praktyki Kościoła.
Widać tu zatem ścisłą analogię z paradygmatem trzech etapów analizy teologicznopastoralnej. Nie
wydaje się jednak zasadne, by wspomniana triada ujęta jako paradygmat metodologiczny mogła
być stosowana wyłącznie w ramach teologii pastoralnej fundamentalnej, czego oczywiście Z u l e h n e r wprost nie stwierdza. W lubelskiej szkole teologii pastoralnej wspomniany paradygmat
metodologiczny jest stosowany z powodzeniem od przynajmniej 40 lat przede wszystkim w badaniach z zakresu teologii pastoralnej szczegółowej (W. P i w o w a r s k i, R. K a m i ń s k i). Wydaje
się, że te same pytania, które Z u l e h n e r stawia w odniesieniu do całościowo pojętego duszpasterstwa Kościoła, W. P i w o w a r s k i i R. K a m i ń s k i stawiają w odniesieniu do szczegółowych form działalności zbawczej Kościoła. Zob. P. M. Z u l e h n e r: Pastoraltheologie. Bd 1.
Fundamentalpastoral. Düsseldorf 1989 s. 14–24 (tekst w tłum. A. K a l b a r c z y k a – „Teologia
Praktyczna”. T. 4: 2003 s. 7–17).
17
R. K a m i ń s k i: Metody teologii pastoralnej, dz. cyt., s. 25.
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giczno-antropologicznej18. Na trzecim etapie, zmierzającym do ustalenia aktualnych zasad działalności oraz postulatów pastoralnych, według których ma być
prowadzona działalność Kościoła, stosuje się różne metody badawcze. Można
tutaj wymienić metodę analizy i syntezy, metodę porównawczą, interpretacji,
klasyfikowania itd.
Należy podkreślić, że paradygmat trzech etapów analizy teologicznopastoralnej jest szczególnie przydatny w badaniach mających na celu wypracowanie
aktualnych, to znaczy dostosowanych do uwarunkowań konkretnego miejsca i
czasu, modeli pastoralnych19. Model pastoralny oznacza uproszczone, opisowe
lub graficzne odwzorowanie całości lub części złożonej działalności zbawczej
Kościoła, obejmujące element normatywny i praktyczny tej działalności, umożliwiające jej analizę i ocenę w teraźniejszości oraz jej planowanie na przyszłość20. Celem modeli pastoralnych utrwalonych już w praktyce kościelnej jest
kontynuacja i rozszerzenie ich zastosowania w duszpasterstwie, natomiast celem
modeli nowych jest ich afirmacja w środowisku kościelnym i wprowadzenie w
życie Kościoła. Istotnymi faktorami modeli pastoralnych są czas i przestrzeń,
dlatego nie istnieją modele uniwersalne, zachowujące swą aktualność stale i w
każdym miejscu na ziemi. Zmiany społeczno-kulturowe oraz rozwój teologii
wymagają ciągłego aktualizowania modeli pastoralnych stosowanych w duszpasterstwie poszczególnych Kościołów lokalnych. Modele pastoralne pełnią także
ważną rolę w rozwoju teologii pastoralnej oraz w formacji pastoralnej duchowieństwa i katolików świeckich.
Proces powstawania modeli pastoralnych jest uwarunkowany kontekstem historycznym i społecznym. Model zastosowany w duszpasterstwie najpierw w
formie eksperymentu zostaje z biegiem czasu zweryfikowany, a przez to albo
zaakceptowany przez duszpasterzy i przyjęty do realizacji albo odrzucony i wycofany z użycia. Dzięki wzajemnemu oddziaływaniu teorii i praktyki pastoralnej
model może być ciągle udoskonalany. Model pastoralny broniący się w konfrontacji z rzeczywistością zyskuje z biegiem czasu uznanie społeczne, a często także
aprobatę Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, stając się wzorem działania powszechnie obowiązującym. Zmiany historyczno-społeczne, niezadowolenie i
mała skuteczność dotychczasowych form działalności duszpasterskiej, a także
kryzysy życia kościelnego są źródłem zapotrzebowania na nowe modele pastoralne, które niekiedy spotykają się z niezrozumieniem i oporem wiernych lub
18

Tamże, s. 26.
Zob. A. P r z y b e c k i: Pojęcie modelu duszpasterstwa w teologii pastoralnej. „Teologia
Praktyczna”. T. 9: 2008 s. 127–135. Cenne w tym artykule jest m.in. pokazanie różnicy w rozumieniu terminu „model” w socjologii i w teologii pastoralnej.
20
Zob. W. P r z y g o d a: Model pastoralny. W: Encyklopedia Katolicka”. Red. S. W i l k, E.
Z i e m a n n [i in.]. T. 12. Lublin 2008 kol. 1487–1489.
19
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duszpasterzy. Jednak przez tworzenie nowych modeli duszpasterstwa Kościół
poszerza repertuar form, metod i środków działalności zbawczej, wzmacniając
swoje możliwości dostosowawcze (aggiornamento)21. Nowe modele pastoralne
wzmagają proces formacji duszpasterzy i wiernych, dzięki czemu wzrasta szansa
na skuteczne wypełnianie posłannictwa Kościoła w nowych, jeszcze nierozpoznanych w pełni uwarunkowaniach społeczno-kulturowych.
Model pastoralny wypracowany na podstawie źródeł teologicznych i wyników badań psychoreligijnych lub socjoreligijnych zyskuje duże znaczenie w
zakresie doskonalenia form i metod duszpasterstwa. Analiza źródeł teologicznych, zwłaszcza Objawienia Bożego i dokumentów Urzędu Nauczycielskiego
Kościoła, w zakresie konkretnej formy działalności duszpasterskiej gwarantuje
normatywność wypracowanego modelu. Analiza wyników badań empirycznych
na temat aktualnych uwarunkowań społeczno-kulturowych działalności zbawczej
Kościoła zapewnia jego aktualność i praktyczną przydatność. Kontekst gwałtownych i wielowymiarowych przemian społecznych i kulturowych zmusza teologów pastoralistów do stałego kontaktu z rzeczywistością społeczną i doświadczeniem religijnym wiernych. Sens konstruowania aktualnych modeli pastoralnych tkwi w tym, że stanowią one podstawę do opracowania szczegółowych
planów i programów działalności duszpasterskiej.

IV. Paradygmat analizy prakseologicznej działalności duszpasterskiej
Wkład w zastosowanie analizy prakseologicznej do działalności duszpasterskiej mają autorzy reprezentujący nurt prakseologiczny teologii pastoralnej (S.
Hiltner, R. Zerfaß, M. Levebre, R. Marlé, N. Greinacher, N. Mette)22. Podkreślają
oni w swoich badaniach, że teologia pastoralna jest nauką o działalności zbawczej Kościoła, ale działalności nie spontanicznej, lecz dobrze zorganizowanej i
skutecznej. Próba zastosowania osiągnięć współczesnej prakseologii do działalności duszpasterskiej prowadzi do wniosku, że skuteczne działanie pastoralne
wymaga dzisiaj znajomości nie tylko zasad teologicznych i uwarunkowań działalności zbawczej, lecz także zasad sprawnej organizacji. Nie oznacza to jednak,
że metody i techniki wypracowane na gruncie nauk świeckich mogą być w sposób dowolny i bezkrytycznie przenoszone na grunt teologii pastoralnej, która
zawsze musi uwzględniać aspekt duchowy działalności zbawczej Kościoła.
Uwzględniając powyższe zastrzeżenia, przedstawiciele nurtu prakseologicznego
teologii pastoralnej przedstawiają relacje zachodzące między teorią i praktyką

21

Zob. E. S a k o w i c z: Aggiornamento. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. K a m i ń s k i, W. P r z y g o d a, M. F i a ł k o w s k i. Lublin 2006 s. 32–34.
22
Zob. R. K a m i ń s k i: Wprowadzenie do teologii pastoralnej. Kraków 2001 s. 71–83.
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pastoralną23, istotne elementy realizacji funkcji kierowniczej w strukturach organizacyjnych Kościoła (Kościół powszechny, diecezja, dekanat, parafia, stowarzyszenia religijne, zakony itp.) oraz etapy działalności zorganizowanej24.
Konstytucja Lumen gentium Soboru Watykańskiego II ukazuje złożoną tajemnicę Kościoła. Z jednej strony Kościół jako znak i narzędzie zbawienia oraz
zgromadzenie wierzących w Chrystusa (KK 2) ma charakter nadprzyrodzony i
rządzi się innymi prawami niż instytucje świeckie. Z drugiej jednak strony Kościół stanowią ludzie złączeni więzami społecznymi, technicznymi, kulturalnymi
(KK 1). Również zwykli i niekiedy słabi ludzie stoją na czele wspólnot eklezjalnych i nimi kierują. Toteż Kościół w swojej ludzkiej rzeczywistości podlega,
przynajmniej w jakimś stopniu, prawom i zasadom wypracowanym na gruncie
prakseologii.
W swojej genezie i w swoim źródle Kościół nie jest z tego świata. Ma on
nadprzyrodzony depozyt, ale jego powszechna misja skierowana jest nie tylko do
swoich wiernych, lecz także do całego świata (KK 1). Dlatego ta dynamiczna
natura Kościoła wymaga zewnętrznej działalności. Wszelkie podmioty działalności kościelnej winny troszczyć się o to, by była to działalność sprawna, skuteczna
i owocna. Toteż wydaje się, że Kościół w myśl wskazania św. Pawła: wszystko
badajcie, a co szlachetne – zachowujcie (1Tes 5, 21), powinien bacznie przyglądać się osiągnięciom współczesnej prakseologii i odważniej z nich korzystać w
praktyce pastoralnej.
Z faktu, że zasady wypracowane przez nauki świeckie w niewystarczający
sposób oddają rzeczywistość kościelną, nie wynika wcale, że nie mają one żadnego znaczenia dla praktycznej działalności Kościoła25. Wydaje się, że zastosowanie zasad organizacji i zarządzania do instytucji kościelnych oraz ich praktycznej działalności może pomóc wypracować bardziej adekwatne i lepiej dostosowane do zmiennych warunków społeczno-kulturowych formy posługi duszpasterskiej. Powyższe rozumowanie znalazło poparcie w nauczaniu Jana Pawła II,
który wskazał, że Kościół jako ludzka społeczność może być także badany i okre23
Zob. R. K a m i ń s k i: Teoria i praktyka we współczesnej teologii pastoralnej. „Ateneum
Kapłańskie”. T. 75: 1983 nr 444 s. 261–268.
24
Zob. R. K a m i ń s k i: Duszpasterstwo jako działalność zorganizowana. W: Teologia pastoralna. Red. T e n ż e. T. 1. Lublin 2000 s. 423–443; zob. także – S. H i l t n e r: Preface to pastoral Theology. New York 1968; N. G r e i n a c h e r: Das Theorie-Praxis Problem Selbstvollzug
der Kirche. W: Praktische Theologie heute. Hrsg. F. K o l s t e r m a n n, R. Z e r f a ß. München–
Mainz 1974 s. 103–118; R. Z e r f a ß: Praktische Theologie als Handlungswissenschaft. W: Praktische Theologie heute. Hrsg. F. K o l s t e r m a n n, R. Z e r f a ß. München–Mainz 1974 s. 164–
177; N. M e t t e: Theorie der Praxis. Wissenschaftsgeschichtliche und methodologische Untersuchungen zur Theorie-Praxis Problematik innerhalb der praktischen Theologie. Düsseldorf 1978.
25
R. K a m i ń s k i: Duszpasterstwo jako działalność zorganizowana. „Roczniki Teologiczne”. T. 38–39: 1991–1992 z. 6 s. 73.
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ślany w tych kategoriach, jakimi posługują się nauki o każdym ludzkim społeczeństwie. Jednakże kategorie te nie wystarczają (RH 21). Refleksji pastoralnej
powinna zatem towarzyszyć świadomość, że Kościół realizujący się przede
wszystkim w wymiarze duchowym ma jeszcze swoje specyficzne środki i drogi
działania, które nie mogą być zastąpione przez metody i techniki wypracowane
na gruncie nauk świeckich26.
Paradygmat analizy prakseologicznej działalności duszpasterskiej odwołuje
się do ogólnej teorii działania, w której poddaje się analizie poszczególne elementy działania, a mianowicie: cel, przedmiot, podmiot (środowisko), metody,
środki oraz uwarunkowania historyczne, społeczne, kulturowe itp. Wszystkie
powyższe elementy działania zbawczego mogą być analizowane w odniesieniu
do indywidualnego podmiotu, np. biskupa, proboszcza, przełożonego klasztoru,
prezesa stowarzyszenia chrześcijańskiego, w odniesieniu do grupy religijnej, np.
parafialnego zespołu Caritas, grupy ministrantów, grupy Drogi Neokatechumenalnej itp. albo w odniesieniu do wybranego spośród Ludu Bożego środowiska,
np. rodziny, szkoły, parafii, młodzieży, społeczności osób niepełnosprawnych,
grup zawodowych itp. Ważną rolę w tej analizie odgrywają faktory miejsca i
czasu. Dlatego nie można zastosować niniejszego paradygmatu do analizy działalności zbawczej całego Kościoła, w każdym miejscu i w całej jego dwudziestowiecznej historii.
W analizie prakseologicznej działalności zbawczej mogą być zastosowane
różne metody szczegółowe. Jeśli badacz ograniczy się do poziomu normatywnego powyższej działalności, trzeba zastosować typowe dla teologii systematycznej
metody dedukcyjne. Jeśli natomiast pragnie swej analizie nadać cechę aktualności ma dwie możliwości. Może odwołać się do zastanych wyników badań empirycznych nauk świeckich, a zwłaszcza socjologii lub psychologii, i przeprowadzić adekwatną do potrzeb teologii pastoralnej analizę wtórną tychże wyników
badań. Jeśli natomiast nie ma dostępu do takich wyników albo takie w ogóle nie
istnieją, bo nikt nie przeprowadził badań analizowanej formy działalności zbawczej, to pozostaje pozyskanie takich wyników poprzez własne badania empiryczne. Wówczas zadanie teologa pastoralisty jest szczególnie trudne, gdyż musi
opanować metody szczegółowe nauk społecznych27, następnie przeprowadzić
samodzielnie badania empiryczne oraz dokonać analizy teologicznej otrzyma26

Tamże, s. 74.
A. P r z y b e c k i, dz. cyt., s. 130. Słuszna jest uwaga Autora, by nie traktować z nonszalancją i lekceważeniem zasad metodologicznych nauk humanistycznych (socjologii, psychologii)
zastosowanych w badaniach teologicznopastoralnych. Błędy w przygotowaniu kwestionariusza
ankiety lub wywiadu, w doborze próby badawczej, w sposobie przeprowadzenia badań ankietowych lub w samej interpretacji wyników (np. nieuzasadnione rozszerzenie wniosków na społeczności szersze niż faktycznie przebadane) mogą zniweczyć niekiedy trudne logistycznie i kosztowne finansowo przedsięwzięcie.
27

41

nych wyników. Socjolog lub psycholog zadowala się weryfikacją lub falsyfikacją
postawionych na wstępie procesu badawczego hipotez roboczych, dla teologa
pastoralisty stanowi to dopiero punkt wyjścia do interpretacji teologicznej uzyskanych w badaniach empirycznych wyników. Interpretacja ta powiązana z niezmiennymi zasadami duszpasterstwa daje podstawy do wyciągnięcia wniosków i
sformułowania postulatów dotyczących udoskonalenia różnych form działalności
zbawczej w przyszłości.
Należy na koniec podkreślić, że cel badań empirycznych w teologii pastoralnej często różni się od celu tychże badań w naukach społecznych. Badania socjologiczne lub psychologiczne prowadzi się w celu stałej weryfikacji postrzegania
rzeczywistości społecznej. Stąd konieczne jest stawianie hipotez roboczych dotyczących zjawisk społecznych i ich weryfikacja lub falsyfikacja na podstawie
uzyskanych wyników badań empirycznych. W badaniach teologicznopastoralnych można w ogóle nie stawiać hipotez w przypadku, gdy wyniki badań empirycznych służą do ukazania faktycznej realizacji modelu normatywnego wybranej formy działalności zbawczej. Upraszczając nieco skomplikowaną metodologię teologii pastoralnej, można przyjąć, że w badaniach teologicznopastoralnych
miejsce hipotezy zastępuje model normatywny badanej formy działalności zbawczej. Badania empiryczne w tym wypadku mają na celu stwierdzenie, w jakim
stopniu model założony w normach Kościoła, zaczerpniętych z Bożego Objawienia, jest faktycznie realizowany w życiu wiernych lub stosowany w działalności
zbawczej Kościoła? Tymczasem w badaniach socjologicznych lub psychologicznych wręcz nie wolno odwołać się do żadnych norm nadprzyrodzonych, ale należy stale pozostawać w dostępnej empirii rzeczywistości doczesnej.

Dobra znajomość paradygmatów metodologicznych wydaje się nieodzowna
do uprawiania refleksji naukowej i podejmowania pisarstwa naukowego na gruncie teologii pastoralnej. Niedopuszczalne jest pomieszanie porządku metodologicznego paradygmatu J. Cardijna z porządkiem paradygmatu analizy teologicznopastoralnej wypracowanej w środowisku KUL, co niestety zdarza się młodym
adeptom nauki28. Wprawdzie obydwa paradygmaty złożone są z trzech etapów
postępowania badawczego, ale różnią się nie tylko innym porządkiem wspomnianych etapów, lecz także innymi założeniami oraz innym sposobem stawiania pytań naukowych. W paradygmacie J. Cardijna cały proces badawczy rozpoczyna się od postawienia pytania o sens, znaczenie jakiegoś zjawiska, które
28
Zob. J. G r z e g o r c z y k: Aktualna sytuacja teologii pastoralnej w Polsce. Wybrane
aspekty. „Rocznik Teologii Katolickiej”. T. 7: 2008 s. 222–233. Autor tego artykułu zdaje się
zupełnie nie rozróżniać wskazanych wyżej dwóch trójstopniowych paradygmatów, ale czy tylko
on?
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przynajmniej intuicyjnie może być postrzegane jako znak czasu warty dokładnego przebadania i zinterpretowania teologicznego. W paradygmacie analizy teologicznopastoralnej wypracowanej w środowisku KUL proces postępowania badawczego rozpoczyna się od wypracowania modelu normatywnego jakieś formy
działalności zbawczej, następnie za pomocą badań empirycznych wypracowuje
się model realizowany w konkretnym miejscu i czasie tej działalności, by w końcu postawić postulaty udoskonalenia tej działalności zbawczej w przyszłości. A
zatem zupełnie niestosowne jest wartościowanie, który z wymienionych dwóch
paradygmatów jest lepszy pod względem metodologicznym. Raczej trzeba znać
możliwości i granice obydwu dróg postępowania badawczego i stosować je w
zależności od potrzeb i stawianych w punkcie wyjścia problemów badawczych.
Teologia pastoralna jest dyscypliną nieco deprecjonowaną, zwłaszcza w
Polsce, co nie oznacza, że jest ona łatwą do uprawiania, szczególnie na poziomie
nowatorskich badań naukowych. Wydaje się jednak, że jest ona dyscypliną godną szerszego zainteresowania, choćby ze względu na jej dynamiczny przedmiot,
którym jest egzystencja i działalność zbawcza Kościoła w aktualnych uwarunkowaniach miejsca i czasu, co powoduje, że jest ona dyscypliną wciąż świeżą,
młodą a przez to interesującą. Toteż nie wydaje się, żeby wypracowane dotychczas paradygmaty metodologiczne teologii pastoralnej były jedynie słusznymi
albo dopracowanymi do perfekcji. Pole do zgłaszania nowych pomysłów metodologicznych lub postulatów mających na celu doskonalenie starych metod naukowego uprawiania teologii pastoralnej jest wciąż szerokie.
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ANDRZEJ SAPIEHA

Teologia pastoralna w ujęciu Sergio Lanzy

W zakończeniu swego niewielkiego dziełka, będącego zwięzłą prezentacją
historycznego rozwoju i aktualnego stanu dyscypliny, A. Wollbold stwierdza, że
teologia pastoralna pozostaje projektem otwartym1. Nawet jeśli nie do końca
można się zgodzić ze wszystkimi argumentami, które doprowadziły tego autora
do powyższej konkluzji, to z całą pewnością trzeba przyznać, iż wciąż pojawiają
się nowe i oryginalne ujęcia teologii pastoralnej. Wśród nich warto zwrócić uwagę na koncepcję Sergio Lanzy.
Ten włoski pastoralista urodził się 18 czerwca 1945 r. w Morbegno. Ukończył seminarium duchowne w Como i 22 czerwca 1969 r. otrzymał święcenia
kapłańskie. W ramach dalszej formacji uzyskał doktorat z teologii i pedagogiki
oraz licencjat z nauk biblijnych. Od wielu lat związany jest z Instytutem Pastoralnym „Redemptor Hominis” przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w
Rzymie, gdzie wykłada m.in. teologię pastoralną fundamentalną. Pełni również
funkcję konsultora w Kongregacji ds. Duchowieństwa i w Papieskiej Radzie ds.
Kultury.
Myśl teologicznopastoralna S. Lanzy nie była dotąd – o ile mi wiadomo –
szerzej omawiana w języku polskim, dlatego niniejszy artykuł stanowi próbę jej
syntetycznej prezentacji. Należy nadmienić, iż prezentacja ta obejmie wyłącznie
zagadnienia teologii pastoralnej fundamentalnej. Wybór ten jest podyktowany, z
jednej strony, stosunkowo szerokim spektrum zagadnień teologicznopastoralnych
obecnych w refleksji S. Lanzy, z drugiej – podstawowym charakterem tych właśnie zagadnień dla całości problematyki teologicznopastoralnej.

1

A. W o l l b o l d: Teologia pastorale. Pregassona 2002 s. 75.
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Za punkt wyjścia niniejszej prezentacji niech posłuży zaproponowane przez
S. Lanzę określenie teologii pastoralnej. Chociaż bowiem posługuje się on w
swoich pracach tradycyjną nazwą „teologia pastoralna”, dostrzega jednak jej
słabości. Sugeruje ona bowiem, iż przedmiot tej dyscypliny zawęża się do działalności pasterzy. Włoski pastoralista nie zadowala się również wyrażeniem „teologia praktyczna”. Refleksją nad działaniem, co sugeruje ta nazwa, zajmują się
przecież także inne dyscypliny teologiczne, takie jak teologia moralna czy prawo
kanoniczne. Nie powinno się więc go używać jako synonimu teologii pastoralnej.
Sergio Lanza proponuje własne określenie „teologia działalności kościelnej”
(teologia dell'azione ecclesiale)2. To właśnie wyrażenie syntetycznie wyraża
pojmowanie teologii pastoralnej przez Sergio Lanzę. Poniżej zostanie ono
szerzej rozwinięte.

I. Teologiczny charakter refleksji pastoralnej
Przede wszystkim, Sergio Lanza utrzymuje, iż teologia pastoralna stanowi
pełnoprawną dyscyplinę teologiczną. Więcej nawet, brak refleksji teologicznopastoralnej czyniłby teologię w jakiś sposób ułomną i niekompletną3. Twierdzenie
to tylko na pozór wydaje się oczywiste. Zdarza się bowiem, i to wcale nie tak
rzadko, że zagadnienia teologiczne przeciwstawia się, albo przynajmniej wyraźnie oddziela, od kwestii pastoralnych. Ewentualnie traktuje się teologię pastoralną jako dyscyplinę, której istnienie motywowane jest powodami wyłącznie praktycznymi4.
Dla uzasadnienia autentycznie teologicznego charakteru teologii pastoralnej
S. Lanza postuluje przyjęcie szerokiego rozumienia wiedzy teologicznej zgodnie
ze znanym określeniem zaczerpniętym od św. Anzelma: teologia to wiara, która
poszukuje zrozumienia (fides quaerens intellectum)5. Wiara, stanowiąca według
powyższego stwierdzenia przedmiot refleksji teologicznej, winna być rozumiana
integralnie, to znaczy nie tylko jako akt rozumu (fides quae w klasycznej termi2

Por. S. L a n z a: Introduzione alla teologia pastorale. T. 1. Teologia dell'azione ecclesiale.
Brescia 1989 s. 365–366.
3
Por. S. L a n z a: Teologia pastorale. W: G. C a n o b b i o – P. C o d a (red.), La teologia del
XX secolo. Un bilancio. T. 3. Prospettive pratiche. Roma 2003 s. 446–447.
4
Por. np. B. S e v e s o: Teologia pastorale. W: B. S e v e s – L. P a c o m i o: Enciclopedia
pastorale. T. 1. Casale Monferrato 1992 s. 431: Nie pochodzi ona [teologia pastoralna] z jakiegoś
rozczłonkowania teologii. To nie ze względu na potrzebę samej teologii istnieje teologia pastoralna. [...] Kształtuje się i zaczyna raczej wychodząc z potrzeby refleksji, która jest wrodzona działalności duszpasterskiej.
5
Por. A n z e l m z C a n t e r b u r y: Monologion. Proslogion. Warszawa 1992 s. 138. Cytowane wyrażenie stanowi wstęp do Proslogionu. Omawiany Autor cytuje wyrażenie św. A n z e l m a wielokrotnie w swoich pracach – por. np. S. L a n z a: Teologia pastorale, dz. cyt., s. 397 i
447 oraz 449; T e n ż e: Introduzione alla teologia pastorale, dz. cyt., s. 24 i 31.
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nologii), ale także jako akt woli (fides qua), czyli ufność pokładana w Bogu6. Ów
akt woli nie może pozostać aktem czysto wewnętrznym. Wiara w sposób konieczny ujawnia się w czynach.
Takie integralne rozumienie wiary, obejmującej także ludzkie działanie,
prowadzi S. Lanzę do wniosku, iż teologia, o ile chce w pełni ogarnąć swój
przedmiot, czyli właśnie wiarę, nie może się ograniczać się do refleksji nad jej
wymiarem poznawczym, ale winna uwzględniać również jej wymiar praktyczny7. Refleksja teologiczna w sposób konieczny obejmuje więc zarówno działanie
pojedynczego wierzącego (teologia moralna), jak również działanie całego Kościoła (teologia pastoralna)8.
Teologię pastoralną, rozumianą jako specyficzną dyscyplinę teologiczną, S.
Lanza odróżnia wyraźnie od tzw. pastoralnego charakteru całej teologii9. Pod
tym ostatnim określeniem rozumie on najpierw – idąc za Janem Pawłem II –
funkcję, jaką studium teologii odgrywa w formacji duszpasterzy10. W drugim
znaczeniu, pastoralny charakter całej teologii S. Lanza wyjaśnia posługując się
terminem „kontekstualność”. Wiedza teologiczna bowiem zawsze powinna rozwijać się z uwzględnieniem aktualnie dominujących zjawisk społecznych i kulturowych, jak również życia i potrzeb Kościoła w danym miejscu i czasie.

II. Teologia pastoralna jako refleksja nad działaniem
Zdaniem S. Lanzy można i należy ukształtować tożsamość teologii pastoralnej jako „nauki o działaniu” (scienza dell'azione)11. Utrzymuje on jednak, że da
się to uczynić pozostając na gruncie ściśle teologicznym, bez odwoływania się do
tzw. teorii działania komunikacyjnego J. Habermasa, jak czynili to niektórzy
pastoraliści niemieccy, zwłaszcza N. Mette12 i H. Peukert13. Ich usiłowania wpisują się w nurt refleksji teologicznej, która usiłuje podjąć wyzwanie płynące ze
strony współczesnych prądów myślowych i kulturowych. Można im jednak za6

Por. S. L a n z a: Teologia pastorale, dz. cyt., s. 399. T e n ż e: Introduzione alla teologia
pastorale, dz. cyt., s. 31.
7
Por. S. L a n z a: Teologia pastorale, dz. cyt., s. 397.
8
Por. tamże, s. 449.
9
Por. tamże, s. 400–407.
10
Por. J a n P a w e ł I I: Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis o formacji
kapłanów we współczesnym świecie. 25 marca 1992 n. 55.
11
Por. S. L a n z a: Introduzione alla teologia pastorale, dz. cyt., s. 344–366.
12
Por. N. M e t t e: Praktische Theologie als Handlungswissenschaft. Begriff und Problematik. „Diakonia”. R. 1979 nr 10 s. 190–203; T e n ż e – H. S t e i n k a m p: Scienze sociali e teologia
pratica. Brescia 1993 s. 5–24.
13
Por. H. P e u k e r t: Wissenschaftstheorie – Handlungstheorie – Fundamentale Theologie.
Frankfurt 1988.

47

rzucić, iż redukują one teologię pastoralną do nauki humanistycznej, gdyż przy
ocenie działania nie uwzględnia ona (bądź uwzględnia w bardzo nikłym stopniu)
kryteriów wynikających z wiary, zatracając w ten sposób swą specyfikę.
Tymczasem, zdaniem S. Lanzy, nie ma powodu, by teologia musiała szukać
własnej podstawy w jakiejś teorii nieteologicznej. Już wyżej zostało powiedziane, w jaki sposób autor ten wykazuje, że działanie stanowi w sposób konieczny
przedmiot refleksji teologicznej. Zagadnienie to można jeszcze bardziej pogłębić
odnosząc się do właściwego wierze chrześcijańskiej roszczenia do prawdy.
W opinii włoskiego pastoralisty, jeśli teologia pastoralna chce pozostać rzeczywiście teologią, a jednocześnie być ukształtowana jako nauka o działaniu,
powinna z jednej strony zachować normatywne odniesienie do Jezusa jako bezwarunkowej prawdy działania Boga na rzecz człowieka i działania człowieka
wobec Boga (i wobec swoich bliźnich)14, z drugiej natomiast – spełnić warunek
pojmowania tej absolutnej i zbawczej prawdy jako konstytutywnie (chociaż – co
oczywiste – nie wyłącznie) historycznej i pneumatologicznej, a więc praktycznej i
twórczej15.
Pierwszy z powyższych postulatów stanowi wyraźne nawiązanie do powszechnie dziś akceptowanej przez pastoralistów zasady Wcielenia (Boskoludzkiej) sformułowanej przez F.-X. Arnolda16. Mówi ona, że w działalności
kościelnej współistnieje element Boski i ludzki, podobnie jak w Osobie wcielonego Syna Bożego współistnieją dwie natury: Boska i ludzka. Drugi postulat
natomiast wymaga obszerniejszego komentarza.
Zdaniem Sergio Lanzy, zadaniem teologii jest nie tylko odpowiedź na pytanie o możliwość poznania prawdy absolutnej, albo interpretacja przeszłości, ale
również ukazanie, jakiego czynu domaga się prawda teraz i w przyszłości. Przyjęcie tego twierdzenia wymaga takiego rozumienia prawdy, w którym brak uwarunkowań łączy się stale ze stawaniem się, charakter absolutny z charakterem
historycznym i »praktycznością«17. Arbitralna opcja na rzecz tylko jednego z tych
aspektów prawdy prowadzi teologię pastoralną bądź ku deduktywizmowi, bądź –
w przypadku opcji drugiej – ku rezygnacji z teologicznego charakteru tej refleksji.

14

S. L a n z a: Introduzione alla teologia pastorale, dz. cyt., s. 352.
Tamże.
16
Zwięzłe przedstawienie rozumienia tej zasady przez F.-X. A r n o l d a polski czytelnik
znajdzie w – F. B l a c h n i c k i: Teologia pastoralna ogólna. Cz. II. Eklezjologiczna dedukcja
teologii pastoralnej. Lublin 1971 s. 57–60.
17
S. L a n z a: Introduzione alla teologia pastorale, dz. cyt., s. 355.
15
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Związek prawdy z działaniem pokazują już, zdaniem Sergio Lanzy, argumenty biblijne. Hebrajskie rozumienie prawdy nie pozwala na ujmowanie jej
w aspekcie czysto intelektualistycznym. Prawdę bowiem, należy nie tylko poznać, usłyszeć lub wypowiedzieć. Trzeba ją również wprowadzić w czyn.
Działanie jest więc koniecznym stawaniem się prawdy (por. 1 J 2,4–6. 9–10;
Jk 2,14–19; 1 Kor 8,2; 13,2).
Również przywoływany w tym miejscu przez pastoralistę z Lateranu Hans
Urs von Balthasar przedstawił koncepcję prawdy, która ma charakter historyczny, dynamiczny i praktyczny18. Zdaniem von Balthasara, każde poznanie posiada
zarówno aspekt spekulatywny, jak i praktyczny. Nie można ich arbitralnie od
siebie oddzielać. Poza tym, podmiot poznający zawsze staje wobec prawdy w
sposób twórczy, to znaczy w wymiarze praktycznym. Ma on nie tylko poznać to,
co jest, ale również urzeczywistnić to, co być powinno. Poznana prawda musi się
wyrazić w życiu, w faktach i czynach. Tezy te potwierdza Objawienie się Boga
w Chrystusie. Prawda absolutna dała się poznać w konkretnej, historycznej osobie. Stało się tak nie tylko dlatego, że człowiek (podmiot poznający) jest istotą
historyczną i ograniczoną, ale ze względu na trynitarny i pneumatyczny kształt
prawdy absolutnej. Jest ona dana w nieustannej i wciąż nowej wymianie trzech
Boskich Osób, które ją konstytuują w jej dynamizmie, stała się ciałem i została
objawiona za sprawą Ducha Świętego oraz za sprawą tego samego Ducha bezustannie i twórczo działa w historii19.
Z tego powodu trzeba za von Bathasarem uznać, że prawda ma charakter zarówno historyczny jak i absolutny. Ma to zasadnicze znaczenie dla stworzenia
teologii pastoralnej i właściwego ukształtowania jej metody. Oznacza bowiem, iż
jedynie wówczas, gdy w teologii znajdzie się przestrzeń dla refleksji o charakterze praktycznym (teologii pastoralnej), zostanie jej również w pełni zagwarantowane dążenie do prawdy całkowitej, jakiego się ona domaga.
Zmienny i przygodny charakter działania nie przeszkadza więc bynajmniej
temu, by nadać mu teologiczne uwierzytelnienie. Wymaga on natomiast odpowiedniej metodologii, specyficznego typu poznania. Jest nim poznanie teologicznopastoralne.

III. Problem relacji teoria – działanie
Warunkiem wypracowania postulowanej w powyższych rozważaniach specyficznej metodologii poznania teologicznopastoralnego jest – jak utrzymuje
18

Pracą, na którą S. L a n z a się powołuje jest – H. U. v o n B a l t h a s a r: Teologika. T. I.
Prawda świata. Kraków 2005.
19
S. L a n z a: Introduzione alla teologia pastorale, dz. cyt., s. 361.
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Sergio Lanza – rozwiązanie kwestii stanowiącej kluczowe zagadnienie wszystkich nauk o działaniu: relacji teorii i działania20.
W historii myśli kwestia relacji teorii i działania znajdowała rozmaite rozwiązania. Od starożytności aż po średniowiecze zdecydowany prymat przyznawano teorii. Działanie uznawano za wyraz myśli. Choć to ostatnie stwierdzenie
trzeba uznać za prawdziwe, to jednak S. Lanza przypomina, że również myśl jest
konstytutywnie naznaczona przez działanie. Czyny, zarówno przeszłe jak i aktualne, określają i oddziałują na dokonujący je podmiot. Ponadto, tego co należy
zrobić nie daje się nigdy wywieść z jakiejś teorii, która rozwija w całkowitej
autonomii wobec działania. Konkretna sytuacja zawsze stawia opór, rzeczywistość jest zawsze większa od tego, co człowiek jest w stanie pomyśleć. Teorii nie
daje się więc tak po prostu przełożyć na praktykę. Jest to prawdą również w odniesieniu do działalności Kościoła. Jak zauważa K. Rahner: sposoby, poprzez
które Kościół ma się zrealizować w poszczególnych sytuacjach, nie wynikają w
sposób wyczerpujący z badania jego istoty21.
Być może więc to działaniu należałoby przyznać pierwszeństwo względem
teorii? Korzystny klimat dla takiego rozwiązania przynosi nadejście epoki nowożytnej. Dowartościowanie działania, rozpoczęte wraz z wprowadzeniem metody
eksperymentalnej jako narzędzia poznania naukowego, osiąga swe apogeum w
myśli marksistowskiej przyznającej bezwzględne pierwszeństwo działaniu. Dowartościowanie praktyki dokonało się również za sprawą bujnego rozwoju nauk
humanistycznych w XX w. Także w samej teologii rozwinęło się nowe rozumienie Objawienia, które zaczęto traktować już nie jako zamknięty system prawd
(teoria), ale jako rzeczywistość dokonującą się w historii poprzez słowa i czyny,
a więc obejmującą również Boże działanie.
Mimo tego potrzebnego dowartościowania praktyki w refleksji teologicznej,
nie wolno uznawać teorii za zbędną. Rzekome odrzucenie teorii prowadzi jedynie
do ideologizacji praktyki, gdyż nie istnieje działanie „czyste”. Za każdym ludzkim działaniem stoi bowiem jakaś teoria, choć czasem jest ona zakamuflowana
lub nieuświadomiona.
Z powyższego wynika więc, iż nie istnieje działanie pozbawione teorii, ani
teoria rozwijająca się w izolacji od działania. Jaki jednak konkretny kształt
przyjmuje wzajemny związek tych dwóch wielkości. S. Lanza twierdzi, iż winien
on zostać tak ukształtowany, aby praktyka wraz z teorią przyczyniała się aktyw20
Poniższe rozważania opierają się na S. L a n z a: Introduzione alla teologia pastorale, dz.
cyt., s. 137–171 i 344–366 oraz T e n ż e: Teologia pastorale, dz. cyt., s. 450–453.
21
K. R a h n e r: La teologia pratica nel complesso delle discipline teologiche. W: T e n ż e:
Nuovi saggi. T. 3. Roma 1969 s. 160.
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nie i w sobie właściwy sposób do wypracowania projektu działania. Nie może
być mowy o wchłonięciu jednej z tych wielkości przez drugą. Każda winna zachować swą specyfikę, nie rezygnując przy tym z wzajemnego powiązania.
Na określenie tego związku S. Lanza proponuje wyrażenie dialektyczna wzajemność22. Sformułowanie to oddaje, z jednej strony, wyraźną odrębność teorii i
działania, z drugiej – ich wzajemne oddziaływanie. Działanie bowiem oddziałuje
na teorię i w pewien sposób ją tworzy. Bez niego teoria pozostaje abstrakcyjna i
pusta. Z drugiej strony, nie można absolutyzować działania i utrzymywać, że
teoria następuje dopiero po nim. Samo działanie, nie poparte refleksją – czyli
teorią – pozostaje nieme i nieprzenikalne. Tak więc myśl umożliwia działanie, a
z kolei działanie umożliwia myślenie. Nie można tu mówić o prymacie żadnej z
tych wielkości.
Skoro więc refleksja nad działaniem odbywa się w ciągłym dialogu teorii z
praktyką, to jasnym się staje, iż działanie domaga się wyjaśnienia, zaprojektowania i wprowadzenia w życie za pomocą pewnej teorii własnej i specyficznej zwanej teorią działania. Odnosi się to również do działalności Kościoła. Jako »działalność«, musi ona zostać obmyślona zgodnie z zasadami i kryteriami właściwymi dla poprawnej teorii działania (ogólny aspekt poznawczy). Jako »kościelna«,
wymaga, by taka refleksja została umieszczona wewnątrz własnego i kwalifikującego horyzontu wiary chrześcijańskiej (specyficzny aspekt teologiczny)23. Potrzebna jest więc pewna specyficzna teoria działalności Kościoła, czyli właśnie
teologia pastoralna, opierająca się na zasadzie „dialektycznej wzajemności” teorii
i działania oraz uwzględniająca normatywne odniesienie do wiary Kościoła.

IV. Teologia pastoralna jako rozeznawanie
Chociaż Sergio Lanza przyjmuje kategorię „nauki o działaniu” w odniesieniu do teologii pastoralnej, to jednak twierdzi również, iż refleksja ta w swej
istocie polega na rozeznawaniu, które określa on jako duchową drogę, osobistą i
wspólnotową, do rozpoznania, przyjęcia i wprowadzenia w życie woli Bożej24.
Włoski pastoralista podkreśla: rozeznawanie to chrystologiczne odczytywanie
rzeczywistości, pod wpływem Ducha25. Oznacza to, że rozeznawanie nie utożsamia się ani z tzw. zdrowym rozsądkiem ani z jakąś dyplomatyczną zdolnością do
kompromisów. Efekt rozeznawania może bowiem być zgorszeniem dla Żydów, a
głupstwem dla pogan (1Kor 1,23), mądrością, która nie jest z tego świata (por.
22

Por. S. L a n z a: Introduzione alla teologia pastorale, dz. cyt., s. 166.
S. L a n z a: Teologia pastorale, dz. cyt., s. 450–451.
24
S. L a n z a: Convertire Giona. Pastorale come progetto. Roma 2005 s. 120.
25
Tamże.
23
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1Kor 2,6). Umiejętność rozeznawania pozostaje zawsze darem Ducha Świętego
(por. 1Kor 12,3.10). Wymaga ono gotowości przyjęcia oświecenia Ducha Świętego, który podnosi umysł do pojmowania rzeczy niedostępnych dla naturalnego
światła rozumu.
Nie oznacza to bynajmniej jakiegoś pomniejszenia zaangażowania na płaszczyźnie ludzkiej. Nie ma bowiem dobrego rozeznawania bez pilnego i stałego
przygotowania, bez troski o stały rozwój odpowiednich postaw i cech. Chociaż
więc rozeznawanie nie polega na bezkrytycznym przyjmowaniu subiektywnych
wrażeń, to z drugiej strony, nie wolno dopuścić, by skostniało ono w formach
techniczno-proceduralnych.
Sergio Lanza wylicza warunki jakie trzeba spełnić, aby zapewnić rozeznawaniu autentyczny charakter26. Są to równocześnie wymagania stojące przed
teologiem pastoralistą, skoro – jak wyżej powiedziano – refleksja teologicznopastoralna ma charakter rozeznawania. Właściwym obszarem odniesienia pozostaje zawsze eklezjologia komunii, rozeznawanie bowiem nie jest dziełem samotników, ale zawsze stanowi wyraz kościelnej komunii. Trzeba też pamiętać, iż efekt
rozeznawania łatwiej wprowadzić w życie, jeżeli sam proces angażował w sposób możliwie najszerszy tych, których sprawa dotyczy.
Pierwszym warunkiem autentycznego rozeznawania jest postawa nawrócenia, czyli radykalnej dyspozycyjności wobec Boga. Nie da się osiągnąć takiej
postawy bez głębokiej duchowości i troski o kontemplacyjny wymiar życia. Warunkiem drugim jest dojrzałość mądrościowa (maturità sapienziale). Oznacza to
gotowość do zakwestionowania osobistych preferencji, odwagę stanięcia twarzą
w twarz z ukrytymi we własnym wnętrzu lękami, napięciami, konfliktami, czy
brakiem pewności. Brak pełnej przejrzystości i wewnętrznej wolności, przesadne
poleganie na swoich kompetencjach czy dotychczasowym doświadczeniu, zamknięcie na punkt widzenia innych osób, utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia
dokonanie wyboru zgodnego z wolą Boga. W rozeznawaniu nie chodzi bowiem o
zwycięstwo jednej frakcji nad inną. Autentyczne rozeznawanie rodzi się z miłości (por. 1 Kor 13,2: Gdybym [...] miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, [...] a miłości bym nie miał, byłbym niczym).
Gdy dochodzi do istotnego naruszenia miłości, żadne rozeznanie nie jest możliwe. Wreszcie, wśród warunków rozeznawania znajduje się także kompetencja.
Otwartość na działanie Ducha Świętego nie powinna być wymówką dla lenistwa.
Należy zadbać o solidną kompetencję teologiczną, o umiejętność korzystania z
odpowiednich narzędzi kulturowych. Sergio Lanza podkreśla: rozeznawanie bez
kompetencji jest jak miłość bez sprawiedliwości, jak wiara bez zrozumienia27.
26
27
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Por. tamże, s. 122–124.
Tamże, s. 124.

Dodaje jednak zaraz, że kościelna wspólnota dokonująca aktu rozeznawania nie
jest bynajmniej grupą ekspertów czy naukowców.

V. Duszpasterskie rozeznanie jako metoda teologicznopastoralna
Każda dyscyplina naukowa korzysta z właściwej sobie metody badawczej.
Biorąc pod uwagę to, co powiedziano wyżej o rozeznawaniu jako naturze refleksji pastoralnej oraz uwzględniając w pełni teologiczny charakter refleksji nad
działalnością Kościoła, a także mając na uwadze zasady poprawnego konstruowania teorii działania, S. Lanza proponuje oryginalną metodę teologicznopastoralną, która rozwija się, na całej swej długości, jako refleksja wiary […]; nie
zapożycza własnych kryteriów od innych dyscyplin teologicznych (tym bardziej
nie od innych nauk humanistycznych), ale konstruuje je według właściwego sobie, oryginalnego opracowania28. Metoda ta została nazwana metodą (teologiczno-) duszpasterskiego rozeznania29. Mogą ją stosować zarówno teologowie pastoraliści w swej pracy naukowej, jak i duszpasterze prowadzący właściwą sobie
działalność duszpasterską.
Proponując własną metodę S. Lanza odrzuca zdecydowanie zarówno metodę
aplikacyjną (dedukcyjną), jak również dosyć rozpowszechnioną w kręgach duszpasterskich metodę „widzieć – oceniać – działać”30. Tej pierwszej zarzuca, między innymi, ograniczenie wskazań duszpasterskich do sfery ogólnych zasad.
28

S. L a n z a: Teologia pastorale, dz. cyt., s. 456. Poniższe rozważania o metodologii teologicznopastoralnej oparte są zasadniczo na S. L a n z a: Convertire Giona, dz. cyt., s. 110–119.
Pozostałe odniesienia wskazano w dalszych przypisach.
29
Inspiracją dla S. L a n z y jest określenie użyte w – J a n P a w e ł I I: Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, dz. cyt., n. 10: Człowiek wierzący interpretuje sytuację historyczną stosując zasadę poznania oraz kryterium konkretnych wyborów, które odnajduje w metodzie
nowej i oryginalnej, czyli w ewangelicznym rozeznaniu. Interpretacja ta dokonuje się w świetle i w
mocy Ewangelii, żywej i osobowej, którą jest Jezus Chrystus poprzez dar Ducha Świętego. W ten
sposób ewangeliczne rozeznanie wydobywa z sytuacji historycznej oraz wydarzeń i okoliczności z
nią związanych nie zwyczajne »dane«, które należy zarejestrować dokładnie pozostając wobec nich
biernym i obojętnym, ale »zadanie«, a wręcz wyzwanie skierowane do odpowiedzialności i wolności zarówno poszczególnej osoby, jak i wspólnoty. Jest to »wyzwanie«, które łączy się z Bożym
»wezwaniem«, rozbrzmiewającym w tej samej sytuacji historycznej [...]. To ewangeliczne rozeznanie znajduje swe źródło w miłości Jezusa Chrystusa, [...]; ożywiane jest ono światłem i mocą Ducha Świętego, [...]. Znajduje oparcie w wierności Ojca złożonym przez Niego obietnicom.
30
Do tej ostatniej metody zdają się odwoływać np. autorzy programu duszpasterskiego dla
Kościoła w Polsce. Por. S. G ą d e c k i: Słowo wstępne. W: K o m i s j a D u s z p a s t e r s t w a
K o n f e r e n c j i E p i s k o p a t u P o l s k i: Otoczmy troską życie. Kościół Niosący Ewangelię
Nadziei. Program Duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Rok 2008/2009. Poznań
2008 s. 7: Jego [programu duszpasterskiego] opracowaniu towarzyszy zazwyczaj analiza sytuacji,
następnie ocena sytuacji w świetle Słowa Bożego, a potem zaproponowanie konkretnych wskazań
duszpasterskiego działania.
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Drugą z wymienionych metod uważa natomiast za pozbawioną w pełni teologicznego charakteru, gdyż separuje ona fazę analityczną od fazy oceniającej,
oddając jednocześnie tę pierwszą pod kontrolę rzekomo neutralnej socjologii.
Trójmian „widzieć – oceniać – działać” w metodologii teologicznopastoralnej winien określać, zdaniem S. Lanzy, nie następujące po sobie etapy refleksji
lecz samą konstytucję myślenia właściwego teologii pastoralnej, jego wymiary
obecne w każdej fazie refleksji. W terminologii używanej przez włoskiego pastoralistę wymiary te zostały określone jako kairologiczny, kryteriologiczny i operatywny.
Wymiar kairologiczny oznacza specyficznie teologiczne odniesienie do aktualnej sytuacji. Uwzględnienie aktualnej sytuacji jest konieczne w każdej formie
racjonalności praktycznej, natomiast w teologii pastoralnej musi to być spojrzenie na rzeczywistość w świetle wiary, odczytywanie znaków czasu.
Wymiar kryteriologiczny wskazuje na potrzebę uwzględnienia w refleksji
teologicznopastoralnej odpowiednich kryteriów. Nie dają się one wydedukować
z treści wiary. Powinny zostać wypracowane w dialektycznej i asymetrycznej
wzajemności między danymi wiary i danymi antropologicznymi, gdzie asymetryczność należy rozumieć jako potwierdzenie i gwarancję specyficznego oraz
normatywnego charakteru danych wiary. Ma się to dokonać, w rozumieniu S.
Lanzy, w oparciu o tzw. model intradyscyplinarny31, w którym poznanie teologiczne nie rozwija się na drodze równoległej do dróg rozwoju innych dyscyplin,
ale wkracza na te inne drogi w sposób sobie właściwy. Wprowadza więc ono
właściwe sobie i krytyczne światło wiary do wnętrza innych rodzajów racjonalności. Oznacza to w praktyce, iż teologia powinna wzbogać własny arsenał narzędzi badawczych o instrumenty właściwe naukom społecznym, ale zawsze w
sposób odpowiedni dla teologii.
Wymiar operatywny refleksji teologicznopastoralnej oznacza jej stałe odniesienie do praktyki. Refleksja ta bowiem posiada właściwy sobie cel praktyczny,
dlatego na żadnym etapie nie może się zadowolić pozostawaniem na poziomie
teoretycznym, oderwanym od rzeczywistych uwarunkowań konkretnego działania.
Trzy omówione wyżej wymiary nie pozostają od siebie odseparowane. Przeciwnie, stale się do siebie odwołują. Tak na przykład odczytywanie rzeczywistości (wymiar kairologiczny), zakłada przecież określoną kryteriologię, według
której to odczytywanie się dokonuje. Jednocześnie musi to być spojrzenie na
31

Więcej o modelu intradyscyplinarnym zob. S. L a n z a: Introduzione alla teologia pastorale, dz. cyt., s. 259–266. Omawiany autor nawiązuje do J. v a n d e r V e n: Unterwegs zu einer
empirischen Theologie. W: O. F u c h s (red.): Theologie und Handeln. Mainz 1984 s. 120–127.
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aktualną sytuację uwzględniające nachylenie praktyczne (wymiar operatywny), a
więc nie poprzestające jedynie na zbadaniu teologicznej ortodoksyjności określonych działań, ale badające również ich rzeczywistą, praktyczną skuteczność.
Jak wcześniej zaznaczono, wymiary kairologiczny, kryteriologiczny i operatywny są obecne w każdej fazie itinerarium metodologicznego. Ta współobecność nie wyklucza jednak, ich zróżnicowanego wzajemnego stosunku, w zależności od poszczególnych faz, czyli następujących po sobie etapów metody teologicznopastoralnej, jakimi są: analiza i ocena (etap pierwszy), decyzja i projekt
(etap drugi), realizacja i weryfikacja (etap trzeci). Naturalnym jest, że np. w fazie
pierwszej dominuje wymiar kairologiczny.
Syntetyczne i przejrzyste spojrzenie na całość propozycji metodologicznej
Sergio Lanzy umożliwia poniższa tabela32:
Fazy (następujące po sobie)
analiza i ocena
decyzja i projekt
realizacja i weryfikacja

Wymiary (konstytutywne)
kairologiczny
kryteriologiczny
operatywny

Refleksja teologicznopastoralna rozpoczyna się więc od analizy i oceny sytuacji. Ma to być spojrzenie na aktualną sytuację dokonujące się w świetle wiary
oraz posiadające wyraźne nachylenie praktyczne. Rezultaty tego pierwszego
etapu winny następnie stać się przedmiotem decyzji duszpasterskiej. Polega ona
na dokonaniu wyboru celów, które staną się punktem wyjścia opracowywanych
planów. Nie chodzi tu o arbitralną decyzję, ale o autentyczne rozeznanie dokonujące się w świetle jasnych kryteriów i znowu posiadające wyraźne nachylenie
praktyczne. Oznacza to, że zarówno decyzja jak i program duszpasterski mają
być umotywowane i przejrzyste, jeśli chodzi o pochodzenie i stojące za nimi
powody, a także możliwe do wprowadzenia w życie i angażujące wszystkich
tych, do których się odnoszą33. Realizacja projektu i końcowa weryfikacja stanowią ostatni etap postępowania metodologicznego. S. Lanza silnie akcentuje
potrzebę weryfikacji, gdyż bez niej działalność duszpasterska ryzykuje ciągłe
błąkanie się między jałowym powtarzaniem, a arbitralną improwizacją34.

32

S. L a n z a: Teologia pastorale, dz. cyt., s. 465.
Więcej o decyzji i planowaniu duszpasterskim zob. S. L a n z a: Convertire Giona, dz. cyt.,
s. 131–135 i 148–156 oraz T e n ż e: Introduzione alla teologia pastorale, dz. cyt., s. 268–280.
34
Więcej na temat weryfikacji zob. S. L a n z a: Convertire Giona, dz. cyt., s. 135–148 oraz
T e n ż e: Introduzione alla teologia pastorale, dz. cyt., s. 281–307.
33
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VI. Działalność Kościoła jako przedmiot teologii pastoralnej
Rozumienie przedmiotu materialnego teologii pastoralnej przez S. Lanzę nie
odbiega od poglądu przyjętego obecnie przez sporą część pastoralistów35. Ten
włoski uczony wskazuje jako przedmiot materialny działalność Kościoła. S. Lanza precyzuje, że nie podziela stanowiska restrykcyjnego, zawężającego działalność Kościoła do działalności osób duchownych; odrzuca też, jako zbyt szeroką,
tę opcję, która za przedmiot teologii pastoralnej skłonna jest uznać wszelką działalność zapośredniczoną religijnie w Kościele i społeczeństwie36.
Teologia pastoralna, podejmując refleksję nad działalnością Kościoła, nie
zadowala się jedynie opisem, czy interpretacją tej rzeczywistości w perspektywie
wiary. Jak to już zostało powiedziane przy okazji omawiania metody duszpasterskiego rozeznania, refleksja ta jest skierowana ku działaniu. Jej celem jest bowiem podjęcie decyzji duszpasterskiej, opracowanie projektu i wprowadzenie go
w życie. To ukierunkowanie praktyczne stanowi, zdaniem S. Lanzy, specyficzny
przedmiot formalny teologii pastoralnej, to znaczy właściwy tej dyscyplinie sposób widzenia jej materialnego przedmiotu.
W tym miejscu trzeba wyjaśnić szerzej jak S. Lanza rozumie działalność
Kościoła w jej istocie37. Jego zdaniem, pierwotnego źródła tej działalności należy
szukać w wewnętrznym życiu Trójcy Świętej: jedynie wychodząc od Trójcy
Świętej można zrozumieć prawdziwą naturę działalności duszpasterskiej38. Owo
wewnętrzne życie Boga – zgodnie ze świadectwem Objawienia – polega na wzajemnej miłości Osób Boskich. Miłość, będąca darem z siebie, to nie tylko ich
sposób działania, ale sama ich istota. Absolutna darmowość miłości stanowi więc
konieczną miarę działalności kościelnej, zgodnie ze słowami Jezusa: Darmo
otrzymaliście, darmo dawajcie (Mt 10,8). Specyficzna tożsamość poszczególnych Osób Trójcy znajduje swe odzwierciedlenie w szczególnych cechach działalności Kościelnej:
• Ojciec – Stworzyciel: ludzkie życie i wszystko to, co się na nie składa,
stanowi dar Boga. Dla działalności Kościoła jest to pierwsze i podstawowe odniesienie.
• Syn – Odkupiciel człowieka: działalność kościelna to głoszenie i dawanie
świadectwa o Ewangelii miłości. Nadmiar miłości w Bogu dochodzi do głosu w
35
O przedmiocie teologii pastoralnej – zob. S. L a n z a: Teologia pastorale, dz. cyt., s.
456–460.
36
Tamże, s. 457. S. L a n z a przypisuje takie rozumienie przedmiotu materialnego teologii
pastoralnej G. O t t o, R. Z e r f a s s o w i, N. M e t t e, P.M. Z u l e h n e r o w i i M. M i d a l e m u.
37
Por. S. L a n z a: La nube e il fuoco. Un percorso di teologia pastorale. Roma 1995
s. 29–53.
38
Tamże, s. 30.
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akcie stworzenia oraz we Wcieleniu. Wcielony Syn Boży jest modelem miłości,
która daje siebie przyjmując kształt diakonii. Taka właśnie miłość winna być
widoczna w działalności kościelnej – posłudze bezinteresownej i darmowej, stanowiącej żywą i skuteczną manifestacją miłości trynitarnej.
• Duch – Ożywiciel: jest On obecny i aktywny w działalności Kościoła. Jego obecność chroni tę działalność przed zniechęceniem i rutyną, czyni ją dynamiczną i kreatywną, wzbogaca Kościół o potrzebne charyzmaty (urzędowe i osobiste), chroniąc jednak przed rozproszeniem sił i działań.
Tak więc już sama refleksja nad trynitarnym źródłem działalności Kościoła
pozwala uchwycić, jak i dlaczego Kościół rozumie sam siebie i swe działanie
jako misterium komunii i misji, dlaczego to właśnie miłość tworzy wspólnotę, to
właśnie miłość go buduje39.
Tajemnica Trójcy Świętej stanowi układ odniesienia dla działalności kościelnej, aby jednak ta działalność nie zagubiła się w wielości swych poszczególnych realizacji, potrzeba pewnego konkretnego modelu praktycznego. Jest nim
zbawcze wydarzenie Wcielenia, Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego.
S. Lanza podkreśla praktyczny wymiar tego modelu: Nie chodzi, w istocie, tylko
o ogólne pryncypia, ale o dokładne fundamentalne odniesienia normatywne. Nie
o »duchowe« ideały, ale o czynniki konkretnie wpływające na praktyczne określenie kryteriów działalności kościelnej40.
Włoski pastoralista wyróżnia trzy takie normatywne odniesienia dla działalności Kościoła. Pierwsze z nich opisuje łacińską frazą wyjętą z Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskiego: propter nos homines et propter nostram salutem.
Chodzi o to, by działalność ta była zawsze motywowana głęboką troską o człowieka, na wzór Syna Bożego, który przyszedł, aby dać ludziom życie w obfitości
(por. J 10,10). Nie oznacza to, bynajmniej, zredukowania duszpasterstwa do indywidualnego wsparcia i filantropii, gdyż człowieka trzeba rozumieć integralnie,
w jego relacjach nie tylko z sobą samym, ale także z Bogiem, z bliźnimi i ze
światem.
Drugim normatywnym odniesieniem dla działalności kościelnej jest potrójny
urząd Chrystusa: prorocki, królewski i kapłański. Trójmian ten opisuje działalność Kościoła jako wysiłek głoszenia Ewangelii, przekształcania świata i składania siebie samych Bogu w duchowej ofierze. Kościół, będąc ciałem Chrystusa,
wypełnia to zadanie w organicznej różnorodności charyzmatów i posług. W ten
sposób realizuje cel swej działalności, to znaczy odkupienie człowieka.

39
40

Tamże, s. 35.
Tamże, s. 36.
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Trzecie normatywne odniesienie działalności kościelnej konstytuuje tzw. zasada Wcielenia (legge dell'incarnazione) wskazująca na Bosko-ludzki charakter
tej działalności. Oznacza to, po pierwsze, że działanie kościelne nie jest jakimś
naśladowniczym powtórzeniem działania Jezusa, ale działaniem samego Jezusa,
który dzięki obecności Ducha Świętego realizuje swe dzieło tu i teraz. Po drugie,
podobnie jak ekonomia Objawienia zrealizowała się przez słowa i czyny wzajemnie ze sobą powiązane41, tak również działalność duszpasterska winna obejmować głoszenie i świadectwo miłości. S. Lanza podkreśla: Każda jednokierunkowość, każde przeciwstawienie sprzeciwia się normie Objawienia. »Daremne
jest przeciwstawianie właściwego sposobu życia właściwej nauce«, przypomina
papież. Jest to daremne i staje się źródłem jałowych polemik. Działalność kościelna żyje z ich harmonijnego powiązania, z ich wzajemności42. Wreszcie, po
trzecie, zasada Wcielenia wskazuje na konieczność inkulturacji, nie tylko w działalności misyjnej ad gentes, ale także w każdej formie działalności Kościoła.
Chodzi o to, by w świetle wiary interpretować zjawiska społeczne i kulturowe,
rozpoznając w nich wskazanie apostolskie, jakie Bóg kieruje do swego Kościoła.
Działalność Kościoła, mając swe źródło w wewnętrznym życiu Trójcy Świętej i znajdując swój model w wydarzeniu zbawczym Wcielenia, Męki, Śmierci i
Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, realizuje się w konkretnych okolicznościach miejsca i czasu. Choć okoliczności te wywierają wpływ na formy działalności kościelnej, to jednak posiada ona pewne specyficzne cechy decydujące o
jej własnej fizjonomii. Pierwsza z tych cech, to – zdaniem S. Lanzy – jej kościelny charakter. Była już o tym wyżej mowa przy omawianiu przedmiotu materialnego teologii pastoralnej. Nie można więc tej działalności ani zawężać, rezerwując ją jedynie dla wyświęconych szafarzy, ani nadmiernie rozszerzać, ryzykując
rozpłynięcie się w nieokreśloności. Cecha kościelności nie stanowi przy tym
żadnego ograniczenia horyzontów, gdyż działalność Kościoła należy widzieć nie
tylko w jej wymiarze ad intra, ale również w wymiarze ad extra, jako autentyczne działanie na rzecz odnowienia ludzkości. S. Lanza zaznacza przy tym, że w
działaniu tym Kościół nie ma do dania niczego innego, jak tylko imię Jezusa
Chrystusa – jedynego Zbawiciela.
Wskazane tu kategorie ad intra i ad extra określają kolejną specyfikę działalności Kościoła. Jest ona bowiem, z jednej strony, działaniem na rzecz komunii,
z drugiej natomiast – misją. Będąc działaniem na rzecz komunii, domaga się ona
różnorodnych form uczestnictwa i współodpowiedzialności oraz tego, co można
41

Por. S o b ó r W a t y k a ń s k i I I: Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei
Verbum, 18 listopada 1965 n. 2.
42
S. L a n z a: La nube e il fuoco, dz. cyt., s. 44. Cytowane zdanie papieża pochodzi z – J a n
P a w e ł I I: Adhortacja apostolska Catechesi tradendae o katechizacji w naszych czasach, 16
października 1979 n. 22.
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by określić jako „kulturę komunii”, która – między innymi – obejmuje również
jak najszersze uczestnictwo w opracowywaniu projektów duszpasterskich. Jako
misja, działalność Kościoła wyraża się w podwójnej formie: jako świadectwo
życia oraz jako otwarta proklamacja orędzia Ewangelii. Działanie na rzecz komunii i misja znajdują się we wzajemnym związku, gdyż celem misji jest właśnie
zgromadzenie nowych osób do słuchania Ewangelii i do braterskiej komunii w
modlitwie i sakramentach.
W końcu, kardynalną wartość określającą działalność Kościoła stanowi miłość pasterska. Wyraża się ona poprzez dar z samego siebie i pokazuje przez to
miłość Chrystusa do swej owczarni. Chodzi o pragnienie, by rozszerzyć na
wszystkich dar, jaki stał się udziałem Kościoła. Jest to tym bardziej istotne w
obecnym czasie, który odznacza się brakiem nadziei, zagubieniem, smutkiem i
dążeniem do autodestrukcji.

VII. Obszary działalności Kościoła
Sergio Lanza poddaje krytyce tradycyjny podział działalności Kościoła dokonany według tzw. trzech urzędów Chrystusa (tria munera Christi)43. Podział
taki, pomimo istnienia różnych jego wariantów terminologicznych i liczbowych,
sugeruje bowiem, iż praktyczny kształt działalności Kościelnej jest czymś z góry
ustalonym i zasadniczo niezmiennym. W klasycznej wersji przedstawia się ona
następująco: magisterium verbi, ministerium gratiae, regimen animarum.
Pierwszym powodem krytyki tego podziału działalności kościelnej jest, zdaniem S. Lanzy, jego mała przydatność praktyczna, a nawet niemożliwość faktycznej realizacji. Drugi powód stanowi słabe uzasadnienie tego podziału na
płaszczyźnie teoretycznej. Co prawda, odniesienie do trzech urzędów Chrystusa
posiada niewątpliwe podstawy biblijne. Było również przywoływane przez niektórych Ojców Kościoła, pojawia się wreszcie w tekstach Magisterium. W sensie
właściwym chodzi tu jednak o działanie zbawcze i osobę Chrystusa. W tym pierwotnym znaczeniu nie chodzi o trzy różne zadania, ale raczej trzy aspekty jedynego działania pośredniczącego Chrystusa, albo jeszcze lepiej, o trzy obrazy,
które uchwycają je w różnych i uzupełniających się profilach (nieco podobnie jak
w przypadku obrazów Kościoła)44.
Odniesienie tej chrystologicznej perspektywy do działalności Kościoła pozostaje, według S. Lanzy, uprawnione. Wspomniano już o tym wyżej, przy okazji
43
Rozważania S. L a n z y dotyczące obszarów działalności kościelnej zawarte są w S.
L a n z a: L'insegnamento della teologia pastorale. W: N. C i o l a (red.): Servire Ecclesiae. Miscelanea in onore di Mons. Pino Scabini. Bologna 1998 s. 403–411.
44
Tamże, s. 405.
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omawiania natury działalności kościelnej. Błędne jest jednak uznawanie, iż perspektywa ta wyznacza oddzielne sektory czy środowiska działalności kościelnej.
W istocie, chodzi tu jedynie o jej cechy konstytutywne, o wymiary właściwe
każdemu jej rodzajowi. Określają one naturę i cel misji Kościoła. Natomiast jej
optymalne praktyczne ukształtowanie nie jest dane raz na zawsze, lecz winno być
nieustannie poszukiwane w każdej konkretnej sytuacji. Nie można go wydobyć z
istoty wiary chrześcijańskiej, czy z istoty Kościoła. Jak zauważa Jan Paweł II,
różne formy działalności wewnątrz jednej jedynej misji Kościoła rodzą się nie z
racji należących do samej jej istoty, ale z różnych okoliczności, w jakich są urzeczywistniane45. Oznacza to, zdaniem S. Lanzy, że mapa działalności kościelnej
nie jest z góry gotowa, ale nie może być również dyktowana przez samo działanie, gdyż jako takie nie posiada ono wartości normatywnej. Określenie środowisk
działalności kościelnej może się dokonać tylko w asymetrycznej wzajemności
między niezmiennymi danymi wiary, a zmieniającymi się postulatami bieżącej
sytuacji. Chodzi o wzajemność asymetryczną, gdyż dane wiary mają wartość
decydującą i ostateczną.
Można więc sobie wyobrazić wiele rozmaitych propozycji praktycznego
ukształtowania poszczególnych sektorów działalności Kościoła w konkretnym
czasie i miejscu. S. Lanza proponuje również własną tego rodzaju konfigurację,
określając ją mianem hipotezy roboczej46. Próba ta stanowi propozycję uwzględniającą niektóre wymagania dostrzegane w aktualnej rzeczywistości i najnowszym nauczaniu Kościoła. Wyodrębnia ona następujące jednorodne obszary
duszpasterskie:
• pierwsza ewangelizacja;
• edukacja i formacja chrześcijańska;
• budowanie wspólnoty chrześcijańskiej i duchowa troska o wiernych;
• obecność i działalność Kościoła w świecie.
Nie są to sztywno odseparowane obszary, ale główne polaryzacje określające punkty odniesienia dla planowania duszpasterskiego w perspektywie duszpasterstwa organicznego. Konieczne uwzględnianie bieżących wymagań umożliwi
z jednej strony wzajemną koordynację wskazanych obszarów, z drugiej zaś –
będzie prowadziło do ich weryfikacji i ewentualnej rekatalogacji.

45

J a n P a w e ł I I: Encyklika Redemptoris missio o stałej aktualności posłania misyjnego, 7
grudnia 1990, n. 33.
46
S. L a n z a: L'insegnamento della teologia pastorale, dz. cyt., s. 410.
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Oto bardziej szczegółowa charakterystyka poszczególnych obszarów duszpasterskich47. Pierwsza ewangelizacja dokonuje się poprzez Ewangelię miłości
(osobistą, strukturalną i społeczną) oraz poprzez miłość Ewangelii (wiara wyrażona w świadectwie osobistym i kościelnym jako przepowiadanie [annuncio] i
katecheza). Obszar edukacji i formacji chrześcijańskiej integruje projekt katechetyczny w całościową wizję odpowiadającą aktualnym potrzebom. Można w nim
wyróżnić dwie sekcje. Pierwszą z nich stanowi dział wychowania chrześcijańskiego obejmujący odpowiednie dla poszczególnych faz wiekowych (od dzieci
aż po osoby w starszym wieku) katechetyczne itineraria formacyjne uwzględniające podstawowe składniki katechezy wskazane w Obrzędach Chrześcijańskiego
Wtajemniczenia Dorosłych (n. 19)48 oraz te sugerowane przez aktualne warunki
społeczno-kulturowe (zaangażowanie rodziny, szkoły, sportu i czasu wolnego).
Natomiast drugą sekcję działu edukacji i formacji chrześcijańskiej stanowi nowa
instytucja katechumenatu. Na obszar budowania wspólnoty i duchowej troski o
wiernych składają się zagadnienia takie jak kształt i funkcjonowanie parafii, czy
innych podobnych struktur duszpasterskich. W końcu dział poświęcony obecności i działalności Kościoła w świecie ogarnia szeroką panoramę zagadnień: solidarność (m.in. działalność charytatywna, wolontariat), zagrożone instytucje społeczne (rodzina, polityka i in.), kwestie społeczne i polityczne (np. praca), nowe
areopagi (środki masowego przekazu, kultura, szczególnie uniwersytety itp.).
Należy dodać, że we wszystkich obszarach winny być obecne następujące
konstytutywne elementy składowe działalności kościelnej i zasadnicze polaryzacje stanowiące jej odniesienie:
• gestis verbisque: wyznanie wiary, świadectwo wiary (słowem i czynem),
celebracja wiary;
• wymiar osobowy (podmiot): członek Kościoła, obywatel świata;
• wymiar społeczny (wspólnota): Kościół, społeczeństwo.
Powyższe ukształtowania rozkładają się zgodnie ze strukturą własną misterium Kościoła wyrażoną terminami „komunia” (działalność ad intra) i „misja”
(działalność ad extra).

47

Por. S. L a n z a: Notula su gli ambiti dell'azione ecclesiale [niepublikowane materiały dla
studentów Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego]. B.m. i d. s. 11–12.
48
Wydanie polskie: Katowice 1988. W n. 19 tej księgi liturgicznej wymieniono cztery drogi
formacji katechetycznej: (1) nauczanie stopniowo ukazujące wszystkie zagadnienia wiary i moralności, dostosowane do roku liturgicznego i wsparte nabożeństwami Słowa; (2) życie we wspólnocie chrześcijańskiej – poznawanie umiejętności modlitwy i wyznawania wiary, nauka postępowania po chrześcijańsku, podatności na dobre natchnienia i pełnienia czynów miłości, stopniowa
przemiana moralna; (3) udział w liturgii; (4) podejmowanie współodpowiedzialności w ewangelizowaniu i czynnym budowaniu Kościoła przez świadectwo i wyznawanie wiary.
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VIII. Podmioty działalności Kościoła
Dla dopełnienia panoramy prezentującej podstawowe tematy teologii pastoralnej fundamentalnej w ujęciu Sergio Lanzy, trzeba jeszcze poświęcić nieco
miejsca kwestii podmiotów działalności kościelnej. Wśród pastoralistów zasadniczo nie ma dziś kontrowersji co do tego, że takim podmiotem jest cały Kościół.
Cały lud Boży – a więc wszyscy ochrzczeni – stanowi aktywny podmiot działalności Kościoła49. Sergio Lanza precyzuje, że to właśnie wspólnota – w swoim
organicznym ukształtowaniu – stanowi właściwy i pierwotny podmiot działalności kościelnej50.
Tło powyższego stwierdzenia stanowi eklezjologia komunii, a więc taka wizja Kościoła, w której jest on rozumiany przede wszystkim jako communio.
Zgodnie z tą wizją, każda wspólnota kościelna ma charakter organiczny, to znaczy składa się z wiernych obdarzonych rozmaitymi powołaniami i charyzmatami
oraz pełniących właściwe im urzędy, posługi i funkcje. Także poszczególne
wspólnoty pozostają ze sobą związane, tak by wykluczyć jakąkolwiek formę
samowystarczalności.
Takie organiczne ukształtowanie poszczególnych wspólnot, jak również całego Kościoła, zakłada współodpowiedzialność wszystkich za działalność duszpasterską. W praktyce wymaga to dowartościowania rozmaitych struktur umożliwiających rzeczywiste uczestnictwo w podejmowaniu konkretnej odpowiedzialności za Kościół, takich jak na przykład rady duszpasterskie.
Trzeba przy tym podkreślić, iż współodpowiedzialność nie oznacza bynajmniej przyjmowania specyficznych funkcji i zadań duszpasterskich, a jedynie zaangażowanie w budowanie i misję Kościoła zgodnie z własnym powołaniem i
stanem życia51. Nie należy więc mylić współodpowiedzialności (corresponsabilità) – właściwej wszystkim wiernym – ze współpracą (cooperazione, collaborazione), polegającą na powierzaniu niektórym wiernym świeckim pewnej specyficznej odpowiedzialności, wyrażającej się w oficjalnie wyznaczonym zadaniu
(np. katecheta), albo z wyjątkowym w swym charakterze – przewidzianym w
sytuacjach szczególnych – uczestnictwem (partecipazione) świeckich w wykonywaniu niektórych zadań związanych z posługą wyświęconych szafarzy52.
49

Por. np. P a p i e s k a R a d a Iu s t i t i a et P a x: Kompendium nauki społecznej Kościoła, n.
538: Kościół angażuje w wypełnianie swej misji cały Lud Boży. W swoich różnych wymiarach i w
każdym ze swoich członków, zgodnie z otrzymanymi darami i formami działania, właściwymi dla
każdego powołania, Lud Boży powinien odpowiedzieć na obowiązek głoszenia Ewangelii i świadczenia o niej (por. 1 Kor 9,16), ze świadomością, że »misje dotyczą wszystkich chrześcijan«.
50
Por. S. L a n z a: Convertire Giona, dz. cyt., s. 239.
51
Por. tamże, s. 240.
52
Por. tamże, s. 248.
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IX. Próba oceny
Na zakończenie tej zwięzłej panoramy myśli teologicznopastoralnej Sergio
Lanzy warto pokusić się o choćby pobieżną próbę oceny dorobku włoskiego
teologa.
Przede wszystkim należy podkreślić, iż S. Lanza przedstawia projekt teologii
pastoralnej zachowującej w pełni teologiczny charakter, a jednocześnie spełniającej wymogi refleksji nad działaniem. Chociaż bowiem wśród współczesnych
pastoralistów zasadniczo panuje zgoda co do koniecznej współobecności obu
tych wymiarów w poprawnej konstrukcji teologicznopastoralnej, to jednak nie
każda faktycznie zaproponowana koncepcja teologii pastoralnej potrafi rzeczywiście połączyć teologiczną specyfikę dyscypliny z wymogami racjonalności
praktycznej.
Warto również dostrzec wkład S. Lanzy w szczegółowe rozpracowanie zagadnienia racjonalności praktycznej na gruncie teologicznym. Temu tematowi,
choć istotnemu z punktu widzenia refleksji teologicznopastoralnej, nie zawsze
poświęca się należytą uwagę i staranność. Pastoralista z Lateranu wykazuje się
natomiast w tej materii kompetencją i biegłością.
Bardzo istotne w myśli S. Lanzy jest rozumienie teologii pastoralnej jako rozeznawania. O rozeznawaniu znaków czasu mówi wielu współczesnych pastoralistów. Dosyć często jednak rozeznawanie jest przez nich traktowane jako jeden z
elementów bądź aspektów refleksji teologicznopastoralnej. Sergio Lanza nie
waha się natomiast przed określeniem całej przestrzeni tego typu refleksji teologicznej jako aktu rozeznawania. Wydaje się, że jest to spojrzenie warte dalszego
pogłębienia. Uwalnia ono bowiem teologię pastoralną z obcego jej gorsetu czysto
technicznych procedur analitycznych czy projektowych, niszczących jej teologiczną specyfikę.
W tym krótkim podsumowaniu nie można pominąć najbardziej oryginalnego, jak się wydaje, wkładu S. Lanzy w rozwój myśli teologicznopastoralnej. Jest
nim wysunięta przez teologa z Lateranu propozycja metody ewangelicznego
rozeznania, stanowiącej narzędzie refleksji zarówno dla teologa, jak i dla duszpasterza. Metoda ta spełnia warunek w pełni teologicznego charakteru wszystkich
jej składowych etapów, a także wymogi racjonalności praktycznej, konieczne dla
takiej dyscypliny jaką jest teologia pastoralna. Można mieć nadzieję, iż metodologiczne aspekty dorobku pastoralisty z Lateranu staną się ożywczym przyczynkiem do toczącej się aktualnie w Polsce debaty nad kwestią planowania duszpasterskiego53.
53

Por. artykuły na ten temat w tomie 9 (2008) „Teologii Praktycznej”.
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Niewątpliwie cennym wkładem S. Lanzy pozostaje też zaproponowany
przez niego sposób wyróżnienia poszczególnych elementów działalności kościelnej. Jego rozwiązanie, zachowując przejrzystość i zwartość, przezwycięża
jednocześnie tradycyjny schemat oparty na tria munera Christi. Pozostaje przy
tym otwarte na nieustanną korektę, wynikającą z potrzeby uwzględnienia wymagań aktualnej sytuacji Kościoła.
Wydaje się, że choćby z tych kilku względów myśl teologicznopastoralna S.
Lanzy warta jest dostrzeżenia przez środowisko polskich pastoralistów. Można
mieć nadzieję, że zaprezentowane powyżej zwięzłe wprowadzenie do tej myśli,
stanie się zachętą do zwrócenia baczniejszej uwagi na prace teologa z Lateranu.
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Teologia Praktyczna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza • Wydział Teologiczny
Tom 10, 2009

TOMASZ SIUDA

Wizja Kościoła w nauczaniu Apostoła Pawła

Podejmując refleksję nad wizją Kościoła według św. Pawła koniecznym jest
przybliżenie samej terminologii tej rzeczywistości, którą nazywamy Kościół, by
później przyjrzeć się myśli eklezjologicznej Apostoła Narodów.

