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OD REDAKCJI

30 wrze�nia 2010 r. papie¿ Benedykt XVI og³osi³ Adhortacjê apostolsk¹
Verbum Domini o S³owie Bo¿ym w ¿yciu i misji Ko�cio³a. Dokument ten
by³ pok³osiem XII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów,
które odbywa³o siê w Watykanie w dniach od 5 do 26 pa�dziernika 2008 r.
W zakoñczeniu adhortacji Benedykt XVI zauwa¿y³, ¿e �nasze czasy powinny
byæ coraz bardziej czasami s³uchania na nowo s³owa Bo¿ego oraz nowej ewan-
gelizacji. Ponowne odkrycie, ¿e s³owo Bo¿e ma centralne znaczenie w ¿yciu
chrze�cijañskim, pomaga nam odnale�æ na nowo najg³êbszy sens tego, co
z moc¹ przypomnia³ papie¿ Jan Pawe³ II: nadal prowadziæ missio ad gentes
i po�wiêciæ wszystkie si³y nowej ewangelizacji�� (nr 122).

Papieski dokument nie koncentruje siê jedynie na naukowym aspekcie
zainteresowania Bibli¹. Trzecia czê�æ adhortacji wykracza znacznie dalej.
Siêga do zwi¹zków s³owa Bo¿ego i rzeczywisto�ci, któr¹ nazywamy �wiatem.
Pokazuje, ¿e s³owo to przenika ca³¹ egzystencjê chrze�cijanina i warunkuje
tak¿e jego zaanga¿owanie w �wiecie. Niema³o miejsca papie¿ po�wiêca
równie¿ silnemu oddzia³ywaniu Pisma �wiêtego na kulturê.

W tym nurcie mie�ci siê obecny, X tom �Kieleckich Studiów Teologicz-
nych�. Stanowi on owoc refleksji kieleckiego �rodowiska naukowego nad
s³owem Bo¿ym w jego szerokim kontek�cie; jest ono przedstawiane z punktu
widzenia filozofów, teologów i przedstawicieli innych nauk humanistycznych.
Ta wieloaspektowo�æ stanowi potwierdzenie zawartej w papieskim doku-
mencie prawdy o ogromnym bogactwie, jakie s³owo Bo¿e wnosi w ¿ycie
cz³owieka i �wiata.

Zwyczajem ju¿ sta³o siê, ¿e ka¿dy tom �Kieleckich Studiów Teolo-
gicznych� sk³ada siê z dwóch czê�ci. Pierwsza z nich porusza g³ówny temat
numeru. Druga, zatytu³owana Varia, prezentuje artyku³y, które podejmuj¹
odmienn¹ problematykê.
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�Kieleckie Studia Teologiczne�
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Ks. Edward Chat � Kielce

CZ£OWIEK A S£OWO BOGA

I. Cz³owiek przez Boga stworzony, powo³any do dialogu
z Nim, potrzebuje Jego S³owa i Jego s³ów

1. Kim jest cz³owiek?

Niebo i ziemia stanowi¹ dwa wymiary rzeczywisto�ci; wyznaczaj¹ ob-
szar, po�ród którego stoi cz³owiek. �Wed³ug niemal zgodnej opinii wierz¹cych
i niewierz¹cych wszystko, co jest na ziemi powinno byæ odnoszone do cz³owie-
ka jako do centrum i punktu szczytowego wszelkiego istnienia�1, lecz równie¿
rozumiej¹cego siebie w duchu pokory i prawa Bo¿ego.

Nauka Ko�cio³a stawia cz³owieka w centrum �wiata. Na odwieczne py-
tanie: �Kim jest cz³owiek?�, odpowiedzi � zw³aszcza dzisiaj � padaj¹ ró¿ne,
a nawet wrêcz sprzeczne. Albo mówi siê o cz³owieku optymistycznie i ide-
alistycznie, jako o istocie wolnej, która powinna sama decydowaæ o swych
losach, przy czym cz³owiek stanowi czêsto sam dla siebie najwy¿sz¹ miarê,
przekonany, ¿e w imiê samorealizacji winien wyzwoliæ siê od wszelkich zale¿-
no�ci. Albo pojawia siê materialistyczny obraz cz³owieka jako �zespo³u wa-
runków spo³ecznych�, jako produktu i producenta spo³eczeñstwa, o którego
warto�ci decyduje u¿yteczno�æ dla spo³eczeñstwa i postêpu spo³ecznego.

Istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e cz³owiek ufaj¹c zbytnio wspó³czesnym
wynalazkom, bêdzie uwa¿a³, ¿e sam wystarcza sobie i nie bêdzie ju¿ szuka³
wy¿szych warto�ci2.

Wszystkie te odpowiedzi maj¹ jak¹� racjê cz¹stkow¹, ale w swej jedno-
stronno�ci nie odpowiadaj¹ ca³ej z³o¿onej rzeczywisto�ci cz³owieka, którego

1 Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Ko�ciele w �wiecie wspó³-
czesnym, w: Sobór Watykañski II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Pallottinum, Po-
znañ 2002 (dalej KDK), 12.

2 Por. KDK 57.
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tajemnicy nie mo¿na uj¹æ w jedn¹ jedyn¹, uproszczon¹ odpowied�. Bardziej
jeszcze niepokoj¹cy od tych jednostronnych przedstawieñ jest jednak fakt,
¿e wielu ludzi nie pyta dzi� w ogóle o sens swego istnienia, ¿e cz³owiek
ucieka przed samym sob¹ i w tej ucieczce siê gubi. Na tym polega chyba
najg³êbszy kryzys wspó³czesnego cz³owieka. Jest bowiem jedyn¹ z istot
¿yj¹cych, która mo¿e pytaæ sama o siebie, a spotyka siê w tym pytaniu z ta-
jemnic¹, której sama nie potrafi rozwi¹zaæ. Wszystkie najobszerniejsze i naj-
g³êbsze odpowiedzi na pytanie o tê tajemnicê pozostaj¹ tylko odpowiedziami
cz¹stkowymi, je�li nie patrz¹ na cz³owieka w aspekcie jego pocz¹tku oraz
przeznaczenia.

Wiek XX ods³oni³ cz³owieka w jego wielko�ci, ale i w okropnym upodleniu,
o czym �wiadcz¹ m.in. dokonywane masakry ludno�ci, wrêcz ludobójstwo,
niespotykane dot¹d niszczenie jednostek i ca³ych narodów, a tak¿e ateizm czy
bezideowo�æ.

Sobór Watykañski II w wielu dokumentach, a zw³aszcza w Konstytucji
o Ko�ciele w �wiecie wspó³czesnym (Gaudium et spes), w Konstytucji do-
gmatycznej o Objawieniu Bo¿ym (Dei Verbum) i w Deklaracji o wolno�ci
religijnej (Dignitatis humanae) wskaza³ na godno�æ i wielko�æ cz³owieka: cz³o-
wiek mo¿e zdobyæ prawdê, wolno�æ, mi³o�æ (por. KDK 15, 17); przez Boga
stworzony, utrzymywany i powo³any do dialogu z Nim (por. KDK 19). B³o-
gos³awiony Jan Pawe³ II akcentowa³ w swoich pismach i mowach godno�æ
osoby ludzkiej, która zosta³a odkupiona i u�wiêcona przez Chrystusa (por.
Encyklika Redemptor hominis). Sobór Watykañski II da³ nowe, pog³êbione
pojêcie cz³owieka.

2. Cz³owiek stworzony przez Boga

Fundamentalna odpowied� Pisma �wiêtego na pytanie: �Kim jest cz³o-
wiek?� brzmi: Cz³owiek jest stworzeniem Bo¿ym � zawdziêcza swój byt,
i taki w³a�nie byt, Bogu. Bóg chce istnienia cz³owieka i podtrzymuje je. Zasad-
niczym aktem naszego istnienia jest wiêc ufne dziêkczynienie.

Dziêkujê Ci, ¿e mnie stworzy³e� tak cudownie,
godne podziwu s¹ Twoje dzie³a.
I dobrze znasz moj¹ duszê,
nietajna Ci moja istota,
kiedy w ukryciu powstawa³em.
Oczy Twoje widzia³y me czyny
i wszystkie s¹ spisane w Twej ksiêdze;
dni, okre�lone zosta³y,
chocia¿, ¿aden z nich jeszcze nie nasta³.
Jak nieocenione s¹ dla mnie my�li Twe Bo¿e,
jak jest ogromna ich ilo�æ! (Ps 139,14-17).
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Czy tego rodzaju wypowiedzi o bezpo�rednim stworzeniu cz³owieka przez
Boga mo¿na podtrzymaæ w obliczu wspó³czesnej teorii ewolucji? Na to pyta-
nie odpowied� musi byæ w zasadzie ta sama, co na pytanie o ewolucjê innych
stworzeñ ¿ywych: moc stwórcza Boga, jako przyczyna obejmuj¹ca wszystko,
nie wyklucza przyczyn wtórnych, lecz w³¹cza je w swoje dzia³anie.

Niemniej Ko�ció³ uczy, ¿e powstanie cz³owieka ró¿ni siê od powstania
innych istot ¿ywych. Kwestiê, czy cia³o ludzkie powsta³o z ju¿ istniej¹cej ¿ywej
materii, z jakich� istot przedcz³owieczych, pozostawia co prawda nauce, stoi
jednak na stanowisku, ¿e �dusza ludzka stwarzana jest bezpo�rednio przez
Boga�3.

Cz³owiek jest zatem czym� wiêcej ni¿ rezultatem ewolucji biologicznej.
Nie jest przypadkowym produktem procesu rozwojowego, ale w swej indywi-
dualno�ci jest w sposób ca³kowicie osobisty chciany przez Boga. Ka¿dy cz³o-
wiek przedstawia indywidualn¹, stwórcz¹ my�l Bo¿¹ i osobow¹ odpowied� na
osobowe wezwanie Boga.

To stanowi najg³êbszy fundament jego godno�ci, jako osoby obdarzonej
dusz¹ duchow¹. I w tym wypadku Bóg, realizuj¹c swój stwórczy zamys³, po-
s³uguje siê przyczynami wtórnymi � zarówno gdy chodzi o powstanie pierw-
szego cz³owieka z istniej¹cych ju¿ form ¿ycia (hominizacja), jak i o powstanie
poszczególnego cz³owieka w akcie p³odzenia: rodzice przekazuj¹cy ¿ycie s¹
wspó³pracownikami mi³o�ci Boga Stwórcy, s¹ jakby jej wyrazicielami4.

Wypowied� wiary o szczególnym sposobie stworzenia przez Boga cz³o-
wieka podkre�la te¿ jego szczególne stanowisko po�ród reszty stworzeñ i uza-
sadnia jedyn¹ jego godno�æ. Spytajmy wiêc teraz, na czym ta godno�æ polega.

3. Bo¿e podobieñstwo w cz³owieku

Pismo �wiête wyró¿nia stworzenie cz³owieka od stworzenia pozosta³ych
istot ¿yj¹cych. Daje temu wyraz drugi, ale chronologicznie wcze�niejszy, biblij-
ny opis stworzenia. Cz³owiek zajmuje przy tym miejsce centralne. Cz³owiek
(adam) wziêty jest z ziemi (adamah), lecz oddech ¿ycia tchnie w jego nozdrza
bezpo�rednio sam Bóg (por. Rdz 2,7). Pierwszy (chronologicznie jednak pó�-
niejszy) opis biblijny widzi w stworzeniu cz³owieka punkt szczytowy ca³ego
dzie³a stworzenia. S³owa Pisma �wiêtego staj¹ siê tu szczególnie uroczyste,
a to, co wyró¿nia cz³owieka spo�ród reszty rzeczywisto�ci zostaje jego podo-
bieñstwem Bo¿ym.

3 Por. H. Denzinger, P. Hünermann, Enchiridion symbolorum, definitiorum et
declarationum de rebus fidei et morum, Freiburg im Br. 1991 (dalej DS), 3896; �Brevia-
rium Fidei�. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Ko�cio³a, oprac. S. G³owa SJ, L. Bieda
SJ, Poznañ 1988 (dalej BF), V 38.

4 Por. KDK 50.
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A wreszcie rzek³ Bóg: �Uczyñmy cz³owieka na Nasz obraz, podobnego Nam.
Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad byd³em, nad
ziemi¹ i nad wszystkimi zwierzêtami pe³zaj¹cymi po ziemi!� Stworzy³ wiêc Bóg
cz³owieka na swój obraz, na obraz Bo¿y go stworzy³: stworzy³ mê¿czyznê i nie-
wiastê (Rdz 1,26-27).

Ludzie s¹ osobnym dzie³em Stwórcy. Trzykrotnie podkre�lone podobieñ-
stwo do Boga polega na ich zdolno�ci panowania nad ziemi¹. Po�rednio mo¿na
st¹d wysnuæ wniosek, ¿e cz³owiek jest istot¹ nie tylko cielesn¹, lecz dziêki
obdarzeniu rozumem i wol¹ równie¿ duchow¹.

Na czym polega owo podobieñstwo do Boga? Odpowiedzi jest wiele.
Cz³owiek wyró¿nia siê ju¿ swoj¹ wyprostowan¹ postaw¹, znakiem wy¿szo�ci
nad innymi stworzeniami. Jest ustanowiony panem ziemi i innych stworzeñ,
oddanych mu w u¿ytkowanie i opiekê. Powo³any jest reprezentowaæ w³adzê
Boga nad �wiatem i wystêpowaæ w imiê Bo¿e.

Wyró¿nia siê swoj¹ dusz¹ duchow¹; obdarzony jest rozumem i woln¹ wol¹5.
Wszystkie te interpretacje zawieraj¹ czê�æ prawdy. Rzecz¹ decyduj¹c¹ jest
jednak to, ¿e szczególne stanowisko cz³owieka wynika nie z jego porównania
z tym, co od niego ni¿sze � ze �wiatem zwierz¹t, ale z tym, co wy¿sze �
z porównania z Bogiem. Cz³owiek jest jedyn¹ istot¹ ziemsk¹ mog¹c¹ nawi¹-
zaæ dialog z Bogiem, mog¹c¹ Go us³yszeæ i daæ Mu odpowied�.

Cz³owiek w swojej naturze my�li, tworzy pojêcia, wyra¿a je w s³owach.
Jest na ziemi jedynym stworzeniem, które mówi, które wypowiada swoje we-
wnêtrzne my�li i d¹¿enia.

Stworzony jako wspó³pracownik Boga, powo³any jest do wspólnoty
z Nim. W swym zwróceniu siê ku Bogu i uznaniu Jego panowania staje siê
prawdziwie cz³owieczy. Sensem i spe³nieniem jego istnienia jest oddanie chwa³y
Bogu: cz³owiek staje siê tu g³osem ca³ego niemego stworzenia. W porywaj¹cy
sposób mówi o tym Ksiêga Psalmów:

O Panie, nasz Bo¿e,
jak przedziwne Twe imiê, po wszystkiej ziemi!
Ty� swój majestat wyniós³ nad niebiosa (...)
czym jest cz³owiek, ¿e o nim pamiêtasz,
i czym � syn cz³owieczy, ¿e siê nim zajmujesz?
Uczyni³e� go niewiele mniejszym od istot niebieskich,
chwa³¹ i czci¹ go uwieñczy³e�.
Obdarzy³e� go w³adz¹ nad dzie³ami r¹k Twoich;
z³o¿y³e� wszystko pod jego stopy (...)
O Panie, nasz Panie,
jak przedziwne Twe imiê po wszystkiej ziemi!
(Ps 8,2.5-7.10; por. Syr 17,1-10)

5 Por. Mdr 2,23.
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Z podobieñstwa cz³owieka do Boga Stwórcy wynikaj¹ wa¿ne postulaty
dla jego istnienia i powo³ania:

a) Cz³owiek ze swej istoty jest przeznaczony dla Boga i dlatego zdolny
jest do otwarcia siê na Jego s³owo i na Jego powo³anie: a podstawowe powo-
³anie cz³owieka polega na odczytaniu wielko�ci i mi³o�ci Stwórcy i oddawaniu
Mu uwielbienia w �duchu i prawdzie�.

Z podobieñstwa cz³owieka do Boga wynika godno�æ cz³owieka, ale i kon-
stytutywna podstawa do pokory.

b) Jeden Bóg w Trójcy Osób jest Stwórc¹ cz³owieka i przeznaczy³ go nie
tylko dla siebie, ale równie¿ ukszta³towa³ go w g³êbi jego natury jako �istotê
spo³eczn¹, która bez kontaktów z innymi nie mo¿e ani ¿yæ, ani rozwijaæ siebie
samego i swoich uzdolnieñ�6.

Przede wszystkim Bóg stworzy³ cz³owieka jako mê¿czyznê i jako
kobietê (por. Rdz 1,27). Bêd¹c obrazem Boga, oboje s¹ w swej odmienno�ci
równorzêdni i tyle samo warci. Wszelka dyskryminacja ze wzglêdu na p³eæ
jest sprzeczna z wiar¹ chrze�cijañsk¹. Ale i mê¿czyzna, i kobieta znajduj¹ swe
spe³nienie tylko we wzajemnym zwróceniu siê ku sobie i we wspó³dzia³aniu.
Wiê� miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹ jest dlatego w Pi�mie �wiêtym obrazem
Bo¿ego przymierza z lud�mi (por. Oz 1-3; Iz 54; Ef 5,21-33). Ich wzajemna
mi³o�æ stanowi jednocze�nie s³u¿bê ¿yciu. W zjednoczeniu mê¿czyzny i kobie-
ty dany jest cz³owiekowi udzia³ w stwórczej mocy Boga: Bóg im b³ogos³awi³,
mówi¹c do nich: �B¹d�cie p³odni i rozmna¿ajcie siê, aby�cie zaludnili
ziemiê i uczynili j¹ sobie poddan¹� (Rdz 1,28). To zadanie s³u¿enia ¿yciu
maj¹ ma³¿onkowie, zgodnie z istot¹ mi³o�ci, wype³niaæ w poczuciu osobistej
ludzkiej i chrze�cijañskiej odpowiedzialno�ci przed Bogiem i wzajemnie przed
sob¹7.

c) Bóg jest Stwórc¹ ca³ego kosmosu. Szczególne miejsce cz³owieka
w rzeczywisto�ci stworzonej wyznacza mu rolê i stanowisko wobec reszty
stworzeñ, mianowicie panowanie nad �wiatem. Cz³owiek mo¿e i powinien po-
s³ugiwaæ siê �wiatem stworzonym i cieszyæ siê nim. Panowanie nad �wiatem
nie oznacza jednak samowoli i samolubstwa w korzystaniu z dóbr natury, za-
k³ada poszanowanie ¿ycia i odpowiedzialno�æ za ¿ycie na ziemi.

Nazywaj¹c rzeczy i stworzenia, cz³owiek uznaje to, czym s¹, okre�la je
same i miejsce, które im przypada. Ca³e stworzenie ma przecie¿ sw¹ warto�æ
dan¹ mu przez Boga, ma w³a�ciwe sobie prawa, które cz³owiek musi uszano-
waæ, je¿eli nie chce zniszczyæ �wiata, w którym ¿yje (por. Rdz 2,19-20).

d) Wreszcie cz³owiek ma zobowi¹zania wobec samego siebie. Pismo
�wiête mówi w tym kontek�cie o sercu cz³owieka. Nie ma tu na my�li tylko

6 KDK 12.
7 Por. KDK 50 i 51; Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio

(dalej FC), 28.
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centralnego cielesnego narz¹du organizmu ludzkiego; serce jest tu raczej sym-
bolem osobowego centrum cz³owieka, jego wnêtrza. W tym swoim wnêtrzu
cz³owiek poznaje g³os Boga, s³ucha Go albo zamyka siê przed Nim.

Tu w sercu, swoim wnêtrzu, cz³owiek prze¿ywa najwa¿niejsze my�li, uczu-
cia, pragnienia oddania siê Bogu i bli�nim. Wnêtrze duchowe cz³owieka nie
jest jednak przestrzeni¹ zamkniêt¹, lecz w nim kszta³tuj¹ siê relacje osobowe
zarówno wewnêtrzne, jak i zewnêtrzne religijne �do Boga�, �do cz³owieka�,
�do wspólnoty�.

Relacje zewnêtrzne cz³owiek wyra¿a w s³owach, gestach, uczynkach
i w samoofiarowaniu siê.

Cz³owiek jako osoba jest przeznaczony byæ �ku Bogu, ku cz³owiekowi
i ku �wiatu�.

Mo¿emy powiedzieæ, ¿e w³a�nie w swoim sercu cz³owiek jest sob¹, jest
osob¹. Osobowo�æ oznacza, ¿e przy ca³ej i w ca³ej swej otwarto�ci na Boga,
na �wiat i ludzi cz³owiek nie zatraca siebie, pozostaje sob¹, tak ¿e sam w sobie
przedstawia zawsze warto�æ i godno�æ jedynego rodzaju, i ponosi te¿ odpowie-
dzialno�æ za to, co my�li, co mówi, co czyni i czego zaniedbuje.

Posiada przy tym nie tylko zewnêtrzn¹, ale te¿ wewnêtrzn¹ sferê dzia³a-
nia: zajmuje siê sam sob¹ w swym wnêtrzu i zdolny jest do samorefleksji.
Mo¿e siê �miaæ z siebie i drugich. Cz³owiek, który jako osoba zna odniesienia
do samego siebie i jest skonfrontowany sam ze sob¹, ma zarazem odniesienia
do Boga. Dlatego jego osobistym przeznaczeniem jest wspólnota z Bogiem,
która dope³nia siê w Jezusie Chrystusie i przez Niego. �Cz³owiek bowiem
ma w sercu wpisane przez Boga prawo [w g³osie sumienia]; pos³uszeñstwo
temu prawu stanowi w³a�nie o jego godno�ci, i wed³ug niego on sam bêdzie
os¹dzony�8.

4. Z prawdy, ¿e cz³owiek �stworzony jest na obraz i podo-
bieñstwo Bo¿e�, wynikaj¹ donios³e konsekwencje:

a) Fundamentalna równo�æ. W czasie rewolucji francuskiej (1791)
g³oszono has³o: �libertè, egalitè, fraternitè�, (wolno�æ, równo�æ, braterstwo),
które równocze�nie w nieludzki sposób ³amano, morduj¹c dziennie po 300�400
ludzi, a zatem has³a te g³oszono bez podstaw fundamentalnych podobieñstwa
do Boga.

Godno�æ ka¿dego cz³owieka w obliczu Boga jest podstaw¹ jego godno�ci
w obliczu innych ludzi. Stanowi najg³êbsz¹ zasadê fundamentalnej równo�ci
i braterstwa wszystkich ludzi, niezale¿nie od ich rasy, narodowo�ci, p³ci, po-
chodzenia, wykszta³cenia, klasy spo³ecznej.

8 KDK 16; por. Rz 2,14-16.
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By³o to kiedy� stwierdzenie rewolucyjne dla starego �wiata i jest nim tak-
¿e we wspó³czesnym �wiecie, w którym nadal istniej¹ dyskryminuj¹ce ró¿nice
dziel¹ce ludzi. Poniewa¿ na oblicze ka¿dego cz³owieka pada jaki� odblask chwa³y
Bo¿ej, �wiête i nienaruszalne jest przede wszystkim ¿ycie ka¿dego cz³owieka
(por. Rdz 9,6). Pi¹te przykazanie Dekalogu: Nie bêdziesz zabija³ (Wj 20,13;
Pwt 5,17) obowi¹zuje, poniewa¿ Bóg po³o¿y³ sw¹ rêkê na ka¿dym z ludzi,
w szczególno�ci na s³abych i ubogich, i poniewa¿ On jeden tylko jest Panem
¿ycia i �mierci. Jak podkre�la Konstytucja Gaudium et spes:

Ponadto wszystko, cokolwiek jest wrogie wobec samego ¿ycia, jak na przyk³ad
wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, aborcja, eutanazja, a nawet dobro-
wolne samobójstwo; wszystko to, co pogwa³ca integralno�æ osoby ludzkiej, jak:
okaleczenia i tortury zadawane cia³u lub umys³owi, a nawet próby zniewolenia
samego ducha; wszystko to, co obra¿a godno�æ ludzk¹, jak niegodne cz³owieka
warunki ¿ycia, bezprawne uwiêzienie, deportacja, niewola, prostytucja, handel
kobietami i m³odzie¿¹, haniebne warunki pracy, gdy robotnicy traktowani s¹ jak
narzêdzia zysku, nie za� jak wolne i odpowiedzialne osoby: wszystko to i inne tego
rodzaju rzeczy s¹ hañb¹, a zatruwaj¹c cywilizacjê ludzk¹, bardziej plami¹ tych,
którzy tak postêpuj¹, ni¿ tych, którzy doznaj¹ niesprawiedliwo�ci, i bardzo sprze-
ciwiaj¹ siê czci Stwórcy9.

¯adnej jednostce ani wspólnocie osób, spo³eczeñstwu czy pañstwu nie
wolno wiêc nigdy traktowaæ cz³owieka jako rzeczy, musi byæ w nim uznana
i uszanowana istota.

b) Bóg stworzy³ integralnego cz³owieka: jego cia³o i duszê. Materialne
cia³o i duchowa dusza stanowi¹ jedn¹ i niepodzieln¹ naturê cz³owieka. Zatem
powinni�my mówiæ, ¿e cz³owiek jest cia³em i jest dusz¹ i duchem, nie za� ¿e
ma cia³o i duszê.

Teologia katolicka stwierdza jedno�æ cz³owieka w jego ciele i duszy;
odrzuca interpretacje zarówno jednostronnie materialistyczne, jak i jedno-
stronnie spirytualistyczne10.

c) Równie¿ zbawienie obejmuje ca³ego cz³owieka. Cz³owiek dobrowol-
nie podejmuje starania o wierno�æ Bogu, wype³niaj¹c Jego wolê.

Obowi¹zkiem podstawowym jest mo¿liwie najpe³niejsza harmonia
duszy i cia³a. Jej osi¹gniêcie jest naszym sta³ym zadaniem. Cz³owiek musi
zintegrowaæ potrzeby swego cia³a z ca³o�ci¹ swej osobowo�ci i perspektyw
jej przeznaczeñ. Na odwrót: my�l i wola musi siê realizowaæ w konkretnych
czynach. Cz³owiek musi wyraziæ sw¹ duszê w ca³o�ci kultury swego ¿ycia,
tak¿e w kulturze swego cia³a. Kultura cia³a to jednak nie kult cia³a, jego

9 KDK 27.
10 Por. DS 800, 3002; BF V 10, 19; KDK 14.
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piêkno�ci i zdrowia. Chodzi o zachowanie prymatu ducha i o tê m¹dro�æ,
która kieruje ³agodnie cz³owieka ku najwy¿szym celom11.

Istnieje wroga duchowi cielesno�æ, ale istnieje te¿ duchowo�æ wroga cia-
³u. Niestety, równie¿ i Ko�ció³ � wprawdzie nie w swoim Urzêdzie Nauczy-
cielskim, nierzadko jednak w praktyce pastoralnej, pedagogicznej, ascetycznej
� ulega³ tej wrogo�ci wobec cia³a. Sferê cielesn¹ deprecjonowano i krêpowa-
no, zamiast j¹ uszlachetniaæ i roztropnie rozwijaæ. W prawdziwie chrze�ci-
jañskiej, niespaczonej wizji cz³owieka nie ma miejsca na pogardê dla cia³a.
Rzetelne duszpasterstwo musi te¿ obj¹æ trosk¹ sprawy cia³a, nios¹c tu kon-
kretn¹ pomoc ¿yciow¹. Nie mo¿e ograniczyæ siê w nauczaniu do s³ów,
abstrakcyjnych formu³ i pojêæ, musi pos³u¿yæ siê tak¿e obrazem, symbolik¹,
pie�ni¹, aby przemówiæ do ca³ego cz³owieka i w³¹czyæ go w dzieje zbawienia.

5. Cz³owiek � obrazem Boga niewyobra¿alnego

Nauka o cz³owieku podobnym do Boga nale¿y do podstawowych twier-
dzeñ judaistyczno-chrze�cijañskiej antropologii.

W Starym Testamencie klasycznym miejscem dla tej nauki jest zdanie
z kap³añskiego opisu stworzenia w Ksiêdze Rodzaju (1,26): Uczyñmy cz³o-
wieka na nasz obraz i podobieñstwo (por. Rdz 5,1.3; 9,6). Tutaj jednak
powstaje pytanie, gdzie znajduje siê p³aszczyzna podobieñstwa pomiêdzy
Bogiem jako modelem a cz³owiekiem jako obrazem?

Otó¿ obraz Boga w cz³owieku wyra¿a siê:
a) w jego duchowej naturze;
b) w jego uczestnictwie w panowaniu Boga nad �wiatem. Bóg nakaza³

bowiem równie¿ cz³owiekowi panowaæ nad stworzonym �wiatem: � Niech
panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad ziemi¹
i nad wszystkimi zwierzêtami na ziemi! (...) B¹d�cie p³odni i rozmna¿ajcie
siê, aby�cie zaludnili ziemiê i uczynili j¹ sobie poddan¹ (Rdz 1,26.28);

c) w jego celu. W Ksiêdze Kap³añskiej zawarte jest tzw. �Prawo �wiêto-
�ci� (rozdzia³y 17�26), które streszczaj¹ lapidarne s³owa: B¹d�cie �wiêtymi,
bo Ja jestem �wiêty, Pan, Bóg wasz! (19,2; 20,7.8.26; 21,6.8.15.23;
22,9.16.32);

d) ponadto podobieñstwo cz³owieka do Boga w Trójcy �wiêtej zawiera
siê w s³owie: Bóg mówi i cz³owiek mówi. Istnieje jednak pod tym wzglêdem
szczególnie wielka ró¿nica.

Bóg Ojciec w Boskim wewnêtrznym ¿yciu wypowiada S³owo � Logos,
które jest Drug¹ Osob¹ Bosk¹, wspó³istotn¹ z Bogiem Ojcem, i objawia liczne
s³owa o sobie i powo³aniu cz³owieka i �wiata przez patriarchów, proroków,
a zw³aszcza przez Wcielone S³owo � Jezusa Chrystusa.

11 Por. KDK 15.
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6. Podobieñstwo cz³owieka do Boga jest analogiczne

Kiedy Moj¿esz prosi³: �Pozwól mi ogl¹daæ Twoj¹ chwa³ê�, otrzyma³ od-
powied�:

Ja uka¿ê ci mój majestat i og³oszê przed tob¹ imiê Jahwe, bo ja wy�wiadczam
³askê, komu chcê, i mi³osierdzie, komu Mi siê podoba (...). Nie bêdziesz móg³
ogl¹daæ mojego oblicza, gdy¿ ¿aden cz³owiek nie mo¿e ogl¹daæ mojego oblicza
i pozostaæ przy ¿yciu (Wj 33,18-20).

Istnieje w Starym Testamencie szereg wypowiedzi, jakby sprzeciwu
wobec mówienia o podobieñstwie i obrazie Boga zarówno w kulcie, jak
i w cz³owieku. Drugie przykazanie Dekalogu nakazuje: Nie bêdziesz czyni³
¿adnej rze�by, ani ¿adnego obrazu tego, co jest w niebie wysoko, ani
tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemi¹ (Wj
20,4; por. Pwt 5,8).

Nawet je�li w oparciu o biblijny sposób my�lenia s³usznie mówimy o cz³o-
wieku jako obrazie Boga, jest to w³a�ciwe jedynie wtedy, kiedy pamiêtamy,
¿e ¿aden ludzki obraz nie mo¿e ogarn¹æ Boga. Gdziekolwiek Bóg by³by
w obrazie, tam taki obraz nie jest wcale obrazem Boga. Napiêcie miêdzy
podobieñstwem stworzenia do Stwórcy wyra¿one zosta³o w klasyczny sposób
na IV Soborze Laterañskim w 1215 r.: �Inter creatorem et creaturam non
potest similitudo notari, quin inter eos maior sit dissimilitudo notanda�12. (�Po-
miêdzy Stwórc¹ a stworzeniem nie mo¿na wyobraziæ sobie takiego podobieñ-
stwa, które nie zawiera³oby jeszcze wiêkszego niepodobieñstwa�.)

Napiêcie miêdzy obrazowo�ci¹ a bezobrazowo�ci¹ zosta³o zachowane
w dziejach teologii poprzez napiêcie pomiêdzy teologi¹ pozytywn¹ i nega-
tywn¹. O ile pierwsza stara siê zbli¿yæ do Boga na drodze pozytywnych
stwierdzeñ i definicji, o tyle druga czyni to samo, przeciwstawiaj¹c siê okre-
�leniom i definicjom Boga. Na drodze negacji odsuwa ona od Boga wszy-
stko, co nie jest Boskie, wskazuje na niedostêpno�æ Boga, prowadz¹c w ten
sposób � mistagogicznie � cz³owieka na drodze ku niewypowiedzianej tajem-
nicy Boga.

7. Bóg jest wszechmocny, a cz³owiek ograniczony

Je�li Bóg jest nieskoñczonym, transcendentnym, prostym i doskona³ym
bytem, jest równie¿ wszechobecny i wieczny. Stoi ponad wszelkim czasem
i nie jest ograniczony ¿adn¹ przestrzeni¹.

Bóg jest jeden, natomiast stworzeñ: duchów, ludzi, planet... jest wiele.

12 DS 806.
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Metafizyczna nauka o Bogu umacnia i podbudowuje my�lowo centraln¹
wypowied� Biblii mówi¹c¹ o jedyno�ci Boga. To samo znaczenie ma okre�le-
nie Boga jako actus purus. Jest ono zapo¿yczone z filozofii Arystotelesa
i oznacza, ¿e Bóg jest najczystsz¹ rzeczywisto�ci¹ istnienia, która nie zawiera
w sobie w najmniejszym stopniu mo¿no�ci (potentia). Jest doskona³o�ci¹
w pe³ni i w spe³nieniu. Pojêcia takie jak nieskoñczono�æ, prostota, doskona³o�æ,
nie mog¹ w �ci�le metafizycznym sensie odnosiæ siê do wielu. Religia polite-
istyczna jest filozoficznie nie do przyjêcia.

Dogmatyka chrze�cijañska nie dosz³a do swej nauki o Bogu w wyniku
metafizycznych spekulacji czy �dowodów na istnienie Boga�, lecz na drogach
Objawienia, które zosta³y przedstawione w Pi�mie �wiêtym. Dopiero, gdy je
prze�ledzi³a, zapyta³a ludzkiego rozumu: czy i on mo¿e odnale�æ �lady tego
Boga, który objawi³ siê w historii zbawienia i którego zna wiara? Zdecydowa-
ne �tak� chrze�cijañskiej teologii ka¿e cz³owiekowi wierz¹cemu tym bardziej
ufaæ Bogu Objawienia.

Dzisiaj trzeba te zagadnienia podj¹æ na nowo. Drêczy nas problem, czy
nasze wysi³ki poznawcze docieraj¹ rzeczywi�cie do Boga ¿ywego, czy tylko
do konstrukcji powsta³ej z naszych rozwa¿añ. �wiatu, w jakim ¿yjemy obecnie,
musimy przedstawiaæ prawdziwego i ¿ywego Boga, którego przekazuj¹ nam
s³owa Objawienia.

8. Nieskoñczono�æ Boga

Termin ten by³ stosowany w teologii patrystycznej i �redniowiecznej.
W teorii poznania jednak dopiero w czasach nowo¿ytnych zyska³ przewod-
ni¹ rolê.

Nieskoñczono�æ jest bowiem, w przeciwieñstwie do wszystkich ogra-
niczeñ, doskona³o�ci¹. Problem le¿y w tym, ¿e w odniesieniu do Boga nie-
skoñczono�æ musi byæ pomy�lana dalej, ni¿ jako samo przeciwieñstwo
skoñczono�ci. Nieskoñczony Bóg i skoñczone stworzenia nie znajduj¹
siê naprzeciw siebie jak w pewnym sensie równouprawnione na tej
samej p³aszczy�nie. Co wiêcej, dopiero Bóg nieskoñczony zapewnia stwo-
rzeniom ich skoñczone istnienie13.

Teologiczne rozwa¿anie o obrazie Boga w cz³owieku, czyli o podobieñ-
stwie cz³owieka do Boga, ma wielkie znaczenie dla pojêcia o Bogu jako �Bogu
mi³o�ci�. Z mi³o�ci bowiem Bóg przez s³owo stwórcze uczyni³ cz³owieka, aby
panowa³ nad �wiatem, co podkre�la jego godno�æ i wielko�æ. Niemniej to, co
powiedzieli�my dot¹d o randze i piêknie stworzenia i o powo³aniu cz³owieka,
mo¿e wydawaæ siê nierealistyczne i naiwnie optymistyczne. Jak bowiem

13 Por. W. Pannenberg, Systematische Theologie I, Göttingen 1988, s. 377�389.



17Cz³owiek a s³owo Boga

w obliczu O�wiêcimia i Hiroszimy, ¿eby wymieniæ tylko te dwa miejsca-sym-
bole grozy naszej epoki, chwaliæ Boga, który wszystko stworzy³ i wszystkim
rz¹dzi? Ju¿ jednak niepojêta ró¿nica istnieje pomiêdzy nieskoñczenie doskona-
³ym Bogiem a kruchym mimo wszystko stworzeniem, jakim jest cz³owiek.
W zwi¹zku z tym nale¿a³oby wskazaæ na wyra¿anie siê o Bogu i Jego relacji
do stworzeñ w sposób analogiczny14.

W³a�ciwym miejscem upodobnienia Boga do cz³owieka jest w Starym
Testamencie, a stamt¹d w judaistyczno-chrze�cijañskiej tradycji nie obraz,
ale Bo¿e s³owo i imiê. Odpowiednio do napiêcia pomiêdzy obrazem i bezobra-
zowo�ci¹ Boga nale¿y w judaistyczno-chrze�cijañskim orêdziu �Nasz Bóg
mówi� zauwa¿aæ napiêcie pomiêdzy mówieniem i milczeniem Boga. Milcze-
nie Boga nie mo¿e jednak byæ zbyt po�piesznie identyfikowane z zamilkniê-
ciem15. Jak zauwa¿a papie¿ Benedykt XVI:

Milczenie Boga jest przed³u¿eniem Jego poprzednich s³ów. W tych mrocznych
chwilach przemawia On w misterium swego milczenia. Dlatego w dynamice
Objawienia chrze�cijañskiego milczenie jawi siê jako wa¿ny wyraz S³owa
Bo¿ego16.

II. Logos � S³owo Wcielone, Osoba Trójcy �wiêtej,
Wspó³twórca �wiata i cz³owieka odnawia stworzony
�wiat i zbawia ludzko�æ

1. Nadprzyrodzone podobieñstwo cz³owieka do Boga
w Nowym Przymierzu

Dopiero w Jezusie Chrystusie otwiera siê nam ca³a tajemnica cz³owieka.
Jedynie ten, kto pozna³ Jezusa Chrystusa, zna te¿ w pe³ni cz³owieka. Chry-

stus jest Obrazem Boga (por. 2 Kor 4,4; Kol 1,15), w którym otwiera siê nam
dopiero w pe³ni i w pe³ni realizuje podobieñstwo Bo¿e cz³owieka. Jako Syn
Bo¿y jest wiêc Jezus Chrystus zarazem nowym Adamem, nowym cz³owie-
kiem (por. 1 Kor 15,47-49; Rz 5,14). �Chrystus, nowy Adam, ju¿ w samym
objawieniu tajemnicy Ojca i Jego mi³o�ci objawia w pe³ni cz³owieka samemu

14 Por. W. Pannenberg, Analogie, RGG I, s. 350�353; ten¿e Analogia fidei, LThK,
t. I, s. 473�476 (t³um. E. Przywara).

15 Por. H. Waldenfels, Wort und Schweigen. Ein Vergleich zwischen Buddismus
und Christentum, w: R. Sesterhenn (Hrsg.), Das Schweigen und die Religionen,
München 1983, s. 11�31.

16 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini (dalej VD), 21.
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cz³owiekowi i okazuje mu najwy¿sze jego powo³anie�17. W Nim Bóg przezna-
czy³ nas na to, aby�my siê stali na wzór obrazu Jego Syna [Boga Cz³owie-
ka], aby On by³ pierworodnym miêdzy wielu braæmi (Rz 8,29).

To nowe, którym obdarza nas Chrystus, nie jest czym� zewnêtrznie za-
szczepionym naszej ludzkiej naturze. Jeste�my do tego nowego przeznaczeni
ju¿ z g³êbi naszej istoty, na mocy naszego Bo¿ego podobieñstwa wynikaj¹cego
ze stworzenia, ale nie mo¿emy go osi¹gn¹æ o w³asnej sile.

Tym nowym jest wspólnota z Bogiem w Trójcy Jedynym. Urzeczywistni³a
siê ona w sposób jedyny w Jezusie Chrystusie, Synu Bo¿ym, który sta³ siê
cz³owiekiem. Dziêki Jego Duchowi zostali�my przybranymi dzieæmi Bo¿ymi
(por. Rz 8,14-17; Ga 4,4-6). Otrzymuj¹c przez Chrystusa udzia³ w naturze
Boskiej (por. 1 P 1,4), otrzymujemy nieskoñczenie wiêcej ni¿ to, o co prosimy
lub pojmujemy (Ef 3,20). A przy tym to, co ju¿ otrzymujemy, jest tylko zadat-
kiem (por. 2 Kor 1,22; Ef 1,13-14), natomiast pe³niê swoj¹ znajdziemy wtedy,
kiedy ogl¹daæ bêdziemy Boga twarz¹ w twarz (por. 1 Kor 13,12). Bo to jest
¿ycie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego,
którego pos³a³e�, Jezusa Chrystusa (J 17,3).

Teologia odró¿nia³a wynikaj¹ce ze stworzenia naturalne podobieñstwo
cz³owieka do Boga od podobieñstwa nadprzyrodzonego, bêd¹cego darem
³aski. Opiera³a siê przy tym pocz¹tkowo na rozró¿nieniu pojêæ �obraz� i �podo-
bieñstwo� (por. Rdz 1,26-27). Choæ egzegeci nie podtrzymuj¹ ju¿ dzisiaj
podobnej interpretacji tego tekstu, odpowiada jednak ona w pe³ni ca³o�ci
perspektyw Pisma �wiêtego. Stworzenie jest bowiem dla Pisma jedynie
pocz¹tkiem i za³o¿eniem, którego dzieje zbawienia nie znosz¹, lecz przewy¿-
szaj¹. Je�li teologia mówi przy tym o nadprzyrodzonym porz¹dku zbawienia,
to dlatego, ¿e jakkolwiek w wyniku naszej zale¿no�ci jako stworzeñ od Boga
tego zbawienia, wspólnoty z Bogiem � �wiadomie czy nie�wiadomie � prag-
niemy i oczekujemy, to jednak si³ami naszej natury osi¹gn¹æ nie mo¿emy,
i to ani drog¹ ewolucji, ani rewolucji.

Osobowa wspólnota ¿ycia z Bogiem mo¿e byæ dla cz³owieka tylko Bo¿ym
darem, czystym darem Jego ³aski, to znaczy danej nam bez jakiejkolwiek na-
szej zas³ugi, w sposób wolny i dobrowolny, przekraczaj¹cy porz¹dek naszej
natury. Lecz w³a�nie jako dar jest zbawienie przewy¿szaj¹cym wszystko
spe³nieniem. Stosunku natury do ³aski nie nale¿y wiêc wyobra¿aæ sobie na
podobieñstwo dwóch piêter albo dwóch porz¹dków niemaj¹cych nic wspól-
nego z sob¹. I w porz¹dku natury, i w porz¹dku ³aski chodzi o realizacjê je-
dnego planu zbawienia w Jezusie Chrystusie.

Zwi¹zek pomiêdzy natur¹ a ³ask¹ wyra¿a s³ynna zasada scholastyczna:
£aska, darowana w Jezusie Chrystusie, zak³ada naturê i dope³nia j¹. £aska
ukierowana jest bowiem na odbiorcê, który mo¿e j¹ przyj¹æ lub odrzuciæ.

17 KDK 2.



19Cz³owiek a s³owo Boga

Zak³ada wiêc wzglêdnie samoistn¹ naturê, albo lepiej: zak³ada osobê i jej
wolno�æ. Zak³ada jednak tê osobê jako �kogo��, kto przez sw¹ otwarto�æ
i dynamikê siêga poza siebie, a swe spe³nienie znajduje jedynie w Bogu.

Chrystus pozwala nam zrozumieæ, dlaczego cz³owiek jest istot¹ przekra-
czaj¹c¹ nieskoñczenie sam¹ siebie, bêd¹c¹ wci¹¿ w drodze, niemog¹c¹ siê
nigdzie zatrzymaæ, staj¹c¹ stale w obliczu nowych horyzontów, nigdy na tym
�wiecie w pe³ni niezadowolon¹, nieznaj¹c¹ spokoju i spoczynku. Chrystus
uczy, ¿e jeste�my istotami niezmierzonych têsknot i nadziei, ale te¿ bezdennej
trwogi przed zatraceniem siebie. Cz³owiek miotany nadziej¹ i lêkiem � to
nie tylko cz³owiek naszej wspó³czesno�ci, to w gruncie rzeczy cz³owiek wszy-
stkich czasów18.

Zatem dla zbawienia eschatologicznego stworzy³ wszechmog¹cy Bóg
ludzi. Prowadzi³ ich zawsze swoj¹ Opatrzno�ci¹ i Mi³osierdziem do celu.
W Starym Testamencie poucza³ i upomina³ swój lud s³owami proroków,
a w Nowym Testamencie osobowy Logos, Odwieczne S³owo Bo¿e, Syn Bo¿y
dokona³ odnowy kosmosu, dope³ni³ objawienia Bo¿ych tajemnic i dokona³
zbawienia ludzko�ci.

2. Logos � S³owem stwarzaj¹cym, objawiaj¹cym
i u�wiêcaj¹cym (Logos prophorikos)19

a) Logos � S³owo stwarzaj¹ce

Stworzenie �wiata dokonuje �Ojciec przez Syna i w Duchu �wiêtym�20.
Powo³anie do istnienia i ¿ycia stworzeñ jest dla Boga rzecz¹ naturaln¹,

bowiem jest On Udzielaj¹cym samego siebie, Obdarowuj¹cym istnieniem
i dobrem. Ju¿ sam¹ wieczno�æ Boga, pomin¹wszy stworzenie �wiata, okre�la

18 Por. �w. Augustyn, Wyznania, Kraków 1995, Ksiêgi XI�XIII.
19 Czy jest mo¿liwa wspó³czesna odnowa chrystologii na podstawie pojêcia

Logosu? Ten problem stawia protestancki teolog Wolfhart Pannenberg w dziele Grun-
dzüge der Christologie (Wyd. G. Mohn, Gütersloh 1972, s. 166�169). Stwierdza on, ¿e
teologiczne kierunki stara³y siê po pierwszej wojnie �wiatowej o odnowê staro¿ytnej
chrystologii w ogóle, a szczególnie teologii Logosu. Natrafia³y jednak na wielkie trud-
no�ci wprowadzenia pojêcia Logosu jako po�rednika pomiêdzy transcendentnym
Bogiem a stworzeniem �wiata ze wzglêdu na nowe ujêcie praw natury. Jednak nie-
którzy teologowie, jak E. Brunner czy K. Barth, podjêli siê odnowy chrystologii Logo-
su, id¹c za �w. Ignacym Antiocheñskim (List do Magnezjan 8, 2) i �w. Ireneuszem,
k³ad¹c u fundamentów chrystologii Logosu teologiê objawienia � Jezus jest S³owem
objawiaj¹cym Ojca.

20 A. Ganoczy, Nauka o stworzeniu, Kraków 1999, s. 87; por. �w. Augustyn,
De civitate Dei, 11, 28; PL 41, 337.
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siê przez samoprzekazywanie siebie. Ojciec zawsze przekazuje Synowi-Logo-
sowi � przez rodzenie � swoje bycie-Bogiem. Ojciec i Syn zawsze przekazuj¹
to samo bycie-Bogiem Duchowi �wiêtemu21. Bóg Ojciec przez wewn¹trztry-
nitarne rodzenie przekazuje bycie-Bogiem Synowi � S³owu Odwiecznemu �
Logosowi, a przez Logos � S³owo Odwieczne, które jest moc¹ i m¹dro�ci¹
Bo¿¹, s³owem stwórczym przekazuje stworzeniu istnienie22.

Pismo �wiête wyra¿a pe³ne orêdzie o Logosie � S³owie stwarzaj¹cym:
Na pocz¹tku by³o S³owo, a S³owo by³o u Boga, i Bogiem by³o S³owo. Ono
by³o na pocz¹tku u Boga. Wszystko przez Nie siê sta³o, a bez Niego nic
siê nie sta³o, co siê sta³o (...) (J 1,1-4). Na �wiecie by³o [S³owo], a �wiat
sta³ siê przez Nie, lecz �wiat Go nie pozna³ (J 1,10-11).

Chrystus � On jest obrazem Boga niewidzialnego � Pierworodnym
wobec ka¿dego stworzenia, bo w Nim zosta³o wszystko stworzone (...).
Wszystko przez Niego i dla Niego zosta³o stworzone. On jest przed wszyst-
kim i wszystko w Nim ma istnienie (Kol 1,15-17).

b) Logos � S³owo objawiaj¹ce

S³owo Bo¿e, Druga Osoba Trójcy �wiêtej � Syn Bo¿y przyj¹³ ludzk¹
naturê do swej Osoby Boskiej i przekaza³ �wiatu, który zosta³ przez Niego
stworzony, pe³niê nadprzyrodzonego objawienia o Bo¿ym ¿yciu. Je¿eli to sa-
mowyra¿enie siê Boga przyjmuje formê ludzkiego s³owa, to mamy do czynie-
nia z tym, co nazywa siê po prostu s³owem Bo¿ym: orêdzie proroków, Jezusa,
aposto³ów, Ko�cio³a, s³owo Bo¿e w Pi�mie �wiêtym. Ze wzglêdu na swój
charakter � s³owo ludzkie ma mo¿no�æ bycia s³owem Bo¿ym, nie pomniejsza-
j¹c przy tym s³owa Bo¿ego i nie sprowadzaj¹c go do s³owa w gruncie rzeczy
tylko ludzkiego. Bóg sprawia, ¿e staje siê ono s³owem Bo¿ym, i u¿ywa tego
s³owa jako takiego w trojaki sposób: a) Pod charyzmatycznym wp³ywem Boga
s³owo zostaje w proroku tak ukszta³towane, ¿e wyra¿a to, co Bóg chce cz³o-
wiekowi powiedzieæ; b) S³owu ludzkiemu towarzyszy ³aska, tak ¿e akt jego
s³uchania w wierze jest podtrzymywany przez ³askê, czyli ostatecznie przez
samego Boga, nie zamyka tego obiektywnego s³owa w czysto ludzkiej mo¿li-
wo�ci swego poznania, nie sprowadza go do s³owa s³uchanego w sposób wy-
³¹cznie ludzki; c) W ten sposób s³owo to jest zasadniczo s³owem skutecznym,
a w sensie najbardziej radykalnym owa skuteczno�æ realizuje siê w sakramen-
tach, poniewa¿ przez ³askê, która mu towarzyszy, sam skutek, jaki wyra¿a
s³owo, staje siê obecny23.

21 Por. tam¿e, s. 86; �w. Augustyn, De Trinitate, VIII, 3, 9n. PL 42, 949.
22 Por. VD: Analogia s³owa Bo¿ego (7); Stworzenie cz³owieka (9); Chrystologia

S³owa (11).
23 Por. K. Rahner, H. Vorgrimler, Ma³y s³ownik teologiczny, Warszawa 1996,

kol. 497.
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Pismo �wiête wyra¿a to pe³ne orêdzie o Logosie:

Wielokrotnie i na ró¿ne sposoby przemawia³ niegdy� Bóg do ojców przez pro-
roków, a w tych ostatecznych dniach przemówi³ do nas przez Syna. Jego to usta-
nowi³ dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego te¿ stworzy³ wszech�wiat. Ten
[Syn], który jest odblaskiem Jego chwa³y i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje
wszystko s³owem swej potêgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiad³
po prawicy Majestatu na wysoko�ciach (Hbr 1,1-3).

c) Logos � S³owo u�wiêcaj¹ce

Jezus dla zbawienia i u�wiêcenia ludzi przekaza³ orêdzie Ewangelii i usta-
nowi³ sakramenty �w. W pierwszym rzêdzie sakramenty oznaczaj¹ i sprawiaj¹
spotkanie z Jezusem Chrystusem i z Jego zbawczym dzia³aniem � kiedy�
i teraz. Tym samym oznaczaj¹ i sprawiaj¹ now¹ i g³êbsz¹ jedno�æ z Bogiem,
Ojcem Jezusa Chrystusa. Równocze�nie oznaczaj¹ i sprawiaj¹ now¹ jedno�æ
ludzi ze sob¹, pokój obejmuj¹cy tak¿e ca³e stworzenie. Elementy, �owoce�
stworzenia staj¹ siê integraln¹ czê�ci¹ sakramentalnych czynno�ci, a przez
to potwierdzaj¹ zbawcz¹ wolê Boga, Jego polecenie i zobowi¹zanie do ich
troskliwego zachowywania. Poza tym sakramenty oznaczaj¹ i daj¹ mi³o�æ oraz
uznanie (tak¿e mi³o�æ przebaczaj¹c¹), sens, pociechê i nadziejê siêgaj¹c¹ dalej
ni¿ �mieræ. Mo¿na to, mniej czy bardziej wyra�nie, wykazaæ w odniesieniu do
wszystkich sakramentów, niekiedy nawet bezpo�rednio, uwzglêdniaj¹c ich
sakramentalne czynno�ci-symbole. Ale mo¿na te¿ wykazaæ, ¿e pojedyncze
sakramenty mog¹ byæ przyporz¹dkowane szczególnym aspektom zbawie-
nia, chocia¿ tego momentu nie musi siê specjalnie podkre�laæ.

3. Skuteczno�æ u�wiêcaj¹ca sakramentów �w.,
s³owa Bo¿ego i innych form dzia³ania Ko�cio³a

Dalszych szczegó³ów dotycz¹cych natury sakramentów oraz ich sku-
teczno�ci dostarczyæ mo¿e porównanie ich z innymi rodzajami dzia³ania Ko�cio-
³a, w stosunku do których wykazuj¹ one pewne podobieñstwa, ale zarazem
i ró¿nice. S¹ to: g³oszenie zawartego w Biblii s³owa Bo¿ego i tzw. sakramentalia.