I. Terminologia
Pierwotna samoświadomość wspólnoty chrześcijan została wyrażona terminem ekklēsia1. Użycie tego terminu szczególnie widoczne jest w listach św. Pawła (46 razy w proto- i 16 razy w deuteropawłowych). Etymologicznie ekklēsia
wywodzi się z języka greckiego: z przedimka ek (z) i czasownika kaleō (wołać),
co oznacza „zwołanie”. W greckim polis ekklēsia oznaczała zwołanie obywateli
w celu uchwalenia istotnych rozstrzygnięć dla mieszkańców. W takim znaczeniu
użycie tego terminu spotykamy w Dziejach Apostolskich w związku z rozruchami w Efezie, powstałymi w wyniku działalności Pawła w tym mieście (zob. Dz
19,39). W znaczeniu religijnym spotykamy ten termin w Septuagincie, gdzie
hebrajskie qāhāl zostaje oddane bądź przez: synagōgē bądź przez ekklēsia. Sporną rzeczą pozostaje kwestia, w jaki sposób fraza ekklēsia znalazła się w słownictwie wczesnochrześcijańskim. Dotychczasowy rozpowszechniony pogląd, iż
chrześcijanie przejęli ten termin z Septuaginty, słusznie został zakwestionowany
przez J. Roloffa2. Coraz większa grupa współczesnych komentatorów przyjmuje
pogląd, iż najstarsze zastosowanie terminu ekklēsia przez chrześcijan, pojawia się
w zwrocie ekklēsia tou theou i to w odniesieniu do pragminy jerozolimskiej3.
1

Zob. R. S c h n a c k e n b u r g: Volksversammlung und Gemeinde Gottes. Zu den Anfängen
der christlichen Verwendung von »ekklesia«. „Zeitschrift für die Theologie und Kirche”. R: 1976
nr 73 s. 167–207.
2
Zob. J. R o l o f f: Ekklesia, EWNT I, s. 1000n (=Ekklesia).
3
Por. tamże s. 1000; J. G n i l k a: Paweł z Tarsu. Kraków 2001 s. 371 (=Paweł).
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Przy czym należy podkreślić, że określenie tou theou stanowi integralną cześć
tego zwrotu. Nie jest ono tylko bliższym scharakteryzowaniem uprzedniego
przekazanego pojęcia: ekklēsia4. Ekklēsia tou theou może być tłumaczeniem frazy: qe hal el pochodzącej z judaizmu apokaliptycznego5, oznaczającą lud Boży
czasów ostatecznych6. Tak też siebie postrzegali chrześcijanie jerozolimscy.
Apostoł Paweł przejmuje ten zwrot, ale nie używa go tylko do scharakteryzowania pragminy jerozolimskiej. Przenosi go także na gminy przez siebie założone. Trzeba przy tym odnotować, iż stosowany przez Pawła termin ekklēsia w
sensie eklezjologicznym powinno się traktować jako skrót zwrotu ekklēsia tou
theou. Świadczą o tym chociażby wypowiedzi Apostoła odnoszące się do jego
prześladowania chrześcijan z czasu „przed Damaszkiem”: …jestem najmniejszym
z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, ponieważ prześladowałem
Kościół Boży (1 Kor 15,9), …z zaciekłością prześladowałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć (Gal 1,13), co do gorliwości – prześladowca Kościoła…
(Flp 3,6)7.
Bogactwo semantyczne terminu ekklēsia było bardzo pomocne dla Apostoła
w scharakteryzowaniu społeczności Kościoła i w podjęciu refleksji teologicznej
nad tą rzeczywistością. Specyficzna Pawłowa myśl eklezjologiczna będzie
przedmiotem dalszych rozważań.

II. Teologia wspólnoty
Ekklēsia w rozumieniu Apostoła włączona jest w konkretne środowisko.
Dlatego zwracając się do chrześcijan np. w Koryncie, Apostoł pisze: do Kościoła
Bożego [tē ekklēsia tou theou], który jest w Koryncie (1 Kor 1,2). Istotne jest tutaj
użycie przyimka „w”. Z jednej strony łączy on wspólnotę chrześcijańską z miejscem, gdzie ona się znajduje, z drugiej strony oddziela ją. Chrześcijanie, którzy
tworzą ekklēsię, są „zwołani”, „zebrani” by prezentować nową i odmienną rzeczywistość8. Zostaje zachowane pozytywne, twórcze zdystansowanie się wobec
świata, wskazujące na brak zbieżności między Kościołem i światem. To właśnie
krytyczne zdystansowanie się, które zamiast izolować Kościół i nadać mu wrogą
postawę, pozwoli mu traktować świat w jego właściwych wymiarach; nie będzie

4

Por. J. R o l o f f: Ekklesia, dz. cyt., s. 1000.
1QM 4,10; 1QSa 1,25.
6
Zob. J. R o l o f f, dz. cyt., s. 1000; J. G n i l k a, Paweł, dz. cyt., s. 371.
7
Zob. J. R o l o f f, dz. cyt., s. 1001n.
8
Por. R. P e n n a: Paweł z Tarsu. Kraków 2008 s. 154n (=Paweł).
5
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go mitologizować zarówno w dobrem, jak i złem, ani nie starał się będzie zawładnąć nim jako swoją własnością9.
Kościół, który choć istnieje w świecie i jest w pewien sposób dla świata,
wszak zadaniem jego jest pozyskiwanie uczniów Chrystusa (zob. Mt 28,19n),
równocześnie stanowi rzeczywistość odmienną wobec świata. Jak tę rzeczywistość scharakteryzować? Apostoł Paweł w swojej bogatej spuściźnie literackiej
podejmuje tę istotną kwestię teologiczną. Nie daje nam jednak jednoznacznej,
całościowej odpowiedzi. W zależności bowiem od aktualnej sytuacji w poszczególnej gminie chrześcijańskiej, ustosunkowuje się do konkretnego problemu
zaistniałego we wspólnocie. W ten sposób otrzymujemy wieloaspektowy obraz
rzeczywistości Kościoła, którego opisanie nastręcza wiele trudności.
Wśród różnych propozycji określających podstawowe spojrzenie św. Pawła
na rzeczywistość Kościoła10, najbardziej przekonywujące wydaje się podejście
H. Langkammera, który w eklezjologii św. Pawła wyróżnia: punkt wyjścia, istotę
i cel. Punktem wyjścia jest uniwersalizm zbawczy Jezusa Chrystusa, który obejmuje zarówno Żydów, jak i pogan. Na tym uniwersalizmie zbawczym podkreśla
Langkammer, Apostoł Paweł buduje swoją wizję Kościoła. Kościół obejmuje
Izrael jako lud Boży, ale i pogan jako nowy lud Boży w swoim Ciele eklezjalnym.
Istotą Kościoła zaś – a nie jego cechą – jest jedyna, niepowtarzalna, nowa jedność wszystkich odkupionych i wierzących w Chrystusie, w Jego Kościele, który
jest Jego Ciałem. Celem eklezjologii św. Pawła jest myśl doprowadzenia Kościoła do Boga w Duchu Świętym11. Jedność wspólnoty Kościoła, jedność wiernych
między sobą, bazuje na zjednoczeniu z Chrystusem i odwrotnie, jedność z Chrystusem dokonuje się w Kościele, który stanowi Jego Ciało.
Choć Apostoł używa wiele obrazów na przybliżenie rzeczywistości Kościoła
takich jak: uprawna rola, budowla Boża (1 Kor 3,9), świątynia Boga (1 Kor
3,16n), oblubienica Chrystusa (2 Kor 11,2), drzewo oliwne (Rz 11,16–18), to
jednak obraz Ciała Chrystusa stanowi najdonioślejsze, specyficznie Pawłowe
określenie Kościoła: Wy zaś jesteście Ciałem Chrystusa, a z osobna jego częściami (1 Kor 12,27)12. Poza autentycznymi listami Pawła i Listem do Efezjan,
który rozwija myśl Pawłową, w całym Nowym Testamencie nie spotkamy się z
tego rodzaju wyrażeniem. Termin ten w najgłębszy sposób oddaje nowość i oso9

Tamże, s. 155.
Np. punktem wyjścia stanowi pojęcie Izraela jako ludu Bożego, względnie obraz Ciała
C h r y s t u s a, czy też połączenie tych idei. Zob. L C e r f a u x: La Teologie de l’Église suivant
saint Paul (Unam Sanctam, 54). Paris 1965 s. 13–23; R. S c h n a c k e n b u r g: Die Kirche im
Neuen Testament (Quaestiones Disputate, 14). Freiburg im Breisgau 1963 s. 71–77 (=Kirche); J.
S t ę p i e ń: Teologia Świętego Pawła. Warszawa 1979 s. 244–250.
11
H. L a n g k a m m e r: Nowy Testament o Kościele. Wrocław 1995 s. 83n (=Kościół).
12
Por. 1 Kor 10,17; 12; Rz 12,4n.
10
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bliwość nowo ukonstytuowanego ludu Bożego jakim jest Kościół. Jak słusznie
podkreślił R. Schnackenburg, obraz ten w najtrafniejszy sposób oddaje wielowymiarowość rzeczywistości Kościoła: jego całokształt i zróżnicowanie, podstawę i cel, życie i rozwój13. Skąd Apostoł zaczerpnął obraz ciała, trudno jednoznacznie powiedzieć14. Opierając się na nim Paweł ukazał, że Kościół żyje w
Chrystusie, tworząc jedność i ciało wespół z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem. Tę Pawłową koncepcję eklezjalnego „bycia w Chrystusie”, jak zauważył H. Langkammer15, można rozpatrywać w różnych przejawach:
• Aspekt relacji
W tym ujęciu zwraca się uwagę na relację tego, który jest w Chrystusie do
wywyższonego Pana. Ten, który jest w Chrystusie, „znajduje się w życiodajnym
nurcie Pana”. Odpowiednio do tego, określenie „Ciało w Chrystusie” oznacza, iż
Kościół swoją egzystencję – pojętą jako żyjącą i działającą jedność w Ciele –
bierze z niewyczerpanej mocy życiodajnej wywyższonego Pana16.
• Aspekt pneumatyczny
Włączenie wyznawcy Chrystusa w jedno Ciało, które ma miejsce podczas
chrztu, dokonuje się z jednym Duchem. Każdy żyjący z Panem, pozostaje w Nim
zjednoczony z Duchem (1 Kor 6,17).
• Aspekt współegzystencji w śmierci i w zmartwychwstaniu Chrystusa
Chrzest rozpoczyna egzystencję chrześcijanina w Chrystusie, która opiera
się na współumieraniu i współzmartwychwstaniu z Chrystusem (por. Rz 6,1–11).
• Aspekt teocentryczny
Bycie w Chrystusie posiada swój ostateczny sens w życiu dla Boga, gdyż
Chrystus żyje dla Boga (Rz 6,10; Flp 2,11).
• Motyw „osoby korporatywnej”
Ujęcie to odwołuje się do semickiej koncepcji osoby opartej na wzór wspólnotowego organizmu. Silna więź, jaka zachodzi miedzy osobą stojącą na czele
13

Por. R. S c h n a c k e n b u r g, dz. cyt., s. 147.
Zob. przegląd stanowisk na ten temat – J. H a i n z: Ekklesia: Strukturen paulinischer Gemeinde-Theologie und Gemeinde-Ordnung. Regensburg 1972 s. 260 przypis 2 (=Ekklesia); J.A.T.
R o b i n s o n,:The Body: A Study In Pauline Theology. London 1952 s. 55–58, M. R o s i k: Pierwszy List do Koryntian. Wstęp – przekład z oryginału –komentarz (NKB VII). Częstochowa 2009 s.
415n (=Pierwszy List do Koryntian). Istotną literaturę traktującą o Kościele jako „Ciało Chrystusa”
podaje R. S c h n a c k e n b u r g, dz. cyt., s. 148 przypis 20.
15
H. L a n g k a m m e r: Apostoł Paweł i jego dzieło. Opole 2001 s. 280n (=Paweł).
16
Tamże, s. 280.
14
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grupy i osobami do niej przynależącymi stanowi podstawę „osoby korporatywnej”. W eklezjologii św. Pawła to właśnie wywyższony Pan kształtuje ową więź
grupy. Przy czym, jak podkreśla H. Langkammer, Apostoł Paweł do analogii
semickiej wprowadza właściwy sobie nowy element – Ducha, który dokonuje
związku pomiędzy Chrystusem a Kościołem, Jego Ciałem. Już nie przynależność
rodowa decyduje o łączności grupy z jej przywódcą, jak to miało miejsce w semickiej analogii, ale współudział w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa jest
momentem rozstrzygającym.
Przedstawione powyżej ujęcia Pawłowej koncepcji eklezjalnego „bycia w
Chrystusie”, pokazują, iż u podstaw tej koncepcji stoi Kyrios, tzn. ukrzyżowany i
wywyższony w chwale Jezus. Dzięki wywyższonemu Panu wierni stanowią jedną, żywą i realną wspólnotę – Kościół17. Wspólnota ta nie jest więc owocem
ludzkiej aktywności. Jest ona quasi podarunkiem. Kościół zaistniał dlatego, że
Chrystus przyjął ludzi do wspólnoty ze sobą – do swego ciała18.
Możemy mówić tutaj o podwójnej relacji: Kościół jest miejscem obecności
Chrystusa i równocześnie przez tę obecność tworzy Ciało Chrystusa. W ten sposób zostaje podkreślona równowartość między Chrystusem a Kościołem19. Stąd
też Paweł, piętnując zaistniałe podziały w Kościele w Koryncie, pyta tamtejszych
chrześcijan: Czyż Chrystus jest podzielony? (1 Kor 1,13). Przy czym trzeba podkreślić, że Kościół jest „ciałem” w Chrystusie, a nie ciałem w znaczeniu sumy
chrześcijan, w wielości i różnorodności swych członków20. Kościół jest jak najściślej zjednoczony z wywyższonym Panem, jest Jego Ciałem, ale Kościół nie jest
Nim samym. Inaczej nie mógłby Kościół wołać do Niego: »Panem jest Jezus«21.
Ta jedność jest nieustannie ożywiana i umacniana przez Ducha: Kto łączy się z
Panem, jest z Nim jednym duchem (1 Kor 6,17). Włączenie do wspólnoty, która
jest jednym ciałem, dokonuje się poprzez chrzest: Tak bowiem jak jest jedno
ciało i ma wiele części, a wszystkie części, chociaż jest ich wiele, są jednym ciałem, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy przecież w jednym Duchu zostaliśmy
ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy,
czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem (1 Kor 12,12–13).
Duch jednoczy zarówno ochrzczonego z Chrystusem, jak i ochrzczonych między
sobą (w. 13). O łączności z Chrystusem i ochrzczonych między sobą, mówi Apostoł także w Liście do Galatów: wszyscy bowiem dzięki wierze w Chrystusa Jezusa jesteście synami Boga. Wy przecież, którzy zostaliście zanurzeni w Chrystusa,
przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani Greka, nie ma niewolnika
17

Tamże, s. 281.
J. G n i l k a: Paweł, dz. cyt., s. 375.
19
Por. tamże, s. 374n.
20
Por. R. P e n n a, dz. cyt., s. 159.
21
H. L a n g k a m m e r, dz. cyt., s. 281.
18
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ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem stanowicie jedność
w Chrystusie Jezusie (Gal 3,26–28). Wymowa tego tekstu bardzo jest bliska z 1
Kor 12,13, chociaż nie pojawia się określenie „Ciało Chrystusa”. Więź z Chrystusem zostaje opisana za pomocą symboliki „przyobleczenia się w Chrystusa”.
„Przyoblec się” znane jest już w Starym Testamencie22 jako metafora udziału w
zbawieniu. Oznacza ona przemianę człowieka dla nowej egzystencji. Istotne jest
przy tym zwrócenie uwagi na jedność23 w znaczeniu wspólnotowym. Chrzest nie
tylko łączy poszczególnego ochrzczonego z Chrystusem, ale buduje wspólnotę
ochrzczonych. Zostają zniesione różnice religijne, społeczne czy wynikające z
różnorodności płci. I nie chodzi tutaj, li tylko o podkreślenie równości wszystkich przed Bogiem. Wypowiedź Pawłowa zwraca uwagę na zmiany natury socjalnej, które powinny się urzeczywistniać we wspólnocie chrześcijańskiej24.
Jedność w Chrystusie implikuje polityczną równość w Kościele i społeczeństwie25. Gmina chrześcijańska zasadniczo wykracza poza znane organizmy życia
społecznego, jest rzeczywistością, w której stare podziały i przeciwności zostają
przezwyciężone przez nowa egzystencję w Chrystusie. Nowa egzystencja pojedynczej osoby »w Chrystusie« (por. 2 Kor 5,17) jest równocześnie egzystencją w
jednej, nowej »w Chrystusie Jezusie« ugruntowanej wspólnocie. Oddzielenie
»indywidualnego« aspektu od »socjalnego« nie jest możliwe; wraz z osobistym
wydarzeniem Chrystusa podarowane zostaje włączenie w ową kolektywną wspólnotę Chrystusa26.
Zapoczątkowana we chrzcie jedność wspólnoty umacniana jest podczas
sprawowania Eucharystii: Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie
jest wspólnotą Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czy nie jest wspólnotą
Ciała Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, my, liczni, jesteśmy jednym ciałem.
Wszyscy bowiem spożywamy z jednego chleba (1 Kor 10,16n)27. W Eucharystii z
jednej strony ma miejsce tak zasadnicze zjednoczenie ochrzczonego z Chrystusem, że zostaje on włączony w akty zbawcze Jezusa, w Jego śmierć i zmartwychwstanie. Można powiedzieć, że poprzez sprawowanie Eucharystii nawiązuje się
22

Iz 61,10; Ba 5,1; Hi 29,14.
Zob. szczegółową analizę zwrotu „stanowicie jedność w Chrystusie Jezusie” (Ga 3,28) – F.
M u ß n e r: Der Galaterbrief. Leipzig 1974 s. 264nn.
24
Por. W. E g g e r: Galaterbrief, Philipperbrief, Philemonbrief (NEB T.: 9.11.15). Würzburg
1995 s. 28n.
25
J.A. F i t z m y e r: List do Galatów. W: R.E. B r o w n, J.A. F i t z m y e r, R.E. M u r p h y:
Katolicki Komentarz Biblijny. Red. wyd. polskiego W. C h r o s t o w s k i. Warszawa 2001 s. 1382.
26
R. S c h n a c k e n b u r g, dz. cyt., s. 148.
27
Koinōnein oznacza jednocześnie „mieć udział w jakiejś sprawie” i „należeć do jakiejś
wspólnoty”. Zob. E. D ą b r o w s k i: Listy do Koryntian. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz. Poznań 1965 s. 225; Por. W. S c h r a g e: Der erste Brief an die Korinther (EKK VII/2).
Solothurn–Neukirchen 1995 s. 430–442; J. K r e m e r: Der Erste Brief an die Korinther (RNT).
Regensburg 1997 s. 212n.
23
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szczególna więź (»koinōnia«) między Jezusem uobecniającym swoją śmierć i
zmartwychwstanie, a uczestnikami tego misterium. Wchodzą oni z Nim w szczególną wspólnotę (wspólnotę losu – życia i śmierci), tym samym mają udział razem z Nim w Jego ofierze i chwale, razem z Nim w każdorazowo sprawowanej
Eucharystii umierają i zmartwychwstają28. Z drugiej strony dokonuje się najgłębsze, sakramentalne urzeczywistnienie jedności Kościoła. Podstawą tej jedności
jest wspólna relacja do Ciała Chrystusa. Wprawdzie określenia Ciało Chrystusa
(w. 16) i jedno ciało (w. 17) nie są tożsame, jednakże w tle wypowiedzi Apostoła
znajduje się przekonanie, iż gmina jest Ciałem Chrystusa.29 Eucharystia jednoczy
wiernych w jedno Ciało Chrystusa i wzmacnia w ten sposób jedność Kościoła.
Jest ona elementem łączącym pierwsze przyjście Chrystusa z drugim, które ma
nastąpić. Dzięki Eucharystii skutek chrztu, którym jest wejście w jedność i wspólnotę z Chrystusem, zostaje przedłużony i pogłębiony30.
W kontekście rozważań o jedności chrześcijan z Chrystusem i jedności
wspólnoty, czyli Kościoła, z Nim, uprawomocnione jest pytanie, czy Apostoł
Paweł myślał o Kościele w sensie powszechnym? Opinie w tej sprawie są podzielone31. Bezspornym jest fakt, iż Apostoł ma przed oczyma przede wszystkim
konkretne Kościoły lokalne. Dlatego też używa liczby mnogiej i mówi o Kościołach Macedonii, czy Galacji (2 Kor 8,1; Gal 1,2; 1 Kor 16,1), a nie zwraca się do
chrześcijan Kościoła danej prowincji, np. do Kościoła Macedonii, Galacji…32.
Punktem wyjścia jest zawsze poszczególna gmina chrześcijańska. Wszędzie bowiem tam, gdzie wzywany jest Bóg przez Ewangelię i przyjęty w wierze przepowiadany Chrystus, tam jest Kościół33. To co łączy wszystkie gminy chrześcijańskie, to ta sama Ewangelia i ten sam Duch, który działa zarówno w Kościołach
Galacji, jak i w Koryncie34. Uczestnictwo w tej samej wierze gromadzi i konstytuuje gminy jako Kościół. Stąd jedność Kościoła czasów apostolskich, nie polega
na jedności administracyjnej poszczególnych gmin, lecz wyraża się w jedności
ich wiary bazującej na jednej Ewangelii. Podkreślić należy tutaj szczególną rolę
jaką odgrywa więź z pragminą jerozolimską. Podtrzymywanie więzi z pragminą
jerozolimską wynikało z faktu, iż jest ona pra-gminą, kolebką chrześcijaństwa.
Słusznie stwierdza B. Holmberg, iż dla Pawła wspólnota jerozolimska stanowi

28
E. J. J e z i e r s k a: Udział w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. W: Eucharystia. Red.
J. K r u c i n a. Wrocław 1987 s. 168.
29
Por. R. S c h n a c k e n b u r g, dz. cyt., s. 151.
30
D. M u s z y t o w s k a: Powołanie wiernych do wspólnoty z Jezusem Chrystusem (1 Kor
1,9) W: Przemawiaj do nich moimi słowami. Red. Z. G o d l e w s k i. Warszawa 2007 s. 460.
31
Zob. dyskusję na ten temat – J. H a i n z: Ekklesia. Regensburg 1972 s. 251–266 i K. J.
S c h m i d t, ThWNT III, s. 507–510.
32
Por. G n i l k a, dz. cyt., s. 372n.
33
J. B e c k e r: Paulus. Der Apostel der Völker. Tübingen 1989 s. 449.
34
Por. tamże.
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własną rzeczywistość, niezależnie od tego, który z apostołów stoi na jej czele35.
Historiozbawcze pierwszeństwo pragminy jerozolimskiej było respektowane
przez gminy poganochrześcijańskie36. W niej zrodziła się Ewangelia i dlatego
wszyscy są w jakimś stopniu jej dłużnikami. Duchowa łączność z nią była istotnym czynnikiem w zachowywaniu jedności gmin poganochrześcijańskich z judeochrześcijańskimi. Nie oznaczało to jurysdykcyjnego zwierzchnictwa pragminy jerozolimskiej nad gminami poganochrześcijańskimi. Równoprawność wspólnot przez siebie założonych w stosunku do pragminy jerozolimskiej Apostoł
Paweł wyraża m.in. tym, iż używa samookreślenia gminy jerozolimskiej ekklēsia
tou theou także wobec gmin poganochrześcijańskich. W ten sposób ukazuje również pragnienie budowania jedności Kościoła37.
Jedność wspólnoty Kościoła wyraża się w służbie jej członków dla wspólnego dobra. Apostoł Paweł jest przekonany, że każdy otrzymał dary duchowe, które mają służyć wspólnocie. Określa je w różny sposób: charyzmaty, służba czy
posługi, działania. Różne są dary łaski, ale ten sam Duch; różne są też posługi,
ale ten sam Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia
wszystko we wszystkich. W każdym jednak Duch objawia się dla wspólnego dobra (1 Kor 12,4–7). Wszelkie uzdolnienia są darem Ducha i są przez Niego inspirowane. Nie każdy otrzymuje ten sam dar, ale źródłem ich wszystkich jest ten
sam Duch Święty. Każdy, który otrzymał odpowiedni charyzmat, winien czuć się
żywotną częścią Ciała, czyli Kościoła. Poprzez otrzymany dar powinien włączyć
się w budowanie całej wspólnoty38. Obraz Kościoła jako ciała służy Apostołowi
do podkreślenia wzajemnej zależności jednych od drugich, co chroni przed podziałami. Kościół jest ukształtowany w różnorodności funkcji istotnie równorzędnych, tak że żadna z nich nie może wynosić się nad inne (por. 1 Kor 12,12–30).
Tym mierzy się bogactwo jego życia39.
W obrazie ciała specyficznego znaczenia nabierają jego słabsze i wstydliwe
części, które otaczane są szczególnym szacunkiem. Historia egzegezy przynosi
bogaty plon prób wyjaśnienia, co kryje się za tym określeniem40. Wydaje się, że
Paweł odnosi się tutaj do problemu szacunku lub jego braku w stosunku do najsłabszych członków wspólnoty. W przeciwieństwie do praw rządzących się w
35
Por. B. H o l m b e r g: Paul and Power. The Structure of authority in The Primitive Church
as Reflected in The Pauline Epistles. Coniectanea Biblica. Gleerup 1978 s. 29.
36
Por. A. V ö g t l e: Die Dynamik des Anfangs. Leben und Fragen der jungen Kirche. Freiburg im Breisgau 1988 s. 98n.
37
Por. G n i l k a, dz. cyt., s. 372. Szersze omówienie tego zagadnienia zob. – T. S i u d a:
Idea jedności Kościoła w działalności apostolskiej św. Pawła. W: Pojednanie drogą Kościoła. Red.
J. B u d n i a k. Katowice 2006 s. 227–236.
38
Por. J. G n i l k a, dz. cyt., s. 375n.
39
R. P e n n a, dz. cyt., s. 161.
40
Przegląd opinii prezentuje M. R o s i k: Pierwszy List do Koryntian, dz. cyt., s. 417n.
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starożytnym społeczeństwie, we wspólnocie chrześcijańskiej, to właśnie słabi
odgrywają istotną rolę i im należy się specjalny szacunek. Z perspektywy słabości i krzyża Chrystusa, w którym zatriumfowała moc Boża, owi słabi są konieczni Kościołowi. To właśnie oni w szczególny sposób mają udział w misterium
Chrystusowego krzyża41. Jeśli Kościół pozbawiłby siebie tych członków, którzy
pochodzą z najniższych warstw społecznych, pozbawiłby się mądrości Chrystusa
ukrzyżowanego, a w związku z tym przestałby być Kościołem!42. Paweł mówiąc o
wstydliwych częściach ciała eklezjalnego, nie miał więc na myśli grzeszników,
jak uważał Augustyn (Wyznania 10,31), lecz pogardzanych i wyśmiewanych,
odrzuconych przez innych i żyjących w poczuciu niepewności43. Wstydliwe
członki eklezjalnego ciała to ci, którzy nie rywalizują o swoje wpływy ani o swój
wysoki prestiż (1,11–13; 3,21; 14,34–35)…to ci, którzy cierpią prześladowania i
są poniżani, pomimo to błogosławią tych, którzy są przyczyną ich cierpień (4,1–
13)…to ci, o których mówi i których pochwałę głosi hymn o miłości (13,4–7)…to
oni sami są gotowi przyjąć cierpienia, ograniczenia i ofiary na wzór Chrystusa
ukrzyżowanego44.
Odpowiedzialność chrześcijanina za wspólnotę, której jest członkiem i której
powinien służyć, wyraźnie zawarta jest w Pawłowym zawołaniu wszystko wolno,
ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje (1 Kor
10,23). Apostoł zdaje się korygować powszechne przekonanie Koryntian: nam
przecież wszystko wolno, pouczając, że nie wszystko jest dozwolone, co mi odpowiada lecz tylko to, co buduje45. Podkreślić przy tym należy, iż czasownik
oikodomein (budować) trzeba interpretować wspólnotowo. Nie chodzi więc o
własne zbudowanie chrześcijanina, ale o dobro wspólnoty Kościoła. Tego rodzaju interpretacja wynika z kontekstu. Odejście we współczesnej egzegezie od indywidualistycznego podejścia w analizie wersetu 10,23 jest zasługą I. Kitzbergera, który przedstawił gruntowne studium rozumienia terminu oikodomein i jego
pochodnych w piśmiennictwie Pawłowym46.
Bóg pragnie Kościoła, ponieważ pragnie jedności, i właśnie w jedności wyraża się cała głębia Jego »agape«47 – te znamienne słowa Jana Pawła II z ency-

41
B. A d a m c z e w s k i: Kościół jako ikona Ciała Chrystusa w Pierwszym Liście do Koryntian. „Verbum Vitae”. R. 2004 nr 6 s. 158.
42
M. R o s i k, Pierwszy List do Koryntian, s. 418n.
43
Por. tamże, s. 419.
44
Tamże.
45
Por. H.J. K l a u c k: Gemeinde zwischen Haus und Stadt. Kirche bei Paulus. Freiburg [i in.]
1992 s. 53.
46
Por. I. K i t z b e r g e r: Bau der Gemeinde. Das paulinische Wortfeld oikodomē/(ep)oikodomein. Würzburg 1986.
47
J a n P a w e ł I I: Encyklika Ut unum sint, 9.
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kliki Ut unum sint, ściśle korespondują z wizją Kościoła zarysowaną przez Apostoła Narodów.

III. Podsumowanie
Zarysowane główne wątki myśli eklezjologicznej św. Pawła pozwalają na
wyciągnięcie wniosków o charakterze pastoralnym, które dla kształtu urzeczywistniania wspólnoty Kościoła we współczesnym świecie są bardzo istotne.
• Trzeba przywrócić zapoznaną przez wielu chrześcijan świadomość, że Kościół jest społecznością zakorzenioną w Chrystusie, jest Jego darem.
• Jakość życia wspólnoty Kościoła nie jest rezultatem zabiegów jej członków, ale owocem otwarcia się na przemieniającą moc Ducha Świętego, którego
działanie nie można ograniczyć tylko do „przestrzeni kościelnej” według utartych standardów.
• Świadomość nowej egzystencji w Chrystusie powoduje, że we wspólnocie
Kościoła przezwyciężane zostają wszelkiego rodzaju podziały i przeciwności
pochodzące z otaczającego świata. Zwłaszcza w ten, a nie inny sposób, Kościół
staje się znakiem odmienności wobec świata.
• Wspólna przynależność do jednego Ciała Chrystusa znosi podział na „konsumentów” i „wytwórców” sacrum48. Wszelkiego rodzaju uzdolnienia jakie
otrzymuje chrześcijanin, nie są jego własnością, ale mają służyć wspólnocie.
Przy czym każda posługa jest tak samo ważna. Kto sprząta pomieszczenie spotkań, nie jest mniej wart od tego, który podczas spotkania jako nauczyciel wykłada teologię. Nikt nie może bowiem być wszystkim i wszystko posiadać49.
• Kościół nie jest „instytucją” dla indywidualnego zaspokojenia potrzeb religijnych. Współodpowiedzialność za wspólnotę chrześcijańską i zaangażowanie
na rzecz zbawienia drugiego, stanowi cel i kryterium wszelkiego działania i postępowania w budowaniu wspólnoty Kościoła.
• W działalności apostolskiej wspólnota Kościoła winna przede wszystkim
zwrócić się do słabych, ubogich i opuszczonych. Współcierpienie z cierpiącymi
staje się bowiem wyznacznikiem przyjęcia Ewangelii i samego cierpiącego i
ukrzyżowanego Chrystusa.

48
49
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Por. R. P e n n a, dz. cyt., s. 163n.
R. P e s c h: Paulus ringt um die Lebensform der Kirche. Freiburg [i. in.] 1986 s. 233.

• Eucharystia aktualizuje, odnawia i pogłębia podarowaną w chrzcie wspólnotę. Eucharystia jest zatem sakramentem jedności. Wobec takiego stanu rzeczy,
jeszcze z większą ostrością staje przed nami fakt, iż współcześnie, to właśnie
Eucharystia najbardziej dzieli chrześcijan. Stanięcie przy wspólnym stole eucharystycznym powinno być nie tylko przedmiotem tęsknoty wszystkich chrześcijan, ale istotnym celem wszelkich poczynań ekumenicznych.
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Budować wspólnotę czy administrować?
Pawłowa inspiracja dla polskiego duszpasterstwa

Proces przeobrażeń społeczno-politycznych dokonujących się w Polsce od
blisko dwudziestu lat, stanowi swoiste wyzwanie dla duszpasterstwa. Zmiana
warunków działania, a przede wszystkim możliwość realizowania przez wspólnotę kościelną w sposób suwerenny własnej misji ewangelizacyjnej po blisko
pięćdziesięciu latach ograniczeń wprowadzonych przez komunistyczną władzę,
zmusza do postawienia na nowo pytania o to, jak być Kościołem w Polsce dzisiaj? Odpowiedź na to pytanie ma zasadnicze znaczenie w wytyczaniu głównych
kierunków pastoralnej posługi, które powinien zawierać wieloletni program
duszpasterski Kościoła lokalnego.
W punkcie wyjścia należy wyraźnie podkreślić, że jednym z istotnych elementów owego „być Kościołem dzisiaj”, także w Polsce, jest urzeczywistnianie
go jako communio z Bogiem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym1. List
Kongregacji Nauki Wiary Communionis notio z 1992 r. zwraca uwagę, że owo
pojęcie kościelnej komunii musi być rozumiane w kontekście całego nauczania
biblijnego i tradycji patrystycznej, gdzie »komunia« zakłada zawsze podwójne
odniesienie: »wertykalne« (komunia z Bogiem) i »horyzontalne« (komunia między ludźmi)2.
Podejmiemy zatem refleksję, która ukaże wspólnotę jako zasadę życia Kościoła. W jej formułowaniu ważną rolę odegrało sięgnięcie do nowotestamento1

Por. J a n P a w e ł I I: Adhortacja apostolska Christifideles laici. Libreria Editrice Vaticana
1988 n. 19.
2
Kongregacja Nauki Wiary: List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach
Kościoła pojętego jako komunia Communionis notio (28 maja 1992). W: W trosce o pełnię wiary.
Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994. Tarnów 1995 n. 3 s. 391.
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wego terminu ekklesia, który spotkamy w nauczaniu św. Pawła Apostoła. Następnie spojrzymy na duszpasterstwo w aspekcie budowania Kościoła–wspólnoty, by na koniec przedstawić ważniejsze przynajmniej postulaty, wynikające z
takiego pojmowania pastoralnej posługi.

I. Wspólnota jako zasada życia Kościoła
Głównym punktem nauki o Kościele, ukazanym przez Sobór Watykański II
jest eklezjologia „komunii” (communio). Zwrócił na to uwagę w odrębnym
dokumencie Nadzwyczajny Synod Biskupów, zwołany przez Jana Pawła II w
1985 r. z okazji dwudziestej rocznicy zakończenia Vaticanum II. Ojcowie Synodu mówią wprost: Eklezjologia „komunii” (»communio«) jest ideą centralną i
podstawową w dokumentach Soboru. Pojęcie »Koinonia – communio«, oparte na
Piśmie Świętym, cieszyło się w Kościele starożytnym i cieszy do dziś w Kościołach Wschodu wielką czcią. Stąd Sobór Watykański II uczynił wiele, aby Kościół
był wyraźniej rozumiany jako „komunia” i bardziej konkretnie jako „komunia”
urzeczywistniany3.
Co oznacza ogromnie bogate w treść słowo »communio«? – pyta dalej Synod. I odpowiada: Podstawowy sens odnosi się do zjednoczenia z Bogiem przez
Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. To zjednoczenie dokonuje się w Słowie Bożym i sakramentach (»Lumen gentium«, 11). »Komunia« z Ciałem Chrystusa w
Eucharystii oznacza i sprawia, czyli buduje wewnętrzne zjednoczenie (»komunię«) wszystkich wiernych w ciele Chrystusa, którym jest Kościół (por. 1 Kor
10, 16 n.)4.
Tuż po zakończeniu Soboru papież Paweł VI podczas jednej ze środowych
audiencji wyjaśniał, że ową „komunię” należy rozumieć jako jedność z Chrystusem i w Chrystusie, i jedność wśród chrześcijan w Kościele5. Do tak rozumianej
tajemnicy Kościoła–wspólnoty nawiązują słowa Pawłowego pozdrowienia,
które wypowiada kapłan na początku mszy św.: Łaska Pana Jezusa Chrystusa,
miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi (2
Kor 13, 13).
Pracom Soboru związanym z określeniem Kościoła jako communio towarzyszyła, niejako równolegle, refleksja podejmowana na terenie teologii pastoralnej,
3

Kościół kierowany przez słowo Boże sprawuje Tajemnice Chrystusa dla zbawienia świata.
Relacja Końcowa z Nadzwyczajnego Synodu Biskupów. „Przegląd Katolicki”. R. 74: 1986 nr 4 pkt
II, C, 1.
4
Tamże.
5
P a w e ł V I: Przemówienie podczas audiencji środowej (8 czerwca 1966). W: Insegnamenti, IV (1966) s. 794 [za ChL 19].
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której celem było pogłębienie rozumienia kościelnej komunii. Kształtowała się
ona w ramach dyskusji, której uczestnikami byli liczni teologowie, m.in. Karl
Rahner, Heinz Schuster czy Norbert Greinacher. Jednakże zasadniczą rolę odegrał w niej Ferdinand Klostermann (1911–1982), głównie poprzez pogłębione
studium na temat wspólnoty. Większość uczestników wspomnianej dyskusji dochodziła do sformułowania idei Kościoła–wspólnoty opierając się na krytyce
tradycyjnego ujmowania podmiotu duszpasterstwa, zacieśnionego do funkcji
samych tylko kapłanów–pasterzy. Tymczasem Klostermann wyszedł od pytania
o miejsce i znaczenie wspólnoty w Kościele. Opierając się na pogłębionej analizie danych Objawienia doszedł do wniosku, że wspólnota jest centralnym miejscem i istotnym elementem urzeczywistniania się Kościoła. W swych rozważaniach poszedł tak daleko, że nie wahał się stwierdzić, iż Kościół z zasady ukazuje
się światu przede wszystkim jako wspólnota, a jego obecność w świecie w sposób zasadniczy jest uzależniona od wcielenia się w konkretną wspólnotę6. Podkreślał, że powstanie Kościoła nie jest wtórnym procesem organizowania się
pojedynczych osób, które przyjęły chrzest i bierzmowanie, ale jest procesem
wnikania w konkretną wspólnotę człowieka, który w tajemnicy wiary i chrztu
staje się członkiem Kościoła. Klostermann odwoływał się w tym wypadku do
specyficznie chrześcijańskiego sensu pojęcia wspólnoty, wywodzącego się od
nowotestamentowego terminu ekklesia. Zwracał uwagę, że w nauczaniu św. Pawła Apostoła, szczególnie w Pierwszym i Drugim Liście do Koryntian, termin ten
pojawia się w poczwórnym znaczeniu. Najpierw oznacza zgromadzenie chrześcijan zjednoczonych przez słuchanie słowa, łamanie chleba i bratnią miłość. Używany jest też w odniesieniu do wspólnoty osób gromadzących się w domu „na
łamaniu chlebem”. Termin ekklesia określa również jedność wszystkich wyznawców Chrystusa przebywających w jednej miejscowości. Wreszcie w czwartym znaczeniu odnoszony jest do wszystkich chrześcijan, stanowiących lud Boży
Nowego Przymierza.
Ferdinand Klostermann podkreślał, że dla św. Pawła wszystkie te wspólnoty
są Kościołem. Muszą zatem istnieć jakieś wspólne dla tych różnych grup cechy,
które określą istotne elementy tworzące Kościół Chrystusowy. Na podstawie
wnikliwej analizy tekstów biblijnych doszedł do wniosku, że wspomniane
wspólne cechy to: Duch Pana, słowo Pana, kult Pana i miłość Pana. Tak więc,
konkludował, wspólnota w Chrystusie (koinonia en Christo), czyli Kościół jest
wynikiem realizacji wyliczonych wcześniej elementów, określanych także jako

6

Refleksje te zawarte zostały w pracy – F. K l o s t e r m a n n: Prinzip Gemeinde. Gemeinde
als Prinzip des kirchlichen Lebens und der Pastoraltheologie als der Theologie dieses Lebens.
Wien 1965. Wiener Beiträge zur Theologie. Band XI. Dalsze rozwinięcie tematyki związanej z
zagadnieniem wspólnoty znaleźć można w kolejnej pracy – F. K l o s t e r m a n n: Gemeinde –
Kirche der Zukunft. Thesen, Dienste, Modelle. Bd. 1–2. Freiburg Basel Wien 1974.
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leiturgia, martyria i diakonia7. Oczywiście pojmowana w ten sposób wspólnota
kieruje się zespołem innych jeszcze praw i właściwości, podlega kolejnym fazom
rozwoju, przyjmuje różne, znane z przekazu tradycji formy swego istnienia, czy
to jako wspólnota powszechna, lokalna, diecezjalna i parafialna, czy to jako mała
wspólnota tworzona przez konkretne osoby.
Zwracał wreszcie uwagę, odwołując się do budowania różnych wspólnot,
poprzez które dokonuje się aktualizacja Kościoła, że owo budowanie wspólnoty
jest właściwym przedmiotem i zarazem podmiotem duszpasterstwa. W budowaniu wspólnoty biorą aktywny udział wszyscy jej członkowie, choć w różnym
zakresie w i różny sposób, w zależności od powołania, charyzmatu, pełnionego
urzędu czy święceń. Klostermann mówił wprost o wspólnocie jako zasadzie życia Kościoła (Prinzip Gemeinde) i równocześnie teologii pastoralnej rozumianej
przez niego jako teologia życia Kościoła.

II. Duszpasterstwo budowaniem Kościoła–wspólnoty
W aktualnych publikacjach, które nawiązują do przytoczonego wcześniej
stwierdzenia Synodu Biskupów z 1985 r., że eklezjologia „komunii” (»communio«) jest ideą centralną i podstawową w dokumentach Soboru, niejednokrotnie
spotkać można bardzo krytyczne uwagi na temat jej realizacji. Dotyczy to nie
tyle teologii systematycznej, co przede wszystkim teologii pastoralnej, w której
nie tak łatwo dostrzec następstwa przyjęcia eklezjologii komunii. Jak podkreśla
jeden z autorów – chodzi bowiem o to, czy wypracowana przez Sobór »eklezjologia communio« została przyjęta przez teologię pastoralną jako zasada formalna teologii życia i działania Kościoła w świecie współczesnym8. Bez tego procesu
trudno oczekiwać, aby idea ta znalazła swoje odzwierciedlenie w duszpasterstwie. Ważne dla rozumienia tej sprawy – jak pisał ks. prof. Franciszek Blachnicki – jest przekonanie, że urzeczywistnianie Kościoła jako »koinonii«, ze
wszystkim, co wchodzi w istotną treść tego pojęcia, jest celem wszelkiego działania Kościoła. »Koinonia« jest również ostatecznym kryterium oceny adekwatności aktualnej postaci Kościoła lub jego aktualnego stanu oraz jego działania w
odniesieniu do jego istoty oraz misji, zleconej mu przez Pana9.
Wspomniany teolog podjął w Polsce próbę ujęcia teologii pastoralnej i duszpasterstwa, ukazując wspólnotę (communio) jako ich zasadę. Dokonał tego uzu7

Por. K l o s t e r m a n n: Prinzip Gemeinde, dz.cyt., s. 40–58.
M. A n d r z e j: Recepcja eklezjologii »communio« w polskiej teologii pastoralnej. W:
»Communio« w chrześcijańskiej refleksji o Kościele. Red. A. C z a j a, M. M a r c z e w s k i. Lublin
2004 s. 418.
9
F. B l a c h n i c k i: Teologia pastoralna ogólna. Cz. 2. Eklezjologiczna dedukcja teologii pastoralnej. Lublin 1971 s. 447.
8
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pełniając o elementy spekulatywne i dedukcyjne analizy Klostermanna, który
sformułował zasadę wspólnoty, odwołując się głównie do fenomenologicznego
opisu i analizy danych wziętych ze źródeł Objawienia, a także danych dotyczących początków Kościoła. W związku z tym ks. Blachnicki określał duszpasterstwo jako działalność zbawczą Kościoła, która winna być sprawowana w duchu
personalistycznym i uwzględniać wszystkie prawa życia osobowego, jakie znajdują się u podstaw procesu zbawczego, będącego dialogiem i spotkaniem. Ponieważ jednym z ważnych praw życia osoby jest możliwość realizowania się i
rozwoju ku pełni we wspólnocie, stąd jej tworzenie jawi się jako konsekwencja i
zarazem warunek rozwoju życia osoby. Prawidłowość ta – podkreślał – dotyczy
również wymiaru nadprzyrodzonego istnienia osoby ludzkiej, odnajdywanego w
Bożym planie zbawienia. Dlatego budowanie wspólnoty (communio) musi być
zasadą duszpasterstwa.
Ta wspólnota tworzona przez działalność duszpasterską jest wspólnotą z Ojcem przez Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym. Realizuje się w Kościele w
powiązaniu z innymi ludźmi, objętymi także Bożym planem zbawienia, w określonym momencie historii i w konkretnej grupie społecznej. Z tego m.in. powodu
całą działalność Kościoła, czyli jego funkcje należy rozpatrywać w aspekcie społecznym, czyli jako sposoby urzeczywistniania się Kościoła–wspólnoty w konkretnych wspólnotach. Kościół zatem staje się obecny przez liturgię, w której
manifestuje się jako wspólnota i znak ją urzeczywistniający. Aktualizuje się
przez martyrię pojmowaną jako słowo przepowiadania ściśle powiązane z funkcja katechumenatu, odnawiającego wspólnotę Kościoła wprowadzaniem do jego
wnętrza nowych pokoleń. I wreszcie urzeczywistnia się poprzez diakonię, która
jest wyrazem miłości, stanowiącej istotny przejaw życia wspólnoty chrześcijańskiej i warunkującej jej wzrost. To właśnie dzięki aktualizacji tych funkcji budowana jest wspólnota – koinonia en Christo10.

III. Aktualizacja kościelnej komunii w nowej sytuacji
społeczno-politycznej
Zawarte w tytule pytanie: budować wspólnotę czy administrować?, jest pytaniem prowokacyjnym. Nie można bowiem w tak krańcowy sposób ujmować
problemu. Ma ono jednak uświadomić, że w działalności duszpasterskiej główny
akcent powinien być postawiony na owo budowanie wspólnoty. Oczywiście
egzystencja każdej społeczności wymaga przynajmniej minimum organizacji i
działalności porządkującej czy administracyjnej. Można by zatem powiedzieć
krótko – i budować wspólnotę i administrować, troszcząc się przede wszystkim o
10

Por. F. B l a c h n i c k i: Teologia pastoralna ogólna. Cz. 1. Wstęp do teologii pastoralnej.
Teologiczne zasady duszpasterstwa. Lublin 1970 s. 302–303, 348.
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konkretnego człowieka i jego relacje do wspólnoty. Nie usuwa to jednak dylematu, który bywa tak często naszym udziałem. Osobiste doświadczenia każdego z
członków kościelnej społeczności w Polsce ukazują niezmiernie złożony obraz
rzeczywistości.
W punkcie wyjścia trzeba zauważyć, że mimo upływu ponad czterdziestu lat
od zakończenia Soboru Watykańskiego II, polskie duszpasterstwo zdominowane
jest ciągle przez klerykalistyczne jego rozumienie. Głównego powodu takiego
stanu rzeczy należy upatrywać w braku przyswojenia wypracowanej przez Vaticanum II i posoborowe nauczanie Magisterium eklezjologii komunii.
Wspomniana eklezjologia komunii i wynikająca z niej eklezjologiczna koncepcja duszpasterstwa, która w odróżnieniu od klerykalistycznej, podkreślającej
wyłącznie aktywność duchowieństwa, ukazuje cały Kościół w jego pełnym osobowym składzie jako podmiot i zarazem przedmiot zbawienia. Bardziej widzi go
jako wspólnotę–wspólnot, w której i dla której realizuje się urzędy, powołania,
charyzmaty i posługi, niż w przeciwstawieniu duchowni – świeccy. Owa wspólnota powstaje nie jako wynik przyjętego z góry planu, ale jest owocem realizacji
trzech podstawowych funkcji, tradycyjnie określanych w słowach: leiturgia,
martyria i diakonia. Kiedy zatem tak rozumiany Kościół spełnia wszystkie trzy
funkcje, wówczas odkrywamy ze zdumieniem, niejako przy okazji, że oto jesteśmy wspólnotą–komunią. Jan Paweł II na zakończenie Roku Jubileuszowego w
Liście apostolskim Novo millennio ineunte powiedział wprost: Czynić Kościół
domem i szkołą komunii: oto wielkie wezwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata11.
Sprawa ta zdaje się nie znajdywać szerszego oddźwięku w polskim duszpasterstwie. Nie brakuje parafii, które ciągle jeszcze – choć systematycznie rośnie
liczba innych – pozostają dalekie prezentowanemu ideałowi. Traktuje się w nich
laikat przedmiotowo, nie dopuszczając myśli o włączeniu świeckich wiernych w
budowanie parafialnej wspólnoty. Duszpasterstwo pojmowane jako świadczenie
usług, „urzędniczenie”, a nie posługa we wspólnocie i dla wspólnoty. To tylko
nieliczne pozycje z katalogu, który można by poszerzyć o wiele innych spraw.
Dodatkowym źródłem nieporozumień w tym względzie okazuje się kaznodziejska narracja prowadzona w soborowej poetyce, ale skrywająca nadal obce jej
rozumienie Kościoła.

11

n. 43a.
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J a n P a w e ł I I: List apostolski Novo millennio ineunte. Libreria Editrice Vaticana 2001

Kolejny problem związany jest z funkcjonowaniem Kościoła w minionym
okresie komunizmu. Ówczesna sytuacja powodowała, że trudno było prowadzić
normalne duszpasterstwo. Działalność pastoralna posiadała charakter głównie
interwencyjny. Pojawiał się konkretny problem, często świadomie wywoływany
przez władzę i stanowiący element permanentnej walki z Kościołem, wobec którego nie można było przejść obojętnie. Mobilizowano więc wszystkie siły, wielokrotnie kosztem innych obszarów duszpasterstwa, aby odeprzeć wrogi atak.
Bardzo często walka ta angażowała tak dalece społeczność kościelną, że na tę
zasadniczą, systematyczną działalność nie starczało już możliwości i czasu. To
doświadczenie ukształtowało wśród wielu świeckich i duchownych postrzeganie
aktywności Kościoła wyłącznie w taki właśnie sposób i, niestety, bywa żywe
także dzisiaj. Egzystencja Kościoła w warunkach wolności znaczona jest napięciem między długimi okresami katakumbowej niemalże wegetacji i gwałtownymi
przypływami aktywności. Ta ostatnia pojawia się coraz częściej w odpowiedzi na
podrzucane czy sztucznie wywoływane przez różne środowiska tematy–hasła. I
znowu, jak za czasów PRL-u, dokonuje się to za cenę systematycznej i długofalowej pracy duszpasterskiej.
Na koniec wreszcie trzeba zwrócić uwagę, że nie bez znaczenia – tym bardziej w aktualnej sytuacji ludzi wierzących – pozostaje odważna decyzja zmierzenia się z nieustannie powracającym pytaniem, jak być Kościołem w Polsce
dzisiaj? Odpowiedź, przemyślana i wypracowana wspólnie przez wszystkich
członków kościelnej społeczności, powinna być bardzo zwięzła, a zarazem głęboko inspirująca. Jej podstawowe zręby można by zarysować w kilku prostych i
zrozumiałych dla każdego zdaniach: stawać się coraz bardziej Kościołem–
wspólnotą, stawać się Kościołem słowa, proroctwa i rozmowy (por. Paweł VI,
Encyklika Eccelsiam suam, n. 65). Jestem świadomy wymowy tych zdań,
zwłaszcza na tle stwierdzeń, jakie pojawiły się w wielkanocnym wydaniu jednego z polskich tygodników. Napisano w nim, że Kościół ma wiernych, nie ma
wspólnoty. Miał wspólnotę w dniach żałoby po Janie Pawle II, ale z tego potencjału niewiele urosło. Prawie natychmiast odżyły podziały na tle politycznym.
Katolicyzm polski z powrotem stał się bardziej polem walki niż współdziałania
dla wspólnego dobra12.

12

A. S z o s t k i e w i c z: Wspólnota katakumbowa. „Polityka”. R. 2009 [11.04.2009] nr 15
(2700) s. 25.
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Syndrom myślenia grupowego jako zagrożenie
dla funkcjonowania grup kościelnych

W Kościele grupy o zróżnicowanej strukturze i zadaniach funkcjonowały od
dawna, przykładem tego są bractwa, stowarzyszenia i zakony. Jednak prawdziwy
rozwój grup kościelnych nastąpił po Soborze Watykańskim II, kiedy to powstały
i zaczęły się rozwijać zróżnicowane formy zrzeszeń katolików, określane w teologii jako stowarzyszenia, grupy, wspólnoty i ruchy (por. ChL 29). Ten nowy
dynamizm, dotyczący ilości, różnorodności i żywotności zrzeszeń, określony
został jako „wiosna Kościoła”1, a Adhortacja apostolska Christifideles laici nazwała czasy współczesne „nową epoką zrzeszeń katolików świeckich” (ChL 29).
Grupy kościelne, bez względu na to, jaki mają cel, zawsze funkcjonują w
kontekście eklezjalnym i tylko w nim mogą się prawidłowo rozwijać. Są one
wyrazem bogactwa charyzmatów, którymi Duch Święty przyozdabia Kościół w
całkowicie wolny i trudny po przewidzenia sposób. Jednak w wymiarze horyzontalnym funkcjonują one według zasad, które są charakterystyczne dla wszystkich
grup społecznych. Dlatego są one również narażone na błędy i dewiacje. Jeśli są
grupami doradczymi, to mogą popierać lub proponować złe rozwiązania, a jeśli
są zrzeszeniami o charakterze formacyjnym, to wskutek nieprawidłowości mogą
działać na szkodę swoich członków, całego Kościoła lub nawet zamienić się w
sektę. Zatem, nie zapominając o ich specyfice, warto analizować poszczególne
elementy dynamiki grupowej w odniesieniu do zrzeszeń kościelnych, aby polepszyć ich funkcjonowanie i ustrzec przed błędnymi decyzjami.
Trudno przecenić znaczenie grup religijnych dla odnowy Kościoła. Jednak
nie wolno zapominać, że wiele grup oderwało się od wspólnoty Kościoła i wy1

A. S c h u l z: Wiosna Kościoła w Polsce. W: Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele.
Red. A. P e t r o w a - W a s i l e w i c z. Warszawa (KAI) 2000 s. 9.
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rządziło swoim członkom szkodę, zamieniając się w grupy destrukcyjne. Takie
doświadczenia zobowiązują teoretyków i praktyków duszpasterstwa, aby pogłębiali swoją wiedzę z zakresu dynamiki grupowej i roztropnie aplikowali ją do
zrzeszeń kościelnych.
Przez zastosowany w tym artykule termin „grupy kościelne”, należy rozumieć wszelkie formy zrzeszeń katolików (ruchy, wspólnoty, stowarzyszenia,
grupy nieformalne) oraz grupy doradcze, które w jakimś stopniu uczestniczą w
procesie podejmowania decyzji. Kościół, kierując się wolą swojego założyciela
Jezusa Chrystusa, posiada strukturę hierarchiczną i nie funkcjonuje według zasad
demokratycznych. Jednak po Soborze Watykańskim II została podkreślona zasada kolegialności (łac. colligere – łączyć, gromadzić), która wynika z apostolskości Kościoła i jest sposobem sprawowania władzy. Związana jest ona z pasterską
posługą biskupów w jedności z papieżem i pod jego przewodnictwem, ale przejawia się również w łączności biskupa diecezjalnego z jego prezbiterami, diakonami i katolikami świeckimi. Zatem pośrednio zasada kolegialności rozciąga się
na działanie różnego rodzaju grup doradczych w Kościele. Konkretnymi przykładami takich grup są: rada kapłańska, rady kurialne, diecezjalna rada duszpasterska, rada parafialna (duszpasterska i ekonomiczna) oraz inne rady w zależności od specyfiki danej diecezji.
Syndrom myślenia grupowego to jedno z poważniejszych zagrożeń dla
wszystkich grup, a szczególnie małych i spójnych. Najogólniej występuje on
wówczas, gdy w grupie dążenie do jednomyślności wyzwala postawy konformistyczne, co z kolei zamyka grupę i sprawia, że traci ona kontakt z rzeczywistością i podejmuje szkodliwe decyzje. W społecznościach świeckich najczęściej
myślenie grupowe dotyka zespoły ustalające strategie działań i podejmujące decyzje. Jednak specyfika funkcjonowania kościelnych grup doradczych sprawia,
że znajdują się one w grupie wysokiego ryzyka wystąpienia myślenia grupowego. Niemal modelowo przystają one do grup, w których stwierdzono takie zjawisko. Natomiast grupy formacyjne posiadają raczej luźniejszą strukturę organizacyjną i zazwyczaj są kontrolowane z zewnątrz przez hierarchię kościelną, stąd
ryzyko wystąpienia myślenia grupowego jest nieco mniejsze.

I. Pojęcie syndromu myślenie grupowego
Pojęcie syndromu myślenia grupowego wprowadził do psychologii społecznej amerykański badacz Irwing Janis2. Opierając się na wydarzeniach z historii
Stanów Zjednoczonych Ameryki, opracował teorię dotyczącą podejmowania
2

Zob. I. L. J a n i s: Victims of grupthink: Boston (Houghton Mifflin) 1972; T e n ż e: Grupphink. Boston (Houghton Mifflin) 1982.
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decyzji w grupie3. Zaobserwował zespół nieprawidłowości, który nazwał myśleniem grupowym.
Syndrom myślenia grupowego występuje wówczas, gdy dążenie do spójności i solidarności grupy jest ważniejsze, niż realistyczna ocena sytuacji i podejmowanie najlepszych z punktu widzenia interesu grupy decyzji4. Zatem wewnętrzna dynamika grupy przeważa nad motywacją do podjęcia decyzji merytorycznie zasadnych5. Zjawisko to pojawia się, kiedy grupa traci kontakt ze światem6. Grupa nie jest świadoma tego zagrożenia i ma głębokie przekonanie, że
dobrze wypełnia swoje zadania. Syndrom ten dotyczy wszystkich spójnych grup,
które chcą podjąć jakąkolwiek decyzję. Opisany przez Janisa syndrom został
potwierdzony w badaniach eksperymentalnych7.
Okoliczności sprzyjających pojawieniu się syndromu myślenia grupowego
jest kilka. Główną przyczyną jest duża spoistość grupy, która występuje wówczas, gdy grupa zapewnia prestiż i jest atrakcyjna dla członków. Wśród innych
przyczyn wymienia się dwa rodzaje. Pierwszy, to podstawowe wady struktury
grupy: izolacja grupy, brak tradycji bezstronnego przywództwa, brak norm wymagających stosowania właściwych procedur decyzyjnych oraz homogeniczność
pochodzenia społecznego i pozycji ideologicznej członków grupy. Drugi rodzaj
przyczyn powstawania myślenia grupowego to bezpośredni kontekst, w jakim
działa grupa: silny stres spowodowany przez zewnętrzne zagrożenia, niewielkie
nadzieje na znalezienie lepszego niż proponowane przez przywódcę rozwiązanie,

3

J a n i s, a później również inni badacze przeanalizowali szereg wydarzeń historycznych i
zaobserwowali podobne warunki, symptomy i skutki, które są charakterystyczne dla myślenia
grupowego. Do błędnych decyzji spowodowanych myśleniem grupowym zaliczono między innymi: błąd popełniony przez dowództwo wojskowe USA w Pearl Harbor w związku z przewidywaniem ataku Japończyków w 1941 r.; decyzje o inwazji na Koreę Południowa w 1950 r.; decyzję o
akcji w Zatoce Świń na Kubie, która zakończyła się całkowitą porażką; decyzję prezydenta
J o h n s o n a o eskalacji wojny w Wietnamie; zatuszowanie afery Watergate przez prezydenta
N i x o n a i jego doradców; katastrofę wahadłowca „Challenger” w 1986 r., choć inżynierowie
przestrzegali przed możliwością awarii.
4
Por. E. A r o n s o n, T. D. W i l s o n, R. M. A k e r t: Psychologia społeczna. Serce i umysł.
Poznań (Zysk i S-ka) 1997 s. 380.
5
Por. B. W o j c i s z k e: Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa
(Wydawnictwo Naukowe Scholar) 2002 s. 402.
6
Por. C. K. O y s t e r: Grupy. Poznań (Zysk i S-ka) 2002 s. 353.
7
Zob. J. A. C o u r t r g h t: A laboratory investigation og grupthink. „Communication Monographs” R. 1978 nr 45 s. 229–246; M. R. C a l l a w a y, J. K. E s t e r: Groupthink: Effects of cohesiveness and problem-solving procedures on grup decision making. „Social Behavior and Personality”. R. 1984 nr 12 s. 157–164; C. M c C a u l e y: The nature od social influense in grupthonk:
Comppliance and internalization. „Journal of Personality and Social Psychology”. R. 1989 nr 57 s.
250–260.
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niska samoocena członków grupy, dylematy moralne i trudności w podjęciu decyzji8.
Międzykulturowe badania nad syndromem myślenia grupowego dowodzą,
że występuje on we wszystkich kulturach, choć nie w takim nasileniu jak w Stanach Zjednoczonych Ameryki9. Trzeba jednak zaznaczyć, że koncepcja syndromu myślenia grupowego zbudowana przez Janisa opiera się na analizie konkretnych przypadków, które posłużyły do zbudowania tejże teorii. Weryfikacja sformułowanych hipotez nie jest jeszcze ukończona, a dane empiryczne nie zawsze
w całej rozciągłości ją potwierdzają, istnieje jednak wystarczająco dużo przesłanek, żeby stwierdzić istnienie opisywanego syndromu10.
Współcześnie próbuje się poszukiwać jeszcze innych, niż wymienione wcześniej, przyczyn powstawania tego zjawiska11. Niektórzy badacze uważają, że
myślenie grupowe jest przejawem zwykłego zjawiska polegającego na tym, że w
grupie przyjmuje się błędne procesy podejmowania decyzji, ponieważ jej członkowie silnie identyfikują się z grupą, która albo nie posiada żadnych procedur
mających na celu skuteczne podejmowanie decyzji, albo obowiązują w niej normy zachęcające do myślenia grupowego12. Według takiej argumentacji, gdy tylko
członkowie grupy poczują silną przynależność do niej, wówczas syndrom myślenia grupowego jest nieuniknionym produktem ubocznym13.
Warunki sprzyjające powstawaniu syndromu myślenia grupowego przystają
do specyfiki grup kościelnych. Hermetyczność jest charakterystyczna dla większości grup doradczych w Kościele, a również wiele grup formacyjnych nie jest
wolna od izolacjonizmu14. Poza tym w kościelnych grupach doradczych z defini8

Zob. Encyklopedia Blackwella. Psychologia społeczna. Red. A. S. R. M a n s t e a d, M.
H e w s t o n e [i in.]. Warszawa (J a c e k S a n t o r s k i & Co) brak roku polskiego wydania, s.
622.
9
Por. C. K. O l s t e r, dz. cyt., s. 186.
10
Por. B. W o j c i s z k e, dz. cyt., s. 403.
11
Zob. M. A. H o g g: The social psychology og group cohesiveness: From attraction to social identity. London (Harvester Wheatsheaf) 1992; R.J. A l d a r: S.R. F u l l e r: Beyond fiasco: A
reappraisal of the groupthink phenomenonand a new model of group decisnion processes. „Psychological Bulletin”. R. 1993 nr 113 s. 533–552.
12
Por. M. A. H o g g: The Social Psychology of Group Cohesivivness: From attraction to social identity. Hemel Hempstead (Harvester, Wheatsheaf) 1992 s. 135.
13
Por. P. H a r t l e y: Komunikacja w grupie. Poznań (Zysk i S-ka) 2000 s. 170.
14
Przykładem hermetycznej wspólnoty formacyjnej jest Droga Neokatechumenalna, która
mimo teoretycznych założeń służby parafii, w pierwszym okresie formacyjnym, który praktycznie
trwa wiele lat, niejako działa obok parafii terytorialnej. Posiada „własną” liturgię, spotyka się w
salkach parafialnych i niechętnie przyjmuje nowych członków. Zresztą sugestie pastoralne papieża
B e n e d y k t a X V I skierowane do Drogi w 2005 r. dotyczyły większego otwarcia na parafię i
lokalne zwyczaje – zob. W. Śmigiel: Eklezjalność Drogi Neokatechumenalnej. „Roczniki Teologiczne”. T. 54: 2007 z. 6 s. 365–377.
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cji występuje silny lider, który przy nieznajomości pewnych mechanizmów, może wywołać syndrom myślenia grupowego15.
Nie można też zapomnieć, że koncepcje eklezjologiczne dominujące w teologii do Soboru Watykańskiego II podkreślały hierarchiczność i piramidalną
strukturę Kościoła, a walcząc z prądami liberalnymi coraz bardziej zamykały i
izolowały środowiska kościelne. Dialog ze światem, jeśli był prowadzony, to z
dużą rezerwą i ostrożnością. W praktyce prowadziło to do traktowania Kościoła
jak „twierdzy”, którą trzeba bronić przed złymi prądami zewnętrznymi. Metodą
działania była ucieczka od złych wpływów i wrogów Kościoła. Rodziło to atmosferę ciągłego poczucia zagrożenia. Taki sposób rozumienia Kościoła w eklezjologii został po Soborze Watykańskim II przezwyciężony, ale w świadomości
wielu ludzi związanych z Kościołem nadal funkcjonuje.
Grupy kościelne, szczególnie doradcze, kiedy spotykają się z konkretnymi
problemami, często mają poczucie zagrożenia, co skutkuje izolowaniem się od
świata. Boją się o swoją przyszłość, obawiają się środowisk wrogich Kościołowi
i nieprzychylnych mediów. Zaś z drugiej strony boją się „narazić” hierarchii
kościelnej propozycją zbyt śmiałych rozwiązań. Poza tym, jeśli mają one doradzać w trudnych sprawach, czują brzemię odpowiedzialności i w konsekwencji
funkcjonują w dużym stresie. Wszystkie te czynniki niemalże modelowo przystają do warunków sprzyjających pojawieniu się syndromu myślenia grupowego.

II. Symptomy i skutki myślenia grupowego
W grupie, która uległa syndromowi myślenia grupowego, pojawia się złudzenie jednomyślności i odporności na ataki. Grupa ma poczucie nieomylności i
siły, a także jest przekonana o swoich moralnych racjach („Bóg jest z nami”). W
takich grupach występuje stereotypowe postrzeganie przeciwników, jako złych i
nigdy nie mających racji. Poza tym syndrom myślenia grupowego wyzwala autocenzurę, czyli członkowie grupy dobrowolnie odrzucają poglądy sprzeczne z
przekonaniem większości. Grupa bardzo spójna, w której pojawił się omawiany
symptom, wywiera silny nacisk na dysydentów, którzy mają inne poglądy niż
większość lub ich poglądy są w opozycji do poglądów przywódcy. Nacisk ma na
celu zmuszenie dysydentów do zmiany stanowiska lub nawet wykluczenie z gru15
Diecezjalne grupy doradcze mają służyć pomocą biskupowi diecezjalnemu w rozeznawaniu sytuacji duszpasterskiej i podejmowaniu decyzji. Biskupowi diecezjalnemu w powierzonej mu
diecezji przysługuje wszelka władza zwyczajna, własna i bezpośrednia, jaka jest wymagana do
spełniania jego urzędu (KPK kan. 381 §1). Tak silna i scentralizowana władza, w niektórych przypadkach niezwykle skuteczna, naturalnie sprzyja pojawieniu się myślenia grupowego. Podobna
sytuacja, choć w mniejszym zakresie dotyczy funkcjonowania rad parafialnych, którym przewodzi
proboszcz parafii.
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py. W takich sytuacjach pojawią się też „strażnicy jednomyślności”, którzy chronią przywódcę przed odmiennymi poglądami. W praktyce, jeśli lider przedstawi
jakąś propozycję, to „strażnicy” rozpoczynają batalię na rzecz poparcia jego tezy
i zawsze bezkrytycznie przyznają mu rację. „Strażnicy” również odgrywają znaczącą rolę w eliminowaniu dysydentów – marginalizują lub ośmieszają ich propozycje16.
Symptomy myślenia grupowego wywołują siedem przejawów wadliwej procedury podejmowania decyzji: ograniczona zostaje liczba dyskutowanych rozwiązań; początkowo proponowane propozycje nie podlegają ponownej weryfikacji; nie wraca się do rozwiązań odrzuconych w pierwszej fazie dyskusji; nie zasięga się opinii ekspertów, a docierające do grupy rady i sugestie są odbierane w
sposób selektywny i tendencyjny; cele są ustalane w sposób niekompletny; reakcje i opinie ludzi spoza grupy nie są brane pod uwagę, co powoduje brak planów
awaryjnych na wypadek niepowodzenia17.
Członkowie spójnej grupy są bezkrytyczni wobec siebie i swoich poglądów,
a lekceważą te osoby, które się z nimi nie zgadzają. Dyrektywny styl przywództwa i coraz mniej logiczny sposób rozumowania prowadzą do odejścia z grupy
wszystkich, którzy nie myślą tak, jak większość. Taka grupa często tworzy normy, które są niezgodne z normami obowiązującymi w świecie zewnętrznym.
Przez niektórych badaczy nazywane są one normami ucieczkowymi. Członkowie
takiej grupy przyjmują postawę wyższość i obierają ludziom z zewnątrz prawo
do zadawania pytań lub kwestionowania ich decyzji i zachowań. Często przywódca takiej grupy posiada duży autorytet, a jej członkowie starają się go zadowolić i zabiegają o jego przychylność. Ponieważ grupa jest zamknięta na głosy z
zewnątrz, rodzi się w niej przekonanie, że wszyscy ludzie myślą tak samo. Nawet
jeśli ktoś ma wątpliwości, to ich nie zgłasza, aby nie narazić się przywódcy i
grupie18.
Znając funkcjonowanie grup kościelnych nie sposób nie zauważyć, że są one
szczególnie narażone na opisany sposób myślenia, a niektóre z nich już dawno
mu uległy. W dużym uproszczeniu można przyjąć, że istnieją cztery grupy zagrożeń dla Kościoła ze strony zrzeszeń katolików świeckich. Pierwszym niebezpieczeństwem jest ekskluzywizm, drugim jest negacja instytucji i autorytetu,
trzecim jest selektywizm wartości i norm, czwartym jest przesadny horyzontalizm19. Szczególnie ekskluzywizm prowadzi do pojawienia się syndromu myślenia
16

Por. A r o n s o n, dz. cyt., s. 381.
Zob. Encyklopedia Blackwella, dz. cyt., s. 622.
18
Por. C. K. O y s t e r, dz. cyt., s. 186.
19
Por. R. K a m i ń s k i: Zrzeszenia religijne a parafia. W: W prostocie prawdy, w pokorze
serca. Studia i materiał. T. B o r u t k a, A. B a c z y ń s k i, M. O s t r o w s k i. Papieska Akademia
Teologiczna w Krakowie. Wydział Teologiczny. Kraków 2008 s. 284–285.
17
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grupowego. Potrzeba bardzo roztropnego stylu przywództwa, aby taki stan rzeczy przełamać.
Skutkiem myślenia grupowego jest podejmowanie bardzo złych decyzji, które mogą być całkowicie nieracjonalne i dla grupy zgubne. Obserwując różne
sytuacje w Kościele można stwierdzić, że wiele razy taki rodzaj myślenia doprowadził grupy formacyjne lub nawet zakony do poważnego kryzysy. W skrajnych
przypadkach grupy zamieniały się w sektę. Przykładem może być zakon sióstr
Betanek z Kazimierza Dolnego. Zaistniały tam wszelkie warunki wywołujące
syndrom. Po pierwsze na czele klasztoru stała silna przełożona Jadwiga Ligocka,
która przez współsiostry była uważana za charyzmatyczkę oraz rzekomo doznawała objawień prywatnych20. Zakon zupełnie zamknął się na świat zewnętrzny.
Siostry żyły w poczuciu, że świat, do którego z czasem zaliczyły też Kościół, nie
rozumie ich przesłania, a w konsekwencji jest nastawiony wrogo21. W działaniu
sióstr pojawiło się szereg nieprawidłowości przeczących nauce i praktyce Kościoła katolickiego. Taka postawa doprowadziła do głębokiego kryzysu i w 2007
r. siostry zostały wydalone z zakonu i siłą zmuszone do opuszczenia budynku
klasztoru. Te wydarzenia, przy dużym rozgłosie medialnym, uderzyły w autorytet zakonu i Kościoła, a także spowodowały poważne problemy prawne i psychologiczne wśród byłych sióstr Betanek. Przykład ten wskazuje wyraźnie, że w
środowisku kościelnym myślenie grupowe może znaleźć podatny grunt, a w konsekwencji nie tylko utrudnia podejmowanie właściwych decyzji, ale nawet jest w
stanie całkowicie „zaślepić” grupę.
Również wiele grup formacyjnych, wskutek pojawienia się syndromu myślenia grupowego, oderwało się od Kościoła lub podejmowało błędne decyzje. W
2008 r. poważne problemy zostały ujawnione w funkcjonowaniu, na terenie archidiecezji warszawskiej, Ruchu Rodzin Nazaretańskich (dalej RRN), skądinąd
grupy o głębokiej duchowości i bardzo zasłużonej dla formacji chrześcijan. Abp
Kazimierz Nycz powołał zewnętrzną komisję teologiczną, która wnikliwie przebadała materiały formacyjne oraz praktykę ruchu. Stwierdzono sporo nieprawidłowości, które swoje źródło miały w złej koncepcji przywództwa ruchu oraz w
całkowitym podporządkowaniu członków dyscyplinie grupowej. RRN był też
grupą bardzo hermetyczną i pojawiły się w nim typowe symptomy myślenia grupowego. RRN nie był w stanie samodzielnie przezwyciężyć nieprawidłowości, a
nawet w wielu wymiarach nie dostrzegał swoich błędów. Po przestudiowaniu
20
Prawdziwy charyzmat nigdy nie jest w stanie zanegować urzędu hierarchicznego, jak miało
to miejsce w przypadku klasztoru w Kazimierzu Dolnym. Pojawiają się napięcia pomiędzy urzędem, a charyzmatem, ale są one twórcze, a nie destrukcyjne. Charyzmat i urząd są względem
siebie komplementarne – zob. W. Ś m i g i e l: Relacja urzędu do charyzmatu w teorii i praktyce
pastoralnej. W: W prostocie prawdy, w pokorze serca, dz. cyt., s. 471–482.
21
Por. M. S z e n t m á r t o n i: Psychologia pastoralna. Kraków (Wydawnictwo WAM) 1995
s. 112–113.
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wyników prac komisji abp K. Nycz, metropolita warszawski, dokonał zmiany
liderów, zarządził ponowne zdefiniowanie charyzmatu, celów i zasad RRN, a
także zlecił zredagowanie nowych statutów22.

III. Sposoby uniknięcia syndromu myślenia grupowego
Wydaje się, że głównym czynnikiem minimalizującym szanse wystąpienia
myślenia grupowego jest właściwy styl przewodzenia grupie. Zbyt dyrektywny
przywódca, narzucający własny punkt widzenia i zniechęcający członków grupy
do szczerych wypowiedzi, zdecydowanie blokuje podejmowanie przez grupę
dobrych decyzji. Jednak trzeba pamiętać, że demokratyczny styl przywództwa
wcale nie jest najskuteczniejszy w każdej sytuacji i nie broni przez niebezpieczeństwem myślenia grupowego. Zasadniczo styl przewodzenia jest uzależniony
od sytuacji, dojrzałości i kompetencji grupy23.
W literaturze najczęściej podaje się, że dość prostym sposobem uniknięcia
syndromu myślenia grupowego jest wypowiadanie swojego zdania przez lidera
jako ostatniego w grupie, tym samym nie sugeruje on odpowiedzi. Mądry przywódca powinien zachęcać do prezentacji odmiennych poglądów i sam prowokować do przedstawiania różnych punktów myślenia24.
W przypadku kościelnych grup formacyjnych, w celu weryfikacji własnych
poglądów warto, co jakiś czas, zapraszać niezależnego eksperta, który z zewnątrz
będzie w stanie ocenić działanie grupy oraz wskazać na pewne słabości lub nawet nieprawidłowości. Takim ekspertem może być kapłan lub członek innej grupy formacyjnej, albo specjalista z dziedziny dynamiki grupowej. Wizyta kogoś z
zewnątrz mogłaby być potraktowana jak swego rodzaju superwizja dla całej grupy. Wydaje się sensowne, że w ramach parafii w spotkaniach grup powinien
czasem uczestniczyć proboszcz, który jest odpowiedzialny za całość duszpasterstwa parafialnego. Nie chodzi tutaj o uroczyste spotkania z okazji świąt, ale o
normalne robocze funkcjonowanie grupy.
W niektórych grupach można powołać instytucję tzw. „adwokata diabła”,
który z definicji zajmowałby się poszukiwaniem słabych punktów w rozumowaniu grupy. W literaturze niektórzy znawcy zagadnienia zachęcają do tworzenia

22

Zob. K u r i a M e t r o p o l i t a l n a W a r s z a w s k a: Komunikat dotyczący Ruchu Rodzin Nazaretańskich z 29 stycznia 2009 [http://www.archidiecezja.warszawa.pl/upload/binaries/
dokumenty/dekret_rrn.pdf – 24.05.2009].
23
Por. R. B r o w n: Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa.
Gdańsk (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne) 2006 s. 196.
24
Por. H. H a m e r: Psychologia społeczna. Teoria i praktyka. Warszawa (Difin) 2005 s. 258.
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podgrup lub organizowania spotkań kolejnej szansy25. Jednak nie zawsze takie
metody można zastosować, szczególnie w przypadku kościelnych grup doradczych, które są dość hermetyczne i posiadają swoiste procedury uniemożliwiające wprowadzanie zmian.
W przypadku formacyjnych grup kościelnych trzeba również pamiętać o
kryteriach, które pomagają ocenić eklezjalność grup oraz chronią je przed dewiacjami, w tym także przed syndromem myślenia grupowego. Kryteria eklezjalności26 zostały wyliczone w Adhortacji apostolskiej Christifideles laici (ChL 30)27.
Kierując się wskazówkami zawartymi w nauczaniu kościelnym oraz wnikliwie
śledząc praktykę Kościoła można stwierdzić, że najłatwiejszymi do zweryfikowania, a jednocześnie kluczowymi kryteriami są: stosunek grup do hierarchii
kościelnej, ich nastawienie do innych grup oraz relacja do Eucharystii. W Polsce
we wszystkich grupach, które przechodziły kryzysy lub nawet zamieniły się w
sektę jedno lub więcej z tych kryteriów nie zostało zachowane. Przeciwstawienie
charyzmatu urzędowi, niedocenianie Eucharystii lub niechęć do innych wspólnot
religijnych jest wyraźnym znakiem, że dane zrzeszenie odchodzi od komunii z
Kościołem. Komplementarność poszczególnych grup formacyjnych i ich otwarcie na parafię, to naturalne warunki, które minimalizują niebezpieczeństwo pojawienia się syndromu myślenia grupowego.
W ocenie działania kościelnych grup zawsze priorytet powinny mieć racje
teologiczne i kryteria eklezjologiczne. Kościelna grupa, która jest otwarta i świadoma swoich zadań ewangelizacyjnych jest w naturalny sposób mniej podatna na
myślenie grupowe. Świadomość poszczególnych grup, że są bardzo ważne i obdarzone charyzmatem, ale mogą działać tylko w komunii z Kościołem i dla dobra
Kościoła, również hartuje je przed zagrożeniami. Jednak nigdy nie wolno lekceważyć zdobyczy innych nauk. Wiedza na temat sprzyjających warunków, symptomów, skutków i metod przeciwdziałania myśleniu grupowemu z pewnością jest
przydatna liderom grup religijnych i przedstawicielom hierarchii kościelnej.

25

Por. tamże.
Eklezjalność to zbiór cech i właściwości, wyrażających istotę Kościoła.
27
Zob. także – M. Ł a s z c z y k: Eklezjalność współczesnych stowarzyszeń katolików świeckich i ruchów religijnych w Polsce. Lublin 1992 [mps – ArBKUL).
26
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Duszpasterstwo akademickie wobec rozwoju szkolnictwa
wyższego w Polsce po przełomie 1989 roku

Dnia 7 października 2009 r. wszedł w życie nowy Statut Konferencji Episkopatu Polski1. Prace nad nim trwały od 2005 r. Główne zmiany dotyczą powołania Rady Biskupów Diecezjalnych i nowych zasad, związanych z wydawaniem
przez konferencję episkopatu deklaracji o charakterze doktrynalnym. Podkreślono również przysługujące prymasowi Polski honorowe pierwszeństwo wśród
polskich biskupów2. Na marginesie tej nowelizacji oraz dwudziestej rocznicy
odzyskania przez Kościół w Polsce pełnej swobody wypełniania własnej misji
ewangelizacyjnej pragnąłbym poddać analizie aktualną sytuację polskiego duszpasterstwa akademickiego. W wyniku wcześniejszych zmian w Statucie Konferencji Episkopatu Polski dokonanych w 1996 r., przestała istnieć działająca przez
wiele lat Komisja Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Akademickiego. Nadto
w wyniku przeobrażeń społeczno-politycznych po przełomie 1989 r. nastąpił w
Polsce gwałtowny wzrost liczby osób podejmujących studia wyższe, zarówno na
istniejących dotąd uczelniach jak również nowopowstałych.
Wydaje się, że wspomniane fakty upoważniają do sformułowania kilku pytań, m.in.: Jaka jest obecnie kondycja duszpasterstwa akademickiego w Polsce?
Jak wygląda obecność Kościoła w środowisku uniwersyteckim? Co się zmieniło
w tym zakresie od roku 1989? W niniejszym opracowaniu pragnąłbym odpowiedzieć na te pytania, a także przedstawić w ramach podsumowania pewne sugestie
i wnioski.

1
Najnowszy statut Konferencji Episkopatu Polski jest już czwartym w okresie powojennym.
Pierwszy uchwalono w 1969 r., zmieniono w 1987 r., a przedostatni obowiązywał od 1996 do 6
października 2009 r.
2
Por. http://www.episkopat.pl/?a=kalendarium_show&typ=INFORMACJE&id=11502.
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I. Szkolnictwo wyższe po roku 1989 – polski skok cywilizacyjny
Odzyskanie niepodległości w 1989 r. uruchomiło procesy społecznopolityczne, które doprowadziły do szybkiego rozwoju gospodarczego. Pojawiły
się nowe zjawiska, niespotykane w okresie realnego socjalizmu w Polsce w latach 1948–1989. Reformy wprowadzone przez rząd premiera Tadeusza Mazowieckiego spowodowały cały szereg procesów ekonomicznych i społecznych.
Do takich należy zaliczyć również rozwój szkół wyższych, zarówno państwowych jak i prywatnych (niepublicznych).
Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, wprowadzona w życie w 1990 r.,
spowodowała szybki rozwój szkolnictwa wyższego. Jednym z najważniejszych
zapisów tej ustawy było uznanie autonomii uczelni państwowych oraz umożliwienie zakładania szkół niepublicznych. Przy czym waga zapisu polegała na tym,
że niepaństwowe szkoły i uczelnie uznano za równoprawne jednostki polskiego
szkolnictwa wyższego. Zliberalizowano również zasady zakładania takich szkół,
co przyczyniło się do bardzo ważnego procesu upowszechnienia możliwości
zdobywania wykształcenia oraz doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych.
Szybko rozwijająca się gospodarka stała się również motorem napędowym zmian
w szkolnictwie wyższym, co stało się szansą cywilizacyjną dla Polski. Mocno
podkreślał to m.in. prof. Krzysztof Pawłowski założyciel prywatnej szkoły wyższej w Nowym Sączu3.
Uczelnie prywatne zaczęły powstawać od 1991 r. i ten proces trwa nieprzerwanie, aż do dnia dzisiejszego. W 1990 r. istniało w Polsce 112 uczelni, umiejscowionych głównie w większych miastach Polski. Wśród państwowych uczelni
były jeszcze istniejące w Warszawie – Akademia Teologii Katolickiej (ATK) i
ekumeniczna Chrześcijańska Akademia Teologiczna (ChAT). Jedyną w pełni
funkcjonującą uczelnią niepaństwową był w tym czasie Katolicki Uniwersytet
Lubelski, działający nieprzerwanie w latach komunistycznych. Były również dwa
inne podmioty niepaństwowe, a mianowicie Papieska Akademia Teologiczna w
Krakowie (PAT) i Papieskie Wydziały Teologiczne (PWT) działające w Poznaniu i Wrocławiu4. Nie miały one jednak pełnego statusu prawnego. Uzyskały go
dopiero na mocy ustawy z 17 maja 1989 r., regulującej stosunki między Pań-

3
Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. Por. K. P a w ł o w s k i: Społeczeństwo wiedzy – szansa dla Polski. Kraków 2004; J. K. T h i e m e: Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska – Europa – USA. Warszawa 2009 s. 215–219.
4
A. P r z y b e c k i: Akademickie wydziały teologiczne oraz ruchy i stowarzyszenia w procesie
kształcenia i formacji świeckich wiernych. Polskie doświadczenia czasu przełomu. „Studia Gdańskie”. T. 23: 2008 s. 203–213.
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stwem i Kościołem5. Liczba studentów na wszystkich uczelniach wynosiła w tym
czasie łącznie 404 tys. Wraz z rozwojem i powstawaniem nowych uczelni, zarówno publicznych jak i niepublicznych, mamy do czynienia z cywilizacyjnym
skokiem w zakresie szkolnictwa wyższego. Wystarczy przyjrzeć się podstawowym danym z okresu od 1990 do 2007 r., aby zobaczyć jak gwałtowny jest to
proces, który ciągle jeszcze trwa. W 2007 r. istnieje łącznie 474 uczelni wyższych, państwowych i niepublicznych. W ogólnej liczbie uczelni wyróżnić można 95 uczelni publicznych i 379 niepublicznych. Wśród uczelni niepublicznych
mamy 186 uczelni wyższych oraz 179 wyższych szkół zawodowych oraz 14
uczelni kościelnych różnych wyznań6. Jeśli chodzi o liczbę studiujących to powiększyła się ona pięciokrotnie w stosunku do liczby studiujących w 1990 r.,
czyli odnotowujemy tutaj skok z ok. 400 tys. studiujących w 1990 r. do prawie 2
milionów studiujących w 2007 r7.
Wartym podkreślenia jest fakt, że uczelnie wyższe przybliżyły się do człowieka. Istnieją praktycznie w każdym większym i mniejszym mieście, co spowodowało także większą dostępność różnych możliwości kształcenia dla wszystkich
osób, które pragną kontynuować naukę. Bogactwo propozycji obejmuje możliwość studiowania na studiach dziennych, zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych oraz e-studiach realizowanych przez Internet. Obecnie polskie szkolnictwo dostosowuje się do systemu bolońskiego, który w pełni wejdzie w życie
w roku 20108. Spowoduje to ujednolicenie systemu szkolnictwa w ramach Unii
Europejskiej, przynosząc nowe wyzwania. Główną ideą jest reforma systemu
kształcenia studentów, co otworzy jeszcze większą możliwość studiowania na
uczelniach europejskich.
Kolejnym, niezmiernie istotnym faktem, było wejście Polski do Unii Europejskiej, które w pełni dokonało się 1 maja 2004 r. Otworzyło to dla polskich
uczelni zupełnie nowe możliwości współpracy międzynarodowej. Uczestnictwo
w europejskich projektach edukacyjnych stało się możliwe również dla polskich
studentów, co wprowadziło w świat nauki kolejny, nowy katalizator rozwoju
szkolnictwa i edukacji w Polsce. Przestrzeń szkolnictwa wyższego w Polsce
5

Ustawa o stosunkach pomiędzy Państwem i Kościołem z 17 maja 1989 r., która po raz
pierwszy od 1949 r. określiła wzajemne relacje miedzy tymi podmiotami. Konkordat z 1993 r.
(wszedł w życie 25 kwietnia 1998 r.) regulujący stosunki pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a
Watykanem dopełnił status prawny tych relacji.
6
Dane ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 października 2007
roku [http://www.nauka.gov.pl/mein/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=-1&layout=0]; J. K.
T h i e m e, dz. cyt., s. 218–219.
7
J. K. T h i e m e, dz. cyt. ,s. 218.
8
Tamże, s. 111–128; Por. dane ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
29.11.2007 r. [http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Menu02&news_cat_ id= 127
&layout=&page=0].

97

przemieniła się, ewoluowała i stała się dostępna powszechnie dla każdego. W
kontekście przemian w systemie studiów wyższych pojawia się pewna regionalizacja. Wystarczy popatrzeć jak zmieniła się mapa uczelni na poziomie każdego z
województw. Ile tam jest nowych podmiotów niepublicznych oraz podmiotów
publicznych, w tym nowych uniwersytetów.
Szkolnictwo wyższe w Polsce podlega ciągłemu, i to bardzo intensywnemu
rozwojowi. Kolejna ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca
2005 r., porządkuje proces tworzenia się nowej przestrzeni edukacji w ramach
wyższych uczelni w Polsce po roku 19899. Stara się ona zebrać w kolejne akty
prawne to wszystko, co dotychczas dokonało się w sposób lawinowy. Jednocześnie dostosowuje się do wspomnianego już procesu bolońskiego, zapoczątkowanego przez porozumienie z 1999 r. Świat polskich wyższych uczelni, ujęty w
przestrzeni lat 1990–2005, jawi się zatem jako zupełnie nowe i dynamicznie
rozwijające się środowisko.

II. Polskie duszpasterstwo akademickie w latach 1989–2009
Uczelnie wyższe po 1989 r. stały się dostępne na wyciągnięcie ręki, nie tylko w wielkich miastach, ale i w małych miejscowościach. I to jest wielkie,
współczesne wyzwanie oraz zadanie dla Kościoła. Polega ono na tym, aby być
aktywnie obecnym w środowisku akademickim polskich uczelni, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Należy zatem zastanowić się, jak w ciągu tych kilkunastu lat rozwinęła się w Polsce struktura posługi pastoralnej na rzecz środowiska akademickiego? Na ile Kościół, jako instytucja, nadążył za tymi przemianami, na ile je ogarnął zajęty w tym czasie innymi, ważnymi sprawami? Czy nie
został w tyle za dokonującym się edukacyjnym skokiem cywilizacyjnym?
1. Duszpasterstwo akademickie w latach 1989–1996
Po podpisaniu przez Państwo i Kościół umowy w dniu 17 maja 1989 r. sytuacja prawna po raz pierwszy od 1945 r. uległa zasadniczej zmianie, choć ciągle
był to trudny czas dla Kościoła w Polsce. Po wyborach 4 czerwca 1989 r. i utworzeniu rządu Tadeusza Mazowieckiego nastał ponownie normalny okres dla istnienia i działania Kościoła. Dla duszpasterstwa akademickiego oznaczało to
również normalizację istnienia i działania, a przede wszystkim wyjście z dotychczasowej, przyparafialnej obecności i powrót w mury wyższych uczelni. Taka

9

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. Nr 164 poz. 1365. Por.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/15/36/1536/
20050727_prawo_o_ szkolnictwie_wyzszym. pdf].
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obecność była wcześniej możliwa przed rokiem 194910. O taką obecność upominali się duszpasterze akademiccy w minionym okresie rządów komunistycznych.
U początku lat dziewięćdziesiątych zauważalnym stało się lawinowe powstawanie różnego rodzaju organizacji studenckich. Zawiązało się Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Katolickich (OPOKA), które starało się skupić
razem nowopowstałe stowarzyszenia studenckie. Zadbano również o odnowienie
przedwojennej Akcji Katolickiej. Powstały także Katolickie Stowarzyszenia
Młodzieżowe (KSM) oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Akademickiej
(KSMA)11.
We wszystkich tych przemianach i działaniach struktury duszpasterstwa
akademickiego starały się poszukiwać swojej odpowiedzi. Jednak w tym okresie
pojawiały się również poglądy, że stary model duszpasterstwa akademickiego po
1989 r. wyczerpał możliwości swojej realizacji. Twierdzenie to motywowano
sztucznością i fikcyjnym charakterem istnienia w okresie od 1949 do 1989 r.
niektórych ośrodków duszpasterstwa akademickiego przy wybranych parafiach12.
Można sobie stawiać pytanie, czy w okresie po przełomie, w wystarczający
sposób proponowano nową koncepcję funkcjonowania duszpasterstwa akademickiego Polsce? Trudno jest znaleźć jednoznaczną odpowiedź, a tym bardziej
wskazać na niepodjęcie nowych wyzwań. Jednak można zauważyć, że w okresie
pierwszych siedmiu lat po polskim przełomie bardziej skupiono się na innych
sprawach, wydawać by się mogło ważniejszych z pozycji instytucjonalnego ist10
Przedstawia to wyczerpująco A. P r z y b e c k i: Urzeczywistnianie się Kościoła w środowisku akademickim. W poszukiwaniu koncepcji duszpasterstwa studentów w Polsce. Poznań 1986 s.
52–59. Zmienił ten stan rzeczy państwowy dekret o stowarzyszeniach z 5 sierpnia 1949 r. – por. J.
Ż a r y n: Dzieje Kościoła Katolickiego w Polsce (1944–1989). Warszawa 2003 s. 100–101; A.
D u d e k: Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989). Kraków 2006; Z. Z i e l i ń s k i: Kościół w
Polsce 1944–2002. Radom 2003.
11
Archiwum Ogólnopolskiego Kolegium Duszpasterzy Akademickich (OKDA) przy kościele
św. Anny w Warszawie za lata 1996–2005 [zbiór nieuporządkowany] – por. A. P r z y b e c k i:
Między poczuciem zagrożenia a potrzebą obecności. Koncepcja duszpasterstwa akademickiego w
Polsce po przełomie 1989 roku. Poznań 1999. Studia i Materiały. Vol. 26 s. 179–180.
12
Ośrodki DA w okresie od 1949 do 1970 r. były umiejscowione w głównych, ważnych
miejscach. Były to ośrodki bez parafii oraz w niektórych parafiach miejskich. Po 1970 r. dokonało
się przeobrażenie tego stanu rzeczy. Związane to było z ideą zakładania ośrodków duszpasterstwa
akademickiego przy wielu innych parafiach, nawet w miejscach, gdzie było niewielu studentów –
por. A. P r z y b e c k i: Campane a martello dla duszpasterstwa akademickiego? „Tygodnik Powszechny”. R. 43: 1989 nr 42 s. 1–2; T e n ż e: Duszpasterstwo akademickie po przełomie. „Przegląd Powszechny”. T. 302: 1999 nr 3 s. 275—288; T. A l e x i e w i c z: Dylematy Duszpasterstwa
Akademickiego. Rozmowę przeprowadził A n d r z e j S u j k a. „Przegląd Katolicki”. R. 1993 nr 22
s. 7; Z. N a r e c k i: Koncepcja ewangelizacji młodzieży akademickiej. „Roczniki TeologicznoKanoniczne”. T. 37: 1990 z. 6 s. 29–41.
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nienia Kościoła. Przede wszystkim powrót nauczania religii do szkół, nieobecnego w nich od 1961 r., spowodował gwałtowną potrzebę sprostania temu zadaniu
przez instytucje kościelne. Wiele dyskusji i programowego działania Kościoła
koncentrowało się na rozwinięciu tego zadania. U początku lat dziewięćdziesiątych, szkolne nauczanie religii i konkordat były pilniejszymi problemami do
rozwiązania. Tymczasem duszpasterstwo akademickie istniało i realizowało swoje zadania, tak jak to robiono przez wiele poprzednich dziesięcioleci, czyli w
okresie komunistycznym. Nie podejmowano szerzej wyzwania, jakie przynosiło
gwałtownie rozwijające się środowisko uniwersyteckie. Ośrodki egzystowały
przy parafiach, gdzieniegdzie kapłani obecni byli na wyższych uczelniach. Jednak nie wypracowano żadnej strukturalnej propozycji, która byłaby odpowiedzią
na dynamiczny rozwój wyższych uczelni.
2. Reforma Statutu Konferencji Episkopatu Polski i rozwiązanie Komisji
Episkopatu ds. Duszpasterstwa Akademickiego
Spojrzenie z pewnej perspektywy pozwala na spokojną analizę i przyjrzenie
się decyzji, która miała miejsce w 1996 r. Właśnie wówczas Konferencja Episkopatu Polski (KEP) podjęła reformę i dostosowanie swego statutu do nowych
czasów. Reorganizacja struktur spowodowała likwidację Komisji Episkopatu ds.
Duszpasterstwa Akademickiego (KEDA)13. Fakt rozwiązania tej komisji, zmienił
jakościowo sytuację duszpasterstwa uniwersyteckiego w Polsce. Nowy Statutu
KEP wszedł w życie 23 kwietnia 1996 roku14. Na jego podstawie zmniejszono
liczbę komisji z trzydziestu do ośmiu. Biskupi kierowali się tutaj odwzorowaniem liczby komisji i ich nazw, nawiązując do podziału rzymskich dykasterii. Na
ile takie myślenie było słuszne i co ono objawiało, pozostaje kwestią sporną.
Można się zgodzić z faktem, że dotychczasowych komisji w ramach KEP
było zbyt wiele. Niektóre z nich istniały jedynie nominalnie na papierze. Jednak
Komisja ds. Duszpasterstwa Akademickiego była jedną z najlepiej zorganizowanych i najprężniej działających. Na tle innych komisji wyróżniała się doświadczeniem i zdolnością do podejmowania różnorakich działań, wytyczających kierunki posługi środowisku akademickiemu w Polsce. Po wielu latach istnienia,
przestała odtąd w sposób instytucjonalny określać sposób działania duszpaster-

13

Zob. 282 Zebranie Konferencji Episkopatu z dnia 1 maja 1996 r. [www.kai.pl/nowy serwis/
z dnia 23.11.2007].
Komisja Episkopatu Duszpasterstwa Akademickiego (w skrócie KEDA) została powołana w
1953 r., w pełni rozwinęła swoją działalność po 1971 r., a więc po uchwaleniu Statutu Duszpasterstwa Akademickiego. Nie zajmujemy się tutaj szczegółowo jej powstaniem i działaniem. Na ten
temat istnieje bardzo wiele publikacji – por. A. P r z y b e c k i: Między poczuciem zagrożenia…,
dz. cyt., s. 153.
14
Por. www.episkopat.pl [stan z dnia 20 listopada 2007 r.].
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stwa akademickiego w Polsce15. Po reorganizacji została wchłonięta przez Komisję ds. Wychowania Katolickiego, której głównym nurtem jest określanie zadań
programowych dla katechezy na wszystkich poziomach.
Właściwie trudno znaleźć dla tego faktu jakieś rozsądne uzasadnienie. Reorganizacja komisji roboczych i nowy statut Komisji Episkopatu Polski mógłby się
wydawać wystarczającym wytłumaczeniem. Jednak nie sposób zrozumieć myślenia decydentów w odniesieniu do tak ważnej przestrzeni polskiego duszpasterstwa, jakim jest świat uniwersytecki. Nie da się w żaden racjonalny sposób uzasadnić tego stanu rzeczy. Nie podjęto wystarczającego wysiłku, aby to ważne
dziedzictwo z przeszłości ukierunkować na nowe czasy. Można jedynie stwierdzić fakt, że w 1996 r. objawiła się słabość programowa reprezentantów polskiej
administracji kościelnej, nie będących w stanie zaproponować nowych rozwiązań. Fakt likwidacji tej komisji o wiele lat opóźnił i zahamował rozwój nowej
koncepcji funkcjonowania duszpasterstwa akademickiego w Polsce.
3. Nieformalna działalność Ogólnopolskiego Kolegium Duszpasterzy
Akademickich (lata 1996–2003)
Po rozwiązaniu KEDA duszpasterze diecezjalni kontynuowali swoje spotkania w ramach struktury nieformalnej nazwanej Ogólnopolskim Kolegium Duszpasterzy Akademickich (OKDA)16. Na pierwszym spotkaniu, po reformie Konferencji Episkopatu, bp Edward Materski prosił duszpasterzy o dalsze kontynuowanie spotkań i pracy na rzecz duszpasterstwa akademickiego. Podkreślił [...],
że bardzo istotne jest zachowanie ciągłości struktur DA oraz wypracowanych już
form działania17. Przez następne lata spotkania odbywały się w cyklu wypracowanym przez ponad 40 lat istnienia KEDA. Były to, więc dwa spotkania robocze
w wrześniu i w styczniu. Poza tym odbywały się spotkania podczas majowej
Pielgrzymki Akademickiej i w czerwcu podczas rekolekcji dla duszpasterzy akademickich, które organizowano zwykle w różnych miejscach w Polsce. Czasami,
w miarę potrzeby, zwoływano dodatkowe spotkania robocze duszpasterzy diecezjalnych w ramach OKDA. Działo się tak np. przy okazji organizowania wyjazdu
młodzieży akademickiej na Światowe Dni Młodzieży18.
15
Warto przy tej okazji nadmienić, że KEDA, mimo nacisków komunistycznych władz, przetrwała lata realnego socjalizmu, została zaś rozwiązana w wolnej już Polsce.
16
Decyzję tę podjęto 26 września 1996 r. na spotkaniu duszpasterzy w kościele św. Anny w
Warszawie – por. Protokół spotkania Kolegium Duszpasterzy Akademickich z 26 września 1996 r.
w Rektoracie Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie. Archiwum OKDA w Kościele św.
Anny [zbiór nieuporządkowany za lata 1996–2008]; A. P r z y b e c k i: Między poczuciem zagrożenia…, dz. cyt., s. 153–154.
17
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego, tamże.
18
Por. Archiwum OKDA. Kościół św. Anny w Warszawie [zbiór nieuporządkowany za lata
1996–2008].
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Odtąd mamy do czynienia z sytuacją innego formułowania sposobu obecności pośród uniwersyteckiej społeczności. Trwają dalej spotkania duszpasterzy
diecezjalnych przy warszawskim kościele św. Anny, którzy nieformalnie stanowią Ogólnopolskie Kolegium Duszpasterzy Akademickich. Na spotkaniach aż do
28 listopada 2002 r. jest obecny jeden z członków Komisji ds. Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski, bp Henryk Tomasik19. Spotkania jednak nie są
więc już tak wyraźnie umocowane od strony instytucjonalnej, jak to było dotychczas i przybierają postać nieformalną. Ogólnopolska struktura duszpasterstwa
akademickiego rozmyła się i straciła swój dynamizm, wypracowany poprzez
kilkadziesiąt lat działania w czasach komunistycznych. Biskupi nie potrafili tej
obecności nadać jakiejś nowej wizji programowej20. W sytuacji, w której w Polsce obserwowany jest lawinowy proces rodzenia się nowych uczelni, Kościół
instytucjonalny nie podejmuje głębszej refleksji nad tym zjawiskiem. Zdobyto się
jedynie na najprostszą z możliwych decyzji, czyli zlikwidowano Komisję ds.
Duszpasterstwa Akademickiego, nie zabezpieczając na przyszłość dorobku i
doświadczenia – jak się wydaje – na swój sposób jedynego w Europie21.
Komisja Wychowania Katolickiego, w której umiejscowiono Duszpasterstwo Akademickie akcentowała głównie realizację swojego podstawowego celu,
jakim jest odpowiedzialność za katechezę młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach i liceach. Zatem świat duszpasterstwa akademickiego, studentów i
profesorów nie przystawał do jej celów w żaden sposób. W pewnym sensie był
jak obce ciało, z którym nie do końca wiadomo, co zrobić. Zresztą wiedziano o
tym od samego początku reorganizacji KEP w 1996 r. Świadczą o tym zapisy z
różnych dyskusji, jakie odbywały się podczas narad diecezjalnych duszpasterzy
akademickich i przedstawiciela Episkopatu22. Na początku postulowano nawet
umieszczenie duszpasterstwa akademickiego w Komisji ds. Świeckich, powołując się na analogiczne umiejscowienie Rady ds. Kultury w ramach tej właśnie
komisji23. Ciekawy jest również przegląd komisji dokonany w 1998 r. przez Episkopat Polski na 296 zebraniu plenarnym. Inicjatorem takiego przeglądu pracy
19

Por. tamże [zbiór nieuporządkowany za lata 1996–2008].
Problem takiej jasnej i dobrze zarysowanej wizji nie wykształcił się aż do chwili obecnej,
pomimo trwających na ten temat rozmów.
21
Można jedynie stwierdzić, że taki model polskiego duszpasterstwa akademickiego z lat
1949–1989 nie ma żadnego odpowiednika w Europie. Ukształtował się w specyficznych warunkach. Może to być ciekawy wkład Kościoła w Polsce w europejską dyskusję o duszpasterstwie
akademickim. Może być uzupełnieniem modelu kapelanii uniwersyteckich, istniejących w innych
krajach.
22
Por. Sprawozdania z narad Ogólnopolskiego Kolegium Duszpasterzy Akademickich z lat
1996–2005 [Archiwum Kościoła św. Anny w Warszawie – zbiór nieuporządkowany].
23
List Sekretarza b. Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Akademickiego do Sekretariatu
Konferencji Episkopatu Polski z dnia 17 czerwca 1996 r. [Archiwum Kościoła św. Anny – zbiór
nieuporządkowany].
20
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komisji i rad był nowy sekretarz generalny Episkopatu bp Piotr Libera. W wypowiedzi dla KAI zaznaczył on, że dążyć będzie do zdynamizowania pracy
wszystkich komisji, z których dziś pewna część działa, niestety, tylko nominalnie24. Zatem po 1996 r. rozwiązanie KEDA skutkuje tym, że duszpasterze nadal
spotykają się na swoich posiedzeniach, nie ma to jednak większego przełożenia
na prace komisji Episkopatu, oprócz czysto symbolicznego odniesienia.
Wiele daje do myślenia sprawozdanie z prac Komisji Wychowania Katolickiego za lata 1999–2004. Nie wspomina się tam ani jednym zdaniem o istnieniu i
zadaniach duszpasterstwa akademickiego25. Natomiast wiele miejsca poświęca
się w tym dokumencie katechezie i duszpasterstwu młodzieży. Szczególnie podkreślono rolę Dni Młodzieży, które niewątpliwie były ważnymi wydarzeniami
dla Kościoła w Polsce. Wiele miejsca poświęcono planom komisji na przyszłość,
ale nie wspomina się o planach związanych z duszpasterstwem akademickim w
Polsce. Ten dokument wyraziście ukazuje prawdę o sytuacji struktury duszpasterstwa akademickiego w Polsce po 8 latach od reorganizacji komisji Konferencji Episkopatu. W sposób dobitny świadczy również o jakimś zagubieniu świadomości roli, jaką duszpasterstwo akademickie w Polsce odgrywa w kreowaniu
obecności Kościoła w przestrzeni uniwersyteckiej.
Przeglądając różne dokumenty z lat 1996–2003 narzuca się refleksja, że ks.
bp Henryk Tomasik, pomimo uczestnictwa w pracach Komisji Wychowania Katolickiego i spotkaniach nieformalnych Ogólnopolskiego Kolegium Duszpasterzy
Akademickich, zwracał większą uwagę na duszpasterstwo młodzieży. Jednocześnie był w tym czasie Krajowym Duszpasterzem Młodzieży z ramienia Konferencji Episkopatu, co oznacza, że uczestniczył w koordynowaniu przygotowań i
działań związanych z uczestnictwem polskiej młodzieży w Światowych Spotkaniach Młodych z Papieżem Janem Pawłem II w Paryżu, Rzymie, Toronto i Kolonii. Wydaje się, że po prostu nie starczało już sił, aby jednocześnie koordynować
wysiłki na rzecz rozwoju struktury duszpasterstwa akademickiego w Polsce26.
W sprawozdaniach przekazywanych do sekretariatu OKDA przez diecezjalnych duszpasterzy akademickich z lat 1996–2003 można znaleźć opisy odzwierciedlające normalne procesy działalności duszpasterskiej w poszczególnych diecezjach, rozumianej jako posługa środowisku akademickiemu. Zauważa się różnice między aktywnością duszpasterstwa akademickiego w ukształtowanych
wcześniej strukturach, np. w Warszawie, Katowicach czy Krakowie, a ośrod24

Por. KAI z dnia 22.10.1998 [www.kai.pl/nowy serwis/].
Sprawozdanie z działalności Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu
Polski w latach 1999–2004 [www.katecheza.episkopat.pl/sprawozd.htm.].
26
Por. Archiwum Ogólnopolskiego Kolegium Duszpasterzy Akademickich za lata 1996–
2008 [Archiwum Kościoła św. Anny – zbiór nieuporządkowany].
25
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kami rodzącymi się w nowych miejscach. Przekazywane informacje nt. rodzaju i zakresu organizowanych akcji duszpasterskich podkreślają te różnice. Jednak obok spektakularnych zdarzeń, prowadzona jest również normalna praca
duszpasterska.
Duszpasterze diecezjalni przesyłają standardowe informacje do sekretariatu
OKDA, znajdującego się w rektoracie kościoła św. Anny w Warszawie. Wszystko odbywa się nadal, tak jak odbywało się do 1996 r. Przekazywane są informacje o liczbie duszpasterzy i ośrodków w danym, kolejnym roku akademickim. Na
spotkaniach Kolegium Duszpasterzy dzielą się informacjami o tym, co się dzieje
w regionach. Planuje się również wspólne działania, związane z przygotowaniami do Pielgrzymki Studentów do Częstochowy, czy też z innymi, ogólnopolskimi zdarzeniami, takimi jak np. coroczne Forum Akademickie, które staje się
ważnym wydarzeniem jakościowym, lecz nie ilościowym. Przedstawiciele
ośrodków z Polski gromadzą się i rozmawiają z sobą na określone tematy27.
Ksiądz Bogdan Bartołd wspomina, że spotkania w tym okresie odbywały się siłą
rozpędu, ale w miarę regularnie. Jako rektor kościoła św. Anny pełnił w tym
czasie, czyli od 1996 do 2003 r. funkcję sekretarza tego nieformalnego gremium
(czyli kolegium OKDA). Ciekawym nurtem w dyskusji, który pojawia się przez
kolejne lata spotkań od 1996 do 2003 r. jest problem znowelizowania Statutu
Duszpasterstwa Akademickiego z 1971 r., aby go dostosować do zaistniałej, nowej sytuacji. Wielokrotnie upominał się o to ks. Adam Przybecki, pisząc kolejne
propozycje nowego statutu. Jednak nie dawało to żadnych rezultatów28.
Analiza tego stanu rzeczy, przeprowadzona kilkanaście lat później, pozwala
jednoznacznie zidentyfikować skutki decyzji o rozwiązaniu KEDA w 1996 r.
Można się zastanawiać, czy przy okazji wprowadzenia takiego modelu reformy
komisji Konferencji Episkopatu nie wylano przysłowiowego dziecka z kąpielą.
Wiele lat wypracowanych doświadczeń duszpasterstwa akademickiego w Polsce
zostało na pewien czas jakby zapomniane. Opóźniło to niewątpliwie rzetelną
dyskusję i wypracowanie nowego modelu obecności polskiego duszpasterstwa
akademickiego w okresie po 1989 r. Podsumowując sytuację z lat 1996–2003
należy stwierdzić, że z jednej strony to sami duszpasterze przenieśli przez kilka
lat doświadczenie poprzedniego okresu duszpasterstwa akademickiego. Działo
się to trochę jakby wbrew biskupom, chociaż w jakiejś nikłej łączności z nimi
poprzez obecność bp. H. Tomasika. Z drugiej jednak strony, w działalności polskiego duszpasterstwa akademickiego można również zauważyć wiele sytuacji
27

Por. Archiwum sekretariatu OKDA za lata 1996–2008, tamże; Informacje zaczerpnięte z
wywiadu z ks. B o g d a n e m B a r t o ł d e m [rozmowa z dnia 27.12.2007 r.].
28
Por. Archiwum sekretariatu OKDA za lata 1996–2008 [Archiwum Kościoła św. Anny w
Warszawie – zbiór nieuporządkowany]; A. P r z y b e c k i: Między poczuciem zagrożenia…, dz.
cyt., s. 175–179.
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zaniechania i zaprzepaszczenia szans w odniesieniu do intensywności dokonujących się zmian w polskim szkolnictwie wyższym.
4. Reaktywowanie działalności Ogólnopolskiego Kolegium Duszpasterzy
Akademickich – sytuacja po 2003 r.
Dnia 28 listopada 2002 r. mianowano Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Akademickiego. Został nim ks. bp Marek Jędraszewski,
biskup pomocniczy z Poznania, później, po pierwszej kadencji mianowany na
okres kolejnych pięciu lat. W sprawach związanych z duszpasterstwem akademickim miał współpracować z Przewodniczącym Komisji Duszpasterstwa ks.
abp. Damianem Zimoniem29.
W dniach 11–12 marcu 2003 r., podczas 321 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, reaktywowano Ogólnopolskie Kolegium Duszpasterzy
Akademickich30. O tym fakcie powiadomiono Delegata Konferencji Episkopatu
Polski ds. Duszpasterstwa Akademickiego, czyli ks. bp. Marka Jędraszewskiego31. Pismo jest oficjalne i lakoniczne. Kulisy tej reaktywacji są zastanawiające,
jednak nie jest łatwo je rozpoznać, ponieważ dostęp do dokumentów Konferencji
Episkopatu jest bardzo trudny. Ostatecznie nie wiadomo, co skłoniło Konferencję
Episkopatu do wznowienia oficjalnej działalności Kolegium Duszpasterzy Akademickich. Być może zdano sobie sprawę ze stanu, w jakim znalazło się duszpasterstwo akademickie w Polsce.
Jednym z pierwszych kroków bp. Marka Jędraszewskiego, po wznowieniu
działalności Kolegium Duszpasterzy Akademickich, było pismo rozesłane do
biskupów diecezjalnych w Polsce, w którym skierował prośbę o powołanie na
nowo diecezjalnych duszpasterzy akademickich. Krok ten był początkiem oficjalnego wznowienia działalności struktur duszpasterstwa akademickiego w polskich diecezjach. Każdy z nowo mianowanych diecezjalnych duszpasterzy stawał
się automatycznie członkiem odnowionego Kolegium Duszpasterzy32.
29
Por. Pismo Konferencji episkopatu Polski dnia 2 grudnia 2002 roku skierowane do Biskupa M a r k a J ę d r a s z e w s k i e g o, SEP – 2.6.5.15-3 [zbiory prywatne bp. M a r k a J ę d r a s z e w s k i e g o].
30
Por. Pismo Księdza Biskupa P i o t r a L i b e r y, Sekretarza Generalnego Konferencji
Episkopatu Polski, z dnia 2003 roku, SEP-2.6.5.15-5 [Archiwum Kościoła św. Anny – zbiór nieuporządkowany].
31
Por. Pismo Sekretarza Generalnego Konferencji episkopatu Polski biskupa P i o t r a L i b e r y z dnia 20 marca 2003 roku, SEP – 2.6.5.15-5 [zbiory prywatne bp. M a r k a J ę d r a s z e w s k i e g o]; Wywiad z księdzem biskupem M a r k i e m J ę d r a s z e w s k i m z dnia
16.01.2008 r.
32
Por. List Biskupa M a r k a J ę d r a s z e w s k i e g o z dnia 26 marca 2003 r. [zbiory prywatne bp. M a r k a J ę d r a s z e w s k i e g o].
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Kolejnym ważnym krokiem delegata KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego było skierowanie prośby do Konferencji Episkopatu Polski o zatwierdzenie
Statutu Ogólnopolskiego Kolegium duszpasterzy Akademickich. Miało to miejsce w lutym 2005 r., kiedy to delegat przesłał projekt statutu do sekretariatu KEP
i bezpośrednio do jej przewodniczącego, abp. Józefa Michalika33. Statut zatwierdzono 25 maja 2005 r. na 331 plenarnym posiedzeniu Konferencji Episkopatu
Polski. Został mocno okrojony i ograniczony w porównaniu z wersją z 1971 r. W
punkcie 2 statutu podkreśla się, że Ogólnopolskie Kolegium Duszpasterzy Akademickich (OKDA) nie narusza w niczym władzy biskupów diecezjalnych, którzy sprawują funkcję pasterską w swoich Kościołach i są pierwszymi odpowiedzialnymi za obecności i działalność duszpasterską Kościoła na uniwersytetach
państwowych, uniwersytetach katolickich i innych instytucjach prywatnych34.
Zapis ten ujawnia trudność w działalności Kolegium, w zasadzie polegającą na
niemożności sformułowania zasad działania duszpasterstwa akademickiego dla
całej Polski. Każdy z biskupów diecezjalnych może, w swoim i niczym nieskrępowanym zakresie, ustalić zasady dla posługi uniwersyteckiej na terenie własnej
diecezji. Stąd wynika również brak jednego statutu Duszpasterstwa Akademickiego w Polsce na wzór statutu obowiązującego w latach 1971–1996. Można
zatem postawić pytanie, czy obecnie biskupi są w stanie uzgodnić jednolitą wizję
duszpasterstwa i określić zasady działania duszpasterzy oraz ich posługi w środowisku akademickim w Polsce. Być może to jest przyczyną braku nowoczesnej
wizji duszpasterskiej jako propozycji programowo-formacyjnej w zupełnie nowej
polskiej rzeczywistości, a także wizji na jutrzejsze czasy35.
W rozdziale trzecim statutu podano zadania OKDA w odniesieniu do działalności duszpasterstwa akademickiego w Polsce. Najważniejsze z nich to wymiana doświadczeń związanych z istnieniem ośrodków duszpasterstwa akademickiego w różnych diecezjach, koordynowanie działań duszpasterskich, opracowywanie ramowych programów jego działania, formacja duchowa i intelektualna duszpasterzy akademickich oraz informowanie KEP o działalności i potrzebach duszpasterstwa akademickiego w Polsce. Nowy element stanowi pojawienie
się w składzie OKDA Delegata Narodowego do prac w Europejskim Komitecie
Duszpasterzy Akademickich, co nie było w pełni możliwe do 1989 r. Po wejściu
Polski do Unii Europejskiej, czyli po 1 maja 2004 r. stało się to ważne i konieczne. Obecnie wymiana doświadczeń i uczestnictwo w strukturach europejskich
33

Por. List Biskupa M a r k a J ę d r a s z e w s k i e g o z dnia 12 lutego 2005 r. [zbiory prywatne bp. M a r k a J ę d r a s z e w s k i e g o].
34
Por. Statut Ogólnopolskiego Kolegium Duszpasterzy Akademickich. R I p. 2.
35
Odniesienie do innych krajów pozwala dostrzec tym bardziej słabość polskiej sytuacji. Dokumenty o roli duszpasterstwa w środowisku uniwersyteckim Stanów Zjednoczonych ukazują
wagę tej obecności na kampusach uniwersyteckich – por. Empowered by the Spirit: Campus Ministry Faces the Future. A Pastoral Letter on Campus Ministry Issued by the National Conference of
Catholic Bishops. November 15, 1985. United States Conference of Catholic Bishops.
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duszpasterstwa uniwersyteckiego stała się faktem36. Natomiast w porównaniu ze
statutem z 1971 r. nie wspomina się ani słowem o roli duszpasterza akademickiego, sposobie jego powoływania i mianowaniu37.

III. Zamiast podsumowania
Wydaje się, że w dwadzieścia lat po wydarzeniach, jakie dokonały się w
1989 r. ciągle aktualny jest apel o podjęcie dyskusji na temat kształtu polskiego
duszpasterstwa akademickiego. Można było mieć nadzieję, że ostatnia zmiana
statutu Konferencji Episkopatu Polski, która weszła w życie 7 października 2009
r. przyniesie nowe rozwiązanie również dla tej części polskiego duszpasterstwa,
np. w formie wyraźniejszego określenia miejsca i roli duszpasterstwa akademickiego.
Ciągle jednak nie widać nowej jakościowo propozycji, która podjęłaby zagadnienie sposobu obecności duszpasterstwa uniwersyteckiego w przestrzeni
akademickiej. Wydaje się, że pozostaje tutaj do rozstrzygnięcia kilka kwestii.
Pierwsza z nich dotyczy doprecyzowania i określenia struktury duszpasterstwa
akademickiego. Zmiany poczynione w 2003 r. posiadają jedynie charakter powierzchowny i nie podejmują istotnych problemów. Statut zatwierdzony w 2005
r. jest raczej swoistą „małą regułą”, aniżeli odważną propozycją jakichś nowych
wytycznych dla duszpasterstwa akademickiego w Polsce.
Oprócz tego palącą sprawą jest dokonanie podstawowej inwentaryzacji stanu
ośrodków duszpasterstwa akademickiego w Polsce. Warto podjąć wysiłek na
wzór audytu stosowanego w firmach, aby ustalić liczbę i wielkość ośrodków, ich
miejsca położenia, liczbę posługujących duszpasterzy. Taka analiza, przeprowadzona na poziomie każdej diecezji i podsumowana dla całej Polski, pozwoliłaby
nakreślić kierunki koniecznych zmian sposobu prowadzenia duszpasterstwa.
Umożliwiłoby to zaproponowanie tam, gdzie istnieje taka możliwość, powołania
kapelanów uczelni i określenia ich relacji do istniejących ośrodków lokalnych.
Warto się zastanowić, czy w niejednych wypadkach nie byłoby wskazane
zmniejszenie liczby istniejących dotychczas ośrodków w zamian za propozycję
36

Por. Statut Ogólnopolskiego Kolegium Duszpasterzy Akademickich. R II p. 3; Wywiad z
Ks. B. B a r t o ł d e m z dnia 27.12.2007 r. [mps w zbiorach autora]. Obecnie delegatem z Polski
jest ks. dr M a r e k S p y r a, diecezjalny duszpasterz akademicki z Katowic – por. M. S p y r a:
Duszpasterstwo akademickie w Polsce. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 19: 1998 nr
11 s. 47–49.
37
Statut Ogólnopolskiego Kolegium Duszpasterzy Akademickich – por. Statut Duszpasterstwa
Akademickiego. W: Informator Duszpasterstwa Akademickiego w Polsce 1995/1996. Warszawa
1995 s. 8–17.
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lepszej jakościowo obecności duszpasterzy w środowisku akademickim. Warto
też pokusić się o wyraźne wyeksponowanie w każdym z większych miast akademickich kilku wiodących ośrodków, które prowadziłyby działalność skierowaną nie tylko do samych studentów, ale także pozostałych członków środowiska
akademickiego.
Niezmiernie istotnym jest skorzystanie z polskiego doświadczenia formułowania programów działalności duszpasterstwa akademickiego. Wydaje się, że
sposób wypracowany przed 1989 r. może być pewną wskazówką. Obecna propozycja w formie Akademickiego laboratorium wiary, chociaż wydaje się ciekawa,
to jednak nie wystarcza w formułowaniu programów całościowego działania
konkretnych ośrodków duszpasterstwa38. Przeglądając różne propozycje programowe ośrodków duszpasterstwa akademickiego w Polsce, publikowane z okazji
rozpoczęcia roku akademickiego, rzuca się w oczy ich różnorodność, która jednakże ujawnia brak jakiejś spójności programowej w działaniu. Niekiedy także
można zauważyć brak jakiejkolwiek propozycji programowej, sformułowanej na
cały bieżący semestr czy też rok akademicki.
Szczególnym wyzwaniem pozostaje zagadnienie samych duszpasterzy akademickich i ich obecności w środowisku akademickim. Odpowiedź na pytanie o
sposób prowadzenia duszpasterstwa przyniesie zarazem odpowiedź na drugie
pytanie: jakich duszpasterzy potrzebuje to środowisko? W przeszłości ważną rolę
odgrywała nominacja na duszpasterza akademickiego, która była zarezerwowana
dla biskupa diecezjalnego. Obecnie nie ma takiego aktu pisemnego nominowania, zatem istnieje wielka dowolność posyłania osób, bez sprawdzenia czy się
nadają do pełnienia takiej funkcji. Warto byłoby na nowo określić kryteria, które
taka osoba powinna spełniać, aby mogła zostać skierowana do tego rodzaju posługi. W przeszłości była to funkcja zarezerwowana w specjalny sposób dla kapłanów. Przykład innych krajów pokazuje, że dzisiaj posługa duszpasterza na
uczelni wymaga coraz bardziej współdziałania kapłana ze wspierającym go pastoralnym zespołem zaangażowanych wiernych świeckich.
Kończąc tę refleksję można jedynie dopowiedzieć, aby wszystkim osobom
decydującym o kształcie polskiego duszpasterstwa akademickiego nie zabrakło
odwagi w podjęciu śmiałych decyzji w zreformowaniu zarówno modelu tej posługi, jak i roli duszpasterza akademickiego. Korzystając z doświadczeń przeszłości warto określić nowoczesną wizję posługi środowisku uniwersyteckiemu,
czyli studentom i wykładowcom.

38

Człowiek. Seria: Akademickie laboratorium wiary. Red. serii: Bp M. J ę d r a s z e w s k i.
Red. tomu: ks. K. R ó ż a ń s k i. Poznań 2005 (kolejne tomy: Wspólnota – Poznań 2006; Kultura –
Poznań 2007; Credo – Poznań 2008).
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SZYMON STUŁKOWSKI

Duszpasterstwo studentów na przykładzie
Akademickiego Koła Misjologicznego
w Poznaniu
Akademicki ruch misyjny narodził się w XIX w. wśród studentów protestanckich na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych oraz w Anglii. Pierwsze
studenckie koło misyjne w Ameryce powstało w 1806 r. Druga połowa XIX w.
przyniosła dynamiczny rozwój ruchu misyjnego wśród protestantów. Około 1870
r. z ruchem współpracowało już siedem tysięcy Amerykanów1. W Anglii ośrodkiem ruchu misyjnego wśród studentów był uniwersytet w Cambridge. Koła
misyjne powstawały także na innych uniwersytetach. W roku 1892 organizacje te
połączyły się, tworząc Związek Studentów Ochotników Misyjnych. W latach
1892–1927 do organizacji należało ponad sześć tysięcy członków, w tym około
czterech tysięcy mężczyzn. Na misje wyjechały 2942 osoby, w tym 1001 kobiet2.
Akademicki ruch misyjny rozszerzał się na kraje europejskie. Pod koniec XIX
wieku powstały koła w Szwecji, Niemczech i Holandii3. Ruch misyjny wśród
studentów katolickich narodził się w Niemczech, na uniwersytecie w Münster.
Dnia 21 listopada 1910 r. założono tam pierwsze Koło Misyjne. Wkrótce powstały koła na innych uniwersytetach niemieckich. Po I wojnie światowej ruch objął
także Austrię, Belgię, Hiszpanię, Holandię, Francję, Szwajcarię, kraje bałkańskie
oraz Węgry i Włochy4.
W Polsce początków Akademickiego Ruchu Misyjnego należy szukać w Poznaniu, gdzie zarówno młodzież akademicka, jak i inteligencja katolicka włączy1

Por. J. R y l e w i c z: Akademicki ruch misyjny wśród protestantów. „Miesięcznik Kościelny
Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej”. R. 55: 1936 s. 276–277.
2
Por. A. A n d r z e j a k: U początków ruchu misyjnego w Polsce. Poznań 1993 s. 63.
3
Por. J. R y l e w i c z, art. cyt., s. 279.
4
Por. A. A n d r z e j a k, dz. cyt., s. 64.
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ły się w działalność Papieskich Dzieł Misyjnych oraz w europejski akademicki
ruch misyjny. Aktywne były również Koła Misyjne w Arcybiskupich Seminariach Duchownych w Gnieźnie i Poznaniu5. Na rozwijającym się Uniwersytecie
Poznańskim powstawały stowarzyszenia młodzieży akademickiej. Do jednych z
pierwszych należała Sodalicja Mariańska Studentek Uniwersytetu Poznańskiego.
W ramach tego stowarzyszenia, dnia 6 grudnia 1925 r., powstało Kółko Misyjne,
którego inicjatorką była ówczesna studentka przyrody i humanistyki – Kazimiera
Berkanówna, aktywna animatorka dzieła misyjnego wśród różnych grup społecznych, zwłaszcza wśród młodzieży6. Ważnym momentem w życiu K. Berkanówny było poznanie ks. Wojciecha Turowskiego SAC, który interesował się
ruchem misyjnym. To on zaproponował młodzieży akademickiej z Poznania
udział w Międzynarodowym Akademickim Kongresie Misyjnym w Litomierzycach. Polacy spotkali się tam z przedstawicielami ruchu misjologicznego oraz
ruchu misyjnego środowisk uniwersyteckich. Szczególnym zadaniem polskiej
delegacji było uzyskanie zgody na zorganizowanie w 1927 roku Międzynarodowego Akademickiego Kongresu Misyjnego w Poznaniu. Propozycję tę przyjęto
na kongresie z entuzjazmem7. Odbył się on w Poznaniu w dniach od 28 września
do 2 października 1927 r. Osiem miesięcy wcześniej, dnia 20 stycznia 1927 r.,
miało miejsce uroczyste zebranie inauguracyjne Akademickiego Koła Misyjnego
Uniwersytetu Poznańskiego. W dniu inauguracji organizacja liczyła około 150
członków8.
Akademickie Koło Misjologiczne – które działa dzisiaj jako koło naukowe
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu –
jest spadkobiercą tej chlubnej tradycji oraz kontynuatorem tego dzieła poprzez
szukanie nowych dróg obecności młodych ludzi w posłudze ewangelizacji dzisiejszego świata.
Według statutu9, określającego szczegółowo zadania i sposób funkcjonowania Akademickiego Koła Misjologicznego (AKM), zajmuje się ono refleksją
naukową nad misyjną działalnością Kościoła oraz włącza się – na miarę swoich
możliwości – w konkretne misyjne posługi. Cele i zadania Koła zostały określone w pięciu podstawowych punktach. Są nimi: stwarzanie form organizacyjnych
sprzyjających rozwojowi pracy naukowej, twórczej inicjatywie, swobodnej wy5

Tamże, s. 64.
Tamże, s. 65.
7
Por. K. B e r k a n ó w n a: Międzynarodowy Kongres Misyjny Akademików w Litomierzycach (19–22 VIII 1926). „Miesięcznik Kościelny dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej”.
R. 45: 1926 s. 468–471.
8
K. B e r k a n ó w n a: Akademickie Koło Misyjne w Poznaniu. „Miesięcznik Kościelny dla
Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej”. R. 46: 1927 s. 83–84.
9
Por. Statut Akademickiego Koła Misjologicznego w Poznaniu [dostępny w Internecie:
www.misja.info].
6
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mianie poglądów naukowych, podnoszeniu poziomu wiedzy o misjach; popularyzacja wiedzy misjologicznej wśród studentów uczelni oraz poza nią; organizowanie wyjazdów naukowych i spotkań o charakterze naukowym; organizowanie
seminariów i zjazdów naukowych oraz branie udziału w tego rodzaju imprezach
przygotowywanych przez inne ośrodki naukowe; rozwijanie innych form aktywności misjologicznej. Członkami zwyczajnymi AKM mogą być studenci i nauczyciele akademiccy. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie, w którym
uczestniczą wszyscy członkowie AKM i które decyduje o wszystkich sprawach
Koła. Walne Zebranie wybiera spośród zwyczajnych członków Koła Zarząd
AKM oraz Komisję Rewizyjną. W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący,
wiceprzewodniczący i sekretarz. Do obowiązków Zarządu należy: realizacja
uchwał Walnego Zebrania oraz składanie sprawozdań ze swej działalności;
utrzymywanie kontaktów z władzami uczelni, kuratorem i opiekunem AKM;
opracowywanie planów działalności Koła z preliminarzem wydatków finansowych; prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej działalności
Koła; reprezentowanie AKM; podejmowanie innych czynności związanych z
regulaminową działalnością Koła. Nad działalnością Koła czuwają Opiekun i
Kurator Koła. Kurator jest wybierany przez członków AKM większością głosów.
Opiekuna powołuje Dziekan Wydziału spośród pracowników UAM na wniosek
członków założycieli albo Zarządu. Kurator i Opiekun Koła są doradcami naukowymi Koła, a Zarząd Koła uzgadnia z nimi ważne przedsięwzięcia organizacyjne i plany pracy naukowej.
W ostatnich latach działalność AKM, którą także można określić jako
swoistą formę duszpasterstwa studentów, koncentruje się wokół czterech
podstawowych płaszczyzn działania. Są nimi: modlitwa, studium, animacja i
doświadczenia misyjne.

I. Modlitwa
Postawienie modlitwy w centrum działalności uniwersyteckiego koła naukowego, nie jest sprawą przypadku. Każdy, kto pragnie autentycznie zaangażować się w działalność misyjną Kościoła, musi podjąć osobisty wysiłek otwarcia
się na Boga, który zaprasza, by budować – we współpracy z Nim – Jego Królestwo (por. RM 71–71). Ten fakt sprawia, że AKM staje się w naturalny sposób
duszpasterstwem osób, które do niego należą. Nie oznacza to, że członkowie
Koła są zobowiązani do podejmowania – wskazanych przez Zarząd czy Opiekuna – praktyk religijnych, a kto ich nie spełnia, nie może uczestniczyć w pracach
Koła. Regularne modlitewne spotkania, comiesięczna Eucharystia z homilią osadzoną w problemach życia studentów, rozważanie tekstów biblijnych, modlitwa
różańcowa w intencji misji, wszystko to stwarza możliwości osobistego otwarcia
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się na działanie łaski Bożej i wzrostu w wierze. Na plan pierwszy organizowanych co miesiąc spotkań Koła wysuwa się Eucharystia, której liturgia jest przygotowywana przez studentów. Oni pełnią funkcje liturgiczne oraz przygotowują
śpiewy, powstałe niejednokrotnie w krajach misyjnych. Wiele inicjatyw dotyczących życia duchowego pochodzi od samych studentów. W roku 2007 – ówczesna
prezes AKM, studentka teologii, Joanna Mitulska – zaproponowała utworzenie
wspólnoty żywego różańca. Sama wyjaśniła istotę żywego różańca i wprowadziła chętne osoby w taką formę modlitwy za misje. Początkowo modlitwa wspierała konkretnego kapłana z archidiecezji poznańskiej, wyjeżdżającego na misje do
Afryki; dziś modlitwę ofiaruje się ogólnie w intencjach misyjnych Kościoła. Od
tego czasu istnieją w AKM dwie róże żywego różańca. Jednej patronuje Paulina
Jaricot, drugiej – sługa Boży Jan Paweł II. Czterdzieści młodych osób modli się
codziennie, rozważając jedną tajemnicę różańca. Ta praktyka staje się swoistą
szkołą modlitwy dla wszystkich, którzy ją podejmują. Na początku roku akademickiego 2009/2010 studenci zaproponowali, aby raz w miesiącu spotykać się na
dodatkowej, wspólnej modlitwie różańcowej w intencji misji. Sami przygotowują
rozważania kolejnych tajemnic, opierając je na orędziach misyjnych publikowanych przez papieży z okazji światowej niedzieli misyjnej. Chcąc doświadczać na
modlitwie powszechności Kościoła, każdą dziesiątkę różańca odmawiają w innym języku. Praktyka ostatnich lat pokazuje, że studenci uczestniczący w pracach AKM sami dla siebie stają się ewangelizatorami. Nie wstydzą się rozmawiać o problemach wiary, wzajemnie sobie pomagają i świadectwem życia zachęcają tych, którzy nie zbudowali jeszcze osobistej relacji z Jezusem, do odkrycia głębszej wiary. Od kilku lat, w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II, istnieje w AKM zwyczaj organizowania corocznych rekolekcji biblijnych dla studentów, rekolekcji prowadzonych metodą lectio
divina. Uczą one osobistej, duchowej lektury słowa Bożego. Milczenie obowiązujące na rekolekcjach jest początkowo trudne do zniesienia, później jednak sami
uczestnicy wyrażają wdzięczność, że – niekiedy pierwszy raz w życiu – mogli
wejść w doświadczenie milczenia, prowadzące do osobistej rozmowy z Bogiem.
W okresie Adwentu AKM wspólnie z Dziełem Biblijnym organizuje raz w tygodniu nieszpory z medytacją obrazów. Obraz, odpowiednio dobrany do tekstu
biblijnego, pomaga w interpretacji słowa Bożego i inspiruje uczestników celebracji do osobistej modlitwy myślnej. Nieszpory gromadzą od 20 do 30 osób.

II. Studium
Drugą płaszczyzną systematycznego działania AKM jest studium nauczania
Kościoła na temat misji. Odbywa się ono w formie comiesięcznych konwersatoriów, na których czyta się i analizuje fragmenty dokumentów Kościoła. Spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ obecnie większość człon-
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ków AKM to studenci bardzo różnych dyscyplin naukowych, reprezentujący
wiele uczelni Poznania. Zdecydowaną mniejszość stanowią studenci teologii.
Studiowanie konkretnych dokumentów Kościoła jest więc dla tych ludzi czymś
nowym i ciekawym; prowokuje do osobistego zgłębiania omawianych zagadnień. Bardzo ważne jest towarzyszenie osobom biorącym udział w konwersatorium. Niekiedy obcy jest im fachowy język nauczania kościelnego oraz pojawiające się w tekstach, niezrozumiałe sformułowania teologiczne. Rozmowa na ten
temat staje się doskonałą okazją do wejścia w świat, który dotychczas był im
mało znany, rozszerza horyzonty myślowe, uczy Kościoła i odpowiedzialności
wszystkich ochrzczonych za przekaz wiary. Przygotowani wcześniej, członkowie
AKM biorą udział w sympozjach i kongresach misyjnych oraz sami głoszą naukę
Kościoła, służąc np. pomocą podczas rekolekcji szkolnych czy parafialnych. Bez
większych trudności potrafią zrozumieć teologiczne wykłady oraz uczestniczyć
w dyskusji. Systematyczne studium nauczania Kościoła owocuje także tym, iż
studenci sami szukają literatury i czasopism o tematyce misyjnej. Proponują zagadnienia, którymi chcieliby się zająć na konwersatoriach. Tak zrodziły się dwa
projekty, które – opracowane przez konkretne osoby – stanowią dziś propozycję
AKM dla środowisk, do których Koło wychodzi. Te zagadnienia to: „Dzieci
żołnierze” oraz „Sprawiedliwy handel”. Pierwsze z nich było tematem pracy
magisterskiej studenta politologii UAM, drugie opracowała i zaprezentowała
studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Cieszy fakt, że młodzi
ludzie, zainspirowani problemami współczesnego świata oraz nauczaniem Kościoła, potrafią powiązać te sprawy z kierunkiem własnych studiów i w ten sposób, jakby na własnym podwórku, budzić w ludziach wrażliwość na sprawy
istotne, o których milczą media.

III. Animacja
Kolejną przestrzenią działania AKM jest animacja, rozumiana jako rozbudzanie świadomości misyjnej na uczelniach, w ośrodkach duszpasterstwa akademickiego, parafiach czy innych środowiskach, do których docierają studenci. Jest
to szczególny czas, w którym członkowie Koła mogą dzielić się tym wszystkim,
co sami przemodlili, przemyśleli i przeżyli. To, co dokonało się wcześniej, modlitwa i studium, owocuje w tym szczególnym momencie dawania świadectwa.
Animacje w wyżej wymienionych środowiskach stają się możliwe dzięki współpracy Koła z Centrum Misyjnym Archidiecezji Poznańskiej, prowadzonym przez
Siostry Misjonarki Św. Piotra Klawera. W poznańskim domu sióstr klawerianek
odbywają się wszystkie spotkania Koła. Dzięki ogromnej gościnności i życzliwości sióstr, studenci czują się tam, jak u siebie w domu. Niekiedy przychodzą indywidualnie, by porozmawiać z siostrami, pomóc im w różnych pracach czy
pomodlić się w kaplicy. Jedna z sióstr (siostra Elżbieta Sołtysik) jest oddelego-
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wana do współpracy z AKM. Niezależnie od tego, w jakim środowisku odbywa
się animacja, studenci starają się uwrażliwić ludzi, do których wychodzą, na problemy misji, krajów misyjnych i ludzi tam żyjących. Najczęściej spotkania takie
odbywają się w ramach celebracji Eucharystii. Członkowie AKM tworzą zespół,
który dociera do konkretnej parafii, by dawać świadectwo zaangażowania młodych ludzi w misje. Zazwyczaj są oni ubrani w stroje pochodzące z różnych stron
świata. Jest to możliwe dzięki życzliwości sióstr klawerianek, które wypożyczają
studentom – zgromadzone w muzeum misyjnym – eksponaty. Podczas mszy św.,
jeśli proboszcz wyrazi na to zgodę, członkowie Koła pełnią funkcje lektora,
psalmisty, po homilii składają świadectwo własnego zaangażowania w misje,
odczytują intencje modlitwy wiernych oraz przynoszą do ołtarza w uroczystej
procesji dary symbolizujące wszystkie kontynenty świata. Po zakończeniu Eucharystii studenci rozprowadzają przed kościołem materiały misyjne: różańce,
czasopisma, kalendarze, obrazki z modlitwą za misje oraz przedmioty, które własnoręcznie wykonali, jako cegiełki na projekty misyjne realizowane przez Koło.
Ciekawą cegiełką są butelki do wody święconej. Studenci zbierają puste butelki, myją je i, za pomocą farb do malowania na szkle, przyozdabiają motywami
nawiązującymi do tajemnicy chrztu. Nieprzypadkowo taki właśnie przedmiot
wiąże się z misjami. To właśnie na mocy łaski chrztu świętego jesteśmy powołani do głoszenia Chrystusa, do dzielenia się wiarą (Por. RM 71). W Polsce trudno
jest nabyć estetyczne naczynia do przechowywania wody święconej, która używana w domowej kropielnicy przypomina chrześcijanom o ich tożsamości. Rozprowadzanie butelek ma na celu zachęcenie ludzi do powrotu do starej polskiej
tradycji związanej z posiadaniem w domach kropielniczki. Najczęściej zawiesza
się ją przy drzwiach wejściowych, by osoby wchodzące do domu czy z niego
wychodzące mogły przeżegnać się wodą święconą i wspomnieć swój chrzest.
Stosunkowo rzadko można obecnie spotkać w mieszkaniach kropielniczki. Przypominanie o tej starej, polskiej tradycji jest dla studentów z AKM działaniem
ewangelizacyjnym, wskazującym chrześcijanom na ich duchowe korzenie. Ludzie bardzo życzliwie reagują na ten pomysł, pytając niekiedy, gdzie mogą nabyć
kropielnice. Akcja malowania butelek gromadzi osoby, które przez kilka godzin
myją je i przyozdabiają, by później zabrać je na animacje do parafii.
Inną cegiełką, przeznaczoną na wsparcie projektów misyjnych Koła, są bukiety palm przygotowywane na niedzielę palmową i rozprowadzane przed kościołami – w tych wspólnotach, w których grupy duszpasterskie nie robią tego
we własnym zakresie. Palmy przypominają uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, gdzie dokonało się dzieło odkupienia na drzewie krzyża. Studenci, w rozmowach z ludźmi nabywającymi palmy, zwracają uwagę na to, że wszyscy mają
prawo poznać Zbawiciela i doświadczyć owoców Jego krzyżowej ofiary. Naby-
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wając bukiety palmowe, wierni wspierają finansowo tych, którzy na misjach
otwierają serca ludzi na zbawczą miłość Boga.
Najnowszą cegiełkę AKM stanowią paczuszki z kredą, kadzidłem i węgielkiem przygotowywane na uroczystość Objawienia Pańskiego w roku 2010. W
wielu parafiach grupy duszpasterskie rozprowadzają wspomniane przedmioty, by
– po ich poświęceniu – wierni mogli w swych domach zapalić kadzidło na znak
poznania Zbawiciela i oznaczyć drzwi swoich domów symboliką chrześcijańską.
Święto Trzech Króli, jak popularnie nazywa się tę uroczystość, jest wspomnieniem tego momentu w dziejach zbawienia, gdy Jezus objawił się poganom. Bóg
pragnie, by wszyscy ludzie mogli Go poznać, pokochać i Jemu zawierzyć. Tradycja oznaczania poświęconą kredą zewnętrznej strony drzwi mieszkań i domów
oraz palenia kadzidła zachęca osoby, które to czynią, do dawania świadectwa
przynależności do Jezusa. Oznaczony symbolami wiary dom i zapach kadzidła
przypominają o obowiązku głoszenia Boga. Ofiary zebrane w ten sposób studenci przeznaczają na projekty misyjne Koła.
Od dwóch lat studencie włączają się w Poznański Festyn Rodzinny, organizowany przez władze miasta wraz z Caritas Archidiecezji Poznańskiej. W namiocie zakładają „polowe muzeum misyjne”, dając dzieciom oraz dorosłym okazję do obejrzenia eksponatów pochodzących z różnych zakątków świata, do rozmów o misjach oraz zapoznania się z materiałami na temat różnych sposobów
wspierania misji.
Kolejną formą przybliżenia ludziom tematyki misyjnej było zorganizowanie,
podczas pobytu w parafii pw. św. Antoniego w Lesznie, latem 2009 r., misyjnego
happeningu na rynku miejskim. Studenci poprowadzili spotkanie, które w radosny, pogodny sposób – przy śpiewie, tańcu i zabawie ukazywało problematykę
misyjną. Było to pierwsze tego rodzaju doświadczenie.
Od dwóch lat Koło uczestniczy w Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Organizatorzy festiwalu chcą, aby nauka przestała być postrzegana jako hermetyczna, niedostępna i niezrozumiała. Pragną przybliżać tematy, problemy i korzyści,
jakie z niej płyną, pokazać postęp w różnych dyscyplinach oraz nowe kierunki
rozwoju. Dlatego też celem festiwalu jest prezentacja – w atrakcyjnej i zrozumiałej formie – różnorodnych osiągnięć nauki. Dzięki temu jego odbiorcy w krótkim
czasie mogą wysłuchać ciekawych wykładów, wziąć udział w dyskusjach z
uczonymi, zwiedzić niedostępne na co dzień laboratoria i warsztaty badawcze.
Organizatorzy tej imprezy popularyzującej naukę od dwóch lat zapraszają do
współpracy koła naukowe działające na poznańskich uczelniach. AKM odpowiedziało na zaproszenie i przygotowało ciekawe propozycje popularyzujące zagadnienia związane z misjologią i działalnością misyjną Kościoła. W pierwszym
roku uczniowie szkół średnich, do których skierowana jest oferta festiwalu,
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uczestniczyli w prezentacji zatytułowanej „Bezwzględni zbrodniarze czy niewinne ofiary? Dzieci żołnierze we współczesnych konfliktach zbrojnych”, traktującej o dramatycznym problemie wcielania dzieci do grup militarnych. Drugą propozycją Koła było zaprezentowanie doświadczeń związanych z pobytem grupy
studentów w Afryce, na Wyspach Zielonego Przylądka – „Wyspy Zielonego
Przylądka – zielony raj czy wyspiarska pustynia?”10. Prezentację połączono z
degustacją herbaty z trawy cytrynowej, uprawianej na Wyspach. Na kolejną edycję festiwalu, studenci przygotowali w jednej z sal Wydziału Teologicznego
UAM w Poznaniu muzeum misyjne. Goście festiwalu mogli zapoznać się z eksponatami pochodzącymi z różnych krajów misyjnych. Studenci z AKM opowiadali o pochodzeniu i przeznaczeniu prezentowanych przedmiotów, przybliżając
równocześnie przyszłym studentom działalność Koła. Drugą ofertą festiwalową
była prezentacja na temat sprawiedliwego handlu, ukazująca mało znaną formę
współpracy producentów różnych produktów w krajach rozwijających się z odbiorcami w bogatych i rozwiniętych społeczeństwach.
Inną formą animacji misyjnej AKM jest tzw. akcja „Święty Mikołaj”. Jej celem jest prosta, rodzinna katecheza, która ma ukazać prawdę o świętym biskupie
Mikołaju. Wiele dzieci kojarzy dziś postać Mikołaja nie ze świętym, lecz z sympatycznym starszym panem przybywającym z Laponii. Studenci w strojach biskupa Mikołaja oraz anioła udają się 6 grudnia pod wskazane adresy, do domów,
w których czekają na nich dzieci z rodzicami. Krótkie spotkanie, przybliżające
postać św. Mikołaja i tradycję obdarowywania się prezentami, kończy się wspólną modlitwą w intencji dzieci żyjących w ubogich krajach świata. Dzieci otrzymują od Świętego Mikołaja prezenty przygotowane wcześniej przez rodziców.
Ofiary zebrane w czasie tej akcji przeznaczone są na projekty misyjne Koła. Ta
działalność cieszy się wśród studentów dużą popularnością. Czasem więcej jest
chętnych do wcielenia się w postacie św. Mikołaja i anioła, aniżeli strojów, które
posiada AKM.
Studenci pomagają siostrom klaweriankom w organizowaniu Kongresów
Misyjnych Dzieci. Spotkania dla dzieci skupionych w parafialnych grupach misyjnych odbywają się centralnie dla całej Polski lub są organizowane w diecezjach. Przygotowanie programu dla kilkuset dzieci wymaga zaangażowania dużej
grupy ludzi. Wielu członków AKM chętnie włącza się w przygotowanie i prze-
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Teksty na temat AKM oraz obu prezentacji zostały opublikowane w informatorze XI Poznański Festiwal Nauki i sztuki [Poznań 2008] na czterech stronach [niestety publikację wydano
bez oznaczenia stron]. W 2009 r. zrezygnowano z wydawania informatora drukowanego; wszystkie materiały zamieszczono na stronie internetowej Festiwalu. Prezentacje odbyły się 17 października 2008 r. o godz. 12:00 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu przy ul. Wieżowej 2-4 i zgromadziły kilkudziesięciu słuchaczy.
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prowadzenie kongresu. Entuzjazm małych misjonarzy jest najlepszą zapłatą za
poświęcony czas i ofiarowany wysiłek.
Inną formę animacji stanowi pomoc siostrom klaweriankom w prowadzeniu
przez nie rekolekcji szkolnych dla dzieci czy młodzieży. Studenci dzielą się z
uczestnikami rekolekcji swoim doświadczeniem, opowiadają o AKM i projektach realizowanych przez Koło. Niekiedy owocem takich rekolekcji jest powołanie do życia w parafii czy w szkole koła misyjnego.
Dużym wyzwaniem dla AKM stało się zaproszenie do poprowadzenia animacji misyjnej oraz warsztatów na temat tego, co młodzi ludzie mogą zrobić dla
misji. Miało to miejsce podczas sympozjum misjologicznego w seminarium Misjonarzy Maryi Niepokalanej w Obrze, w październiku 2009 roku11. Uczestnikami sympozjum byli klerycy z obrzańskiego seminarium, innych seminariów duchownych z Polski oraz studenci misjologii z Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego z Warszawy, działający w uczelnianym Kole Misyjnym. Mimo
że w grupie reprezentującej AKM nie było nikogo, kto studiuje teologię,
animacja i warsztaty zostały przeprowadzone profesjonalnie. Wielu uczestników sympozjum dziękowało poznańskim studentom za ich zapał i zaangażowanie na rzecz misji.
Latem 2009 r. AKM nawiązało kontakty ze wspólnotą osób upośledzonych
umysłowo „Żurawinka” w Poznaniu, uczestniczącą w warsztatach terapii zajęciowej. To początek tej współpracy. Pierwsze doświadczenie wspólnego muzykowania pozostawiło w sercach uczestników głębokie przeżycia.
Kolejnym przedsięwzięciem AKM jest „Misyjny DKF”, czyli dyskusyjny
klub filmowy. Jest to pomysł, który nie został jeszcze do końca zweryfikowany,
ponieważ do tej pory odbyły się tylko dwie projekcje filmów. Dotychczasowe
zainteresowanie projektem jest zadowalające, ale trudno na razie stwierdzić, czy
będzie on miał charakter długofalowy. Plany dotyczą roku akademickiego
2009/2010. Cieszy fakt, że studenci sami szukają ciekawych i atrakcyjnych sposobów zainteresowania swoich rówieśników tematyką misji.
Jako wyróżnienie potraktowano w AKM propozycję braci ze wspólnoty
ekumenicznej z Taizé, by podczas odbywającego się w Poznaniu – na przełomie
2009 i 2010 r. – Europejskiego Spotkania Młodych (ESM), studenci z Koła po11

W dniach 30 i 31 października 2009 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze odbyła się sesja interdyscyplinarna zatytułowana „Konflikty
perspektyw w historii i praktyce misji”. W pierwszy dniu naukowych, historycznych i misjologicznych wykładów uczestniczył ks. abp H e n r y k H o s e r SAC. Drugi dzień był przeznaczony na
warsztaty misyjne dla studentów i młodzieży.
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prowadzili warsztaty na temat zaangażowania młodych w działalność misyjną
Kościoła. To radość dla studentów, że ich praca została dostrzeżona i doceniona
przez ludzi z zewnątrz, że warsztaty poruszające problematykę misji znalazły się
w grupie 18 tematów, zaproponowanych gościom z różnych krajów świata podczas ESM.
Owocem przeprowadzonych animacji jest nabywanie przez studentów umiejętności przemawiania, dzielenia się wiarą, pokonywania wstydu i lęku, by dawać świadectwo miłości Boga. Ważną rolę odgrywa przygotowanie do animacji. Jest to dobra okazja, by włączyć do konkretnego działania nowe osoby,
nowych członków Koła. Na początku podejmują oni proste, techniczne prace,
uczą się działania w zespole i poznają metody, którymi posługuje się AKM.
Z czasem przydziela się im ważniejsze funkcje, zapewniając pomoc w stawianiu
pierwszych animacyjnych kroków. Po zakończeniu konkretnego projektu odbywa się ewaluacja, która uczy patrzenia wstecz, wyciągania wniosków z tego,
co udało się wykonać, odkrywania popełnionych błędy i planowania bardziej skutecznych działań.