W ostatnich dziesiêcioleciach szeroko s¹ dyskutowane relacje zacho-
dz¹ce miêdzy s³owem a sakramentem.

S³owu Bo¿emu i jego g³oszeniu Pismo �wiête przypisuje jeszcze wiêksz¹
moc zbawcz¹ ni¿ sakramentom. S³owo to poucza o ³asce i zbawieniu, zachêca
do prowadzenia ¿ycia zgodnego z wol¹ Bo¿¹ i daje wierz¹cemu udzia³ w zba-
wieniu. S³owo Bo¿e jest s³owem skutecznym.

Skuteczno�æ jego dzia³ania podkre�la ju¿ Stary Testament: Czy moje
s³owo nie jest jak ogieñ � wyrocznia Pana � czy nie jest jak m³ot kru-
sz¹cy ska³ê? (Jr 23,29; por. Iz 55,10n). Wed³ug wywodz¹cego siê z tradycji
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kap³añskiej opisu stworzenia �wiata, Bóg stworzy³ �wiat swoim s³owem
(por. Rdz 1,1-2,4a). W Nowym Testamencie jedynym, wszystko ogarniaj¹cym
S³owem Boga jest Jezus Chrystus (por. J 1,14), Dobra Nowina, któr¹ jest
On sam, któr¹ przyniós³ i poleci³ g³osiæ swoim uczniom, która wzbudza wiarê
oraz daje ³askê i zbawienie. Ewangelia jest moc¹ (dynamis) Bo¿¹ ku zba-
wieniu dla ka¿dego wierz¹cego (Rz 1,16; por. Hbr 4,12n). Liczne teksty
Nowego Testamentu potwierdzaj¹ ten �dynamiczny� charakter s³owa, który
na pewno nie jest niezale¿ny od jego tre�ci, ale te¿ z ca³¹ pewno�ci¹ oznacza
co� wiêcej ni¿ tylko tre�ciowe pouczenie: Wy ju¿ jeste�cie czy�ci dziêki
s³owu, które wypowiedzia³em do was (J 15,3; por. 1 P 1,23).

O relacji miêdzy s³owem a sakramentem w historii teologii wypowiadano
siê raczej tylko okazyjnie, kiedy na przyk³ad �w. Augustyn nazywa³ sakrament
verbum visibile (s³owo widzialne). Przez d³u¿szy czas natomiast zachowywa-
³a ¿ywotno�æ biblijna idea zbawczej skuteczno�ci s³owa Bo¿ego; niektóre ele-
menty biblijnego s³owa Bo¿ego (obietnice proroków, �Ojcze nasz�) okre�lano
nawet terminem sacramentum. Z czasem jednak � zw³aszcza w reakcji na
reformacyjne przeakcentowanie znaczenia s³owa � w s³owie Objawienia
zaczêto dostrzegaæ tylko medium obiektywnych prawd, które Bóg poda³
ludziom do wierzenia. Dopiero w dobie Soboru Watykañskiego II po stronie
katolickiej zaczê³a siê rozwijaæ teologia s³owa i zaczêto siê zastanawiaæ nad
stosunkiem s³owa do sakramentu.

Pojawi³y siê dwie tendencje: podczas gdy jedni analizowali s³owo i jego
g³oszenie w perspektywie sakramentalnej i uwa¿ali je za quasi-sakrament
(Otto Semmelroth), drudzy widzieli w sakramencie najwy¿sz¹ realizacjê sku-
tecznego s³owa (Karl Rahner). Inni teologowie (np. Walter Kasper), nie chc¹c
zajmowaæ stanowiska jednostronnego, szukali rozwi¹zañ po�rednich; dopiero
obustronne relacje s³owa i sakramentu realizuj¹ skuteczno�æ zbawcz¹ w per-
spektywie konkretnej sytuacji cz³owieka i kondycji cz³owieczeñstwa. Skutecz-
no�æ s³owa Bo¿ego bywa te¿ czêsto interpretowana przy zastosowaniu teorii
jêzyka. Obok zdañ informuj¹cych s¹ tak¿e zdania realizuj¹ce. Przy czym
trzeba podkre�liæ, ¿e brak jest wyra�nych wypowiedzi Urzêdu Nauczyciel-
skiego Ko�cio³a dotycz¹cych stosunku s³owa do sakramentu.

Sobór Trydencki przypisuje zbawcz¹ skuteczno�æ sakramentom, przez
które �wszelka rzeczywista sprawiedliwo�æ albo siê rozpoczyna, albo zaczêta
wzrasta, albo je�li siê j¹ utraci, zostaje odzyskana�24. O wierze rodz¹cej siê
ze s³uchania s³owa Bo¿ego (por. Rz 10,17) mówi jednak, ¿e �jest pocz¹t-
kiem naszego zbawienia (...), fundamentem i korzeniem wszelkiego uspra-
wiedliwienia�25. Skuteczno�æ s³owa Bo¿ego wielokrotnie podkre�la Sobór
Watykañski II:

24 DS 1600; BF VII 208.
25 DS 1532; BF VII 67.
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Tak wielka za� tkwi w s³owie Bo¿ym moc i potêga, ¿e jest ono dla Ko�cio³a pod-
por¹ i si³¹ ¿ywotn¹, a dla synów Ko�cio³a utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy
oraz �ród³em czystym i sta³ym ¿ycia duchowego26.

Zwraca on tak¿e uwagê na dialogowo-osobowy charakter s³owa Bo¿ego27.
Dla teologii reformacyjnej wszelkie zbawienie rodzi siê ze s³owa Bo¿ego,

z jego g³oszenia i z wiary (solo verbo � sola fide). Sakramenty stanowi¹
szczególne (nie najwa¿niejsze!) formy realizacji zbawczego s³owa. St¹d po-
nowne odkrycie �zbawczej mocy s³owa� w teologii katolickiej mo¿e tu ozna-
czaæ pewne zbli¿enie. Po stronie ewangelickiej musia³oby temu odpowiadaæ,
oczywi�cie, docenienie specyficznej warto�ci symbolu jako skutecznego
po�rednictwa Objawienia, a tym samym zbawienia. Pojawiaj¹ siê ju¿ oznaki
takiej orientacji. S³owo i sakrament to dwie podstawowe formy ko�cielnego
po�redniczenia. Przy ca³ym ich podobieñstwie � obie s¹ znakami � nie mo¿na
ich do siebie redukowaæ. W okre�laniu ich wzajemnych relacji mo¿na by
wychodziæ z odpowiadaj¹cych im sytuacji. G³oszenie s³owa przynosi cz³owie-
kowi zbawienie w tym sensie, ¿e mo¿e je dobrowolnie realizowaæ w danej
sytuacji. Sakramenty natomiast w ¿yciu cz³owieka, który je z wiar¹ przyjmuje
i z nimi wspó³dzia³a, skutecznie udzielaj¹ ³aski i tworz¹ one zarazem wspólnotê
zbawienia z Chrystusem. Poza tym w sakramencie s³owo i znak s¹ bardzo
�ci�le ze sob¹ zwi¹zane. Specyficzny sens sakramentów jako dzia³ania zbaw-
czego domaga siê dalszych jeszcze wyja�nieñ antropologicznych.

III. S³owo Wcielone � Jezus Chrystus ustanawia urz¹d
pos³ugi s³owa Bo¿ego i udziela charyzmatu
nieomylno�ci w dziedzinie wiary i moralno�ci
swojemu Ko�cio³owi

1. Pos³uga s³owa Bo¿ego w Ko�ciele

Jezus Chrystus powo³uje 12 Aposto³ów (por. Mt 10,1-16; 28,16-20;
J 20,21,15-17) i przekazuje im prawo i obowi¹zek nauczania w Jego imieniu.
�wiêty Pawe³ pisze w Pierwszym Li�cie do Koryntian o ró¿nych pos³ugach
w Ko�ciele: I tak ustanowi³ Bóg w Ko�ciele najprzód aposto³ów, po wtóre
proroków, po trzecie nauczycieli, a nastêpnie tych, co maj¹ dar czynienia
cudów, wspierania pomoc¹, rz¹dzenia oraz przemawiania rozmaitymi
jêzykami (1 Kor 12,28).

26 Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo¿ym �Dei
Verbum� (dalej KO), 21.

27 Por. KO 8.
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Po za³o¿eniu królestwa Bo¿ego i wype³nieniu do koñca woli Ojca, Jezus
Chrystus przekaza³ Aposto³om i ca³emu Ko�cio³owi ostateczny nakaz: Id�cie
na ca³y �wiat i g³o�cie Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy
i przyjmie chrzest bêdzie zbawiony; a kto nie uwierzy, bêdzie potêpiony
(Mk 16,15-16; por. Mt 28,18-20).

W powszechnym nakazie misyjnym zawiera siê wielka proklamacja
objawionego s³owa przez Wcielone S³owo Bo¿e dla zbawienia cz³owieka,
który uwierzy temu s³owu, a w pokornym dialogu z Bogiem wypowiada swoj¹
wiarê, nadziejê i mi³o�æ s³owami modlitwy.

2. Charyzmat nieomylno�ci w dziedzinie wiary i moralno�ci

Dzieje Apostolskie przekaza³y nam przez �w. Paw³a wezwanie do bisku-
pów, aby czuwali nad czysto�ci¹ nauki Chrystusowej:

Uwa¿ajcie na samych siebie i na ca³e stado, nad którym Duch �wiêty ustanowi³
was biskupami, aby�cie kierowali Ko�cio³em Boga, który On naby³ w³asn¹ krwi¹.
Wiem, ¿e po moim odej�ciu wejd¹ miêdzy was wilki drapie¿ne, nie oszczêdzaj¹c
stada. Tak¿e spo�ród was samych powstan¹ ludzie, którzy g³osiæ bêd¹ prze-
wrotne nauki, aby poci¹gn¹æ za sob¹ uczniów (Dz 20,28-30).

Jezus � Wcielony Logos � wyznaczy³ Ko�cio³owi misjê nauczania, misjê
u�wiêcania i rz¹dzenia. On pozostaje na zawsze absolutn¹ Prawd¹, Drog¹
i ̄ yciem.

Te dwa paragrafy o pos³udze s³owa Bo¿ego i o nieomylno�ci Ko�cio³a
wymagaj¹ obszernego, osobnego opracowania.

3. Wspó³pracownicy S³owa Bo¿ego w Ko�ciele

a) W�ród Ludu Bo¿ego niedo�cig³ym wzorem �wspó³uczestnictwa pracy
dla Prawdy� (por. 3 J 8) w s³uchaniu i wype³nianiu s³owa Bo¿ego objawionego
o Jezusie-S³owie Wcielonym jest Jego Matka � Naj�wiêtsza Maryja Panna.
Pasterze udali siê te¿ z po�piechem i znale�li Maryjê, Józefa i Niemowlê,
le¿¹ce w ¿³obie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zosta³o obja-
wione o tym Dzieciêciu (...). Lecz Maryja zachowywa³a wszystkie te spra-
wy i rozwa¿a³a je w swoim sercu (£k 2,16-19)28.

b) Na pocz¹tku publicznej dzia³alno�ci Jezus Chrystus powo³a³ do grona
najbli¿szych uczniów 12 Aposto³ów, aby ich przygotowaæ do pos³ugi S³owa, do
diakonii, liturgii i dawania �wiadectwa. Nastêpnie powo³a³ innych 72 uczniów.

28 Por. VD: Maryja �Mater Verbi Dei� (27); Mater fidei (28).
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W Ko�ciele Seminaria Duchowne przygotowuj¹ lektorów do czytania
s³owa Bo¿ego, a diakonów i prezbiterów do przepowiadania s³owa Bo¿ego.

Odpowiedzialno�æ duszpasterska, która ma nadawaæ kszta³t ca³emu wychowaniu
alumnów, wymaga tak¿e, aby oni sami starannie zaprawiali siê w tym, co w szcze-
gólny sposób dotyczy �wiêtej pos³ugi, zw³aszcza w katechizacji i g³oszeniu kazañ,
w kulcie liturgicznym i udzielaniu sakramentów29.

Benedykt XVI w Adhortacji Verbum Domini pisze, ¿e liturgia jest uprzy-
wilejowan¹ przestrzeni¹ s³owa Bo¿ego:

jest to uprzywilejowane �rodowisko, w którym Bóg przemawia do nas w tera�niej-
szo�ci naszego ¿ycia, przemawia dzi� do swego ludu, który s³ucha i odpowiada
(...). Widaæ to równie¿ w m¹drej pedagogii Ko�cio³a, który g³osi Pismo �wiête
i s³ucha go w rytmie roku liturgicznego. To g³oszenie i s³uchanie s³owa Bo¿ego
ma miejsce w szczególno�ci w Eucharystii oraz w Liturgii Godzin30.

c) Nierozerwalny zwi¹zek istnieje miêdzy s³owem Bo¿ym i s³owami
ludzkimi, miêdzy s³owem Bo¿ym a kultur¹. Literatura i muzyka czêsto s¹ inspi-
rowane przez Pismo �wiête. Powinny wiêc dbaæ o godny i szlachetny styl
swoich wypowiedzi w mowie i pi�mie. Równie¿ s³owo ludzkie w �rodkach
spo³ecznego przekazu, prasie, radiu, telewizji i Internecie powinno byæ otwarte
na s³owo Bo¿e, z niego czerpaæ inspiracje i jemu w duchu apostolskim s³u¿yæ.
�W obrazach i tekstach tych �rodków powinno byæ widoczne oblicze Chrystu-
sa i s³yszalny Jego g³os, bowiem tam, gdzie nie ma miejsca dla Chrystusa, nie
ma go równie¿ dla cz³owieka�31.

Je�li cz³owiek w mowie i przez mowê wyró¿niony jest podobieñstwem do
mówi¹cego Boga, to ludzie we wzajemnej komunikacji, w swojej codziennej
mowie powinni zachowaæ szlachetno�æ, czysto�æ i kulturê w swoim sposobie
wypowiadania, w s³owach i gestach.

Twoje s³owo [Panie] jest lamp¹ dla moich kroków i �wiat³em na mo-
jej �cie¿ce (Ps 119,105).

29 Sobór Watykañski II, Dekret o formacji kap³añskiej Optatam totius, 19; por.
KPK 255�258.

30 VD 52.
31 Jan Pawe³ II, Orêdzie na XXXVI �wiatowy Dzieñ �rodków Spo³ecznego Prze-

kazu (24.01.2002), L�Osserwatore Romano, wyd. polskie, nr 4 (2002), s. 7.
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Zusammenfassung

DER MANN UND GOTTESWORT

Die nachbiblischen Apologeten unterscheiden auf dem biblischen Befund
die Existenz des Logos im trinitätsinneren Geheimnis (Logos entiathetos) und
den Logos, der den Kosmos, das Leben und das wahre Licht geschaffen hat
(Logos prophorikos).

1. Logos � das göttliche Wort, der fleischgeworden ist enthält alles, was Gott
den Menschen offenbaren will. Im Logos des Prologs sieht Johannes den höchsten
Offenbarer des unsichtbaren Gottes (J 1,18; vgl. Hbr 1,1-3) und zugleich in der Gott
wesensgleichen Person den objektiv en Inhalt der Offenbarung selbst.

2. Jesus Christus hat den Aposteln, den Evangelisten, den Priestern und den
Katecheten den Gotteswortdienst überwiesen.

3. In den Sakramenten wurde das Wort von Christus als das heilsame, erlösende
Wort eingesetzt.

4. Die katholische Kirche soll die Aufsicht über die Wahrhaftigkeit des Gotte-
swortes ausüben.

Jesus Christus hat das gesamte Bischofskollegium mit und unter dem Papst
das höchste kollegiale Leistungsgremium der Kirche gestiftet und dem Papst die
Unfehlbarkeit in der Glaubens � und Morallehre versichert. Der katholische Christ
erhält die unfehlbare Wahrheit im offenbarten Gotteswort, das in der Bibel enthält.

Die Pflichte des Christen dem Gotteswort gegenüber: das Gotteswort hören,
kennenlernen, studieren und schätzen. Mit dem Gotteswörtern betten in der Liturgie,
das menschliche Wort mit dem Gotteswort vereinigen im Dienst der Liebe.

Ks. dr Edward CHAT � ur. w 1923 r. w D³u¿cu, dr teologii i dr filozofii, wieloletni
wyk³adowca religiologii oraz teologii fundamentalnej w Wy¿szym Seminarium
Duchownym w Kielcach. Absolwent tutejszej uczelni duchownej, specjalistyczne stu-
dia teologii dogmatycznej kontynuowa³ na KUL-u, gdzie w 1963 r. uzyska³ stopieñ
doktora. W 1977 r. podj¹³ studia religioznawstwa porównawczego na Uniwersytecie
w Bonn pod kierunkiem znanych religiologów: G. Menschinga, H. J. Klimkeita
i H. Waldenfelsa, które ukoñczy³ uzyskaniem doktoratu w 1982 r. Autor licznych
artyku³ów o tematyce teologicznej. Wyda³ nastêpuj¹ce pozycje ksi¹¿kowe: Die heilige
Messe nach der Lehre des Bischofs M. Bia³obrzeski; Die Opferlehre des Apologeten
Justin, Bonn 1981; 50 lat s³u¿by kap³añskiej Bogu, Ko�cio³owi i Ojczy�nie (red.),
Kielce 2002; Ofiara Mszy �wiêtej w nauce teologów katolickich i protestanckich
XVI wieku, Kielce 2005; Chrze�cijañstwo a islam � polemika i dialog, Kielce 2005;
Judaizm � religia ¿ydowska, Sandomierz 2007.
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Piotr Owsiñski � Kraków

�REDNIOWIECZNE PRÓBY PRZEK£ADU

TRE�CI BIBLIJNYCH NA JÊZYK NIEMIECKI.
OTFRIED Z WEIßENBURGA, NOTKER LABEO

ORAZ MISTRZ ECKHART

Z historii badañ nad Pismem �wiêtym wiemy, ¿e oficjalnym jêzykiem
Ko�cio³a w czasach �redniowiecznych bardzo d³ugo by³a ³acina, która nie
dopuszcza³a jêzyków narodowych do tre�ci sakralnych, choæ wiadomo, i¿ co
jaki� czas pojawia³y siê ró¿ne lokalne przek³ady ksi¹g biblijnych lub te¿ poetyc-
kie opracowania tre�ci pochodz¹cych z Pisma. Stolica Apostolska nie widzia³a
pocz¹tkowo w tych praktykach nic zdro¿nego, gdy¿ dopatrywa³a siê w nich
wyrazu mi³o�ci wiernych do Boga. Niestety, z czasem kolejni papie¿e zmienili
swe stanowisko w tej kwestii, t³umacz¹c je powstaj¹c¹ obaw¹ przed niew³a-
�ciwym i zbyt swobodnym przek³adem S³owa Bo¿ego, a w konsekwencji
wypaczon¹ interpretacj¹ prawd Bo¿ych przez zwyczajnych ludzi. Takie oko-
liczno�ci sprzeciwu wobec �transpozycji woli Boga� na jêzyki narodowe nie
odstrasza³y jednak t³umaczy, których celem by³o �przybli¿enie nierozumiej¹ce-
mu ju¿ jêzyka ³aciñskiego zwyk³emu zjadaczowi chleba� woli Boga. Kolejnym
czynnikiem wspieraj¹cym proces t³umaczenia Biblii na jêzyki poszczególnych
ludów by³ fakt, i¿ w miarê up³ywu czasu sami duchowni przestawali rozumieæ
oficjalny jêzyk Ko�cio³a, jakim by³a ³acina.

1. Pierwsze tre�ci biblijne w jêzyku niemieckim

�redniowieczne terytoria germañskie nie by³y równie¿ wyj¹tkiem: pod-
czas nabo¿eñstw i mszy u¿ywano tutaj tak¿e jêzyka ³aciñskiego. Wraz z up³y-
wem wieków sta³o siê jednak jasne dla wielu �o�wieconych� w³adców, i¿
³acina pozostaje zrozumia³a jedynie dla w¹skiej warstwy duchownych, pod-
czas gdy prosty lud najzwyczajniej w �wiecie przestawa³ rozumieæ, co siê
w³a�ciwie dzieje podczas modlitw. Do takich w³adców �wiata germañskiego

�Kieleckie Studia Teologiczne�
10 (2011), s. 27�42
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bez w¹tpienia nale¿y Karol Wielki (747/748�814), który zjednoczy³ plemiona
germañskie i ze wszystkich si³ stara³ siê chroniæ, dbaæ i utwierdziæ wszystko,
co by³o theotisce, tzn. nale¿¹ce do ludu (germañskiego)1.

Karol Wielki by³ ponadto �wiadom, i¿

podstawowym filarem kultury imperium by³a wiara chrze�cijañska i w³a�nie
z tego wzglêdu ka¿demu bez wyj¹tku postawiono zadanie przyswojenia sobie
i pobo¿nego utrzymywania chrze�cijañstwa. (�) Swym poddanym w³adca stale
nakazywa³ w swoich dekretach, aby (�) ci sumiennie nauczyli siê Wyznania
Wiary i Modlitwy Pañskiej oraz znali je na pamiêæ2.

St¹d mo¿na zatem wnioskowaæ, ¿e król kaza³ swym duchownym przynaj-
mniej zadaæ sobie trud przet³umaczenia wy¿ej wymienionych tekstów na jêzyk
narodowy, o czym mo¿emy równie¿ przeczytaæ w jego Admonitio Generalis
z 789 roku, w którym to zobowi¹zuje ka¿dego ksiêdza do nauczenia jemu
powierzon¹ spo³eczno�æ wiernych tych¿e dwóch modlitw3. W owym doku-
mencie znajduje siê jednak nie tylko instrukcja dla duchownych, ale tak¿e
nakaz skierowany do pozosta³ych wiernych � poddanych, aby ci nieustannie
pog³êbiali sw¹ wiarê. Tylko w ten sposób mo¿na by³o zapoznaæ lud z nowymi
dla niego chrze�cijañskimi tre�ciami, a w konsekwencji przekonaæ go do na-
wrócenia siê na now¹ wiarê. Dlatego w³a�nie t³umacze ju¿ w IX wieku zaczêli
przek³adaæ Pismo �wiête na jêzyk zrozumia³y dla ludu.

W drodze pilnego, szczegó³owego studium ko�cielnych tekstów wesz³o do jêzyka
niemieckiego wiele nowych s³ów. By³y to albo zapo¿yczenia, albo neologizmy,
a wiêkszo�æ wyrazów zapo¿yczonych z ³aciny lub greki przejêto wraz z przed-
miotem, który by³ przez nie okre�lany4.

Du¿a czê�æ �po¿yczek� u¿ywana by³a w kontek�cie konkretnych przedmio-
tów z dziedziny ko�cio³a, jak równie¿ odnosi³a siê do ¿ycia klasztornego, np.

1 germ. theudô � lud; przymiotnik: germ. theudiskaz � nale¿¹cy do ludu.
2 H. Eggers, Deutsche Sprachgeschichte I. Das Althochdeutsche, Reinbek bei

Hamburg 1963, s. 48 (t³um. moje � P. O.). Tekst oryginalny: �Grundpfeiler aller Reichs-
kultur war das Christentum, und darum wurde jedem einzelnen die Aneignung und
gläubige Pflege des Christentums zur Aufgabe gestellt. (�) Immer wieder schärft der
Herrscher in seinen Erlassen allen Untertanen ein, (�) daß sie das Glaubensbekennt-
nis und das Gebet des Herrn gründlich erlernen und auswendig können sollen�.

3 Por. tam¿e.
4 G. Brundin, Kleine deutsche Sprachgeschichte, München 2004, s. 41 (t³um.

moje � P. O.). Tekst oryginalny: �Durch die fleißige Auseinandersetzung mit kirchli-
chen Texten kamen viele neue Wörter ins Deutsche. Diese waren entweder Lehnwörter
oder Neubildungen. Die meisten Lehnwörter aus dem Lateinischen oder dem Griechi-
schen waren solche, die direkt mit dem Gegenstand, den sie bezeichneten, übernom-
men wurden�.
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� Kirche �ko�ció³�
� Bischof �biskup�
� Messe �msza�
� Kloster �klasztor�
� predigen �kazaæ, wyg³aszaæ kazanie�
� opfern �ofiarowaæ�.

O wiele trudniejszym okaza³o siê natomiast wyra¿anie pojêæ abstrakcyj-
nych pozostaj¹cych w zwi¹zku z duchow¹ dziedzin¹ przedmiotu, o którym jest
mowa, �(�) jako ¿e nowa nauka chrze�cijañska otwiera³a przed Germanami
ca³kowicie nowy �wiat pojêæ. Sakralne, abstrakcyjne terminy nierzadko by³y
wyra¿ane za pomoc¹ rodzimych s³ów, które do�wiadczy³y zmiany swego pier-
wotnego znaczenia�5. Jako �wietny przyk³ad takiego zapo¿yczenia, ilustruj¹cy
równie¿ stopniowe przej�cie od politeizmu do monoteizmu, mo¿e pos³u¿yæ nam
s³owo Gott �Bóg�, które plemionom germañskim by³o ju¿ wcze�niej znane, ale
funkcjonowa³o w ich �wiecie pojêciowym jako wyraz rodzaju nijakiego, mog¹-
cy przybieraæ formê liczby mnogiej, w znaczeniu �istoty boskiej�. Po tym jak
s³owo to zosta³o przejête do jêzyka niemieckiego, �(�) otrzyma³o swój mêski
rodzaj i swoje monoteistyczne znaczenie (�)�6, co bez w¹tpienia jest wyni-
kiem wp³ywu ³aciny i ³aciñskiej cywilizacji na ówczesny jêzyk niemiecki oraz
kulturê germañsk¹.

2. �Pater noster, qui es in caelis,�� vs. �Fater unser dû in himele
bist,�� � t³umaczenia Otfrieda z Weißenburga
oraz Notkera Labeo

Pierwszym, który po niemiecku chcia³ przybli¿yæ prostaczkom objawione
im przez Boga prawdy, by³ ¿yj¹cy w IX wieku mnich i uczony pochodz¹cy
z dzi� francuskiego Wissembourga w Alzacji � Otfried z Weißenburga �
autor harmonii ewangelijnej (³ac. Liber evangeliorum, niem. Evangelien-
harmonie lub Evangelienbuch) napisanej ok. 870 roku w dialekcie po³ud-
niowo-reñsko-frankoñskim. Swe dzie³o o objêto�ci 7 tys. wersów tworzy³
pod rz¹dami Ludwika Niemieckiego. Opar³ siê w przewa¿aj¹cej mierze na
Ewangelii wg �w. Jana, przedstawiaj¹c ¿ycie i dzia³alno�æ Jezusa w jednolitej

5 Tam¿e, (t³um. moje � P. O.). Tekst oryginalny: �(�) weil die neue christliche
Lehre den Germanen eine völlig neue Gedankenwelt eröffnete. Sakrale, abstrakte Be-
griffe wurden nicht selten durch einheimische Wörter, die die Umdeutung erfuhren,
ausgedrückt�.

6 Tam¿e, s. 42, (t³um. moje � P. O.). Tekst oryginalny: �(�) sein maskulines
Geschlecht und seine monotheistische Bedeutung (�)�.