IV. Doświadczenia misyjne
Od 2007 r. Koło podejmuje prace, które są nazywane doświadczeniem misyjnym. Chodzi o to, by sprawdzić się w konkretnym działaniu na terenie
misyjnym, innym kulturowo od tego, w którym żyje się na co dzień. Dotychczas AKM zrealizowało trzy projekty: „Kazachstan 2007”, „Cabo Verde 2008”
oraz „Cabo Verde 2009”.
1. „Kazachstan 2007”
Na zaproszenie abpa Tomasza Pety z Astany, sześcioro studentów wraz z
siostrą klawerianką wyjechało na wakacyjną posługę misyjną do Kazachstanu.
Wyjazd poprzedził stosunkowo krótki, około trzymiesięczny okres przygotowań
– studenci przyswajali sobie podstawy języka rosyjskiego, poznawali historię i
dzisiejszą sytuację Kazachstanu. Doświadczenie misyjne trwało miesiąc. Grupa
podejmowała różne prace, pomagając polskim kapłanom posługującym w tym
kraju. Bardzo ciekawym przeżyciem było uczestniczenie w przygotowaniach do
azjatyckiego spotkania młodych, w którym wzięło udział ok. 500 młodych ludzi
z różnych azjatyckich krajów. Nawiązane wówczas znajomości i przyjaźnie trwają po dzień dzisiejszy.
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2. „Cabo Verde 2008”
Kolejny projekt zrodził się z zaproszenia, jakie skierowała do AKM afrykańska klawerianka, siostra Regina, by przyjechać na Wyspy Zielonego Przylądka
(Cabo Verde). W Kole początkowo przyjęto ten pomysł jako dobry żart. Niełatwo było wyekspediować grupę do Kazachstanu, a co dopiero do Afryki! No i
gdzie leży to Cabo Verde? Dyskutowano o tym, modlono się w tej intencji i analizowano znaki, których Pan Bóg nie szczędził. Kiedy pomysł uzyskał poparcie
przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera oraz
arcybiskupa poznańskiego, wiedziano, że trzeba go zrealizować. Tak zrodziło się
doświadczenie misyjne „Cabo Verde 2008”. Po ogłoszeniu projektu zgłosiło się
około 20 studentów, zainteresowanych wyjazdem. Po wstępnych spotkaniach
pozostało 13 osób, a wśród nich siostra klawerianka i ksiądz, opiekun naukowy
koła. Zaplanowano i podjęto trwające 9 miesięcy przygotowania, obejmujące
formację duchową, pastoralną i kulturową. Uczono się języka portugalskiego,
który jest na Wyspach językiem urzędowym, poznawano geografię, historię i
kulturę Cabo Verde. Za pomocą współczesnych komunikatorów prowadzono
systematyczną korespondencję z siostrami z Wysp. Grupa pragnęła włączyć się
aktywnie w życie tamtejszego Kościoła, dzieląc się wiarą, świętując ją w liturgii
oraz angażując się w działania na rzecz najuboższych. Siostry z Afryki zaproponowały współpracę w prowadzeniu wakacyjnych rekolekcji (obozów szkoleniowych) dla tamtejszej młodzieży. Postanowiono, że każdy ze studentów podzieli
się tym, co robi w ramach swoich studiów oraz, że grupa zaprezentuje swoją
ojczyznę, Kościół w Polsce, Poznań i AKM. Dzięki bogactwu reprezentowanych
kierunków nauki, studenci mogli rozmawiać na tematy teologiczne, medyczne,
ekologiczne oraz współtworzyć życie kulturalne, zwłaszcza przez muzykę i
śpiew. Zaskoczyło ich to, że przy prezentacji przygotowanych treści – w ubogim
kraju, jakim są Wyspy Zielonego Przylądka – mogli skorzystać z komputera i
rzutnika multimedialnego. Urzekła ich troska Kościoła o los ludzi młodych. Biskup Arlindo Furtado powiedział: jeśli my się nimi nie zajmiemy, wychowa ich
ulica i przejmą sekty. Poznańscy studenci uczestniczyli w trzech z pięciu tygodniowych rekolekcji, organizowanych dla młodych Kabowerdyjczyków.
Mieszkali i pracowali razem, modlili się wspólnie i doświadczali głębokiej jedności – mimo różnic, które były tak wyraźne. Pracowali fizyczne przy oddaniu
do użytku – nowo zbudowanego przez siostry – klasztoru i akademika dla studentek z okolicznych wysp. Jednym z najgłębszych przeżyć było odwiedzanie
chorych w najbiedniejszych dzielnicach Mindelo. W klimacie modlitwy różańcowej i wspólnego śpiewu, wielu z nich przyjmowało sakrament namaszczenia
chorych, którego udzielał opiekun Koła oraz medyczną pomoc naszych studentów. Zostawiali chorym przywiezione z Polski leki oraz tzw. „krzyż ręczny” i
figurę Matki Bożej, które mieszkańcy Wysp Zielonego Przylądka przyjmowali z
wielkim wzruszeniem. Dwukrotna wizyta w więzieniu była dopełnieniem obrazu

119

nędzy ludzkiej i cierpienia, a równocześnie zaangażowania Kościoła na rzecz
ludzi, którzy pogubili się na drogach życia. To wszystko dokonywało się w otoczeniu przepięknego świata, surowej niekiedy, przyrody powulkanicznych wysp
rozrzuconych na oceanie. Gościnność i życzliwość spotkanych tam ludzi na zawsze pozostanie w pamięci uczestników tego doświadczenia misyjnego. W czasie
trwania projektu studenci pisali dziennik, który na bieżąco był publikowany na
stronie internetowej AKM. Młodzi ludzie pojechali na Cabo Verde jako misjonarze, by dzielić się tym, co Bóg im dał – zdolnościami oraz wiarą, nadzieją i miłością. Od Stwórcy, ludzi i świata otrzymali o wiele więcej. Studenci z Poznania
przeżyli głęboką prawdę słów Martina Bubera: To, co najważniejsze, dokonuje
się w spotkaniu.
W drodze powrotnej do Polski zrodził się pomysł kolejnego doświadczenia
misyjnego na rok 2009, który polegał na zaproszeniu do Polski i ugoszczeniu
grupy młodych Afrykańczyków z Cabo Verde. Po powrocie do Poznania powstały liczne artykuły, nagrano kilka audycji radiowych i telewizyjnych poświęconych zrealizowanemu projektowi12. Stało się to dobrą okazją do promocji AKM,
Wydziału Teologicznego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz innych uczelni reprezentowanych przez uczestników wyjazdu.
3. „Cabo Verde 2009”
Na zaproszenie AKM przybyło do Polski 10 osób z duszpasterstwa młodzieży z Cabo Verde. Oprócz młodych w grupie była też siostra zakonna i ksiądz,
siostra Regina, klawerianka z Mindelo na wyspie św. Wincentego i ksiądz Ima z
wyspy Sal. Celem projektu było pokazanie gościom z Afryki, którzy posługują u
siebie jako animatorzy różnych grup młodzieżowych, naszych form i metod działania duszpasterskiego wśród ludzi młodych. Wraz z liczną grupą studentów z
AKM goście uczestniczyli w Dominikańskiej Pieszej Pielgrzymce z Krakowa do
Częstochowy, w zorganizowanym przez Szkołę Nowej Ewangelizacji z Poznania
kursie Filip, w święcie młodych zorganizowanym przez księży pallottynów w
Ołtarzewie, gdzie poprowadzili warsztat o życiu w Afryce, oraz w spływie kaja12

Na temat Cabo Verde 2008 ukazały się następujące artykuły: J. C z y ż e w s k i: Młodzi misjonarze. „Przewodnik Katolicki”. R. 2008 nr 32 s. 35; J. L i s e k: Poznańscy studenci na Czarnym
Lądzie. „Przewodnik Katolicki”. R. 2008 nr 34 s. 36–37; J. L i s e k: Przybyliśmy, zobaczyliśmy,
zwyciężyliśmy! „Przewodnik Katolicki”. R. 2008 nr 42 s. 30–31; J. G a d z i ń s k i: Cabo Verde –
moja pierwsza misja. „Echo z Afryki i Innych Kontynentów”. R. 2009 nr 1 s. 20–23; P. D e r e z i ń s k i: Polski ministrant na Czarnym Lądzie. „Króluj nam Chryste”. R. 2009 nr 1 s. 22–23; E.
F e r e n c: Moja mała, duża misja. „List do Chorych”. R. 2009 nr 1 s. 5–7; T. U r b a n i a k i in.:
Mission possible. „Puls UM”. R. 2009 nr 113 s. 24–25. Uczestnicy wyjazdu brali udział w sześciu
audycjach Radia Emaus, dwóch programach Radia Merkury, dwóch audycjach telewizyjnych TVP
3: Drabina Jakubowa oraz Wróćmy do źródła, a także w audycji w telewizji WTK.
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kowym na rzece Drawa. To ostatnie doświadczenie było dla Kabowerdyjczyków
wielkim przeżyciem, ponieważ na Wyspach nie ma rzek, a wyprawa kajakiem
była wielką atrakcją. Animatorzy z Afryki odwiedzili także ośrodek resocjalizacji
uzależnionych w Wierzenicy koło Poznania, prowadzony przez Caritas archidiecezji poznańskiej, gdzie m.in. rozegrali pełen emocji mecz piłki nożnej z pensjonariuszami domu. Zwiedzanie Poznania, Krakowa, Wieliczki, hitlerowskiego
obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, nawiedzenie sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i wiele innych przeżyć pozwoliły młodym Afrykańczykom
choć trochę doświadczyć naszej polskiej historii, religijności, kultury i tradycji.
Ważnym wydarzeniem było dwukrotne spotkanie z arcybiskupem poznańskim
Stanisławem Gądeckim, który osobiście wspierał realizację projektu i od początku udzielił jego twórcom swojego błogosławieństwa, a także krótkie spotkanie w
Krakowie z kard. Stanisławem Dziwiszem. W Poznaniu goście odwiedzali parafie, udzielali wywiadów dla telewizji, rozgłośni radiowych i lokalnych gazet oraz
dali dwa piękne koncerty muzyki kabowerdyjskiej, które zgromadziły liczną
grupę osób.
Realizacja projektu była dla studentów z AKM nie lada wyczynem. Ich zaangażowanie i determinacja, by go dobrze przygotować zarówno pod względem
duchowym, jak i materialnym, by zebrać niezbędne środki finansowe umożliwiające przyjazd i pobyt gości z Afryki w Polsce, budzą wielki podziw. Studenci
poświęcili wiele czasu, by własnoręcznie przygotować cegiełki wspierające projekt Cabo Verde 2009. Członkowie AKM odwiedzali parafie, prowadząc animacje misyjne i zbierając ofiary na realizację projektu. We wszystkich działaniach
młodzi, odkrywający w sobie ducha misyjnego, mogli liczyć na wsparcie sióstr
klawerianek oraz życzliwe zainteresowanie i błogosławieństwo arcybiskupa poznańskiego.
Studenci z AKM głęboko wierzą, że projekt Cabo Verde 2009 nie zakończy
współpracy między archidiecezją poznańską a Kościołem na Wyspach Zielonego
Przylądka. Podobnie jak przed rokiem, na temat tego doświadczenia misyjnego
powstały liczne publikacje, audycje radiowe i telewizyjne13.
13

Na temat Cabo Verde 2009 ukazały się następujące artykuły: Cabo Verde 2009. „Echo z
Afryki i Innych Kontynentów”. R. 2009 nr 9 s. 209; A. S p i ż e w s k a: Kreatywna pomoc – sprawiedliwy handel. „Echo z Afryki i Innych Kontynentów. R. 2009 nr 9 s. 219–221; J. G a d z i ń s k i: AKM na Cabo Verde. „MBB Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu”. R.
2009 nr 7 s. 10; J. M o l i ń s k i: Młodzi z Afryki w Poznaniu – rozmowa z ks. dr. S z y m o n e m
S t u ł k o w s k i m. „MBB Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu”. R. 2009 nr 7
s. 11; Studenci z Afryki w Poznaniu. „Przewodnik Katolicki”. R. 2009 nr 31 s. VIII; S. S t u ł k o w s k i: Cabo Cerde w Polsce. „Przewodnik Katolicki”. R. 2009 nr 33 s. 38–40; KT: Cabo
Verde w Poznaniu. „Przewodnik Katolicki”. R. 2009 nr 35 s. 12; K. T o b o l s k a: Dobrze być ze
sobą. „Przewodnik Katolicki”. R. 2009 nr 35 s. IV; K. K a s p r z a k: Niecodzienna przygoda z
muzyką. „Filantrop Naszych Czasów”. R. 2009 nr 9 s. 27; K. T o b o l s k a: Moje forum – Afry-
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4. Książka o Cabo Verde
Kiedy studenci z AKM przygotowywali się do wyjazdu na Wyspy, nie znaleźli w Polsce żadnego przewodnika, żadnej książki w języku polskim na temat
Cabo Verde. Po powrocie z Afryki powstał pomysł wydania pierwszej polskiej książki na ten temat. Po burzliwych dyskusjach zrodziła się koncepcja
książki, albumu opowiadającego o doświadczeniu misyjnym AKM na Wyspach,
ale także przybliżającego czytelnikowi wyspiarski świat i ludzi tam żyjących.
Autorami zdjęć i tekstów są uczestnicy doświadczenia misyjnego. Książka Czas
spotkania. Doświadczenie misyjne na Wyspach Zielonego Przylądka14, która
ukazała się w połowie sierpnia 2009 r. w nakładzie 3000 egzemplarzy, jest kolejną cegiełką Koła na wsparcie projektów misyjnych, które studenci podejmą w
nadchodzących latach.

V. Podsumowanie
Misyjne zaangażowanie poznańskich studentów ma swoją bogatą, kilkudziesięcioletnią tradycję. Ze środowiska poznańskiego wywodzą się osoby, które w
dojrzałym życiu służyły i służą sprawie misji oraz ludziom biednym i chorym.
To dobry znak, że w środowisku akademickim Poznania nie brakuje studentów,
którzy swoje zdolności oraz czas wolny poświęcają misjom. Poprzez swoją modlitwę, działalność naukową, animacje misyjne w ośrodkach duszpasterstwa akademickiego, parafiach i szkołach odczytują w sercu głosu Boga, który wzywa do
realizacji zobowiązań wynikających z sakramentu chrztu. Takie środowisko
stwarza dobre warunki do rozeznawania drogi życia i do odczytywania powołania. Świadczą o tym dojrzewające w AKM powołania małżeńskie, kapłańskie,
zakonne i misyjne.
Działalność koła naukowego na uczelni – nawet jeśli związane jest ono z
Wydziałem Teologicznym i zajmuje się misjologią, nie jest jeszcze duszpasterstwem. Opisany powyżej sposób funkcjonowania AKM w Poznaniu pokazuje
jednak wyraźnie, że tak może być, że studenci należący do koła naukowego mogą świadomie tworzyć wspólnotę ludzi wierzących, podejmujących wysiłek dzielenia się swoją wiarą z ludźmi, wśród których żyją. W przedstawionych formach
działania członków Koła można wyraźnie zauważyć podstawowe funkcje Kościoła: martyrię, liturgię i diakonię. Studium i animacje są w AKM sposobem
realizacji martyrii, wspólnie przeżywana Eucharystia, żywy różaniec misyjny,
kańczycy wśród nas. „Rokickie Wiadomości”. R. 2009 nr 10. Uczestnicy projektu z AKM i goście
z Cabo Verde brali udział w dwóch programach telewizyjnych TVP 3, w programie telewizji
WTK, czterech audycjach Radia Emaus oraz trzech Radia Merkury.
14
Zob. Czas spotkania. Doświadczenie misyjne na Wyspach Zielonego Przylądka. Red. P.
M ł y n a r e k, S. S t u ł k o w s k i. Poznań 2009 ss. 80.
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rekolekcje stają się sposobem realizowania liturgii, a praca na rzecz potrzebujących i uczenie się służebnego stylu życia świadczą o realizacji diakonii. Pełnienie, w jedności z Chrystusem, tych trzech podstawowych funkcji Kościoła sprawia, że odkrywa się communio, wspólnotę, która jest darem działania Ducha
Świętego. Dzisiejszy entuzjazm studentów, ich wiara i radość z bycia wspólnotą,
z twórczego przeżywania swojej młodości, do złudzenia przypominają klimat
początków Akademickiego Ruchu Misyjnego w Poznaniu, o którym w swych
wspomnieniach mówi Wanda Błeńska15.
Warto zauważyć, że takie doświadczanie Kościoła przez ludzi młodych,
wrażliwych na Boga i drugiego człowieka, jest możliwe dzięki skutecznej posłudze wielu świadków wiary, którzy stanęli na drodze ich życia, w domach rodzinnych, parafiach, innych ośrodkach duszpasterstwa, szkołach, ruchach czy stowarzyszeniach. To owocuje dzisiaj ich odwagą w wyznawaniu wiary oraz gotowością do stawania się bezinteresownym darem z siebie dla Boga i dla bliźnich.
Działalność w ramach AKM nie może zamykać tych młodych ludzi na ich rodzinne parafie, duszpasterstwa akademickie oraz ruchy i stowarzyszenia działające w Kościele. Wielu studentów, oprócz pracy w Kole, działa aktywnie w innych
wspólnotach. Należy żywić nadzieję, że młodzi ludzie, którzy dziś tworzą AKM,
w przyszłości bez kompleksów staną obok swoich proboszczów i podejmą
współodpowiedzialność za duszpasterstwo w parafii. A może Pan Bóg ma wobec
nich inne, plany, które zaowocują powołaniami do pracy misyjnej w kapłaństwie,
życiu zakonnym czy w stanie świeckim? Nie brak przecież takich przykładów w
historii Koła.

15
Por. A. A n d r z e j a k: Promienne lata. Rozmowa z dr W a n d ą B ł e ń s k ą, redaktorem
„Annales Missiologicae”. „Annales Missiologicae Posnanienses”. T. 11. Poznań 2000 s. 12–17
oraz A. A n d r z e j a k, J. R ó ż a ń s k i: Medycyna i ewangelizacja. Rozmowy z W a n d ą B ł e ń s k ą. Poznań 1996 s. 10–13.
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Postawy młodzieży wobec Sakramentu
Pokuty i Pojednania.
Badania empiryczne maturzystów z diecezji siedleckiej

Grzech, choćby najsilniejszy, skoro wydrzesz z łona,
Natychmiast przed oczyma spowiednika skona.
Jak drzewo, gdy mu ziemię obedrzesz z korzeni,
Choć silne, wkrótce uschnie od słońca promieni.
Grzesznik leży, pokutnik dźwiga się na nogi,
A święty stoi prosto, gotowy do drogi.
Adam Mickiewicz

Ojciec Święty Jan Paweł II w Liście apostolskim Salvifici doloris1 podkreśla
działanie zbawcze Chrystusa w aspekcie wyzwolenia człowieka od grzechu i
śmierci. Nie podejmuje wprost zagadnienia związanego z Sakramentem Pokuty i
Pojednania, ale jego refleksja prowadzi w sposób pośredni do niego.
Swoim działaniem zbawczym Jednorodzony Syn wyzwala człowieka od grzechu i śmierci. Przede wszystkim usuwa z dziejów człowieka panowanie grzechu, które zakorzeniło
się pod wpływem złego Ducha, poczynając od grzechu pierworodnego, i daje człowiekowi możliwość życia w łasce uświęcającej. W ślad za zwycięstwem nad grzechem, usuwa
również panowanie śmierci, dając swoim Zmartwychwstaniem początek przyszłego ciał
zmartwychwstania. Jedno i drugie jest istotnym warunkiem „życia wiecznego”, czyli
ostatecznej szczęśliwości człowieka zjednoczonego z Bogiem2.

1
2

11 lutego 1984 r.
Zob. J a n P a w e ł I I: List apostolski Salvifici doloris. Libreria Editrice Vaticana 1984.
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W takim kontekście łatwiej zrozumieć ogromną wagę Sakramentu Pokuty
ustanowionego przez samego Jezusa Chrystusa. Jan Paweł II w Adhortacji Reconciliatio et paenitentia wskazuje, że spowiednik zwłaszcza spotykając się z
tzw. przypadkami trudnymi, powinien uwzględniać dwie podstawowe zasady
postępowania. Pierwsza z nich to zasada współczucia i miłosierdzia, wedle której
Kościół jako kontynuator dzieła Chrystusa, nie chce śmierci grzesznika, lecz aby
się nawrócił i żył3. Druga zasada to zasada prawdy i wierności, dla której Kościół
nie zgadza się nazywać dobra złem i zła dobrem4. Świadomość tych dwóch powyższych zasad powinna prowadzić spowiednika do odkrycia dwóch „rzeczy
świętych”, które domagają się odpowiedzialnego traktowania. Tymi „rzeczami”
świętymi są sakramenty, ( w tym przypadku chodzi o Sakrament Pokuty) które
nie są naszą własnością, ale są jednak własnością sumienia, które mają prawo do
tego, aby nie były zdane na niepewność i zamieszanie5.
Prezentacja niniejsza jest próbą ukazania ważności w życiu religijnym maturzystów Sakramentu Pokuty i Pojednania w wymiarze pastoralnym. Do tego
celu zostały użyte metody jakościowe i ilościowe o charakterze socjologicznym i
psychologicznym. Warto zaznaczyć, iż artykuł ten jest kolejnym przedsięwzięciem badawczym z wykorzystaniem bardzo dużej próby badawczej, tym razem
1206 osób. Praca składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich zawiera teoretyczne podstawy badań w kontekście Sakramentu Pokuty i Pojednania. Natomiast część druga ma charakter empiryczny na którą składają się
takie elementy jak: opis strategii badań, prezentacja metody, analiza ilościowa i jakościowa uzyskanych wyników badań. Całość zamyka się podsumowaniem i wnioskami.

I. Teoretyczne podstawy badań
Badana młodzież maturalna z diecezji siedleckiej prezentowała swoje postawy wobec Sakramentu Pokuty i Pojednania. Problematyka z tym związana
należy niewątpliwe do kwestii bardzo delikatnej, sięga bowiem do prywatnego, a
nawet intymnego obszaru życia ludzkiego. Badanym należą się szczególne słowa
podziękowania nie tylko za trud uczestniczenia w badaniach, ale także wdzięczność za szczere i pełne odpowiedzi, które w wielu przypadkach zaskakiwały
badaczy ogromną dojrzałością i głębią religijnego i duchowego życia.

3

Por. Ez 18, 23.
J a n P a w e ł I I: Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia. Libreria Editrice Vaticana 1984 nr 34.
5
K. K w i a t k o w s k i: Formacja sumienia w kontekście Sakramentu Pokuty. W: Formacja
moralna. Formacja sumienia. Red. J. N a g ó r n y, T. Z a d y k o w i c z. Lublin 2006 s. 46.
4
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1. Zarys historyczny Sakramentu Pokuty
W IV w. zostały usankcjonowane dwa kanony penitencjałów6. Dotyczyły
one bowiem Kościoła Wschodniego i Zachodniego. W świetle tego prawodawstwa człowiek był wykluczany na określony okres czasu z życia Kościoła i nie
mógł przystępować do spowiedzi. Szczególnie restrykcyjnie dokonywało się to
na Wschodzie, gdzie poszczególne grzechy przyporządkowywano do różnych
okresów wykluczenia. W praktyce Kościoła Zachodniego panowała większa
swoboda w tym względzie. Należy dodać, iż w tym okresie spowiedź miała charakter jawny.
Od VI w. rozpowszechnia się w Europie spowiedź uszna. Przyczynili się do
tego w znacznym stopniu mnisi irlandzcy. Do tego czasu bowiem spowiedź na
ogół odbywano publicznie i to bardzo rzadko w ciągu całego życia.
W praktyce anglosaskiej w VII w. ukształtowały się penitencjały irlandzkie.
One to bowiem szczegółowo wyznaczały pokutę związaną przede wszystkim z
postami, modlitwami, pielgrzymkami, a także z zadośćuczynieniem. Nadawane
pokuty dobrane były w taki sposób, aby grzesznik mógł pracować nad własnym
rozwojem w danej dziedzinie, w której przedtem objawił swoją ludzką słabość.
Taka praktyka spowiedzi bardzo szybko rozpowszechniła się na teren nieomal
całej Europy, lecz wkrótce przestano używać penitencjałów na korzyść bardziej
indywidualnego podejścia7.
W okresie średniowiecza obok istniejących zakonów pokutnych pojawił się
dosyć powszechnie praktykowany zwyczaj pokutników. Praktyka biczowania
została przyjęta jako pewien zabobon oczyszczania, o wiele lepszy niż modlitwa
i sakramenty. Pojawiały się coraz bardziej histeryczne, demagogiczne grupy biczowników, które uważały za jedyną możliwość oczyszczenia tzw. „chrzest
krwią”. Grupy te głosiły, że biskupi nie mają ważnych święceń bez takiego
oczyszczenia, a zbawienie możliwe jest dopiero po krwawych chrzcie. Dochodziło wówczas do publicznych kaźni, gdzie grupy nagich biczowników obojga płci
uprawiały krwawą flagellację, która to czasami przeradzała się w tzw. „orgię
świętych”. Z tego też powodu na terenach w szczególny sposób objętych tą praktyką musiała zadziałać ówczesna inkwizycja8.

6

Penitencjały to podstawowe zasady realizowania pokuty po odbytej spowiedzi.
Por. J. K a n t e l a: Sprawowanie Sakramentu Pokuty. Kraków 1993; S. C z e r m i ń s k i:
Tylko dla łajdaków – rozmowy o grzechach. Katowice 2006.
8
Tamże.
7

127

2. Istota Sakramentu Pokuty i Pojednania
Sakrament Pokuty i Pojednania jest jednym z siedmiu sakramentów Kościoła. Jest on koniecznym środkiem zbawienia dla wszystkich, którzy po chrzcie
ciężko zgrzeszyli. Umożliwia on skuteczne odpuszczenie winy grzesznikowi
mocą śmierci Jezusa Chrystusa, a przez to umożliwia ponowne korzystanie z
sakramentów, zwłaszcza z Eucharystii. Sakrament ten można powtarzać9.
Sakramentalny skuteczny znak polega przede wszystkim na kapłańskim ustnie udzielonym rozgrzeszeniu, które jako wyrok sędziowski posiada charakter
oznajmujący. W ciągu wieków w sposób zasadniczy zmieniała się forma tego
sakramentu. Zawsze jednak można wyodrębnić dwa istotne elementy: akty człowieka (żal za grzechy, wyznanie grzechów, zadośćuczynienie) i działanie Boże
za pośrednictwem Kościoła10.
Do ważnej i godziwej spowiedzi niezbędnie konieczny jest żal, wyznanie
grzechów i zadośćuczynienie. Żal doskonały sam gładzi grzechy, do spowiedzi
wystarczy żal niedoskonały. Istnieje obowiązek wyznania wszystkich grzechów
ciężkich. Wyznanie grzechów jest strzeżone tajemnicą spowiedzi. Od Soboru
Laterańskiego IV istnieje ścisły obowiązek kościelny odbycia przynajmniej raz w
roku ważnej spowiedzi11. Szafarz sakramentu nakłada również pokutę, która
powinna mieć charakter zadośćczyniący i leczniczy, tak aby penitent nawrócił się
ze swoich grzechów.
Szafarzem Sakramentu Pokuty jest kapłan, który do ważnego korzystania z
władzy święceń posiada konieczne do tego celu upełnomocnienie - jurysdykcję.
Konieczne jest jednak ze strony przyjmującego ten sakrament dołączenie
własnego wkładu pokuty. Sobór Trydencki określił, że potrzebne są trzy czynniki
penitenta: żal (contritio), wyznanie grzechów (confessio) i zadośćuczynienie
(satisfactio). Można powiedzieć, że powyższe czynniki tworzą „materię” sakramentu, którego formą są słowa „rozgrzeszenia”. Właśnie te trzy akty łącznie z
rozgrzeszeniem stanowią integralne części sakramentu. Ich łączne występowanie
jest nieodzowne do odpuszczenia grzechów12.
Najwięcej trudności i oporów psychicznych rodzi konieczność spowiedzi, czyli wyznania
grzechów. Nawet ludzie wierzący z pewnym niekiedy oporem poddają się tej konieczności. Przeciwnicy wiary zaś atakują spowiedź w imię tego, że człowiekowi nie można narzucić przekazywania komuś innemu najbardziej intymnych spraw osobistych, nawet jeśli
to jest przekazywanie jawne i obwarowane najściślejszym prawem sekretu. Wysuwa się
9

Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 916.
Por. B. M o k r z y c k i: Kościół w oczyszczeniu. Warszawa 1986.
11
S. O l e j n i k: W odpowiedzi na dar i powołanie Boże. Warszawa 1979 s. 429.
12
Tamże, s. 429.
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tu jeszcze cięższy zarzut, a mianowicie, że spowiedź jest torturą psychiczną, rodzajem
duchowego ekshibicjonizmu w ujawnianiu wstydliwych zakamarków wnętrza ludzkiego,
a nawet sadystycznego rozdrapywania ran duszy. Zastrzeżenia podnosi się przeciw spowiedzi nie od dziś. Wysuwano je za Lutrem, który zakwestionował konieczność spowiedzi w imię niczym nie ograniczonej ufności w zbawczą mękę Chrystusa implikowanej w
akcie wiary (fides fiducialis)13.

Sakrament Pokuty i Pojednania jest odbierany w bardzo różnoraki sposób
zwłaszcza przez młodzież. Młodzi ludzie bowiem często nie rozumieją czym on
jest, co powoduje, że go po prostu odrzucają. Aby młody człowiek potrafił zrozumieć, co się dzieje, gdy klęka przy konfesjonale, musi zadać sobie pytanie o
Boga: kim On jest dla mnie ? Wydaje się, że cały problem polega na tym, że
wielu ludzi nie doświadcza w swoim życiu Boga, a przez to Sakrament Pokuty
jest niewłaściwie rozumiany i przeżywany. Pytanie o samego Boga leży u samych podstaw Sakramentu Pojednania14.
Badania młodych ludzi wskazują na fakt, że często stawiają oni pytanie: po
co mówić swoje grzechy nieznajomemu człowiekowi, który na pewno mnie nie
rozumie? Wielu z tych młodych ludzi dużą wagę przywiązuje do tego sakramentu. Trudno im czasami pojąć, że spowiedź jest dobrą nowiną o uzdrowieniu ludzkiego serca, a nie literacką opowieścią o ciemności samego grzechu.
Jeden z teologów w tym kontekście pisze:
Jeśli w nas samych, jak i w młodych ludziach istnieje świadomość okropności grzechu,
jeśli rozumiemy, ile zła wprowadza w nasze życie i jak wielu dóbr nas pozbawia, wtedy
inaczej patrzymy na sakrament będący uwolnieniem od niego15.

Natomiast grzech często jest bagatelizowany, a w takim przypadku Sakrament Pokuty nie tylko zostanie przez nas pomniejszony, ale zatraci swój głęboki
sens. Bardzo często Sakrament Pokuty (jak i pozostałe Sakramenty) traktowany
jest w sposób magiczny. Do tego dochodzi minimalistyczne podejście do tego
Sakramentu. Chcemy wyspowiadać się, aby otrzymać rozgrzeszenie.
Często idziemy do spowiedzi po to, by wypełnić podstawowe warunki,
otrzymać to, na czym nam zależy i nic więcej. Są to ludzie, którzy sięgają po
minimum, otrzymują niewiele. Decydują się na pewną religijną czynność „załatwiają swoje sprawy z Bogiem”, ale tak naprawdę spowiedź nie zmienia ich życia16. Warto jednak uświadomić sobie, że Sakrament Pokuty jest włączony w
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Tamże, s. 430.
R. S z y m k o w i a k: Spowiedź jest spoko. Kraków 2006.
15
Z. S o b o l e w s k i: Vademecum dobrej spowiedzi. Warszawa 2007 s. 8.
16
Tamże, s. 9.
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liturgię Kościoła. Stanowi on bowiem przeżycie egzystencjalne całego człowieka
w jego relacjach społecznych, a nie jest tylko troską o zbawienie własnej duszy17.
Katechizm Kościoła katolickiego wyraźnie przypomina o skutkach duchowych Sakramentu Pokuty:
•
•
•
•

Pojednanie z Bogiem, przez które penitent odzyskuje łaskę.
Pojednanie z Kościołem.
Darowane kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne.
Darowanie, przynajmniej częściowe kar doczesnych, będących skutkiem
grzechu.
• Pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa.
• Wzrost sił duchowych do walki jaką musi prowadzić chrześcijanin18.
Warto podkreślić, iż prawdziwie Sakrament Pokuty, czyli nasze pojednanie z
Bogiem i z ludźmi nie dokonuje się dopiero przy konfesjonale, ale rozpoczyna
się już wcześniej, w sercu nawracającego się człowieka. Uświadomienie sobie
własnych win, pragnienie ich szczerego wyznania i odpokutowania zobowiązuje
grzesznika do przyjęcia wszystkich elementów Sakramentu Pojednania. Są nimi:
żal w sercu, wyznanie ustami swoich przewinień, głęboka pokora oraz owocne
zadośćuczynienie. Pośród aktów penitenta, który chce otrzymać przebaczenie
swoich grzechów, żal za grzechy zajmuje miejsce najważniejsze. Jest nim bowiem odrzucenie, a nawet znienawidzenie popełnionego grzechu. Za taką właśnie postawą idzie postanowienie unikania grzechów w przyszłości19.
Można powiedzieć, że natura Sakramentu Pokuty i Pojednania jest bardzo
złożona, odnosi się ona bowiem nie tylko do indywidualnego wymiaru życia
grzesznika, ale pociąga za sobą wymiar życia wspólnotowego w licznych relacjach wobec ludzi i Boga.
3. Sakrament Pokuty w aspekcie małżeństwa i rodziny
Sakrament Pokuty i Pojednania odgrywa ważną rolę w relacji do małżeństwa. Małżonkowie są zapraszani do czerpania ze źródła łaski, którą nieustannie
daje Zbawiciel w Sakramencie Pokuty. Jeszcze przed zawarciem małżeństwa
narzeczeni powinni do niego się przygotować przez Sakrament Pokuty i Pojednania. W Polsce wymaga się od narzeczonych wysłuchania odpowiednich nauk
przedślubnych i odbycia dwukrotnie spowiedzi przedślubnej. Narzeczeni bowiem
powinni wyrobić w sobie postawę szczerego nawrócenia do Boga i pojednania z
17

B. Nadolski: Liturgika. T. 3. Poznań 1992 s. 81.
Katechizm Kościoła katolickiego, nr 1496.
19
Por. J. S e r e m a k: Krótka lekcja o spowiedzi [www.katolik.pl, z dnia 17 stycznia 2008
roku].
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nim. Pod wpływem Sakramentu Pokuty powinna nastąpić u narzeczonych przemiana ich życia. Ważną rolę odgrywa tu z pewnością odpowiedni spowiednik.
Dobra wola zawarcia małżeństwa powinna opierać się na prawdzie i przebaczającej miłości. W małżeństwie nowożeńcy rozpoczną nowe wspólne życie, a sakrament pokuty jest cenną pomocą, aby je rozpocząć w sposób godny i w łasce
uświęcającej20.
W życiu małżeńskim i rodzinnym Sakrament Pokuty i Pojednania ma również dużą rolę do spełnienia. Małżonkowie powinni ochoczo i szczerze poddawać się Bożej mocy oczyszczenia w Sakramencie Pokuty, aby ich związek nie
doznawał „skazy czy zmarszczki, lecz by był święty i nieskalany” (Ef 5, 27).
Sakrament Pokuty stoi na straży jedności i wierności małżeńskiej, broniąc przed
zdradą i niosąc jej przebaczenie. Sakrament Pokuty jest więc też sposobem na
osiągnięcie doskonałości małżeńskiego życia. Przeżywanie roku liturgicznego i
uroczystości kościelnych oraz rodzinnych powinno być poprzedzone korzystaniem z Bożego miłosierdzia. Również wzajemne wybaczanie sobie, powiązane z
Sakramentem Pokuty ma większą wewnętrzną moc do odbudowania więzi miłości. Gdy małżonkowie wspólnie przystępują do Sakramentu Pokuty, to wypełniają wolę Chrystusa, wzbogacają się łaską, korzystają z kierownictwa duchowego,
a przez to łatwiej realizują swoje małżeńskie powołanie21. W tym też aspekcie
zostały przeprowadzone niniejsze badania, bowiem maturzyści w niedalekiej
perspektywie pragną zawrzeć Sakrament Małżeństwa22.
4. Sondaże na temat spowiedzi
Nieznanego, bardzo wyrozumiałego i miłosiernego spowiednika pragną mieć
penitenci – tak wynika z najnowszych badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK).
W szczególny sposób Wielki Post nakłada na katolików obowiązek przystąpienia do sakramentu spowiedzi. Dla wielu Polaków to jedyna w roku okazja do
spotkania ze spowiednikiem23.
Na zlecenie tygodnika „Niedziela” powstał raport o spowiedzi tych, którzy
deklarują, że są głęboko wierzący i praktykujący. Lutowy sondaż przeprowadzo20

J. Ś l e d z i a n o w s k i: Małżeństwo a sakrament pokuty. W: K o m i s j a Ep i s k o p a t u
P o l s k i Du s z p a s t e r s t w a O g ó l n e g o: Program Duszpasterski na rok 1993/94. Ewangelizacja wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Red. E. S z c z o t o k, A. L i s k o w a c k a. Katowice
1993 s. 245–256.
21
Tamże, s. 245–256.
22
Badania na ten temat zostały opublikowane w „Teologii Praktycznej”. T. 8: 2007 s. 125–
147.
23
http://info.wiara.pl/index.php?grupa=4&art=1204394899.
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no na grupie 686 ankietowanych. Respondentom zadano im m. in. pytanie, kogo
uważają za idealnego spowiednika? Okazało się, że przytłaczająca większość
(ponad 80 proc.) identycznie odpowiedziała, że jest nim nieznany kapłan charakteryzujący się dużą dozą wyrozumiałości i cierpliwości. Osoba, która uważnie
słucha, pomaga zadawaniem pytań, nie oceni pochopnie i nie napiętnuje. Z tych
samych badań wynika m.in., że dla polskich katolików Sakrament Pokuty i Pojednania nie jest tylko jakimś pustym rytuałem, ale ważnym elementem życia
religijnego.
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego – jak już było wspomniane – przeprowadził badania na 686-osobowej grupie katolików, wierzących i praktykujących24. Badanie to zostało przeprowadzone w okresie 13–17 lutego 2008 r. Ankietowani odpowiedzieli na dziewięć pytań. W ankiecie pytano m.in. o częstotliwość przystępowania do spowiedzi i Komunii św. i o to, w jaki sposób wierni
przygotowują się do spowiedzi świętej. Z przeprowadzonego badania wynika, że
katolicy w Polsce poważnie traktują spowiedź. 51,7% respondentów spowiada
się kilka razy w ciągu roku, 46,5% spowiada się raz w miesiącu, a jedynie 1,7%
spowiada się raz w roku. Z sondażu wynika również, że nabożeństwo pierwszego
piątku miesiąca częściej praktykują kobiety – 51,3%, natomiast 42,4% mężczyzn
praktykuje to nabożeństwo.
Ciekawe jest to, że im większa miejscowość, tym częściej katolicy praktykujący korzystają z comiesięcznej spowiedzi.
Bardzo ciekawie przedstawiają się odpowiedzi respondentów na pytanie w
jaki sposób przygotowują się do spowiedzi. Przeważnie penitenci robią rachunek
sumienia z pamięci – 49,6%, z modlitewnika korzysta 34,1%, natomiast 15,6%
korzysta z innej formy przygotowania do Sakramentu Pokuty.
Inna grupa pytań w sondażu odnosiła się do oczekiwań penitentów wobec
spowiednika – czy lepiej, gdy jest to kapłan znajomy czy obcy, stały czy przypadkowy, wyrozumiały czy surowy? Czy spowiedź ma nosić elementy dialogu
czy raczej monologu? 78,7% respondentów oczekuje, że spowiednik będzie wyrozumiały. Jedynie co piąty penitent chce w konfesjonale surowej reprymendy.
Dla 55,7% respondentów kapłan w konfesjonale to „miłosierny ojciec obdarowujący Bożym miłosierdziem”. Dla 47,4% to „kierownik, który pomaga właściwie
wybrać w życiu”, natomiast 9% widzi w kapłanie „sędziego, który nakłada pokutę”, a 34,7% widzi w nim „lekarza, który leczy z grzechów”.
Większość – 77,1% – spodziewa się, że kapłan pomoże im w dobrej spowiedzi przez zadawanie pytań. Co ciekawe, odsetek ten spada wraz z wiekiem ankie24
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Jest to znacząca liczbowo grupa badawcza.

towanych. Bardziej oczekują tego ludzie młodzi, do 25. roku życia – 91,6% niż
penitenci starsi, po 60. roku życia – 66,7%.
Sondaż na temat spowiedzi ukazuje także społeczne efekty Sakramentu Pokuty i Pojednania. 85,9% respondentów przyznało, że Sakrament Pokuty i Pojednania pomaga im w poprawie z ich wad, 53,8 % penitentów staje się lepszymi dla
członków rodziny, 53% łatwiej przebacza innym, 35,4% po spowiedzi jest lepszymi dla sąsiadów i znajomych, natomiast 26,4% lepiej wykonuje swój zawód.
Cieszy, że przeważający procent wiernych przystępuje do spowiedzi regularnie, a nie ogranicza się, jak to dawniej bywało, do dorocznej spowiedzi, wypływającej jedynie z nakazu przykazań oraz zwyczaju religijnego. Wskazywałoby to na dowartościowanie tego sakramentu, a nawet na pewnego rodzaju zapotrzebowanie na dojrzałe jego przeżywanie – komentuje badania Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego ks. dr hab. Marian Duda rektor Instytutu Teologicznego w Częstochowie. Ks. Duda dostrzega także niepokojące znaki. Oddziaływanie spowiedzi na pewne zmiany w życiu zawodowym stwierdza tylko 26,4%,
podczas gdy 73,6% nie udziela żadnej odpowiedzi w tym względzie. Uwidacznia
się tutaj bardziej indywidualistyczna tendencja przeżywania religijności, cechująca się wciąż niewystarczającym przełożeniem swojego życia religijnego na
relacje rodzinne, zawodowe i społeczne – podkreśla Duda.
Z sondażu wynika również, że polscy katolicy rzadko mają stałego spowiednika. Tylko 18,4% deklaruje, że ma kierownika duchowego. Dwie trzecie katolików woli się spowiadać u księdza, którego nie zna25.
5. Wypaczone formy spowiedzi
Wydaje się, że w tym kontekście warto wspomnieć o wypaczonych formach
spowiedzi. Chodzi o to, że młodzi ludzie, zwłaszcza maturzyści nie zdają sobie
sprawy faktu, że spowiedź może być w wielu przypadkach wypaczona. Warto
więc wiedzieć, że spowiedź zawiera przede wszystkim element transcendentny,
wymykający się wszelkim analizom psychologicznym. Chodzi w tym przypadku
o rozgrzeszenie sakramentalne. Pozostałe elementy (warunki) takie jak: rachunek
sumienia, uświadomienie sobie grzechów, ich wyznanie, oskarżenie siebie, żal za
grzechy, postanowienia i zmiana życia mogą być właściwym przedmiotem psychologii26.
Stąd też Jan Paweł II w przemówieniu do Penitencjarni Apostolskiej w 1993
r. wskazuje wyraźnie na znaczenie psychologii:
25
26

Wyniki sondażu tygodnika „Niedziela” publikuje w numerze 9 z datą 2 marca 2008 r.
M. S t e p u l a k: Wybrane zagadnienia z psychologii pastoralnej. Siedlce – Opole 2007
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Sakrament Pokuty nie jest i nie powinien być stać się techniką psychoanalityczną czy psychoterapeutyczną. Tym niemniej, dobre przygotowanie psychologiczne i znajomość nauk o człowieku w ogóle z pewnością ułatwią spowiednikowi
poznanie tajników sumienia oraz dokonywanie rozróżnień – co nie zawsze jest
łatwe – między czynami prawdziwie „ludzkimi” (czyli takimi, za które ponosi
się odpowiedzialność moralną) a czynami „człowieka”. Te ostatnie bywają uwarunkowane mechanizmami psychologicznymi (patologicznymi lub powstałymi
wskutek zadawnionych przyzwyczajeń), które zwalniają z odpowiedzialności
albo ja ograniczają. Sami penitenci często nie uświadamiają sobie różnic dzielących te dwie sytuacje wewnętrzne27.

Z punktu widzenia psychologicznego spowiedź jest uznaniem własnej odpowiedzialności. Jednakże może być i tak, że spowiedź jest środkiem do pomniejszania własnej odpowiedzialności przez przedstawianie siebie jako ofiary
złych okoliczności. Wyróżnić tutaj można trzy sposoby: legalizm, skrupulatność
i masochizm.
• Niektórzy penitenci oskarżają się z wykroczeń, które nawet w ich oczach
nie są ważne, jak na przykład zaniedbanie w odmawianiu modlitwy przed, czy po
jedzeniu. Chodzi więc tutaj o legalizm i o ucieczkę w powierzchowność. Często
tacy ludzie oskarżają przy tym innych, że są źli, nieuczciwi, egoistyczni. Spowiednik zatem powinien mieć przynajmniej podstawową wiedzę, iż ta lista uchybień służy tylko do zamaskowania realnego problemu28.
• Bywa tak, że niektórzy penitenci mają skłonność do wyznawania ciągle
tych samych grzechów. Są to bardzo często sprawy bardzo stare i banalne. Takie zachowanie można by nazwać skrupulatnością lub ucieczką w przeszłość.
Ci ludzie cierpią na zaburzenia neurotyczne, w których chodzi o to, iż rzeczywisty problem danej osoby tkwi gdzie indziej, w obrębie nie rozwiązanych
konfliktów29.
• Ten rodzaj pomniejszania własnej odpowiedzialności w spowiedzi polega
na tym, że penitent wyznaje nie grzechy, ale raczej braki osobiste i charakterologiczne. Robi to w taki sposób, że można śmiało mówić o swoistym masochizmie
lub ucieczce we współczucie. Ma się przy tym wrażenie, że dana osoba czerpie
przyjemność z upokarzania się przed spowiednikiem. Takie zachowanie wskazuje na istnienie osobowości niedojrzałej i histerycznej30.

27

J a n P a w e ł I I: Przemówienie do Penitencjarni Apostolskiej w 1993 r.
M. Z. S t e p u l a k: Wybrane zagadnienia z psychologii pastoralnej. Siedlce – Opole
2007 s. 70.
29
Tamże, s. 71.
30
Tamże, s. 71.
28
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W związku z powyższym wskazana jest nie tylko dalsza, głęboka formacji
ludzi korzystających z Sakramentu Pokuty i Pojednania, ale także formacja kapłanów – spowiedników.

II. Badania empiryczne
W części empirycznej zostanie zaprezentowana strategia badań własnych,
metoda badawcza oraz ilościowa i jakościowa analiza uzyskanych wyników.
1. Strategia badań
W badaniach uczestniczyło 1206 osób, w tym 766 dziewcząt i 440 chłopców. Badania odbywały się w następujących szkołach średnich w diecezji
siedleckiej:
1. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Dęblinie.
2. LO im. J. Lelewela w Żelechowie.
3. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. S. Staszica w Miętnem.
4. I LO im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej.
5. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej.
6. LO im. M. Skłodowskiej – Curie w Rykach.
7. Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Białej Podlaskiej.
8. LO im. M. Kopernika w Parczewie.
9. Zespół Szkół Rolniczych w Jabłoniu.
10. LO im. W.S. Reymonta w Małaszewiczach.
11. I LO im. T. Kościuszki w Łukowie.
12. LO w Komarówce Podlaskiej.
13. LO w Łosicach.
14. LO im. B. Prusa w Siedlcach.
15. LO im. Królowej Jadwigi w Siedlcach.
16. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. M. Kopernika w Siedlcach.
17. KLO im. Świętej Rodziny w Siedlcach.
18. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. W. Sikorskiego w Siedlcach.
19. II LO im. Jana Pawła II w Łukowie.

Badania przeprowadzali alumni II roku Wyższego Seminarium Duchownego
w Siedlcach – Opolu pod moim kierunkiem naukowym31. Metodę badań stanowiła ankieta psychologiczna w następującej formie:

31

Paweł A d a m u s, Piotr B a n c e r z, Paweł B i l s k i, Arkadiusz B y l i n k a, Michał C e l e j, Krystian C z e r s k i, Sławomir G r y s z k a, Ireneusz J u ś k i e w i c z, Wojciech O l ę d z k i,
Radosław P i o t r o w s k i, Adam P o t a p c z u k, Mateusz S o ł t y s, Marek S t r z e ż y s z, Grzegorz S u w a ł a, Arkadiusz Ś l e d ź, Adam Ś l u b o w s k i, Karol W a d a s, Łukasz W a r d a k,
Marek W e r e s a, Krzysztof Z a w a d z k i.
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Sakrament Pojednania
INSTRUKCJA: Poniższa ankieta ma charakter anonimowy. Prosimy u udzielenie szczerych i
pełnych odpowiedzi na podane niżej pytania. Kolejność udzielania odpowiedzi jest dowolna (należy podać numer pytania, na które odpowiadamy).
Dane personalne: Płeć……..
Wiek…….
Typ szkoły (liceum, technikum, inne)………
Miejsce zamieszkania (miasto, osada, wieś)………….
1. Prosimy o określenie Swojej religijności według podanych niżej kryteriów, rozumiejąc, iż
wyrażają one zgodność Twojej deklarowanej wiary z praktyką codziennego życia (wybierz
kategorię poprzez podkreślenie):
a. religijny;
b. średnio religijny;
c. słabo religijny;
d. poszukujący;
e. niereligijny – obojętny;
f. niereligijny – walczący.
2. Jak często korzystasz z sakramentalnej spowiedzi?
3. Czy masz pełne zaufanie do osoby spowiednika? Uzasadnij Swoje zdanie.
4. Opisz jakie cechy spowiednika są najważniejsze dla Ciebie?
5. Czym jest dla Ciebie Sakrament Pokuty?
6. Co sądzisz na temat przekonania, że spowiedź jest stresującym przeżyciem?
7. Jakie znaczenie ma dla Ciebie dobre przygotowanie do spowiedzi poprzez przeprowadzenie
rachunku sumienia?
8. W jaki sposób spowiedź wpływa na zmianę Twojego życia?
Serdecznie dziękujemy za udział w badaniach. Dzięki Twojemu zaangażowaniu otrzymamy
informacje, które będą nam służyły pomocą w przygotowywaniu nowych duszpasterskich metod
do naszej pracy kapłańskiej przy sprawowaniu Sakramentów Świętych.

1. Deklarowana religijność maturzystów
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Religijność
Religijny
Średnio religijny
Słabo religijny
Poszukujący
Niereligijny obojętny
Niereligijny walczący
Brak deklaracji
Razem

Dz. (N)
239
380
90
37
3
3
3
755

%
31.65
50.31
11.92
4.92
0.40
0.40
0.40
100.00

Ch. (N)
90
226
81
26
21
7

%
19.95
50.11
17.96
5.76
4.66
1.56

451

100.00

Razem (N)
329
606
171
63
24
10
3
1206

%
27.28
50.25
14.18
5.22
1.99
0.83
0.25
100.00

Zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowią osoby o deklaracji średnio religijnych 50,25% chłopców i dziewcząt. Nie zauważa się dużej różnicy między
chłopcami a dziewczętami. 27,28% stanowią osoby religijne w tym 31,65%
dziewcząt i 19.95% chłopców. Taka tendencja pojawia się w ostatnich kilkunastu
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latach prowadzonych przeze mnie badań. Być może fakt ten związany jest w
tym, iż dziewczęta są bardziej ekspresyjne i otwarte w sprawach religijnych.
Tylko 14,18% badanych uważa się za słabo religijnych, a 5,22% za poszukujących. Osoby niereligijne, głównie chłopcy stanowią łącznie 2,82%. W tym kontekście można powiedzieć, iż generalnie badani maturzyści deklarują dosyć wysoką religijność w sensie ilościowym, natomiast konkretne ich wypowiedzi
wskazują na ogromne różnice jakościowe w ich religijności.
2. Jak często korzystasz z sakramentalnej spowiedzi?
Lp
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kategorie
Częściej niż raz w miesiącu

Raz w miesiącu
Kilka razy w roku
Dwa razy w roku
Raz w roku
Rzadko
Wcale
Razem

Dz.(N)

%

Ch.(N)

%

20
155
347
165
66
6
12
771

2.60
20.10
45.00
21.40
8.56
0.78
1.56
100.00

13
46
156
137
52
21
10
435

2.99
10.58
35.85
31.50
11.95
4.83
2.30
100.00

Razem (N)
33
201
503
302
118
27
22
1206

%
2.74
16.67
41.70
25.04
9.78
2.25
1.82
100.00

Największa grupa młodych ludzi korzysta z Sakramentu Pokuty kilka razy w
roku. Stanowi ona 41,70%. W tej grupie zdecydowanie częściej do spowiedzi
przystępują dziewczęta 45%. Procent chłopców korzystających ze spowiedzi
kilka razy w roku wynosi 35,95%. 25% maturzystów korzysta z Sakramentu
Pokuty dwa razy w roku. W tym przypadku większą grupę stanowią chłopcy
(31,5%), dziewczęta zaś 21,4%. Z kolei raz w miesiącu przystępuje do spowiedzi
16,67% maturzystów. Tutaj prawie dwukrotnie częściej czynią to dziewczęta.
Jeden raz do roku korzysta ze spowiedzi prawie 10% młodzieży i nie ma tutaj
wielkiej różnicy pomiędzy chłopcami i dziewczętami. Ciekawą podgrupę stanowią ci, którzy do spowiedzi przystępują częściej niż jeden raz w miesiącu. Stanowią oni 2,74% wszystkich badanych. Rzadko i bardzo rzadko do Sakramentu
Pokuty przystępuje 4,38% chłopców oraz 0,78% dziewcząt. Ze spowiedzi nie
korzysta zaś 1,82% badanych maturzystów, co wydaje się nieznaczną grupą 22
osób spośród 1206 osób badanych.
3. Czy masz pełne zaufanie do osoby spowiednika? Uzasadnij Swoje zdanie.
Lp
.
1.
2.
3.
4.
5.

Kategorie

Dz.(N)

%

Ch. (N)

%

Pełne zaufanie
Częściowe
Nie mam
Brak odpowiedzi
Nie wiem
Razem

540
118
82
8
12
760

71.05
15.53
10.79
1.05
1.58
100.00

323
56
56
4
7
446

72.42
12.56
12.56
0.89
1.57
100.00

Razem
(N)
863
174
138
12
19
1206

%
71.56
14.42
11.44
1.00
1.58
100.00
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Warto podkreślić, iż spowiednicy cieszą się dużym zaufaniem u badanej
grupy maturzystów. Grupa ta stanowi bowiem aż 71,56% badanych. Nie zauważa się przy tym znacznej różnicy pomiędzy dziewczętami i chłopcami. 14,42%
ma jedynie ograniczone zaufanie. Natomiast 11,44% badanych nie ma zaufania
do spowiednika. Nieznacznie większą grupę stanowią w tym przypadku chłopcy.
Jedynie 2,58% badanych twierdziło, iż nie ma zdania na ten temat bądź nie
udzieliło wiążącej odpowiedzi.
Należy zwrócić uwagę na wybrane wypowiedzi na ten temat:
DZIEWCZYNA, lat 18: Mam zaufanie, gdyż wiem, że spowiadam się Bogu, nie księdzu. On
jest tylko narzędziem. Poza tym księdza obowiązuje tajemnica spowiedzi. I w końcu kapłan również
jest grzesznikiem, więc nie ma on powodów, aby nie ufać grzesznikowi.
CHŁOPIEC, lat 18: Posiadam pełne zaufanie do kilku wybranych spowiedników, których
znam osobiście. Do innych księży nie mam całkowitego zaufania. Słysząc o różnych niekonsekwencjach w Kościele. Na mój negatywny stosunek do tej kwestii wpływa np. osoba o. Rydzyka, który
oddaliłby mnie od Sakramentu Pokuty i Kościoła, gdybym był mniej wierzący.
DZIEWCZYNA, lat 17: Nie mam pełnego zaufania do osoby spowiednika. Uważam, że
udzielają sakramentu, aby jak najszybciej wyspowiadać ludzi. Zadają taką samą pokutę kilku osobom po kolei (to znaczy, że wszyscy mają podobne grzechy?).
CHŁOPIEC, lat 18: Mam pełne zaufanie do osoby spowiednika, gdyż wiem, że nie powie on
nikomu o moich grzechach skoro obowiązuje go tajemnica spowiedzi.
DZIEWCZYNA, lat 18: Skoro spowiadam się księdzu, który ma za zadanie mnie rozgrzeszyć
w imieniu Boga, jest on bardzo ważną osobą, której mogę zaufać. Myślę, że takie osoby, jak ksiądz,
które przyrzekały przed Bogiem, nie zdradzą mnie przed inną osobą, mogę i chcę im ufać.
CHŁOPIEC, lat 18: Nie, nie ufam księżom, ponieważ uważam, że spora część księży to księża
z »zawodu« a nie z »powołania«. Chociaż z drugiej strony znam kilku tego drugiego typu.
DZIEWCZYNA, lat 18: Mam pełne zaufanie do spowiedników. Uważam ta, gdyż wiem o
całkowitej tajemnicy spowiedzi, a także o tym, że spowiednik pod żadnym pozorem nie może jej
zdradzić.
CHŁOPIEC, lat 18: Nie mam zaufania. Uważam, że nawet jeśli się wyspowiadam to spowiadający będzie patrzył na mnie krzywym okiem.

4. Opisz jakie cechy spowiednika są najważniejsze dla Ciebie?
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cechy spowiednika
Wyrozumiały
Odpowiedzialny, kompetentny
Dyskretny
Cierpliwy
Szczery i otwarty
Kontaktowy, kulturalny
Potrafiący słuchać
Brak odpowiedzi
Inne
Razem

Dz. (N)
357
298
227
166
135
130
107
18
14
1425

%
24.60
20.60
15.70
11.50
9.30
9.00
7.38
1.20
0.90
100.00

Ch. (N)
153
141
82
76
83
56
35
20
20
669

%
22.66
21.10
12.30
11.25
12.41
8.47
5.63
3.40
2.88
100.00

Razem (N)
510
439
309
242
218
186
142
34
34
2121

%
24.13
20.60
14.57
11.47
10.38
8.76
6.69
1.65
1.65
100.00

Badani podawali po kilka cech osobowościowych spowiednika. Najbardziej
pożądaną cechą spowiednika jest wyrozumiałość (24.13% odpowiedzi). Ważna
ona była prawie w jednakowym stopniu dla badanych dziewcząt i chłopców.
138

Druga w kolejności była odpowiedzialność i kompetencja w podobnej proporcji
jak powyższa cecha. Następnie bardzo istotna była dyskrecja i cierpliwość. Wydaje się, iż dyskrecja jest bardziej oczekiwaną cechą osobowości dla badanych
dziewcząt, cierpliwość zaś to cecha jednakowo oczekiwana. Inne ważne w kolejności cechy osobowościowe spowiednika to: szczerość i otwartość, kultura osobista i dobry kontakt oraz umiejętność słuchania. Dla ilustracji warto zobaczyć
jak odpowiadali na to pytanie niektórzy respondenci:
DZIEWCZYNA, lat 18: Najważniejsza dla mnie jest łagodność spowiednika, jego zrozumienie, zainteresowanie i zaangażowanie. Zawsze oczekuję, że usłyszę od spowiednika mądre słowa, a
jego nauka trafi do serca. Lubię, gdy spowiednik angażuje się w swoją powinność i omówi ze mną
moje problemy, daje porady, pokazuje mi moje błędy i drogę do naprawy.
CHŁOPIEC, lat 18: Najlepiej, żeby to nie był człowiek. Spowiedź powinna być indywidualna,
tak jak modlitwa czy rachunek sumienia.
DZIEWCZYNA, lat 18: Spowiednik na pewno nie może być nerwowy i krzyczeć na osobę
spowiadającą się. Powinien porozmawiać spokojnie, wytłumaczyć, co się zrobiło źle i podpowiedzieć, jak to zmienić. Bardzo nie lubię spowiedzi, gdzie mówię grzechy i od razu jest rozgrzeszenie
bez żadnej nauki. Czasami po takiej spowiedzi nie czuję, że do niej przystąpiłam.
CHŁOPIEC, lat 18: Cechy spowiednika, które są dla nie najważniejsze to: gotowość do wysłuchania wszystkiego, co chce powiedzieć, gotowość do zwykłej rozmowy, oczywiście dotyczącej
moich grzechów lub ich powodów, spokojny, ale przekonujący ton.
DZIEWCZYNA, lat 18: Według mnie spowiednik powinien uważnie słuchać osoby, która się
spowiada i starać się jej pomóc rozwiązać problemy. Powinien zadać taką pokutę, która będzie
stosowna do popełnionego przez spowiadającego się grzechu. Ważne jest także to, by dotrzymywał
sekretu spowiedzi.
CHŁOPIEC, lat 18: Spowiednik powinien być dyskretny, obiektywny, lojalny wobec mnie, nie
może oceniać z góry, powinien mówić jaką drogę powinienem wybrać, aby nie popełniać tych
samych błędów, nie może komentować moich grzechów.
DZIEWCZYNA, lat 18: Najważniejsze jest, by spowiednik wysłuchał z uwagą, a później pomógł zrozumieć dlaczego tak czynię. By umiał doradzić, co należy w sobie zmienić. Dodatkowo nie
powinien krzyczeć.
CHŁOPIEC, lat 18: Spowiednik powinien być godzien zaufania. Powinien nawracać na drogę
czystości duszy od grzechu, a nie dawać reprymendę, po której parafianie boją się iść do spowiedzi. Pokuta również powinna dawać do myślenia.

5. Czym jest dla Ciebie Sakrament Pokuty?
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kategorie
Oczyszczenie i szansa poprawy
Pojednanie z Bogiem i ludźmi
Ciężar i obowiązek
Rozmowa z Bogiem
Odpuszczenie grzechów
Brak odpowiedzi
Nie mam zdania
Nie ma znaczenia
Razem

Dz. (N)
431
246
63
70
45
37
19
10
931

%
46.49
26.56
6.80
7.77
4.90
4.0
2.18
1.20
100.00

Ch. (N)
203
105
42
28
28
15
18
13
452

%
Razem (N)
44.94
634
23.23
351
9.29
105
6.19
98
6.19
73
3.31
52
3.98
37
2.87
23
100.00
1373

%
46.19
25.56
7.65
7.14
5.31
3.78
2.70
1.67
100.00

Dla badanych osób Sakrament Pokuty jest pojmowany jako oczyszczenie i
szansa poprawy. Taka odpowiedź wyrażona była w 46% odpowiedzi. Prawie w
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jednakowym stopniu było to ważne zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców. Kolejna grupa odpowiedzi (ponad 25%) odnosiła się do spowiedzi jako pojednania z
Bogiem i ludźmi. Młodzież w znacznie mniejszym procencie odpowiedzi uważa
spowiedź za ciężar i obowiązek, rozmowę z Bogiem oraz jako coś co służy wyłącznie odpuszczeniu grzechów. Tylko niecałe 5% odpowiedzi wskazywało na
to, że spowiedź ma małe znaczenie, ale też, że na ten temat trudno cokolwiek
powiedzieć. A oto jakich wypowiedzi udzielili respondenci:
DZIEWCZYNA, lat 18: Sakrament Pokuty jest dla mnie wyzwoleniem z niewoli grzechu, odbudowaniem relacji z Bogiem.
CHŁOPIEC, lat 18: Sakrament Pokuty jest dla mnie jednym z najważniejszych sakramentów.
Jest on moim pojednaniem z Bogiem, ale także z samym sobą. Jest on konieczny, aby przyjąć Chrystusa do swojego serca oraz w pełni uczestniczyć we Mszy Świętej.
DZIEWCZYNA, lat 18: Sakrament Pokuty jest dla mnie sposobem na oczyszczenie duszy z
grzechów i rozpoczęciem nowego życia już bez grzechów.
CHŁOPIEC, lat 18: Jest sposobem na oczyszczenie się z grzechów oraz tym, by rodzice przestali mnie gnębić za to, że nie chodzę prawie wcale do spowiedzi.
DZIEWCZYNA, lat 18: To sakrament w którym mogę pojednać się z Bogiem, wyznać wszystkie przewinienia, którymi obraziłam Go i zacząć nowe życie w czystości. Sakrament ten pomaga mi
w ocenie swojego życia.
CHŁOPIEC, lat 18: Sakrament Pokuty jest dla mnie pojednaniem się z Bogiem, oczyszczeniem z grzechów, powrotem do stanu ducha w którym odczuwam radość, spokój, harmonię.
DZIEWCZYNA, lat 18: Sakrament Pokuty jest dla mnie wyznaniem grzechów, które mnie
trapią. To dzięki temu sakramentowi czuję ulgę.
CHŁOPIEC, lat 18: Zdobywam odpuszczenie grzechów. Po spowiedzi jest mi „lżej na duszy”,
uspokaja moje sumienie.
DZIEWCZYNA, lat 18: Sakrament Pokuty jest dla mnie okazją do przemyślenia swojego postępowania i próbą naprawienia błędów.

6. Co sądzisz na temat przekonania, że spowiedź
jest stresującym przeżyciem?
Lp.
1.
2.
3.
4.

Kategorie
Przeżycie stresujące
Nie ma stresu
Nie mam zdania
Brak odpowiedzi
Razem

Dz. (N)
498
215
34
19
766

%
65.03
28.06
4.43
2.48
100.00

Ch. (N)
239
168
20
19
446

%
53.59
37.67
4.48
4.26
100.00

Razem (N)
737
383
105
38
1212

%
60.80
31.60
4.45
3.15
100.00

Ankietowani maturzyści w prawie 61% odpowiedzi uznawali, że spowiedź
jest dla nich bardzo stresującym przeżyciem. Większy stres przeżywają dziewczęta (65%) a nieco mniejszy chłopcy (53.59%). Tylko 31.60% odpowiedzi
wskazywało, że spowiedź nie jest dla nich przeżyciem stresującym. Odpowiedzi
te wskazywałyby na pojawienie się pewnej tendencji w której duże znaczenie
odgrywa pierwiastek ludzi w sprawowaniu sakramentu, a więc osoba kapłana –
spowiednika. W tym kontekście ważne są niektóre wypowiedzi maturzystów:
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DZIEWCZYNA, LAT 18: Według mnie ta kwestia zależy od wielu czynników. Spowiedź może być stresująca jeżeli jest obca dla człowieka – przystępuje do niej rzadko, prowadzi niemoralne
życie, nieczęsto bywa w kościele, relacje z osobą duchowną są dla niej trudne. Z drugiej strony
Sakrament Pokuty wcale nie musi być dla niej stresujący – w pewnym stopniu jest ot rozmowa z
Bogiem, naszym Najlepszym Ojcem, którego nie musimy się lękać. Osoby, które regularnie się
spowiadają, a relacje z osobami duchownymi uważają za naturalne, nie powinny mieć żadnych
problemów z otwarciem swojego serca i rozumu przed spowiednikiem.
CHŁOPIEC, lat 18: Spowiedź jest stresującym przeżyciem, gdyż wyznajemy swoje grzechy
niekiedy straszne, ale nie o to chodzi, tylko o to, że każdy chrześcijanin sam może porozmawiać z
Bogiem i wyznać Mu swoje grzechy i zmartwienia. W innych krajach, np. w USA nie ma takiej
spowiedzi jak u nas w Polsce, tylko każdy sam rozmawia z Bogiem. Według mnie taka forma spowiedzi jak w USA jest lepsza.
DZIEWCZYNA, lat 18: Dla mnie spowiedź zazwyczaj jest bezstresowa. Ogólnie potrafię
mówić o swoich grzechach spowiednikowi, chociaż czasami, gdy są uciążliwe zastanawiam się jaką
da mi pokutę i co będzie mówił. Stresuje się wówczas, gdy moje grzechy są ciężkie i krępujące.
CHŁOPIEC, lat 18: Jest przeżyciem stresującym ponieważ spowiadamy się z rzeczy takich,
których nie chcielibyśmy, aby ktokolwiek się o nich dowiedział. Grzechy pokazują nasze słabości, które trudno powiedzieć na głos. W człowieku jest także obawa przed tym czy ksiądz da rozgrzeszenie.
DZIEWCZYNA, lat 18: Na pewno spowiedź bywa stresująca, gdyż często boimy się reakcji
naszego spowiednika. Boimy się tego co nam powie kapłan i czy da odpuszczenie win.
CHŁOPIEC, lat 18: Myślę, że spowiedź jest stresującym przeżyciem. Sam mam taki strach i
nie wiem przed czym.
DZIEWCZYNA, lat 18: Wydaje mi się, że to przekonanie wynika ze złego pojmowania Boga,
jako groźnego sędziego, a nie Miłosiernego Ojca. Według mnie jest to niewłaściwe przekonanie.
Jest to też związane z brakiem przygotowania do spowiedzi.
CHŁOPIEC, lat 18: Zgadzam się, że spowiedź jest stresującym przeżyciem, ponieważ obcej
osobie opowiadamy o swoim złym postępowaniu.