�redniowieczne próby przek³adu tre�ci biblijnych na j. niemiecki
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formie w celu przybli¿enia najwa¿niejszych tre�ci Ewangelii niedawno schry-
stianizowanemu ludowi7. Nale¿y tu jednak z ca³¹ stanowczo�ci¹ podkre�liæ, i¿
owa praca nie jest przek³adem Biblii sensu stricte, a jedynie prób¹ zawarcia
wydarzeñ biblijnych w sposób przystêpny dla nowo ochrzczonego laika, o tyle
cenniejsz¹ dla jêzykoznawcy, ¿e napotykamy tu po raz pierwszy w twórczo�ci
niemieckiej na rymy koñcowe (niem. Endreim).

Otfried uwa¿a³ mianowicie, i¿ cz³owiek powinien swego Stwórcê chwaliæ
i nie jest istotne, w jakim jêzyku to czyni, o czym mo¿na siê te¿ przekonaæ,
czytaj¹c jego list do arcybiskupa Moguncji � Liutberta, gdzie próbuje broniæ
u¿ycia przez siebie dialektu frankoñskiego przy t³umaczeniu fragmentów biblij-
nych: �[Bóg] (�) da³ im [ludziom] narzêdzie mowy, aby Jego chwa³a w niej
rozbrzmiewa³a. On nie oczekuje przecie¿ od nas pustych pochlebstw, ale bo-
gobojnego my�lenia i dzie³ pochodz¹cych z pobo¿nej gorliwo�ci (�)�8.

Wed³ug niektórych Otfriedowi nie przy�wieca³a jednak my�l, z któr¹
nosi³ siê w XVI wieku Marcin Luter, aby byæ rozumianym przez mo¿liwie
najwiêksz¹ liczbê u¿ytkowników jêzyka na terenie pañstwa niemieckiego.
Otfriedowi zale¿a³o raczej na �(�) dowarto�ciowaniu mowy niemieckiej
w stosunku do trzech �wiêtych jêzyków: hebrajskiego, greckiego i ³aciñskiego.
Uzasadnienie takiego dowarto�ciowania upatruje Otfried w tym, ¿e Bóg po to
da³ cz³owiekowi sprawno�æ mowy, aby ten Go wychwala³�9.

Poni¿ej zaprezentowano tekst Modlitwy Pañskiej w jêzyku ³aciñskim,
wspó³czesnym jêzyku niemieckim oraz pochodz¹cy z przek³adu Liber evan-
geliorum  Otfrieda z Weißenburga wraz z odpowiednim fragmentem napisa-
nym wspó³czesn¹ niemczyzn¹:

� Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat
regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum
quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos
dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libe-
ra nos a malo. Amen.

7 Por. C. Karolak, W. Kunicki, H. Or³owski, Dzieje kultury niemieckiej, Warszawa
2007, s. 27.

8 A. Gardt, Geschichte der Sprachwissenschaft in Deutschland. Vom Mittelalter
bis ins 20. Jahrhundert, Berlin/New York 1999, s. 15, (t³um. moje � P. O.). Tekst orygi-
nalny: �[Gott] (�) nämlich hat ihnen [den Menschen] das Instrument der Sprache
gegeben, damit sie in ihr sein Lob erklingen lassen. Er erwartet von uns ja nicht die
Schmeichelei glatter Worte, sondern die fromme Ausrichtung unseres Denkens und
viele in frommem Eifer geschaffener Werke (�)�.

9 G. Brundin, Kleine deutsche�, dz. cyt., s. 41, (t³um. moje � P. O.). Tekst orygi-
nalny: �(�) eine Aufwertung des Deutschen im Vergleich zu den drei heiligen Spra-
chen Hebräisch, Griechisch und Latein. Die Legitimität einer Aufwertung dieser Art
sieht Otfrid darin, dass Gott dem Menschen die Sprachfähigkeit verliehen habe, damit
der Mensch Gott lobe�.
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� Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägli-
ches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir
vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, son-
dern erlöse uns von dem Übel. Amen

Fater unser guato, bis druhtin thu gimyato
in himilon io hoher, uuîh sî namo thîner.
Biqueme uns thînaz rîchi, thaz hôha himilrîchi,
thara uuir zua io gingen, ioh emmizigen thingen.
Sî uuillo thîn hiar nidare, sôs er ist ûfin himile:
in erdu hilf uns hiare, sô thûengilon duist nu thâre.
Thia dagalîchun zuhti gib hiut uns mit ginuhti
ioh follôn ouh, theis mêra, thînes selbes lêra.
Sculd bilâz uns allen, sô uuir ouh duan uuollen,
sunta tha uuir thenken ioh emmizigen uuirken.
Ni firlâze unsih thîn uuâra in thes uuidaruuerten fâra,
thas uuir ni missgangen, tahara ana ni gifallen.
Lôsi unsih io thanna, thaz uuir sîn thîne thegana,
ioh mit ginâdon thînen then uuêuuon io bimîden. Amen.

Unser guter Vater, freundwilliger Herr, der du immer hoch in den
Himmeln bist, heilig sei dein Name. Dein Reich komme zu uns, das hohe
Himmelreich, nach dem wir uns immer sehnen, und auf das wir immerfort
hoffen. Dein Wille sei hienieden, wie er oben im Himmel ist: auf Erden hilf
uns hier, wie du den Engeln dort hilfst. Die tägliche Nahrung gib uns
heute zur Genüge, und auch in Fülle, was mehr ist, deine eigene Lehre.
Erlaß uns allen die Schuld, wie wir es auch tun wollen, die Sünde, die wir
denken und beständig wirken. Deine Huld verlasse uns nicht in des Wi-
dersachers Versuchung, damit wir nicht irregehen und nicht fallen. Erlöse
uns immer daraus, daß wir deine Dienstmannen seien und mit deiner Gnade
immer die Trübsal vermeiden. Amen10.

Za pierwsze teksty biblijne napisane nie tylko dla Niemców, ale i po nie-
miecku mo¿na uznaæ przek³ady psalmów oraz Ksiêgi Hioba, które wysz³y
spod pióra mnicha z konwentu benedyktyñskiego ¿yj¹cego na prze³omie X
i XI wieku � Notkera III z Sankt Gallen (ok. 950�1022) (te¿: Notker Labeo
lub Notker Teutonicus), który kierowa³ tamtejsz¹ przyklasztorn¹ szko³¹. Nie
bez znaczenia pozostaje fakt, i¿ ów cenobita biegle pos³ugiwa³ siê ³acin¹ i dla-
tego zawdziêczamy mu przek³ady dzie³ tak s³awnych autorów jak Seneka,
Cyceron, Boecjusz, Marcjanus Kapella, a w koñcu Arystoteles, którego pisma

10 H. Eggers, Deutsche Sprachgeschichte�, dz. cyt., s. 258�259.
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opatrzy³ tak¿e swym komentarzem. T³umaczenia psalmów i Ksiêgi Hioba
adresowane by³y przede wszystkim do jego uczniów w przyleg³ej do jego
klasztoru szkole, o czym �wiadczy klarowny, pozbawiony ozdobników oraz
przystosowany do jej [szko³y] potrzeb jêzyk11. Ksiêga Hioba w jego przek³a-
dzie niestety nie dotrwa³a do naszych czasów, podczas gdy jego t³umaczenie
i komentarze psalmów s¹ dzisiaj znane. Z punktu widzenia filologii nale¿a³oby
tu równie¿ podkre�liæ, i¿ na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt opracowania
przez Notkera jednolitej fonetycznej pisowni ówczesnego jêzyka niemiec-
kiego, któr¹ jêzykoznawcy okre�laj¹ mianem �prawa (nag³osu) Notkera�
(niem. Notkersches Anlautgesetz). Podczas pracy nad transpozycj¹ wy-
branych fragmentów ów t³umacz najpierw zapisywa³ odpowiedni passus po
³acinie, po którym nastêpowa³y: jego niemieckie t³umaczenie, a nastêpnie
krótki komentarz.

Poni¿ej dla porównania przedstawiono modlitwê Ojcze nasz w t³umacze-
niu Notkera oraz jej wersjê w jêzyku ³aciñskim i wspó³czesnym niemieckim:

� Fater unser dû in himele bist, dîn namo uuerde geheiligôt. Dîn
rîche chome, dîn uuilli gescehe in erdo fone menniscon, alsô in himile
fone angelis. Unser tagelîcha brôt kib uns hiuto, unde unsere sculde belâz
uns, alsô ouh uuir belâzen unseren sculdîgen, unde in chorunga ne lei-
test dû unsih, nube lôse unsih fone ubele12.

� Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat
regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum
quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos
dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libe-
ra nos a malo. Amen.

� Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich kom-
me. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches
Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben
unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse
uns von dem Übel. Amen

Poniewa¿ jednak wiêkszo�æ ludzi nie posiada³a w swych domach w³as-
nego egzemplarza Pisma �wiêtego, musia³a niestety opieraæ siê na tym, co
g³oszono lub czytano w ko�cio³ach. Z tego te¿ wzglêdu pewne wspólnoty reli-
gijne tamtych czasów, a wiêc w XI, XII i XIII stuleciu, w których mo¿na
dopatrywaæ siê tak¿e prekursorskich ruchów reformacyjnych (m.in. beginki
i begardzi), twierdzi³y, i¿ duchowni w ko�cio³ach czytaj¹ wiernym jedynie to,

11 Por. C. Karolak, W. Kunicki, H. Or³owski, Dzieje kultury�, dz. cyt., s. 25.
12 H. Eggers, Deutsche Sprachgeschichte�, dz. cyt., s. 259.
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czym mog¹ podeprzeæ swoje zapatrywania. Dlatego te¿ nawo³ywali prosty
lud, aby ten celem lepszego poznania woli Bo¿ej czyta³ Pismo �wiête we w³as-
nych domostwach.

3. W trosce o zbawienie powierzonych mu dusz
� Mistrz Eckhart

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znaj¹
(J 10,14)

Kontynuuj¹c my�l ewangelisty, mo¿liwym staje siê stwierdzenie, i¿ owieczki
Dobrego Pasterza bêd¹ za Nim pod¹¿aæ, s³uchaj¹c Jego g³osu. Nie wystarczy
jednak znaæ, s³uchaæ lub s³yszeæ Jego g³os, aby osi¹gn¹æ wieczne zbawienie,
ale nale¿y przede wszystkim ten g³os rozumieæ, aby móc za nim wreszcie
pod¹¿yæ. Istnienia tego problemu by³ �wiadom tak¿e Mistrz Eckhart z Hoch-
heim, w którym znamy mistyka, filozofa i teologa. W tej postaci mo¿emy
jednak dopatrzeæ siê te¿ subtelnie ukrytego t³umacza, który w swej pracy
duszpasterskiej podczas swoich kazañ jeszcze bardziej chcia³ przybli¿yæ lu-
dziom to, co zawarte jest na kartach Pisma �wiêtego. W pewnym stopniu
krzywdz¹ce dla niego jest, i¿

historia t³umaczenia Biblii w czasach �redniowiecznych z³¹czona jest z wielkimi
nazwiskami. Ów szereg nazwisk siêga od Otfrieda, poprzez Notkera i Willirama,
a¿ po Lutra. Nazwiska Mistrza Eckharta nie znajdziemy miêdzy nimi. A jednak
przys³uguje mu ca³kiem znacz¹ca rola w historii Biblii (lub raczej: obchodzenia
siê z Bibli¹) w XIV wieku13.

Zanim jednak omówione zostan¹ dokonania Mistrza Eckharta na polu
t³umaczenia Biblii na jêzyk niemiecki, nale¿a³oby jeszcze zwróciæ uwagê na
istotn¹ kwestiê: badacze czêsto czyni¹ zarzuty �redniowiecznym t³umaczom
z powodu ich dos³ownego lub interlinearnego t³umaczenia. Padaj¹ tu krytyczne
s³owa o sztywnej i niezrêcznej niemczy�nie oraz niewolniczo dos³ownych

13 F. Löser, Lateinische Bibel und volkssprachliche Predigt Meister Eckhart als
Übersetzer von Bibelstellen, s. 209, w: Metamorphosen der Bibel. Beiträge zur Ta-
gung �Wirkungsgeschichte der Bibel im deutschsprachigen Mittelalter� vom 4. bis
6. September 2000 in der Bibliothek des Bischöflichen Priesterseminars Trier, s. 209�
227, Bern/Berlin/Bruxelles/Frankfurt a. M./New York/Wien 2004, (t³um. moje � P. O.).
Tekst oryginalny: �Die Geschichte der Bibelübersetzung im Mittelalter ist mit großen
Namen verbunden. Die Reihe reicht von Otfrid über Notker und Williram bis Luther.
Der Name Meister Eckharts ist nicht darunter. Und doch kommt ihm für die Geschichte
der Bibel (oder besser: des Umgangs mit der Bibel) im 14. Jahrhundert eine nicht unbe-
deutende Rolle zu�.
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przek³adach. Dopiero Klaus Kirchert w 1984 roku wzi¹³ w obronê tych¿e
t³umaczy, ukazuj¹c okoliczno�ci, które towarzyszy³y procesowi powstawania
podobnych przek³adów. Wykaza³ ¿e takie czynniki, jak m.in.: �wiêto�æ tekstu,
funkcja jêzyka niemieckiego w stosunku do ³aciny, �redniowieczne szkolnic-
two czy te¿ �redniowieczna tradycja pi�miennicza nie dopu�ci³yby wrêcz
innego rodzaju t³umaczeñ14.

Nie wolno tak¿e zapominaæ, i¿ osi¹gniêcie Marcina Lutra samo w sobie
nie jest jeszcze takie, ujmuj¹c ¿artobliwie, zapieraj¹ce dech w piersiach. Ono
dopiero jawi siê takim w porównaniu z innymi (przedlutrowymi) �redniowiecz-
nymi próbami transpozycji Biblii. Podobna sytuacja rysuje siê w przypadku
Mistrza Eckharta, u którego jednak nie sam biblijny tekst stoi w centrum zain-
teresowania, ale na pierwszy plan wysuwaj¹ siê jego na podstawie ³aciñskiej
Biblii po niemiecku g³oszone kazania. A zatem �homilia i biblia s¹ zawsze ze
sob¹ zwi¹zane; �redniowieczne kazanie jest z regu³y interpretacj¹ Pisma
�wiêtego; wobec tego niemieckie kazanie mo¿e byæ rozpatrywane w aspekcie
przek³adu Biblii�15.

3.1. Postaæ Jana Eckharta z Hochheim

Ju¿ na samym pocz¹tku naszych dalszych rozwa¿añ nale¿y stwierdziæ, i¿
Mistrz Eckhart jest czo³owym przedstawicielem niemieckiego mistycyzmu, który
� lapidarnie rzecz ujmuj¹c � szuka³ bezpo�redniego dostêpu do Najwy¿szego.

Przez prze¿ycie mistyczne rozumie siê silne, bezpo�rednie prze¿ycie religijne,
przebiegaj¹ce czêsto w atmosferze ekstatycznego uniesienia, któremu towarzysz¹
wizje � prze¿ycia irracjonalne, nie daj¹ce siê opisaæ, wypowiedzieæ. Eckhart nie
jest mistykiem tylko w tym sensie. Próbuje on bowiem metodami scholastycznymi
wyja�niæ poznanie religijne, które wywodzi nie z rzeczywisto�ci, lecz ze �róde³
wewnêtrznych, duchowych. Jednak w³a�nie to wejrzenie w siebie, w swoje
wnêtrze, koncentracja na duszy i Bogu, jak równie¿ zaprzeczenie bezwzglêdno�ci
racji poznania rozumowego czyni z niego mistyka w sensie filozoficznym16.

�Mistyka niemiecka� lub �mistyka dominikañska� jest swego rodzaju feno-
menem kulturowym w pó�no�redniowiecznych Niemczech, która �(�) wni-
ka³a w sfery osobistego prze¿ywania, staj¹c siê inspiracj¹ dla chrze�cijañstwa
nieortodoksyjnego (�), ale te¿ ruchów tzw. kacerskich lub heretyckich:

14 Por. tam¿e.
15 Tam¿e, s. 210, (t³um. moje � P. O.). Tekst oryginalny: �Predigt und Bibel sind

stets miteinander verknüpft; mittelalterliche Predigt ist in der Regel auch Bibelausle-
gung; die deutsche Predigt kann damit auch unter dem Aspekt der Bibelübersetzung
betrachtet werden�.

16 M. Vogt, Dumonts Handbuch Philosophie, t³um. M. Skalska, Historia filozofii
dla wszystkich, Warszawa 2004, s. 204.
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begardów czy waldensów�17, a której kolebkê widaæ ju¿ w dzie³ach trzynasto-
wiecznych wizjonerek niemieckich � Mechtyldy z Magdeburga i Hadewijch.

Jan Eckhart przyszed³ na �wiat prawdopodobnie w 1260 roku w miejsco-
wo�ci Hochheim po³o¿onej w dzisiejszej Turyngii. W bardzo m³odym wieku
wst¹pi³ do Zakonu Kaznodziejskiego, nowicjat odby³ w Erfurcie, a studiowa³
najprawdopodobniej w dominikañskim Studium Generale w Kolonii lub (i) na
paryskiej Sorbonie. Jego zdolno�ci naukowe i zdradzaj¹ca siê sylwetka inte-
lektualisty nie usz³a uwadze jego prze³o¿onym, gdy¿

(�) w roku 1294 widzimy go w Pary¿u (�) jako wyk³adowcê teologii (�). Z dzie-
wiêædziesi¹tych lat tego wieku pochodz¹ pierwsze znane nam pisma Eckharta,
a mianowicie jego wyk³ady uniwersyteckie, ale przede wszystkim Pouczenia
duchowe, zawieraj¹ce konferencje na temat ¿ycia wewnêtrznego, g³oszone przez
niego do m³odszych braci z Zakonie w okresie jego przeorstwa w Erfurcie (1294�
1298). (�) W roku 1302 prze³o¿eni ponownie wys³ali wybijaj¹cego siê naukowca
do Pary¿a, gdzie na podstawie swej poprzedniej dzia³alno�ci uniwersyteckiej
uzyska³ najwy¿szy podówczas tytu³ naukowy mistrza �wiêtej teologii (�).
Odt¹d tytu³ ten we wszystkich dokumentach bêdzie poprzedza³ jego imiê i przej-
dzie on do historii jako �Mistrz Eckhart�18.

Niestety Mistrz nie móg³ narzekaæ na brak obowi¹zków, gdy¿ wkrótce zosta³
wybrany na prowincja³a nowo powsta³ej prowincji Saksonii, a od roku 1307
piastowa³ jednocze�nie urz¹d wikariusza genera³a zakonu dla prowincji cze-
skiej. W 1310 roku genera³ zakonu powierzy³ mu po raz drugi katedrê uniwer-
syteck¹ w Pary¿u. Pó�niej powróci³ do ojczyzny, ale tym razem do Strasburga
i Kolonii, gdzie na³o¿ono na niego obowi¹zki duszpasterza w tamtejszych
klasztorach ¿eñskich i gdzie wyk³ada³ teologiê oraz pe³ni³ obowi¹zki regensa19.
Na pocz¹tku lat 20. XIV wieku

pod zarzutem, ¿e g³osi pogl¹dy heretyckie, poci¹gniêto go do odpowiedzialno�ci
przed kapitu³¹ zakonu, a nastêpnie przed trybuna³ inkwizycji. Z³o¿y³ on przy tym
warunkowe odwo³anie na wypadek, je�liby g³osi³ jak¹� b³êdn¹ naukê. W odnale-
zionym ostatnio pi�mie obronnym o�wiadczy³, ¿e nie jest, ani nie zamierza³
byæ heretykiem. Na ¿¹dania odwo³ania pewnych nauk apelowa³ do papie¿a.
W Rzymie osobna kongregacja zbada³a jego pisma, przy czym potêpiono 28 tez
czê�ciowo jako heretyckie, w czê�ci jako podejrzane o herezjê, zuchwa³e lub �le
brzmi¹ce. Mistrz zmar³ w r. 1327 jeszcze przed og³oszeniem bulli zawieraj¹cej
wyrok potêpiaj¹cy20.

17 C. Karolak, W. Kunicki, H. Or³owski, Dzieje kultury�, dz. cyt., s. 63.
18 W. Szymona OP, Wielcy ludzie Ko�cio³a. Mistrz Eckhart, Kraków 2004, s. 11�13.
19 Por. tam¿e, s. 14�18.
20 F. Sawicki, U �róde³ chrze�cijañskiej my�li. �w. Augustyn, �w. Tomasz z Akwi-

nu, mistrz Eckhart, Komorów 2010, s. 141; por. W. Szymona OP, Wielcy ludzie Ko-
�cio³a�, dz. cyt., s. 21�22.
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Podkre�lenia wymaga tutaj tak¿e fakt, i¿ coraz to nowe i liczne funkcje nie
przeszkadza³y mu w pracy naukowej. Mistrz Eckhart jest bowiem autorem
wielu dzie³ napisanych zarówno w jêzyku niemieckim, jak i ³aciñskim, które na
szczê�cie dotrwa³y do naszych czasów i rysuj¹ nam pewien obraz niemiec-
kiej mistyki oraz wiary i pobo¿no�ci XIV stulecia:

� w jêzyku niemieckim:
Pouczenia duchowe (Die Reden der Unterweisung),
Kazania (Predigten),
Ksiêga boskich pocieszeñ (Das Buch der göttlichen Tröstung), wyda-

wana najczê�ciej wraz z kazaniem O cz³owieku szlachetnym (Vom edlen
Menschen) pod wspólnym tytu³em Liber benedictus Deus,

wiersz Granum sinapis (Das Senfkorn)*,
traktat O odosobnieniu (Von Abgeschiedenheit)*,

� w jêzyku ³aciñskim:
Trzyczê�ciowe dzie³o (Opus tripartitum),
komentarze do Ksiêgi Rodzaju, Wyj�cia, M¹dro�ci,
interpretacja Ewangelii wg �w. Jana,
kazania i wyk³ady o 24 rozdziale Ksiêgi M¹dro�ci Syracha (Sermones

et lectiones super Ecclesiastici caput 24)
fragment komentarza Pie�ni nad pie�niami,
Kwestie Paryskie (Quaestiones Parisienses),
Kazania (Sermones),
Interpretacja Modlitwy Pañskiej.

3.2. Mistrz Eckhart: Diz wort, daz ich gesprochen hân in latîne
(�) und sprichet als vil ze tiutsche�

Ju¿ na samym wstêpie nale¿y zaakcentowaæ, i¿ samego Mistrza Eckharta
n i e  w o l n o  traktowaæ jako t³umacza Pisma �wiêtego, a jego przek³adów
Biblii jako transpozycjê prawd Bo¿ych �zaklêtych� po ³acinie na kartach Wul-
gaty na jêzyk niemiecki. Ów dominikanin uchodzi raczej za egzegetê, którego
celem by³o przybli¿enie �owieczkom� woli ich �Dobrego Pasterza� (por. wy-
¿ej). Ten s³awny kaznodzieja zajmowa³ siê w g³ównej mierze interpretacj¹
Pisma �wiêtego, przy czym jednak okaza³o siê koniecznym prze³o¿enie
wybranych passusów tekstu na jêzyk zrozumia³y dla wiernych, tak aby byli
w stanie zrozumieæ, o co w ogóle chodzi w danym fragmencie Biblii.

Nale¿a³oby jednak zadaæ pytanie, czy chêæ przybli¿enia prostym wiernym
tre�ci biblijnych by³a jedyn¹ przyczyn¹ wyboru przez Mistrza Eckharta jêzyka

* Brak pewno�ci co do autorstwa Mistrza Eckharta.
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niemieckiego w swoich kazaniach. Otó¿ nasuwa siê te¿ inna odpowied�
ani¿eli ta, której w³a�ciwie oczekujemy. Wybór jêzyka niemieckiego móg³by
byæ tak¿e podyktowany faktem, i¿ jako ¿ywa mowa (w przeciwieñstwie
do wymieraj¹cej ju¿ w XIII wieku ³aciny), bardziej siê on nadawa³ do wyra-
¿ania tre�ci o charakterze metafizycznym oraz ujmowania w s³owa mowy
p³yn¹cej z pobo¿nego serca cz³owieka i jego wewnêtrznych prze¿yæ, na co
zwraca równie¿ uwagê w swojej pracy Kurt Ruh21.

Sam proces t³umaczenia przez niego urywków Pisma �wiêtego nie odby-
wa³ siê w sposób zaplanowany, a wrêcz przeciwnie: Eckhart dokonywa³ tego
raczej spontanicznie, tzn. podczas homilii, co wyja�nia, dlaczego jego kazania
s¹ tak �ci�le zwi¹zane z danym wycinkiem tekstu: �Kazania Eckharta s¹
niezrozumia³e przy pozbawieniu ich horyzontu Biblii (�). [Jego] sposób
t³umaczenia nie bêdzie [równie¿] zrozumia³y bez zapoznania siê z jego teologi¹
(tzn. zamierzona homilia ju¿ sama wp³ywa na le¿¹cy u jej podstaw biblijny
tekst)�22. Dziêki jego wzglêdnie dok³adnemu przek³adowi mo¿emy ponadto
oceniæ, w jaki sposób on sam pojmowa³ Bibliê.

Eckhart nie dysponowa³ ¿adnym gotowym niemieckim t³umaczeniem, a ju¿ na
pewno ¿adnym takim, które móg³by dzieliæ ze swoj¹ publiczno�ci¹, i które mu-
sia³by jedynie odczytaæ; t³umaczy pojedyncze ³aciñskie fragmenty ad hoc za
ka¿dym razem na nowo23.

W celu potwierdzenia eckhartowskiej dok³adno�ci w przek³adzie poszcze-
gólnych fragmentów biblijnych, zostan¹ poni¿ej zaprezentowane przyk³ady,
a mianowicie te same lub raczej bardzo podobne passusy pochodz¹ce z Ewan-
gelii wg �w. Marka, �w. £ukasza oraz �w. Mateusza w opozycji do odpowied-
nich fragmentów kazañ Eckharta, które zawieraj¹ przet³umaczony na jêzyk
niemiecki odpowiedni wycinek ³aciñskiego tekstu. Sk³adaæ siê one bêd¹
z czterech nastêpuj¹cych czê�ci:

� (1a) � fragment pochodz¹cy z ³aciñskiej Wulgaty24,

21 Por. K. Ruh, Meister Eckhart. Theologe, Prediger, Mystiker, München 1989.
22 F. Löser, Lateinische Bibel und volkssprachliche�, dz. cyt., s. 213, (t³um. moje

� P. O.). Tekst oryginalny: �Eckharts Predigten sind ohne den Horizont der Bibel
unverständlich (�). [Seine] Übersetzungsweise ist ohne die Kenntnis seiner Theo-
logie [auch] unverständlich (d.h. die geplante Predigt beeinflusst bereits den grund-
legenden Bibeltext)�.

23 Tam¿e, s. 218, (t³um. moje � P. O.). Tekst oryginalny: �Eckhart verfügte nicht
über eine fixierte deutsche Übersetzung, schon gar nicht über eine, die er mit dem
Publikum teilte und nur hätte vorlesen müssen; er übersetzt die einzelnen lateinischen
Stellen ad hoc jeweils neu�.

24 Por. http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vul-
gata_index_lt.html (26.06.2011).
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� (1b) � odpowiedni fragment kazania Eckharta wraz z t³umaczeniem
³aciñskiego fragmentu z Pisma �wiêtego25,

� (1c) � odpowiedni fragment zaczerpniêty z Biblii we wspó³czesnym
przek³adzie26,

� (1d) � odpowiedni fragment zaczerpniêty z Biblii w jêzyku polskim
w celu lepszego zrozumienia tre�ci27:

1a. Tu es Filius meus dilectus; in te complacui. (Mc 1,11)
1b. Nû schrîbet ein ewangeliste: Diz ist mîn sun, in dem ich mir wol

behage. (Mk 1,11)
1c. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden.

(Mk 1,11)
1d. Ty� jest mój Syn umi³owany, w Tobie mam upodobanie. (Mk 1,11)

2a. Tu es Filius meus dilectus; in te complacui mihi. (Lc 3,22)
2b. Nû schrîbet der ander êwangeliste: Diz ist mîn liber sun, in dem

mir alliu dinc behagent. (Lk 3,22)
2c. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden.

(Lk 3,22)
2d. Ty� jest mój Syn umi³owany, w Tobie mam upodobanie. (£k 3,22)

3a. Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi complacui. (Mt 3,17)
3b. Nû schrîbet der dritte êwangeliste: Diz ist mîn lieber sun, in dem

mir selber behage. (Mt 3,17)
3c. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe.

(Mt 3,17)
3d. Ten jest mój Syn umi³owany, w którym mam upodobanie. (Mt 3,17)

Jak wynika z powy¿szych przek³adów, Eckhart t³umaczy wybrane frag-
menty potrzebne mu w danym momencie do kazania w sposób wolny i nie
trzyma siê niewolniczo ³aciñskiego tekstu wyj�ciowego. Pomimo tego, ¿e pierw-
sze zdanie ³aciñskie u wszystkich trzech ewangelistów brzmi w zasadzie
jednakowo, ich niemieckie odwzorowania nie zgadzaj¹ siê ze sob¹ w ca³ej
rozci¹g³o�ci. W dwóch przypadkach bowiem (2b, 3b) natrafiamy na s³owo
lieber, które zosta³o dodane przez autora przek³adu, a którego �ladu nie odnaj-
dziemy w ³aciñskim tek�cie wyj�ciowym. Kolejne zdania w oficjalnym jêzyku
Ko�cio³a czasów �redniowiecznych ró¿ni¹ siê znacznie od siebie, co znajduje
równie¿ wyraz w ich eckhartowskiej transpozycji.

25 Por. F. Löser, Lateinische Bibel und volkssprachliche�, dz. cyt., s. 221.
26 Por. Die Bibel. Altes und Neues Testament. Einheitsübersetzung, Verlag Her-

der, Freiburg, Wien, Basel 2006.
27 Por. http://www.biblia.poznan.pl/PS/Biblia.htm (26.06.2011).
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Bardzo ciekawy przypadek w spu�ci�nie Mistrza Eckharta stanowi tak¿e
jego 9 kazanie zaczynaj¹ce siê od s³ów zaczerpniêtych z Ksiêgi M¹dro�ci
Syracha Quasi stella matutina (Syr 50,6-7), gdzie niemiecki kaznodzieja
oddaje siê rozwa¿aniom natury jêzykowej.

1a. Quasi stella matutina in medio nebulae et quasi luna plena in
diebus fest et quasi sol refulgens super templum Dei. (Ecc 50,6-7)

1b. Als ein morgensterne mitten in dem nebel und als ein voller mâne
in sînen tagen und als ein widerschînendiu sunne alsô hât dirre geliuhtet
in dem tempel gotes. (Sir 50,6)

1c. Wie ein leuchtender Stern zwischen den Wolken, wie der Voll-
mond in den Tagen des Festes, wie die strahlende Sonne über dem Königs-
palast, wie ein Regenbogen, der in den Wolken erscheint, (Sir 50,6)

1d. Jak gwiazda zaranna po�ród chmur, jak ksiê¿yc w pe³ni w dniach
�wi¹tecznych, jak s³oñce �wiec¹ce na przybytek Najwy¿szego, jak têcza
wspaniale b³yszcz¹ca w chmurach, (Syr 50,6)

Jego przemy�lenia filologiczne dotycz¹ ³aciñskiego s³owa quasi, które
po niemiecku oddaje jako als (pol. jak):

�Jak gwiazda zaranna w�ród mgie³�. Zwrócê teraz uwagê na s³owo �quasi�.
Znaczy ono �jak�, a w szkole dzieci zw¹ je �przys³ówkiem�28.

Widaæ zatem, ¿e kwestie gramatyczne oraz zagadnienie zwi¹zane z prze-
t³umaczeniem owego s³owa zainteresowa³y egzegetê, ale mimo to nie by³y
g³ównym tematem jego kaznodziejskich rozwa¿añ, gdy¿ na koñcu swej homilii
dodaje:

Cz³owiek (�) musi byæ jak gwiazda zaranna: zawsze obecny przed Bogiem,
zawsze �przy� Nim, jednakowo Mu bliski, wy¿szy ponad wszystkie rzeczy ziem-
skie. Musi byæ �przys³ówkiem� przy S³owie29.

Freimut Löser dowodzi tak¿e, ¿e Mistrz Eckhart przywi¹zywa³ do�æ du¿¹
wagê do szyku zdania, co z reszt¹ wyra�nie udowadnia na przyk³adzie urywka
kazania 30:

28 Mistrz Eckhart, Kazanie 9, http://adoratio.pl/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=1154:mistrz-eckhart-kazanie-9&catid=51:teologia&Itemid=104
(26.06.2011). Tekst oryginalny: F. Löser, Lateinische Bibel und volkssprachliche�,
dz. cyt., s. 220: �ich meine daz wörtelin «quasi», daz heizet «als», das heizent diu kint
in der schuloe ein bîwort�.

29 Tam¿e. Tekst oryginalny: F. Löser, Lateinische Bibel und volkssprachliche�,
dz. cyt., s. 220: �der mensche (�) sol sîn als ein morgensterne: iemermê gote gegewertic
und iemermê bî und glîch nâhe und erhaben über alliu irdischiu dinc und bî dem worte
(�) ein bîwort�.
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Gdy wczoraj siedzia³em w jakim� miejscu, powtarza³em te s³owa z Pater noster:
�B¹d� wola Twoja!� By³oby lepiej, gdyby by³o napisane: �Niech wola bêdzie
Twoja!� Niech moja wola stanie siê Jego wol¹, abym ja siê sta³ Nim. Bo taki
w³a�nie jest sens tych s³ów z Pater noster30.

Nadzwyczaj dok³adnie widaæ, i¿ szyk pogrubionych czê�ci zdañ jest
ró¿ny. Jedna z nich: �B¹d� wola Twoja!� (�dîn wille der werde!�) wystê-
puje w Pater noster, ale Eckhart w swoim przek³adzie wybra³: �Niech wola
bêdzie Twoja!� (�werde wille dîn!�), czyli tak¹, która zgadza siê z ³aciñsk¹
wersj¹ modlitwy i która wed³ug Susanne Köbele najbardziej bêdzie wyostrzaæ
sens wypowiedzi31.

W kazaniach Mistrza Eckharta uderzaj¹cy jest tak¿e jednakowy schemat
wyg³aszania homilii, tzn. kaznodzieja najpierw przytacza jaki� fragment Pisma
�wiêtego, czytaj¹c go po ³acinie, a nastêpnie zaczyna swój komentarz lub
interpretacjê powy¿szego tekstu w jêzyku niemieckim:

1. �Diz wort, daz ich gesprochen hân in latîne, daz ist geschriben in
der epistel [�] und sprichet daz wort ze tiutsche alsô�32.

2. �Diz wort, daz ich gesprochen hân in latîne, daz stât geschriben
in dem heiligen êvangeliô und sprichet als vil ze tiutsche�33.

3. �Ich hân ein wörtelin gesprochen des êrsten in dem latîne, daz
stât geschriben in dem êvangeliô und sprichet alsô ze tiutsche�34.

30 Mistrz Eckhart, Kazanie 30, http://adoratio.pl/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=1276:mistrz-eckhart-kazanie-30&catid=51:teologia&Itemid=104
(26.06.2011). Tekst oryginalny: F. Löser, Lateinische Bibel und volkssprachliche�,
dz. cyt., s. 225: �Ich saz gester an einer stat, dô sprach ich ein wörtelin, daz stât in dem
pater noster und sprichet: dîn wille der werde! Mêr; ez wáere bezzer: werde wille dîn!;
daz mîn wille sîn wille werde, daz ich er werde: daz meinet daz pater noster�.

31 Por. S. Köbele, Primo aspectu monstruosa. Schriftauslegung bei Meister Ec-
khart, s. 73, �Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur� 122, s. 62�81,
Stuttgart 1993.

32 Mistrz Eckhart, Kazanie 10, w: F. Löser, Lateinische Bibel und volkssprachli-
che�, dz. cyt., s. 218. T³umaczenie: S³owa, które przytoczy³em po ³acinie wziête s¹
z czytania (�). Znacz¹ one: (�), http://adoratio.pl/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=1155:mistrz-eckhart-kazanie-10&catid=51:teologia&Itemid=104
(26.06.2011).

33 Mistrz Eckhart, Kazanie 22, w: F. Löser, Lateinische Bibel und volkssprachli-
che�, dz. cyt., s. 218. T³umaczenie: S³owa �wiêtej Ewangelii, które przytoczy³em
po ³acinie, znacz¹: (�), http://adoratio.pl/index.php?option=com_content&view=ar-
ticle&id=1245:mistrz-eckhart-kazanie-22&catid=51:teologia&Itemid=104 (26.06.2011).

34 Mistrz Eckhart, Kazanie 2, w: F. Löser, Lateinische Bibel und volkssprachli-
che�, dz. cyt., s. 218. T³umaczenie: S³owa te, zapisane w Ewangelii, a przytoczone
przeze mnie najpierw po ³acinie, znacz¹ (�), http://adoratio.pl/index.php?option=com_
content&view=article&id=1140:mistrz-eckhart-kazanie-2&catid=51:teologia&Itemid
=104 (26.06.2011).

Piotr Owsiñski
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Na podstawie wy¿ej przytoczonej egzemplifikacji widaæ bardzo dok³adnie,
jak du¿y nacisk k³adzie Eckhart na to, ¿e odczytane w jêzyku ³aciñskim s³owa
zawsze s¹ s³owami pisanymi, od których dopiero mo¿na rozpocz¹æ swoje roz-
wa¿ania. T³umaczenie za� jawi siê tu byæ pierwsz¹ czynno�ci¹ kaznodziei35.

Dopiero teraz mo¿na postawiæ sobie po raz kolejny pytanie: czy Jan
z Hochheim, ewentualnie Mistrz Eckhart, by³ t³umaczem, a jeszcze dok³adniej
rzecz ujmuj¹c � t³umaczem Biblii � w najbardziej krystalicznym znaczeniu
tego s³owa?

Otó¿ na pewno by³ kaznodziej¹, filozofem, mistykiem i egzeget¹, któremu
g³êboko zapad³o w sercu pragnienie, aby przybli¿yæ prostemu cz³owiekowi
prawdy spisane na kartach Pisma �wiêtego. Przy tym jednak okaza³o siê
nieodzownym prze³o¿enie Bo¿ych s³ów na jêzyk zrozumia³y dla ludzi, których
zbawienie dusz jemu powierzono. Przek³ad biblijnych ksi¹g w jego wydaniu
nigdy nie by³ zatem celem samym w sobie, a jedynie �rodkiem do celu, tj.
popularyzacji oraz interpretacji S³owa Bo¿ego w�ród �owieczek Dobrego
Pasterza�. Mistrz Eckhart nale¿y równie¿ do grupy ludzi w historii ludzko�ci,
które pragnê³y opisaæ to, czego opisaæ siê nie da. W jego wypadku owo prag-
nienie przybra³o tak¿e formê rozwoju jêzyka niemieckiego, gdy¿ zawdziêcza-
my mu wiele s³ów mowy niemieckiej, które po dzieñ dzisiejszy pozostaj¹
w u¿yciu36. Ad maiorem Dei gloriam.

Zusammenfassung

�DIE MITTELALTERLICHEN VERSUCHE DER ÜBERTRAGUNG

VON BIBLISCHEN INHALTEN INS DEUTSCHE.
OTFRID VON WEIßENBURG, NOTKER III., MEISTER ECKHART�

Im vorliegenden Artikel weist man vor allem auf die Sehnsucht der Menschen
nach dem Gottes Wort hin. Man hob aber ebenfalls den Willen der Bibelübersetzer
oder, besser gesagt, der Übersetzer von biblischen Inhalten und einzelnen Abschnit-
ten hervor, die danach trachteten, dem gemeinen Mann die Gottes Botschaft an-
zunähern, auszulegen und noch verständlicher zu machen. Es wurden hier drei
Persönlichkeiten aus der Geschichte der Bibelübersetzung dargestellt, die einen we-
sentlichen Beitrag zur Bibeltransponierung leisteten. Gemeint sind hier: Otfrid von
Weißenburg, Notker III. aus Sankt Gallen und Meister Eckhart, der doch im Vorder-
grund dieser Arbeit steht.

35 Por. F. Löser, Lateinische Bibel und volkssprachliche�, dz. cyt., s. 218.
36 Por. B. Wójcik, Meister Eckhart � der �Lesemeister� als �Lebemeister� an-

hand der predigt �Quasi stella matutina�, s. 44, w: http://www.lingua.amu.edu.pl/
Lingua_10/WOJCIK.pdf (06.06.2011).

�redniowieczne próby przek³adu tre�ci biblijnych na j. niemiecki
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Man präsentiert auch einige Abschnitte der Übertragungen von biblischen Inhal-
ten, die diesen drei Männern entstammen, um zu veranschaulichen, wie ihre Arbeit
an der Übersetzung und ihre Herangehensweise zum biblischen Text aussahen.

Schließlich wurde das Leben Meister Eckharts kurz und bündig dargestellt,
um später seine Arbeit als Prediger und Übersetzer zu zeigen.

Mgr Piotr OWSIÑSKI � ur. w 1984 r. w Chmielniku. Studia wy¿sze ukoñczy³
w 2008 r. w Instytucie Filologii Germañskiej Wydzia³u Filologicznego Uniwersytetu
Jagielloñskiego w Krakowie, broni¹c pracy magisterskiej pt.: Vorluthersche und lu-
thersche Bibelübersetzungen. Versuch eines Vergleichs anhand von ausgewählten
Textabschnitten. W tym samym roku rozpocz¹³ studia doktoranckie na Wydziale
Filologicznym UJ. Asystent w Zak³adzie Jêzykoznawstwa Germañskiego Instytutu
Filologii Germañskiej UJ. Organizator i uczestnik licznych konferencji lingwistycz-
nych. Opublikowa³: T³umaczenie Biblii Marcina Lutra i jego znaczenie dla �wiata
chrze�cijañskiego, �Kieleckie Studia Teologiczne�, 8 (2009), s. 415�422; �Niemiecka
Biblia Malborska vel Królewiecka z XIV w. � S³owo Bo¿e w�ród pogañskich
Prusów� � chrze�cijañskie misje czy butne d¹¿enia Zachodu?, �Buski Kwartalnik
Edukacyjny�, 32 (2010), pa�dziernik, listopad, grudzieñ, s. 2�8; Vorluthersche und
luthersche Bibelübersetzung. Versuch eines Vergleichs anhand von ausgewählten
Textabschnitten, �Germanica Wratislaviensia�, 133 (2011), s. 145�159.

Piotr Owsiñski
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Ks. Adam Perz � Kielce

DEKALOG JAKO S£OWO BOGA DO CZ£OWIEKA

I JEGO ODCZYTANIE PRZEZ M£ODZIE¯

Wprawdzie w posynodalnej Adhortacji apostolskiej Verbum Domini
Ojca �wiêtego Benedykta XVI o S³owie Bo¿ym w ¿yciu i misji Ko�cio³a
z 30 wrze�nia 2010 r. nie ma s³ów: Dekalog ani Przykazania Bo¿e, jednak
kilka stwierdzeñ papie¿a mo¿na odnie�æ do Dekalogu. Przede wszystkim
mówi on o tym, ¿e niewidzialny Bóg daje siê poznaæ cz³owiekowi, przemawia
do ludzi jak do przyjació³, prowadzi dialog, okazuje swoj¹ mi³o�æ, chce, aby
ludzie byli we wspólnocie z Nim1. Dekalog jest znakiem Bo¿ej mi³o�ci do ludzi.
Pomaga odczytaæ zobowi¹zania wyp³ywaj¹ce z prawa moralnego, przede
wszystkim z prawa naturalnego, wyrytego w sercach ludzkich2. Przykazania
Bo¿e spe³niaj¹ rolê noktowizora (pozwala widzieæ w nocy): uwypuklaj¹ prawo
naturalne wpisane w naturê ludzk¹3. Ksiêgi Pisma �wiêtego ucz¹ prawdy4.
Dekalog jest czê�ci¹ integraln¹ Biblii; wskazuje drogê do Prawdy.

Jeden z polskich biblistów okre�la Dekalog s³owami: �dziesiêæ prostych
s³ów�5. Czy rzeczywi�cie s¹ to proste s³owa? Czy ludzie znaj¹ Dekalog?

�Kieleckie Studia Teologiczne�
10 (2011), s. 43�67

1 Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini (dalej VD), nr 6.
2 Por. tam¿e, nr 9; A. Dro¿d¿, Dekalog, cz. I, Tarnów 1994, s. 12. �Dziesiêæ przyka-

zañ, bêd¹c wyrazem podstawowych powinno�ci cz³owieka wzglêdem Boga i wzglêdem
bli�niego, objawia w swojej istotnej tre�ci powa¿ne zobowi¹zania. S¹ one ze swojej
natury niezmienne i obowi¹zuj¹ zawsze i wszêdzie. Nikt nie mo¿e od nich dyspenso-
waæ. Dziesiêæ przykazañ wyry³ Bóg w sercu cz³owieka�. Katechizm Ko�cio³a Katolic-
kiego (dalej KKK), nr 2072.

3 �Dekalog stanowi uprzywilejowany wyraz «prawa naturalnego»: Od pocz¹tku
Bóg zakorzeni³ w sercach ludzi zasady prawa naturalnego. Potem ograniczy³ siê do ich
przypomnienia. By³ to Dekalog�. KKK 2070.

4 Por. VD 19.
5 H. Muszyñski, �Dziesiêæ prostych s³ów Boga� zwanych Dekalogiem, AK 117

(1991), z. 2�3, s. 221�234.
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Odpowied� na to pytanie wydaje siê byæ twierdz¹ca, s¹ jednak spo³eczeñstwa
w Europie, w których wiedza o Dekalogu jest bardzo znikoma. I to ju¿
na poziomie znajomo�ci tekstu, nie mówi¹c o tre�ci. Katecheci w Polsce
te¿ martwi¹ siê tym, ¿e m³odzie¿ ma k³opoty z wymienieniem Dziesiêciu
Przykazañ. Chyba jednak te �proste s³owa� nie s¹ takie proste, jakby mog³o
siê wydawaæ.

1. �Dekalog� m³odzie¿y a Dekalog Boga

Symptomatycznym przyk³adem w tym wzglêdzie mo¿e byæ swoisty �de-
kalog�6 u³o¿ony przez 16-latków, licealistów z Pisza, Radomia i Wyszkowa.
Oto wed³ug nich dziesiêæ �przykazañ� wspó³czesnej m³odzie¿y:

1. Nie zabijaj innych.
2. Nie zabijaj siebie.
3. Czcij ojca swego i matkê swoj¹ � je�li na to zas³u¿yli.
4. Rodzice, rozmawiajcie ze swoimi dzieæmi.
5. K³am, to pozwala ³atwiej ¿yæ.
6. Kradnij, gdy musisz; gdy masz okazjê.
7. Kochaj siê, ale szanuj swoje cia³o! Trzeba wiedzieæ gdzie, kiedy i z kim.
8. Bez chodzenia do ko�cio³a te¿ mo¿esz byæ dobrym cz³owiekiem i ka-

tolikiem.
9. Nie zazdro�æ szpanerom � nie warto.

10. Szanuj siebie i innych7.

Choæ jest pewne, ¿e ten �dekalog� nie odzwierciedla przekonañ wszyst-
kich m³odych Polaków, to jednak s¹ m³odzi ludzie, którzy chêtnie podpisaliby
siê pod nim. I to jest niepokoj¹ce. Zw³aszcza sformu³owanie �przykazañ� 5�8
musi budziæ du¿e obawy. Warto wiêc zatrzymaæ siê nad tym katalogiem wspó³-
czesnych �przykazañ� i spróbowaæ zrozumieæ, co jego autorzy chcieli w ten
sposób wyraziæ oraz o czym �wiadcz¹ te wypowiedzi.

Najpierw jednak nale¿y odwo³aæ siê do Dekalogu oryginalnego, z góry
Synaj, pochodzenia Boskiego. Odniesienie siê do pierwowzoru Dekalogu

6 Dla precyzyjnego rozró¿nienia stosowany bêdzie konsekwentnie cudzys³ów
i ma³a litera dla okre�lenia �dekalogu� (�przykazania�) �wypracowanego� przez m³o-
dzie¿, a s³owa Boga z góry Synaj bêd¹ pisane bez cudzys³owu i du¿¹ liter¹ (Dekalog,
Przykazanie/a). Dodatkowo na oznaczenie kolejnych �przykazañ� bêd¹ u¿ywane cyfry
arabskie, za� Przykazañ � rzymskie.

7 �Dekalog� powsta³ na ¿yczenie �Gazety Wyborczej� i w lipcu 2007 r. zosta³
zamieszczony na jej ³amach. Por. J. Grabowska, Kradnij, gdy musisz, http://wybor-
cza.pl/1,82709,4309180.html (30 maja 2011).
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jest konieczne, aby zaj¹æ miarodajne stanowisko wobec �dekalogu�. Chodzi
o dwa miejsca w Starym Testamencie, gdzie jest umieszczony Dekalog,
a tak¿e o jego wersjê nowotestamentow¹.

Pierwszy tekst Dekalogu znajduje siê w Ksiêdze Wyj�cia. Zaczyna siê od
zapowiedzi nawi¹zuj¹cej do poprzedniego rozdzia³u, gdzie mowa jest o spotka-
niu Boga z Moj¿eszem na Synaju, i jednocze�nie podkre�laj¹cej, ¿e s¹ to s³owa
Boga. Oto tre�æ Dekalogu:

Wtedy mówi³ Bóg wszystkie te s³owa: �Ja jestem Pan, twój Bóg, który ciê wywiód³
z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Nie bêdziesz mia³ cudzych bogów obok Mnie! Nie bêdziesz czyni³ ¿adnej rze�by
ani ¿adnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko,
ani tego, co jest w wodach pod ziemi¹! Nie bêdziesz oddawa³ im pok³onu i nie
bêdziesz im s³u¿y³, poniewa¿ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który
karze wystêpek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia wzglêdem
tych, którzy Mnie nienawidz¹. Okazujê za� ³askê a¿ do tysi¹cznego pokolenia tym,
którzy Mnie mi³uj¹ i przestrzegaj¹ moich przykazañ.
Nie bêdziesz wzywa³ imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdy¿ Pan nie
pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.
Pamiêtaj o dniu szabatu, aby go u�wiêciæ. Sze�æ dni bêdziesz pracowaæ i wykony-
waæ wszystkie twe zajêcia. Dzieñ za� siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga
twego. Nie mo¿esz przeto w dniu tym wykonywaæ ¿adnej pracy ani ty sam, ani syn
twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje byd³o, ani
cudzoziemiec, który mieszka po�ród twych bram. W sze�ciu dniach bowiem uczy-
ni³ Pan niebo, ziemiê, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym za� dniu
odpocz¹³. Dlatego pob³ogos³awi³ Pan dzieñ szabatu i uzna³ go za �wiêty.
Czcij ojca twego i matkê twoj¹, aby� d³ugo ¿y³ na ziemi, któr¹ Pan, Bóg twój, da
tobie.
Nie bêdziesz zabija³.
Nie bêdziesz cudzo³o¿y³.
Nie bêdziesz krad³.
Nie bêdziesz mówi³ przeciw bli�niemu twemu k³amstwa jako �wiadek.
Nie bêdziesz po¿¹da³ domu bli�niego twego. Nie bêdziesz po¿¹da³ ¿ony bli�niego
twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wo³u, ani jego os³a, ani
¿adnej rzeczy, która nale¿y do bli�niego twego� (Wj 20,1-17).

Powy¿szy tekst pochodzi z tradycji elohistycznej, z VIII w. przed Chr.
Jest to tekst starszy. Dekalog zosta³ tu umieszczony miêdzy propozycj¹
i przygotowaniem przymierza (Wj 19) a jego zawarciem u stóp góry Synaj
(Wj 24). Chocia¿ literacko wydaje siê to umieszczenie nie na miejscu, teo-
logicznie wyra¿a rzecz bardzo wa¿n¹: Dekalog jest w centrum, stanowi serce
przymierza8.

8 Por. S. Cipriani, Le tavole della legge mosaica, w: I dieci comandamenti oggi,
Roma 1995, s. 22.
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W Ksiêdze Powtórzonego Prawa (5,6-21) znajduje siê druga wersja De-
kalogu, zasadniczo identyczna, ale zawieraj¹ca niewielkie zmiany �wiadcz¹ce
o pewnym przemy�leniu, które nast¹pi³o poprzez stulecia w celu lepszego umo-
tywowania Przykazañ, albo w celu uczynienia ich bardziej zrozumia³ymi9. Ten
tekst pochodzi z tradycji deuteronomistycznej, z VII w. przed Chr. Podwójno�æ
tekstów wyra¿a wielkie znaczenie Dekalogu; je�li autor Piêcioksiêgu umie�ci³
go a¿ dwa razy, to znaczy, ¿e by³ on bardzo wa¿ny dla Izraela10.