7. Jakie znaczenie ma dla Ciebie dobre przygotowanie do spowiedzi
poprzez przeprowadzenie rachunku sumienia?
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Kategorie
Duże znaczenie
Małe znaczenie
Nie ma znaczenia
Brak odpowiedzi
Nie mam zdania
Razem

Dz. (N)
522
123
80
27
7
759

%
68.78
16.20
10.54
3.56
0.92
100.00

Ch. (N)
272
56
64
25
10
427

%
63.70
13.11
14.99
5.85
2.35
100.00

Razem (N)
794
179
144
52
17
1186

%
66.96
15.09
12.14
4.38
1.43
100.00

Ciekawą i może nawet zaskakującą prawidłowością jest fakt, iż prawie 67%
odpowiedzi podkreśla duże znaczenie rachunku sumienia przed przystąpieniem
do spowiedzi. Małe znaczenie to 15% odpowiedzi, a nie ma znaczenia 12% odpowiedzi. Widać zatem, iż rachunek sumienia jako istotny element (warunek)
Sakramentu Pojednania w 27% odpowiedzi jest mało doceniany. Stąd też warto
by było w oddziaływaniach duszpasterskich zwrócić większą uwagę na uczenie
dzieci, młodzieży a także osób dorosłych prawidłowego kształtowania religijnych postaw wobec rachunku sumienia oraz doceniania jego wielkiej wartości
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duchowej. O ważności rachunku sumienia tak wypowiadają się niektórzy respondenci:
CHŁOPIEC, lat 18: Poprzez rachunek sumienia staram się przypomnieć wszystkie moje grzechy i w pełni skorzystać z Sakramentu Pokuty.
DZIEWCZYNA, lat 18: Rachunek sumienia pomaga mi w przygotowaniu się do spowiedzi i
później łatwiej mi wymienić grzechy, aby ich nie zapomnieć.
CHŁOPIEC, lat 18: Uważam, że rachunek sumienia jest nieodzowny przed przystąpieniem do
Sakramentu Pokuty, gdyż pozwala na przypomnienie grzechów i chwilę refleksji nad życiem.
DZIEWCZYNA, lat 18: Rachunek sumienia jest dla mnie bardzo ważnym elementem przed
spowiedzią, gdyż pozwala mi na przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej spowiedzi.
Dla mnie nie może być spowiedzi bez wypełnienia pięciu warunków Sakramentu Pokuty.
CHŁOPIEC, lat 18: Myślę, że ma znaczenie, wpływa na poprawę swojego życia. Człowiek
może sobie uświadomić co zrobił źle i poprawić się.
DZIEWCZYNA, lat 18: Nie ma dla mnie dużego znaczenia. Po prostu przypominam sobie
grzechy. Czasami robię to w domu, a czasami w kościele przed samą spowiedzią.
CHŁOPIEC, lat 18: Dobre przygotowanie do spowiedzi to także dobra spowiedź. Przeprowadzenie rachunku sumienia jest czymś nieodłącznym, aby spowiedź była udana.
DZIEWCZYNA, lat 18: Rachunek sumienia ma duże znaczenie, gdyż możemy przez dłuższy
czas przemyśleć swoje postępowanie, wyłapać to co jest dobre i to co jest złe. Pomyśleć o zmianie
swoich złych cech, lecz to jest bardzo trudne. Przez takie dobre przygotowanie się do spowiedzi,
sama spowiedź staje się mniej stresująca, ale przeważnie nie mam czasu na dłuższe zastanowienie
się nad sobą.

8. W jaki sposób spowiedź wpływa na zmianę Twojego życia?
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kategorie
Staję się lepszym
Radość, poczucie ulgi
Nie ma wpływu na życie
Postęp religijny
Nie mam zdania
Brak odpowiedzi
Refleksja nad życiem
Inne
Razem

Dz. (N)
439
235
94
104
25
17
18
6
938

%
46.83
25.05
10.02
11.08
2.66
1.81
1.91
0.64
100.00

Ch. (N)
187
116
85
30
17
21
4
8
468

%
39.98
24.78
18.16
6.41
3.63
4.49
0.85
1.70
100.00

Razem (N)
626
351
179
134
42
38
22
14
1406

%
44.52
24.97
12.73
9.53
2.99
2.70
1.56
1.00
100.00

Większość odpowiedzi respondentów wyraźnie wskazuje, iż spowiedź ma
bardzo pozytywny wpływ na rozwój osobowy, religijny i duchowy (łącznie około 80% odpowiedzi). Na ten wynik składają się następujące kategorie: staję się
lepszym, odczuwam radość i poczucie ulgi, zauważam u siebie postęp religijny
oraz to, że przy spowiedzi podejmuje refleksję nad życiem. Dla ponad 12% odpowiedzi spowiedź nie wywiera wpływu na życie. Wydaje się, iż w tym przypadku szczególną kwestią są różnice płciowe. Dziewczęta bowiem zdecydowanie
bardziej niż chłopcy opowiadają się za pozytywnymi kategoriami spowiedzi w
ich codziennym, osobistym, religijnym życiu. O wpływie spowiedzi na codzienne życie świadczą następujące wybrane odpowiedzi respondentów:
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DZIEWCZYNA, lat 18: Kiedy już pozbędę się ciężaru z sumienia jest mi „lżej żyć”. Dodatkowo po rozmowie ze spowiadającym księdzem rozumiem, że postępuję źle i wiem co i jak mogę
zmienić. Jest to dla mnie bardzo ważne, jednak idę do spowiedzi, kiedy suma grzechów zwiększa się.
CHŁOPIEC, lat 18: Po spowiedzi i przyjęciu Komunii Świętej zazwyczaj czuję się tak jakby
wszystko ze mnie schodziło. Czuję się radosny i pogodny. Pragnę czynić dobrze.
DZIEWCZYNA, lat 18: Często mi to nie wychodzi, ale staram się być milsza dla innych, częściej chodzić na Mszę Świętą i jednak modlić się częściej, aby nie stracić tej słabej, ale jednak
jakiejś więzi z Bogiem.
CHŁOPIEC, lat 18: Poprzez spowiedź staram się być lepszym człowiekiem i staram się ograniczać swoje grzechy, co nie zawsze mi wychodzi. Spowiedź czyni lepszym i przybliża do Boga, daje
mi szansę na poprawę. Odgrywa ważną rolę w moim życiu.
DZIEWCZYNA, lat 18: Spowiedź nie wpływa na zmianę mojego życia. Przez krótki okres
staram się coś zmienić w moim postępowaniu, ale po jakimś czasie przestaję.
CHŁOPIEC, lat 18: Pomaga uświadomić sobie jak często grzeszę i podsumować swoje postępowanie.
DZIEWCZYNA, lat 18: Spowiedź w moim życiu zmienia bardzo dużo, ponieważ wiem, że żałuję za swoje grzechy i ona mnie oczyszcza od tego grzechu.
CHŁOPIEC, lat 18: Wpływa, ale na bardzo krótki okres, po upływie którego wszystko wraca
do »normy«.
DZIEWCZYNA, lat 18: Sakrament Pokuty pełni główną rolę w moim życiu. Rozmowa ze
spowiednikiem pozwala mi zrozumieć własne błędy oraz przedsięwziąć środki, aby się zmienić.
Spowiedź jest okazją, aby zacząć wszystko od początku, na nowo zmobilizować się do stawiania
czoła problemom i do dalszego życia.

III. Podsumowanie i wnioski
Problematyka Sakramentu Pokuty w aspekcie spowiedzi budzi dzisiaj szeroki rezonans społeczny. Jest on wywoływany głównie przez media nieprzychylne
religii i Kościołowi katolickiemu. Jednakże Sakrament Pokuty dla ludzi religijnych stanowi ogromną wartość i to (co pokazują badania) niezależnie od wieku
osób badanych. O randze tego sakramentu mówią nie tylko wybitni teologowie,
ale Sakrament Pokuty stała się znaczącym tematem papieskiego przepowiadania,
zwłaszcza przez Jana Pawła II.
W długiej i bogatej historii Kościoła zmieniały się ryty i tendencje sprawowania tegoż sakramentu. Powstawały nawet pozostające w opozycji do siebie
penitencjały. Sama zaś spowiedź na początku chrześcijaństwa miała charakter
jawny. Dopiero od VI w. pojawia się nowa forma spowiedzi, tzw. „spowiedzi
usznej”. W kolejnych wiekach następowała powolna rezygnacja z penitencjałów
na rzecz bardziej indywidualnego, osobowego podejścia. Istotą Sakramentu Pokuty jest kapłańskie rozgrzeszenie. Od Soboru Laterańskiego IV istnieje ścisły
obowiązek kościelny odbywania spowiedzi przynajmniej raz w roku. Spowiedź
taka powinna mieć charakter zadośćczyniący i terapeutyczny, aby penitent nawrócił się ze swoich grzechów. Mimo tego, że Sakrament Pokuty uznawany jest
przez ludzi wierzących za bardzo ważny, to jednak bywa on w bardzo zróżnico143

wany sposób odbierany. Chodzi w tym przypadku zwłaszcza o ludzi młodych.
Raporty prezentujące wyniki badań nad młodzieżą wskazują na coraz większe jej
zróżnicowanie. W niektórych bowiem badaniach podkreślana jest samodzielność
i przedsiębiorczość, w innych konformistyczna i konsumpcyjna mentalność młodzieży. Natomiast z wnikliwej obserwacji osób z nią pracujących wynika, że u
części młodzieży refleksyjność występuje w nikłym stopniu i żyje ona z dnia na
dzień. Z kolei część młodzieży skłonnej do refleksyjnego ujmowania siebie i
świata, unika autonomicznych decyzji, charakteryzują ją lęk przed przyszłością,
występuje też u niej syndrom spadłego liścia32. Jest to zachowanie diametralnie
różne wobec młodzieży o orientacji aktywnej i prospektywnej33.
Warto też w kontekście postaw młodzieży wobec wartości wspomnieć
o czterech wyróżnionych w badaniach H. Świdy-Zaremby typów idealnych34.
Są to:
• Typ autentycznego katolika. Najważniejszą w życiu wartością jest postępowanie moralne zgodne z sumieniem. Nie zależy im na zadowoleniu z wykonywanej pracy, nie cenią osiągnięć, a znalezienie się w sytuacji trudnej staje się
dla nich równoznaczne z poczuciem utraty sensu życia.
• Typ chłodno rywalizujący. Obejmuje młodzież uznającą konkurencję za
zdrową zasadę, preferującą swobodne życie, nie skrępowane zależnością uczuciową. Osoby te odrzucają wartości rodzinne, cenią zaś aktywne życie „bez odpoczynku”.
• Typ emocjonalnego indywidualisty. Sens ma tylko życie nasycone silnymi
emocjami oraz samorealizacja zarówno w miłości i rodzicielstwie, jak i w pracy.
Młodzież ta chce mieć przekonanie, że sama kieruje swoim życiem.
• Typ homeostatyczny. Podstawową wartością o charakterze wspólnotowym jest wewnętrzny spokój i brak zaangażowania. Cenią te osoby przyjaźń i
dostosowanie, poddają się życiu bez buntu.
W wielu badaniach można zauważyć występowanie takich typów zachowań
także w obszarze moralnym, religijnym, a nawet duchowym (choć niekonieczne
z powyższą typologią należałoby się zgadzać). Sondaże przeprowadzane na temat Sakramentu Pokuty wyraźnie wskazują na fakt, że spowiedź stanowi istotną
32

Syndrom spadłego liścia polega na przekonaniu, że jest się kimś zbędnym, nikomu niepotrzebnym, z czym współwystępuje uczucie beznadziejności i bezradności.
33
I. O b u c h o w s k a: Adolescencja. W: Psychologia rozwoju człowieka. T. 2. Red. B.
H a r w a s - N a p i e r a ł a, J. T r e m p a ł a. Warszawa 2000 s. 189; I. O b u c h o w s k a: Kochać i
rozumieć. Poznań 1996.
34
Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych. Warszawa 1995.
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część religijnego życia człowieka (próbka badawcza liczyła 686 osób). Ponad
52% respondentów spowiada się kilka razy w roku, a aż 46,5% raz w miesiącu.
Warto jednak podkreślić, iż próbka badawcza wywodziła się raczej z osób
dorosłych i starszych, gdzie jakość życia religijnego jest inna niż u młodzieży maturalnej. Wiele osób korzysta z rachunku sumienia przed spowiedzią (prawie wszyscy badani). Wielu badanych poszukuje przede wszystkim
spowiedników wyrozumiałych. Spowiedź pomaga respondentom w ich poprawie z niedoskonałości i wad.
Istotne jest to, iż niektóre osoby spowiadają się w sposób niewłaściwy. Chodzi tutaj zatem o wypaczone formy spowiedzi, do których zalicza się: legalizm,
skrupulatność oraz masochizm.
Badania własne przedstawione w niniejszej prezentacji wskazują, iż młodzież maturalna korzystająca z katechizacji szkolnej jest w 78% młodzieżą religijną. Młodzi w tym wieku, mimo pewnej postawy bunty i przekory oraz kwestionowania autorytetów częściej korzystają ze spowiedzi niż osoby starsze. Kilka razy w roku ze spowiedzi korzysta bowiem około 80% badanych. Spowiednicy obdarzani się przy tym dużym zaufaniem (ponad 71%).
Do najbardziej pożądanych cech osobowościowych spowiednika należy wyrozumiałość, odpowiedzialność, kompetencja i dyskrecja, cierpliwość, szczerość
i otwartość, dobry kontakt i kultura osobista oraz umiejętność słuchania. Wyrozumiałość jest ważna dla ponad 24%, co może nieco dziwić w porównaniu z
prezentowymi wcześniej badaniami (78,7%). Być może inaczej postawione były
tam pytania, a być może młodzież okazała się być bardziej analityczna i precyzyjna w odpowiedziach, ponieważ wskazała przy tym wiele innych, znaczących
cech osobowości spowiednika.
Spowiedź dla młodych ludzi ma nade wszystko charakter oczyszczający i
dający szansę poprawy. Jest też okazją do pojednania się Bogiem i ludźmi.
Uznawana jest także przez niektórych jako rozmowa z Bogiem przez pośrednictwo kapłana.
Spowiedź stanowi jednak dla prawie 61% odpowiedzi przeżycie stresujące.
Jest ono o wiele bardziej częstsze dla dziewcząt niż chłopców. Ten fakt można
by tłumaczyć tym, że maturzyści są w okresie często dużego religijnego kryzysowania. Są to przede wszystkim kryzysy o charakterze etyczno – moralnym. Ich
życie przechodzi próby, nie zawsze są w stanie podołać wymaganiom i zasadom
wiary. Stąd też pojawiają się pewne lęki, które generują się jeszcze w sytuacji
spowiedzi. Większa wrażliwość moralna i religijna dziewcząt powoduje, że lęk
na u nich wyższy poziom niż u chłopców.
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Rachunek sumienia przed spowiedzią jest dla młodzieży bardzo ważny, aż
67% odpowiedzi wskazywało, że rachunek sumienia ma duże znaczenie. Tylko
dla 15% odpowiedzi nie ma większego znaczenia. Należy sądzić, iż taka tendencja świadczy o wysokiej wrażliwości sumienia i chęcią odbycia ważnej i pełnej
spowiedzi bez wchodzenia w dwuznaczności i ułatwienia.
Bardzo pocieszające jest to, iż badana młodzież uważa, że spowiedź w widoczny sposób wpływa na zmianę ich życia. Dzięki spowiedzi mają poczucie, że
stają się lepsi, doświadczają radości i poczucia ulgi oraz postępu w życiu religijnym, ale także podejmowania refleksji nad życiem.
Dokonując zatem podsumowania badań można wskazać na potrzebę stworzenia nowych strategii pastoralnych w aspekcie sprawowania Sakramentu Pokuty. W dobie komputeryzacji i zaawansowanych technologii wirtualnych i bezosobowych młody człowiek pragnie osobowego kontaktu z Chrystusem. Oczekuje wiele od kapłana – spowiednika. W tym aspekcie ważne jest, aby przygotowywać alumnów oraz kapłanów do adekwatnego wypełniania roli powiernika
ludzkich spraw. Warto by zatem cały proces formacyjny bardziej zintensyfikować.
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Możliwości stosowania technik medytacji
dalekowschodnich w medytacji chrześcijańskiej

Celem niniejszego opracowania jest określenie możliwości stosowania technik medytacji dalekowschodnich w medytacji chrześcijańskiej. Teksty źródłowe
stanowią: List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej »Orationis formas«, promulgowany w 1989 r. przez Kongregację Nauki Wiary oraz wprowadzenie do tegoż listu autorstwa dzisiejszego
papieża Benedykta XVI, a ówczesnego prefekta tejże Kongregacji, kard. Josepha
Ratzingera1. Całość opracowania podzielono na cztery części. Uwagi wstępne
oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć stanowią treść pierwszej z nich. Druga
część została poświęcona podstawowym różnicom pomiędzy medytacją chrześcijańską a dalekowschodnią, a trzecia możliwościom ewentualnego wykorzystania
technik medytacji z Dalekiego Wschodu w medytacji chrześcijańskiej. W ostatniej części zamieszczono wnioski płynące z przeprowadzonego porównania.

I. W kręgu podstawowych pojęć
Aby określić możliwości stosowania technik medytacji dalekowschodnich w
medytacji chrześcijańskiej należy wpierw zdać sobie sprawę z tego, czym jest
medytacja. Nieuniknione zatem wydaje się sięgnięcie do podstawowych pojęć.
Już samo zdefiniowanie medytacji chrześcijańskiej pokazuje złożoność proble1

K o n g r e g a c j a N a u k i W i a r y: List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych
aspektach medytacji chrześcijańskiej »Orationis formas«. W: AAS. R. 82: 1990 s. 362–379;
„L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 10: 1989 nr 12 s. 3–5; J. R a t z i n g e r: Wprowadzenie. W: List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej, tamże, s. 1–2.
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matyki2. Można powiedzieć, że rozmyślanie jest intelektualną obróbką konkretnej prawdy Bożej w celu jej pokochania i kierowania się nią w życiu3, medytacja
zaś opiera się na doznawaniu, w którym aktywność intelektu schodzi na dalszy
plan, a wysuwa się działanie woli pozostające w ścisłym związku z osobowym
centrum człowieka (…). Medytację nazywa się modlitwą serca (…), to taka modlitwa, w której przeważa uczucie woli nad rozważaniem rozumowym4. Według
powyższych określeń Henryka Wejmana, można, zgodnie z jego sugestią, uznać
medytację za uproszczone rozmyślanie, w którym coraz bardziej zaznacza się
serce nad uprzednią pracą rozmyślającego umysłu5. Jerzy Gogola, zdefiniował
medytację jako przedłużoną refleksję w atmosferze miłości nad prawdami objawionymi i wydarzeniami historii zbawienia w celu przyswojenia ich sobie w umyśle, sercu i uwzględnienia w działaniu6. Za Katechizmem Kościoła katolickiego
można powiedzieć, iż polega ona przede wszystkim na poszukiwaniu zrozumienia pytań dlaczego i jak, aby przylgnąć do tego o co Bóg prosi, i udzielić na to
odpowiedzi (KKK 2705). Pomocą w niej są: Pismo święte, szczególnie Ewangelie, obrazy, teksty liturgiczne, pisma mistrzów duchowych, dzieła z zakresu duchowości, historia i teraźniejszość oraz piękno stworzenia (por. KKK 2705). W
ujęciu Waleriana Słomki na przedmiot medytacji składa się: świat przyrody, własna podmiotowość, powinność moralna, bliźni, dzieła sztuki, symbole, obrazy,
Bóg, Słowo Boże oraz sakramenty święte7. W ciekawy sposób różne określenia
medytacji podsumował w wydanej w 2008 r. książce Piotr Piasecki, który
stwierdził, że medytacja jest miłosnym obcowaniem ze Słowem Bożym Biblii, z
naturą, z tym co ludzkie i co boskie, aby rzeczywistość, będącą przedmiotem medytacji, dotknąć w jej głębi, doświadczyć jej i duchowo ją sobie przyswoić8.
Dla zrealizowania celu tego artykułu wybrano ze wschodnich medytacji
praktyki jogiczne, oraz medytacje: zen oraz transcendentalną. Według klasycznej
definicji joga (ujarzmienie) jest to powściągnięcie (nirodha) zjawisk (vitti) świadomości (citta)9. Chodzi o techniki ascezy i metody medytacji, które są stosowane w Indiach i częściowo w Tybecie. Celem jogi jest wyzwolenie z wszelkich
uwarunkowań świata materialnego, pełnego cierpienia i śmierci (…). W sensie
2
We francuskiej i angielskiej wersji Katechizmu Kościoła katolickiego w miejsce terminu
rozmyślanie występującego w wersji polskiej, użyto terminu medytacja.
3
H. W e j m a n: Komplementarność duchowości stanów życia w Kościele. Poznań 2002 s.
151. Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny. Seria: Materiały i Studia. Vol. 59
4
Tamże.
5
Tamże.
6
J. G o g o l a: Teologia życia duchowego. Cz. 3. Warszawa 1999 s. 93.
7
Por. W. S ł o m k a: Medytuję więc jestem. Łódź 1992 s. 49–108.
8
P. P i a s e c k i: Medytacja chrześcijańska. Antropologiczno-teologiczne podstawy w perspektywie duchowości azjatyckiej. Poznań 2008 s. 27.
9
L. C y b o r a n: Klasyczna joga indyjska. Warszawa 1986 s. XXIII.

148

ogólnym joga oznacza praktykę duchową prowadzącą do osiągnięcia oświecenia
i wyzwolenia, którego warunkiem jest oderwanie się od materii, jakichkolwiek
związków ze światem. W praktykowaniu jogi akcent położony jest na wysiłek
człowieka, autodyscyplinę, dzięki której można osiągnąć przemianę zanim poprosi się – jak w odmianach mistycznych jogi – o pomoc »boską« (spirytystyczną)10.
Trzeba pamiętać, iż istnieje wiele rodzajów jogi, które są związane z różnymi
technikami. Są wśród nich takie, które preferują ćwiczenia fizyczne i oddechowe,
a inne z kolei akcentują medytację, koncentrację, mantry czy np. uwalnianie
energii seksualnej. W licznych odmianach jogi występuje odwołanie się do
bóstw, półbogów, duchów oraz demonów, co sprawia, iż należy ją uważać
również za system światopoglądowo-kultyczny, który określa szczegółowo drogi
prowadzące do wyzwolenia – joga posiada charakter inicjacyjny, gdyż jej praktyki wprowadzają w określony, duchowy świat. Na ścieżkę jogi klasycznej składają się: zasady moralne (nie zabijaj, nie kłam, nie kradnij, zachowaj czystość, odrzuć chciwość), trening psychiczny i fizyczny (oczyszczanie różnych organów ciała i ducha, brak pożądania, asceza), praktyka pewnych
pozycji ciała, trening oddechu, (wycofanie zmysłów), koncentracja, medytacja i kontemplacja (zastój)11.
Zen to szczególny przekaz poza nauką ortodoksyjną, niezależnie od świętych
pism i słów, bezpośrednie zwrócenie się do własnego serca, by poznać własną
naturę i stać się buddą (oświeconym)12. Metoda medytacji zenu składa się z
trzech elementów: określonej postawy ciała prowadzącej do jego opanowania i
otwierającej drogę do nabycia mądrości; odpowiedniego sposobu oddychania
oraz postawy duchowej łączącej się z oświeceniem. Buddysta, który uprawia tę
metodę ma przestrzegać zasad moralności i doskonalić swoją postawę zachowując tzw. Dziesięć głównych wskazań. Na drodze do oświecenia wyróżnia się trzy
etapy. Pierwszy z nich polega na zaangażowaniu umysłu i woli w medytację, aby
uzyskać próżnię ducha, czyli wolność myślenia od własnego ja, a także dojść do
opanowania siebie i swoich złych skłonności. Drugi etap polega na wejściu w
bardziej pasywne doświadczenie w postaci zjawisk paranormalnych. Ostatni etap
to etap właściwego oświecenia, czyli nabycie duchowej siły, którą dany człowiek
miał w sobie, ale ukrytą i niedostępną – na tej wyższej płaszczyźnie bytowania
człowiek nie ma już poczucia bólu, ale doświadcza pokoju i szczęścia13.
Medytacja Transcendentalna jest pewnym systemem medytacji opracowanym przez hinduskiego guru Maharishiego Mahesh Yogi (1917–2008), według
10

A. P o s a c k i: Encyklopedia zagrożeń duchowych. T. 1. Mistyka, ezoteryzm, okultyzm. Radom 2009 s. 337.
11
Por. tamże, s. 337–339.
12
P. P i a s e c k i, dz. cyt., s. 58.
13
Por. tamże, s. 57–66.
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którego można osiągnąć czwarty stan świadomości poprzez posługiwanie się
specjalnie dobraną mantrą. Ów czwarty stan świadomości to tzw. świadomość
transcendentalna. Stosowanie technik Medytacji Transcendentalnej prowadzi
danego człowieka do doświadczenia odmiennych stanów świadomości: transcendentalnej, kosmicznej, bożej, brahmana. Przy świadomości transcendentalnej
ciało znajduje się w stanie fizycznego spoczynku, a umysł w stanie czuwania. Na
poziomie świadomości kosmicznej medytujący przekracza wszelkie zmysły,
myślenie i odczuwanie, zanika w nim egzystencjalne napięcie oraz stres, co
umożliwia odczuwanie prawdziwej szczęśliwości. Owa kosmiczna świadomość
przechodzi później do pozostałych stanów świadomości i tak się z nimi scala, iż
w konsekwencji dochodzi do zupełnego pogrążenia się jednostki w Rzeczywistości Ostatecznej, podobnie jak w klasycznej myśli hinduskiej14. Według zwolenników Medytacji Transcendentalnej jest ona naturalną i spontaniczną techniką,
która pozwala każdej jednostce rozszerzyć swój umysł świadomy i wzbogacić
wszelkie dziedziny życia15. Według nich ma prowadzić do dotarcia do samego
źródła psychiki, nieograniczonego zasobu energii i twórczej inteligencji16. Jest
jednak rzeczą stwierdzoną, iż pozostaje związana z filozofią hinduską i używa
hinduskich mantr oraz praktykuje oddawanie czci hinduskim bóstwom17.

II. Różnice pomiędzy medytacją chrześcijańską a dalekowschodnią
Z uwagi na specyfikę niniejszego opracowania, ukazane zostaną poniżej
podstawowe różnice występujące między chrześcijańską medytacją, a dalekowschodnią, przede wszystkim dotyczące rozumienia Boga, człowieka i jego drogi
do Boga oraz świata. Otóż jeżeli chodzi o rozumienie Boga i drogę człowieka ku
Niemu, to należy zauważyć, iż w indyjskich systemach religijnych nie przyjmuje
się prawdy creatio ex nihilo, a zatem nie uznaje się absolutnego Stwórcy, a jedynie budowniczego, którego dzieło zawsze jest ograniczone prawami kosmosu.
Według tychże wierzeń nasz świat jest przejawem, emanacją, odbiciem rzeczywistości absolutnej. W buddyzmie również nie ma wiary w Boga osobowego,
który stwarza świat i nim kieruje, natomiast jest wiara w różnych bogów, którzy
wprawdzie pomagają ludziom, ale nie są w stanie pomóc im w osiągnięciu najwyższego celu, czyli nirwany. Ci bogowie są śmiertelni i sami muszą się odradzać według prawa przyczynowości. Generalnie można powiedzieć, że Bóg w
religiach Dalekiego Wschodu nie jest traktowany jako osoba, ale raczej jako
bezosobowy akt istnienia, niejako wspólny wszystkim innym istnieniom (panteizm – wszystko jest w Bogu). Natomiast Bóg chrześcijan jest Stwórcą wszystkie14

Tamże, s. 72. Por. także, s. 67–72.
Tamże, s. 67.
16
Tamże.
17
Por. tamże, s. 68 i 72.
15
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go i zachowuje odrębność od swoich stworzeń – Bóg jest inny niż stworzenia.
Chociaż Bóg zaprasza do relacji ze sobą, obdarowuje człowieka swoją miłością,
to jednakże pozostaje względem niego Kimś transcendentnym. Nawet jeśli człowiek poprzez miłość dojdzie do względnie pełnego zjednoczenia z Bogiem na
ziemi oraz absolutnej z NIM jedności w wieczności, to jednak zawsze będzie to
zjednoczenie dwóch osób, a nie unicestwienie człowieka w Bogu. Owo zjednoczenie będzie zawsze darem, łaską, a nie czymś wypracowanym przez człowieka18. Powyższe podkreśla Orationis formas zauważając, iż medytacja chrześcijańska nie prowadzi do pogrążenia się w bezosobowej boskości, lecz jest w pełni
personalistyczna, jest spotkaniem Boga i człowieka. Droga do zjednoczenia z
Bogiem polega na udziale człowieka w drodze Chrystusa (przebóstwieniu), samo
zaś zjednoczenie z Bogiem nigdy nie doprowadza do wchłonięcia ludzkiego ja
przez Boga. Tenże dokument przypomina o istnieniu inności w Bogu (Syn jest
wiecznie inny od Ojca, ale jednocześnie z Nim współistotny w Duchu Świętym)
oraz inności w relacji pomiędzy Bogiem i stworzeniem, która wypływa z różnicy
ich natur19. Według Orationis formas medytacja chrześcijańska jest wielowymiarowa: trynitarna, chrystologiczna i eklezjalna – człowiek jednoczy się z Bogiem
Trójjedynym dzięki Chrystusowi, a powyższe dokonuje się we wspólnocie Kościoła. Jej celem jest, jak przypomina ów dokument, doprowadzenie do komunii
z Bogiem i ludźmi poprzez realizację przykazania miłości Boga i bliźniego: każda chrześcijańska modlitwa kontemplacyjna prowadzi do miłości bliźniego, do
działania i cierpienia, i właśnie w ten sposób najbardziej przybliża do Boga20. To
miłość jest znakiem wyższego poznania i owocem modlitwy21.
Jak już wcześniej zauważono, w religiach Dalekiego Wschodu człowiek jest
traktowany jako część wszechogarniającej boskości – kiedy się z nią spotka,
wtenczas przestaje istnieć rozpływając się w niej. To zaniknięcie człowieka można porównać do kropli oceanu, która wprawdzie wyodrębniona przez wiatr wygląda na coś indywidualnego, jednakże kiedy do niego powróci, to w nim zanika22, a także do fali, która jakby się wznosi nad oceanem, a na wskutek medytacji
powraca do pierwotnej wszechjedności23. Zatem można powiedzieć, że według
mistyki Wschodu człowiek poprzez swój wysiłek może tak całkowicie się połączyć z bóstwem, iż rozpłynie się w bezosobowym bycie. W religiach hinduistycznych człowiek podlega procesowi o charakterze przyczynowo-skutkowym,
a jego zbawienie i uwolnienie jest związane ze wspomnianą już nirwaną. Chodzi
18

Por. J. M a c h n i a k: Bóg i człowiek w religiach Wschodu. Rozmowa z o. J. M. V e r l i n d e. „List”. R. 2005 nr 7–8 s. 28–29. Por. P. P i a s e c k i, dz. cyt., s. 74–77.
19
Por. K o n g r e g a c j a N a u k i W i a r y: List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej »Orationis formas«.., dz. cyt., n. 14 [dalej skrót: OF].
20
OF 13.
21
OF 8.
22
Por. J. M a c h n i a k, dz. cyt., s. 28–29.
23
J. B. L o t z: Wprowadzenie w medytację. Kraków 1983 s. 34.
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o zgaszenie w człowieku potrójnego ognia (żądzy, nienawiści i urojenia), gdyż
jest on źródłem cierpienia. W konsekwencji człowiek zostaje uwolniony od cierpienia i od dalszych wcieleń wstępując w nowy rodzaj istnienia, w życie bez
ograniczeń24. Dla chrześcijanina zbawienie pozostaje zawsze darem Boga, a dążenie do niego dokonuje się w wolnym podejmowaniu przez niego Bożej łaski.
Człowiek współpracuje z łaską Bożą w sposób wolny, Bóg go do komunii ze
sobą zaprasza, wzywa, uzdalnia, ale nie przymusza, nie determinuje sobą.
Również istotną kwestią różniącą chrześcijańską medytację od dalekowschodnich wydaje się fakt, iż chrześcijańska akcentuje moralną przemianę
człowieka, odejście od skupiania się na własnym ja ku zajęciu się Bogiem, natomiast medytacje Dalekiego Wschodu prowadzą do przemiany świadomości poprzez przechodzenie na jej wyższe poziomy25. W perspektywie prowadzenia
życia duchowego należy także zauważyć, iż w dalekowschodnich religiach poszukuje się absolutu we własnym wnętrzu, własne ja zgłębia się poprzez ascezę,
natomiast w chrześcijańskiej mistyce osoba charakteryzuje się biernością, a inicjatywa w pełni należy do Boga. W tym kontekście Orationis formas przytacza
słowa św. Augustyna: Jeśli chcesz znaleźć Boga, mówi, porzuć świat zewnętrzny
i wejdź w siebie. Jednakże nie pozostawaj w sobie, ale przekrocz siebie, bo nie
jesteś Bogiem: On jest głębszy i większy od Ciebie26. Andrzej Siemieniewski
zauważył, iż w duchowości dalekowschodniej szuka się transcendencji na pierwszym miejscu nie w zewnętrznym wobec człowieka objawieniu się suwerennego i
osobowego Boga, ale tylko i wyłącznie w immanencji ludzkiego wnętrza27.
W dalekowschodnich religiach, jak również związanych z nimi metodach
medytacji, istnieje pierwszeństwo doświadczenia przed poznaniem teoretycznym.
Człowiek interesuje się doświadczeniem, przeżyciem, natomiast nie identyfikuje
się intelektualnie z danym systemem wierzeń. Absolut jest traktowany jako immanentna rzeczywistość, co wyklucza działanie łaski28. Natomiast w chrześcijaństwie doświadczenie związane z medytacją jest przyporządkowane wierze, to
znaczy medytacja dzięki osobistemu doświadczeniu pomaga zaakceptować
prawdy wiary. Angażuje całą osobowość człowieka i prowadzi do zjednoczenia z
Bogiem i poczucia obecności świętości Boga29.

24

Por. H. S m i t h: Religie świata. Warszawa 1994 s. 118 i 236.
Por. OF 18–19.
26
OF 19.
27
A. S i e m i e n i e w s k i: Wiele ścieżek na różne szczyty. Mistyka religii. Wydawnictwo
Atla 2. Wrocław 2000 s. 12.
28
Por. T. D a j c z e r: Medytacja buddyjska a chrześcijaństwo. „Ateneum Kapłańskie”. T. 86:
1994 s. 213–216.
29
Por. P. P i a s e c k i, dz. cyt., s. 77–78. Zob. M. C a b a j: Medytacja chrześcijańska a metody związane z religiami Dalekiego Wschodu w świetle Listu Kongregacji Nauki Wiary »Orationis
25
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Szczegółowo różnice między drogą jogi a chrześcijańskim sposobem medytacji uwypuklił w swojej analizie J. A. Cuttat, który dopatrzył się kilku konkretnych rozbieżności. Pierwsza z nich dotyczy zasad etycznych oraz nakazów i
przepisów religijnych. Otóż na drodze jogi służą one jako środek do wyzwolenia
się człowieka z tego świata oraz do poprowadzenia go do opanowanie siebie
samego własnym wysiłkiem, natomiast w chrześcijaństwie zarówno przykazania,
jak i cnoty moralne prowadzą do opanowanie siebie. Dokonuje się to dzięki łasce
Bożej, a nie jedynie przez własny wysiłek. Druga różnica dotyczy postaw ciała:
w jodze stosuje się je dla uzyskania lepszej koncentracji fizjologicznej oraz odprężenia w celu pozbycia się świadomości posiadania własnego ciała. W chrześcijaństwie ćwiczenia gimnastyczne służą otwarciu się na Boga i przygotowaniu
do medytacji. Kolejna różnica jest związana z opanowaniem oddechu: na drodze
jogi ma ono prowadzić do zatrzymania myśli i neutralizacji stanów psychicznych
zmierzając do świadomości kosmicznej, natomiast w chrześcijaństwie oddech ma
pomagać w wyciszeniu służącemu uzyskaniu odpowiedniej przestrzeni dla spotkania z Bogiem. Czwarta różnica dotyczy praktykowania na drodze jogi tzw.
wycofania zmysłów: ma ono prowadzić do uwolnienia osoby medytującej od
wszelkich relacji z innymi, z kolei w modlitwie chrześcijańskiej nie neguje się
zmysłów i relacji ze światem, ale dąży się do poddania ich wyższym władzom
duchowym oraz uświęcenia. Ostatnia ze wskazanych różnic dotyczy wyzwolenia: w jodze jest ono osiągane poprzez zgłębianie podstawowej relacji do samego
siebie, natomiast ekstaza chrześcijańska jest nadzwyczajnym sposobem działania
łaski Bożej występującym w kontemplacji wlanej i jest udzielana w osobowej
relacji człowieka z Bogiem30.

III. Medytacja chrześcijańska a dalekowschodnie
techniki medytacyjne
W świetle ukazanych wcześniej podstawowych różnic pomiędzy religiami
Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwem, a co za tym idzie, między medytacją
dalekowschodnią a chrześcijańską, warto wskazać na szanse i zagrożenia medytacji chrześcijańskiej, jakie jawią się przy sięganiu przez chrześcijan do wschodnich technik medytacyjnych. Wpierw jednak należy odpowiedzieć na dwa pytania: czy można ubogacać chrześcijańską medytację technikami pochodzącymi z
medytacji wschodnich? A jeśli można, to w jakim zakresie i według jakich kryteriów?

formas«. WT UAM. Poznań 2006 s. 65–72 [mps – praca mgr napisana na seminarium z teologii
duchowości ks. prof. dr. hab. Henryka W e j m a n a pod kierunkiem ks. dr. Jacka H a d r y s i a].
30
Por. P. P i a s e c k i, dz. cyt., s. 88–89.
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Jednoznaczna odpowiedź na pierwsze z nich znajduje się we wprowadzeniu
do Orationis formas autorstwa kard. Josepha Ratzingera: Można przyjąć wszystko
i tylko to, co daje się połączyć z podstawową strukturą modlitwy chrześcijańskiej:
z jej personalistycznym i historycznym charakterem, z jej wymiarem społecznym,
tzn. z jej zasadniczym nastawieniem na miłość i codzienną posługę chrześcijańską w świecie, oznacza to przede wszystkim ograniczenie wszelkiego rodzaju
psychotechniki: żadna technika nie jest w stanie zastąpić pragnienia wolności,
które rodzi się w dążeniu do Boga31. Natomiast w jakim stopniu i według jakich
zasad można to czynić, to zależy od tego, na ile owe techniki pomagają w spotkaniu z Bogiem. Można wyodrębnić kilka szczegółowych kryteriów, dotyczących możliwości stosowanie technik metod wschodnich w chrześcijańskiej medytacji32.
Pierwsze z tych kryteriów dotyczy metod, które przypisują sobie szybki duchowy rozwój dzięki ich zastosowaniu: należy je w całości odrzucić, gdyż życie
duchowe jest darem, łaską i nie zależy od wiernego stosowania pewnych reguł.
Owszem, chrześcijanin podejmuje ascezę, ale ona nie zastępuje działania łaski
Bożej, lecz przygotowuje na jej przyjęcie i pomaga z nią współpracować. To
kryterium wiąże się z pokusą posiadania inicjatywy w relacji z Bogiem, dochodzenia do doświadczenia Boga za pomocą określonych ćwiczeń. Tymczasem
życie duchowe jest życiem nadprzyrodzonym i nie można go sobie zdobyć czy
wyprosić bez łaski Bożej. Chrześcijańska kontemplacja nie jest psychologiczną
umiejętnością, jak pisał Thomas Merton, ale łaską teologiczną, która może do nas
przyjść jedynie jako dar, a nie jako wynik naszego własnego, zręcznego posługiwania się duchowymi technikami33. Owe kryterium jest niezwykle istotne, ponieważ, jak zauważa Orationis formas, jest tak, iż niektóre ćwiczenia fizyczne
automatycznie wywołują wrażenia spokoju i odprężenia, uczucia błogości, a
nawet światła i ciepła, przypominające radości duchowe34. Pojawić się może w
takich okolicznościach pokusa uważania tychże wrażeń za autentyczne pociechy Ducha Świętego, co w konsekwencji prowadziłoby do błędnego pojmowania życia duchowego35.
Drugie kryterium dotyczy oceniania jakości modlitwy czy metod medytacyjnych poprzez pryzmat przeżyć modlącego się człowieka. Orationis formas
przestrzega przed takim pojmowaniem jakości modlitwy odwołując się do messa31

J. R a t z i n g e r, dz. cyt., s. 2.
Por. P. G w i a z d a: Zastosowanie technik medytacyjnych niechrześcijańskich religii
wschodu w książkach A. d e M e l l o. Ożywcza inspiracja czy zagrożeni. W: Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem. Red. M. S z y m u l a. Opr. merytoryczno-naukowe pod kier. ks. prof. dr. hab.
Stanisława U r b a ń s k i e g o. Seria: Mistyka Polska nr 6. Warszawa 1999 s. 104–109.
33
T. M e r t o n: Modlitwa kontemplacyjna. Poznań 1998 s. 85.
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lian, fałszywych charyzmatyków z IV wieku, którzy utożsamili łaskę Ducha
Świętego z psychologicznym doświadczeniem jej obecności w duszy36. Uczuciowe
przeżywanie modlitwy nie stanowi jej miary, aczkolwiek może pomagać w życiu
duchowym. Szukanie przeżyć uczuciowych podczas modlitewnych spotkań z
Bogiem nie tylko iż nie pomaga w procesie uświęcenia, ale ów proces utrudnia,
koncentrując daną osobę na siebie samej i jej emocjonalnych doznaniach. Znamienny w tym kontekście jest opis najwyższego stanu duchowego człowieka
autorstwa św. Jana od Krzyża: Polega on nie na przyjemnościach, upodobaniach,
smakach i uczuciach duchowych, lecz na prawdziwej śmierci krzyżowej w zmysłach i duchu37.
Trzecie kryterium jest związane z rozumieniem wewnętrznego oczyszczenia
i drogą prowadzącą do jego osiągnięcia. Otóż w chrześcijaństwie owo oczyszczenie polega przede wszystkim na uwolnieniu od grzechu i od wszelkich nieuporządkowanych przywiązań, natomiast metody dalekowschodnie proponują
osiągnięcie wewnętrznej pustki poprzez oczyszczenie umysłu ze wszelkich obrazów, pojęć czy wyobrażeń o Bogu. Owa droga do oczyszczenia umysłu zakłada
nie tylko porzucenie medytacji zbawczych dzieł Boga Starego i Nowego Przymierza, dokonanych w historii, ale także samej idei Trójjedynego Boga, który jest
miłością, na rzecz zanurzenia się w nieokreślonej otchłani Boskości38. Tymczasem w chrześcijaństwie droga do poznania Bożych tajemnic i zjednoczenia z
Bogiem prowadzi przez Chrystusa i Jego ludzką naturę. Znamienne pod tym
względem jest wyznanie św. Teresy z Avila: nie godzi się nam odwracać rozmyślnie od tego najświętszego Człowieczeństwa Pana naszego Jezusa Chrystusa,
które jest wszystkim dobrem naszym i niezawodnym na wszelkie nędze nasze lekarstwem (…). Za to przynajmniej ręczę, że tacy nie wejdą do tych ostatnich dwu
mieszkań, bo opuściwszy przewodnika, którym jest Jezus najsłodszy, jakże mogą
iść naprzód?39. Orationis formas wprost stwierdza, że próżnią, której potrzebuje
Bóg, jest odrzucenie egoizmu, niekoniecznie zaś odrzucenie rzeczy stworzonych,
które On nam dał i pośród których nas umieścił40.
Czwarte kryterium dotyczy właściwego rozumienia modlitwy serca, czyli
modlitwy Jezusowej, która polega na powtarzaniu słowa Jezus lub jakiegoś krótkiego fragmentu z Pisma świętego. Otóż nie można takiej modlitwy utożsamiać z
dalekowschodnią techniką powtarzania mantry, gdyż głównym celem powtarzania tej ostatniej jest usunięcie rozproszeń i dojście do ukojenia umysłu, natomiast
36
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modlitwa serca stanowi środek pomagający w skoncentrowaniu się na Bożej
obecności41. Autentyczna modlitwa Jezusowa jest przyzywaniem Osoby Chrystusa i przez wymawianie Jego Imienia trwaniem w Jego obecności, natomiast powtarzanie imienia Jezus w duchu mantry prowadziłoby do koncentrowania się
jedynie na dźwięku i doprowadzeniu umysłu do odmiennej świadomości42.
Powyższe kryteria można spuentować, podkreślając niebezpieczeństwo skupienia się na sobie samym przy korzystaniu z metod medytacyjnych dalekiego
Wschodu, a przecież w chrześcijańskiej modlitwie chodzi przede wszystkim o
myślenie o Bogu z miłością, czyli o bycie przy Nim i odczytywanie oraz podejmowanie Jego woli43.
Ze wspomnianych już rozbieżności pomiędzy drogą jogi a chrześcijańską
medytacją J. A. Cuttat wyprowadził konkretne wnioski. Otóż stwierdził, że techniki jogiczne, ukierunkowane na czystą i samotną wewnętrzność, są przeciwieństwem chrześcijańskiego skupienia i zamiast prowadzić do Boga, to od Niego
oddalają. Zauważył, iż nawet po oddzieleniu owych technik od ich filozoficznego podłoża stwarzają one ryzyko dechrystianizacji, osłabiając poczucie grzechu i
wzmacniając przy tym poczucie własnej autonomii. Stwierdził, że w chrześcijańskiej ascezie można stosować techniki jogiczne jedynie w celu dalszego przygotowania do modlitwy korzystając z nich w takich praktykach jak: post, bezruch
ciała, samotność czy walka z rozproszeniami. Postawił tezę, iż stosowanie technik jogicznych może w chrześcijańskiej medytacji wspierać proces uświęcenia
tylko wtenczas, kiedy człowiek stara się samemu na każdym ze stadiów medytacji jogicznej zneutralizować bądź nadrobić tendencję depersonalizującą poprzez
otwarcie swojej jaźni na Boskie Ty. Zatem wspomniany autor zachował daleko
posuniętą wstrzemięźliwość wobec metod medytacji związanych z drogą jogi.

IV. Wnioski końcowe
Stanowisko Kościoła wyrażone w Orationis formas jest bardzo wyważone i
ostrożne. Zgodnie z nim można powiedzieć, iż dalekowschodnie techniki medytacyjne przez pewien czas mogą stanowić dla chrześcijanina pomoc w modlitwie,
przede wszystkim w uświadomieniu sobie Bożej obecności i wewnętrznemu
odprężeniu44. Generalnie z religii niechrześcijańskich można jedynie przyjąć to,
co jest pożyteczne i zarazem nie naraża na utratę chrześcijańskiego rozumienia
medytacji i związanych z nią wymagań: prawdziwa mistyka chrześcijańska nie
41
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ma nic wspólnego z techniką: zawsze jest darem Bożym, którego ten, kto otrzymuje, czuje się niegodny45. Trzeba być świadomym grożących niebezpieczeństw i
zagrożeń związanych z charakterem dalekowschodnich metod medytacyjnych,
ale owa świadomość nie ma prowadzić do rezygnacji z nich w całości, a jedynie
do czujności i roztropności w wykorzystywaniu tego, co sprzyja chrześcijańskiemu życiu duchowemu. Wnikając bardziej w szczegóły można stwierdzić, że
dla chrześcijańskiej medytacji doświadczenia czerpane z dalekowschodnich metod medytacyjnych mogą stanowić pomoc w bardziej uważnym przeżywaniu
przedmiotu medytacji dzięki zastosowaniu ćwiczeń czy technik koncentracyjnomedytacyjnych. Odpowiednie pozycje ciała sprzyjają w głębszej integracji medytacji w wymiarze fizyczno-psychiczno-duchowym. Duchowość dalekowschodnia
pomaga także w głębszej interioryzacji tzw. aktów strzelistych oraz sprzyja dowartościowaniu wymiaru Tajemnicy46. Jednakże daleko posunięta ostrożność jest
bardzo wskazana – znamienne jest stwierdzenie jednego z buddyjskich mistrzów
zen: Wykorzystywanie Zen dla celów chrześcijańskich oznacza niepoważne traktowanie zarówno buddyzmu, jak i chrześcijaństwa. (…) Człowiek Zen drapie się
bezpośrednio tam, gdzie go swędzi. Chrześcijanin, jeśli chciałby ćwiczyć Zen,
musi najpierw zdjąć uwierający but zahamowań, niebezpośredniości, wyobrażeń
wiary – musi odrzucić całą swoją chrześcijańskość47.
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Jana Pawła II otwartość na chrześcijański Wschód

Jedną z najbardziej znaczących form intensywnego wychodzenia naprzeciw
wyzwaniom współczesnego Kościoła w czasie pontyfikatu Jana Pawła II była
jego otwartość wobec wielkiego dziedzictwa i tradycji chrześcijańskiego Wschodu. Tenże papież, najprawdopodobniej z racji swego słowiańskiego pochodzenia
i co za tym idzie szczególnej wrażliwości na duchowo-kulturowe przenikanie
świata wschodniego i zachodniego, okazywał niejako naturalną skłonność ku
temu, aby działać według swojego niezrównanego wzorca łączenia rozdzielonych części w jedną całość. Jego osobiste przeświadczenie o znaczeniu głębi
harmonijnego współbrzmienia dwóch głosów tradycji w jednym Kościele
pozwalało mu, jak chyba jednemu z niewielu swoich poprzedników, w sposób wyjątkowy odczuwać dysonans dawnego podziału i zarazem w sposób niezachwiany dążyć do niwelowania wszelkich zakłóceń. Była to zresztą bardzo istotna przestrzeń duchowej troski papieża, której w przeciągu swego
długiego posługiwania Kościołowi na Stolicy Piotrowej poświęcał wiele
uwagi i twórczego zaangażowania.

I. Zasadnicza orientacja
Każdy, kto pragnie dziś wrócić pamięcią do niezwykle bogatego w dokonania i przykład pontyfikatu papieża Jana Pawła II z pewnością nie może nie zauważyć jego bardzo charakterystyczne i wymowne zorientowanie osobiste, i
jednocześnie całego Kościoła tradycji łacińskiej, w stronę Kościoła tradycji
wschodniej. Konieczne jest, aby synowie i córki Kościoła katolickiego, należący
do tradycji łacińskiej, mogli (...) dzielić razem z Papieżem gorące pragnienie
przywrócenia Kościołowi i światu pełnego obrazu powszechnego Kościoła, wyrażanej nie przez jedną tylko tradycję, ani tym bardziej przez jedną wspólnotę w
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przeciwstawieniu do drugiej1. Była to rzecz znamienna w całkowitej postawie
otwarcia owego zwierzchnika Kościoła katolickiego, w której bynajmniej nie
należałoby doszukiwać się jakichś typowo zewnętrznych czy kurtuazyjnych gestów. Jednocześnie zastanawianie się nad doraźnymi motywami wizji zjednoczeniowej papieża nie posiadałoby żadnych uzasadnionych podstaw. O tym dziś są
w stanie mówić nawet ci przedstawiciele wschodniego chrześcijaństwa, którzy
wcześniej niejednokrotnie z dużą rezerwą albo nawet sceptycyzmem wypowiadali się na temat podejmowanej przez niego drogi zbliżenia ze Wschodem. Jako
głowa Kościoła powszechnego, kierował się przede wszystkim najsłuszniejszą
zasadą widzenia i tworzenia jednej wspólnoty chrześcijańskiej, założonej i prowadzonej przez Jezusa Chrystusa. Ta świadomość dodawała mu także mocy i
wytrwałości w sprawowaniu najwyższego urzędu w Jego Kościele doczesnym.
Co oznaczała w tym wypadku niepodzielność poglądu na Kościół?
Papież zachowywał niezachwiane przekonanie, że pierwotna całość i jedność Kościoła nie została nigdy zniszczona, lecz została jedynie naruszona perspektywa ich prawdziwej realizacji zgodnie z nakazem Chrystusa. Ta niezamierzona niepoprawność, która wydarzyła się w przeszłości ma także swoje określone konsekwencje dla teraźniejszości. Jej skutki to przede wszystkim ciągły brak
jedności i nieustannie pojawiające się nieporozumienia wśród członków wspólnoty chrześcijańskiej. Zdaniem Jana Pawła II istotnym powodem tego dramatycznego skądinąd rozwoju wydarzeń w jednej rodzinie chrześcijańskiej, zwłaszcza po podziale, stało się powolne tracenie z pola widzenia nadrzędnych wartości, którymi były dawna jedność i niepodzielność. W zamian tego zaczęła się
rozwijać coraz bardziej nieposkromiona dążność do odrębności i samodzielności.
Choć nie są to dążenia zasadniczo sprzeczne z ideą jedności i wspólnotowości
Kościoła, tym niemniej na przestrzeni wieków przyjęły one postać dalece niejednoznaczną. Coraz lepiej zdajemy sobie sprawę, że do rozerwania tkanki jedności
doprowadził nie tylko jakiś epizod historyczny czy wyłącznie spór o pierwszeństwo, ale stopniowe wyobcowanie, sprawiające, że odmienności drugiego nie
postrzegano już jako wspólnego bogactwa, ale jako nieusuwalną sprzeczność2.
Dlatego jako głowa Kościoła powszechnego w tym szczególnym momencie dziejowym dla Europy głosił publicznie, że wśród społeczności chrześcijańskiej musi
nastąpić głęboki namysł i refleksja nad tym, co w rzeczywistości spowodowało
ich długotrwałe zobojętnienie wobec pierwotnego stanu jedności3. Swoje słowa
apelu i wezwania papież kierował zarówno do chrześcijan zachodnich, jak i
wschodnich, gdyż wszyscy w jakimś stopniu zawinili w utracie należytej czujności wobec wspólnego dziedzictwa z przeszłości. Cóżby jednak mógł znaczyć ten
głos bez odpowiedniej postawy i ogromnej konsekwencji w działaniu? A tymi
1
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niezwykłymi cechami wykazywał się papież w przeciągu pełnienia najwyższego
urzędu w Kościele w sposób godny najwyższego uznania.
Jego wsłuchiwanie się i wpatrywanie w dziedzictwo duchowe Wschodu
przybrało od początku pontyfikatu szczególny wymiar. Chrześcijańska tradycja
wschodnia wiąże się z pełnym sposobem przyjmowania, rozumienia i przeżywania wiary w Pana Jezusa. W tym sensie jest ona bardzo bliska chrześcijańskiej
tradycji Zachodu, która rodzi się z tej samej wiary i nią się karmi4. Papież pragnął przede wszystkim z całej mocy dowieść, że na Kościół Jezusa Chrystusa
spogląda zawsze jako na całość złożoną z odmiennych, lecz wzajemnie się dopełniających rzeczywistości tradycyjno-misteryjnych. Przez co dążył także do
głębszego uświadomienia całemu światu chrześcijańskiemu, że duchowość zachodnia ma bezpośrednie odniesienie i związek z duchowością wschodnią i odwrotnie. Jedna i druga spuścizna mają sobie ciągle wiele do zaoferowania i stanowią prawdziwe wyzwanie wzajemne. Ich nie należy za wszelką cenę dzielić,
jak to czyniono niegdyś w przeszłości, bądź wskazywać na priorytet którejkolwiek z nich. By móc w pełni docenić i uszanować odmienną tradycję trzeba się
na nią otworzyć i zechcieć bardziej zrozumieć. W przeszłości uczyniono wiele, a
może nawet stanowczo za dużo, aby zasugerować chrześcijanom, że wschodnia i
zachodnia tradycja posiadają odrębny i oparty na innych podstawach źródłowych
kierunek rozwoju. Dlatego też mają niejako uzasadnione powody do istnienia
obok siebie, a nie w łączności i we wzajemnym przenikaniu. Papież Jan Paweł II
postanowił zmienić ten schematyczny pogląd oraz na nowo wskazać na jedyne i
nienaruszone źródło pochodzenia obydwu tradycji w Kościele Chrystusowym.
Wszakże chyba najważniejszym wyrazem jego otwartości wobec chrześcijańskiego Wschodu była swoista rewaloryzacja wschodniego dziedzictwa kultowego, obrzędowego, zwyczajowego i wreszcie teologicznego, duchowego i misteryjnego na płaszczyźnie identyfikacji i wyobrażenia wyznawców łacińskiego
Zachodu. Wraz ze zmianą optyki i nastawienia papieża w stosunku do całej duchowej spuścizny Wschodu, zmienia się także zdecydowanie orientacja w jej
dotychczasowym pojmowaniu i traktowaniu przez łacińskich katolików. Wcześniej bowiem w Kościele łacińskim utarło się pewne przekonanie, i to bynajmniej
nie tylko na gruncie polskim, które przez długi okres czasu rzutowało na postawę
wiernych, iż wschodnie chrześcijaństwo jest zbyt skostniałe i archaiczne. Mało
jest w nim realizmu religijnego i pragmatyzmu kultycznego, ponieważ ukrywa
się ono ciągle za niepojętym rodzajem mitologii wierzeniowej oraz mistagogii
duchowej. Ten sposób postrzegania duchowości wschodniej na Zachodzie, również przez niektórych poprzedników Jana Pawła II, wynikał niewątpliwie z braku
należytego otwarcia i zrozumienia dla odmiennej tradycji. Stąd po stronie łacińskiej przeważało dosyć długo wyraźne zdystansowane nastawienie wobec chrze4

J a n P a w e ł I I: List apostolski Orientale lumen, dz. cyt., n. 5.
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ścijańskiego Wschodu. Zajmowanie takiej postawy, w szczególności przez najwyższych zwierzchników Kościoła katolickiego, nie mogło pozostać bez uwagi
drugiej strony i nie wywołać podobnej reakcji. W efekcie czego następował brak
wzajemnej akceptacji i powstawanie narastającej niechęci. Z kolei innym powodem wzajemnego niezrozumienia i braku akceptacji była nieukrywana chęć
wskazywania przez katolicyzm łaciński na własny realizm praktyczny i obiektywizm zbawczy, tym samym podkreślania swojej wyższości wobec ortodoksyjnej
duchowości Wschodu.
Rzeczywistość ta, niestety, bardzo destrukcyjnie wpłynęła na wzajemne stosunki i spowodowała daleko idące następstwa. Przede wszystkim po obu stronach doszło do olbrzymiego uprzedzenia i trwałego podejrzenia, gdyż od pewnego momentu jedni i drudzy zaczęli oskarżać się nawzajem o niegodziwość zwyczajową oraz przypisywanie sobie nie należących im przywilejów. Coraz bardziej zaczęła zarysowywać się tendencja odmiennej interpretacji kwestii dogmatycznych, co do których istniała zawsze wspólna zgodność. O ile wcześniej na
ten aspekt zwracano jakby mniej uwagi, lecz koncentrowano się znacznie na
strzeżeniu własnej odrębności i osobliwości, o tyle w ostatnim niemal półwieczu
można zauważyć we wzajemnych relacjach zdecydowane odstąpienie od poprzedniego kursu. Niewątpliwie przełomowe znaczenie dla pozytywnego zwrotu
w stosunkach między chrześcijanami Kościoła wschodniego i zachodniego łacińskiego miał II Sobór Watykański5 i to, co się wydarzyło w trakcie jego przebiegu
oraz bezpośrednio po nim. Pamiętał o tym doskonale Jan Paweł II, który brał
aktywny udział w nim i wpływał na całościowy kształt decyzji soborowych. Następnie już jako papież, niesiony częściowo duchem i atmosferą tamtego zgromadzenia, starał się nie zapominać o ważnym dokonaniu Soboru w dziedzinie
wytyczenia nowej strategii otwarcia się katolicyzmu łacińskiego na ortodoksyjny
Wschód i w ogóle bogactwo tradycji wschodniej, z której wiele zapożyczył Kościół Zachodni w zakresie liturgii, duchowej tradycji i porządku prawnego6. Ponadto uznania wagi i znaczenia bliskich relacji z całym Kościołem wschodnim,
celem wzajemnego współdziałania ku przyszłemu zjednoczeniu.
Jako głowa Kościoła powszechnego postanowił wprowadzić w życie najważniejsze założenia soborowe dotyczące chrześcijańskiego Wschodu. Jego odwaga i zdecydowanie w poszukiwaniu autentycznych podstaw porozumienia,
pozwoliły mu znaleźć właściwy punkt odniesienia w stosunkach ze wschodnimi
chrześcijanami. Osiągnąć również to, do czego przez długi okres nie zdołano
doprowadzić we wzajemnych relacjach, mianowicie złagodzić atmosferę napięcia
5
Por. S o b ó r W a t y k a ń s k i I I: Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio oraz Dekret o Katolickich Kościołach Wschodnich Orientalium Ecclesiarum. W: Sobór Watykański II.
Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Nowe tłum. Poznań 2002.
6
Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, tamże, n. 14.
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oraz zaostrzonej konfrontacji. A więc w istotny sposób wpłynąć na wypracowanie nowej formuły wzajemnych relacji i uznania. Przez bardzo jednoznaczne oraz
obiektywne wskazywanie na duchową odmienność i niepowtarzalność chrześcijańskiego Wschodu sprawił, że doszło do ważnego zrównoważenia w spojrzeniu
na obie tradycje wśród wiernych jednego i drugiego Kościoła. To zaś pozwoliło
w znacznym stopniu wyjść z głębokiego izolacjonizmu i zachęcić do dalszego
wzajemnego otwarcia wśród chrześcijan obu tradycji. Każda odrębna tradycja,
każdy Kościół lokalny winien być zawsze otarty i uwrażliwiony na inne Kościoły i
tradycje, a równocześnie na wspólnotę uniwersalną7. Ta olbrzymia otwartość
papieża Jana Pawła II na chrześcijański Wschód dała na chrześcijańskim Zachodzie szczególny impuls do głębszego zainteresowania jego wielkim dziedzictwem duchowym. Wpłynął także, przynajmniej pośrednio, na zmianę dotychczasowego, niezbyt entuzjastycznego nastawienia chrześcijan wschodnich wobec
Rzymskiej Stolicy Piotrowej oraz wzbudził ich zainteresowanie wzmocnieniem
relacji z łacińskim dziedzictwem duchowym.

II. Wiarygodna motywacja
Trudno jest dziś przecenić znaczenie wydarzenia, które miało miejsce na początku pontyfikatu Jana Pawła II, mianowicie rozpoczęcie w 1980 r. oficjalnego
dialogu doktrynalnego Kościoła łacińskiego ze wschodnim Kościołem prawosławnym. Poprzedzony on został wspólnym działaniem przygotowawczym papieża oraz patriarchy Dimitriosa I, które umożliwiło ogłoszenie 30 listopada
1979 r. ustanowienia dwustronnej Komisji Mieszanej do dialogu teologicznego.
Był to niewątpliwie przełomowy moment w dziejach relacji obydwu Kościołów,
ale również niezwykle istotny w osobistym zaangażowaniu papieża w proces
dyskusji oraz wymiany poglądów między dwoma partnerami. Wydaje się, że
odtąd nie było dla niego bardziej motywującego zakresu inicjatywy i aktywności
w życiu Kościoła. Jan Paweł II był głęboko przekonany, że nadszedł moment w
historii obu Kościołów, który trzeba w należyty sposób wykorzystać. Wspomniał
o tym także w swoim posłaniu skierowanym do ukraińskiej wspólnoty katolickiej
z okazji tysiąclecia chrztu Rusi Kijowskiej: Dzisiaj na podstawie odnowionej i
pogłębionej refleksji teologicznej, a tym bardziej na podstawie podjętego dialogu
między Katolikami i Prawosławnymi, poszukujemy nowych dróg prowadzących
do upragnionego celu8. Zaniechanie tej szansy mogłoby oznaczać dalsze przeciąganie, i tym samym, pogłębianie istniejącego stanu apatii i niechęci we wzajemnych stosunkach. Tego zaś, jako zwierzchnik Kościoła katolickiego, nie
chciał akceptować i równocześnie nie zamierzał pozostawać bezczynny. Dlatego
7

J a n P a w e ł I I: Encyklika Slavorum apostoli. Libreria Editrice Vaticana 1985 n. 27.
Por. J a n P a w e ł I I: Przesłanie z okazji 1000-lecia Chrztu Rusi Kijowskiej Magnum
baptismi donum. Libreria Editrice Vaticana 1988 n. 5.
8
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z ogromnym uznaniem przyjmował zawsze gesty otwarcia i pragnienia współpracy ze strony Kościoła prawosławnego na czele z patriarchą ekumenicznym.
Papież doskonale wiedział, jak ogromne znaczenie dla realizacji całego dzieła związanego z prowadzeniem dialogu i wspólnym wytyczaniem kierunków
porozumienia ma pozytywne nastawienie oraz wsparcie najwyższego hierarchy
prawosławnego. Zresztą nie wyobrażał sobie, aby mogło być inaczej i by można
było skutecznie inicjować dwustronne rozmowy bez zdecydowanego opowiedzenia się za nimi zwierzchników obu Kościołów. Ponadto wypowiadając się
niejednokrotnie w kwestii dialogu katolicko-prawosławnego przekonywał, iż nie
zamierza pouczać drugiej strony, w jaki sposób ma postępować, czy tym bardziej
próbować jej cokolwiek narzucać. Dzięki temu wzbudzał niezbędne zaufanie i
wiarygodność partnerską. Wola współpracy jest wystarczającym argumentem,
aby prezentować własne poglądy zgodnie ze swoimi przekonaniami i zarazem
uznawać nieuniknioną potrzebę ich weryfikacji w konfrontacji z innymi.
W pojęciu Jana Pawła II na przestrzeni wieków, zarówno w Kościele katolickim jak i prawosławnym, zaistniał cały szereg zdarzeń, które dziś nie mogą
stanowić przykładu do naśladowania. Niemniej dzisiejsze wspólne spojrzenie
wstecz, i także krytyczna ocena tego, co było niegodziwe, może jedynie pomóc
zrzucić z siebie przeklęte jarzmo egoistycznego braku tolerancji. Zwłaszcza
wszelkie przejawy negatywnego sprzeciwu wobec prawa do odrębności i autonomii winny być poddane należytemu osądowi oraz stać się rzeczywistą przestrogą na przyszłość. Ówczesna sytuacja zmusza w końcu do zastanowienia się
nad tym, co stało się przyczyną rezygnacji ze składania prawdziwie dojrzałego
świadectwa chrześcijańskiego i jednocześnie utracenia pierwotnego sensu samourzeczywistniania we wierze. Poza tym zobowiązuje do wyciągnięcia wniosków
z okresu przyzwolenia na wzajemne oddalanie. Jeśli chodzi o dawną koegzystencję, to obie strony mają przede wszystkim słuszne powody do czerpania z owoców wspólnego bycia u źródła jedności9. Ukazywanie oczywistego faktu współczesnym chrześcijanom tradycji wschodniej i zachodniej, że pozadoczesna jedność jest nieporównanie silniejsza od historycznego podziału. Oba nurty tego
samego chrześcijaństwa posiadają trwały potencjał istnienia w jedności, i co więcej są na nią skazani. Jest to nieoceniony dar przekazany im niezależnie od rzeczywistej możliwości zachowania wobec niego pełnej wierności.
Według papieża, dziś jednym z bardzo ważnych wyzwań Kościołów tradycji
wschodniej i zachodniej jest uczciwe pragnienie przywracania wierzącym wiary
w niezniszczalną i niewyczerpaną jedność chrześcijan. Żadna z tych dwóch opcji
chrześcijańskich nie jest w stanie samodzielnie zagwarantować uzyskanie jedno9

Por. J a n P a w e ł I I: List apostolski Euntes et mundum z okazji tysiąclecia chrztu Rusi
Kijowskiej. Libreria Editrice Vaticana 1988 n. 9.
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ści z tymi, którzy od niej odstąpili, ani tym bardziej jej zachowanie. Gdy Jan
Paweł II kierował w stronę wschodnich chrześcijan słowa pokrzepienia i zachęty
do wspólnego przemyślenia perspektywy zjednoczenia duchowego, czynił to
zawsze z myślą o przyszłości całego Kościoła Chrystusowego. Przy tym starał
się okazywać najwyższy szacunek wobec charakteru i cech odmienności obu
tradycji. Wynikało to stąd, iż posiadał on doskonałe rozeznanie co do różnic zewnętrznych (rytualnych, obrzędowych, zwyczajowych), oraz także istotowych
(merytorycznych, doktrynalnych, interpretacyjnych) określających te Kościoły.
Dzięki temu też jego otwartość na chrześcijański Wschód przyjmowała zawsze
żywy i inspirujący charakter. Jako zwierzchnik Kościoła katolickiego nigdy nie
wahał się odwoływać i wprost sięgać do tradycji, duchowości i doktryny
wschodniej. Był on przekonany, że przybliżając chrześcijanom tradycji łacińskiej
bogactwo i głębię wiary oraz kultu religijnego sprawowanego we wschodnich
Kościołach ortodoksyjnych i katolickich, stwarza niezrównaną możliwość poznania oraz poszanowania odmienności duchowo-rytualnej przez chrześcijan
kultywujących ryt łaciński. Z perspektywy dnia dzisiejszego widzimy, że prawdziwe zjednoczenie jest możliwe pod warunkiem poszanowania godności drugiego oraz odrzucenia tezy, jakoby całość zwyczajów i praktyk Kościoła łacińskiego
była bardziej kompletna lub lepiej ukazywała pełnię poprawnej doktryny10. To
zaś pozwala przynajmniej jednostronne zmniejszać istniejący dystans wobec
siebie, ale daje również nadzieję na pozyskanie zainteresowania drugiej strony
odmiennością łacińską.
Będąc przejęty misją zbliżenia chrześcijan często apelował i nawoływał Kościoły wschodnie do tego, aby starały się pozostawać wierne swemu dziedzictwu
duchowemu11. Ponieważ w rzeczywistości to ono ich uwiarygodnia i daje poczucie prawdziwej kontynuacji własnej tożsamości religijnej. Stwarza również autentyczne podstawy niezmiennego trwania przy duchowych wartościach odziedziczonych od swoich przodków oraz wyznawania ich w ten sam sposób. Wreszcie oprzeć się różnego rodzaju pokusom przekształcania dawnych zwyczajów,
czy być może naporowi asymilacji i zlania z czymś, co stanowi zupełnie obcy
wyraz duchowej spuścizny. Tym samym papież zachęcał chrześcijan wschodnich
do uważnego przyjrzenia się historycznemu rozwojowi własnej identyczności
liturgiczno-zwyczajowej, rytualno-obrzędowej, itd. O ile w przeszłości, z powodu między innymi podziału wewnątrz ich Kościoła, miały miejsce liczne nadużycia albo niekiedy sprzeniewierzenia pierwotnemu dziedzictwu duchowemu, o
tyle aktualnie trzeba się odważyć podjąć śmiałą refleksję i spróbować odpowiedzieć, jak dalekie zaszły zmiany, choćby we wschodniej praktyce liturgicznej w
10

T e n ż e: Orientale lumen, dz. cyt., n. 20.
Por. T e n ż e: Magnum baptismi donum, dz. cyt., n. 6 oraz T e n ż e: List apostolski Magno
cum gaudio na 400-lecie Unii Brzeskiej. Libreria Editrice Vaticana 1995.
11
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wyniku przyswajania obcych elementów rytualno-zwyczajowych i co należy
uczynić, by przywrócić pierwotny kształt duchowości Kościoła wschodniego.
Był to rodzaj budzenia świadomości zwłaszcza wśród wschodnich katolików, by zechcieli z pokorą przyjąć dawny stan poniekąd wymuszonego zaniechania w dziedzinie trwałego związku z własną spuścizna kościelną i nie czuli się
przez to zawiedzeni, czy tym bardziej zagubieni. Zwracał w ten sposób uwagę,
by dziś podejmowali z radością wysiłek ku odnowieniu swych więzów z autentycznym i nieskazitelnym przekazem duchowym swych przodków. Ten apel Jan
Paweł II kierował także do prawosławnych, zakorzenionych mocno w tradycji
wschodniej, niemniej na przestrzeni wieków niejednokrotnie poddawanych
wpływom i przenikaniu odmiennych zwyczajów, aby starali się być wytrwali w
zachowywaniu całkowitej bliskości ze swoim skarbem duchowym. Papieżowi
zależało na tym, co wielokrotnie podkreślał, aby cała spuścizna duchowa Kościoła wschodniego znajdowała rzeczywiste zrozumienie, wsparcie i kontynuację
przez ogół współczesnego społeczeństwa wiernych, które się z nią utożsamia12.
Dzięki temu zyska cały Kościół powszechny, gdyż na nowo zaakcentuje swoją
wielkość w niejednorodności i odmienności dziedzictwa duchowo-tradycyjnego.
W ten sposób, wydaje się, Jan Paweł II dokonywał potrzebnego równoważenia obu tradycji chrześcijańskich w jednym Kościele. A więc zdecydował się na
coś niezwykłego, co w przeszłości stanowiło poważny przedmiot kontrowersji
między stronami, mianowicie odrzucenie przez spadkobierców tradycji łacińskiej
wszelkich oznak i przejawów wyższości wobec tradycji wschodniej. Przy okazji
podkreślając, iż nawrócenia oczekuje się również od Kościoła łacińskiego, aby
respektował i w pełni dowartościował godność chrześcijan Wschodu oraz by
przyjął z wdzięcznością ich skarby duchowe13. W jego pojęciu, jedynie rzetelny i
obiektywny stosunek odnośnie typowych wartości duchowych dla chrześcijańskiego Wschodu oraz chrześcijańskiego Zachodu, może stwarzać perspektywę
wzajemnego nie patrzenia na siebie wyłącznie poprzez to, co nas różni. Owa
postawa papieża wynikała, co należy tu z całą mocą podkreślić, z jego niezwykle
odważnej i śmiałej wizji przekraczania dotychczasowych obaw i wzajemnego
niedowierzania w sprawie możliwości usunięcia barier z przeszłości. Ponadto
autentycznej intencji działania wspólnego, bo tylko takie może przynieść należyty efekt. W tym względzie papież dokonał istotnego przełomu i wniósł wiele
pozytywnego do myślenia i działania obu podmiotów jednego Kościoła o odmiennych tradycjach. Zdołał niewątpliwie pobudzić do aktywności szersze kręgi
12

Zob. Я . М о с к а л и к: Відгук на пастирський візит Вселенського Архиєрея І в а н а
П а в л а І І в Україну. „Київська Церква” 4 (15). Київ-Львів 2001 s. 38–46.
13
Por. J a n P a w e ł I I: Wobec Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. 13 czerwca –
Przemówienie Ojca Świętego na rozpoczęcie obrad. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie.
R. 15: 1994 nr 9–10 n. 11 s. 9.
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przedstawicieli obydwu opcji chrześcijańskich łącznie z teologami oraz zainicjować w Kościołach ruch wspólnej wymiany doświadczeń, które zmierzały
przede wszystkim do wyrwania się z dawnej inercji i pesymizmu. To działanie
Jana Pawła II postrzegane jest aktualnie jako niebywały krok papieża Słowianina
na przełomie tysiącleci w kierunku całkowitej zmiany nastawienia we wzajemnych relacjach między katolikami tradycji łacińskiej a katolikami oraz prawosławnymi tradycji wschodniej.