Choæ Dekalog pochodzi ze Starego Testamentu, to jednak w Nowym
Testamencie, w Kazaniu na Górze, znajduj¹ siê tre�ciowe odpowiedniki
Dziesiêciu Przykazañ11. Co prawda, w kilku przypadkach wersja nowotes-
tamentowa odbiega od wersji ze starotestamentowej, ale tre�æ jest zasadniczo
identyczna. Gwoli �cis³o�ci poni¿ej s¹ podane odno�niki nowotestamentowe12:

� I Przykazanie: Nikt nie mo¿e dwom panom s³u¿yæ. Bo albo jednego
bêdzie nienawidzi³, a drugiego mi³owa³; albo z jednym bêdzie trzyma³,
a drugim wzgardzi. Nie mo¿ecie s³u¿yæ Bogu i Mamonie (Mt 6,24); ¯aden
s³uga nie mo¿e dwom panom s³u¿yæ. Gdy¿ albo jednego bêdzie nienawi-
dzi³, a drugiego mi³owa³; albo z tamtym bêdzie trzyma³, a tym wzgardzi.
Nie mo¿ecie s³u¿yæ Bogu i Mamonie (£k 16,13); Jest [...] napisane: Panu,
Bogu swemu, bêdziesz oddawa³ pok³on i Jemu samemu s³u¿yæ bêdziesz
(Mt 4,10);

� II Przykazanie: niech siê �wiêci imiê Twoje! (Mt 6,9); Ojcze, niech
siê �wiêci Twoje imiê (£k 11,2);

� III Przykazanie: Gdy siê modlicie, nie b¹d�cie jak ob³udnicy... (Mt
6,5); Je�li wiêc przyniesiesz dar swój przed o³tarz i tam wspomnisz, ¿e
brat twój ma co� przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez o³tarzem,
a najpierw id� i pojednaj siê z bratem swoim! Potem przyjd� i dar swój
ofiaruj! (Mt 5,23-24);

9 Porz¹dek przykazañ jest taki sam, zmieniono jedynie kolejno�æ ostatnich dwu.
W Ksiêdze Powtórzonego Prawa zakaz po¿¹dania ¿ony bli�niego znajduje siê przed
zakazem po¿¹dania rzeczy bli�niego. To ewidentny znak wiêkszego poszanowania
kobiety, która nie jest podobna do ¿adnego przedmiotu, ani nie jest w³asno�ci¹ mê¿a.
Inna zauwa¿alna ró¿nica to motywacja odpoczynku �wi¹tecznego: w Ksiêdze Wyj�cia
motywuje siê go odpoczynkiem Boga siódmego dnia po stworzeniu (por. Rdz 2,1-3).
W Ksiêdze Powtórzonego Prawa natomiast motywacja jest raczej spo³eczna: wyzwo-
lenie cz³owieka, tak¿e obcokrajowca, spod jarzma niewoli pracy. Pamiêtaj, ¿e by³e�
niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadzi³ ciê stamt¹d Pan, Bóg twój, rêk¹ moc-
n¹ i wyci¹gniêtym ramieniem: przeto ci nakaza³ Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu
(Pwt 5,15). Por. tam¿e, s. 22�24.

10 Por. tam¿e, s. 22.
11 Wszystkich Dziesiêciu Przykazañ, nie tylko V, VI i VIII � jak zaznacza Biblia

Tysi¹clecia. Por. A. Dro¿d¿, Dekalog, dz. cyt., s. 15.
12 Por. tam¿e, s. 15�17.
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� IV Przykazanie: Bóg przecie¿ powiedzia³: Czcij ojca i matkê oraz:
Kto z³orzeczy ojcu lub matce, niech �mieræ poniesie. Wy za� mówicie:
�Kto by o�wiadczy³ ojcu lub matce: Darem [z³o¿onym w ofierze] jest to,
co dla ciebie mia³o byæ wsparciem ode mnie, ten nie potrzebuje czciæ
swego ojca ni matki�. I tak ze wzglêdu na wasz¹ tradycjê znie�li�cie przy-
kazanie Bo¿e. Ob³udnicy... (Mt 15,5-7);

� V Przykazanie: S³yszeli�cie, ¿e powiedziano przodkom: Nie zabijaj!;
a kto by siê dopu�ci³ zabójstwa, podlega s¹dowi. A Ja wam powiadam:
Ka¿dy, kto siê gniewa na swego brata, podlega s¹dowi... (Mt 5,21-22);

� VI Przykazanie: S³yszeli�cie, ¿e powiedziano: Nie cudzo³ó¿! A Ja
wam powiadam: Ka¿dy, kto po¿¹dliwie patrzy na kobietê, ju¿ siê w swoim
sercu dopu�ci³ z ni¹ cudzo³óstwa (Mt 5,27-28);

� VII Przykazanie: Nie gromad�cie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól
i rdza niszcz¹ i gdzie z³odzieje w³amuj¹ siê, i kradn¹. Gromad�cie sobie
skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszcz¹ i gdzie z³odzieje nie
w³amuj¹ siê, i nie kradn¹. Bo gdzie jest twój skarb, tam bêdzie i serce
twoje (Mt 6,19-21); Starajcie siê naprzód o królestwo �Boga� i o Jego
sprawiedliwo�æ, a to wszystko bêdzie wam dodane (Mt 6,33);

� VIII Przykazanie: S³yszeli�cie równie¿, ¿e powiedziano przodkom:
Nie bêdziesz fa³szywie przysiêga³, lecz dotrzymasz Panu swej przysiêgi.
A Ja wam powiadam: Wcale nie przysiêgajcie, ani na niebo, bo jest tro-
nem Bo¿ym; ani na ziemiê, bo jest podnó¿kiem stóp Jego; ani na Jerozo-
limê, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoj¹ g³owê nie przysiêgaj,
bo nie mo¿esz nawet jednego w³osa uczyniæ bia³ym albo czarnym. Niech
wasza mowa bêdzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Z³ego pocho-
dzi (Mt 5,33-37);

� IX Przykazanie: Powiedziano te¿: Je�li kto chce oddaliæ swoj¹
¿onê, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam: Ka¿dy, kto odda-
la swoj¹ ¿onê � poza wypadkiem nierz¹du � nara¿a j¹ na cudzo³óstwo;
a kto by oddalon¹ wzi¹³ za ¿onê, dopuszcza siê cudzo³óstwa (Mt 5,31-32);

� X Przykazanie: Nie to, co wchodzi do ust, czyni cz³owieka nieczy-
stym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym. Z serca bowiem po-
chodz¹ z³e my�li, zabójstwa, cudzo³óstwa, czyny nierz¹dne, kradzie¿e,
fa³szywe �wiadectwa, przekleñstwa. To w³a�nie czyni cz³owieka nieczy-
stym (Mt 15,11.19-20a).

W celu lepszego przyswojenia sobie tre�ci Dekalogu, ustalono w ci¹gu
wieków formu³ê katechetyczn¹ (katechizmow¹, pacierzow¹), to znaczy skrót,
esencjê wszystkich przykazañ. �W XV w. ustali³ siê zwyczaj wyra¿ania
przykazañ Dekalogu w formu³ach rymowanych, ³atwych do zapamiêtania
i o pozytywnym charakterze. U¿ywa siê ich jeszcze dzisiaj�13.

13 KKK 2065.
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Na tle dotychczasowych refleksji zostanie podjêta próba zajêcia stanowiska
wobec sformu³owañ �przykazañ� znajduj¹cych siê w �dekalogu� m³odzie¿y.

2. Nie zabijaj � szanuj innych i siebie

Pierwsze dwa i ostatnie �przykazanie� z �dekalogu� m³odzie¿y ³¹cz¹ siê
ze sob¹ i dotycz¹ zakazu zabijania innych (1. �Nie zabijaj innych�), zakazu
zabijania siebie (2. �Nie zabijaj siebie�), oraz nakazu szacunku dla siebie i in-
nych (10. �Szanuj siebie i innych�). Mówi¹ one o konieczno�ci poszanowania
¿ycia cudzego14 i w³asnego15. Zabijanie siebie � wed³ug m³odzie¿y � mo¿e
odbywaæ siê poprzez za¿ywanie narkotyków, palenie i picie. M³odzi ludzie mówi¹
tak¿e o braku szacunku wobec innych osób16 (peda³y, szpanerzy, mieszkañcy
innych miejscowo�ci, samotni, ci, którzy nie integruj¹ siê z innymi). Widz¹ te¿
problem nadu¿ywania w³adzy przez pracodawców wobec pracowników.

V Przykazanie Bo¿e jest bardzo krótkie i stanowcze. Sk³ada siê z czasow-
nika poprzedzonego przeczeniem �nie�. Jan Pawe³ II w Radomiu, podczas
swej pielgrzymki zasadzaj¹cej siê na tre�ci poszczególnych Przykazañ Bo-
¿ych, tak mówi³ odno�nie do tego Przykazania:

14 W komentarzu do 1. �przykazania� jest zamieszczona wypowied� osoby podpi-
sanej pseudonimem �Jude�: �To jest najwa¿niejsze dla wszystkich!�. Znajduje siê ona
w tym samym miejscu, co �dekalog�: http://wyborcza.pl/1,82709,4309180.html
(11.04.2011). Pozosta³e wypowiedzi m³odych ludzi bêd¹ pochodziæ z tego samego miej-
sca, dlatego �ród³o nie bêdzie ju¿ podawane w przypisach.

15 � Maksik: �Dzisiaj wszyscy co� za¿ywaj¹, ale mówi¹, ¿e to nie grzech, bo nie
ma tego w dekalogu�;

� Aga: �Sk³anianie do za¿ywania narkotyków to te¿ zabijanie�;
� Lidka: �Po co paliæ? Albo piæ? Cia³o tylko siê od tego psuje. Moi koledzy

bior¹, pal¹, pij¹. Mnie te¿ próbowali wkrêciæ, ale ja umiem powiedzieæ: nie! (�) Umiem
siê bawiæ bez tego. Niektórzy, ¿eby siê dobrze bawiæ, musz¹ siê najpierw naæpaæ. Wstrzy-
kuj¹ sobie co�. Pó�niej widzê, jak siê zachowuj¹: drgawki i gor¹czka�.

16 � Piti: �Powiem wam, kogo u nas w mie�cie siê nie szanuje: a) szpanerów,
b) peda³ów (s¹ inni), c) kolniaków (Kolno � miasto niedaleko Pisza)�;

� Tomik: �Du¿o osób mnie nie szanuje, ale nie mówi¹ mi tego prosto w oczy,
czê�ciej za plecami. Nie szanuje siê tych, którzy nie integruj¹ siê z innymi. S¹ zamkniêci
w sobie i cisi�;

� Aga: �W moim �rodowisku nie szanuje siê osób, które s¹ samotne. Zamiast
pomóc, maj¹ je za gorsze�;

� Marlon: �Ludzie u nas podzielili siê na lepszych (bogatszych i ustawio-
nych) i gorszych (biedniejszych). Ci lepsi czêsto wykorzystuj¹ swoj¹ pozycjê. Szef
do mojego ojca: «Co� ci siê nie podoba, to wynocha. Na twoje miejsce czeka piêciu
chêtnych»�.
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�Nie zabijaj� � zakaz stanowczy i absolutny, który równocze�nie afirmuje prawo
ka¿dego cz³owieka do ¿ycia: od pierwszej chwili poczêcia a¿ do naturalnej �mierci.
Prawo to w sposób szczególny bierze w obronê ludzi niewinnych i bezbronnych17.

W Przykazaniu u¿yty jest czasownik hebrajski rasah. Oznacza on samo-
wolne, wyp³ywaj¹ce z osobistych pobudek, nierzadko zaplanowane i bêd¹ce
wyrazem egoizmu lub zemsty u�miercenie drugiego cz³owieka, a w jêzyku
polskim najlepiej odpowiada mu czasownik �mordowaæ�, st¹d te¿ najlepszym
t³umaczeniem V Przykazania jest zakaz: Nie bêdziesz mordowa³!18.

¯ycie cz³owieka jest nienaruszalne. Nienaruszalne jest nawet ¿ycie Kaina
(por. Rdz 9,5-6), gdy¿ ka¿dy cz³owiek stworzony przez Boga na obraz
i podobieñstwo Bo¿e, jest ostatecznie od Niego zale¿ny. Dlatego ka¿de zabój-
stwo cz³owieka traktowane jest jako grzech bezbo¿no�ci i profanacji. Punkt
centralny starotestamentowego nauczania o nienaruszalno�ci ¿ycia ludzkiego
stanowi przekonanie, i¿ tylko Bóg jest ca³kowitym Panem tego ¿ycia. Nikt
z ludzi nie mo¿e sobie przyw³aszczyæ prawa zabijania kogokolwiek19.

Choæ Przykazanie jest sformu³owane negatywnie, obejmuje równie¿ tre-
�ci pozytywne i wzywa do zajêcia okre�lonych postaw i do odpowiednich za-
chowañ. Wierzyæ, ¿e Bóg jest jedynym Dawc¹ i Panem ¿ycia, od którego
wszystko otrzymuje ¿ycie i dla którego wszystko ¿yje � to tyle samo, co akcep-
towaæ ¿ycie w³asne i drugiego cz³owieka jako dar Bo¿y. Oznacza to tak¿e
przyjêcie ka¿dego nowo narodzonego cz³owieka jako daru z rêki Boga. Nie
zabijaj to zatem chroñ ¿ycie, chroñ zdrowie, szanuj godno�æ ludzk¹ ka¿dego
cz³owieka niezale¿nie od jego rasy czy religii, od poziomu inteligencji, stopnia
�wiadomo�ci czy wieku, zdrowia czy choroby20.

W Nowym Testamencie, w Kazaniu na Górze, Jezus rozszerzy³ jeszcze
zasiêg tego s³owa Dekalogu na wszelkie dzia³ania przeciw drugiemu cz³owie-
kowi wyp³ywaj¹ce z nienawi�ci czy m�ciwo�ci, nawet je�li nie prowadz¹ do
fizycznego zabicia cz³owieka21. Jezus siêgn¹³ do korzeni z³a: do wrogo�ci,
przemocy i gniewu. Pod pojêciem ¿ycia rozumie nie tylko ¿ycie naturalne, ale
tak¿e ¿ycie w pe³nym teologicznym sensie: Kto s³ucha s³owa mego i wierzy
w Tego, który Mnie pos³a³, ma ¿ycie wieczne i nie idzie na s¹d, lecz ze
�mierci przeszed³ do ¿ycia (J 5,24). Przykazanie �Nie zabijaj� oznacza

17 Jan Pawe³ II, Homilia w czasie Mszy �w. odprawionej na lotnisku wojskowym,
Radom, 4 czerwca 1991, nr 3.

18 Por. H. Muszyñski, Dekalog, Gniezno 1993, s. 116�117; J. Schreiner, I Dieci
Comandamenti nella vita del popolo di Dio, Brescia 1991, s. 74�78.

19 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium vitae (dalej EV), nr 10; M. Filipiak,
Biblia o cz³owieku, Lublin 1979, s. 118�119.

20 Por. Jan Pawe³ II, Homilia w czasie Mszy �w. odprawionej na lotnisku wojsko-
wym, dz. cyt., nr 7.

21 Por. tam¿e, nr 3.
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równie¿: �Nie zabijaj w sobie Chrystusa�, nie zabijaj w sobie tego zal¹¿ka
¿ycia wiecznego, jaki zosta³ w tobie o¿ywiony22.

Nowy Testament piêtnuje jako z³o i grzech tak¿e gniew, z którego wyrasta
uczucie zemsty, nienawi�æ.

W oczach Chrystusa jest to rodzaj zabójstwa. Pogarda i nienawi�æ s¹ zaprzecze-
niem mi³o�ci i maj¹ w sobie zarodki �mierci, dlatego zas³uguj¹ na odrzucenie i karê,
i to ju¿ u samych pocz¹tków, zanim jeszcze zrodz¹ czyn przestêpczy, czyli zabój-
stwo w �cis³ym tego s³owa znaczeniu23.

Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e wypowiedzi m³odych ludzi s¹ jak
najbardziej prawid³owe, aczkolwiek nie ujmuj¹ ca³o�ci zagadnieñ zwi¹zanych
z szacunkiem dla ¿ycia cudzego i swojego, czy ogólnie mówi¹c, z szacunkiem
dla innych i siebie. Wystarczy tylko zajrzeæ do Katechizmu Ko�cio³a Katolic-
kiego, aby siê przekonaæ, jak bardzo szeroko dokument ten mówi o V Przyka-
zaniu Bo¿ym i jak liczne wymienia zagro¿enia dla zdrowia i ¿ycia ludzkiego.
Zabijanie dokonuje siê nie tylko poprzez nak³anianie do u¿ywania narkotyków,
alkoholu i palenia papierosów � jak twierdz¹ cytowani wy¿ej uczniowie. I nie
dotyczy tylko sfery fizycznej � cielesnej cz³owieka. Mo¿e dotyczyæ tak¿e sfe-
ry duchowej. Tytu³em przyk³adu mo¿na wymieniæ zgorszenie, które powoduje
zabicie ¿ycia ³aski we wnêtrzu cz³owieka.

3. M³odzie¿ wobec rodziców

Dwa �przykazania� m³odzie¿y odnosz¹ siê do relacji dzieci � rodzice:
najpierw 3. �przykazanie� � �Czcij ojca swego i matkê swoj¹ � je�li na to
zas³u¿yli�, a nastêpnie 4. �przykazanie� � �Rodzice, rozmawiajcie ze swoimi
dzieæmi�. Jak oceniæ te wypowiedzi?

Odno�nie do 3. �przykazania� warto zacytowaæ wypowiedzi m³odych auto-
rów, aby przekonaæ siê, co kryje siê za takim sformu³owaniem �przykazania�.

� Yeti: �Ojciec krzywdzi³ mnie, moj¹ rodzinê i w ogóle by³ z³ym cz³owie-
kiem. Bardzo trudno jest kochaæ kogo� takiego. A co dopiero czciæ! Jak mam
czciæ rodziców, gdy nie uto¿samiam ich z dobrem?�;

� Zuza: �Byle kto potrafi zrobiæ dziecko. Nie ka¿dy potrafi je wychowaæ�;
� Nelka: �Mój ojciec zostawi³ mnie i moj¹ mamê, kiedy by³am malutka.

Nigdy nie bêdê szanowaæ cz³owieka tak tchórzliwego i nieodpowiedzialnego!
Ciê¿ko jest mi pozbyæ siê uczucia nienawi�ci w stosunku do niego�;

22 Por. Dekalog i jego znaczenie w praktyce ¿ycia codziennego, http://www.
jezuici.pl/przykrzyzu/htm/z_zycia_parafii/przy_krzyzu/36/dekalog%20i%20jego%20
znaczenie.htm (20 maja 2011); J. Salij, Dekalog, Poznañ 1989, s. 80�81.

23 H. Muszyñski, Dekalog, dz. cyt., s. 128.
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� Zuza: �Na mi³o�æ i szacunek dzieci te¿ trzeba sobie zas³u¿yæ. Ty mnie
kochasz, czujê to � to ja te¿ bêdê ciebie kochaæ. (�) Jak ty mnie szanujesz, to
i ja bêdê ciebie szanowaæ. To przecie¿ nie dzia³a jak automat: «jestem twoj¹
matk¹, ojcem». I co? Ju¿ mam ciê za to czciæ do koñca ¿ycia?! Ju¿ nic wiêcej
jako rodzic nie musisz?�.

Wypowiedzi te �wiadcz¹ o trudnych, bolesnych do�wiadczeniach ¿ycio-
wych. Brak mi³o�ci rodzicielskiej uzewnêtrznia siê w tonacji zapisanych zdañ.

Czy mo¿na zgodziæ siê z warunkowym sformu³owaniem tego �przykaza-
nia� (�je�li na to zas³u¿yli�)? Tak, choæ w oryginalnym Dekalogu nie ma tego
warunku (jest za to obietnica: aby� d³ugo ¿y³ na ziemi, któr¹ Pan, Bóg twój,
da tobie). W g³ównej czê�ci IV Przykazania Bo¿ego jako� kryje siê jednak
wezwanie skierowane tak¿e do rodziców. W Mas³owie Ojciec �wiêty Jan
Pawe³ II w ten sposób skomentowa³ jego tre�æ: �S³owa czwartego przykaza-
nia skierowane s¹ do dzieci, do synów i córek. Mówi¹: �«Czcij ojca i matkê»�.
Z równ¹ si³¹ jednak odnosz¹ siê do rodziców: «Pamiêtaj, aby� prawdziwie
zas³ugiwa³ na tê cze�æ». B¹d� godny imienia ojca! B¹d� godna imienia
matki!�24. Papie¿ odwróci³ tre�æ Przykazania i podkre�li³ odpowiedzialno�æ
rodziców, która z niego wynika. To �zas³ugiwanie� na cze�æ bierze siê przede
wszystkim z faktu odpowiedzialnego wspó³dzia³ania rodziców z Bogiem
w przekazywaniu daru ¿ycia potomstwu. St¹d te¿ Jan Pawe³ II mówi³:

�Czcij ojca i matkê� � powiada czwarte przykazanie Bo¿e. Ale ¿eby dzieci mog³y
czciæ swoich rodziców, musz¹ byæ uwa¿ane i przyjmowane jako dar Boga. Tak,
ka¿de dziecko jest darem Boga. Dar to trudny niekiedy do przyjêcia, ale zawsze dar
bezcenny. Trzeba najpierw zmieniæ stosunek do dziecka poczêtego. Nawet je�li
pojawi³o siê ono nieoczekiwanie � mówi siê tak: �nieoczekiwanie� � nigdy nie jest
intruzem ani agresorem. Jest ludzk¹ osob¹, zatem ma prawo do tego, aby rodzice
nie sk¹pili mu daru z samych siebie, choæby wymaga³o to od nich szczególnego
po�wiêcenia. �wiat zmieni³by siê w koszmar, gdyby ma³¿onkowie znajduj¹cy siê
w trudno�ciach materialnych widzieli w swoim poczêtym dziecku tylko ciê¿ar
i zagro¿enie dla swojej stabilizacji; gdyby z kolei ma³¿onkowie dobrze sytuowani
widzieli w dziecku niepotrzebny a kosztowny dodatek ¿yciowy. Znaczy³oby to
bowiem, ¿e mi³o�æ ju¿ siê nie liczy w ludzkim ¿yciu. Znaczy³oby to, ¿e zupe³nie
zapomniana zosta³a wielka godno�æ cz³owieka, jego prawdziwe powo³anie i jego
ostateczne przeznaczenie25.

Jednak fakt prokreacji to za ma³o, dlatego s³usznie m³odzi zauwa¿yli, ¿e rodzice
powinni te¿ troszczyæ siê o odpowiednie wychowanie swoich dzieci. Wycho-
wanie jest prawem i obowi¹zkiem rodziców. Tego prawa-obowi¹zku nie

24 Jan Pawe³ II, Homilia podczas Mszy �w. odprawionej na lotnisku, Mas³ów,
3 czerwca 1991, nr 2.

25 Tam¿e, nr 7.
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mo¿na siê pozbyæ, ani w tym wzglêdzie nie mo¿na siê wyrêczyæ przez
innych26. Wychowanie dzieci powinno byæ integralne, a wiêc chodzi o umo¿-
liwienie im pe³nego rozwoju27. Najlepsze wychowanie opiera siê na dobrym
przyk³adzie � �wiadectwie prawdziwie chrze�cijañskiego ¿ycia � dawanym
dzieciom przez rodziców.

S³owo �czciæ� wystêpuj¹ce w Przykazaniu wskazuje na wielkie znacze-
nie rodziców i wi¹¿e siê ze czci¹ Boga. Hebrajskie s³owo oznaczaj¹ce cze�æ
stosowane jest tylko do Boga oraz do osób i rzeczy sakralnych. W tym sensie
przyznaje ono rodzicom cechy sakralne, ze wzglêdu na to, ¿e poprzez prokre-
acjê maj¹ oni udzia³ w stwórczym dziele Boga28.

W zwi¹zku z IV Przykazaniem Bo¿ym pojawia siê problem pos³uszeñ-
stwa dzieci swoim rodzicom. Pos³uszeñstwo chrze�cijanina nie jest �lepym
spe³nianiem czyjej� woli, ale wolnym przyjêciem darów drugiej osoby. W tym
przypadku dotyczy to rodziców, którzy pragn¹ dobra dla swoich dzieci. Obo-
wi¹zek pos³uszeñstwa dzieci wzglêdem rodziców nie jest obowi¹zkiem abso-
lutnym. W tym wzglêdzie nale¿y kierowaæ siê kilkoma zasadami:

� Czy rodzicom chodzi o warto�æ nadrzêdn¹, o rzeczywiste dobro dziec-
ka? Je�li rodzicom nie zale¿y na dobru dziecka, nie jest ono zobowi¹za-
ne do pos³uszeñstwa;

� Czy rodzice s¹ rzeczywistymi interpretatorami prawa Bo¿ego? Je�li
rodzice wymagaliby zachowañ niezgodnych z Prawem Bo¿ym, dzieci
nie mog¹ byæ pos³uszne, trzeba bowiem bardziej s³uchaæ Boga ani¿eli
ludzi (Trzeba bardziej s³uchaæ Boga ni¿ ludzi � odpowiedzia³ Piotr
i Aposto³owie � Dz 5,29);

� Czy przypadkiem rodzice nie utracili naturalnego prawa dysponowania
losem swych dzieci na skutek swej niedojrza³o�ci lub braku pe³nej od-
powiedzialno�ci za proces wychowania (je�li wiêc rodzice, lub jedno
z nich, nie okazali siê odpowiedzialni w dziele wychowania, nie mog¹
¿¹daæ pos³uszeñstwa)29.

26 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio (dalej FC), nr 36.
27 Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Ko�ciele w �wiecie

wspó³czesnym Gardium et spes (dalej KDK), nr 35; FC 37.
28 Por. A. Dro¿d¿, Dekalog, dz. cyt., s. 141.
29 Por. tam¿e, s. 171. Katechizm okre�la granice pos³uszeñstwa zarówno wiekowe,

jak moralne: �Tak d³ugo jak dziecko mieszka z rodzicami, powinno byæ pos³uszne ka¿dej
pro�bie rodziców, która s³u¿y jego dobru lub dobru rodziny. «Dzieci, b¹d�cie pos³uszne
rodzicom we wszystkim, bo to jest mi³e w Panu» (Kol 3,20) 11). Dzieci maj¹ tak¿e s³u-
chaæ rozs¹dnych zarz¹dzeñ swoich wychowawców i tych wszystkich, którym rodzice
je powierzyli. Je�li jednak dziecko jest przekonane w sumieniu, i¿ jest rzecz¹ moralnie z³¹
byæ pos³usznym danemu poleceniu, nie powinno siê do niego stosowaæ. Wzrastaj¹c,
dzieci bêd¹ nadal szanowaæ swoich rodziców. Bêd¹ uprzedzaæ ich pragnienia, chêtnie



53Dekalog jako S³owo Boga do cz³owieka

Niew¹tpliwie istnieje problem zwi¹zany z dzieæmi, które nie zazna³y nigdy
pe³nej mi³o�ci rodzicielskiej. Niektóre dzieci ¿ywi¹ nawet uczucie nienawi�ci
wobec rodzica lub rodziców. Skoro chrze�cijanin jest wezwany do odrzucenia
nienawi�ci i do modlitwy nawet za nieprzyjació³, tym bardziej powinien wyzby-
waæ siê nienawi�ci wobec tych, którzy przekazali mu ¿ycie. Dlatego dzieci
powinny podejmowaæ wysi³ek w kierunku wypracowania w sobie postawy
dyskrecji, zmiany nastawienia, szacunku nale¿nego ka¿demu cz³owiekowi,
wolitywnego ¿yczenia im dobra, �wiadomo�ci zdrowego oceniania daru rodzi-
cielstwa, szlachetno�ci w zachowaniu wobec nich. Czy¿ mo¿na odp³acaæ z³em
za z³o? Taka postawa by³aby niechrze�cijañska. Trzeba przyznaæ jednak, ¿e
przebaczenie nie jest krokiem ³atwym, dlatego czasami proces przebaczenia
bêdzie d³ugotrwa³y.

Dzieci skar¿¹ siê na rodziców, ¿e nie interesuj¹ siê ich sprawami, ¿e nie
rozmawiaj¹ z nimi, st¹d zrodzi³o siê 4. �przykazanie�: �Rodzice, rozmawiajcie
ze swoimi dzieæmi�. Oto konkretne wypowiedzi m³odych ludzi odno�nie do
tego tematu.