III. Rzeczywista akceptacja
W obecnych relacjach katolicko-prawosławnych dokonywana jest również
swoista ocena pragmatyczna osiągnięć Jana Pawła II, gdy chodzi o realny wpływ
na zmianę atmosfery i ocieplenia stosunków między stronami. Generalnie ta ocena wypada bardzo pomyślnie i nierzadko przeważają opinie, że dzięki temu papieżowi nastąpił widoczny przełom i zarazem zupełnie nowe okoliczności artykułowania wzajemnych oczekiwań. Przy czym jednocześnie zauważa się, że do
tej zmiany mogło dojść w dużej mierze za sprawą samych prawosławnych, którzy z pewnością dokonali istotnej rewizji własnej postawy z przeszłości wobec
Kościoła łacińskiego i zdecydowali się wcale nie pozostawać obojętni na gest
otwartości do zbliżenia14. Dlatego w obliczu tego faktu rola papieża wydaje się
przybierać nieco inne znaczenie i bywa niekiedy redukowana. Niewątpliwie nie
należy w żaden sposób ignorować postawy otwarcia prawosławnych na łaciński
Zachód, zwłaszcza w ostatnim kilkudziesięcioleciu. Bez tej wyraźnej przemiany i
pełnego nadziei zaangażowania prawosławnego Wschodu, katolicki Zachód, ani
też poszczególni papieże łącznie z Janem Pawłem II, wyjątkowo oddanym sprawie ożywienia relacji z bratnim Kościołem, nie byliby w stanie dokonać tego, co
obiektywnie można porównać do złamania granicy oporu i nieustępliwości. W
tym względzie obie strony wykazały się dużą wrażliwością, dzięki czemu osiągnęły zdecydowany postęp w przejściu na nowy rodzaj wzajemnej komunikacji.
Jakkolwiek nie należy pomijać milczeniem pytania, czy byłby możliwy w ostatnim okresie aż tak daleki postęp w stosunkach katolicko-prawosławnych, gdyby
nie papież Jan Paweł II, oraz czy w pełni zostały wykorzystane jego inicjatywy i
osobista otwartość zbliżenia między Kościołem wschodnim i zachodnim?
14
Należy tu wspomnieć przede wszystkim o wspólnym oświadczeniu papieża J a n a P a w ł a I I i patriarchy D i m i t r i o s a I z 30 listopada 1979 r. oraz wspólnych deklaracjach: papieża
J a n a P a w ł a I I i prawosławnego patriarchy Syryjskiego Antiochii z 23 czerwca 1984 r.;
papieża J a n a P a w ł a I I i patriarchy D i m i t r i o s a I z 7 grudnia 1987 r.; papieża J a n a
P a w ł a I I i patriarchy ekumenicznego Konstantynopola B a r t ł o m i e j a I z 29 czerwca 1995
r.; papieża J a n a P a w ł a I I i Katolikosa A r a m a I K e s h i s h i a n a z 25 stycznia 1997 r.;
papieża J a n a P a w ł a I I i patriarchy prawosławnego Kościoła rumuńskiego T e o k t y s t a z 8
maja 1999 r.; papieża J a n a P a w ł a I I i arcybiskupa Aten i całej Grecji C h r y s t o d o u l o s a
z 4 maja 2001 r.; papieża J a n a P a w ł a I I i patriarchy prawosławnego Kościoła rumuńskiego
T e o k t y s t a z 12 października 2002 r.
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Tajemnica skutecznego oddziaływania papieża na proces zbliżenia katolicko-prawosławnego polegała zwłaszcza na jego zdeterminowanym podejmowaniu
działań zjednoczeniowych, zmierzających do przekonania drugiej strony o ich
uzasadnionej celowości. W swym świadomym wyborze drogi pojednania chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu nie ulegał on jednak chwilowym nastrojom, ani
nie zniechęcał się z powodu oznak niezrozumienia bądź odrzucenia kompromisu
w dialogu przez stronę przeciwną. Choć zdarzały się sytuacje, które – można
powiedzieć – wręcz prowokowały do wycofania się z powziętego kierunku. On
nie chciał w ogóle słyszeć o perspektywie zejścia z obranej drogi pojednania,
którą rozumiał nie jako swoją, lecz jako drogę Kościoła. Było to niewątpliwie
związane z tym, że doskonale zdawał sobie sprawę ze skutków długotrwałego
okresu pozostawania obu Kościołów w trudnym rozstaniu. Stąd, jest raczej
oczywiste, że w krótkim okresie czasu nie może nastąpić całkowite wymazanie z
pamięci złożonej przeszłości oraz odbyć się łatwe przejście do porządku nad
problemami od wieków różniącymi strony.
Papież nigdy nie wymagał i nie oczekiwał od prawosławnych natychmiastowych decyzji w kwestii przyjęcia jego propozycji wspólnego rozwiązywania
kontrowersyjnych zagadnień. Było dla niego rzeczą zrozumiałą, że w takich sytuacjach niezbędna jest wydłużona reakcja oraz bezwzględne poszanowanie priorytetów strony przeciwnej. Z pełnym respektem odnosił się zawsze do odmiennego stanowiska czy punktu widzenia jednakowo ważnych dla obu stron kwestii
doktrynalnych. To przecież wypływa z natury i specyfiki samoistnej realizacji
dwóch tradycji w jednym Kościele. Jan Paweł II wyrażał ciągle gotowość słuchania drugiej strony i pokornego przyjmowania krytycznych uwag pod adresem
Kościoła katolickiego. Wiedział, że tylko w ten sposób może lepiej zrozumieć i
odczuć, jak naprawdę są postrzegani łacińscy katolicy przez wschodnich braci w
wierze, i jak wiele jeszcze różnią się oni w podejściu do wspólnej realizacji nowo
określonego celu? Jak duża różnica istnieje między nimi w jakości dystansowania się od mrocznych epizodów we wspólnych dziejach? Wreszcie, na ile obecne
nowe wyzwanie do udzielenia odpowiedzi z pokorą i miłością na możliwość
przemiany wewnętrznej ku rzeczywistemu zbliżeniu, może uwalniać obie strony
od uprzedzeń? Bowiem tylko trafna ocena realnego stanu akceptacji wzajemnej
stwarza prawdziwą szansę porozumienia. Tej zasady właśnie trzymywał się papież, starając się w pełni akceptować inność i różność drugiego podmiotu w Kościele powszechnym. Podkreślał przy tym, że taka akceptacja jest zarazem potwierdzeniem najwyższego szacunku wobec własnej odrębności.
Aktualne pytania o wielkoduszne i żarliwe wspieranie przez Jana Pawła II
ruchu zjednoczeniowego między chrześcijanami obu tradycji dotyczą także tego,
jak na Wschodzie była traktowana otwartość papieża, i w jaki sposób odbierano
jego nawoływanie do wspólnego porozumienia? Sądząc po ilości deklaracji i
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okazywanych słowach uznania dla jego niestrudzonej działalności na rzecz zbliżenia chrześcijan wschodnich i zachodnich można stwierdzić, że był to wyraz
głębokiego poparcia wielkiej idei oraz pragnienia odwzajemnienia się własną
akceptacją. Ale w kontekście różnych niespełnionych idei i propozycji można by
przynajmniej zapytać, czy zawsze z jednakową mocą i determinacją wyrażaną?
Wydaje się, że na tej płaszczyźnie pozostaje wyjątkowo wiele zawiłości, których
być może i sam Jan Paweł II nie potrafił rozwikłać, budzących nieśmiałe podejrzenie o rodzaj akceptacji bliżej nie sprecyzowanej. Jako wyrazisty przykład
umiarkowanej akceptacji dla papieskich prób pojednania można tu wskazać postawę Kościoła prawosławnego patriarchatu moskiewskiego15. Jakkolwiek nie
będącego reprezentantem wszystkich chrześcijan wschodnich, ale znaczącej ich
części, wyrażającego wielokrotnie dezaprobatę wobec poszukiwanej w Rzymie
formy zbliżenia z wierzącymi innej tradycji. Przy tym ów ważny podmiot Kościoła wschodniego zupełnie nie przypadkowo wysuwał wątpliwości wobec Stolicy Apostolskiej, czy między innymi nie posuwa się ona za daleko i czy w rzeczywistości chodzi jej tylko o zbliżenie?
Ta sytuacja, choćby częściowo, przypomina dawne czasy wzajemnego mnożenia oskarżeń oraz odrzucania wszelkiej myśli o możliwości podjęcia rzetelnej
dyskusji w celu złagodzenia napięcia i odnowienia obustronnego zaufania. Jednakże wówczas oba podmioty chrześcijańskie postępowały niemal tak samo,
gdyż to był rodzaj obrony własnych przekonań oraz konfrontacji ze stroną przeciwną. Jan Paweł II głosił jednak coś zupełnie przeciwnego i miał głębokie pragnienie urzeczywistniania całkiem innej formuły wzajemnego porozumienia.
Przede wszystkim stał twardo na stanowisko, że w obecnej chwili chrześcijanie
wschodniej i zachodniej tradycji nie mogą podążać za przykładem dawnej ignorancji, która to rzuca wciąż ogromy cień na ich wiarygodne wypełnianie powołania miłości i przebaczenia. Co więcej tamte kryteria wzajemnego szacunku i tolerancji nie mogą stanowić nigdy wzoru do naśladowania.
Dlatego też, zwłaszcza pod koniec swego pontyfikatu, niejednokrotnie dawał
odczuć prawosławnym patriarchatu moskiewskiego, głęboko zaniepokojonym
procesem rozprzestrzeniania katolicyzmu w krajach byłego imperium, że nie jest
jego intencją, ani intencją katolików fałszywa konkurencja wśród chrześcijan.
Jeśli chodzi o to konkretne środowisko wierzących i pragnących kultywować
swoje przywiązanie wobec odmiennych wartości tradycyjno-wyznaniowych,
rzecz dotyczyć musi jedynie przywrócenia należytego szacunku w wypełnianiu
wierności własnej spuściźnie duchowej przez różne wspólnoty kościelne16. Ponieważ w przeszłości doszło tu do istotnego naruszona powagi i autonomii przy15

Zob. A. Ю р а ш: Папський візит в Україну у дзеркалі преси та контексті політики.
„Київська Церква” 4 (15). Київ-Львів 2001 s. 47–50.
16
Por. J a n P a w e ł I I: Magnum baptismi donum, dz. cyt., n. 7.
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należnej oddzielnym podmiotom kościelnym, dlatego dziś muszą one im zostać
ponownie przywrócone. Jakkolwiek za tamto trudne doświadczenie różnych
społeczności religijnych nie może ponosić odpowiedzialności prawosławny Kościół moskiewski, gdyż sam również bardzo mocno odczuł jego skutki, tym niemniej obecnie powinien się włączyć w odnowę prawdziwych więzów międzywspólnotowych.

Jan Paweł II otworzył rozdział w dziejach stosunków chrześcijańskiego
Wschodu i Zachodu, który śmiało można nazwać wytężonym poszukiwaniem
idei i myśli skutecznego zbliżenia. W swoim wysiłku na rzecz pojednania wcale
nie zamierzał przemilczać bądź bagatelizować tego wszystkiego, co stanowiło
niegdyś przedmiot niezgody między obydwoma stronami. Wręcz przeciwnie
uważał, że tylko uczciwe i rzetelne spojrzenie na własną przeszłość daje rzeczywistą szansę wyboru wspólnej przyszłości. Przy czym nadanie przez niego
szczególnemu wyzwaniu Kościoła Chrystusowego końca XIX i początku XX w.
bardziej dynamicznego ruchu w wymiarze wertykalnym, wskrzesiło wśród
wszystkich chrześcijan nową nadzieję. Z pewnością w wyjątkowy sposób
wzmocniło ją u wiernych tradycji wschodniej i zachodniej tęskniących za pierwotnym wzorem jedności Kościoła. Ten płomień nadziei ma prawo teraz trwale
rozwijać się i przynosić autentyczne owoce.
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Żydowski obraz Żyda. W poszukiwaniu własnej tożsamości

Tożsamość to postrzeganie siebie jako osoby ze względu na specyficzne, odrębne i niepowtarzalne u innych ludzi właściwości dotyczącej własnego wyglądu,
sposobu myślenia, psychiki i zachowania1. Jest ona przekonaniem o tym, kim
jestem, co robię, czuję, do czego dążę, na którym budowana jest egzystencja
konkretnego człowieka. Uświadomienie sobie z kolei więzi łączących jednostkę
z innymi osobami, dostrzeżenie poczucia przynależności do grupy i jej odrębności, stanowią podstawę formowania tożsamości społecznej. Można powiedzieć,
że u podstaw życia każdego człowieka leży świadomość siebie.
Coraz częściej pojawiają się głosy, że współczesny człowiek ma poważne
problemy w identyfikowaniu i określaniu obrazu siebie. Postulowany pluralizm,
który ogarnia wszystkie dziedziny życia, pogłębia to zjawisko i prowadzi do
zagubienia tożsamości. Owocem tego jest nie tylko i nie tyle względność egzystencjalna, co raczej zanik poczucia sensu i celu życia.
Można spojrzeć na rzecz lub osobę z zewnątrz i w ten sposób zbudować obraz danej rzeczywistości. Człowiek jest jednak jedynym bytem, który ma świadomość siebie i obraz siebie. Tylko w przypadku człowieka przedmiot i podmiot
poznania się pokrywają. W sensie egzystencjalnym świadomość innych nie jest
tak istotna. O wiele ważniejsza jest samoświadomość – obraz siebie. Ona bowiem wpływa na kształt życia.
Problem tożsamości dotyczy każdego człowieka i każdej społeczności. Jednakże nie ma drugiego takiego narodu, który rozmyślałby nad własną tożsamością tyle, co Żydzi: Czy jesteśmy narodem? Czy grupą etniczną? Czy może rasą?
1

http://portalwiedzy.onet.pl/83222,,,,tozsamosc,haslo.html [z dnia 10.03.2009].
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Czy religią?2. Wyrazem tego rodzaju poszukiwań są liczne publikacje, które
zmierzają do odpowiedzi na pytanie, co znaczy być Żydem dzisiaj?3. Żydzi na
ogół określają się jako grupa religijna. Nie dla wszystkich jest to jednak do przyjęcia. Żydzi świeccy – niereligijni szukają swojej tożsamości na innych drogach.
Yehuda Bauer4 stwierdził, że żydowska tożsamość to historycznie rozwinięta
koncepcja, wyrażająca wspólne idee, jakkolwiek są one subiektywnie interpretowane. Oznacza ona przynależność do najstarszej, trwającej do dzisiaj kultury na
świecie, wraz z jej ogromnym zapleczem mądrości, folklorem, pięknem – wraz ze
zdecydowanie mniej chlubnymi częściami tego bagażu. Odziedziczyłem odpowiedzialność za ten szczególny bagaż i chcę go nieść. Żydowska tożsamość oznacza
odpowiedzialność nie tylko za przeszłość, ale także za teraźniejszość. Ponoszę –
mam nadzieję, że wraz z innymi - odpowiedzialność za naród żydowski całego
świata, dzielę wspólną teraźniejszość zbudowaną na przeszłości, spoglądając w
przyszłość. Nie ma jednak uniwersalnej tożsamości, ponieważ ludzie są produktami poszczególnych społeczeństw. Prawdziwy uniwersalizm jest wzajemną akceptacją różnic między społecznościami. Dlatego chcę rozwijać własną szczególną żydowską tożsamość5. Zupełnie inaczej rozumie to Joseph Chuman6: Żydowska tożsamość jest właściwością każdego człowieka zrodzonego z przynajmniej
jednego rodzica żydowskiego (albo będącego po konwersji na judaizm); każdego,
kto sam czuje się Żydem lub Żydówką. To poczucie jest tożsame z uczuciem serdeczności czy bliskości względem narodu żydowskiego, jego historii, religii, moralnych i kulturowych wartości i symboli, czy tego, co uważa za szczególnie żydowskie7.
Powyższe przykłady ukazują ogromne zróżnicowanie przy próbach samoidentyfikacji żydowskiej. Od czasów oświecenia (zarówno zachodniego jak i haskali8) jest niezmiernie trudno zdefiniować żydowską tożsamość. Tym niemniej
2

http://www.jewish.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=62 [z
dnia 10.03.2009].
3
Jako przykład takich publikacji można wskazać: B. L. S h e r w i n, S. J. C o h e n: How to
Be a Jew. Northvale. New Jersey. London 1992; J. B. A g u s: The Jewish Quest. New York 1983;
L. B a e c k: This People Israel: The Meaning of Jewish Existence. New York. Chicago. San Francisco 1964.
4
Y e h u d a B a u e r – Przewodniczący Stowarzyszenia Świeckiego Judaizmu Humanistycznego w Izraelu, dyrektor Instytutu Świeckiego Judaizmu Humanistycznego, profesor historii
Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, dyrektor Centrum Studiów nad Holocaustem oraz Centrum Studiów nad Antysemityzmem.
5
http://www.jewish.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=62 [z
dnia 10.03.2009].
6
J o s e p h C h u m a n – Lider Stowarzyszenia Etyki Hrabstwa Bergen w New Jersey.
7
http://www.jewish.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=62 [z
dnia 10.03.2009].
8
Haskala – hebrajska nazwa epoki oświecenia żydowskiego, które rozpoczęło się od lat 70.
osiemnastego wieku i trwało do lat 80. dziewiętnastego wieku. Zwolennicy haskali opowiadali się
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jest ona nieodzowna z punktu widzenia konkretnego Żyda. W prezentowanym
opracowaniu zostaną przedstawione sposoby poszukiwania własnej tożsamości w
ramach judaizmu. Pominięte zostaną niereligijne drogi, które same w sobie stanowią fenomen w świecie żydowskim, domagające się osobnego opracowania9.
Celem artykułu nie jest sformułowanie odpowiedzi na pytanie, co inni (w tym
chrześcijanie) myślą o wyznawcach judaizmu, jak ich postrzegają, lecz co sami
wyznawcy judaizmu mówią o sobie, jaki mają obraz siebie.
To, czy judaizm wciąż odzwierciedla różniący się od innych stosunek do życia i świata i czy jest jeszcze w stanie zaspokoić najgłębsze potrzeby współczesnego człowieka, jest pytaniem, które od dłuższego czasu nurtuje najwybitniejsze
umysły świata żydowskiego. Ten problem był też przedmiotem troski Franza
Rosenzweiga, jednego z najbardziej twórczych i prowokujących myślicieli żydowskich czasów współczesnych. Świadczy o tym szczególnie list, który napisał
do swoich rodziców zszokowanych konwersją kuzyna Rosenzweiga na chrześcijaństwo10. W odpowiedzi Rosenzweig oznajmił, iż sam doradzał kuzynowi podjęcie tego kroku, aby pomóc mu w odnalezieniu swojej drogi życia. Kuzyn bowiem czuł się zagubiony i odczuwał potrzebę żywej wiary, której nie dawał mu
judaizm i której nie przekazali mu rodzice. Jak stwierdza Rosenzweig, w takich
okolicznościach lepiej jest odzyskać religijną tożsamość w taki sposób niż zatracić ją całkowicie. Pyta swoich rodziców wprost: Ponieważ jestem głodny, czy
muszę, dla zasady, pozostawać głodny?11. Jak wyjaśnia dalej, człowiek, który
poszukuje trwałych wartości i niezachwianych fundamentów nie może być zaspokojony byciem Żydem tylko dlatego, że przez przypadek takim się narodził i
obecnie nosi pustą etykietkę, której używa się jedynie dla prawnych celów przy
narodzinach, ślubie lub pogrzebie. Swoje przekonania wyraża w następujących
słowach: Stając wobec wyboru między pustym portfelem a portfelem pełnym pieniędzy, czy wybiorę pusty portfel? Jesteśmy chrześcijanami w prawie każdym
aspekcie: nasz kraj jest chrześcijański tak jak nasze szkoły, książki, które czytamy, kultura, która nas kształtuje. Judaizm jest martwą religią, niezdolną do ugaszenia pragnienia tego, kto poszukuje żywej wiary12. Jak wiemy, w późniejszym
okresie swego życia Rosenzweig odnalazł sens bycia Żydem, lecz w chwili pisania listu, w wieku 23 lat, judaizm był dla niego martwy i pozbawiony znaczenia.
za wprowadzeniem do edukacji nauk świeckich obok studiów nad Torą i przyjęcie obyczajów
kraju zamieszkania, aby wydostać się z kulturowego getta.
9
Istnieje świecka droga do żydowskiej tożsamości, kultury, sposobu życia. Świecki humanizm żydowski lub świecki judaizm humanistyczny wywodzi się z żydowskiego oświecenia, które
rozpoczęło się dwa wieki temu. Oznacza on bunt przeciwko tradycji religijnej i próbę ugruntowania się na elementach kulturowych bądź rasowych.
10
List ten pochodzi z 1909 r. Fragmenty tego listu i komentarz do niego znajdują się w: N. N.
G l a t z e r: Franz Rosenzweig: His Life and Thought. New York 1953 s. 17–19.
11
Tamże, s. 18–19.
12
Tamże.
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I. Trudności w ustalaniu tożsamości żydowskiej
Wielu Żydów wyrażało na różne sposoby przekonanie Rosenzweiga, że czas
bycia Żydem minął i to bezpowrotnie. Nie potrafili dostrzec żadnej różnicy lub
istotnego elementu w judaizmie, który uzasadniałby odróżnienie i przemawiałby
do współczesnego Żyda i świata. Sidney Hook13 doszedł do takiego wniosku na
podstawie analiz filozoficznych i socjologicznych, bez refleksji teologicznej.
Wykazywał, że sami Żydzi różnią się tak diametralnie między sobą w określaniu
swojej wiary, fundamentalnych zasad, historii, dziedzictwa kulturowego, doktryny, języka i aspiracji politycznych, że wyłonienie jakiegoś sformułowania wyrażającego to, co Żydzi mają wspólne i jednocześnie różne od innych, okazuje się
bezowocne. Jego zdaniem, wszelkie kryteria upadają w konfrontacji z faktami
odnoszącymi się do wiary i zachowania tych, którzy siebie nazywają Żydami lub
są tak nazywani przez innych. Stąd jedyne określenie współczesnego Żyda da się
ująć w następujący sposób: ktokolwiek, kto z jakiegokolwiek powodu tak siebie
nazywa lub jest tak nazywany w jakiejkolwiek społeczności, której praktyki
uwzględniają owo odróżnienie14. Hook podkreśla, że więź, która łączy społeczność żydowską ma charakter jedynie negatywny – wspólne doświadczenia
uprzedzenia i społecznej izolacji. Tylko ten element jest wspólny dla wszystkich
Żydów i sprawia, że czują się inną grupą. Jednocześnie jest on przeświadczony,
że judaizm nie posiada żadnych specyficznych i różnicujących ideałów, wierzeń,
wartości, które byłyby powszechnie akceptowane i opisane za pomocą pozytywnych terminów.
Podobne stanowisko zajmuje Melville Herskovits15, który po raz pierwszy
zdefiniował Żyda jako osobę, która nazywa siebie Żydem lub która przez innych
jest nazywana Żydem16. Z kolei Karl Shapiro17 stwierdził, że nikt nie był w stanie
zdefiniować Żyda, ponieważ bycie Żydem jest świadomością bycia Żydem, a tożsamość żydowska, z lub bez religii, z lub bez historii, jest znaczącym faktem18.
Kurt Lewin19 odczuwał niezwykłą trudność, a nawet niemożliwość, w odnalezieniu przekonujących pozytywnych argumentów przemawiających za nieprzerwanym istnieniem wyróżnionej społeczności żydowskiej. Uważał, że takie kategorie
jak religia, rasa, naród lub kultura etniczna są nieadekwatne do opisania Żydów.
13

S i d n e y H o o k (1902–1989) – amerykański filozof, zwolennik pragmatyzmu.
S. H o o k: Reflections on the Jewish Question. W: Mid-Century. Red. H. R i b a l o w. New
York 1955 s. 398.
15
M e l v i l l e H e r s k o v i t s (1895–1963) – amerykański antropolog uznawany za pioniera badań etnologicznych African Americans.
16
M. H e r s k o v i t s: Who are the Jews? W: The Jews: Their History, Culture, and Religion.
Red. L. F i n k e l s t e i n. New York 1949 s. 1158.
17
K a r l S h a p i r o (ur. 1913) – amerykański poeta, laureat Nagrody Pulitzera w 1945 r.
18
K. S h a p i r o: Wstęp do swojego tomiku poezji Poems of the Jew. New York 1950.
19
K u r t L e w i n (1890–1947) – niemiecki psycholog, urodzony w Mogilnie, który uchodzi
za twórcę współczesnej psychologii społecznej.
14

174

Doszedł do wniosku, że trudno uzasadnić dlaczego taka grupa powinna być zachowana jako oddzielna część, dlaczego narody odmawiają tej grupie prawa do
całkowitej asymilacji20. Zalecał jednocześnie, aby społeczność żydowska zaakceptowała fakt swojej mniejszości i uczyniła z tego swoją mocną stronę. Dla
Lewina najważniejsza jest wartość psychologiczna przynależności do grupy,
nawet jeśli judaizm nie posiada właściwych tylko sobie wartości teologicznych
lub kulturowych. Każda bowiem osoba musi mieć świadomość przynależności
do grupy ze względu na świadomość sensu życia. Lepiej jest być członkiem nawet prześladowanej grupy niż być nie znaczącym nic człowiekiem, który nie ma
swojego zakorzenienia. W myśl propozycji Lewina lepsza jest jakakolwiek tożsamość (zwłaszcza żydowska) niż brak poczucia tożsamości. Teoria Lewina nie
uzasadnia, dlaczego należy być wyznawcą judaizmu. Emocjonalne nastawienie
nie jest wystarczającym motywem dla Żyda. Problem bowiem bierze się stąd, że
u wielu współczesnych Żydów pojawiły się wątpliwości, czy przynależność do
społeczności żydowskiej ma jakiś głębszy sens i czy jest społecznie oczekiwana.
Wydaje się, że ta propozycja nie stanowi pozytywnego argumentu, aby trwać
przy żydowskiej tożsamości.
Badając wszelakie próby poszukiwania znaczenia egzystencji żydowskiej
można stwierdzić, że Żydzi stanowili i wciąż stanowią zagadkę dla siebie nie
mniej niż dla innych. Stąd skrajne wypowiedzi o Żydach tak wewnątrz, jak i na
zewnątrz judaizmu. Jak utrzymuje żydowski teolog Jospe21, dla Jana Ewangelisty
Żydzi są dziećmi szatana22; podczas gdy Talmud ukazuje ich jako tych, dzięki
którym świat w ogóle istnieje23. Dla Heinricha von Treitschke24 Żydzi są pasożytami szkodliwymi dla narodu niemieckiego25, dla Jehudy Halewiego26 przeciwnie
– są sercem ludzkości27. W literaturze spotykamy ogromną ilość takich skrajnych
wypowiedzi na ten temat. Na uwagę zasługuje stwierdzenie Arnolda Toynbee28,
który uznał, że Żydzi są skamieniałym reliktem starożytnej cywilizacji syryjskiej29. Skąd biorą się powyższe trudności i rozbieżności? Próbą odpowiedzi są
20

K. L e w i n: Resolving Social Conflicts. New York 1948 s. 180.
Zob. A. J o s p e: Tradition and Contemporary Experience. New York 1970 s. 129.
22
Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca (J 8,44). Wszystkie cytaty biblijne z: Biblia Jerozolimska. Wyd. I. Poznań 2006.
23
Podobnie jak świat nie mógłby istnieć bez wiatrów, tak samo nie może istnieć bez Izraela
(Taan.3b). Zob. szerzej: A. C o h e n: Talmud. Tłum. R. G r o m a c k a. Warszawa 1995 s. 83–90.
24
H e i n r i c h T r e i t s c h k e (1834–1896) – niemiecki historyk znany jako zwolennik
ekspansji kolonialnej i antysemityzmu. Otwarcie odmawiał niemieckim Żydom prawa do
asymilacji.
25
Por. A. J o s p e: Tradition and Contemporary Experience. New York 1970 s. 129.
26
J e h u d a H a l e w i (1075–1163) – filozof i poeta żydowski, zwolennik neoplatonizmu.
27
Zob. J. H a l e w i: Ksiega o Chazarach, cz. I. Zob. szerzej: J. O c h m a n: Średniowieczna
filozofia żydowska. Kraków 1995 s. 108–111.
28
Arnold Toynbee (1889–1975) – historiozof, autor monumentalnego dzieła Studium historii.
29
Tamże.
21
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następujące słowa: nie ma żadnego żydowskiego odpowiednika Nicejskiego Credo uznawanego przez katolików, Credo Apostolskiego Kościoła Episkopalnego,
Wyznania Wiary Westminsterskiego prezbiterian, czy też Wyznania Wiary Augsbursko-Luterańskiego. Talmud, który bardziej niż Biblia zawiera interpretacje i
przepisy dotyczące żydowskiego postępowania i działania, zawiera też mniejszościowe opinie wraz ze stanowiskiem większości. Nawet trzynaście artykułów wiary Mojżesza Majmonidesa pochodzące z dwunastego wieku nie zyskały powszechnej aprobaty i zgody […]. Judaizm, będąc kulturą wspólnoty raczej niż
wyznaniem kościoła, nigdy nie dostrzegał konieczności jednolitości wiary w odniesieniu do swoich głównych filarów30.

II. Żydowska hierarchia wartości jako punkt wyjścia
w poszukiwaniu tożsamości
Aczkolwiek faktycznie nie ma w judaizmie ani żadnej jednoznacznej pozytywnej wykładni ani negatywnej normy, która stwierdzałaby granice judaizmu, to
jednak istnieje możliwość prześledzenia dominujących cech w historii judaizmu,
na które wskazywali sami Żydzi.
Żydowska wizja Żyda zawiera się w tym, co jest często nazywane „hierarchią wartości”31 i jest rozumiane jako szczególne podejście do życia i świata.
Zasadniczo można wskazać na dwa typy relacji człowieka do świata: afirmacja
lub negacja. Pierwsza jest charakterystyczne dla judaizmu, drugie zwłaszcza dla
religii wschodnich takich jak buddyzm. Judaizm domaga się ustawicznej moralnej afirmacji w odniesieniu do świata przez wolne działanie, ponieważ stanowią
miejsce życiowych zadań człowieka. W buddyzmie przeciwnie, chodzi o wycofanie się z aktywności, o wewnętrzną medytację i rezygnację z własnej woli.
Postawa afirmacji wyraża się w twórczej pracy, natomiast postawa negacji skupia
się na biernej stagnacji. Pierwsza zmierza do zbudowania królestwa Boga, w
którym ludzie mogą mieć swój udział; druga ostatecznie kieruje się ku nicości,
aby wyzwolić się od swego ja. Pierwsza polega na wznoszeniu się, rozwoju,
wzroście i zwróceniu się ku przyszłości; druga na powrocie, cofnięciu się, wygaśnięciu i zwróceniu się ku przeszłości. W tej perspektywie judaizm rozumie siebie jako twórczą afirmację świata, aby w przyszłości stał się lepszy, a nawet doskonały32.
Afirmacja życia i świata nie jest fenomenem jedynie żydowskim. Grecy także mieli pozytywny stosunek do rzeczywistości, lecz wyrażał się on w całkowicie
30

M. A d l e r: What Is a Jew? W: May I Have a Word With You? Red. M. A d l e r. New
York 1967 s. 85.
31
„Value stance”. Zob. A. J. L e l y v e l d: The Aplication of Jewish Values to Creative Living for the American Jew. Washington 1958 – w tej publikacji wiele razy występuje to określenie.
32
Zob. L. B a e c k: The Essence of Judaism. Frankfurt am Main 1936 s. 54.
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inny sposób. Sokrates przyjmował śmierć, nawet w przekonaniu swojej niewinności, zgodnie z greckim rozumieniem sprawiedliwości. Nie skorzystał ze sposobności, aby uciec i ocalić swoje życie. Ponad wszystko akceptował bowiem
wyższość autorytetu państwa. W przekonaniu Sokratesa państwo nie może istnieć, jeśli prawo ustanowione przez władcę, nawet niesprawiedliwe, nie jest
przestrzegane. Tymczasem żydowscy prorocy nie godzili się z niesprawiedliwością i występowali przeciwko przywódcom religijnym i politycznym Izraela33.
Myśliciele greccy wyrażali bierną zgodę na istnienie porządku społecznego
nawet, jeśli był on zły. Prorocy żydowscy byli wyzwaniem dla porządku społecznego właśnie z powodu zła. Dla Greków rządzący ustanawiali prawo, które
nie mogło być zakwestionowane w imię ubóstwionego człowieka. Dla Żydów
rządzący sami podlegali prawu i można było podważyć ich władzę i autorytet w
imię Boga. Grecy odwoływali się zazwyczaj do rozumu, żydowscy prorocy do
sprawiedliwości Bożej, co wynikało z ich wiary. Dla Greków najwyższą wartością jest to, aby człowiek poprawnie myślał – intelektualne podejście do rzeczywistości. Dla Żydów najwyższą wartością jest to, aby człowiek poprawnie postępował – etyczne podejście do rzeczywistości.
Jak utrzymują myśliciele żydowscy, z tego samego powodu ich postawa wobec wartości różni się także od chrześcijańskiej, dla której najwyższą wartością
jest to, aby człowiek poprawnie wierzył – teologiczne podejście do rzeczywistości34. Różnica między judaizmem a chrześcijaństwem wypływa z różnych spojrzeń na naturę człowieka. Z perspektywy chrześcijańskiej człowiek jest grzeszny
od urodzenia i sam nie ma możliwości naprawienia tego stanu. Bez względu na
to, jak bardzo by się starał, nie jest w stanie pokonać grzechu i osiągnąć zbawienia. W judaizmie człowiek jest grzeszny, lecz ma moc pokonania grzechu i oparcia się grzechowi. Stworzony na podobieństwo Boga ma możliwość wzrostu i
doskonalenia się poprzez czynienie tego, co właściwe i dobre. U podstaw chrześcijaństwa leży przekonanie, że aczkolwiek uczynki ludzkie są ważne, to jednak
bezwzględnym warunkiem zbawienia jest wiara w Jezusa jako Chrystusa, który
zbawia dzięki łasce. Konieczna jest tu wiara ujęta w formie Wyznania Wiary,
które musi być zaakceptowane przez chrześcijanina. Judaizm natomiast stoi na
stanowisku, że ostatecznie liczą się przede wszystkim czyny człowieka, a nie
pojęcia i teologiczne stwierdzenia, które mogą być wątpliwe i błędne. Natura
33

N a t a n karcił D a w i d a za naruszenie zasad sprawiedliwości w związku z B e t s z e b ą
(2Sm 12,1–14); E l i a s z krytykował A c h a b a za morderstwo N a b o t a (1Krl 21,17–22); I z a j a s z piętnował władców Jerozolimy za ich korupcję (Iz 1,23).
34
Takie podejście jest wynikiem połączenia podejścia żydowskiego z greckim. Zazwyczaj
wskazują na słowa P a w ł a: W niej [Ewangelii] bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która
od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: a sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierze
(Rz 1,17). Żydzi odczytują to, że w chrześcijaństwie wiara jest koniecznym i jedynym warunkiem
zbawienia przez łaskę.
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Boga i natura myśli są nieuchwytne i przekraczające możliwości ludzkiego rozumienia, lecz natura czynów, do których wzywa Dekalog, nie jest „ani zakryta
ani niemożliwa”. Dobre działanie nie przekracza ludzkich możliwości i pozostaje
w zasięgu natury człowieka. Podczas gdy chrześcijaństwo głosi zbawienie przez
wiarę, to judaizm podkreśla, że zbawienie świata i człowieka dokonuje się przez
ludzkie działanie. Wydaje się, że czyn ludzki podejmowany ze względu na Boga
ma w judaizmie najwyższą wartość. Z tego powodu judaizm często bywa utożsamiany z etycznym monoteizmem.

III. Koncepcja ludu wybranego
Żydowska hierarchia wartości stanowi jedynie ramę dla pełnego obrazu Żyda35. Obraz, który się w niej zawiera, ukazuje elementy nagromadzone na przestrzeni długiej historii, a razem wzięte tworzą tożsamość żydowską. Jednym z
nich jest koncepcja narodu wybranego, częsty temat w literaturze żydowskiej,
rozważań filozoficznych, jak i w tekstów modlitewnych. Kiedy Żydzi recytują
swoją codzienną modlitwę poranną, dziękują Bogu, że „nie uczynił ich poganami”. Kiedy czytają Biblię napotykają słowa, które przypominają im, że są dla
Boga narodem wyjątkowym i bezcennym36. Kiedy wygłaszają błogosławieństwo
nad kielichem wina podczas Szabatu, stwierdzają, że Bóg wybrał Żydów spośród
innych narodów w taki sam sposób, jak oddzielił Szabat od wszystkich innych
dni tygodnia.
W nauczaniu judaizmu niewiele jest idei tak powszechnych, a jednocześnie
tak różnie rozumianych, jak idea narodu wybranego. Wzbudzała ona kontrowersje poza środowiskiem żydowskim. Niektórzy myśliciele uznawali ją za przykład
pogwałcenia moralności i wyraz żydowskiej arogancji37. Bernard Shaw38 przyrównał koncepcję wybrania Izraela do nazistowskiej koncepcji narodu panów39.
George Wells40 widział w niej przeszkodę na drodze do budowania światowej
jedności41. Protestanccy teologowie często opisywali Boga judaizmu jako plemienne bóstwo, które jest zainteresowane jedynie opieką swojego ludu, a nie całą
ludzkością.
35

Por. A. J o s p e: Tradition and Contemporary Experience. New York 1970 s. 132.
Dziś uzyskałeś od Pana oświadczenie, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził
Jego drogami, przestrzegał Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu, a Pan – że ty
będziesz jak ci zapowiedział, ludem stanowiącym szczególną Jego własność… (Pwt 26,17–18).
37
Zob. H. G r e e n b e r g: The Universalism of the Chosen People. New York 1953 s. 3–56.
38
G e o r g e B e r n a r d S h a w (1856–1950) – irlandzki dramaturg, laureat Nagrody Nobla
za rok 1925.
39
„Herrenvolk” – naród panów. Zob. A. J o s p e: Tradition and Contemporary Experience.
New York 1970 s. 133.
40
H e n r y G e o r g e W e l l s (1866–1046) – angielski powieściopisarz, jeden z pionierów
gatunku science fiction.
41
Zob. A. J o s p e: Tradition and Contemporary Experience, dz. cyt., s. 133.
36
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Koncepcja narodu wybranego była odrzucana także w łonie samego judaizmu. Kaplan i cały rekonstrukcjonizm żydowski traktował wybraństwo Żydów
jako anachronizm, który jest niezgodny z równością i godnością wszystkich ludzi
oraz wymaganiami demokracji. Według Kaplana zarozumiałe założenie, że jest
się wybrańcem i pośrednikiem Bożej łaski, stanowi dla współczesnego człowieka
tezę nie do przyjęcia42. Dwa wieki przed pojawieniem się rekonstrukcjonizmu
żydowskiego podobne wątpliwości i zastrzeżenia wypowiadał Mojżesz Mendelson43. Był przekonany, że poznanie prawdy jest nierozłącznie związane z osiągnięciem szczęścia ludzkiego. Stąd musi być ona dostępna dla wszystkich ludzi
w równym stopniu bez różnicy rasy, wyznania, społecznego statusu lub pochodzenia. Zdecydowanie nie był w stanie przyjąć przekonania, że Bóg objawił
prawdę jedynie jakiejś cząstce ludzkości, a resztę pozostawił bez objawienia,
czyli bez środka do osiągnięcia szczęścia. Głosił zatem, że żadna religia włącznie
z judaizmem nie może być jedynym nośnikiem prawdy, która ma swoje źródło w
Bogu. Prawda jest niepodzielna i należy do wszystkich ludzi. Judaizm nie ma
prawa twierdzić, że posiada ją przez cały czas bądź też przez określony czas na
skutek specjalnego objawienia44.
Idea wybraństwa występowała także wśród starożytnych Greków, którzy
uznawali siebie za mędrców świata i przywódców innych narodów. Pozostałą
część ludzkości uznawali za barbarzyńców45, choć nie rozumieli tego określenia
w znaczeniu współczesnym. Tymczasem żydowska koncepcja wybrania nigdy
nie miała charakteru wartościującego, uznając innych jako mniej wartościowych
lub drugorzędnych. „Wybrany” nie znaczy lepszy, lecz „powołany”. W jaki sposób zatem tradycyjny judaizm wyjaśniał koncepcję narodu wybranego?
Dla wyznawcy judaizmu wybranie jest faktem historycznym. Z tego powodu
Żydom towarzyszy przeświadczenie, że nie są po prostu jednym z wielu narodów, ponieważ zostali wybrani przez Boga jako Jego drogocenny skarb. Miejsce
Izraela i jego rola w świecie są częścią Bożego planu względem całej ludzkości,
który został objawiony najpierw narodowi wybranemu, kiedy Stwórca wszechświata obdarzył swoim błogosławieństwem patriarchów jako nagrodę za ich wiarę i miłość, co zaowocowało obietnicą rozciągnięcia błogosławieństwa na przyszłe pokolenia. Wieki później Bóg objawił siebie Izraelitom w konkretnym miejscu i czasie, na Synaju, gdzie przekazał im swoją wolę wobec ludzkości. W Torze została zawarta nie tylko wola Boga rozumiana jako prawo, lecz także narzędzie, przez które cała ludzkość ma poznać wolę Jedynego Boga. Tym narzędziem
42

M. K a p l a n: The Future of the American Jew. New York 1948 s. 219.
M o j ż e s z M e n d e l s o n (1729–1786) – czołowa postać niemieckiego Oświecenia. Autor tłumaczenia Biblii na niemiecki alfabetem hebrajskim.
44
Zob. M. M e n d e l s o n: Jerusalem and Other Jewish Writings. New York 1969 s. 65–66.
45
Zob. H. G r e e n b e r g: The Universalism of the Chosen People. New York 1953 s. 3–56.
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w rękach Boga był Izrael. Izrael jest zatem powołany przez Boga do spełnienia
zadania, aby przez niego wszystkie inne narody poznały Boga i Jego wolę.
Rabini i myśliciele żydowscy zdawali sobie sprawę z trudności, które wynikały z koncepcji wybrania. Nurtowały ich te same pytania, które stawiają sobie
współcześni Żydzi: dlaczego Bóg wybrał jeden konkretny naród – Izrael? W
jakim celu?
Majmonides i wielu innych twierdzili, że wszystko, co można powiedzieć na
ten temat sprowadza się do zdania: taka była wola Boża. Człowiek nie jest w
stanie poznać i zrozumieć, jakimi motywami kierował się Bóg wybierając ten, a
nie inny naród. Możemy tylko uznać ten fakt i zaufać Opatrzności Bożej, bez
ludzkich spekulacji46. Byli myśliciele żydowscy, którzy próbowali wskazać pozytywne argumenty uzasadniające wybranie Izraela. Wyłoniły się całkowicie
dwa odmienne stanowiska. Dla jednych rabinów Izrael został wybrany przez
Boga, ponieważ zasłużył na to swoją służbą i wiernością. Był jedynym narodem
przygotowanym na przyjęcie woli Boga i jedynym narodem chcącym podjąć się
tego wezwania. Nie mniej popularny jest odmienny nurt, który twierdzi, że Bóg
wybrał Żydów bez powodu lub z powodu, który jest znany tylko Bogu. Wybranie nie jest następstwem zasługiwania i nie stanowi nagrody. Jest to całkowicie
wolny akt Boga, który w ten sposób okazał Żydom miłość i łaskę47. Wspólnym
mianownikiem obu stanowisk jest przekonanie, że wybranie jest dziełem Boga,
który przekazał Izraelowi swoje prawo, mające stać się dzięki posłannictwu Izraela powszechnym prawem ludzkości.
W głównym nurcie tradycyjnej myśli żydowskiej wybór był postrzegany jako obiektywny i nadprzyrodzony fakt. Wspomniane powyżej stanowiska widoczne są również we współczesnym judaizmie. Tradycjonaliści utrzymują, że
żydowska egzystencja nabiera znaczenia w świetle nadprzyrodzonego wybrania,
które polega na specyficznej roli Żydów w rozwoju świata. Will Herberg48 opisał
wybranie jako Boży akt utworzenia i wspierania Izraela dla swoich własnych
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Zob. M. M a j m o n i d e s: Przewodnik błądzących, cz. I 25. Kraków 2008 s. 62–63.
Stanę się jakby rosą dla Izraela, tak że rozkwitnie jak lilia i jak topola zapuści korzenie.
Rozwiną się jego latorośle, będzie wspaniały jak drzewo oliwne, woń jego jak woń Libanu
(Oz 14,6–7).
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W i l l H e r b e r g (1901–1977) – amerykański myśliciel żydowski znany jako filozof społeczny i socjolog religii.
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celów w historii49. Z kolei Emil Fackenheim50 stwierdził, że Żydem jest ten, kto
przez swoje pochodzenie jest przedmiotem żydowskiego przeznaczenia51.
Z drugiej strony Żydzi liberalni coraz częściej mają wątpliwości w stosunku
do przekonania, że znaczenie i specyfika egzystencji żydowskiej opierają się na
nadprzyrodzonym objawieniu. Dla wielu Żydów liberalnych Biblia nie jest Bożą
antropologią lecz ludzką teologią – zapisem nie Bożego poszukiwania człowieka,
lecz ludzkiego poszukiwania Boga. Żydowską tożsamość wiążą z hierarchią wartości i stylem życia, które odzwierciedlają zbiorowe doświadczenia, intuicje i
aspiracje, występujące w historii Izraela.
Te dwa podejścia do idei wybrania są tak bardzo spolaryzowane, że próba
ich odróżnienia wydaje się prawie niemożliwa. Tym niemniej, choć wychodzą od
dwóch różnych punktów w kwestii ontologicznego pochodzenia i charakteru
żydowskiej tożsamości, to jednak zbliżają się do siebie w rozumieniu natury
judaizmu i posłannictwa. Oba nurty zgadzają się, że koncepcja wybrania nigdy
nie była w judaizmie ekskluzywna i nie zawierała odrzucenia reszty ludzkości
jako niższej i gorszej. Każdy może stać się wyznawcą judaizmu poprzez konwersję. Wówczas nawrócony zaliczony zostaje do „synów Abrahama” przez przystąpienie do przymierza, jakie Bóg zawarł z Abrahamem. Rabin Meir52 nauczał,
że Adam został stworzony z wszystkich zakątków ziemi, co wskazuje na równość i godność wszystkich ludzi. Niektórzy rabini ukazują, że wiele kluczowych
postaci w judaizmie miało przodków, którzy przeszli na judaizm53.
Judaizm prawie jednoznacznie naucza, że inne narody mogą dostąpić łaski
zbawienia nawet, gdy nie są związani przymierzem na Synaju. Nie występuje tu
teza o wyłączności zbawienia narodu wybranego. Tradycyjny judaizm głosi, że
prawość wszystkich narodów ma swój udział w przyszłym świecie54. Jak ujął to
Morris Joseph55: Wybranie Izraela nie daje mu monopolu na Bożą miłość56. Na
ogół panuje w judaizmie przekonanie, że wszystkie istoty ludzkie są dziećmi
Boga i mają te same prawa, lecz nie te same obowiązki. Religijnym sprawdzia49

W. H e r b e r g: Judaism for Modern Man. Philadelphia 1951 s. 271.
E m i l F a c k e n h e i m (1916–2003) – uznany żydowski filozof i rabin. Powtarzał
ustawicznie, że kontynuacja żydowskiego życia, wbrew zamierzeniu H i t l e r a, jest 614
przykazaniem.
51
E. F a c k e n h e i m: Can We Believe in Judaism Religiously? „Commentary”. December 1948 s. 38.
52
R e b M e i r B a a l H a n e i s – żył w czasach Miszny. Często nazywany Oświeconym
lub Mistrzem Cudów.
53
Według żydowskiej tradycji nawet król Dawid był potomkiem Rut, która była Moabitką.
54
Midrasz Tehillim.
55
M o r r i s J o s e p h (1848–1930) – żydowski teolog, który wybiega poza tradycyjną interpretację judaizmu.
56
J. M o r r i s: Judaism as Creed and Life. London 1925 s. 154.
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nem wartości człowieka nie jest w judaizmie teologia lub pochodzenie, lecz jakość życia. Z tego powodu stosowanie prawa zostało rozciągnięte na Żyda i nie
Żyda w danym kraju. Jak czytamy w Księdze Liczb: Jedno prawo będzie u was
dla przybysza, jak też dla tubylca (Lb 9,14). Żydzi byli zawsze uwrażliwieni na
grupy mniejszościowe, ponieważ sami byli kimś w Egipcie i w diasporze. Pamięć
tych doświadczeń trwa w ich świadomości i wyznacza sposób ich odnoszenia się
do innych. Z tego powodu są szczególnie negatywnie nastawieni do wszelkich
form prześladowań i dyskryminacji.
Jakie egzystencjalne znaczenie ma koncepcja wybrania dla Żydów ilustruje
pewna żydowska opowieść57. Starożytny rabin postawił pewnego dnia pytanie:
Dlaczego Bóg wybrał Izraela? Odpowiedź brzmiała: Ponieważ wszystkie pozostałe narody nie chciały przyjąć Tory. Początkowo Bóg miał ją zaproponować
innym narodom. Wszystkie odmówiły58. Tylko Żydzi byli gotowi przyjąć wymagania, które Bóg stawiał. W tym opowiadaniu tkwi pewien klucz do zrozumienia
koncepcji wybrania. Starożytny Izrael mógł pozostać mało znaczącym narodem
na Bliskim Wschodzie, podobnym do innych narodów. A jednak w tym narodzie
zrodziło się przekonanie, że zwyczajna egzystencja jest niewystarczająca i pozbawiona głębszego sensu. Człowiek jako jednostka i naród jako zbiorowość
muszą żyć po coś, dla jakiegoś celu. Na tym – zdaniem Żydów – polega zasadnicza różnica w stosunku do innych narodów. Egzystencja Żydów nabiera znaczenia z nadania Bożego i ma cel wyznaczony przez Boga. Ujmując to nieco filozoficznie, sens i znaczenie istnienia Żydów ma charakter transcendentny. Po raz
pierwszy w historii ludzkości „odrębność narodowa” została przekształcona czy
utożsamiona z „odrębnością moralną”59. Wybranie nie ma charakteru ontologicznego, teoriopoznawczego, lecz moralny. Tak rozumianemu wybraniu towarzyszy
przeświadczenie, że jest coś (idea, moralny nakaz, ostateczna prawda) z powodu
czego, bezwzględnie ważne jest to, aby różnić się od innych. To jest fundament
tożsamości żydowskiej.
Można wskazać na trzy rodzaje odróżnienia, odseparowania, oddzielenia.
Separacja może oznaczać dobrowolne odsunięcie się do świata i zamknięcie się
w sobie, w swoim domostwie, gdzie pozostaje się w swojej prywatności, i gdzie
nie docierają obawy, troski i wyzwania zewnętrznego świata. Separacja może
także oznaczać uwięzienie, zepchnięcie i narzucenie, gdy człowiek zostaje odcięty od świata zewnętrznego wbrew własnej woli. Jest jednak też rodzaj separacji,
w której człowiek z własnej woli oddziela się od świata dla dobra świata. Ma to
57

Por. A. J o s p e: Tradition and Contemporary Experience. New York 1970 s. 137.
Lud Esau nie chciał pojednać się ze sobą i odrzucił przykazanie: Nie zabijaj. Moabici nie
chcieli zrezygnować z rozwiązłości i odrzucili przykazanie: Nie cudzołóż. Izmaelici nie potrafili
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miejsce wtedy, gdy posiadamy coś, czym chcemy się podzielić z innymi, gdy
poznaliśmy prawdę, która jest ważna dla innych, gdy czujemy, że naszym zadaniem jest być narzędziem, aby prawda dotarła do innych. Świadomość żydowska
to świadomość odseparowania się do świata ze względu na dobro świata. Posiadanie prawdy objawionej różni Żydów od tych, którzy tej prawdy nie akceptują
lub nie znają. Dla Żydów Boża prawda jest tak istotna, że są gotowi zmagać się z
przeciwnościami, narażać się na odrzucenie i pozostawać w separacji. Wybranie
ostatecznie nie jest spowodowane jedynie dobrem Żydów, lecz dobrem świata.
Poczucie celu i misji skłaniało proroków do bycia innymi, do słów i czynów,
które odbiegały od przyjętych standardów. Takiej postawie towarzyszyła i towarzyszy zawsze silna świadomość, że istnieje coś ważniejszego niż ja sam, coś
bardziej wartościowego niż moje jednostkowe czy nawet zbiorowe życie. Przyjęcie takiej postawy wymaga stawienia czoła światu nawet za cenę odseparowania
się od świata dla dobra świata. Idea wybrania żydowskiego zawiera w sobie
świadomość wybrania przez Boga i świadomość swojej roli w świecie. Żyd jest
przekonany, że posiada prawdę, która różni go od innych i oddziela. Stąd wybranie jawi się jako pewność religijnej wspólnoty i życiowa cecha, która nadaje
egzystencji żydowskiej sens, cel i kierunek. W tym kontekście zrozumiałe staje
się, dlaczego naród wybrany nazywany jest świętym Izraelem. Kategoria świętości w pierwszym rzędzie przysługuje Bogu. Tylko Bóg jest święty. Wszystko
inne, łącznie z człowiekiem, staje się święte ze względu na poświęcenie Bogu.
Święty Izrael znaczy naród poświęcony Bogu60.

IV. Koncepcja przymierza
Prawda, która odróżnia Żyda od innych ludzi, jest ściśle związana z koncepcją przymierza, stanowiącego drugi ważny element żydowskiej tożsamości. Termin „przymierze”61 zawiera dwa podstawowe znaczenia. Po pierwsze, jest to
umowa między Bogiem a Izraelem, w której Izrael przyjmuje Torę. Ta umowa
jest obustronna. Bóg wybrał Izraela, a Izrael przyjął to wybranie, stając się tym
samym własnością Boga. Po drugie, jeśli koncepcja wybrania oznacza świadomość posiadania przez Żyda prawdy objawionej, to koncepcja przymierza oznacza świadomość tego, czym ta prawda jest. Treścią tej prawdy jest Tora, prawo
nadane na Synaju. Pociąga to za sobą przyjęcie i ustawiczne potwierdzanie w
życiu Żyda obecności Boga oraz gotowość na spełnienie wymagań Tory bez
względu na trudności i konsekwencje, które temu towarzyszą. Przymierze jest
odpowiedzią człowieka na wezwanie Boga i dobrowolnym zobowiązaniem wobec Boga. Jak ujął to Rosenzweig, jest to prawo, w którym wybranie Boże staje
60
Kadosz (hebr. święty) – już w Księdze kapłańskiej przypisany Bogu jako Jego cecha (Kpł
19,1–2). Świętość nie ma tutaj charakteru moralnego i etycznego. Izrael jest święty ponieważ jest
wybrany przez Boga, oddzielony od innych narodów przez Boga i poświęcony Bogu.
61
Berit (hebr.) – ugoda, umowa, pakt.
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się wybraniem ludzkim, a pasywny stan narodu wybranego staje się stanem aktywnym…62.
Koncepcja przymierza ma wiele konotacji w żydowskiej tradycji i literaturze. Najpierw odnosiło się do sytuacji po potopie, kiedy to Bóg wchodząc w nową relację z ludzkością w osobie Noego obiecuje, że już nigdy nie unicestwi
rodzaju ludzkiego, a człowiek zobowiązuje się do życia zgodnego z prawem
moralnym. Następnie Bóg zawarł przymierze z Abrahamem. W zamian za wierność nakazom Bożego prawa, Abraham i jego potomstwo otrzymują od Boga
obietnicę błogosławieństwa i licznego potomstwa. Wyjątkowy charakter ma
przymierze, które Bóg zawarł z Mojżeszem na Synaju.
Prorok Ozeasz ukazuje przymierze jako akt miłości między Bogiem i Izraelem, w którym ustanowione zostało partnerstwo w dziele odkupienia ludzkości63. Najbardziej wymowny w odniesieniu do przymierza jest fragment Księgi
Wyjścia: Teraz, jeśli pilnie będziecie słuchać głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż
do mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem
świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom (Wj 19,5–6). Powyższe słowa wskazują na dwa najważniejsze aspekty związane z przymierzem. Pierwszy dotyczy
podstawowej prawdy, że cała ziemia jest Pana. To On obiecał Izraelowi ziemię,
wyprowadził z niewoli egipskiej, prowadził go przez pustynię. Ziemia została
Izraelowi nadana (użyczona), ale wciąż pozostaje własnością Boga. Bóg w ten
sposób wypełnia swoją część przymierza. Prawo Izraela do tej ziemi jest uwarunkowane wiernością przymierzu. Dlatego Izrael nigdy nie mógł traktować ziemi obiecanej jako swojej własności. Jednocześnie Izrael zobowiązuje się do tego,
że stanie się królestwem kapłanów i narodem świętym. Wybranie nie jest przywilejem, lecz służbą Bogu i troską o świętość. Nie można go traktować w kategoriach wyniesienia lecz trzeba uważać je za etyczne wyzwanie. Musi się ono przekładać na życie zgodne ze słowem i duchem Synaju. Z tego płynie wniosek, że
życie każdego Żyda ma być poświęcone służbie Bogu. Na tym polega znaczenie
żydowskiej egzystencji. Z racji wybrania i zawartego przymierza życie poszczególnego Żyda i narodu żydowskiego mają charakter religijny.
Ludzie, którzy nie znają Boga i Jego woli, nie są obarczeni taką winą za brak
moralnego życia, jak to ma miejsce w odniesieniu do Izraela. Ich wina zostanie
wybaczona, lecz to wybaczenie nie obejmie narodu wybranego, który zobowiązał
się wobec Boga do wierności przymierzu. Wyjątkowe wybranie, wyjątkowy
naród, wyjątkowe zobowiązanie, wyjątkowa wina. Kiedy Izrael zawodzi w swo62

N. N. G l a t z e r: Franz Rosenzweig: His Life and Thought. New York 1953 s. 243.
I poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię przez wierność, a poznasz Pana (Oz 2,21–22).
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ich zobowiązaniach, zawodzi nie tylko siebie, nie tylko inne narody, lecz przede
wszystkim sprawia zawód Bogu. Z niewypełnieniem przymierza związana jest
kara. Dlatego prorok Amos ostrzega Izraela w imię Boga: Jedynie was znałem ze
wszystkich narodów na ziemi, dlatego was nawiedzę karą za wszystkie wasze
winy (Am 3,2).
Religijni Żydzi rozumieli to przesłanie i interpretowali swoje doświadczenia
w perspektywie przymierza. Wierność przymierzu była nagradzana, niewierność
karana. Ta perspektywa pozwalała im zachować tożsamość nawet w sytuacji
zniszczenia świątyni, wygnania i prześladowania. Wciąż pozostawali częścią
Bożego plany, który był wyrażany i wyjaśniany przez proroków. Wszelkie wydarzenia były dla nich wyrazem woli Boga, który prowadzi swój lud. Oddalenie od
ziemi obiecanej nie oznaczało, że przymierze ustało. Opuszczenie tej ziemi było
jedynie rozproszeniem w przestrzeni, lecz nie ustaniem przymierza. Żyd był
świadomy, że doświadcza kary nie z powodu odrzucenia przez Boga (jak niekiedy sugerowały inne narody), lecz z powodu swojej niewierności. To nie Bóg
odwrócił się od narodu wybranego, to naród wybrany odwrócił się od Boga. Bóg
bowiem wciąż kocha Żyda i pragnie, aby on powrócił do wierności przymierzu.
Inne narody również grzeszyły i mogły zostać ukarane, lecz tylko Izrael był ludem przymierza, od którego Bóg oczekiwał większej wierności. Negatywne wydarzenia w historii Izraela stanowiły pouczającą i przypominająca karę, która
miała skłonić naród wybrany do wierności. Zrozumienie tego doświadczenia i
jego przyjęcie otwierało drogę do zbawienia i powrotu do ziemi obiecanej.
W judaizmie kara za niewierność przymierzu była jednocześnie znakiem, że
świat wciąż pozostaje w mocy zła, że wspólnota miłości i pokoju nie jest realizowana, że stan taki będzie trwał tak długo, jak długo ludzkość nie przyjmie
Boga i Jego woli. Żydom towarzyszyło jednocześnie przekonanie, że brak cierpienia nie oznacza braku winy, że światowy sukces lub klęska nie są ostateczną
miara rzeczy, że cierpienie nie jest koniecznym dowodem Bożego odrzucenia,
lecz ceną, którą trzeba płacić za lojalność wobec ideałów. Cierpienie Żyda jest
ustawicznym przypominaniem, że wysiłek człowieka jeszcze się nie zakończył i
jednocześnie znakiem dla wszystkich ludzi, aby podjęli trud pokonania zła i ucieleśnienia dobra.

V. Koncepcja życia w perspektywie mesjańskiej
Rozumienie życia jako moralne zadanie i dążenie do doskonałości jest trzecim elementem żydowskiej tożsamości, który należy rozpatrywać w perspektywie mesjańskiej. Żydowska idea mesjańska jest zakorzeniona w jednej z najgłębszych potrzeb i dążeń człowieka, a mianowicie w trosce o przyszłość. Wiemy,
jak było, wiemy, jak jest, lecz nikt nie wie, jak będzie. Chcemy wiedzieć nie
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tylko, czy istnieje jakaś przyszłość, lecz także, jaka ona będzie. Tymczasem w
naturze tego świata nie ma żadnej pewności i wiedzy o tym, co ma nastąpić.
Z tego powodu niektóre narody starożytności, doświadczając kryzysów i katastrof, zwracały się ku przeszłości, nie mając żadnej wizji na temat przyszłości.
Teraźniejszość była niepewna i chaotyczna, a przyszłość niewiadoma i zakryta.
Pozostawała zatem tęsknota za tym, co było i co wspominano jako ucieleśnienie
wszelkiego dobra i szczęśliwości. Wizja przyszłości kojarzona była z tym, co już
było i co powinno powrócić. Hezjod i Owidiusz w swoich opisach pięciu następujących po sobie okresach rozwoju ludzkości rozpoczynali od wyidealizowanego Złotego Wieku, kiedy to ludzie żyli szczęśliwi i bez udręk codzienności, a
kończyli na najbardziej zepsutym Żelaznym Wieku, w którym żyli. W takim
schemacie przeszłość była dobra, teraźniejszość zła, a przyszłość nieznana. W
przeciwieństwie do pogańskiej wizji Żydzi nigdy nie uciekali się do przeszłości i
nigdy nie łączyli doskonałości z tym, co było. Stan doskonałości i szczęścia miał
dopiero nastąpić. Aczkolwiek Biblia również zaczyna się od opisu raju jako stanu
doskonałego, to jednak nie miało to wpływu na rozumienie przyszłości i projekcję na życie. To, co ważne i istotne, nie odnosiło się do przodków, lecz do potomków. Judaizm spogląda zawsze w przód, nigdy wstecz64. Żydowskie myślenie skierowane jest na „koniec czasów”. Ta projekcja doskonałości w przyszłość
jest integralną częścią myślenia i życia Żydów. Jest ona jednocześnie potwierdzeniem, że ostateczne dążenia człowieka będą kiedyś spełnione. To przekonanie
ma swoje źródło w Biblii, która wzywa do ustawicznego doskonalenia się aż do
spełnienia65.
Idea mesjańska ma wiele wątków i interpretacji66. Już w starożytnym judaizmie wiązano przyszłe spełnienie z osobą Mesjasza67. Niektórzy rabini głosili,
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Żydzi, Polska. Z księdzem profesorem Waldemarem C h r o s t o w s k i m rozmawiają: Grzegorz
G ó r n y i Rafał T i c h y. Warszawa 2009 s. 273).
65
Na temat różnic i podobieństw koncepcji mesjańskiej w judaizmie i chrześcijaństwie zob.
D. A r i e l: What Do Jews Believe? New York 1995 s. 232–237.
66
Szerzej na ten temat zob. J. K l a u s n e r: The Messianic Idea in Israel. New York 1955; J.
H. G r e e n s t o n e: The Messiah Idea in Jewish History. New York 1972; S. S.
S c h w a r z s c h i l d: The Personal Messiah – Toward the Restoration of a Discarded Doctrine.
Washington 1972; J. S a r a c h e k: The Doctrine of the Messiah in Medieval Jewish Literature.
New York 1932.
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że jest On synem Józefa, inni mówili o Nim jako potomku Dawida. Jedni kładli
nacisk na jego boski wymiar, drudzy ograniczali się do ukazania wymiaru ludzkiego. Pojawiały się twierdzenia, że Mesjasz przyjdzie wtedy, gdy ludzkość
przyjmie postawę pokuty, a świat stanie się na tyle dobry, że Jego przyjście będzie możliwe. Spotykamy też twierdzenia przeciwne, że Mesjasz nadejdzie wówczas, gdy świat będzie tak pogrążony w grzechu i bezsilny, że Jego przyjście
okaże się koniecznością. Stawiano w judaizmie tezy, że Mesjasz jest albo historyczną możliwością albo apokaliptycznym zwieńczeniem świata, w którym nastąpi koniec czasów i ostateczny sąd. Można powiedzieć, że nadejście Mesjasza
rozumiano jako wolny akt miłości i łaski Boga lub jako uwarunkowane ludzkim
postępowaniem wydarzenie.
Pomimo tych rozbieżności pojawiają się w myśli żydowskiej dwa główne
podejścia do idei mesjańskiej, które tworzą jakby dialektyczne napięcie. Pierwsze
stanowisko oscyluje wokół ludzkiego i osobowego charakteru Mesjasza, drugie
wokół ery mesjańskiej68. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z Mesjaszem jako osobą, w drugim z okresem czasu. Stąd widoczne w judaizmie opisy
Mesjasza jako potomka Dawida lub też opisy mówiące o epoce w historii Izraela
i świata. Idea mesjańska zatem może oznaczać konkretnego Żyda lub konkretny czas, który ma nadejść. Zawsze jednak ta idea ma swoje odniesienie do przyszłości.
Pojęcie osobowego Mesjasza ma swój początek w historycznych doświadczeniach biblijnego Izraela. Patriarchowie musieli opuścić miejsce swego pochodzenia i zamieszkać wśród innych narodów. Ich potomkowie stali się niewolnikami w Egipcie. Nawet, gdy powrócili do ziemi obiecanej, nie czuli się bezpiecznie. Ustawicznie czuli się zagrożeni, aż w końcu utracili niepodległość i
niezależność. Naturalne wydaje się, że naród z taką przeszłością i teraźniejszością spoglądał z nadzieją w przyszłość, w której nastąpi kres cierpienia. W tym
kontekście pojawiła się idea, że dokona się to przez Mesjasza, jako politycznego
wybawiciela, swoistego bohatera narodowego, który będzie w stanie pokonać
wszystkich wrogów Izraela. Taki wymarzony stan panował jedynie za czasów
króla Dawida, dlatego Mesjasz winien wywodzić się z tego rodu. Pod rządami
Dawida Izraelici czuli się silni i bezpieczni. Dawid stał się ideałem żydowskiego
przywódcy i wybawcy. Z nim związana była narodowa chwała i duma. W narodzie tkwiło przekonanie, że królestwo Dawida zostało ustanowione na zawsze.
To przekonanie było podtrzymywane przez proroków69. W tym to czasie ukształtował się obraz Mesjasza. W swoich początkach mesjanizm miał charakter poli67
Jak twierdzi L. J a c o b s całkowicie błędna jest teza, że cała idea osobowego Mesjasza jest
post-biblijna. Zob. T e n ż e: A Jewish Theology. West Orange 1973 s. 292–293.
68
Por. J. K l a u s n e r: The Messianic Idea in Israel. New York 1955 s. 9.
69
Zob. Proroctwo N a t a n a 2 Sm 7,1–16.
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tyczny i narodowy. Odnosił się do osoby, która położy kres niedoli i zapewni
jedność oraz bezpieczeństwo, ustanowi nowy porządek społeczny na zawsze.
Mesjasz jednak nie był rozumiany tylko jako polityczny wyzwoliciel. Miał
On spowodować także odrodzenie duchowe Izraela70. To jest drugi, niezmiernie
ważny okres w rozwoju mesjanizmu żydowskiego. Z czasem stał się nawet dominujący. Coraz częściej Mesjasz zaczął uosabiać wartości duchowe i religijne
ideały, do których naród wybrany miał zmierzać. Już nie pojmowano Go jako
zwykłego króla, lecz jako idealnego króla, doskonałego władcę, który ustanowi
królestwo oparte nie tyle na potędze oręża i mądrości, co raczej na sprawiedliwości i prawości. Choć ten rodzaj nadziei widoczny jest we wszystkich księgach
prorockich i w Psalmach, to jednak określił ją przede wszystkim Izajasz, gdy
mówił o nowym królu napełnionym Bożym duchem71. Na tym etapie idea mesjańska wciąż odnosiła się wyłącznie do Izraela. Kiedy prorocy mówili o Mesjaszu jako królu, mieli na myśli króla, który będzie panował nad Izraelem. Kiedy
ukazywali pokój i sprawiedliwość przyszłego królestwa Mesjasza, odnosili je
tylko do narodu wybranego. Mesjasz, choć już „uduchowiony”, pozostawał wybawicielem narodu, a nie całego świata.
Trzecim, bodaj najważniejszym, etapem rozwoju idei mesjańskiej w judaizmie jest uniwersalizacja. Prorocy zaczęli mówić o Bogu, który stworzył świat i
człowieka, od którego domagał się życia moralnego. Żydzi zaczęli stawiać sobie
pytanie: czy możliwe jest, aby Bóg był tylko Bogiem Izraela, skoro istnieje jeden
Bóg? Prorocy nauczali, że Izrael został wezwany do prawego i świętego życia.
Czy zło jednak nie powinno zostać usunięte z całego świata, a sprawiedliwość
nie powinna zapanować w życiu każdego człowieka? Czy istnieje kodeks moralny odrębny dla narodu wybranego, a inny dla pozostałych narodów? W wyniku
refleksji nad tymi problemami, Żydzi doszli do świadomości, że prawo moralne
jest prawem powszechnym, a Bóg skierował swoje nakazy do całej ludzkości.
Judaizm, kierując się wewnętrzną logiką, rozciąga zakres idei mesjańskiej i dzięki temu staje się ona uniwersalna.
W tym kontekście pojawia się też po raz pierwszy koncepcja jedności rodzaju ludzkiego. Jeśli istnieje Bóg, który stworzył świat i ukształtował człowieka na
swoje podobieństwo, to znaczy, że wszyscy ludzie są dziećmi Boga. Jeden Bóg,
jeden rodzaj ludzki. Konsekwentnie, istnieje też jedna prawda, jedna moral70
D a w i d A r i e l zdecydowanie twierdzi, że nie ma w Biblii żadnego odniesienia do Mesjasza jako duchowego wyzwoliciela. Ten wątek pojawił się w judaizmie rabinicznym. Zob.
T e n ż e: What Do Jews Believe? New York 1995 s. 217.
71
I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej duch
Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej…(Iz 11, 1–9).
Cały ten fragment to poemat mesjański precyzujący istotne cechy przyszłego Mesjasza: będzie
wypełniony duchem prorockim, zaprowadzi sprawiedliwość, przywróci rajski pokój.
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ność i jedna religia, do której są wezwani nie tylko Izraelici, lecz wszyscy
ludzie. Nadrzędnym celem staje się zjednoczenie całej ludzkości w jednej
wierze w jedynego Boga, a naród wybrany ma być narzędziem tego zjednoczenia i wypełnienia woli Bożej.
W ten sposób koncepcja mesjańska przyjmuje nowy kierunek i nowe oblicze. Deutro-Izajasz, Micheasz i inni prorocy nie mówią już o Mesjaszu jako osobie, królu Izraela, który ustanowi nową rzeczywistość na Syjonie. Mówią raczej
o erze mesjańskiej utożsamionej z nowym życiem, które zapanuje na całej ziemi.
W rozwoju mesjanizmu żydowskiego nastąpiło przejście od idei jednej osoby do
idei jednego czasu. Bardziej akcentuje się nadejście czasu mesjańskiego niż osoby Mesjasza. Osobowy Mesjasz wyznaczy drogi, po których należy kroczyć, aby
czas się wypełnił i nastał powszechny pokój oraz powszechne braterstwo. Tym
samym cała ludzkość będzie służyła Bogu i będzie poddana woli Bożej.
Naród wybrany odgrywa wyjątkową rolę w przybliżaniu i realizowaniu ery
mesjańskiej. Mając rozumienie jedynego Boga całej ludzkości, Żydzi czują się
powołani do misji rozkrzewiania tej prawdy, aby dotarła ona do wszystkich narodów i została przez nie przyjęta. Mówi o tym Deutro-Izajasz: Ja, Pan, powołałem cię słusznie, ująłem cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów…(Iz 42,6). Prorocy podkreślają, że Izrael pełni mesjańską rolę w historii świata. Przemawiają do Izraela, lecz równocześnie kierują swoje słowa do wszystkich narodów. Izrael ma być sługą Boga, nawet za cenę odrzucenia i cierpienia, które w oczach Bożych mają wartość i ostatecznie przyniesie owoce. Żydzi przez samo istnienie–trwanie są symbolem
sprzeciwu wobec zła tego świata. Ostatecznie nadejdzie czas, kiedy naród wybrany będzie oczyszczony i zrehabilitowany oraz nagrodzony za swa wierność.
Wtedy Pan będzie królem nad całą ziemią. Wówczas Pan będzie jeden i jedno
będzie Jego imię (Za 14,9).
Tak ukształtowany mesjanizm pociąga za sobą wiele konsekwencji dla egzystencji żydowskiej. Po pierwsze, koncepcja uniwersalnego Boga związana jest z
koncepcją uniwersalnej religii. Jeśli Bóg Izraela jest Bogiem wszystkich narodów, to wiara Izraela musi stać się wiarą całej ludzkości. Bóg bowiem pragnie
zgromadzić wokół siebie nie tylko naród wybrany, lecz wszystkie narody świata.
Profetyzm żydowski ostatecznie zapowiada powszechne przyjęcie jedynego Boga Izraela. Nie mówi natomiast, że wszystkie religie są równorzędne a różnice
religijne nie odgrywają żadnej roli, ponieważ odnoszą się do tego samego Boga.
Dlatego Żydzi, z nielicznymi wyjątkami, odrzucają twierdzenie Rosenzweiga, że
zarówno judaizm jak i chrześcijaństwo są równoważnymi i autentycznymi drogami do Boga. Jedna jakoby prowadziła do Ojca przez Syna (chrześcijaństwo),

189

druga bez pośrednictwa Syna (judaizm)72. Żydzi zdecydowanie stoją na stanowisku, że czas spełnienia nadejdzie wtedy, gdy judaizm ogarnie całą ziemię i
wszystkie narody. Po drugie, era mesjańska nie będzie dziełem wyłącznie łaskawości Boga. Niezbędny jest wysiłek człowieka. Era mesjańska nie oznacza ani
apokaliptycznego przełomu w historii świata, którego sprawcą będzie jedynie
Bóg, ani biernego oczekiwania na coś, co spłynie na ziemię z innego świata. Jest
to czas wyczekiwany, na który trzeba zasłużyć przez właściwe działanie człowieka. Po trzecie, era mesjańska dotyczy tego świata, a nie świata przyszłego.
Jest to raczej możliwość i historyczne zadanie, niż eschatologiczne oczekiwanie.
Dotyczy tej ziemi i tego czasu, a nie rzeczywistości pozaziemskiej i pozaczasowej. Po czwarte, tak rozwinięty mesjanizm zakłada, że człowiek nie jest biernym
przedmiotem historii, lecz twórczym jej podmiotem. Człowiek ma moc kształtowania i tworzenia swojej przyszłości. Stąd głównym rdzeniem koncepcji mesjańskiej jest przekonanie, że historia nie jest ślepa, ponieważ ma swój cel i kierunek.
Przyszłość jest określona nie przez to, kim jesteśmy, lecz przez to, kim powinniśmy się stać. To zadanie zostało powierzone człowiekowi, aby tworzył swoje
życie i wpływał na bieg historii.
Koncepcja mesjańska w judaizmie ma bezpośrednie przełożenie na życie
Żyda. Nadaje mu i znaczenie, i cel, i kierunek. W tej perspektywie być Żydem
znaczy akceptować swoją rolę w mesjańskim dziele jako partner Boga w niekończącym się dziele stwarzania. Porzucenie tej roli, brak wiary w wybranie i powołanie, zerwanie przymierza, moralny relatywizm, religijny pluralizm rodzą pytanie o sens bycia wyznawcą judaizmu i tożsamość żydowską.
Przeprowadzona refleksja ujawnia, że tożsamość żydowska bez religijnego
fundamentu staje się wątpliwa i niezrozumiała tak dla samego Żyda, jak i nieŻyda. Odejście od judaizmu jest zasadniczą przyczyną zachwiania i utraty tożsamości żydowskiej. Bez religii żydowskiej bycie Żydem traci swoje głębokie
uzasadnienie i faktyczne znaczenie. Rasa, język, inne przejawy kultury, stanowią
zbyt względne kryteria tożsamości dla współczesnego Żyda. Jak nie trzeba być
obywatelem państwa Izrael, aby posiadać świadomość żydowską, tak posiadanie
obywatelstwa państwa Izrael nie musi wiązać się z taką świadomością. Wielu
ludzi dzisiaj, łącznie z Żydami, zaspokaja się świeckim myśleniem, że zbawienie
nie jest dziełem Boga lub Mesjasza, lecz zależy od politycznych, militarnych,
społecznych, ekonomicznych i technologicznych osiągnięć ludzkości73. W takim
jednak razie nie budzi zdziwienia fakt, że coraz więcej Żydów pyta się o sens
bycia Żydem, o swoją tożsamość.
72
73
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Por. A. J o s p e: Tradition and Contemporary Experience. New York 1970. s.149.
D. A r i e l: What Do Jews Believe? New York 1995 s. 211–212.
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Społeczny kontekst i historyczne źródła Dekalogu

Katechizm Kościoła katolickiego mówi o Dekalogu jako zbiorze podstawowych obowiązków człowieka wobec Boga i bliźniego1. Zobowiązania płynące z
Dekalogu uważa się za niezmienne, obowiązujące zawsze i wszędzie, stąd
przyjmuje się, że Dekalog w swojej istocie wyraża prawo naturalne2.
Umiejscowienie Dekalogu w kulminacyjnym punkcie wydarzeń na Synaju,
w kontekście zawarcia przymierza oraz nadania prawa pozwoliły późniejszej
tradycji na sformułowanie opinii o Dekalogu jako fundamencie Prawa Starego
Testamentu, kodeksie prawnym obowiązującym cały lud Izraela.
Czy jednak Dekalog w swojej pierwotnej wersji był rzeczywiście skierowany do całej społeczności Izraela? Czy powinien być on uważany za fundament
starotestamentowego prawa i czy w ogóle należy go uznać za kodeks prawny? W
niniejszej pracy postaramy się odpowiedzieć na powyższe pytania.
W pierwszej części zostaną przedstawione i poddane krytyce tradycyjne teorie, które odnoszą się do Dekalogu jako źródła starotestamentowego prawa.
Część druga będzie poświęcona zagadnieniom historyczno-krytycznym i literackim Dekalogu w przekazie Wj 20,21–23,19 oraz Pwt 5,1–27. Spróbujemy przede
wszystkim odpowiedzieć na pytanie kto był pierwotnie adresatem Dekalogu. W
części trzeciej podejmiemy próbę wyjaśnienia dlaczego Dekalog zdobył pozycję
fundamentalnych norm etycznych nie tylko w judaizmie, ale również w tradycji
chrześcijańskiej.