� Micha³: �Nigdy nie czu³em mi³o�ci ojca. Nawet nie wiem, czy on
w ogóle mnie kocha. Zawsze by³ taki szorstki i osch³y. (�) Z rodzeñstwem
mieli�my zawsze takie odczucie, ¿e ojciec bardziej kocha te swoje go³êbie ni¿
nas. (�) Ponad rok temu zmieni³em taktykê (po powrocie z Europejskiego
Spotkania M³odych Taizé w Mediolanie) i obra³em drogê pokory: wybaczam
wrogom. Nie pyskujê. Chyba zaczyna ona przynosiæ efekty. Ojciec spyta³ siê,
jak tam w szkole i co zamierzam po maturze. W porównaniu z «nic» to jest
ju¿ bardzo du¿o�;

� Lidka: �Chcia³abym nauczyæ siê spokojnie rozmawiaæ z mam¹�;
� Kinia: �Nie mówiê rodzicom o swoich intymnych, prywatnych sprawach�;
� Robert: �Bojê siê ich reakcji, braku zrozumienia�.

Wiele z³ego w relacjach rodzice � dzieci spowodowa³y wyjazdy zarobko-
we rodziców za granicê. Sprawi³y one, ¿e jest do�æ du¿a grupa dzieci nazywa-
nych eurosierotami. Brak kontaktu rodziców ze swymi pociechami wp³ywa
na ich poczucie zagubienia, osamotnienia. Dziecku potrzebny jest ojcowski
autorytet, aby mog³o siê ono prawid³owo rozwijaæ30. Tak¿e brak matki wp³y-
wa negatywnie na wychowanie dziecka. Ponadto migracje zarobkowe s¹

prosiæ o rady i przyjmowaæ ich uzasadnione napomnienia. Pos³uszeñstwo wobec
rodziców ustaje wraz z usamodzielnieniem siê dzieci, pozostaje jednak szacunek, który
jest im nale¿ny na zawsze. Ma on bowiem swoje �ród³o w boja�ni Bo¿ej, jednym z darów
Ducha �wiêtego�. KKK 2217.

30 Por. J. Polok, Wyjazdy zarobkowe wyzwaniem duszpasterskim, w: Wyjazdy za-
robkowe. Szansa czy zagro¿enie? Perspektywa spo³eczno-moralna, red. K. Glombik,
P. Morciniec, Opole 2005, s. 233�234.
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zagro¿eniem dla jedno�ci ma³¿eñskiej. Mog¹ skutkowaæ rozbiciem ma³¿eñ-
stwa i w konsekwencji rzutowaæ bardzo negatywnie na rozwój dziecka31.

Jednak najczê�ciej rodzice nie wyje¿d¿aj¹, ale mimo obecno�ci fizycznej
w domu rodzinnym, nie potrafi¹ nawi¹zaæ kontaktu z dzieæmi. Ci¹gle zajêci
swoimi sprawami, nie chc¹ b¹d� nie potrafi¹ zainteresowaæ siê sprawami dziec-
ka. Dawanie mu pieniêdzy nie rozwi¹zuje problemu, st¹d jak najbardziej s³usz-
ne jest to wo³anie m³odzie¿y zawarte w 4. �przykazaniu�. Wydaje siê jednak,
¿e w wielu przypadkach tak¿e dzieci s¹ zbyt bierne. Niezbyt anga¿uj¹ siê
w sprawy domowe, w rozwi¹zywanie konfliktów rodzinnych. Nieraz wy-
starczy niewiele, aby zbudowaæ lepsz¹ atmosferê w domu. �wiadczy o tym
choæby postawa wymienionego wy¿ej �Micha³a�, który pod wp³ywem ekume-
nicznego spotkania modlitewnego w Mediolanie zacz¹³ inaczej odnosiæ siê do
ojca i to przynosi owoce.

4. Oportunizm i relatywizm

W kolejnych dwu �przykazaniach� m³odzie¿y (5. �K³am, to pozwala
³atwiej ¿yæ� oraz 6. �Kradnij, gdy musisz; gdy masz okazjê�) ujawnia siê opor-
tunizm i relatywizm m³odych ludzi.

Odno�nie do 5. �przykazania� znamienne s¹ wypowiedzi licealistów.

� Giecik: �Bardzo czêsto zdarza mi siê k³amaæ. K³amstwo otacza nas
z ka¿dej strony. Wystarczy w³¹czyæ telewizor i pos³uchaæ reklam. Zachwalane
s¹ produkty, których skuteczno�æ w rzeczywisto�ci jest przeciêtna�;

� Misiaczek: �To ¿ycie nas tego uczy. Nikt nie jest prawdomówny�;
� Bexa: �K³amanie opanowa³am do perfekcji, bez mrugniêcia okiem. ̄ eby

nie zacz¹æ æpaæ, mówi³am, ¿e biorê leki. ¯eby nie piæ, na jednej dyskotece
musia³am jako� tak �ciemniæ, ¿eby nie wyda³o siê, ¿e te moje tabletki s¹ tylko
na tr¹dzik. Tr¹dzik to jest co� okropnie wstydliwego. K³amstwa negatywne s¹
wtedy, gdy �ciemniam mamie, ¿e jestem u babci, a jestem na imprezie�;

� Asia: �Dziêki k³amstwu mo¿na odnie�æ wiele korzy�ci. I to mnie do
tego czynu popycha�;

� Yosi: �Lepiej sk³amaæ, ni¿ powiedzieæ, co naprawdê siê o kim� my�li.
Obrazi siê i wtedy to ty bêdziesz ten najgorszy. Tak masz dobre uk³ady ze
wszystkimi�;

� Jude: �K³amstwo pozwala ³atwiej ¿yæ�;
� Tomik: �K³amstwo jest uzasadnione, je�li zale¿y od niego co� wa¿nego�.

31 Por. A. Kaltbach, Wyjazdy zarobkowe jako po�redni skutek bezrobocia �
wyzwaniem dla Ko�cio³a na �l¹sku Opolskim, w: Wyjazdy zarobkowe�, dz. cyt.,
s. 139, 144.
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W sensie �cis³ym VIII S³owo Dekalogu odnosi siê do zeznania sk³adanego
przed s¹dem przez �wiadka. �wiadome zeznawanie niezgodnie z poznan¹ praw-
d¹ by³o nazywane k³amstwem. Z regu³y wzywano Boga jako �wiadka przysiê-
gi, st¹d te¿ k³amstwo by³o jednocze�nie ciê¿kim wystêpkiem i przeciw Bogu,
i przeciw bli�niemu. Proces s¹dowy nie przewidywa³ udzia³u prokuratora czy
obroñcy, st¹d odpowiedzialno�æ �wiadków by³a ogromna, gdy¿ ich zeznania
decydowa³y nawet o ¿yciu i �mierci. Fa³szywy �wiadek ponosi³ tak¹ sam¹
karê, jaka by³a przewidziana za przestêpstwo, do którego siê odnosi³o jego
zeznanie32. Jan Pawe³ II w Olsztynie rozwa¿a³ Przykazanie w szerszej per-
spektywie: �Nie chodzi tylko o sytuacjê oskar¿onego wobec trybuna³u, nie chodzi
tylko o sytuacjê �wiadka, który mówi nieprawdê, chodzi o sytuacje wielorakie,
w których s³owo ludzkie daje z³e �wiadectwo�33. Nie chodzi wiêc tu tylko o to,
by mówiæ prawdê albo k³amaæ, lecz o dawanie �wiadectwa o prawdzie lub
k³amstwie. �wiadectwo to zgodno�æ ¿ycia z wyznawan¹ prawd¹. Prawdê nale¿y
czyniæ, wype³niaæ, urzeczywistniaæ. Niezgodno�æ ¿ycia z wyznawan¹ prawd¹
jest k³amstwem34.

Tak wiêc postawê m³odych ludzi pozwalaj¹c¹ na pos³ugiwanie siê k³am-
stwem, aby ³atwiej, wygodniej ¿yæ, trzeba nazwaæ oportunizmem. Oportunizm to

postawa moralna cz³owieka, który nie kieruje siê w postêpowaniu przyjêtymi
warto�ciami i normami moralnymi, lecz tym, co w danej sytuacji jest dla niego
korzystne; postawa oportunisty oceniana jest negatywnie; podobnie jak kon-
formista ulega ³atwo wp³ywom grupy, z t¹ ró¿nic¹, ¿e wp³yw na niego wywieraæ
mo¿e nie jedna okre�lona grupa, lecz ka¿da maj¹ca aktualnie przewagê nad
innymi35.

Oportunista zatem jest egoist¹, szuka wygody za wszelk¹ cenê, kieruje siê
subiektywizmem, sytuacjonizmem i utylitaryzmem. Taka postawa nie ma nic
wspólnego z dawaniem �wiadectwa prawdzie. Czasem ¿ycie prawd¹ kosztu-
je, wymaga po�wiêceñ, ale warto ¿yæ prawd¹. To, ¿e �k³amstwo otacza nas
z ka¿dej strony� (�Giecik�) nie zwalnia z obowi¹zku unikania k³amstwa. Re-
klamy nie mog¹ byæ dla cz³owieka jakim� alibi. Na tre�ci przekazywane przez
nie trzeba patrzeæ obiektywnie, bez emocji, trze�wo. Nie mo¿na usprawiedli-
wiaæ swego postêpowania niemoralnym postêpowaniem innych, nawet je�li
stanowi¹ oni wiêkszo�æ (�bo wszyscy tak robi¹�). Nale¿y pomy�leæ o odpo-
wiedzialno�ci indywidualnej. Nie mo¿na budowaæ ¿ycia na k³amstwie, gdy¿ cel
nie u�wiêca �rodków. Taka �budowla� zawali siê, jak ewangeliczny dom budo-
wany na piasku (por. Mt 7,26-27).

32 Por. H. Muszyñski, Dekalog, dz. cyt., s. 181�182.
33 Jan Pawe³ II, Homilia wyg³oszona w czasie Mszy �w., Olsztyn, 6 czerwca 1991, nr 5.
34 Por. H. Muszyñski, Dekalog, dz. cyt., s. 183.
35 Oportunizm, w: Encyklopedia Powszechna PWN, t. 3, Warszawa 1978, s. 383.



56 Ks. Adam Perz

Odno�nie do 6. �przykazania� (�Kradnij, je�li musisz; gdy masz okazjê�)
najpierw zostan¹ zacytowane wypowiedzi m³odych.

� Fajka: �Potrzebna mi jest kasa od rodziców, to ukrêcê i mam. (�) Nie
da siê nie kra�æ, bo jak? I nie op³aca siê byæ takim bardzo OK. Moja mama
zosta³a wyrzucona z pracy, bo jej kierowniczka nakrêci³a, a potem zwali³a na
mamê, ¿e niby co� ukrad³a�;

� �wistak: �Te supermarkety same prowokuj¹ do z³odziejstwa! Ta obfi-
to�æ jest po prostu okropna�;

� Baks: �Wpad³em ju¿ w taki na³óg, ¿e jak nadarzy siê okazja, to na pew-
no z niej skorzystam�;

� Kazek: �Kradnê, ¿eby zab³ysn¹æ przed innymi. Czekoladkê albo g³upie
duperele ze sklepu�;

� Zygzak: �Jeste�my do tego namawiani, chcemy byæ przyjêci do grupy�;
� Nika: �Niektóre kradzie¿e s¹ konieczne, bo ludzie ¿yj¹ w nêdzy�.

Forma VII Przykazania Bo¿ego jest bardzo krótka, bez dope³nienia: czego
nie wolno kra�æ? Wyraz ganab jest wyrazem-kluczem: oznacza przyw³asz-
czenie sobie cudzej w³asno�ci, oznacza to wszystko, co nie jest moj¹ w³asno-
�ci¹, co do mnie nie nale¿y. W tej postaci Przykazanie jest respektowane przez
wszystkie systemy prawne, przez wszystkie religie, ma swoje mocne i po-
wszechne oparcie w sumieniu36.

Przedmiotem kradzie¿y mog¹ byæ dobra materialne (pieni¹dze, mieszka-
nie, samochód), ale i patent, projekt architektoniczny, rozwi¹zanie naukowe.
Co wiêcej, kradzie¿ mo¿e dotyczyæ dóbr duchowych (mo¿na komu� zabraæ,
czyli ukra�æ, dobre imiê, zdrowie, godno�æ osobist¹, rado�æ ¿ycia, mo¿na byæ
z³odziejem czasu, mo¿na ukra�æ spokój sumienia, a tak¿e ciszê potrzebn¹ dla
zdrowia psychicznego). Kradzie¿ dóbr duchowych czêsto jest nieodwracalna!
Ganab oznacza równie¿: porywaæ, uprowadzaæ, pozbawiaæ wolno�ci. Porwa-
nie (= kradzie¿) cz³owieka jest przestêpstwem przeciw ¿yciu i wolno�ci dru-
giego cz³owieka i dlatego by³o karane w Starym Testamencie �mierci¹37.

W Nowym Testamencie Jezus poszerza i ubogaca VII Przykazanie
przez pozytywn¹ naukê o u¿ywaniu bogactw. G³osi absolutny prymat warto�ci
religijnych nad materialnymi, wskazuje na niebezpieczeñstwo p³yn¹ce z po-
siadania bogactw i opowiada siê wyra�nie po stronie ludzi ubogich38.

Katechizm podaje nastêpuj¹c¹ definicjê kradzie¿y:

Siódme przykazanie zabrania kradzie¿y, która polega na przyw³aszczeniu dobra
drugiego cz³owieka wbrew racjonalnej woli w³a�ciciela. Nie mamy do czynienia
z kradzie¿¹, je�li przyzwolenie mo¿e byæ domniemane lub je�li jego odmowa

36 Por. H. Muszyñski, Dekalog, dz. cyt., s. 159.
37 Por. tam¿e, s. 159�160.
38 Por. tam¿e, s. 163�164.
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by³aby sprzeczna z rozumem i z powszechnym przeznaczeniem dóbr. Ma to
miejsce w przypadku nag³ej i oczywistej konieczno�ci, gdy jedynym �rodkiem
zapobiegaj¹cym pilnym i podstawowym potrzebom (po¿ywienie, mieszkanie,
odzie¿...) jest przejêcie dóbr drugiego cz³owieka i skorzystanie z nich39.

W my�l tej definicji nie wszystkie czyny, które s¹ nazywane kradzie¿¹, s¹
w rzeczywisto�ci kradzie¿¹. W definicji trzeba przede wszystkim zauwa¿yæ
wyra¿enie: �wbrew racjonalnej woli w³a�ciciela�. Oznacza to, ¿e je�li w skraj-
nych przypadkach �nag³ej i oczywistej konieczno�ci� kto� zabiera czyj¹� rzecz,
ale jej w³a�ciciel nie ma rozumowych podstaw, aby temu siê sprzeciwiæ, wów-
czas ten czyn nie jest kradzie¿¹! Tym bardziej wtedy, gdy przyzwolenie w³a�ci-
ciela mo¿e byæ domniemane. Co prawda, to Przykazanie broni w³asno�ci
prywatnej, ale nie ma charakteru absolutnego, bo jedynym Panem i w³a�cicie-
lem wszystkiego jest tylko Bóg.

M³odzi nie widz¹ nic z³ego w kradzie¿y. Robi¹ to nawet po to, aby �zab³ys-
n¹æ�, aby wykazaæ siê sprytem i byæ dopuszczonym do grupy, czy po prostu
dlatego, ¿e jest okazja (prowokuje obfito�æ towarów w sklepie). My�lenie rela-
tywistyczne40 jest dzi� bardzo popularne, i to nie tylko w�ród m³odych ludzi.
W wielu �rodowiskach dobrem jest to, co w �wietle prawa naturalnego jest
z³em. Dochodzi do tego, ¿e nawet gloryfikuje siê z³o, nazywaj¹c je dobrem41.
Papie¿ Benedykt XVI pisa³ w swojej adhortacji:

Kto zna s³owo Bo¿e, w pe³ni zna równie¿ znaczenie ka¿dego stworzenia. Je�li
bowiem wszystko �ma istnienie� w Tym, który jest �przed wszystkim� (por. Kol
1,17), to cz³owiek, buduj¹cy swoje ¿ycie na Jego s³owie, buduje naprawdê
w sposób solidny i trwa³y. S³owo Bo¿e faktycznie sk³ania nas do zmiany naszej

39 KKK 2408.
40 Relatywizm neguje istnienie praw, norm i warto�ci moralnych zawsze wa¿nych,

w ka¿dym miejscu i w ka¿dym czasie. Uwa¿a, ¿e normy moralne i warto�ci etyczne nie
maj¹ fundamentu obiektywnego i trwa³ego, a wiêc nie s¹ nadrzêdne wobec zmieniaj¹-
cego siê czasu, miejsc, kultur i sposobów czucia i my�lenia, lecz s¹ wzglêdne, to znaczy
s¹ takie, jakie sobie tworz¹ w pe³nej autonomii osoby lub spo³eczeñstwa. Istniej¹ tylko
�opinie� subiektywne, a nie �prawda� czy �pewniki� obiektywne, które mo¿na narzuciæ
wszystkim. W konsekwencji cz³owieka nie obowi¹zuj¹ ¿adne normy moralne z zewn¹trz,
narzucone przez Ko�ció³ lub Boga. Por. G. De Rosa, Il relativismo moderno, �Civiltà
Cattolica�, III (2005), s. 458�459.

41 �Oggi in molti ambienti del comportamento umano non si esita a chiamare bene
ciò che secondo la legge naturale è un male. In altre parole oggi il male viene spesso
negato, giustificato, elevato a diritto e proposto come un bene. Il crollo dell�opposizio-
ne fra la luce e le tenebre, e l�affermazione che tutto è lecito purché sia utile, è uno degli
aspetti caratterizzanti del nostro tempo. Alcuni parlano di una nuova etica. In realtà
si dovrebbe parlare di tramonto dell�etica. Invece della società dell�amore si sta costru-
endo la società dell�egoismo più sfrenato�. L. Fanzaga, I dieci comandamenti, Azzate
2001, s. 9.
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koncepcji realizmu: �Realist¹ jest ten, kto w s³owie Bo¿ym rozpoznaje fundament
wszystkiego�. Potrzebujemy tego szczególnie w naszych czasach, w których
uwidocznia siê nietrwa³o�æ wielu rzeczy, na których siê opieramy, buduj¹c ¿ycie,
w których jeste�my sk³onni pok³adaæ nadziejê. Prêdzej czy pó�niej okazuje siê,
¿e posiadanie, przyjemno�æ i w³adza nie s¹ zdolne zaspokoiæ najg³êbszych
pragnieñ serca cz³owieka. On bowiem do budowy w³asnego ¿ycia potrzebuje
solidnych fundamentów, które trwaj¹ równie¿ wtedy, gdy zabraknie ludzkich
pewników. Rzeczywi�cie �s³owo Twe, Panie, trwa na wieki, niezmienne jak nie-
biosa�, a wierno�æ Pana trwa �z pokolenia na pokolenie� (Ps 119 [118],89-90),
i dlatego cz³owiek, buduj¹cy na tym s³owie, buduje dom w³asnego ¿ycia na skale
(por. Mt 7,24). Oby nasze serce mog³o codziennie mówiæ Bogu: �Ty jeste� obroñc¹
moim i moj¹ tarcz¹, pok³adam ufno�æ w Twoim s³owie� (Ps 119 [118],114), i oby�my
jak �w. Piotr mogli w codziennym postêpowaniu powierzaæ siebie Panu Jezusowi:
�na Twoje s³owo zarzucê sieci� (£k 5,5)42.

Podsumowuj¹c, nale¿y kategorycznie sprzeciwiæ siê przyzwalaniu na
k³amstwo i kradzie¿.

5. Ludzka cielesno�æ

�Przykazanie� 5. �dekalogu� m³odzie¿y brzmi: �Kochaj siê, ale szanuj swoje
cia³o! Trzeba wiedzieæ, gdzie, kiedy i z kim�. Jak rozumiej¹ je m³odzi?

� Meg Ryan: �«Nie cudzo³ó¿» � nie podchodzi mi wizja tego grzechu
g³oszona przez Ko�ció³. Za du¿o jest pokus, ¿eby przestrzegaæ tego warunku�;

� Yosi: �Mamy siê tylko uczyæ? A cia³o to co, pies? Te¿ ma swoje prawa�;
� Piti: �Why not? Ka¿dy ma swoje prawa i niech robi, co chce. Nie po-

winno siê ograniczaæ drugiego cz³owieka, chyba ¿e nie chce�;
� Krysia: �Cnota jest bardzo wa¿na. Trzeba wiedzieæ, gdzie i z kim. Trze-

ba szanowaæ swoje cia³o�;
� Kitek: �Mam wspania³ego narzeczonego. Mamy wyznaczon¹ datê

�lubu. Nie grzeszê, wspó³¿yj¹c z nim. I tak nied³ugo bêdziemy razem do koñca
¿ycia�;

� Maciek: �A ja nie umiem ¿yæ z jedn¹ kobiet¹�;
� Diabe³ek: �Lubiê podrywaæ dziewczyny, które s¹ ju¿ zajête�.

Jak siê maj¹ te wypowiedzi do VI Przykazania Bo¿ego zawartego w De-
kalogu biblijnym: Nie bêdziesz cudzo³o¿y³ (Wj 20, 14; Pwt 5, 17) i do naucza-
nia Jezusa, który potwierdza to przykazanie i rozci¹ga je na sferê po¿¹dania:
S³yszeli�cie, ¿e powiedziano: Nie cudzo³ó¿! A Ja wam powiadam: Ka¿dy,
kto po¿¹dliwie patrzy na kobietê, ju¿ siê w swoim sercu dopu�ci³ z ni¹
cudzo³óstwa (Mt 5,27-28)?

42 VD 10.
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Warto w tym miejscu zacytowaæ s³owa Jana Paw³a II wypowiedziane
podczas jego IV pielgrzymki do Polski (1991). Pozwol¹ one zobaczyæ zakres
tego przykazania, gdy¿ nie chodzi w nim tylko o cudzo³óstwo sensu stricto:

Co siê sta³o z przykazaniem �nie cudzo³ó¿� w naszym polskim ¿yciu? Czy ma³-
¿onkom zale¿y na tym, a¿eby ich dzieci rodzi³y siê z czystych rodziców? Czy
nosimy w sobie poczucie, ¿e cia³o ludzkie jest wezwane do zmartwychwstania
i ¿e winni�my troszczyæ siê o zachowanie jego godno�ci? Czy potrafimy sobie
u�wiadomiæ, ¿e ludzka seksualno�æ jest dowodem nies³ychanego wrêcz zaufania,
jakie Bóg okazuje cz³owiekowi i czy staramy siê tego Bo¿ego zaufania nie zawie�æ?
Czy pamiêtamy o tym, ¿e ka¿dy cz³owiek jest osob¹ i ¿e nie wolno cz³owieka
sprowadzaæ do roli przedmiotu, który mo¿na z po¿¹dliwo�ci¹ ogl¹daæ, lub którego
siê po prostu u¿ywa? Czy narzeczeni buduj¹ sw¹ przysz³¹ jedno�æ ma³¿eñsk¹ tak,
jak siê to robiæ powinno, to znaczy zaczynaj¹c od budowania jedno�ci ducha? Czy
ma³¿onkowie pracuj¹ nad pog³êbieniem swojej ma³¿eñskiej jedno�ci � pomimo
ca³ego trudu, a tak¿e obiektywnych trudno�ci, jakie niesie z sob¹ ¿ycie, pomimo
ró¿nych u³omno�ci, jakimi s¹ obydwoje obci¹¿eni? Czy pamiêtaj¹ o tym, ¿e
w momencie ich �lubu przed o³tarzem sam Chrystus zobowi¹za³ siê byæ z nimi
na zawsze, byæ ich �wiat³em i moc¹? Czy ma³¿onkom naprawdê zale¿y na tym, aby
ta Boska obecno�æ Chrystusa nape³ni³a ich ¿ycie ma³¿eñskie i codzienne? Pytania
te stawiam przed Bogiem wszystkim rodzinom katolickim, wszystkim ma³¿onkom,
wszystkim rodzicom w Polsce43.

Mo¿na stwierdziæ zatem, ¿e VI Przykazanie Bo¿e obejmuje 2 p³aszczyz-
ny: dotyczy troski o godno�æ ludzkiego cia³a oraz stoi na stra¿y �wiêto�ci
ma³¿eñstwa, ludzkiej mi³o�ci w rodzinie i ma³¿eñstwie, przekazywania ¿ycia
w rodzinie. Czysto�æ jest darem i zadaniem. Cielesno�æ, p³ciowo�æ s¹ czym�
dobrym. Wynika to z kilku faktów: z faktu stworzenia cz³owieka przez Boga,
z faktu Wcielenia Syna Bo¿ego, Jego dzie³a zbawczego i zmartwychwstania
oraz z faktu u�wiêcaj¹cego dzia³ania Ducha �wiêtego, sprawiaj¹cego, ¿e cz³o-
wiek jest Jego �wi¹tyni¹. Jednocze�nie czysto�æ � w ró¿nych formach � jest
zadaniem. �Ka¿dy ochrzczony jest powo³any do czysto�ci. Chrze�cijanin «przy-
oblek³ siê w Chrystusa» (Ga 3,27), wzór wszelkiej czysto�ci. Wszyscy wierz¹-
cy w Chrystusa s¹ powo³ani do ¿ycia w czysto�ci zgodnie z ró¿nymi stanami
¿ycia. W chwili chrztu chrze�cijanin zobowi¹za³ siê do czystego prze¿ywania
swojej uczuciowo�ci�44. W�ród form czysto�ci s¹: dziewictwo i celibat, czy-
sto�æ ma³¿eñska i wstrzemiê�liwo�æ.

Wydaje siê, ¿e czysto�æ jest dzi� niemodna. Na pewno jest wy�miewana.
Nawet s³owo �cnota� zosta³o skompromitowane. W dobie wynaturzonego ero-
tyzmu trudno jest m³odemu cz³owiekowi wytrwaæ w czysto�ci, st¹d inicjacja
seksualna (�ten pierwszy raz�) nastêpuje wcze�niej ni¿ kiedy�. Rozpoczynaj¹

43 Jan Pawe³ II, Homilia w czasie Mszy �w., £om¿a, 4 czerwca 1991, nr 5.
44 KKK 2348.
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wspó³¿ycie seksualne ludzie ju¿ dojrzali p³ciowo, ale jeszcze niedojrzali na
innych p³aszczyznach, gdy¿ osi¹gniêcie dojrza³o�ci p³ciowej nie nastêpuje
równocze�nie z dojrza³o�ci¹ cielesn¹ i psychiczn¹. Gruczo³y seksualne u dziew-
cz¹t osi¹gaj¹ dojrza³o�æ w 11�12 roku ¿ycia, u ch³opców w 13�15 roku ¿ycia.
Dojrza³o�æ cielesn¹ dziewczêta osi¹gaj¹ w wieku 17�18 lat, ch³opcy w wieku
18�19 lat. Dopiero potem nastêpuje dojrzewanie psychiczne: o pe³ni kobieco-
�ci mo¿na mówiæ w wieku 19�21 lat, o pe³ni mêsko�ci w wieku 22�24 lat45.
Nale¿y zatem ukazywaæ czysto�æ jako co�, co s³u¿y cz³owiekowi, co przyczy-
nia siê do jego rozwoju, co sprawia, ¿e cz³owiek staje siê bardziej cz³owiekiem.
Nale¿y ukazywaæ potrzebê panowania nad sob¹, nad popêdami, instynktami.
W ró¿nych krajach podejmowane s¹ w ostatnich latach akcje szerz¹ce
w�ród m³odzie¿y zasadê, ¿e wspó³¿ycie p³ciowe nale¿y rozpoczynaæ dopiero
po zawarciu ma³¿eñstwa. Du¿ym poparciem takie akcje ciesz¹ siê w USA,
pó³nocnej Irlandii i Szkocji. W Polsce miesiêcznik katolicki �Mi³ujcie siê� po-
�wiêcony jest sprawom czysto�ci i propaguje �Ruch Czystych Serc�. Powoli
tworzy siê kulturê czysto�ci, która mówi, ¿e warto czekaæ ze wspó³¿yciem
seksualnym do �lubu.