1
2

Zob. Katechizm Kościoła katolickiego. Poznań 2002 s. 485–487.
Zob. Tamże, s. 487.
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I. Dekalog w centrum starotestamentowego prawa
W obecnym kontekście Dekalog należy do obszernej perykopy tzw. teofanii
synaickiej. Punktem kulminacyjnym opisywanych wydarzeń jest zawarcie przymierza między Bogiem a ludem Izraela3.
W Księdze Wyjścia Dekalog poprzedza zbiór praw znanych jako Księga
Przymierza (Wj 20,21–23,19). Relację uzupełnia opis, w którym lud wyraża
strach przed bezpośrednim kontaktem z Bogiem i prosi Mojżesza o pośrednictwo
(Wj 20,18–20). Wj 24,12–14 ponownie podejmuje temat Dziesięciu Przykazań,
Bóg nakazuje Mojżeszowi, aby wszedł na górę i odebrał kamienne tablice z zapisanymi na nich przykazaniami. Wj 31,18 podkreśla, że autorem przykazań jest
sam Bóg, ponieważ zostały one „napisane palcem Bożym”. Kolejne odniesienie
do Dekalogu odnajdujemy w opisie wydarzeń z Wj 32,15–20; 34,1–28. Podczas
nieobecności Mojżesza lud oddaje cześć złotemu cielcowi, a rozgniewany Mojżesz rozbija otrzymane od Boga kamienne tablice. Mimo że narracja o odnowieniu przymierza z Wj 34,17–28 podaje, że Mojżesz ponownie otrzymał tablice z
przykazaniami, to obecna forma tekstu nie pozwala stwierdzić, kto jest ich autorem, Bóg czy Mojżesz (Wj 34,27–28).
Księga Powtórzonego Prawa umieszcza Dekalog w początkowej sekwencji
mów Mojżesza, oddzielając go od części prawnej, tzw. Kodeksu Deuteronomicznego (Pwt 12–28). Dekalog łączy się tu ściśle z wydarzeniem zawarcia przymierza między Bogiem a ludem Izraela na górze Horeb. Wersety 4,13 i 5,22 podkreślają, że autorem przykazań jest sam Bóg. Podobnie jak w Księdze Wyjścia, incydent ze złotym cielcem prowadzi do złamania przymierza i zniszczenia tablic.
Jednak opis odnowienia przymierza zaznacza, że nowe tablice zawierają te same
przykazania jak poprzednie, a ich autorem jest Bóg (Pwt 9,9–17; 10,1–5).
Bez wątpienia, obecny kontekst w jakim Dekalog zastał umieszczony ukazuje szczególny charakter Bożych przykazań. Opis teofanii, temat przymierza oraz
sąsiadujące z Dekalogiem zbiory praw ukazują Dziesięć Przykazań jako jedyne
prawa otrzymane bezpośrednio od Boga4. To skłoniło część egzegetów5 do przyjęcia tezy o centralnym znaczeniu Dekalogu dla starotestamentowego prawodawstwa.
Zdaniem Weinfelda, Dekalog zajmuje kluczową pozycję zarówno w opisie
zawarcia przymierza, jak i w ceremonii odnowienia relacji z Bogiem. Szukając
3

Zob. A .M. H a r m a n: Decalogue (Ten Commandments). W: NIDOTTE. T. 4. Red. W. A.
v a n G e m e r e n. Grand Rapids 1997 s.514.
4
Zob. R. N. W h y b r a y: Introduction to the Pentateuch. Grand Rapids 1995 s. 117.
5
Zob. M. W e i n f e l d: The Decalogue: Its Significance. Uniqueness and Place in Israel’s
Tradition. Oxford 1990.
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tekstów paralelnych do Dekalogu Weinfeld ponadto zauważa, że każde z przykazań Dekalogu (z wyjątkiem ostatniego) pojawia się w podobnej formie w innych
częściach Pięcioksięgu. Unikalnej pozycji Dekalogu nie należy wiązać z jego
wczesnym lub późnym powstaniem ponieważ żadnej z tych koncepcji datacji nie
można udowodnić, lecz raczej z rolą jaką Dekalog odgrywał w kulcie. Miszna
potwierdza, że Dziesięć Przykazań było regularnie czytane w okresie Drugiej
Świątyni.
Kolejnym uczonym, który próbował wykazać wpływ Dekalogu na inne teksty Starego Testamentu jest P.D. Miller6. W wynikach swoich badań stwierdza
on, że Dekalog można uważać za fundament nie tylko prawa ale i całego etosu
starożytnego Izraela. Wyznanie wiary z Pwt 6,4–6 Miller uważa za próbę podsumowania prologu oraz pierwszych dwóch przykazań, twierdzi również, że
prawa te zostały zawarte w Psalmie 81,9–11. W Pwt 6,13 i 10,20 pierwsze trzy
przykazania zostały sformułowane w formie pozytywnej, a w Kpł 19,3–4 piąte,
czwarte, pierwsze i drugie przykazania zostały zebrane razem. Natomiast odniesień do siódmego, ósmego i dziewiątego przykazania należy szukać w Psalmie
50,18–20. Zdaniem Millera wypowiedzi proroków Oz 4,2 i Jr 7,9 zostały również sformułowane pod wpływem Dekalogu.
W dalszych rozważaniach Miller dochodzi do wniosku, że kolejne przykazania Dekalogu (oprócz ostatniego) przemawiają jeszcze silnej w swoich rozbudowanych wersjach paralelnych. Oto kilka przykładów: a) świętowanie szabatu
w Wj 23,12; 31,12–17; 34,1–3; Lb 15–32–36; b) szacunek dla rodziców w Wj
21,15.17; Kpł 20,9; Pwt 21,18–21; 27,16; c) zakaz kradzieży w Wj 21.37–22,11;
d) składanie fałszywego świadectwa w Wj 23,1–3.6–9; Pwt 19,16–19. Idąc za
Kaufmanem Miller twierdzi, że struktura Kodeksu Deuteronomicznego (Pwt 12–
28) odzwierciedla strukturę Dekalogu7.
Ostatni wniosek Millera dotyczy teorii stopniowego poszerzania zasięgu
przykazań – zjawisko trajektorii. Ta forma interpretacji umożliwia traktowanie
przykazań jako swego rodzaju wskazówek wytyczających sposób postępowania
jednostki we wspólnocie. Stąd czwarte przykazanie znalazło swój wyraz w idei
szabatu: roku wyzwolenia Pwt 15, roku szabatowego Wj 10–14, szabatowego
odpoczynku dla ziemi Kpł 25,2–7, roku jubileuszowego – szabat szabatów Kpł
25–8–17. Podobnie nakaz oddawania czci rodzicom stał się fundamentem ogólnej właściwej postawy wobec autorytetów: sędziów, proroków, władców i kapła6

Zob. C. S. R o d d: Glimpses of a Strange Land. Studies in Old Testament Ethics. Edinburgh
2001 s. 80–81; P. D. M i l l e r: The Decalogue and the Redaction of the Sinai Pericope in Exodus.
JSOT Sup 8 (1978).
7
Zob. C. S. R o d d: Glimpses of a Strange Land, dz. cyt., s. 80; S. A. K a u f m a n: The
Structure of the Deuteronomic Law. Maarav 1–2 (1978–1979) s. 105–158.
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nów (Pwt 16,18–18,22), zaś u źródeł praw przeciw kazirodztwu i sodomii leży
przykazanie zakazujące cudzołóstwa. Natomiast zakaz „pożądania” miał regulować zasady życia społecznego, zapobiegając atakom na własność bliźniego (Dawid i Uriasz, mąż Batszeby – 2 Sm 12; Achab i winnica Nabota – 1 Krl 21,1–16;
gwałt Amnona na Tamar – 2 Sm 13 oraz gwałt Sychem na Dinie – Rdz 34).
Większość z powyższych teorii zostało uznanych przez współczesnych badaczy za mało przekonywające8. Treści zawarte w Dekalogu możemy wprawdzie
odnaleźć w innych zbiorach prawnych Starego Testamentu, nie dowodzi to jednak uprzywilejowanej pozycji Dekalogu. Ponadto jeżeli uznamy, że Dekalog
stanowił fundament prawodawstwa i stopniowo rozszerzał zwój zasięg (zjawisko
trajektorii), to należałoby przyjąć, że powstał wcześniej niż inne zbiory prawne.
Obecny stań badań nie pozwala na przyjęcie takiej hipotezy9. Jednak najistotniejszym zarzutem wobec teorii Millera jest fakt, że jeżeli Dekalog miałby istotnie
centralne znaczenie dla starotestamentowego prawodawstwa, to zadziwia niemal
zupełny brak bezpośrednich odniesień do Dziesięciu Przykazań w całym Starym
Testamencie10. Jedynym odniesieniem do Dekalogu w Pięcioksięgu jest użycie
wyrażenia „dziesięć słów” w Wj 34,28 oraz w Pwt 4,13 i 10,4. Księgi historyczne w ogóle nie znają Dziesięciu Przykazań. Część uczonych próbuje doszukać się
odniesień do przykazań przeciwko cudzołóstwu, kradzieży oraz zabójstwu w
2Sm 12,1–15, kiedy prorok Natan karci Dawida za związek z Batszebą oraz w
1Krl 21, gdy Eliasz oskarża Ahaba o zamordowanie Nabota i zajęcie jego winnicy. Jednak w żadnym z tych tekstów nie ma bezpośredniego nawiązania do Dekalogu, ani jako zbioru przepisów „dziesięciu słów”, ani do poszczególnych
przykazań. Brak odniesień do Dekalogu w księgach prorockich jest równie znamienny. Jedynie Oz 4,2: Przeklinają, kłamią mordują i kradną, cudzołożą, popełniają gwałty, a zbrodnia idzie za zbrodnią oraz Jr 7,9: Kraść zabijać cudzołożyć, przysięgać fałszywie, palić kadzidło Baalowi, chodzić za obcymi bogami,
których nie znacie – zawierają zbliżone sformułowania11. Stąd rodzi się pytanie,
jeżeli istotnie Dziesięć Przykazań uważano za fundament etyki starożytnego
Izraela, to dlaczego prorocy w swoich wyroczniach potępiających grzechy Izraela nie odwołują się do Dekalogu? Odpowiedź, zdaniem współczesnych badaczy,
jest następująca: Dekalog rozumiany jako kwintesencja najważniejszych Bożych
praw nie był prorokom znany12. Być może krótkie zbiory praw zaczęły powstawać w tym samym czasie, w którym działali prorocy, ale jeżeli nawet były znane,
to etyka proroków była tak różna od przykazań Dekalogu, że prorocy nie widzieli
8

Zob. C. S. R o d d: Glimpses of a Strange Land, dz. cyt., s. 81–82.
Zob. R. F. C o l l i n s: Ten Commandments. W: ABD. T. 6. Red. D. N. Freedman. New
York 1992 s. 382.
10
Zob. C. S. R o d d: Glimpses of a Strange Land, dz. cyt., s. 81–82.
11
Zob. R.P. C a r r o l: Jeremiah (OTL). Philadelphia 1986 s. 209.
12
Zob. R. N. W h y b r a y: Introduction to the Pentateuch, dz. cyt., s. 118.
9
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potrzeby odnoszenia się do nich. Nie bez znaczenia jest fakt, że nauczanie proroków podejmowało tematy społeczne zupełnie pominięte przez twórców Dekalogu. W Jr 7,6 prorok potępia niegodziwe traktowanie cudzoziemców, wdów oraz
sierot. Oz 6,7–10 wskazuje na szereg przewinień, które niszczą relacje Izraela z
Bogiem.
Krytyczne podejście do teorii dotyczącej centralnej pozycji Dekalogu w starotestamentowym prawodawstwie pozwala na sformułowanie następujących
wniosków: Dekalog nie może być uważany ani za źródło praw Pięcioksięgu, ani
tym bardziej za fundament etyki Starego Testamentu. Nie stanowi również podsumowania nauczania proroków, ani nie jest wyrazem głównych idei szerzej
rozumianej etyki. Dlatego też szukając społeczno-historycznych źródeł Dekalogu
należy traktować go jako samodzielną jednostkę literacką13.

II. Krytyka literacka
Niewielu współczesnych badaczy broni Mojżeszowego pochodzenia obecnej
formy Dekalogu, co więcej, większości egzegetów uważa, że Dekalog nie należał
pierwotnie do obecnego kontekstu14. Ich zdaniem poszczególne przykazania mogły powstawać niezależnie od siebie jako wyraz aktualnych potrzeb wspólnoty i
zostały ostatecznie połączone w trakcie redakcji Pięcioksięgu, prawdopodobnie
w okresie powygnaniowym. Chronologiczne pierwszeństwo którejkolwiek z
zachowanych wersji Dekalogu nie zostało jednoznacznie rozstrzygnięte. Część
egzegetów uważa wersję z Wj 20 za wcześniejszą15, nie brakuje jednak uczonych, który przypisują pierwszeństwo wersji z Pwt 516.
Różnice między przekazem Wj 20 a Pwt 5 oraz brak wewnętrznej, jednorodnej struktury samego tekstu pozwalają sądzić, że w czasie powstawania Pięcioksięgu nie istniała jedna, ustalona wersja Dekalogu. Ostateczny kształt obie wersje zawdzięczają redaktorom kapłańskim (Wj 20) i deuteronomistycznym (Pwt
5). Być może pierwotnie poszczególne przykazania miały formę krótkich zakazów17, jednak próby rekonstrukcji takiego „oryginalnego” Dekalogu mają dziś
wyłącznie charakter hipotetyczny. Różnice w strukturze tekstu pozwalają na
wyróżnienie trzech mniejszych jednostek literackich: krótkie prohibicje (Wj
13

Zob. C. S. R o d d: Glimpses of a Strange Land, dz. cyt., s. 86.
Zob. R. F. C o l l i n s: Ten Commandments, dz. cyt., s. 384.
15
Zob. R. J. C l i f f o r d: Exodus. W: The New Jerome Biblical Commentary. Red. R. E.
B r o w n, J. A. F i t z m y e r, R. E. M u r p h y. London 1992 s. 54.
16
Zob. B. L a n g: The Number Ten and the Iniquity of the Fathers: A New Interpretation of
the Decalogue. ZAW 118 (2006) s. 218.
17
Zob. B l e n k i n s o p p: The Pentateuch. An introduction to the first Five Books Of the Bible. New York 1992 s. 208.
14
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20,13.14.15; Pwt 5,17–19), rozbudowane zakazy (Wj 20,3–7.16–17; Pwt 5,7–
11.14b. 20–21) oraz formuły pozytywne (Wj 20,8–12; Pwt 5,12–14a.16).
Do najważniejszych różnic między wersją zawartą w Wj 20 a Pwt 5 należą:
• w Wj 20,4 wyrażenia psl (rzeźba) oraz tmwnh (postać) połączono spójnikiem „i” czego brak w wersji Pwt 5,8;
• w Wj 20,5 między „synowie” a serią kolejnych pokoleń nie ma spójnika „i” w przeciwieństwie do Pwt Pwt 5,9;
• sformułowanie przykazania szabatowego (Wj 20,8–11; Pwt 5,12–15).
W wersji Księgi Wyjścia użyty jest czasownik „pamiętaj” (zkwr; Wj
20,8), natomiast Księga Powtórzonego Prawa używa czasownika
„strzeż” (šmwr; Pwt 5,12). Ponadto wersja deuteronomistyczna podaje
motywację: jak ci nakazał Jahwe, twój Bóg. Obok ogólnego pojęcia
„bydło” (bhmh; Wj 10,20) Deuteronomista dodaje wcześniej „wół” i
„osioł” (Pwt 5,14) oraz w w. 14 dodaje wyjaśnienie: w ten sposób będą
mogli odpoczywać twój sługa i twoja służąca tak samo jak ty. Zasadnicza różnica dotyczy jednak uzasadnienia nakazu przestrzegania szabatu (Wj 20,11; Pwt 5,15). Deuteronomista odwołuje się do wydarzeń z
historii zbawienia, kiedy Izraelici byli niewolnikami w Egipcie, zaś redaktor kapłański do teologii stworzenia (por. Rdz. 1,1–2,3);
• forma przykazania nakazującego cześć rodzicom. Wersja deuteronomistyczna dodaje najpierw: Jak ci przykazał Jahwe, twój Bóg, a następnie
uzasadnienie aby ci się dobrze powodziło (Pwt 5,16 );
• w Wj 20,14,15,16,17 przykazania połączone są na zasadzie asyndentonu18, zaś w Pwt 5,18,19,20,21 spójnikiem „i”;
• sformułowanie ostatniego przykazania. W Wj 20,17 powtarza się dwa
razy ten sam czasownik „pożadać” (hmd), zaś w Pwt 5,21 użyte są dwa
różne czasowniki (hmd i יwh). Ponadto w Wj 20,17 na pierwszym
miejscu wymieniony jest „dom”, zaś w Pwt 5,27 „żona”, a po „domu”
wymienia się także „pole”.
W analizie egzegetycznej Dekalogu z wersji Księgi Wyjścia zwrócimy
szczególną uwagę na jego wymiar społeczno-historyczny: kto jest adresatem
przykazań, pamiętając, że w ostatecznej wersji przykazania tworzyły jedność i
były w całości skierowane do konkretnej grupy społecznej.

18

Konstrukcja składniowa zbudowana z szeregu współrzędnych członów zestawionych bezspójnikowo. Zob „Asyndenton”. W: Słownik terminów literackich. Red. M. G ł o w i ń s k i. Wrocław 2002 s. 48.
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III. Egzegeza Wj 20, 1–17
Prolog (ww. 1–2)
Werset 1 zawiera wprowadzenie: wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa. Widać tu wyraźny brak ciągłości w stosunku do wersetu poprzedzającego, z którego
wynika, że przemawiać powinien teraz Mojżesz. Stąd większość egzegetów uważa, że werset 20,1 ma charakter redakcyjny19. Jego zadaniem jest wprowadzenie
nowej jednostki literackiej oraz podkreślenie, że autorem Dekalogu jest sam Bóg.
Brak spójności między Wj 19,25 i 20,1 stanowi jednocześnie dowód na to, że
Dekalog nie należał pierwotnie do obecnego kontekstu, a wyrażenie „wszystkie
te słowa” nie muszą odnosić się do zbioru przykazań z ww. 3–17. Określeniem
Dziesięciu Przykazań może być natomiast wyrażenie „dziesięć słów” użyte w Wj
34,28; Pwt 4,13; 10,4.
W wersecie drugim Bóg dokonuje autoprezentacji20: Ja jestem Jahwe, twój
Bóg podobnie jak w Wj 19,4. Nawiązanie do aktu wyzwolenia z niewoli egipskiej definiuje fundament, na jakim relacje między Bogiem a ludem Izraela zostały zbudowane. Fakt, że jedną ze stron zawieranego przymierza jest sam Bóg stawia przez ludem szczególne wymagania – zachowanie wierności Jego przykazaniom.
Wersety 3–6
Stwierdzenie, że Jahwe nie toleruje innych bogów „przed swoim obliczem”,
to znaczy w swoim sanktuarium (por. 2 Krl 21,7; 23,4; Ez 8,9) stanowi fundament dla całej sekcji 20,3–6. Po ogólnym stwierdzeniu (w. 3) następuje jego
uszczegółowienie – zakaz wytwarzania podobizn (pesel) bóstw21 (w. 4) oraz
oddawania im czci (w. 5a), a uzasadnieniem tego zakazu jest charakter Boga
Izraela (ww. 5b–6). Jahwe jest Bogiem „zazdrosnym” – יēl gannā (por. Wj
34,14). Termin qn יzawsze występuje w kontekście, w którym wzmiankowani są
inni bogowie i odnosi się do lojalności wobec Jahwe22. Warto zauważyć, że zakaz oddawania czci innym bóstwom oraz wykonywania podobizn nie może
świadczyć ani o monoteizmie, który dla starożytnych Izraelitów był zjawiskiem
19

Zob. J. I. D u r h a m: Exodus (WBC). Waco 1987 s. 283.
Preambuła wskazująca na autorytet prawodawcy jest typowa dla wielu zbiorów prawnych
starożytnego Bliskiego Wschodu, m.in. traktatów wasalskich. Zob. H W i t c z y k: Orędzie Dekalogu (Wj 20,1–17). Analiza krytyczno-literacka. ZNKUL 40 (1997) s. 49–51.
21
pesel oznacza na ogół idola, bożka wykonanego z dowolnego materiału. Słowo to nie ma
ścisłych odniesień w innych językach semickich. Jak się więc wydaje, chodzi tu o rozwinięcie
poprzedniego zakazu. Wytwarzanie podobizn innych bogów było aktem nieposłuszeństwa wobec
Jahwe. Zob. J. M. H a r d l e y: »pesel«. W: NIDOTTE. T. 3. Red. W. A. v a n G e m e r e n. London 1997 s. 644–646.
22
Zob. E. R e u t e r: „qānā”. W: ThWAT. T. 7. Stuttgart 1993 s. 51–62.
20
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zupełnie nieznanym, ani o ekskluzywności tradycji anikonicznej w religii Izraela23. Archeologia dowiodła istnienia obcych kultów w popularnej wierze Izraela
jeszcze w czasach podzielonej monarchii. Wierzący w Jahwe nie negowali istnienia obcych bogów, lecz ich moc i jakiekolwiek prawo do narodu wybranego
głosząc hasła o wyłącznym kulcie Jahwe w Izraelu.
Werset 7
Formuła zakazu jest taka sama jak w Pwt 5,11 (por. Ps 16,4). Jednak zmienia
się sposób wypowiedzi, o ile w ww. 2–6 podmiotem mówiącym był Bóg, teraz
mówi się o nim w trzeciej osobie. W wierzeniach ludów starożytnych imię wyrażało naturę i funkcje tego, który je nosił, a wezwanie imienia bóstwa miało najczęściej charakter kultowy (por. Rdz 4,26; 12,8; 13,4; 21,33; 26,25; Jr 10,25; Ps
79,6). Jednak w tym wypadku zakaz dotyczy składania fałszywej przysięgi lub
nieuzasadnionego użycia imienia Bożego w kontekście sporu sądowego lub dla
uzyskania własnych korzyści24. Przykazanie ma też swoją motywację: Jahwe nie
pozostawi takiego nadużycia wobec swego imienia bez kary (por. Wj 34,7).
Formuła w w. 7b jest uważana za dość antyczną, a chodzi w niej o odwołanie się
do Boga jako najwyższego Sędziego25. Wezwanie imienia Bożego wiąże się w
Starym Testamencie z powołaniem się na Boga właśnie w roli Sędziego, co w
przypadku nieuczciwości lub lekkomyślności ściąga na grzesznika wyrok (por. 1
Krl 8,31; Za 5,3; Ml 3,5; Ps 59,13).
Wersety 8–11
Przykazanie jest sformułowane pozytywnie z użyciem imperatywu „pamiętaj, a w Pwt 5,12 „przestrzegaj”. Jednak zasadnicza różnica między wersją z Wj
20 w Pwt 5 dotyczy motywacji przestrzegania szabatu (por. Wj 20,11; Pwt 5,15).
Pochodzenie instytucji szabatu, jak i etymologia rzeczownika šābbāt pozostają
niepewne. Często wskazuje się na etymologiczne powiązania a akadyjskim šab/pattu(m) „pełnia księżyca” lub wyjaśnia się początki tej instytucji poprzez
symbolikę liczby siedem. Opinie co do antyczności tej instytucji są podzielone.
Jedni uważają, że jest ona bardzo archaiczna, inni twierdzą, że ukształtowała się
w obecnej formie dopiero w okresie powygnaniowym26. Autorzy biblijni nie
precyzują na czym szczegółowo ma polegać odpoczynek szabatowy. Można
sądzić, że chodzi tu przede wszystkim o powstrzymanie się od wykonywania
23
Zob. T. N. D. M e t t i n g e r: No Graven Image? Israelite Aniconism in Its Ancient Near
Eastern Context. Stockholm 1995 s. 135–197.
24
Zob. J. I. D u r h a m: Exodus, dz. cyt., s. 288.
25
Zob. W. B r u e g g e m a n n: Theology of the Old Testament. Testimony, Dispute, Advocacy. Minneapolis 1997 s. 230–233.
26
Zob. R. F. C o l l i n s: Ten Commandments. W: The Anchor Bible Dictionary. T. 6. Red.
D. F. Freedman. New York 1992 s. 385.
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pracy zawodowej, gdyż temat ten powraca w różnych tekstach (por. Wj 34,21;
Am 8,5; Iz 58,13–14; Jr 17,21–27; Ez 20,13.16.21–24; 22,8.26; 23,38). Wśród
tych, których obowiązuje wypoczynek szabatowy jest wymieniony adresat przykazania, jego syn i córka, sługa i służąca, bydło oraz gēr- „obcy rezydent” zamieszkujący terytorium kontrolowane przez rdzennych mieszkańców. Biorąc pod
uwagę realia społeczne można stwierdzić, ze przykazanie to odnosi się do zamożnego Izraelity, głowy rodu, który jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie swojego, szeroko rozumianego domu (dzieci, służba, bydło) oraz
wspólnoty (rezydent); jest to członek wspólnoty na tyle dojrzały, że ma dzieci
(chociaż zaskakuje tu brak wzmianki o żonie), zamożny (posiada sługi oraz bydło), ma wpływ na życie wspólnoty.
Werset 12
Przykazanie dotyczy szacunku i posłuszeństwa wobec rodziców, jednak jest
to wymóg stawiany nie tyle dziecku, czy młodzieńcowi, ile dorosłemu już człowiekowi w kontekście społeczności patriarchalnej27. Nakaz dotyczy więc opieki
nad rodzicami w podeszłym wieku, co sugeruje także forma i rdzeń czasownika
kabbēd: „poważać’, „szanować”, „cenić”. Przykazanie to nakładało na dzieci, a
zwłaszcza na najstarszego syna obowiązek zapewnienia rodzicom opieki i środków do życia, ubrania, zamieszkania (Syr 3,2.12; 7,27; J 19,27), a po śmierci
godnego pochówku (Rdz 47,29–39; Tb 4,3–4). Dodatkowo nakaz okazywania
szacunku rodzicom (oboje rodzice maja tu równy status) związany jest z pozytywną motywacją licznego potomstwa oraz ziemi28.
Werset 13
Po części regulującej stosunki z Bogiem i rodzicami kolejne przykazania
określają relacje z bliźnimi (ww. 13–17). Wprost o bliźnim mówi się dopiero w
ww. 16–17, jednak jego praw strzegą także trzy krótkie zakazy z ww. 13–15.
Zakaz zabijania został tu wyrażony za pomocą czasownika rāsah, który jest najrzadziej używanym przez autorów biblijnych określeniem opisującym czynność
zabijania (częściej stosuje się rdzenie hrg i mwt). Czasownik rāsah nigdy nie
odnosi się do kary śmierci nakładanej w procesie sądowym (Wj 21,12–17), zabicia wroga podczas wojny (Pwt 7,2; 20,17; 1Sm 15,3), aborcji (Wj 21,22), eutanazji czy zabijania zwierząt29. Nawet samobójstwo traktowane jest w Starym
Testamencie jako tragiczny wybór mniejszego zła lub jako heroizm. Użyty w
tym wersecie czasownik zawsze opisuje zabicie osobistego wroga. W tekstach
27
Zob. M. F i l i p i a k: „Czcij ojca twego i matkę twoją” (Wj 20,12; Pwt 5,17). Studium egzegetyczno-teologiczne. RTK 30 (1983) s. 5–14.
28
Zob. J. I. D u r h a m: Exodus, dz. cyt., s. 291.
29
Zob. R. F. C o l l i n s: Ten Commandments, dz. cyt., s. 386.
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kapłańskich pojawia się w kontekście prawa dotyczącego azylu (miasta ucieczki
Lb 35; Pwt 19). Kiedy odróżnia się działania intencjonalne, wynikające z nienawiści od tych powodowanych odruchem, bez premedytacji, to analizowany czasownik zwykle opisuje te drugie (Pwt 19,3–4.6; Lb 35,6.11.25–26; Joz 20,3.5–6).
Być może chodzi tu o zakaz zabijania, który ograniczałby pozasądowy odwet
mścicieli krwi (Lb 35,19.27) lub w ogóle zabójstwa poza okolicznościami typu
wojna, wyrok sądowy30. Podstawowy sens tego czasownika zamyka w sobie
dużą dozę agresji. Zatem w kontekście stosunków wewnątrzspołecznych przykazanie wytycza dwie podstawowe reguły: wskazuje na wartość ludzkiego życia i
chroni je przed lekkomyślnym odebraniem oraz wskazuje granice pomiędzy dochodzeniem sprawiedliwości za popełnione zło a przemocą i bezmyślną zemstą.
Werset 14
Użyty w tym przykazaniu rdzeń czasownikowy n’p opisuje nielegalne stosunki seksualne między mężczyzną i kobietą. Jednak z bardziej szczegółowego
prawa kazuistycznego wynika, że nie wszystkie akty opisywane tym czasownikiem uznawane były za cudzołóstwo. W ścisłym sensie cudzołóstwo mógł popełnić mężczyzna z zamężną kobietą (Kpł 18,20; 20,10), zamężna kobieta z mężczyzną (Ez 16,32; Oz 4,13) lub mężczyzna z kobietą zaręczoną już z innym
mężczyzną (Pwt 22, 23–27)31. Uwiedzenie dziewicy, nie mającej zobowiązań
wynikających z małżeństwa lub zaręczyn, chociaż zakazane, nie należy do zakresu znaczeniowego analizowanego czasownika (Wj 22,16; Pwt 22, 20). W powyższych tekstach nacisk został położony jedynie na statusie matrymonialnym kobiety. Tylko pośrednio można wnioskować, że mężczyzna, o którym mówi się w
tym wypadku, mógłby być żonaty. Generalnie zdrada małżonka lub uwiedzenie
zamężnej kobiety uważane są za ciężki grzech (Rdz 39,9) Przepisy zawarte w
Pwt 22,24 i Kpł 20,10 przewidywały dla obojga partnerów karę śmierci przez
ukamienowanie. Przykazanie ma jednak przede wszystkim na uwadze prawo
własności i przynależności żony do męża32.
Werset 15
Zakaz kradzieży można uznać za kwintesencję dwóch poprzednich przykazań. Drugiego człowieka nie wolno okraść nie tylko z życia i wyłącznego prawa
do żony, ale także z każdej innej rzeczy stanowiącej jego własność. Dlatego kradzież jako taka jest zawsze zakazana i potępiana w starożytnych społecznościach
(Kpł 19,11.13)33. Starym Testament mówi o różnych sposobach podstępnego
30

Zob. D o m e r i s: »rsh«. W: NIDOTTE. T. 3. Grand Rapids 1997 s. 1189.
Zob. J. I. D u r h a m, dz. cyt., s. 293.
32
Zob. R. F. C o l l i n s: Ten Commandments, dz. cyt., s. 386.
33
Zob. J. I. D u r h a m, dz. cyt., s. 295.
31
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odbierania komuś jego własności ( Jr 7,9; Ez 18,7.12.16.18; Oz 4,2; Mi 2,1–2; Za
5,3–4; Ps 35,10; 50,18; 62,11; 69,5). W grę wchodziło przesuwanie znaków granicznych (Pwt 19,14; 27.17; Hi 24,2), fałszowanie miar (pwt 25,5; Prz 11,1;
20,10) nieuczciwy handel (Am 8,4), składanie fałszywych oskarżeń w celu przejęcia czyjejś własności (1Krl 21). W zależności od wartości skradzionych dóbr
Prawo przewidywało różne rodzaje rekompensaty34: śmierć, gdy w grę wchodziło porwanie człowieka (Wj 21,16; Pwt 24,7) lub kradzież przedmiotów należących do Boga (Joz 7); podwójną rekompensatę w przypadku kradzieży zwierząt
lub wartościowych dóbr (Wj 22,3.6.8); pięcio- lub dziesięciokrotną rekompensatę, gdy skradzione zwierzęta zostały zabite i sprzedane (Wj 21,37).
Werset 16
Wersety 16 i 17 tworzą nową jednostkę literacką, w której dominuje rzeczownik „bliźni”. Język tego przykazania nawiązuje do procesu sądowego, w
którym świadek przestępstwa miał obowiązek złożenia zeznań ( Pwt 19,18; Ps
27,12; Prz 6,19; 12,17; 14,5; 19,5; 25,18; Kpł 5,22; Jr 5,2)35. Przykazanie nie
wymaga więc, aby zawsze mówić prawdę, a jedynie zakazuje składania fałszywego świadectwa o bliźnim podczas rozprawy sądowej, na co wskazuje użycie
technicznego terminu šeqer. Jednak użyty w Pwt 5,20 rzeczownik šāw może
wskazywać na zakaz w szerszym wymiarze36. W przykazaniu chodzi o ochronę
dobrego imienia lub życia drugiej osoby. Bliźni rēa‘ to Izraelita (Kpł 19,18; Pwt
15,2–3), osoba z najbliższego otoczenia, z którą dzieli się codzienny los. Zwrot
‘ānāh bĕ opisuje pojawienie się w sądzie w celu złożenia zeznań (Pwt 19,16;
1Sm 12,3). Każdy kto był świadkiem popełnienia przestępstwa jest zobowiązany
do złożenia doniesienia (Kpł 5,1; Wj 22,7–10). Takie zeznanie może być prawdziwe (Prz 14,25) lub fałszywe (Prz 25,18). Problem fałszywych oskarżeń, które
czasem niosły za sobą śmierć obwinionego (or. Pwt 17,6; Lb 35,30; 1 Krl 21,13;
Iz 8,2), musiał być dość powszechny (Pwt19,16–19), gdyż w szczególnie ciężkich przypadkach wymagane było świadectwo dwóch lub trzech świadków (Lb
35,30; Pwt 17,6; 19,15). Brak sankcji za składanie fałszywych zeznań może
oznaczać, że w takim przypadku postępowano zgodnie z regułą lex talionis;
kłamca ponosił taką karę, jaka byłaby zastosowana wobec fałszywie oskarżonego37.

34
Zob. S. G r e e n g u s: Law. W: The Anchor Bible Dictionary. T.4. Red. D. N. F r e e d m a n. New York 1992 s. 249.
35
Zob. J. I. D u r h a m, dz. cyt., s. 296.
36
Zob. A .M. H a r m a n: Decalogue (Ten Commandments). W: NIDOTTE. T. 4. Red. W. A.
v a n G e m e r e n. Grand Rapids 1997 s. 518.
37
Zob. W. H. S c h m i d t: Die Zehn Gebote im Rahmen alttestamentlicher Ethik. Darmstadt
1993 s. 125.
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Werset 17
Dwa razy powtarza się w tym przykazaniu rdzeń hmd z negacją lō’ tłumaczony tradycyjnie jako „pożądać”, „obsesyjnie pragnąć”, „patrzeć z zawiścią na
cudzą własność”38. Czasownik ten odnosi się nie tylko do zaangażowania woli,
ale opisuje konkretne przygotowania mające na celu wykonanie jakiegoś planu,
aż po wejście w posiadanie tego, czego się „pożąda” (por. Wj 34,24; Ps 68,17).
Zakres semantyczny tego czasownika obejmuje zarówno akt woli, jak i konkretne działanie zmierzające do jego urzeczywistnienia39. Obiektem pożądania może
być człowiek (Iż 53,2), skarby (Pwt 7,25; Prz 21,20), ziemia (Wj 34,24), obce
bóstwa (Iz 44,9), czyjaś własność (Wj 20, 17), owoc (Rdz 2,9; 3,6). Oryginalnie
w Dekalogu najprawdopodobniej chodziło o intrygę prowadząca do przywłaszczenia sobie cudzej własności będącej obiektem „pożądania”. Akcent pada tu na
rozciągnięte w czasie emocje i przedsięwzięcia zmierzające do osiągnięcia celu a
nie na konkretny jednorazowy efekt działania (kradzież). W Pwt 5,21 obiektem
tego samego czasownika jest jedynie żona bliźniego. Pożądanie innych rzeczy
określa się za pomocą rdzenia ’wd (obydwa są paralelne w Rdz 3,6, więc zmiana
ma jedynie walor stylistyczny), a ich lista pojawia się dopiero po zakazie pożądania żony. Zwolennicy teorii o pierwszeństwie Dekalogu w wersji Wj 20
względem Pwt 5 dopatrują się tu wyraźnej korekty starszej tradycji z Wj 20,1740.
Dla Deuteronomisty chodzi o dwa odrębne przykazania, zaś dla prawodawcy z
Wj 20,17 o jedno przykazanie. W Pwt 5,21 żona nie jest już częścią dobytku
(dom, pole, słudzy, zwierzęta), ale traktowana jest na równi z mężem. Ponadto
słowa „dom” używa się tu w wąskim sensie „budynek”, gdyż obok niego wymienia się także pole. Natomiast w Wj 20,17 na pierwszym miejscu wymienia się
„dom” (bêt) w znaczeniu ogólnym. Powtórzony zaraz po nim ten sam czasownik
hmd wskazuje, że chodzi o uszczegółowienie tego ogólnego zakazu. Wylicza się
później osoby i zwierzęta oraz ogólnie rzeczy ważne w gospodarstwie bliźniego
z ekonomicznego punktu widzenia (według trójczłonowego modelu: żona, służba, zwierzęta + inne rzeczy)41. W tym kontekście pożądanie żony ma walor czysto ekonomiczny, a nie seksualny (por. Prz 31, Rdz 24,61; 31,14016; Joz 16–19,
Sdz 1,12–15; 1Sm 25,42)42.
Wykorzystując wyniki analizy egzegetycznej Wj 20,1–17 możemy podjąć
próbę odtworzenia warunków społeczno-historycznych, w jakich powstawał
Dekalog. Przede wszystkim należy odpowiedzieć na pytanie, do kogo pierwotnie
Dekalog był adresowany? Zdaniem Crüsemanna, Dekalog był skierowany do
38

Zob. J. I. D u r h a m, Exodus, dz. cyt., s. 297.
Zob. C. H o u t m a n: Exodus. T. 3 (HCOT). Kampen–Leuven 2000 s. 68–69.
40
Zob. W. H. S c h m i d t, dz. cyt., s. 132–133.
41
Zob. B. J a c o b: Das Buch Exodus. Stuttgart 1997 s. 596–598.
42
Zob. C. H o u t m a n: Exodus. T. 3 (HCOT), Kampen–Leuven 2000 s. 71.
39
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jednej grupy społecznej- dorosłych mężczyzn, odpowiedzialnych za wydawanie
wyroków oraz aktywnych w kulcie43. Stary Testament określa ich mianem „lud
ziemi”- ‘am hā’āreş44. Ugrupowanie to stanowili wolni obywatele, właściciele
ziemscy, którzy, oprócz ziemi, posiadali bydło oraz niewolników, brali udział w
życiu politycznym kraju, lecz nie posiadali władzy ustawodawczej. Autor Ksiąg
Królewskich odróżnia przedstawicieli „ludu ziemi” od mieszkańców Jerozolimy
(por. 2 Krl 11,20), urzędników, żołnierzy, służby świątynnej i podkreśla ich
wierność wobec potomków królewskiej dynastii Dawida45. Dekalog nie odnosi
się natomiast do dzieci, kobiet, niewolników oraz płatnych robotników. Wprawdzie z chwilą ustanowienia monarchii w Izraelu pojawiły się nowe grupy społeczne, urzędnicy królewscy, zawodowi żołnierze, kupcy, rzemieślnicy, jednak
nie znaleźli się oni wszyscy w kręgu zainteresowania twórców Dekalogu. Stąd,
zdaniem Crüsemanna, Dekalog powstał jako swoista reakcja właścicieli ziemskich na zagrożenie ze strony innych grup społecznych, a jego powstanie należy
datować na VIII wiek przed Chrystusem (między Ozeaszem a Duteronomium).
Głównym zadaniem Dziesięciu Przykazań było zabezpieczenie praw niezależnych właścicieli ziemskich, a złamanie któregokolwiek z przykazań godziło w
ład społeczny wspólnoty, na której czele stał ojciec rodziny. Według Crüsemanna
Dekalog miał charakter indywidualistyczny i chronił interesów jednej wąskiej
grupy społecznej. To również wyjaśnia dlaczego właśnie te, a nie inne prawa
znalazły się w Dekalogu. W konfrontacji z głównymi tematami starotestamentowego prawodawstwa, w Dekalogu uderza brak odniesień do tak znaczących dla
życia społeczno-religijnego tematów, jak: 1) naruszenie tabu (np. czystość–
nieczystość, krew); 2) przepisy dotyczące kultu (składanie ofiar, pierwociny,
dziesięciny, święta, pielgrzymki); 3) przepisy ekonomiczne (podatki, służba wojskowa); 4) troska o najuboższych (wdowy, sieroty, głuchoniemi, ślepcy)46. Argumenty te są, według Crüsemanna, dowodem na to, że Dekalog pierwotnie miał
charakter prywatny i był skierowany do przedstawicieli „ludu ziemi”, nie zaś do
całego ludu Izraela.
Niezależnie od Crüsemanna, badania nad społeczno-historycznymi źródłami
Dekalogu podjął David J.A. Clines, który próbował odpowiedzieć na pytanie,

43
Zob. F. C r ü s e m a n n: Bewahrung und der Freiheit: Das Thema des Dekalogs in sozialgeschichtlicher Perspektive (KT 78). München 1983 s. 8–11, 28–35, 79–86.
44
Określenie „lud ziemi” pojawia się w Starym Testamencie po raz pierwszy w historii Judy
w 2 Krl 11,14 (relacja z uroczystości koronacyjnych Joasza), a następnie w sytuacjach, kiedy
ciągłość rządów dynastii Dawida jest zagrożona (por. 2 Krl 14,21; 21,24; 23,30). Zob. C. T. B e g g: 2 Kings. W: The New Jerome Biblical Commentary. Red. R. E. B r o w n, J. A. F i t z m y e r,
R. E. M u r p h y. London 1992 s. 179, 184–185.
45
Zob. J. H o m e r s k i: „Druga Księga Królów”. W: PŚSNT I. Poznań 1999 s. 661; E. L i p i ń s k i: »‘am«. W: TDOT. T. 11 s. 174–176.
46
Zob. C. S. R o d d: Glimpses of a Strange Land, dz. cyt., s. 87.
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czyich interesów bronił zbiór Dziesięciu Przykazań47. W przeciwieństwie do
poglądów głoszonych przez takich uczonych, jak Westermann, Zimmerli, Childs
czy Weinfeld, Clines stwierdza, że w kręgu zainteresowania twórców Dekalogu
była jednostka, którą sam charakteryzuje następująco: mężczyzna, Izraelita, pracujący, właściciel domu, żonaty, wystarczająco dojrzały, by mieć pracujące dzieci, ale na tyle młody by mieć żyjących rodziców, mieszkający w mieście, na tyle
zamożny, by posiadać bydło (woła, osła) oraz niewolników, na tyle poważany,
by móc go wzywać na świadka w sporze sądowym, mężczyzna zdolny także do
popełnienia czynów zakazanych. Tylko ci o równym mu statusie społecznym są
„bliźnimi”. Inne grupy społeczne są nieobecne lub zepchnięte na margines (kobiety, rezydenci, niewolnicy, dzieci, ubodzy). Stąd, zdaniem Clinesa, grupą społeczną, której interesy Dekalog miał zabezpieczyć, była starszyzna Izraela- głowy
rodów. Świadczy o tym nakaz otaczania opieką rodziców w podeszłym wieku, a
także zakaz kradzieży, cudzołóstwa, odwetu, składania fałszywych przysiąg podczas rozpraw sądowych. Przekroczenie któregokolwiek z tych nakazów godziło
w dobre imię głowy rodziny, a także naruszało porządek społeczny oparty na
silnych rodach48.
Na koniec spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, czy Dekalog należy uważać
za kodeks prawny? Uzasadnieniem odpowiedzi przeczącej jest fakt, że Dekalog
nie podaje sankcji za przekroczenia przykazań. Zdaniem Philipsa49, stało się tak
dlatego, iż w świadomości odbiorców istniało przekonanie, że za przekroczenie
każdego z przykazań groziła kara śmierci (por. Wj 21,12–17). Autor ten uważał,
że Dekalog stanowił kwintesencję izraelskiego prawa kryminalnego. Normy postępowania obowiązywały wszystkich członków wspólnoty, a naruszenie tych
norm na mocy przymierza był skutkowało tak srogim gniewem Boga, że winowajcę czekała śmierć. Obecnie niewielu uczonych zgadza się z powyższą koncepcją Dekalogu, twierdząc, że trudno znaleźć przekonujące dowody świadczące
o tym, iż Dziesięć Przykazań kiedykolwiek funkcjonowało jako kodeks karny50.
Bez wątpienia, przepisy Dekalogu pierwotnie dotyczyły wąskiej grupy osób:
dorosłych i wolnych obywateli, dobrze sytuowanych i aktywnych w kulcie. Mają
więc one charakter bardzo indywidualistyczny i prywatny oraz są pozbawione
motywacji ujemnej w postaci sankcji za łamanie poszczególnych praw. Przepisy
te stanowią nie tyle źródło lub kwintesencję starotestamentowego Prawa, ile jeden z jego nurtów, związanych dodatkowo z grupą ludzi bogatych, którzy są
47

Zob. D.J.A. C l i n e s: The Ten Commandments: Reading from Left to Right. W: Words
Remembered. Red. J. D a v i s i in. Sheffield 1995 s. 12–34.
48
Zob. R. N. W h y b r a y: Introduction to the Pentateuch, dz. cyt., s. 117.
49
Zob. A. P h i l i p s: Israel,s Criminal Law. Oxford 1970 s. 10–35.
50
Zob. R. F. C o l l i n s: Ten Commandments. W: ABD. T. 6. Red. D. N. F r e e d m a n. New
York 1992 s. 384.
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adresatami wielu krytycznych wypowiedzi, znanych z literatury prorockiej, mądrościowej czy psalmicznej51.

IV. Dekalog w refleksji judaizmu i chrześcijaństwa
Swoją uprzywilejowaną pozycję Dekalog zawdzięcza redaktorom kapłańskim (Wj 20) i deuteronomistycznym (Pwt 5), którzy umieścili Dziesięć Przykazań w centrum wydarzeń opisujących zawarcie przymierza. Powstaje pytanie,
dlaczego zbiór praw, który pierwotnie był skierowany do wąskiej grupy osób,
został przez redaktorów biblijnych podniesiony do rangi fundamentu przymierza? Zdaniem części uczonych52, przykazania Dekalogu powstawały w czasie,
gdy społeczeństwo Izraela uległo rozwarstwieniu (wzrosła przepaść między bogatymi a biednymi, szczególnie w miastach) i stało się bardziej zindywidualizowane. Stąd inne części Starego Testamentu prezentują wcześniejszą etykę. Nawet
księgi mądrościowe, uważane za stosunkowo późne, wpisują się w nurt etyki
prezentowany przez proroków przedwygnaniowych. Nie tłumaczy to jednak
popularności Dekalogu, ponieważ Pięcioksiąg jako całość nie jest przecież przychylnie nastawiony do ludzi bogatych.
Zdaniem Rodda53, wskazówek należy szukać w samym kontekście literackim. Na pewnym etapie rozwoju religii Izraela, tematy Wyjścia i Przymierza
stały się ideami centralnymi i w tym kontekście umieszczono także normy etyczne. Tradycja prawodawstwa została wzmocniona przez ukazanie Dziesięciu
Przykazań jako zbioru praw sformułowanych na tyle zwięźle, że mogły być zapisane przez samego Boga i wręczone Mojżeszowi w charakterze dokumentu potwierdzającego zawarcie przymierza. Jednak w rozumieniu autorów biblijnych,
nigdy nie były one traktowane jako zbiór norm etycznych, które miałyby kontrolować wszystkie dziedziny życia Izraelitów. Z tej perspektywy Dekalog ma wartość symboliczną, nie zaś status praw najważniejszych.
Bazując na centralnej pozycji Dekalogu w narracji, tradycja żydowska, a
później chrześcijańska nadały Dziesięciu Przykazaniom jeszcze większe znaczenie. Zdaniem Weinfelda54 Dekalog był codziennie odczytywany w świątyni w
porze składania ofiary (m. Tamid 5.1). Formuły liturgiczne zawarte w Papirusie
Nash świadczą o tym, że Dziesięć Przykazań łączono z wyznaniem wiary shema.
Zarówno Dekalog jak i shema umieszczane były razem w filakteriach używanych

51

Zob. C. S. R o d d: Glimpses of a Strange Land, dz. cyt., s. 77–93.
Zob. Tamże, s. 92.
53
Zob. Tamże, s. 92.
54
Zob. M. W i e n f e l d: The Decalogue, dz. cyt., s. 34.
52
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w Qumran55. Na tej podstawie uważa się, że Dekalog stanowił dla Żydów fundament wiary i etyki.
Nowy Testament nie odnosi się do Dekalogu w jakiś całościowy sposób.
Możemy odnaleźć kilka odniesień do poszczególnych przykazań w ewangeliach
synoptycznych: antytezy w Kazaniu na Górze (Mt 5,21–37), rozmowa Jezusa z
bogatym młodzieńcem (Mt 19,16–30; Mk 10,17–31; Łk 18,18–30), spór Jezusa z
Żydami o tradycję (Mt 15,1–9; Mk 7,9–13); oraz w listach: do Rzymian 13,8–10,
św. Jakuba 2,11, do Hebrajczyków 4,4.10, w 1 Liście do Tymoteusza 1,8–10. Ta
udoskonalona przez Jezusa Chrystusa i pogłębiona przez listy apostolskie interpretacja Dekalogu stała się podstawą nauczania moralności w Kościele56.
Na uwagę zasługuje fakt, że ojcowie apostolscy nie wspominali w swoich
pismach o Dekalogu, a pierwsi Ojcowie Kościoła odnosili się do niego z rezerwą,
ponieważ znajdował się w kontekście doktrynalnym Prawa mojżeszowego, z
którym polemizowali57. Justyn upatrywał zbioru zasad moralnych w naczelnym
przykazaniu miłości do Boga i bliźniego. Ireneusz natomiast widział w przykazaniach Dekalogu moralne nakazy naturalne (Contra haer. IV 15; PG 7,1012).
Tertulian podkreślał, że Mojżesz dokonał tylko promulgacji Dekalogu, który
istniał już w dawnej tradycji (Contra Jud. II 1–9). Augustyn, stając w obronie
wartości Dekalogu przed manichejczykami, nawiązał do Rz 13,9–10, wyjaśniając, że przykazania I–III dotyczą miłości Boga, a IV–X miłości bliźniego. Jego
zdaniem, Dekalog będąc prawem zewnętrznym, przekształca się dzięki łasce w
prawo wewnętrzne i dlatego w oderwaniu od prawa miłości jest literą, które zabija, a związany z łaską, rodzi owoce Ducha Świętego.
W epoce karolińskiej58 Dekalog dodano do nauki o Apostolskim składzie
wiary oraz Ojcze nasz. W katechizmie Pseudo-Alkuina oraz w Kapitularzach
Karola Wielkiego dołączoną krótką naukę o Dekalogu nakazując kapłanom nauczanie moralności zgodnie z listą grzechów z Dekalogu. Piotr Lombard uważał,
że Dekalog, jako wyraz miłości Boga i bliźniego, syntetyzuje całą moralność
chrześcijańską w podstawowym nakazie miłości, będącej źródłem i celem przykazań. Tomasz z Akwinu podkreślał, że Dekalog ujmuje normatywnie materię
wszystkich cnót, chociaż w usystematyzowaniu doktryny moralnej nie przyjmował schematu Dekalogu.
Schemat Dekalogu, jako podstawę określenia liczby i rodzajów grzechów,
przyjęto w XIII w. w podręcznikach kazuistycznych. Praktyczną okazją stało się
55

Zob. R. F. C o l l i n s: Ten Commandments, dz. cyt., s. 386.
Zob. S. Ł a c h: Dekalog. W: Encyklopedia katolicka. T. 3. Red. R. Ł u k a s z y k, L.
B i e ń k o w s k i, F. G r y g l e w i c z. Lublin 1979 s. 108–109.
57
Zob. S. R o s i k: Dekalog, tamże, s. 110.
58
Zob. Tamże, s. 110–111.
56
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zobowiązanie wiernych przez Sobór Laterański (1215) do spowiedzi wielkanocnej oraz wydany przez synod w Trewirze (1227) nakaz nauczania wiernych o
prawdach wiary, grzechach i moralnych zasadach Dekalogu. Także wprowadzona przez dominikanów częsta spowiedź, jako środek skuteczniejszego apostolatu,
korzystała ze schematu Dekalogu, ponieważ dzięki niemu można było łatwo w
rachunku sumienia ustalić liczbę własnych grzechów.
W średniowieczu franciszkanie, którzy przede wszystkim uprawiali kazuistykę, w Summa Astesana (z XIV w.) wysunęli studium Dekalogu przed studium cnót i wad. Marchesin z Reggio Emilia uważał bowiem rachunek sumienia
oparty na Dekalogu za najlepszy środek formacji moralności ludu. Podobnie
Antonin Pierozzi w Medicina dell’anima (1472) zamieścił obszerne studium o
grzechach przeciwko Dekalogowi. W średniowiecznych językach europejskich
tworzono Dekalog w formie wierszy i pieśni.
Pod wpływem Soboru Trydenckiego w Katechizmie rzymskim (1566)
umieszczono Dekalog po nauce o wierze według Apostolskiego składu wiary
oraz sakramentach, a po nim Ojcze nasz. Dominikanie i jezuici dokonywali opracowań podręczników teologii moralnej opartych na systemie Dekalogu w interpretacji legalistycznej oraz kazuistycznej i przeznaczonych głównie dla spowiedników. Wagę Dekalogu w formowaniu świadomości moralnej podkreślały również synody potrydenckie59.
Odtąd w podręcznikach teologii moralnej systematyzowano materiał wokół
Dekalogu. Schemat ten po raz pierwszy zastosował P. Laymann w wielokrotnie
wydawanej Theologia moralis (I–II, 1625). Pod koniec XVIII w. na wszystkich
uniwersytetach i w seminariach duchownych krajów romańskich organizowano
kursy kazuistyki i wydawano praktyczne podręczniki oparte na Dekalogu60.
Przez kolejne dwa wieki schemat Dekalogu służył w katechizmach i książeczkach do nabożeństwa jako rejestr przewinień do rachunku sumienia, codziennego i przygotowującego do sakramentu pokuty.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że uprzywilejowana pozycja Dekalogu wiąże się z miejscem, w którym został on umieszczony
przez redaktorów deuteronomistycznego (Pwt 5) i kapłańskiego (Wj 20). Z perspektywy teologicznej wydarzenia opisane w Księdze Wyjścia i Powtórzonego
Prawa: Wyjście, zawarcie przymierza z Bogiem oraz nadanie Prawa stały się dla
59
60

Zob. Katechizm Kościoła katolickiego, s. 486.
Zob. S. R o s i k: Dekalog, dz. cyt., s. 112.
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Izraela fundamentem wiary. Jednak dla samych autorów biblijnych Dekalog nie
stanowił źródeł czy kwintesencji starotestamentowego prawa, nie był również
postrzegany jako kodeks prawny. Miał on jedynie charakter symboliczny, jako
zbiór nakazów na tyle zwięzłych, że mogły być użyte w narracji jako przykazania wypowiedziane przez samego Boga.
Judaizm widział w Dekalogu zbiór praw, które włączone w liturgię, razem z
błogosławieństwami, wyznaczały pewien model postępowania pobożnego Żyda.
Radykalną zmianą w postrzeganiu Dziesięciu Przykazań przyniosło nauczanie Jezusa, który interpretował nakazy Dekalogu z perspektywy przykazania
miłości Boga i bliźniego (Mk 12,28nn; Mt 22,34nn; Łk 10,25).
W początkowym okresie kształtowania się chrześcijaństwa Dekalog nie był
zbyt popularny, dopiero rozwijający się w łonie teologii scholastycznej nurt
prawny powrócił do przykazań Dekalogu w katechizmach oraz w podręcznikach
teologii moralnej. Schemat Dekalogu miał ułatwić wiernym rachunek sumienia, a
spowiednikom rejestr grzechów.
Sobór Watykański II, a następnie Katechizm Kościoła Katolickiego połączył
przykazania Dekalogu z tekstem Ośmiu Błogosławieństw ukazując normy w nich
zawarte za fundament moralności chrześcijanina.
Podsumowując, przykazania zawarte w Dekalogu możemy uznać za fundament moralności chrześcijanina i każdego człowieka w ogóle, ale w formie nadanej im przez Jezusa Chrystusa, czyli z perspektywy przykazania miłości.
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PIOTR OSTAŃSKI

Epizod o nagim młodzieńcu (Mk 14, 51–52)
na tle biblijnej nauki o nagości

Ewangelista Marek zawarł w zredagowanej przez siebie Ewangelii męki
Pańskiej niewielki i pozornie mało znaczący epizod, który jednak wzbudza
wśród komentatorów sporo kontrowersji. Chodzi o następujący tekst:
[…] wtedy opuścili Jezusa wszyscy i uciekli. A pewien młodzieniec szedł za
Nim, odziany prześcieradłem na gołym ciele. Chcieli go chwycić, lecz on
zostawił prześcieradło i uciekł »od nich« nago (Mk 14, 50–52).
Celem niniejszego opracowania jest studium nad przesłaniem tych wersetów
w świetle biblijnej nauki o nagości.

I. Terminologia
1. Słownictwo hebrajskie
Określenia nagości w Biblii Hebrajskiej są derywatami dwóch trójspółgłoskowych rdzeni: ‘ûr oraz ‘rh. Od pierwszego z nich1 pochodzą między innymi
przymiotniki ‘êrōm i ‘ārôm, ważne z punktu widzenia problematyki niniejszego
opracowania. ‘Êrōm występuje w Piśmie Świętym dziesięć razy, a ‘ārôm – piętnaście. Oba słowa posiadają podobne znaczenie: „obnażony” albo „nagi” w sensie zarówno fizycznym, jak i przenośnym (symbolicznym). W tym ostatnim
oznaczają: „cierpiący niedostatek”, „brak czegoś” albo „nędzę”2. Z rdzenia ‘ûr
1

Czasownik ‘ûr występuje w Biblii tylko jeden raz, w Ha 3, 9 na oznaczenie „obnażonej”

broni.

2

Por. F. B r o w n [et al.]: A Hebrew and English lexicon of the Old Testament. Oxford [br.] s.
735–736.
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pochodzi też hebrajski rzeczownik ma‘ăreh („odsłonięte miejsce”), od którego
bierze początek, według H. Lewy’ego, nazwa greckiego miasta Marathon3.
Od drugiego z rdzeni, ‘rh (czasownik ‘rh znaczy „odsłonić”), pochodzą trzy
hebrajskie rzeczowniki używane na określenie „nagości” fizycznej i metaforycznej: ‘erwâ (pięćdziesiąt dwa wystąpienia w Biblii), ‘eryâ (sześć wystąpień) oraz
ma‘ar (dwa wystąpienia).
2. Słownictwo greckie
W Biblii Greckiej4 występują cztery określenia związane z nagością:
a. gymnos

Odpowiednikiem hebrajskich przymiotników ‘êrōm i ‘ārôm jest grecki termin gymnos. W Septuagincie i pismach Nowego Testamentu jest on łącznie użyty czterdzieści dziewięć razy, i to zarówno w sensie literalnym, jak i przenośnym5. W tym pierwszym oznacza:
„w pełni nagi”, „goły”, „obnażony”, „całkowicie rozebrany” (np. Rdz
2, 25; 3, 7; Hi 1, 21; Ez 23, 29; Mk 14, 52; Ap 17, 16);
● „ubrany niewłaściwie” lub „źle”, „poodzierany” (np. Hi 22, 6; 24, 10;
Mt 25, 36.38.43–44; Dz 19, 16; Jk 2, 15);
● „bez wierzchniej odzieży”, „częściowo rozebrany”, „w samej bieliźnie”
(np. 1 Sm 19, 24; Iz 20, 2; Mi 1, 8; J 21,7).
● „pozbawiony ciała” (o duszy odłączonej od ciała, które spełnia dla niej
rolę „odzieży”; 2 Kor 5, 3).
●

W sensie metaforycznym przymiotnik gymnos oznacza:
● „odsłonięty”, „nieukryty”, „oczywisty” (np. Hi 26, 6; Hbr 4, 13);
● „zwyczajny” (np. 1 Kor 15, 37);
● „nieprzygotowany” (np. Ap 3, 17; 16, 15).
Obok formy przymiotnikowej w Biblii Greckiej występują jeszcze rzeczowniki i czasownik.
b. gymnotes

Rzeczownik gymnotes występuje w Biblii cztery razy i zawsze dotyczy nagości w sensie przenośnym, jako „niedostatku odzienia” (Pwt 28, 48; Rz 8, 35; 2
Kor 11, 27) albo „braku przygotowania” (Ap 3, 18).
3

Por. H. L e w y: Die semitischen Fremdwörter im Griechischen. Berlin 1895 s. 144.
W Septuagincie i w Nowym Testamencie.
5
Por. Theological dictionary of the New Testament. Ed. by G. K i t t e l. Vol. 1. Grand Rapids, Mi 1981 s. 773–774.
4
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c. gymnazō

Grecy, począwszy od Ajschylosa, używali czasownika gymnazō na określenie ćwiczeń gimnastycznych wykonywanych nago6. Z czasem termin ten nabrał
znaczenia bardziej ogólnego: „szkolić”, „trenować”, „praktykować” albo „ćwiczyć”. Słowo to występuje w Biblii pięciokrotnie, zawsze w sensie wypracowanym przez hellenizm („ćwiczyć intensywnie ciało i umysł”; 2 Mch 10, 15; 1 Tm
4, 7; Hbr 5, 14; 12, 11), niekiedy również z domieszką sarkazmu (2 P 2, 14).
d. gymnasia

Ostatnim biblijnym określeniem wiążącym się z nagością jest rzeczownik
gymnasia, oznaczający uprawianie gimnastyki w palestrze przy całkowicie obnażonym ciele, a szerzej – wszelkie ćwiczenia cielesne, często powiązane z rezygnacją z małżeństwa i niektórych pokarmów. W takim sensie słowo gymnasia
zachodzi w Biblii tylko jeden raz, u Pawła (1 Tm 4, 8; por. 4 Mch 11, 20).
Szerokie pole semantyczne powyższych określeń, a także spora ilość tekstów biblijnych sprawiają, iż problematyka nagości na kartach Pisma Świętego
stanowi bardzo rozległe. zagadnienie. W niniejszym opracowaniu zostaną przeanalizowane tylko najważniejsze miejsca.

II. Nagość w sensie dosłownym
1. Nagość pierwszych ludzi przed upadkiem
Wzmianka o nagości człowieka pojawia się po raz pierwszy na kartach Biblii w kontekście wydarzeń w ogrodzie Eden, opisanych na początku Księgi Rodzaju. Pierwsze rozdziały Genesis mają, ze względu na zawarte w nich objawienie, wyjątkowy charakter: są tu odsłaniane nie tyle pradzieje człowieka (w sensie
historycznym), ile raczej fundamentalne prawdy dotyczące jego istoty i egzystencji.
Wśród tych elementów pierwotnego doświadczania człowieczeństwa znajduje się też jego cielesność, kobieca i męska. Przy tej okazji natchniony autor przekazuje też niezwykle frapujące spostrzeżenie:
Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie
wstydu (Rdz 2, 25).

6

Por. Słownik grecko-polski. Red. Z. A b r a m o w i c z ó w n a. T. 1. Warszawa 1958 s. 484.
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Jan Paweł II zauważa, iż nie był to ani brak wstydu, ani jego niedorozwój,
ale nie-obecność7. W sytuacji pierwotnego doświadczenia człowieka wstyd jeszcze nie zaistniał, jeszcze się nie pojawił, jeszcze nie dał o sobie znać. Jak można
wytłumaczyć ową pierwotną sytuację nagości mężczyzny i kobiety przy jednoczesnej nie-obecności wstydu?
Dla człowieka obciążonego grzechem pierworodnym jest to niezwykle trudne. Doświadczenie Adama i Ewy można zrozumieć jedynie w kontekście ich
pierwotnej harmonii ze Stwórcą i płynącej z niej pierwotnej niewinności, również niewinności wzajemnego poznania. Dzięki niej mogli patrzeć na siebie i
poznawać się w sposób całościowy, integralny i w pełni prawdy o sobie. We
wzajemnej komunikacji ich ciała nie były tylko widzialną materią, ale wyrażały
ich własne najgłębsze „ja”, dlatego afirmowali swoją cielesność, widzieli w niej
syntezę piękna całego stworzenia i nie odczuwali wobec siebie wstydu. Można
tutaj mówić o jakiejś szczególnej »absorpcji wstydu przez miłość«, a jest to miłość Boga samego. Ta miłość pozwalała im z całą prostotą i niewinnością obcować ze sobą i cieszyć się sobą wzajemnie jako darem8; w ich wzajemnej relacji
nie było miejsca na żadną nieuporządkowaną namiętność9.
Pierwotne znaczenie nagości wiąże się nierozerwalnie z niewinnością, prostotą i pełnią prawdy. W ich perspektywie ujawnia się »czysta« wartość człowieka jako mężczyzny i kobiety, czysta wartość ciała i płci10, a nagość przynależy
jakby do istoty człowieka. Niestety, w prapoczątkach dziejów człowieka doszło
do dramatycznego pęknięcia.
2. Nagość po grzechu pierworodnym
Autor natchniony wyraźnie wskazuje na zmianę w doświadczaniu nagości
po grzechu pierworodnym. Początkowo mężczyzna i jego żona byli nadzy i nie
odczuwali wobec siebie wstydu (Rdz 2, 25), a po dramatycznym nieposłuszeństwie Bogu otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy (Rdz 3, 7). Na
czym w istocie polegała zmiana w przeżywaniu nagości przez mężczyznę i kobietę, skoro byli nadzy zarówno przed upadkiem grzechowym, jak też i po nim?
Na pewnego rodzaju skażeniu umysłu, w skutek czego zepsuło się ich patrzenie
na otaczającą rzeczywistość: nastąpiła w nich projekcja zła na to, co w istocie
było czyste i niewinne (por. Tt 1, 15). A ponieważ doświadczenie to miało charakter pierwotny, stało się ono udziałem każdej istoty ludzkiej.
7

Por. J a n P a w e ł I I: Mężczyzną i kobietą stworzył ich. Lublin 1981 s. 48.
Por. J a n P a w e ł I I: Medytacja (…) na temat »bezinteresownego daru«. „L’Osservatore
Romano”. Wydanie polskie. R. 28: 2007 nr 3 s. 42.
9
Por. S. Ł a c h: Księga Rodzaju. Poznań 1962 s. 213.
10
Por. J a n P a w e ł I I: Mężczyzną i kobietą, dz. cyt., s. 50.
8
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Od tej chwili człowiek, naturalnie nakierowany na dobro, stał się zdolny sięgać również po zło. W tej nowej sytuacji zaczął on doświadczać jeszcze jednego
obdarowania ze strony swego Stwórcy – sumienia, stojącego na straży jego ładu
wewnętrznego. W tym konkretnym przypadku przybrało ono postać wstydu:
[…] spletli gałązki figowe i zrobili sobie przepaski […] skryli się przed
Panem Bogiem wśród drzew ogrodu […] »przestraszyłem się, bo jestem
nagi i ukryłem się« (Rdz 3, 7.10).
Wstyd, wyrażający się w ukrywaniu własnej nagości, należy do tych pierwotnych i podstawowych doświadczeń człowieka, które zostały mu podarowane
ku obronie własnej godności, ponieważ budując szczególny mur między nim a
drugą osobą, pomaga ustanawiać właściwe relacje międzyosobowe.
Analizując sens pierwotnej nagości należy jeszcze zwrócić uwagę na inny
fakt. Nie tylko Adam i Ewa okryli swoje ciało przepaskami z liści figowca, ale
uczynił to również sam Stwórca:
Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich (Rdz 3, 21).
Z perspektywy Boga ciało ludzkie po grzechu pierworodnym nadal jest
piękne11, a nagość – w dalszym ciągu wielkim dobrem, teraz jednakże już wyraźnie ukrytym. Grzech zmienił znaczenie pierwotnej nagości, ponieważ zmienił
również poczucie sensu ludzkiego ciała, które zaczęło odtąd pożądać tego, co złe,
co wabiło oko człowieka i pochlebiało jego dążeniom do wielkości12. Nagość nie
wyrażała już niewinności człowieka, ale rodziła lęk (przestraszyłem się) i zaczęła
potrzebować obrońcy w postaci wstydu (spletli gałązki).
Warto dodać, iż tradycja żydowska przekazała w Targumie Pseudo-Jonatana,
datowanym na ok. II–VII wiek po Chr., inną lekcję wersetu Rdz 2, 25. Istotne dla
prowadzonych tu analiz słowo ‘rvmym masoreci zwokalizowali jako ‘rûmmîm
(„nadzy”), natomiast redaktor Pseudo-Jonatana jako ‘ărûmîm („mądrzy”, od
hebr. ‘ārûm). Polski przekład tego tekstu brzmi teraz następująco:
A byli oboje mądrzy, człowiek i żona jego, toteż nie hańbili się13.
Z perspektywy judaistycznej nagość należy do kategorii mądrości. Jeśli
człowiekowi jej brakuje, nagość staje się jego oskarżycielem i wrogiem14.
11

Wspaniałe biblijne opisy piękna ciała ludzkiego znajdują się w Księdze Pieśni nad Pieśniami; są to de facto zachwyty nad pięknem stworzenia i obrazem Boga, jaki nosi w sobie człowiek.
12
Por. Ł a c h, dz. cyt., s. 216.
13
Por. J. S u l o w s k i: Czy Adam i Ewa »byli nadzy«. Łódź 1998 s. 210.
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3. Nagość w Izraelu
Na początku XX wieku zrodził się w Niemczech ruch naturystyczny, polegający na praktykowaniu wspólnej nagości na świeżym powietrzu. Zdobył on
szybko wielu zwolenników, a nawet przybrał formę naturyzmu chrześcijańskiego. Jego zwolennicy odwołują się między innymi do Biblii Starego Testamentu,
do tekstów o nagości Adama i Ewy czy o prorokujących nago Saulu (1 Sm 19,
24) i Izajaszu (Iz 20, 2).
Tymczasem Izraelici przestrzegali bardzo restryktywnie nakazu Jahwe, aby
osłaniać ciało odzieżą, a nagość tolerowali jedynie podczas zbliżenia płciowego.
Dobrą ilustracją może być idiom hebrajski: „odsłonić czyjąś nagość”, oznaczający: „mieć z kimś stosunek seksualny” (por. Kpł 18; 20).
Innym przykładem starotestamentowego spojrzenia na nagość jest historia
Noego. Kiedyś ów patriarcha upił się winem, a potem położył się nago w swoim
namiocie i zasnął. W takim stanie miał nieszczęście zobaczyć go jego syn Cham.
Został on za to nie tylko skarcony, ale nadto obłożony klątwą, natomiast jego
bracia, którzy przykryli ojca wchodząc do namiotu tyłem, aby nie widzieć jego
nagości, otrzymali błogosławieństwo (Rdz 9, 20–27).
Znamienne w omawianej kwestii są teksty dotyczące kultu starotestamentowego. Bóg powiedział do Mojżesza:
Nie będziesz wstępował po stopniach do mojego ołtarza, żeby się nie odkryła nagość twoja (Wj 20, 26).
Zakaz ten miał eliminować możliwość zobaczenia przez zgromadzonych
Izraelitów intymnych części ciała kapłana, odzianego jedynie w tunikę na gołym
ciele. Temu samemu celowi służył nakaz noszenia przez kapłanów pod tuniką
krótkich lnianych spodni (Wj 28, 42). Kult izraelski, w przeciwieństwie, do praktyk pogańskich, nie tolerował bowiem żadnych form nagości.
Podejście Narodu Wybranego do nagości ciała było jednoznaczne. Skoro
Bóg na początku zasłonił ciało upadłego człowieka odzieniem, aby w ten sposób
uczynić je niewidocznym dla innych, Izraelici nie mogli postępować inaczej.
Stąd uważali za niewłaściwe, hańbiące i upokarzające:
●
●

14
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obnażać swoje ciało przed innymi (por. Iz 47, 3);
obnażać ciała innych osób (por. Kpł 18, 6–18);

Por. J. C h m i e l: Nuditas sacra. „Alma Mater”. R. 2002 nr 38.

●

przyglądać się nagości innych (por. Rdz 9, 20–27); za wyjątkową nikczemność uważali pozbawienie kogoś świadomości przez upicie go,
aby popatrzeć na jego nagość (Ha 2, 15).
4. Nagość w pismach Nowego Testamentu

Wymagania moralne Nowego Testamentu idą jeszcze dalej. Ilustracją może
być szczegół o odzieniu apostoła Piotra w galilejskiej tradycji o zmartwychwstaniu Chrystusa, zapisany w Ewangelii według św. Jana:
Szymon Piotr […] przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem
prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora (J 21, 7).
W tekście greckim nie ma wyrażenia „prawie nagi”, ale „nagi” (gymnos).
Powiedziano wcześniej, iż Izraelici nie mieli zwyczaju obnażania swoich ciał.
Można zatem się domyślać, że Piotr zdjął do pracy na łodzi tunikę i pozostał w
samej bieliźnie, co w języku greckim wyraża się również określeniem gymnos.
Apostoł uznał jednak taki strój za nieodpowiedni na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Przywdział w pośpiechu tunikę, mimo iż za chwilę miał ją całkowicie
zmoczyć.
Apostoł Paweł, pisząc w Liście do Rzymian o upadku człowieka, wylicza
różne grzechy, a wśród nich bezczeszczenie (atimē) własnych ciał (Rz 1, 24).
Takie sformułowanie sugeruje, iż ciało człowieka posiada własną godność i dlatego zasługuje na szacunek. Kiedy człowiek traktuje je niewłaściwie, na przykład
obnosząc się ze swoją nagością, może go tego szacunku (timē) pozbawić.
Porównując Kościół do ludzkiego ciała, Paweł pisze o rozmaitych częściach
organizmu człowieka:
[…] troszczymy się o przyzwoitość wstydliwych członków ciała, gdyż wobec tych, które nie należą do wstydliwych, nie istnieje taka potrzeba (1 Kor
12, 23–24).
Apostoł wyraźnie nazywa niektóre członki ciała wstydliwymi, to znaczy
wymagającymi szczególnej delikatności, szacunku i dyskrecji. Jest znamienne, iż
są to organy związane z ludzką rozrodczością. Wobec nich jest zalecana szczególna przyzwoitość.
Jakkolwiek nagość nie wiąże się z seksualnością w sposób bezpośredni, Paweł uczy, iż sfera seksualna człowieka powinna być dostępna tylko dla jego
współmałżonka, a to oznacza, iż nagość musi być zasłonięta przed oczami obcych (1 Kor 7, 2–4). Jest znamienne, iż nagość eksponowaną dla osób postronnych autorzy natchnieni wiążą z działaniem sił demonicznych:
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[…] wybiegł Mu naprzeciw pewien człowiek z miasta, opętany przez złe
duchy. Już od dłuższego czasu nie nosił ubrania, i mieszkał nie w domach,
lecz w grobach (Łk 8, 27).
Opętany postępował dokładnie odwrotnie niż przewidywało Prawo
Mojżeszowe.

III. Nagość w sensie przenośnym
Autorzy natchnieni posługiwali się pojęciem nagości nie tylko w sensie dosłownym, ale także metaforycznym. Oto kilka przykładów.
1. Dla Boga wszystko jest nagie, czyli jawne
Hagiografowie posługiwali się ideą nagości, kiedy pouczali, że Bóg jest
wszechwiedzący i że nic nie jest dla Niego zasłonięte i ukryte.
Szeol dla Niego jest nagi (‘ārôm; Hi 26, 6).
Tymi słowami Hiob objaśnia swojemu rozmówcy, iż władza Boga rozciąga
się nie tylko nad tym światem, ale także nad zaświatami. Kraina umarłych, czyli
Szeol jest dla Niego naga, to znaczy nie kryje przed Nim żadnych tajemnic i
całkowicie podlega Jego rozkazom.
Podobną myśl przekazał autor Listu do Hebrajczyków:
Nie ma stworzenia, które by dla Niego było niewidzialne; przeciwnie,
wszystko odkryte (gymnos) jest i odsłonięte (tetrachēlismenos) przed
oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek (Hbr 4, 13).
W perykopie, z które pochodzą powyższe słowa, hagiograf uroczyście poucza, iż niewiara zawsze będzie zdemaskowana bądź przez słowo Boże (Hbr 4,
12), bądź przez samego Boga. Nic Mu nie umknie, gdyż jest wszechwiedzący i
wszystko jest dla Niego nagie, czyli jawne i znane.
2. Nagość jako symbol niedostatku
W skrajnym przypadku nagość może być spowodowana brakiem odzieży.
Dlatego w Biblii symbolizuje ona również nędzę, ubóstwo i niedostatek. W Starym Przymierzu Jahwe zapowiada, że ukarze występki Izraela głodem, pragnieniem i nagością (‘êrōm; Pwt 28, 48), czyli brakiem podstawowych artykułów.
W takim samym znaczeniu Paweł posłużył się dwukrotnie terminem „nagość”, gdy pisał:
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o więzi z Chrystusem, której nie są w stanie osłabić utrapienie, ucisk,
prześladowanie, głód i nagość… (gymnotēs; Rz 8, 35);
● o swojej ofiarnej służbie dla Chrystusa w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i nagości (gymnotēs; 2 Kor 11, 27).
●

Jezus zapowiada, iż każde zaradzenie niedostatkowi (gymnos) na ziemi zostanie nagrodzone na sądzie Bożym, natomiast brak skutecznej pomocy potrzebującym stanie się powodem oskarżenia:
[…] byłem nagi (gymnos), a przyodzialiście Mnie […] kiedy widzieliśmy
Cię nagim (gymnos)? […] byłem nagi (gymnos), a nie przyodzialiście
Mnie […] kiedy widzieliśmy Cię nagim (gymnos)? (Mt 25, 36.38.43.44).
3. Nagość jako nieprzygotowanie serca
Jeszcze inny sens przenośny nadał pojęciu nagości redaktor Księgi Apokalipsy. W Liście do Laodycei nazywa nagim człowieka nieprzygotowanego do
królestwa Bożego:
[…] mówisz: »Jestem bogaty« i »wzbogaciłem się«, i niczego mi nie potrzeba”, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i
ślepy, i nagi (gymnos; Ap 3, 17).
Przedstawia mu też konkretne propozycje, jak przykryć nagość (gymnotēs;
Ap 3, 18), czyli jak podjąć dzieło współpracy z Chrystusem.
Przeprowadzone dotąd analizy upoważniają do stwierdzenia, iż człowiek Biblii miał bardzo jednoznaczny stosunek do nagości. Widział w nim wielki dar
Boga, który domaga się wyjątkowego szacunku, dyskrecji i ukrycia. Na straży
tego daru stoi sumienie, które broni człowieka uczuciami lęku i wstydu przed
sobą samym i innymi ludźmi. Gdy sumienie zostanie zagłuszone, ciało człowieka
doznaje odarcia z należnej mu czci. Nagość jest bowiem wartością, którą rządzą
– jak uczył Jan Paweł II – nie tylko estetyka, ale przede wszystkim etyka15.

IV. Nagi młodzieniec z Ewangelii Markowej
Ostatnia część niniejszego opracowania będzie dotyczyła Markowej
wzmianki o nagim młodzieńcu i próby jej interpretacji w świetle tego, co dotąd
powiedziano na temat biblijnej nagości. Ewangelista umieścił ów epizod zaraz po
aresztowaniu Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, gdy uczniowie opuścili Go i uciekli,
a tłum ruszył z Aresztowanym w kierunku pałacu arcykapłana.
15

Por. tamże.
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A pewien młodzieniec szedł za Nim, odziany prześcieradłem na gołym ciele. Chcieli go chwycić, lecz on zostawił prześcieradło i uciekł »od nich«
nago (Mk 14, 51–52).
Pierwszym etapem pracy nad tym tekstem będzie próba zidentyfikowania owego młodego człowieka, a kolejnym – wskazanie możliwych sensów
jego nagości.
1. Kim był „pewien młodzieniec”?
(1) Wielu komentatorów upatruje w neaniskos tis („pewien młodzieniec”)
samego Marka ewangelistę. Taka hipoteza harmonizuje ze wzmianką Łukasza, iż
w Jerozolimie znajdował się dom Marii, matki Jana, zwanego Markiem, gdzie
zbierali się chrześcijanie jerozolimscy na modlitwę (Dz 12, 12–17). Tam też mogła mieć miejsce Ostatnia Wieczerza. Po jej zakończeniu zasypiający już syn
gospodyni, Marek, zobaczywszy ludzi, którzy wyruszyli aresztować Jezusa, albo
też dowiedziawszy się o zdradzie Judasza, narzucił na siebie prześcieradło i pobiegł do Ogrodu, aby uprzedzić Nauczyciela przed niebezpieczeństwem. Przybył
jednak za późno i omal nie wpadł w ręce straży. Pochwycony, wymknął się im
zostawiając w ich rękach prześcieradło16.
Komentatorzy sądzą, że przeżycia tamtej nocy tak mocno wpisały się w pamięć Marka, że redagując Ewangelię, zamieścił w niej swój mały anonimowy
autoportret. Natomiast przeciwnicy tej tezy powołują się na świadectwo Papiasza, biskupa Hierapolis, przekazane w IV wieku przez Euzebiusza z Cezarei, iż
Marek nigdy osobiście nie spotkał Jezusa: [Jan] Marek ani Pana nie słyszał, ani
nie należał do Jego grona, i tylko później był towarzyszem Piotra17. Powołują się
nadto na motyw psychologiczny i twierdzą, iż Marek nie odważyłby się dołączyć
do narracji o męce Pańskiej epizodu bądź co bądź komicznego na swój temat18.
Musiałby przecież liczyć się z faktem, że czytelnicy i słuchacze jego dzieła będą
go pytać, kim jest w rzeczywistości ów młodzieniec. A wówczas Marek musiałby
im przyznawać, że to jest on sam.
(2) Inni bibliści podzielają opinie pisarzy wczesnochrześcijańskich i identyfikują pewnego młodzieńca z innymi osobami z otoczenia Jezusa:
●

16

z apostołem Janem (Beda Czcigodny, Jan Chryzostom, Grzegorz Wielki, Piotr Chryzolog);

Por. J. C h m i e l: Trudności interpretacyjne Mk 14, 51–52. W: Pieśniami dla mnie Twoje
przykazania. Red. W. C h r o s t o w s k i. Warszawa 2003 s. 90–91.
17
Zob. E u z e b i u s z z C e z a r e i: Historia ecclesiastica 3,39,15.
18
Por. S. H a t t o n: Mark’s naked disciple. The semiotics and comedy of following. „Neotestamentica”. Vol. 35: 2001 no 1–2 s. 35–48.
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●
●
●

z apostołem Jakubem Młodszym (Epifaniusz, Hieronim);
z Łazarzem z Betanii, Piotrem albo Pawłem;
z anonimowym młodzieńcem, który opowiedział swoją historię Piotrowi lub jego sekretarzowi Markowi (por. Mk 10, 17–22)19.

(3) Jeszcze inni widzą w tym epizodzie wpływy typologiczne tekstów Starego Testamentu, na przykład:
Rdz 39, 12, gdzie Józef zostawia swój płaszcz w rękach żony Potifara i
ucieka;
● Am 2, 16, gdzie bohaterowie uciekają nago;
20
● Iz 40, 30, gdzie młodzieńcy tracą siłę .
●

(4) Ciekawe rozwiązanie proponuje J. Walsh21. Według niego był to Marek,
sekretarz Piotra. W chwili redakcji drugiej Ewangelii (około 60 roku po Chr.)
mógł mieć mniej więcej czterdzieści lat lub nieco więcej. A zatem w czasie pamiętnej nocy w Jerozolimie był chłopcem dziesięcio-, dwunastoletnim, zaś
świadkiem jego „wyczynu” był Piotr. Wspominał on słuchaczom w ustnych katechezach o tym wydarzeniu, a kiedy po latach Marek zaczął spisywać jego pouczenia i zamierzał ten fragment – jako nie mający nic wspólnego z Jezusem –
opuścić, apostoł zadecydował, aby go utrwalić.
Żadna z przedstawionych wyżej hipotez nie jest do końca przekonująca. Ani
sam autor Ewangelii, który wprowadził nagiego młodzieńca do swego dzieła
nieoczekiwanie i już nigdy więcej o nim nie wspomina, nie zidentyfikował go,
ani nie uczynili tego inni pisarze natchnieni22. Nie da się zatem ustalić tożsamości tej postaci w sposób pewny.
2. Nagość „pewnego młodzieńca”
W analizowanym tekście ewangelista odniósł się do nagości młodzieńca
dwukrotnie:
●

Mk 14, 51: młodzieniec idący za Jezusem odziany był prześcieradłem
na gołym ciele (peribeblēmenos sindona epi gymnou);

19

Por. C h m i e l: Trudności, dz. cyt., s. 91.
Por. Tamże, s. 91–92.
21
Por. J. W a l s h: The two linen cloths. Position Paper 2006 no 389 s. 157–161.
22
Znamienny jest fakt, iż M a t e u s z i Ł u k a s z, którzy korzystali w swoich dziełach z
tekstu Markowego, opuścili passus o nagim młodzieńcu. R. B u l t m a n n uważa, iż uczynili tak,
ponieważ go nie rozumieli (R. B u l t m a n n: The history of the synoptic tradition. Oxford 1963 s.
269), inni komentatorzy sądzą, iż ewangeliści uważali go za zbędny, a jeszcze inni twierdzą, że
tego passusu nie było w recenzji M a r k a, z której synoptycy korzystali.
20

219

●

Mk 14, 52: podczas próby ujęcia zostawił on prześcieradło i uciekł
»od nich« nago (gymnos ephygen).

W pierwszym wersecie autor posłużył się wyrażeniem: peribeblēmenos sindona. Imiesłów peribeblēmenos („otoczony”, „owinięty”) wskazuje, iż lniane
płótno (sindōn) nie było jedynie przerzucone w pośpiechu przez ciało młodzieńca, ale szczelnie je owijało. Natomiast kolejny zwrot: epi gymnou („na gołym”)
jest nieco dziwny, ponieważ brakuje w nim rzeczownika soma („ciało”). Jego
funkcję pełni przymiotnik gymnos („nagi”); a zatem zwrot epi gymnou („na nagości”) należy tłumaczyć: „na gołej skórze”. Uwagę ewangelisty na temat stroju
młodzieńca należy więc rozumieć następująco: był on starannie ubrany w jakąś
lnianą płachtę, ale pod spodem nie miał nic.
W drugim z wersetów ewangelista zanotował, iż młodzieniec, pozostawiwszy prześcieradło, uciekł gymnos („nagi”). Skoro płótno spoczywało epi gymnou
(„na jego gołej skórze”), musiał więc uciec od tłumu nago, nie zaś, jak sugerują
niektórzy komentatorzy, „w spodniej bieliźnie” (por. J 21, 7)23.
3. Dalsze cechy tekstu Mk 14, 51–52
Przy bardziej wnikliwym spojrzeniu można zauważyć w badanym passusie
jeszcze inne swoistości. Pomocny w tym może okazać się przekład interlinearny
Mk 14, 51–52:
„I młodzieniec jakiś współtowarzyszył mu, odziany prześcieradłem na nagim, i chwytają go. On zaś zostawiwszy prześcieradło nagi uciekł”24.
● Znamienne i zapewne zamierzone przez autora jest dwukrotne użycie
przymiotnika gymnos. Marek mógłby łatwo uniknąć powtórzenia zastępując na
przykład zwrot „odziany prześcieradłem na nagim” wyrażeniem „nie mając na
sobie nic prócz prześcieradła”. Prawdopodobnie hagiografowi zależało jednak na
repetycji słowa.
● Powtórzenie dotyczy też rzeczownika sindōn („prześcieradło”, „płótno”).
Jego użycie w wersecie Mk 14, 52 jest wręcz nieeleganckie; czytelnik spodziewałby się w tym miejscu zaimka rzeczownikowego: „On zaś zostawiwszy je nagi
uciekł”. Można odnieść wrażenie, że hagiograf zamierzał skupić uwagę czytelnika właśnie na prześcieradle.

23

Por. C. E v a n s: Mark 8:27–16:22. Nashville, Tn 2001 s. 428.
Zob. Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne. Tłum. R. P o p o w s k i. Warszawa 1995 s. 224.
24
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● Pewna sugestia autora kryje się też zapewne w wyrażeniu „młodzieniec jakiś współtowarzyszył mu”. Wydaje się, iż właściwsze w tym miejscu byłoby
sformułowanie: „młodzieniec jakiś współtowarzyszył tłumowi”, ponieważ w
tłumie znajdował się i Jezus. Ewangelista podkreślił jednak, iż młody człowiek
postępował za Jezusem.

4. Możliwe interpretacje narracji o nagim młodzieńcu
Te dwa krótkie wersety Markowe wywołują wiele kontrowersji wśród egzegetów. Sam młodzieniec pozostaje ostatecznie postacią niezidentyfikowaną, a
jego nagość – w świetle tego, co powiedziano poprzednio – można rozumieć
wieloznacznie. Skoro Izraelici unikali nagości i nigdy nie obnażali się publicznie,
być może nagość młodzieńca ma wymowę przenośną i wskazuje albo na nieprzygotowanie serca, albo też na ogołocenie, niedostatek i ubóstwo.
Z całą pewnością epizod o nagim młodzieńcu nie znalazł się w drugiej
Ewangelii kanonicznej przypadkowo, lecz stanowi ważny element jej konstrukcji, zwłaszcza Ewangelii męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Zapewne
też pierwszoplanowym aspektem tej narracji nie jest zwyczajna historia, ale symbolika i teologia.
Poniżej przedstawiono różne możliwości interpretacji tego tekstu z uwzględnieniem jego wymowy teologicznej.
● H. Jackson uważa, iż tekst o nagim młodzieńcu należy odczytywać w powiązaniu z perykopą o ślepym Bartymeuszu, który słysząc, iż drogą przechodzi
Jezus, błagał Go o pomoc, a przywołany zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na
nogi i przyszedł do Jezusa […] Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą (Mk
10, 46–52). Analizowane wersety o nagim młodzieńcu stają się bardziej zrozumiałe w świetle tego opowiadania o ślepcu, ponieważ obie narracje mają charakter paralelnych, aczkolwiek kontrastowych, typologii. Bartymeusz odziany w
płaszcz, symbol „starego człowieka”, odrzuca go i podąża za Jezusem. Podobnie
sprawa ma się z młodzieńcem. On też jest początkowo nieprzygotowany do królestwa Bożego (symbolizuje to jego nagość przykryta prześcieradłem „starego
człowieka”). Odrzuca je, ale zamiast pójść za Jezusem, ostatecznie ucieka (oddala się) od Niego25.

Perykopa o nagim młodzieńcu ma charakter parenetyczny i ukazuje ikonę
prawdziwego ucznia Chrystusa: za Panem może podążyć jedynie ten, kto obna25

Por. H. J a c k s o n: Why the youth shed his cloak and fled naked. The meaning and purpose of Mark 14:51–52. „Journal of Biblical Literature”. Vol. 116: 1997 no 2 (Summer) s. 287–
289.
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żył się ze „dawnego człowieka”26; tak rozumiana „nagość” jest nieodzowna na
drodze wiary.
● M. Cosby sądzi, iż narracja o nagim młodzieńcu wyraźnie przynależy do
struktury Ewangelii Markowej. Natchniony autor odsłania w swoim dziele, począwszy od perykopy Mk 8, 27–38, narastający rozdźwięk w spojrzeniu Jezusa i
Dwunastu na problematykę mesjanizmu i uczniostwa: apostołowie oczekują od
Jezusa mesjańskiej pomyślności i wystawności, gdy tymczasem On uczy ich o
służbie i cierpieniu Mesjasza. Ta kontrowersja osiąga swój symboliczny i wymowny klimaks w ucieczce młodzieńca od Jezusa, będącej symbolem przegranej
oczekiwań i marzeń uczniów. W osobie tego młodego człowieka apostołowie
uciekają od Jezusa, nie biorą krzyża i nie naśladują Go. Dopiero kiedy spotkają
się ponownie w Galilei już po zmartwychwstaniu, wszystko się odmieni27.
● E. Schnellbächer uważa, iż młodego człowieka z Mk 14, 51–52 należy łączyć z młodzieńcem z Mk 16, 5–7:

[Kobiety] weszły do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej
stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły.
Jest znamienne, iż Marek określa zarówno anioła, jak i nagiego człowieka
terminem neaniskos („młodzieniec”); w obu przypadkach wspomina też jego
odzież. Takie zestawienie dwóch młodzieńców pozwala wysnuć teologiczny
wniosek, że człowiek odarty ze wszystkiego, zostaje przywrócony do chwały za
sprawą męki i zmartwychwstania Chrystusa28.
● J. Walsh zestawia ze sobą dwa puste płótna, prześcieradło nagiego młodzieńca i całun grobowy Jezusa (Mk 15, 46). Ewangelista używa na określenie
obu „szat” tego samego terminu sindōn. Obecność dwóch płócien w Ewangelii
męki pozwala na wyciągnięcie wniosku, iż skoro pusty całun był wymownym
świadkiem zmartwychwstania Jezusa, zatem puste prześcieradło młodzieńca stało
się nieoczekiwanie zapowiedzią tego wydarzenia. Naocznym świadkiem obu
całunów był apostoł Piotr29.
● Zdaniem C. Martiniego druga Ewangelia kanoniczna powstała jako podręcznik dla katechumenów30. Nie dziwi zatem, że H. Fleddermann i F. Kermode

26

Por. C h m i e l: Trudności, dz. cyt., s. 94.
Por. M. C o s b y: Mark 14:51–52 and the problem of gospel narrative. „Perspectives in
Religious Studies”. Vol. 11: 1984 no 3 (Fall) s. 219–231.
28
Por. E. S c h n e l l b ä c h e r: Das Rätsel des neaniskos bei Markus. „Zeitschrift für die
Neutestamentliche Wissenschaft“. Bd. 73: 1982 s. 127–135.
29
Por. W a l s h, dz. cyt., s. 161.
30
Por. C. M a r t i n i: Litinerario spirituale dei dodici nel Vangelo di Marco. Roma 1987 s. 7.
27
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widzą w młodzieńcu bez odzienia figurę tych chrześcijan, którzy z powodu prześladowań porzucili wiarę i zaparli się chrztu, do którego przystąpili w białej szacie, mogą jednak doświadczyć odrodzenia przez powrót do wiary31.
● Być może interpretacja tego fragmentu jest znacznie prostsza niż zaproponowane powyżej rozwiązania. Ewangelista zamierzał zapewne podkreślić, iż w
czasie, gdy Jezus był przygotowany na prześladowania i niebezpieczeństwa, Jego
uczniowie nie byli. Kiedy zgraja z mieczami i kijami przybyła aresztować Jezusa,
apostołowie wpadli w panikę i utracili pewność siebie. Jeden z nich uderzył mieczem sługę najwyższego kapłana, wszyscy Go opuścili i uciekli, a nawet młody
człowiek, być może kandydat na ucznia Jezusa, ledwie wymknął się zgrai i również uciekł – w pohańbieniu i dysfamii. W ten sposób wypełniła się w sposób
dosłowny zapowiedź Mistrza, że wszyscy odpadną (Mk 14, 27). W przeciwieństwie do nich Jezus trwał niezłomnie, gotów wypić kielich, który podawał Mu
Ojciec (Mk 14, 36)32.

Choć niektórzy egzegeci (np. J.-M. Lagrange) uważają, iż epizod o nagim
młodzieńcu nie ma większego znaczenia dla całości drugiej Ewangelii kanonicznej, powyższe studium nad tekstem Mk 14, 51–52 w świetle biblijnej teologii
nagości może prowadzić do zgoła przeciwnych wniosków. Choć są możliwe
różne interpretacje tego fragmentu, a żadna z nich nie może rościć sobie pretensji
do wyłączności, wszystkie one poszerzają spojrzenie na Jezusa-Mesjasza, Jego
mękę i zmartwychwstanie, a także na Jego apostołów i uczniów.
Bez wątpienia passus ten przekazuje rzeczywistą historię, choć niewątpliwie
zinterpretowaną teologicznie. Można więc go określić jako historię pozostającą
na usługach teologii. Jeśli uznać przenośne znaczenie nagości w tej perykopie,
można ją odnieść przede wszystkim do konieczności ogołocenia się ze wszystkiego, zwłaszcza ze „starego człowieka”, jako warunku pójścia za Jezusem. Jeśli
zaś przyjąć nagość w sensie dosłownym, czyli fizycznym, wtedy w każdym odejściu od Chrystusa trzeba widzieć niespodziewane obnażenie – grzech staje się
źródłem hańby, wstydu i dysfamii.

31
Por. H. F l e d d e r m a n n: The flight of a naked young man (Mark 14:51–52). „Catholic
Biblical Quarterly”. Vol. 41: 1979 no 3 s. 412–418; F. K e r m o d e: The Genesis of secrecy. On
the interpretation of narrative. Cambridge, Ma; London 1979 s. 55–64.
32
Por. E v a n s, dz. cyt., s. 429.
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Is Neo the One? Teologiczne zapiski
na marginesie trylogii Matrix

Kultowy już film Matrix jako przebój kasowy był różnorodnie oceniany
przez krytyków filmowych i zwyczajnych widzów. Doceniony został amerykańskimi Oskarami. Jednak głównie za efekty specjalne, dźwięk i montaż. Interpretowany był nie tylko przez filmoznawców i medioznawców; stał się też przyczynkiem do różnych interpretacji ze strony świata akademickiego1. Niniejszy
tekst pragnie pokazać, iż Matrix to coś więcej niż hollywoodzki film akcji. Przy
czym proponowana tutaj interpretacja z perspektywy teologii chrześcijańskiej
oczywiście nie jest jedyną możliwą. Istnieją również spojrzenia przez pryzmat
systemów filozoficznych (na taką możliwość wskazuje sam główny bohater filmu, kiedy na samym początku wyciąga mini-dysk z oprogramowaniem z książki
Symulakry i symulacja autorstwa Jeana Baudrillarda)2, czy religijnych (np. buddyzmu czy hinduizmu)3. Katolicki myśliciel Bernard Sesboüe przypomina, że
zarówno obecnie, jak i w przeszłości w kulturze Zachodniej mocno naznaczonej
przez chrześcijaństwo pojawiło się wiele obrazów postaci Jezusa. To nieustające
objaśnianie Chrystusa przez nowożytną filozofię jest charakterystycznym znakiem
1
Na przełomie marca i kwietnia 2001 r. odbyło się interdyscyplinarne I Seminarium Doktorantów Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Historycznego. Obecni na nim badacze przedstawili różnorodne podejście do przemian kulturowych, przy czym Matrix potraktowano jako metaforę do dyskusji o świecie. Efektem konferencji była publikacja pod red. M. M a r c h o w, D. M r o c z y ń s k i e j, J. S t e r z y ń s k i e j, M. T r o s z y ń s k i e g o: Jak Matrix łączy się ze światem.
Poznań 2002.
2
Choć sam B a u d r i l l a r d miał stanowczo twierdzić, że film nie jest w stanie oddać tego,
co chciał przekazać w Symulakrach i Symulacjacji, a zabiegi podjęte w Matriksie są jakimś nieporozumieniem. Nawiązaniem explicite do dzieła B a u d r i l l a r d a jest „pustynia rzeczywistości”,
na którą Morfeusz zabiera Neo w programie treningowym.
3
J.L. F o r d: Buddyzm, mitologia i Matrix. W: Wybierz czerwoną pigułkę. Nauka, filozofia i
religia w Matrix. Red. G. Y e f f e t h. Gliwice.
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naszej kultury; jest ono ciekawe tak dla chrześcijan, jak i dla niechrześcijan4. O
atrakcyjności postaci Jezusa Chrystusa świadczy fakt, że już w 1897 r. bracia
Lumière nakręcili krótki filmik Życie i męka Chrystusa. Od tej daty do powstania
Matriksa minęło ponad 100 lat i wiele w kinematografii się zmieniło: od opowiadania wprost o życiu Jezusa Chrystusa, do jedynie inspirowanych tą postacią
przedstawień. Sam sposób postrzegania i powoływania się na Jezusa także uległ
wielkim przeobrażeniom5. Przy czym konfesyjność nie jest tym, co determinuje
atrakcyjność Mistrza z Nazaretu. Możemy uznać Go za Chrystusa w osobistym
akcie wiary, ale nawet jeśli tego nie uczynimy, nasze życie jest silnie przezeń
uwarunkowane, podobnie jak historia świata, szczególnie zaś historia zachodniej
cywilizacji, pozostającej pod przemożnym wpływem chrześcijaństwa6.
Sami twórcy filmu Matrix, bracia Wachowscy na łamach magazynu „Time”
mówili: Interesuje nas mitologia, teologia i w pewnym zakresie wyższa matematyka. Ludzie próbują odpowiadać w nich na wielkie pytania, w tym na Wielkie
Pytanie. (…) Ludzie mogą nie rozumieć wszystkich aluzji w filmie, ale rozumieją
ważne idee. Chcieliśmy, żeby zaczęli myśleć, trochę się zastanowili7. Z tym zgadza się Paul Fontana pisząc, że Wachowscy ledwo uchwytnie, ale bez wątpienia
uczynili Boga jednym z głównych pierwiastków filmu8. Tendencje teistyczne i
filozoficzne wątki pojawiają się w całej trylogii Matriksa, ale niniejszy artykuł
skupiać się będzie przede wszystkim na jego pierwszej części9. R.M. Schuchardt
pisze: Jak żaden z dziesiątków filmów, do których nawiązuje lub z których czerpie
swe intertekstualne odniesienia, »Matrix« staje się czymś całkowicie wyjątkowym
w historii kina. Jest kazaniem wygłaszanym zza ostatniego pulpitu, który jeszcze
pozostał. Wzywa do działania, do zmian, naprawy i lepszego postępowania10.

4

B. S e s b o ü e: Jezus Chrystus na obraz ludzi. Krótki przegląd przedstawień Jezusa na przestrzeni historii. Kraków 2006 s. 237.
5
Tamże, s. 167–202.
6
M. S o k o ł o w s k i: Filmowe wizerunki postaci Jezusa. „Przegląd Humanistyczny”. R.
XLVI nr 3 (372) s. 62.
7
Cyt. za: J.L. F o r d, dz. cyt., s. 140.
8
P. F o n t a n a: Szukanie Boga w Matriksie. W: Wybierz czerwoną pigułkę, dz. cyt., s. 175.
9
Już choćby nazwa statku pilotowanego w trzeciej części przez Neo nasuwa na myśl Ewangelię wg św. Jana – Logos. Z ważniejszych filozoficznych inspiracji należało by wymienić
Sokratejską zasadę o świadomości swojej własnej niewiedzy; Kartezjańskie cogito, ergo sum jako
jedyną pewną zasadę czy koncepcję Złośliwego Demiurga; G e o r g e ’ a B e r k e l e y a koncepcję
rzeczywistości zewnętrznej jako wytworu naszego umysłu; Kanta koncepcję fenomenu i noumenu,
do którego nie mamy dostępu, a jednak tworzymy nasz świat sami; R o b e r t N o z i c k i jego
„maszynę doświadczeń”; koncepcję wiedzy P i e r r e - S i m o n L a P l a c e’a, a przede wszystkim
mit Platońskiej jaskini; podłączeni do matriksa ludzie są właśnie jak niewolnicy, którzy nie zdają
sobie zupełnie sprawy ze swego niewolnictwa.
10
R.M. S c h u c h a r d t: Czym jest Matrix. W: Wybierz czerwoną pigułkę, dz. cyt., s. 23.
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I. Wybraniec
Zapowiedź wyjątkowości par excellence Neo odnaleźć już można w jego
imieniu, a w zasadzie nicku, którego używa wieczorami: anagramem Neo jest
one, a nawet eon. Jak pisze kardynał Walter Kasper: Ostatecznie w literaturze
apokaliptycznej, poczynając od Daniela 7, postać Mesjasza zlewa się z postacią
apokaliptycznego Syna Człowieczego. Jest on dawcą nie tylko nowego czasu, lecz
także eonu, tzn. radykalnego, nie tylko narodowego, lecz uniwersalnokosmicznego, kwalitatywnie nowego początku po totalnym załamaniu się starego
eonu11. Dokładnie taki czas zapowiada odnalezienie Jedynego (Neo) i jego działanie. Co prawda jeszcze w Matriksie nie pada słowo Mesjasz w nawiązaniu do
Neo, lecz już w ostatniej części Matrix Rewolucje Neo nazwany jest wprost „ślepym Mesjaszem”; niemalże apokaliptyczne nowe niebiosa i nową ziemię widać
w ostatniej scenie trylogii. Jednak to nie wszystko; kiedy przemyśli się dokładnie
nazwisko, pod jakim za dnia występuje Neo także zobaczymy coś więcej: Thomas Anderson tj. syn Andersa (Andrzeja) co jest nieznacznie zmienioną postacią
greckiego aner czyli człowiek. Z tej układanki wychodzi nam explicite AnderSon czyli Człowieczy Syn, co jest tytułem, do którego sam Jezus często się odwoływał12.
Dosłownie od pierwszych scen film jest pełen odniesień i wskazówek, że
Neo rzeczywiście jest Jedynym. Thomas Anderson mieszka w pokoju nr 101.
Cały film zatacza także numerologiczne koło: rozpoczyna się w pokoju 303, w
którym Trinity rozmawia z Cypher’em; Neo zostaje zabity także u progu pokoju
nr 30313. Wskazuje na to także scena z początku filmu, w której osoba chcąca
kupić od Neo oprogramowanie mówi wprost: Alleluja!14 Jesteś moim zbawcą,
człowieku. Moim prywatnym Jezusem Chrystusem. Paul Fontana w tej scenie
widzi nawet zapowiedź sekretu mesjańskiego z Ewangelii według św. Marka15.
W jej filmowej wersji na prośbę Neo o zachowanie jego anonimowości pada
odpowiedź: Tak, wiem. To się nie stało. Ty nie istniejesz. Scena ta ma wskazywać
na mesjański sens postaci Neo.
Poza tym, już w pierwszej minucie filmu widzowie z rozmowy dowiadują
się, iż Morfeusz wierzy, że on jest Jedynym. Ten ostatni jest bardzo bliski wątkom

11

W. K a s p e r: Bóg Jezusa Chrystusa. Wrocław 1996 s. 210.
Np. w Ewangelii wg św. Mateusza 8, 20 czy 9, 6.
13
W scenie rozmowy Cyphera z Neo ten pierwszy wprost mówi: Jezus, więc jesteś tu, by
zbawić świat!
14
Już to wprost mówi o Bogu: hebr. hallelū-Jāh znaczy „chwalcie Boga”. Nie jest chyba
kwestią przypadku, że osoba ta płaci Neo za to oprogramowanie 2000 „kawałków” tj. dolarów
(tyle lat dzieli nas od ziemskiej działalności Jezusa).
15
P. F o n t a n a, dz. cyt., s. 176.
12
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teologicznym16. Już w Starym Testamencie mesjasz był specjalnym Bożym wybrańcem. Początkowo tytuł ten odnosi się do królów izraelskich, potem w praktyce namaszczano kapłanów i prawdopodobnie proroków17. Księgi prorockie
koncentrują się głównie na mesjanizmie o charakterze eschatologicznym, przy
czym ma to być eschatologia doczesna, a nie pozaziemska. Reinterpretacji uległy
także teksty psalmów (w duchu mesjanizmu eschatologicznego) – mesjasz dopiero w przyszłości odniesienie zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi i zaprowadzi rządy
sprawiedliwości. W literaturze międzytestamentalnej pod wpływem tekstów apokaliptycznych następuje rozwój idei mesjańskich o charakterze eschatologicznym18. Na przestrzeni II w. przed Chrystusem i II w. po Chrystusie pod wypływem tych pism mesjanizm ów nabiera nieco innego charakteru: obok odrestaurowania ziemskiego królestwa Izraela pojawiło się oczekiwanie na nadejście
czasów ostatecznych, które nie mogą być zrealizowane na ziemi, lecz są zapowiedzią odnowieniem i przeobrażeniem świata. Jak pisze Karolina Wojciechowska: Czasy ostateczne, zw. »dniem mesjasza« zainaugurują pojawienie się pomazańca, którego poprzedzi przyjście proroka identyfikowanego zazwyczaj z Eliaszem19. To oczekiwany w czasach Jezusa Mesjasz miał zapoczątkować nowy eon.
W Nowym Testamencie idee mesjańskie były podejmowane w trojakim sensie:
królewskim, soteriologicznym oraz eschatologicznym. Dla nas najbardziej interesujący jest ten trzeci. Ówczesna apokaliptyka była żywo obecna wśród wielu
grup społecznych. Oczekiwano tego, który wyzwoli Izraela20. Koniec świata miał
być poprzedzony cierpieniem ludzi sprawiedliwych; następnie zapowiadano
przyjście Boga–Sędziego, który wyswobodzi ludzi spod panowania szatana i
grzechu21. Chrześcijaństwo zreinterpretowało pisma Starego Testamentu odnoszące się do Mesjasza, akcentując przy tym szczególnie służbę i cierpienie22. To
właśnie Jezus Chrystus ma przynieść ludziom nowy porządek świata. Ze
względu na żywione przez Żydów wyobrażenia o roli oczekiwanego Mesjasza

16

Co prawda w formie bluźnierstwa, ale jednak do momentu spotkania Neo z Morfeuszem
dwukrotnie pojawia się imię Jezusa i dwukrotnie widzowie są przekonywani, że Neo jest Jedynym.
17
K. W o j c i e c h o w s k a: Mesjasz. W: Religia. Encyklopedia PWN. Red. R. B u r e k.
Warszawa 2002 s. 500–501.
18
Następuje także odrodzenie aktualnego mesjanizmu królewskiego o charakterze nacjonalistycznym, a także formowanie się mesjanizmu o charakterze kapłańskim.
19
K. W o j c i e c h o w s k a, dz. cyt., s. 502.
20
Panoramę społeczną czasów Jezusa Chrystusa kreśli J. G n i l k a: Jezus z Nazaretu. Kraków 2005 s. 66–84.
21
J. K u d a s i e w i c z: Apokaliptyka. W: Słownik teologiczny. Red. A. Z u b e r b i e r. Katowice 1998 s. 36.
22
W tym kluczu interesujący wydaje się tytuł Matrix Reloaded czyli ponowne odczytanie/załadowanie/zinterpretowanie pierwszej części Matriksa.
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jako doczesnego, zwycięskiego władcy Izraela, sam Jezusa Chrystus publicznie
nie nazywał siebie Mesjaszem i zabronił tego czynić swoim uczniom23.

II. Niebagatelne imiona i nazwy
Mówiąc o imionach i nazwach, warto zatrzymać się dłużej nad pozostałymi
kompanami Neo: Morfeusz i Trinity. O ile ten pierwszy jest imieniem pochodzącym z mitologii greckiej, o tyle kobieta wprost nawiązuje do „Trójcy”. Trinity
spina całą Wielką Trójkę głównych bohaterów. Należy dodać, że nie jest to wyrażenie biblijne, lecz pochodzi z II w. od chrześcijańskiego myśliciela Tertuliana.
Jednak oddaje ono koncepcję Boga zawartą w Nowym Testamencie: trzech odrębnych, ale równych sobie we wszystkim Osobach, które są jednym Bogiem.
Chociaż imię Trinity jednoznacznie wskazuje na rolę czy postać, jaką ma uosabiać, to bywa różnie odczytywana. Istnieją autorzy widzący w Trinity Marię
Magdalenę24. Co prawda da się odszukać ku temu pewne paralele (to właśnie ona
jako pierwsza widzi Neo po wyjściu ze śmierci; ona obejmuje Neo gdy wraca z
matriksa [programu]; ona rozrywa swe szaty, by otrzeć pot i krew z czoła Neo),
jednak osobiście widziałbym w niej uosobienie nieskończonej (M)miłości – Ducha Świętego. Nie widomo czy to kwestia zmaskulinizowanej kultury, czy świadome zamierzenie twórców, ale warto zwrócić uwagę na pierwsze spotkanie Neo
z Trinity, kiedy to Jedyny dziwi się, że Trinity jest kobietą25. Decydującą jest
przy tym scena zmartwychwstania Neo, do czego jeszcze potem wrócimy.
Morfeusz swoim imieniem mówi także wszystko o samym matriksie: to
sen; potężny, różnorodny, jednym słowem – jest gigantyczną ułudą. W mitologii
greckiej Morfeusz jako jeden z trzech synów Hypnosa (snu) zsyła marzenia
senne o ludzkich kształtach26. Fontana szukając porównań Morfeusza idzie
jeszcze dalej: kreśli paralelę do postaci Jana Chrzciciela27. Według tego autora
filmowy przywódca rebeliantów jest najbliższy obrazowi Jana Chrzciciela z
Ewangelii według św. Jana, który świadczy o Jezusie jako o światłości,
umniejszając przy tym swej własnej roli. Chrzciciel ustępuje drogi Chrystusowi28. Morfeusz w trakcie całego filmu wykazuje się niezachwianą pewnością w misję i prawdziwość Neo. Podobnie Jan Chrzciciel wierzy, że Jezus

23

Por. Mt 16, 20. Nie są to jedyne paralele postaci Jezusa Chrystusa i Neo; godną polecenia
jest też strona http://www.awesomehouse.com/parallels.html.
24
P. F o n t a n a, dz. cyt., s. 183.
25
Zresztą obie postaci są kreowane na nieco androgeniczne.
26
Bracia Morfeusza – Ikelos i Phanatos – zsyłali sny o zwierzętach i przedmiotach (por.
Morfeusz. W: W. K o p a l i ń s k i: Podręczny słownik wyrazów obcych. Warszawa 1996 s. 544).
27
P. F o n t a n a, dz. cyt., s. 182.
28
Por. J 1, 7; 1, 26–27n.
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jest tym Jedynym29. Gdy Morfeusz jest pojmany padają znamienne słowa: (...)
byłeś kimś więcej niż przywódcą, byłeś nam ojcem.
Kolejnym imieniem, obok którego nie można przejść obojętnym jest Cypher.
On to właśnie zdradzi Jedynego. Stąd przywołuje od razu na myśl biblijnego
Judasza. Argumentów ku temu jest nawet całkiem sporo: Cypher w tajemniczych
okolicznościach spotyka się z agentami, niczym Judasz z arcykapłanami; obaj
mają zostać za swoje postępowanie opłaceni: Judasz dostanie 30 srebrników, a
filmowy zdrajca obudzi się ponownie w sztucznym świecie matriksa i będzie
kimś sławnym. Ważne jest też, że obaj odznaczają się brakiem wiary w swojego
Jedynego: Cypher już w pierwszej rozmowie z Trinity twierdzi, że Neo nie jest
Wybrańcem; podobnie Judasz ani razu nie powiedział do Jezusa „Pan”30. Tak
więc brak wiary jest tym, co charakteryzuje ich obu. Sama konstrukcja momentu
zdrady w Ewangeliach i filmie jest podobna: po rozmowie Jedynego ze zdrajcą,
ten ostatni wychodzi, by uzgodnić warunki sprzedaży. Wspólne picie z jednego
kubka Cyphera i Neo przywodzi na myśl Ostatnią Wieczerzę, podczas której
Judasz pił z Jezusem. Jednak Neo nie wypijając do końca tego, co podsuwa
Zdrajca wyraźnie odcina się od Cyphera. Co może umknąć uwadze, a jest ważne,
to fakt, iż w obu opowieściach „była noc”: w Biblii poprzez ten kontrast zostaje
zaakcentowane, że przebywanie z Jezusem ma świetlistą przyszłość, a zdrajcy
Jezusa kroczą po ciemnościach nocy; w filmie scena, w której Cypher rozmawia
z Neo, a ta, w której dogaduje zdradę z agentem Smith’em jest przedzielona kilkusekundową przebitką z matriksa (zielone cyfry na czarnym tle). Na jego
związki z mocami ciemności (szatanem?) wskazuje także noszona przez Cyphera31 marynarka z wężowej skóry.
Pierwowzoru występujących w drużynie Jedynego braci – Dozera i Tanka
także można szukać w Biblii: w apostołach Jakubie i Janie, którzy również byli
braćmi i nazywano ich „synami gromu”, co współcześnie można oddać przez
buldożera i czołg32.
Poduszkowiec, na którym rozgrywa się akcja poza matriksem33 nosi również
niebagatelną nazwę: „Nabuchodonozor”. Był to babiloński król prowadzący licz29
Oczywiście przy porównywaniu postaci Morfeusza i Jana Chrzciciela istnieją rozbieżności.
Główną jest to, iż ten drugi w przekazach ewangelicznych ustępuje (najwyraźniej widać to w
relacji Łukasza, kiedy Jan wyznacza granicę w czasie) miejsca Jezusowi i nie występuje więcej.
Natomiast Morfeusz jest do samego końca obecny w filmie.
30
Jest to o tyle istotne, że Pan gr. Kyrios oznacza bycie jedno z Bogiem. Imię Pana nadawane
było w Izraelu samemu Bogu.
31
Cypher to także inny termin na oznaczenie zera.
32
R.M. S c h u c h a r d t, dz. cyt., s. 14.
33
Mając na myśli program komputerowy, autor niniejszego tekstu używa małej litery. Podczas, gdy tytuł filmu jest pisany kursywą i wielką literą.
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ne wojny, przede wszystkim z Egiptem, którego w końcu pokonał w 605 r. przed
Chr. pod Karkemisz. Prorok Jeremiasz nazywa Nabuchodonozora sługą Jahwe
dokonującym sądu nad Izraelem i ludami (Jr 25, 9). W drugiej części trylogii
statek, którym porusza się Neo i Trinity wiezie także ze sobą wielki bagaż tradycji filozoficznej: „Logos”. Dla samej chrześcijańskiej Biblii najważniejszy jest w
tym aspekcie tekst z prologu Ewangelii wg św. Jana (1, 1). W tym nieco paradoksalnym sposobie wypowiadania się autor czwartej Ewangelii odróżnia Słowo
od Boga, a jednocześnie utożsamia Je z Nim. Dzięki temu daje do zrozumienia,
że Ten, który objawia jest Bogiem, ale równocześnie Bóg nie rozpływa się w
swoim objawieniu.
Ostatni bastion ludzkości, „Syjon”, także swoją nazwę zapożycza z tradycji
judeo-chrześcijańskiej. Syjon jest świętą górą, którą wybrał sobie Jahwe i na
której zamieszkał. Prorocy w Syjonie widzieli także stolicę mesjańskiego czasu
zbawienia, a w Nowym Testamencie obraz niebieskiego Jeruzalem34.

III. Przebudzenie (chrzest)
Przed ponownymi narodzinami Neo spogląda i dostrzega potłuczone lustro,
w którym pęknięcia sukcesywnie cofają się, aż powraca ono do stanu sprzed
stłuczenia. Neo wyciąga rękę i dotyka lustra, co przypomina nieco słowa świętego Pawła Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zobaczymy twarzą
w twarz35. Ze swoistymi ponownymi narodzinami mamy do czynienia zarówno w
filmie, jak i w Nowym Testamencie. Dla obu tych rzeczywistości jest to warunek
sine qua non nowego, świadomego życia. Przesłanie ewangeliczne podkreśla
konieczność chrztu do zbawienia oraz nakazuje udzielanie go wszystkim narodom na całym świecie (Mk 16, 16; Mt 28, 19). Kiedy przyjrzymy się bliżej scenie uwolnienia Neo, odkryjemy wiele zaskakujących paralel z chrztem: główny
bohater po raz pierwszy świadomie widzi, budzi się nagi, jest uwolniony od
„grzechu pierworodnego”, w który jest już uwikłany od urodzenia – jak inni
ludzie z matriksa do tej pory nieświadomie sprowadzony był do roli bateryjek;
Neo przechodzi też przez rury, które w futurystycznej wizji można odnieść do
dróg rodnych.
Oczywiście istnieją radykalne różnice: w koncepcji chrześcijańskiej efektem
chrztu jest usprawiedliwienie czyli odpuszczenie grzechów i darowanie kar oraz

34
P. W e i m e r: Syjon. W: Praktyczny słownik biblijny. Red. A. G r a b n e r - H a i d e r. Warszawa 1994 s. 1248.
35
Wątek ten zaczerpnąłem z pracy R.M. S c h u c h a r d t a: Czym jest Matrix. W: Wybierz
czerwoną pigułkę, dz. cyt., s. 13.
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uświęcenie – obdarowanie dziecięctwem Bożym. Jednakże sama forma36 quasichrztu jest podobna: w obu przypadkach z cieczy wychodzi się nagim, co symbolizuje obmycie i narodzenie do nowego życia. Warto też zauważyć, że w początkowej fazie chrześcijaństwa sakrament ten sprawowano dla osób dorosłych
(chrzczono gospodarzy domu wraz ze wszystkimi domownikami). Dopiero potem pojawiła praktyka chrzczenia dzieci. W IV i V w. wśród myślicieli chrześcijańskich odbyła się szeroka dyskusja na ten temat. W kontekście filmu Matrix
jest to o tyle ciekawe, iż Morfeusz wprost mówi Neo o praktyce odłączania od
programu komputerowego jedynie ludzi do pewnego ich wieku.

IV. Wskrzeszenie
Ciekawym wątkiem jest także scena uwolnienia Morfeusza przez Neo i Trinity. Kapitan statku Nabuchodonozor jest poddawany torturom i działaniom
środków odurzających, jest niczym martwy. To przywodzi na myśl biblijną scenę, w której Jezus odwiedza grób swojego przyjaciela Łazarza, tego którego miłował. Kiedy Morfeusz parę minut wcześniej rzuca się by ocalić Neo, można
założyć, że nie tylko wierzy w niego, lecz darzy go jakimś przyjacielskim uczuciem. Łazarz jest już martwy od czterech dni. Biblia Poznańska w wersecie 11,
11 nazywa go, tym który zasnął, co tym bardziej zwiększa paralelę z Morfeuszem. U Jana Jezus mówi: Łazarzu, wyjdź z grobu. Natomiast Neo rozkazuje:
Morfeuszu wstań! Wstań!
Szczegóły obu tych wydarzeń także są zbieżne: związane ręce i nogi. Łazarz
po wyjściu z grobu ma głowę owiniętą chustą. Morfeusz także zrywa z czoła
elektrody. Ważnym elementem jest zapach, który w przypadku Biblii nazwany
jest wprost, a w filmie można się go domyślać lub dosłownie wziąć to, co mówi
agent Smith: (…) chodzi o ten smród, którego już nie mogę znieść! W Ewangelii
wg św. Jana przyjemny zapach Jezusa namaszczonego olejkiem skontrastowany
jest ze smrodem rozkładającego się ciała Łazarza (rozdział 12, w którym Maria
namaszcza Jezusa drogocennym olejkiem nardowym).
Tak dla filmu, jak i w konstrukcji Janowej Ewangelii jest to przełomowa
scena. To, co wydawało się niemożliwe (wydostanie rebelianta z „siedziby szatana” – rządu amerykańskiego, który steruje matriksem) było jednak wykonalne37.
36
Chrześcijanie od czasów A u g u s t y n a odróżniają w sakramentach materię i formę. W
przypadku chrztu materią jest woda, natomiast formą są słowa formuły chrzcielnej.
37
W tym także można doszukiwać się wątków zaczerpniętych z Nowego Testamentu, co
czyni P. F o n t a n a pisząc, że Neo odważnie i gwałtownie wdziera się do rządowego budynku z
dramatycznym zacięciem Chrystusa w świątyni – jakkolwiek w postępowaniu Neo jest znacznie
więcej przemocy. Wbrew temu, co może się wydawać, to porównanie nie jest posunięte za daleko,
ponieważ świątynia i ów budynek rządowy należą do sprawujących władzę, którym sprzeciwiają się
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Odtąd Neo zaczyna wierzyć w siebie i po kilku chwilach przeciwstawia swe siły
spadającemu śmigłowcowi, by zaraz po tym zacząć ruszać się jak nie–człowiek
(Trinity mówi, że nigdy czegoś takiego nie widziała, że on rusza się jak „oni”
– agenci podłączeni do programu). W Ewangelii według św. Jana wydarzenia
z Łazarzem również oznaczają zwrot: koniec 10 i początek 11 rozdziału w
zasadzie stanowią zakończenie tzw. Księgi znaków, pozostaje tylko cud
wskrzeszenia, po którym Jezus odbierany jest przez niektórych faryzeuszy i
arcykapłanów jako wielkie zagrożenie dla nich samych. Po wydarzeniu z
Łazarzem w Ewangelii Janowej zaczyna się tzw. Księga chwały. Odtąd Jezus
jest ukazywany jako Król i Wybawca.

V. Zmartwychwstanie
W finałowej scenie Neo staje oko w oko ze śmiercią obrazowaną przez agenta Smitha. Kiedy walka zdaje się być przegrana, Neo dodaje sobie sił twierdząc,
że nie nazywa się Anderson. Gdy wydaje się, że za moment nastąpi koniec Wybrańca, agent mówi: „Słyszy pan, panie Anderson? To dźwięk pańskiego przeznaczenia (inevitability). To dźwięk pańskiej śmierci.” Neo po skończonej walce
biegnie więc do swego przeznaczenia, wykonując przy tym polecenia wydawane
przez telefon – Neo bezdyskusyjnie słucha głosu. Wykonując czyjąś wolę dociera w końcu do swego przeznaczenia: jest nim pokój 303, za którego drzwiami
czeka już agent. Neo zostaje zabity. Jego przeznaczeniem była śmierć. Na podkreślenie, że rzeczywiście nie żyje, widać płaską linię na elektroencefalogramie.
Dodatkowo agenci nie używają słowa „martwy”, ale „odszedł” (he’s gone). Warto pamiętać, że Neo ginie u progu pokoju 303, co można odczytywać jako symboliczne przedstawienie trzech dni bycia w grobie Jezusa. Jest martwy, nie ma co
do tego wątpliwości. W tym samym czasie w drużynie, która jest na statku Nabuchodonozor po raz pierwszy widać znaki zwątpienia – nawet sam Morfeusz jest
zaskoczony i przerażony tym, co się stało38. Po chwili dochodzi do rzeczy nieprzeciętnej (cudu!) – Jedyny przezwycięża śmierć.
W teologii cudowne znaki nie są jedynie potwierdzeniem jakichś nadprzyrodzonych zdolności, stanowią one (…) znak zbawczej obecności i zbawczego działania Boga przez Jezusa. »Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic
czynić« Cuda są znakiem, że królowanie Boga nie jest rzeczywistością wyłącznie duchową. (…) Nadejście królowania Boga w Jezusie oznacza pojednanie
Jezus i Neo. Oczywiście w oczach Jezusa świątynia jest wewnętrznie dobra, chociaż [na zewnątrz]
uległa zepsuciu, tymczasem budynek rządowy jest siedliskiem czystego zła, w którym nie ma żadnej
mocy zbawczej (T e n ż e, dz. cyt., s. 178), niemniej z tym porównaniem akurat byłbym ostrożny.
38
Czy w tym momencie można utożsamiać go z przywódcą Dwunastu Apostołów – Piotrem
pozostawmy na uboczu. Jednak warto zauważyć paralelę: w obu grupach (Dwunastu oraz na Nabuchodonozorze) panuje konsternacja i strach o przyszłość.

233

ludzkości z Bogiem i Nowe Przymierze, jakie Bóg zawiera z całą ludzkością,
przygotowane przez Stare Przymierze, zawarte między Bogiem a Izraelem39. Cuda w Biblii kładą nacisk na sens religijny i osobowy; cud jest znakiem czegoś dla
kogoś; jest znakiem Boga lub Chrystusa, dokonanym dla ludu lub konkretnej
osoby. W Nowym Testamencie opisanych jest 36 cudów i 12 wzmianek o cudotwórczej działalności Jezusa. Często dzieli się je na trzy grupy: uzdrowienia i
wskrzeszenia, wypędzenia złych duchów, cuda nad żywiołami natury40. Wystarczy odnieść tę typologię tylko do pierwszej części Matriksa, by zauważyć, że
wszystkie trzy – w swoisty sposób rodem z Hollywoodu – są tam obecne.
Powróćmy jednak od finałowej sceny, w której filmowy Wybraniec zostaje
zabity. Po paru chwilach śmierć fizyczna zostaje pokonana przez miłość. Na
srebrnym ekranie ta wykraczająca poza śmierć dawka uczuć zostaje przekazana
przez pocałunek: Trinity z czułością, a co ważniejsze niezachwianą wiarą całuje
Neo. Trinity tchnie życie w usta swojego ukochanego. Dostrzec w tym można
działanie wykraczające poza to, co fizycznie dzieje się w tamtej chwili: życiodajne tchnienie (gr. pneuma – duch) przeszywa Neo. To przezwycięża śmierć; ich
miłość nie może umrzeć41. Jedyny, ku zdziwieniu wszystkich zmartwychwstaje.
Gdy ponownie świadomie jest w matriksie widzi zupełnie inaczej, jego ciało nie
przypomina tego sprzed chwili. Jest świetliste. W tym momencie dotykamy kolejnego par excellence teologicznego problemu: jakie ciało miał Jezus Chrystus
zmartwychwstając?
Według Wacława Hryniewicza (…) uwielbione ciało Chrystusa jest rzeczywiste, nie odmaterializowane, lecz przesiąknięte działaniem Ducha Świętego –
»soma pneumatikon«42. Choć w refleksji teologicznej zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa jest i pozostanie właśnie misterium, to jednak jest to jeden z najważniejszych obszarów jej namysłu. Już pierwsi myśliciele i apologeci chrześcijańscy przeciwstawiali się poglądom gnostyckim odrzucającym eschatologiczne
zmartwychwstanie ciała lub też twierdzącym, iż ciało będzie zupełnie duchowe,
nie mające żadnej łączności z tym ziemskim. Warto zauważyć, że Pawłowe wyrażenie z 1 Listu do Koryntian (15, 44) soma pneumatikon już w samej swej budowie jest nieco paradoksalne. Ale właśnie w takim zestawieniu tkwi cała jego
istota: po przejściu przez krzyż Chrystus jest „Ten sam, ale nie taki sam”. Jego
ciało nie mogło odznaczać się mniejszym realizmem niż np. wcielenie, lecz sta39

A. Z u b e r b i e r: Jezus Chrystus. W: Słownik teologiczny. Red. A. Z u b e r b i e r. Katowice 1998 s. 217.
40
J. K u d a s i e w i c z, A. Z u b e r b i e r: Cuda. W: Słownik teologiczny. Red. A. Z u b e r b i e r. Katowice 1998 s. 99.
41
Podobnie chrześcijanie wierzą, że Miłość zwycięża śmierć, a kto miłuje, ten już przeszedł
ze śmierci do życia (por. 1 J 3, 14).
42
W. H r y n i e w i c z: Chrystus – nasza Pascha. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej.
T. 1. Lublin 1982 s. 345.
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nowi dopełnienie tego ostatniego. Przy czym zmartwychwstanie Chrystusa było
wydarzeniem bez precedensu, które św. Paweł traktował jako jednorazowy,
stwórczy czyn Boga. Ciało przeobrażone zostało Duchem Świętym i ogniem (Łk
3, 16), ale jednak nie jest czymś zupełnie różnym od ziemskiego ciała Jezusa.
Hryniewicz dodaje: W czasie życia ziemskiego ciało Jezusa podlegało ograniczeniom przestrzennoczasowym. Po zmartwychwstaniu zostało ono całkowicie
przemienione. Stało się nowym środkiem wyrazu i działania osoby Chrystusa, nie
znającym już żadnych ograniczeń ze strony materii, czasu i przestrzeni. Od momentu zmartwychwstania Chrystus tworzy nowy wszechświat, »nowe niebiosa i
nową ziemię«43. Te ostatnie wyrażenia występują w Janowej Apokalipsie (21, 1)
oraz 2 Liście do Koryntian (5, 17). Przyjście Chrystusa Mesjasza zapoczątkowało
nowy eon w historii ziemi44; Królestwo Boga przybliżyło się jak nigdy dotąd45.

Zasadniczym wątkiem teologicznym w Ewangeliach jest pytanie o nasz stosunek do postaci Jezusa Chrystusa: A wy za kogo Mnie uważacie (Mt 16, 15). W
podobny klimat wprowadzają nas pierwsze słowa filmu, kiedy to Cypher rozmawia z Trinity. Zastanawiają się wówczas czy Neo rzeczywiście jest tym, za kogo
uważa go Morfeusz. Oczywiście Matrix nie mówi wprost o Bogu, jednak, co
próbował pokazać powyższy tekst, postać Jedynego Zbawiciela, na którego czeka ludzkość (w filmie ocalała ludzkość mieszkająca w Syjonie) jest motywem
przewodnim zarówno Nowego Testamentu, jak i filmu. Jezus Chrystus był różnorodnie przedstawiany w obrazach filmowych. Jego postać jest obecna w kulturze współczesnej w bardzo wielu wariantach. Sesboüe w cytowanej już tutaj
książce posługuje się nawet określeniem Jezus „postchrześcijański”46. Takie rozumienie przypisuje szczególnie dwóm grupom ludzi: z jednej strony są to osoby, które dzięki swojemu wychowaniu są przesiąknięte kulturą chrześcijańską.
Deklarują się jako nie posiadające wiary, lecz jednocześnie podkreślają, że postać Jezusa Chrystusa nie jest zarezerwowana tylko dla Kościołów, ale jest darem
dla wszystkich ludzi, którym daje On do myślenia. W ich spojrzeniu Jezus jest
obdarzony szacunkiem, a czasem nawet je fascynuje. Drugą grupę swoistych
wyznawców Jezusa „postchrześcijańskiego” stanowią ludzie, którzy kiedyś uważali się za chrześcijan. Jednak w miarę ich życia ogarniała ich niepewność co do
doktrynalnego i eklezjalnego oblicza Jezusa. Nabierały one dystansu i odsuwając
43

Tamże, s. 351.
J. G n i l k a: Paweł z Tarsu. Kraków 2001 s. 323–324.
45
W filmie Matrix także z przyjściem Jedynego jego kompani wiedzą, że „jeśli on jest właśnie tym”, to „będzie się działo”. Neo dla swoich „wyznawców” przynosi nowe czasy, dając jednocześnie nadzieję na zmianę istniejącego stanu niewoli.
46
B. S e s b o ü e, dz. cyt., s. 207–208.
44
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się od kościelnego obrazu zastępowały go osobistym doświadczeniem i własnym
odczytaniem Ewangelii47.
Matrix można rozpatrywać w takim kluczu. Zważywszy na przytaczane na
początku wypowiedzi braci Wachowskich wydaje się to tym bardziej uprawnione. Myślę, że film jest przykładem poszukiwania Sensu wykraczającego poza
przyrodoznawstwo. Jest zobrazowaniem archetypu Zbawiciela ludzkości, na
którego ona z utęsknieniem czeka. Ma on oczyścić współczesny świat z jego
brudu i kłamstwa oraz zapoczątkować nowy eon. W trylogii Matriksa widać to
jeszcze wyraźniej: Neo pod koniec ostatniej części filmu dobrowolnie składa się
w ofierze za Syjon, czym zaprowadza pokój48. Jest to tym bliższe chrześcijańskiemu obrazowi Zbawiciela, że Neo również wchodzi w kontakt ze śmiercią, którą uosabia agent Smith. Neo na ekranie dosłownie wchodzi w Agenta,
by rozsadzić go od środka. Kiedy ostatni bastion człowieczeństwa jest o
włos od zniszczenia, on dobrowolnie oddaje swe życie i poddaje się śmierci,
by po pewnym czasie ją przezwyciężyć49. Neo oddaje życie za ludzi – poświęca się aż do śmierci50.
Dodatkowym motywem przewodnim Matriksa jest nic innego jak wolność.
To właśnie od początku, od kiedy Morfeusz daje głównemu bohaterowi możliwość wyboru – czerwonej bądź niebieskiej pigułki – aż do ostatniej sceny filmu,
gdy Neo oznajmia przez telefon, że przyszedł dać ludziom wolność wyboru. Neo
nie jest zakończeniem, ale początkiem, który jednocześnie jest zaproszeniem dla
każdego, by wyzwolił się z niewoli. Implicite jest to perspektywa chrześcijańska:
to Bóg w Osobie Jezusa Chrystusa przyszedł na świat, by dać ludziom wolność
wyboru. On to przezwyciężył śmierć i dał każdemu możliwość życia świadomego i odpowiedzialnego za siebie.
Matrix jest wyznaniem XXI wieku. Nie bez przyczyny jego premiera miała
miejsce w ostatni Wielki Piątek XX wieku: jest więc niczym innym jak zapowie-

47
B. S e s b o ü e w ramach tych dwóch spojrzeń na Jezusa przytacza wiele możliwości takiego ujęcia. Zasadniczo skupia się w tym na napięciu pomiędzy przyjmowaną wielkością Człowieka,
a nie przyjmowaniem bóstwa Jezusa (por. T e n ż e, dz. cyt., s. 208–222).
48
W. K a s p e r pisze: (…) gwałtowna śmierć Jezusa jest jednocześnie konkretnym kształtem
zniszczenia starego eonu. Tutaj Boża wszechmoc przejmuje na siebie »condition humaine«, los
człowieka, aż po ostatnie konsekwencje, Bóg wchodzi w opuszczenie Boga. Nie ma już więcej żadnej takiej sytuacji człowieka, która byłaby w sposób zasadniczy bez Boga i zbawienia (T e n ż e, dz.
cyt., s. 218).
49
Tak dzieje się w pierwszej części trylogii. Jednak tego, czy Neo znowu okaże się silniejszy
niż śmierć w ostatniej części Matriksa już się nie dowiadujemy.
50
Cały film jest zbudowany na poświęceniu: najpierw Morfeusz poświęca swoje życie, by
uratować Neo, a potem ten drugi idzie na pewną śmierć ratując „Ojca”.
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dzią przełomu51. Jest to głębokie przesłanie opowiedziane językiem współczesnej
kultury, z jej szybkością, przemocą i swoistym pięknem. »Matrix« jest nowym
testamentem dla nowego milenium, religijną przypowieścią o drugim przyjściu mesjasza w stuleciu, które nie mniej niż wszystkie inne rozpaczliwie pragnie
zbawienia52.

51

Nie chodzi tu tylko o nowatorską technikę filmowania zwaną bullet – time, choć i w tym
aspekcie Matrix okazał się prekursorem.
52
R.M. S c h u c h a r d t, dz. cyt., s. 11. Nieco dalej S c h u c h a r d t pisze: (…) Wachowscy
zdaje się postawili sobie pytanie: Jak o poważnych sprawach powiedzieć kulturze sprowadzonej do
formatu komiksów i gier wideo? Odpowiedź: Niech powie to jedyna wyrocznia, której będą słuchać, czyli film i to w formie komiksu i gry wideo, od którego ta kultura tak bardzo się uzależniła.
Inaczej mówiąc Matrix jest pracą semestralną o świadomości, przebraną w owczą skórę przygody i
akcji. Czy jesteś analfabetą, czy masz doktorat, znajdziesz w tym filmie coś dla siebie (tamże, s.
20).
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Religijność i polityka. Aksjologiczny kontekst
preferencji politycznych mieszkańców Rzeszowa
Niedziela jako dzień święty w wyobrażeniach
i ocenach katolików polskich
Wybrane wskaźniki religijności trzech pokoleń
katolików. Studium socjologiczne na przykładzie
rejonu kędzierzyńsko-kozielskiego
Problem badań więzi wewnątrzrodzinnej
w bezrobotnych rodzinach wielkomiejskich

TEOLOGIA PRAKTYCZNA
Tom 6 (2005)

Hubert Windisch

Być dzisiaj Kościołem w Niemczech

Grzegorz Zaraziński

Czy mediom potrzebna jest etyka?

Teresa Stanek

Mówić o Bogu dzisiaj

Bogdan Biela

»Koinonia« jako zasada formalna teologii
pastoralnej w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego

Dominik Kubicki

Owoce dialogu Kościoła lokalnego i uniwersytetu
w sytuacji polskich przemian
polityczno-ekonomicznych po 1989 r.

Elżbieta Okońska

Rola dialogu akademickiego w rozwoju moralnym
studentów

Leszek Gajos

Świadomość religijna i moralna młodzieży
polskiej w badaniach Janusza Mariańskiego.
Od opisu do konkluzji teoretycznych

Ryszard Kozłowski

Jana Pawła II model religijności i moralności
adresowany do współczesnej młodzieży

Jerzy Szymołon

Uwarunkowania rozwoju moralnego młodzieży

Marian Z. Stepulak

Znaczenie muzyki kościelnej we wspólnotach
parafialnych. Analiza psychologiczno-pastoralna

Ireneusz Celary

Znaczenie Eucharystii dla formacji życia rodzinnego

Bogdan Biela

„Studia Pastoralne”. Nowe czasopismo teologiczne
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TEOLOGIA PRAKTYCZNA
Tom 7 (2006)

Adam Kalbarczyk
Tomasz Głuszak
Wiesław Przygoda
Józef Budniak
Marian Stepulak
Maria ŚwiątkiewiczMośny
Teresa Stanek
Andrzej Bohdanowicz
Tomasz Rakoczy
Andrzej Grzelak
Elżbieta Okońska
Józef Baniak
Damian Pałka
Marek Grubka
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Futurologia pastoralna. O potrzebie wizji
w Kościele
Misja Kościoła w Europie na progu XXI wieku.
Refleksje na marginesie Adhortacji apostolskiej
Ecclesia in Europa
Apostolat świeckich w Polsce w czterdzieści lat po
Soborze Watykańskim II
Sekularyzacja w nauczaniu Jana Pawła II
Rozwój czy kryzys duchowości katolickiej
w kontekście nauczania Jana Pawła II
Papież umiera na blogu. Analiza zapisków
w pamiętnikach internetowych
po śmierci Jana Pawła II
Symbol a tożsamość kulturowa.
O nowy język teologii
Transplantacje – nowy sposób miłości bliźniego.
Wybrane aspekty medyczne, etyczne i prawne
Zasady prawne ograniczające prawo wiernych do
przyjmowania sakramentu Eucharystii
»To czyńcie na moją pamiątkę«. Z dziejów liturgii
Mszy świętej sprawowanej w Kościele zachodnim
Kształcenie nauczycieli religii w warunkach
Unii Europejskiej
Świadomość religijna dzisiejszych gimnazjalistów
polskich. Studium socjologiczne na przykładzie
Kalisza i okolic
Konwertyci akatolicy w okresie międzywojennym.
Studium pastoralno-historyczne na przykładzie
archidiecezji poznańskiej
Duszpasterze i program ośrodka »Górka« w latach
1962–1989. Materiały do badań dominikańskiego
duszpasterstwa akademickiego w Gdańsku

TEOLOGIA PRAKTYCZNA
Tom 8 (2007)
Kazimierz Misiaszek
Marek Grubka
Bogdan Biela
Olivier Landron
Gernot Weirich
Jerzy Stefański
Krzysztof Stawski
Katarzyna
Łagoda-Kaźmierska
Marian Z. Stepulak
Jerzy Szymołon
Ewa Wysocka
Halina Jodzio
Józef Baniak
Andrzej Kasperek
Romuald Niparko

Misja prorocka i jej realizacja w Kościele w Polsce
Dominikanie dla Polaków w Dublinie. Posługa
duszpasterska w przestrzeni irlandzkiego
doświadczenia wiary
Być uczniem Chrystusa w kształtowaniu wspólnoty
parafialnej
Działalność apostolska żeńskich zgromadzeń
zakonnych we francuskich
więzieniach (XIX–XX wiek)
Między duszpasterstwem umierających
a duszpasterstwem ludzi w żałobie. Praca kapelana
szpitalnego na oddziale opieki paliatywnej
Liturgiczne obrzędy i zwyczaje inauguracji
pontyfikatu Benedykta XVI
Sobór Trydencki a sprawa języka w liturgii
Zniszczenie kultury czy jej rozwój?
Jezuickie redukcje Indian Moxo
Postawy młodzieży wobec miłości, małżeństwa
i rodziny. Badania empiryczne maturzystów
z diecezji siedleckiej
Religijność postkrytyczna jako nowa kategoria
w psychologii religii
Religijność a życie codzienne. Wychowawcze
funkcje sfery sacrum w percepcji i doświadczeniach
człowieka wykształconego
Ruch pielgrzymkowy w ujęciu socjologicznym a
pielgrzymki w starożytnym Izraelu (1Sm 1,1–2,26)
Czynniki kryzysu tożsamości kapłańskiej wśród
księży rzymskokatolickich w Polsce.
Studium socjologiczne
Sposoby prezentacji figury ojca w prasie katolickiej
na przykładzie publicystyki „Gościa Niedzielnego”
i „Tygodnika Powszechnego”
Duszpasterstwo. Wątpliwości terminologiczne
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TEOLOGIA PRAKTYCZNA
Tom 9 (2008)

Marcin Lisak
Tomasz Wielebski
Maciej Ostrowski
Krystian Piechaczek
Mieczysław Olszewski
Jan Przybyłowski
Mieczysław Polak
Bogdan Biela
Magdalena Kudełka
Adam Przybecki
Ignacy Kosmana
Krzysztof Śnieżyński
Justyna Sprutta
Janusz Nawrot
Marek Pyc
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Polscy emigranci w Irlandii na przykładzie grupy
osób religijnych
Cele, sposoby, formy i środki programowania
duszpasterskiego
Model ogólnopolskiego programu duszpasterskiego
oraz jego relacja do programów diecezjalnych
Teoria i praktyka w programach duszpasterskich.
Rola materiałów praktycznych dla duszpasterzy
Planowanie duszpasterskie na przykładzie Kościoła
katolickiego w Niemczech
Kilka refleksji na temat planowania duszpasterskiego. Artykuł dyskusyjny
Programowanie duszpasterskie w parafii.
Ogólnopolskie i diecezjalne plany pastoralne
w relacji do programów parafialnych
Odnowa wspólnoty parafialnej
w programowaniu duszpasterskim
„System parafialnych komórek ewangelizacyjnych”
jako propozycja dla duszpasterstwa
Pojęcie modelu duszpasterstwa
w teologii pastoralnej
Maryjny aspekt nowej ewangelizacji. Wobec życia
i działalności św. Maksymiliana Kolbego
W poszukiwaniu nowego oblicza wiary
w epoce po-metafizycznej
Eucharystia w ikonie „Trójca Święta”
Andrzeja Rublowa
Granice dialogu w Starym
Testamencie – osoby i sytuacje
Czy rzeczywiście encyklika Spe salvi przekreśla
nadzieję na uniwersalne zbawienie? Krytyczne
uwagi odnośnie do jej polskiego tłumaczenia