W kontek�cie wy¿ej cytowanych wypowiedzi m³odych ludzi na temat
�podrywania� i wspó³¿ycia seksualnego w okresie narzeczeñskim, trzeba
przytoczyæ pytania, które postawi³ Jan Pawe³ II:

Czy pamiêtamy o tym, ¿e ka¿dy cz³owiek jest osob¹ i ¿e nie wolno drugiego cz³owie-
ka sprowadzaæ do roli przedmiotu, który z po¿¹dliwo�ci¹ mo¿na ogl¹daæ lub którego
siê po prostu u¿ywa? Czy narzeczeni buduj¹ swoj¹ przysz³¹ jedno�æ ma³¿eñsk¹, tak
jak siê to robiæ powinno, to znaczy zaczynaj¹c od budowania jedno�ci ducha?46.

�Podrywanie� nie mo¿e byæ zabaw¹, a sposób prze¿ywania narzeczeñstwa
jest zwiastunem jako�ci ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego.

Jeszcze jedna uwaga. Z wypowiedzi m³odych przebija ton buntu przeciw
Ko�cio³owi i w ogóle przeciw wszelkim nakazom i zakazom. A przecie¿ za-
rzuty pod adresem Ko�cio³a, ¿e jest Ko�cio³em jedynie nakazów i zakazów, s¹
niesprawiedliwe47. Ho³duj¹ oni absolutnej wolno�ci bez ¿adnych ograniczeñ.
Podkre�laj¹ swoje prawa, a zapominaj¹ o obowi¹zkach. Takie podej�cie do ¿y-
cia i niedostrzeganie z³a rodzi siê z zaniku �wiadomo�ci grzechu. Jan Pawe³ II
w Adhortacji apostolskiej Reconciliatio et Paenitentia z 2 grudnia 1984 roku
wskaza³ kilka przyczyn utraty poczucia grzechu: sekularyzm, b³êdne czy
dwuznaczne interpretacje wyników wiedzy ludzkiej w niektórych dziedzinach,
wp³yw relatywizmu etycznego, uto¿samianie poczucia grzechu z chorobliwym

45 Por. W. Okoñski, Najwiêksza tajemnica, Warszawa-Kraków 1987, s. 180.
46 Jan Pawe³ II, Homilia w czasie Mszy �w., £om¿a, dz. cyt., nr 5.
47 Por. J. Nagórny, Ko�ció³ nakazów i zakazów?, w: Problemy wspó³czesnego

Ko�cio³a, red. M. Rusecki, Lublin 1996, s. 407�412.
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poczuciem winy lub ze zwyk³ym przekroczeniem norm i przepisów prawnych
oraz niew³a�ciwe tendencje w dziedzinie my�li i ¿ycia ko�cielnego48.

Jedno jest pewne: pomimo ró¿nych negatywnych wp³ywów na m³odego
cz³owieka, jest on w stanie � dziêki w³asnym wysi³kom oraz modlitwie i regu-
larnemu przystêpowaniu do sakramentów � w zgodzie z sob¹, innymi i Bogiem
prze¿yæ piêknie czas m³odo�ci i wkraczania w doros³o�æ. Moralne ¿ycie
w m³odo�ci bêdzie procentowaæ w ¿yciu doros³ym.

6. Chrystus � tak, Ko�ció³ � nie?

Liceali�ci twierdz¹, ¿e �Bez chodzenia do ko�cio³a te¿ mo¿esz byæ do-
brym cz³owiekiem i katolikiem� (8. �przykazanie�). Jak uzasadniaj¹ tê tezê?

� Maksik: �Mam do�æ pozerów, którzy jawnie grzesz¹, a w niedzielê
stoj¹ w pierwszym rzêdzie... Ob³udnicy!�;

� Lidka: �Do ko�cio³a nie chodzê od bierzmowania. To jest spêdowisko
ludzi, którzy chc¹ siê pokazaæ. Jak kto� chce wierzyæ, mo¿e po cichu�;

� Micha³: �Wiara jest dla mnie wa¿na, ale mam ¿al do matki, ¿e zawsze
prowadza³a mnie do ko�cio³a na si³ê. Mówi³a: «musisz». I nauczy³a uczestnic-
twa w rytua³ach, ale nie wyja�ni³a, czemu to wszystko s³u¿y. Nigdy nie mia³em
uczucia, ¿e spotka³em w ko�ciele Boga�;

� �wistak: �Wolê i�æ do kolegi lub zrobiæ co�, na co zabrak³o mi czasu�;
� Paprotka: �Nie chodzê do ko�cio³a, wcale! I nie czujê siê opuszczona

przez Boga�.

Problem jest szerszej natury i nie chodzi tylko o to, czy chodziæ do ko�cio-
³a, czy nie? Chodzi o odrzucenie Ko�cio³a, czyli zorganizowanej wspólnoty
ludzi ochrzczonych d¹¿¹cych do zbawienia. Czy ma sens przeciwstawianie
Ko�cio³a Chrystusowi? Czy rzeczywi�cie jest do przyjêcia uznawanie Chry-
stusa, a odrzucanie Jego Ko�cio³a? Czy mo¿na byæ dobrym katolikiem bez
korzystania z sakramentów w Ko�ciele?

Odpowiadaj¹c na powy¿sze pytania, nale¿y podkre�liæ najpierw zwi¹zek
Chrystusa z Ko�cio³em. To Chrystus zbudowa³ swój Ko�ció³ na fundamencie
Aposto³ów, a �w. Piotra ustanowi³ jego widzialn¹ G³ow¹. Papie¿ Benedykt
XVI wo³a³ do m³odzie¿y w Krakowie:

Co to znaczy budowaæ na skale? Budowaæ na skale to tak¿e budowaæ na Piotrze
i z Piotrem. Przecie¿ to do niego Pan powiedzia³: �Ty jeste� Piotr, ska³a i na tej
skale zbudujê mój Ko�ció³, a bramy piekielne go nie przemog¹� (Mt 16,18). Je�li
Chrystus, Ska³a, kamieñ ¿ywy i drogocenny nazywa swojego Aposto³a ska³¹,

48 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et Paenitentia (dalej
RPa), nr 18.
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to znaczy, ¿e chce, ¿eby Piotr, a razem z nim Ko�ció³ ca³y, by³ widzialnym znakiem
jedynego Zbawcy i Pana. Tu w Krakowie, umi³owanym mie�cie mojego Poprzed-
nika Jana Paw³a II, s³owa o budowaniu na Piotrze i z Piotrem oczywi�cie nikogo
nie dziwi¹. Dlatego mówiê wam: nie lêkajcie siê budowaæ waszego ¿ycia w Ko-
�ciele i z Ko�cio³em! B¹d�cie dumni z mi³o�ci do Piotra i do Ko�cio³a, który zosta³
mu powierzony! Nie dajcie siê zwie�æ tym, którzy chc¹ przeciwstawiæ Chrystusa
Ko�cio³owi! Jedna jest ska³a, na której warto budowaæ dom. T¹ ska³¹ jest Chry-
stus. Jedna jest ska³a, na której warto oprzeæ wszystko. T¹ ska³¹ jest ten, do
którego Chrystus rzek³: �Ty jeste� Piotr czyli Ska³a, i na tej Skale zbudujê Ko�ció³
mój� (Mt 16,18). Wy m³odzi poznali�cie dobrze Piotra naszych czasów. Dlatego
nie zapomnijcie, ¿e ani ten Piotr, który przygl¹da siê naszemu spotkaniu z okna
Boga Ojca, ani ten, który teraz stoi przed wami, ani ¿aden nastêpny nigdy nie
wyst¹pi przeciwko wam ani przeciw budowaniu trwa³ego domu na skale. Co wiê-
cej, sercem i obiema rêkami bêdzie wam pomaga³ budowaæ ¿ycie na Chrystusie
i z Chrystusem49.

W tych s³owach Benedykta XVI, aby m³odzi ludzie nie lêkali siê Ko�cio³a,
jak echo rozbrzmiewa wezwanie Jana Paw³a II, aby nie lêkaæ siê Chrystusa.
Ko�ció³ nie zagra¿a cz³owiekowi, wprost przeciwnie � zale¿y mu na pe³nym
rozwoju cz³owieka i ostatecznie na jego zbawieniu.

Nastêpnie mo¿na zapytaæ o celowo�æ utworzenia Ko�cio³a i ustanowienia
sakramentów. Je�li Ko�ció³ jest niepotrzebny i je�li sakramenty s¹ niepotrzeb-
ne, to dlaczego Jezus siê �trudzi³�, aby je ustanowiæ? Owszem, modliæ siê
mo¿na wszêdzie, sakramenty s¹ jednak sprawowane w Ko�ciele. Nie wystar-
czy �wyspowiadaæ siê� bezpo�rednio u Boga. Nie us³yszy siê bowiem s³ów:
�I ja odpuszczam ci grzechy�. A dla cz³owieka tak¿e to jest wa¿ne: mieæ pew-
no�æ, ¿e grzechy zosta³y odpuszczone. Jezus pos³uguje siê wybranymi lud�mi
tak¿e i teraz, którzy w Jego imieniu sprawuj¹ pos³ugê prowadzenia ludzi do
nieba. Bóg chce zbawiaæ nie pojedynczo, lecz we wspólnocie. Byæ chrze�cija-
ninem oznacza gromadziæ siê. Samo s³owo �Ko�ció³� (Ecclesia) oznacza zgro-
madzenie, zej�cie siê Ludu Bo¿ego. Wspólnotowo�æ jest jednym z istotnych
elementów liturgii. Liturgia sprawowana w ko�ciele nie jest liturgi¹ poszcze-
gólnych uczestników, ale ca³y Ko�ció³ oddaje cze�æ Bogu. Zgromadzonych na
liturgii powinna przenikaæ �wiadomo�æ, ¿e tworz¹ wspólnotê dzieci Bo¿ych50.
Nale¿y strzec siê indywidualistycznego podej�cia do Ko�cio³a, do sakramen-
tów, do tego wszystkiego, co zwie siê sacrum. Nawet w odniesieniu do Biblii
to ostrze¿enie jest jak najbardziej na miejscu. Benedykt XVI w Verbum

49 Benedykt XVI, Zbudowaæ dom na skale. Przemówienie do m³odzie¿y na kra-
kowskich B³oniach, Kraków, 27 maja 2006, http://www.b16.pl/przemowienia/1373,pa-
piez_mlodziez.html (31 maja 2011).

50 Por. B. Nadolski, Czy Msza �w. w ka¿d¹ niedzielê?, �Katecheta�, 4 (1978),
s. 172; M. Rusecki, Czy religia jest spraw¹ prywatn¹?, w: Problemy wspó³czesnego
Ko�cio³a, dz. cyt., s. 40�41.
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Domini podkre�la z naciskiem, ¿e interpretacja Biblii ma swoje naturalne
miejsce w Ko�ciele. Krytykuje jednocze�nie indywidualistyczne podej�cie do
s³owa Bo¿ego, a wiêc tak¿e do Dekalogu:

Jednak¿e w tym zakresie nale¿y wystrzegaæ siê ryzyka podej�cia indywiduali-
stycznego, maj¹c na uwadze, ¿e s³owo Bo¿e zosta³o nam dane w³a�nie po to, by
budowaæ wspólnotê, by jednoczyæ nas w Prawdzie w naszej drodze do Boga.
S³owo to zwraca siê do ka¿dego osobi�cie, ale jest to równie¿ S³owo buduj¹ce
wspólnotê, buduj¹ce Ko�ció³. Dlatego powinni�my odczytywaæ �wiêty tekst
zawsze w komunii Ko�cio³a. Istotnie, �bardzo wa¿na jest lektura wspólnotowa,
bo ¿ywym podmiotem Pisma �wiêtego jest lud Bo¿y, jest Ko�ció³. (...) Pismo
nie nale¿y do przesz³o�ci, gdy¿ jego podmiot, lud Bo¿y inspirowany przez sa-
mego Boga, jest zawsze ten sam, a zatem s³owo jest zawsze ¿ywe w ¿ywym
podmiocie. Dlatego wa¿ne jest, by czytaæ Pismo �wiête i s³uchaæ Pisma �wiêtego
we wspólnocie Ko�cio³a, czyli z wszystkimi wielkimi �wiadkami tego s³owa,
poczynaj¹c od pierwszych Ojców a¿ do �wiêtych dzisiejszych, a¿ do dzisiejszego
Magisterium�51.

A zatem przeciwstawianie Chrystusa Ko�cio³owi jest sloganem fa³szywym.
Niestety, niektórzy wykorzystuj¹ go do tego, aby odci¹gn¹æ m³odych ludzi od
Ko�cio³a.

Moda na postawy antyeklezjalne ma swoje �ród³o w o�wieceniu, którego
dziedzictwo w jaki� sposób rzutuje na mentalno�æ wspó³czesn¹. Racjonalizm
o�wiecenia, wywy¿szaj¹c rozum, sprzeciwia³ siê religii chrze�cijañskiej
i walczy³ z Ko�cio³em katolickim. Krytykowanie i o�mieszanie Ko�cio³a by³o
modne, nobilitowa³o w towarzystwie. Kszta³towa³y siê nastroje antyko�cielne,
podsycane zw³aszcza przez komunistów. Aby promowaæ liberalizm, nale¿a³o
walczyæ z Ko�cio³em. Innymi przyczynami postaw antyko�cielnych s¹: kryzys
instytucji w ogóle w �wiecie wspó³czesnym, w tym tak¿e instytucji Ko�cio³a
(uwa¿a siê, ¿e krêpuj¹ one cz³owieka), i b³êdy czy wady poszczególnych ludzi
Ko�cio³a (generalizuje siê, rozci¹ga siê b³êdy/grzechy indywidualne na ca³¹
wspólnotê Ko�cio³a)52.

W swych wypowiedziach m³odzi ludzie wytykaj¹ innym ob³udê. Czy maj¹
prawo to czyniæ? Tak, o ile sami w tej dziedzinie s¹ koherentni. Bo przecie¿
sami mog¹ byæ powodem zgorszenia dla drugich (m³odszych): nie chodz¹c do
ko�cio³a, daj¹ z³y przyk³ad i przez to odci¹gaj¹ innych od praktyk religijnych.
Istnienie ob³udników (pozerów) nie jest wystarczaj¹cym powodem dla uni-
kania obecno�ci na Mszy �w. niedzielnej. W³a�nie ich istnienie powinno mobi-
lizowaæ do praktyk religijnych z przekonania, z wiary, dla Boga, a nie dla ludzi.

51 VD 86.
52 Por. M. Rusecki, Dlaczego niektórzy akceptuj¹ Chrystusa, a odrzucaj¹ Jego

Ko�ció³?, w: Problemy wspó³czesnego Ko�cio³a, dz. cyt., s. 107�116.
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Wiara musi siê manifestowaæ. Taka jest struktura psychofizyczna cz³owieka,
która tego siê domaga53. Nie mo¿na zamkn¹æ wiary w �zakrystii� lub �zaciszu
swego domu�, b¹d� �lesie�.

Czy zatem �bez chodzenia do ko�cio³a te¿ mo¿esz byæ dobrym cz³owie-
kiem i katolikiem�? Katolikiem (w dodatku dobrym) � nie. Termin �katolik
niepraktykuj¹cy� zawiera w sobie sprzeczno�æ. Dobrym cz³owiekiem? Ks.
Jerzy Szymik odpowiada:

Je�li Bóg ma jakie� sposoby rozsiewania ziaren dobra, nasion Logosu, �Justyno-
wych� logoi spermatikoi � nic nam do tego: niech bêdzie uwielbiony. Ale drog¹
do �bycia dobrym�, drog¹, któr¹ objawi³ w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, jest
�bycie wierz¹cym� we wspólnocie Ko�cio³a, poza którym nulla salus. Nie ateizm,
ale wiara jest prost¹ i objawion¹ drog¹ do cz³owieczego dobra54.

7. Szpanowanie

Na koniec krótka refleksja na temat 9. s³owa �dekalogu�: �Nie zazdro�æ
szpanerom � nie warto�. M³odzi potêpiaj¹ szpanowanie, czyli popisywanie siê.

� Baks: �Szpanerem jest kto�, kto siê czym� przechwala. Wywy¿sza siê
ponad wszystkich, mówi «co to nie on»�;

� Xyz: �Na szpan sk³adaj¹ siê drogie gad¿ety, ciuchy�;
� Aga: �Dla mnie takie osoby nie maj¹ ¿adnej warto�ci. S¹ pró¿ne�.
� Lidka: �Mam to, co mam. Je¿eli co� bardzo mi siê spodoba, t³umaczê

sobie, ¿e nie jest mi to potrzebne. Jak ostatnio pewna torebka. Od razu wpad³a
mi w oko, tylko ¿e kosztowa³a maj¹tek � ponad 100 z³. Wmówi³am sobie, ¿e
mam tyle tych toreb, ¿e kolejna nie jest mi potrzebna�.

W slangu �szpan� oznacza

sposób zachowania, ubierania siê lub stylu bycia wynikaj¹cy z potrzeby impono-
wania innym. Zwykle zwi¹zany jest z posiadaniem drogich lub ma³o dostêpnych
dla innych przedmiotów. Zwi¹zany równie¿ ze �rodowiskiem, otoczeniem, czêsto
wp³yw na to maj¹ rówie�nicy � presja otoczenia. Jest to te¿ chêæ pokazania swojej
sztucznej osobowo�ci, przynale¿no�ci do wy¿szej pozycji materialnej. Popularne
zwroty to szpanowaæ tudzie¿ robiæ co� dla szpanu55.

Zazdro�æ jest wad¹ g³ówn¹, wiêc najpierw z tego wzglêdu nale¿y j¹
potêpiæ. Polega na smutku z powodu dobra cudzego. Nie znaczy to nawet,

53 Por. M. Rusecki, Czy religia jest spraw¹ prywatn¹?, art. cyt., s. 39�40.
54 J. Szymik, Czy trzeba byæ wierz¹cym, aby byæ dobrym?, w: Problemy wspó³-

czesnego Ko�cio³a, dz. cyt., s. 143.
55 Szpan, http://pl.wikipedia.org/wiki/Szpan (11.04.2011).
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¿e cz³owiek chcia³by to dobro posiadaæ dla siebie, znaczy tylko, ¿e pragnie, by
bli�ni go nie posiada³. Wada ta wywo³uje wewnêtrzne akty zawi�ci, nienawi�ci,
gniewu, prowadzi do oszczerstwa, obmowy, plotek itp. Niczego nie wolno
zazdro�ciæ, nawet na polu duchowym56. Tym bardziej nale¿a³oby potêpiæ
podobn¹ postawê wobec szpanerów. Drogie gad¿ety, markowe ubrania
nie s¹ wyznacznikiem warto�ci cz³owieka. Nale¿y bardziej �byæ�, ani¿eli
�mieæ�. Na pochwa³ê zas³uguje trze�we spojrzenie m³odych ludzi na posta-
wê niektórych rówie�ników i negatywna ocena stylu ich ¿ycia. S³usznie
stwierdzaj¹, ¿e szpanowanie jest pró¿no�ci¹ i nie ma konieczno�ci zabie-
gaæ o rzeczy, które nie s¹ konieczne, dlatego w konsekwencji nie nale¿y za-
zdro�ciæ szpanerom.

Podsumowuj¹c, trzeba stwierdziæ, ¿e Dekalog jest esencj¹, streszczeniem
Bo¿ego przes³ania moralnego: nakazuje i zakazuje. Ta czê�æ s³owa Boga, któ-
ra zawarta jest w Przykazaniach Bo¿ych, odgrywa trudn¹ do przecenienia rolê
w ¿yciu i misji Ko�cio³a. Papie¿ Benedykt XVI wskaza³ na donios³e znaczenie
s³owa Bo¿ego dla wspó³czesnego cz³owieka w Ko�ciele. Tworzone dzi� do�æ
powszechnie �dekalogi� s¹ raczej g³ównymi wytycznymi, które wypracowano
na podstawie Dekalogu w odniesieniu do jakiej� grupy ludzi. Jest to etyka
zawodowa �w pigu³ce�57. Wydaje siê, ¿e �dekalog� m³odzie¿y stanowi zapis
do�wiadczeñ i wyra¿a ¿yciowe decyzje podjête i realizowane. Nie mo¿e byæ

56 By³by to jeden z grzechów przeciw Duchowi �wiêtemu: zazdro�ciæ bli�niemu
³aski Bo¿ej. Por. A. Kokoszka, Teologia moralna fundamentalna, Tarnów 1994, s. 168.

57 Przyk³adem takiego �dekalogu� mo¿e byæ �dekalog� kierowcy opracowany przez
Watykan:

I. Nie zabijaj.
II. Niech droga bêdzie dla ciebie narzêdziem jednocz¹cym osoby, a nie �miertel-

nym niebezpieczeñstwem.
III. Niech uprzejmo�æ, poprawno�æ i ostro¿no�æ pomog¹ ci wyj�æ z nieprzewidzia-

nych sytuacji.
IV. Okazuj mi³osierdzie i pomagaj bli�niemu w potrzebie, szczególnie gdy jest ofiar¹

wypadku drogowego.
V. Niech samochód nie bêdzie dla ciebie przejawem w³adzy, panowania i okazj¹

do grzechu.
VI. Z mi³o�ci¹ przekonuj m³odych i nie tylko m³odych do tego, by nie siadali za

kierownic¹, gdy nie s¹ w stanie.
VII. Wspieraj rodziny ofiar wypadków drogowych.
VIII. Doprowad� do spotkania ofiary i sprawcy wypadku we w³a�ciwym momen-

cie, a¿eby mogli prze¿yæ wyzwalaj¹ce do�wiadczenie przebaczenia.
IX. Na drodze chroñ s³abszego.
X. Poczuwaj siê do odpowiedzialno�ci za innych. Papieska Rada ds. Duszpaster-

stwa Migrantów i Podró¿nych, Orientamenti per la pastorale della strada, Città del
Vaticano 2007, nr 61.
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on zatem wzorcem, który formuje postawê cz³owieka (g³ównie chodzi
o �przykazania� 5�8). Ponadto wydaje siê, ¿e przeprowadzenie ankiety w�ród
m³odzie¿y prowadzi do kszta³towania subiektywizmu. Dowodem na to jest
pytanie koñcz¹ce artyku³, zachêcaj¹ce do �radosnej twórczo�ci�: �Czy i Ty
masz swój dekalog na w³asny u¿ytek?�58. Nale¿a³oby bardzo uwa¿aæ na
niebezpieczeñstwo manipulowania s³owem Bo¿ym.

Co prawda, nie jest mo¿liwe okre�lenie, ile osób popiera podobny �deka-
log� i nim siê kieruje w ¿yciu, niemniej jednak musi martwiæ takie podej�cie do
¿ycia, nawet gdyby ono dotyczy³o tylko jednego m³odego cz³owieka. W niniej-
szym opracowaniu nie chodzi³o o to, aby wykazaæ b³êdne podej�cie m³odych
ludzi do niektórych spraw i potêpiæ ich. Naj³atwiej jest potêpiaæ innych. Raczej
chodzi³o o to, aby tak¿e doro�li postawili sobie pytanie, czy w³a�nie jako osoby
doros³e daj¹ dobry przyk³ad m³odemu pokoleniu. Ludzie doro�li s¹ odpowie-
dzialni za postawê m³odych i wspó³odpowiedzialni za ich z³e czyny z powodu
zgorszenia, które wywo³uj¹ swym niemoralnym postêpowaniem.

Bior¹c pod uwagê b³êdne rozumienie niektórych czê�ci Dekalogu, nale¿y
podj¹æ wieloaspektowy wysi³ek w kierunku formowania sumienia m³odego
pokolenia. Harmonijna wspó³praca w tej materii rodziców, nauczycieli, kate-
chetów, ksiê¿y, ludzi polityki i mass mediów mo¿e przynie�æ dobre wyniki.
M³odzie¿ jest przysz³o�ci¹ ojczyzny, Ko�cio³a i �wiata. Od �dzi�� zale¿y �jutro�
�rodowiska, w którym przyjdzie ¿yæ ludzko�ci.

Sommario

IL DECALOGO COME PAROLA DI DIO ALL�UOMO E SUA RICEZIONE

DA PARTE DELLA GIOVENTÙ

Benedetto XVI, nell�esortazione apostolica Verbum Domini presenta Dio che
parla all�uomo da amico. Uno dei segni dell�amicizia di Dio verso l�uomo è il Decalogo
� le dieci parole di Dio agli uomini.

L�articolo prende in esame un �decalogo� fatto da alcuni giovani polacchi a somi-
glianza del Decalogo, che il Dio dell�antica Alleanza trasmise al suo popolo per mezzo
di Mosè. Ecco la proposta del moderno �decalogo� della gioventù:

Non uccidere gli altri.
Non uccidere se stesso.
Onora il padre e la madre � se se la meritano.
Genitori, parlate con i vostri figli.
Dì le menzogne, questo ti lascia vivere più comodo.
Ruba, quando devi; quando hai l�occasione.
Ama, ma rispetta il tuo corpo! Bisogna sapere dove, quando e con chi.

58 J. Grabowska, Kradnij..., art. cyt.
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Senza frequentare la chiesa puoi essere buon uomo e cattolico.
Non invidiare coloro che vogliono farsi vedere � non vale la pena.
Rispetta se stesso e gli altri.
L�articolo si sofferma soprattutto a far vedere che i �comandamenti� dal 5 al 8

devono far preoccupare in quanto non sono in sintonia con i Commandamenti di Dio.

Ks. dr Adam PERZ � ur. w 1963 r. w £opusznie, dr teologii, wyk³adowca
teologii moralnej i etyki w WSD w Kielcach. Autor artyku³ów publikowanych
w �Kieleckich Studiach Teologicznych�, �Kieleckim Przegl¹dzie Diecezjalnym�,
�Obecnych�, Ksiêgach Jubileuszowych, a tak¿e w pracach zbiorowych wydawanych
z okazji Tygodni Kultury Chrze�cijañskiej.
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69Podmioty, na których ci¹¿y obowi¹zek przepowiadania S³owa Bo¿ego

Ks. Jan Pi¹tek � Kielce

ONTOLOGICZNA I MORALNA WARTO�Æ

LUDZKIEGO S£OWA

Ka¿da epoka ma sobie w³a�ciw¹ charakterystykê. D³ugo�æ trwania epok
zale¿y od tempa przemian, jakie w niej zachodz¹. ¯yjemy w czasach, kiedy
zmiany w ¿yciu spo³ecznym, ekonomicznym i obyczajowym, w dziedzinie kul-
tury i nauki nastêpuj¹ niezwykle szybko. Mo¿na powiedzieæ, ¿e wiek XX
i pocz¹tek XXI stulecia w porównaniu z wiekiem XIX, to ju¿ zupe³nie inna
epoka i zmiany te postêpuj¹ w tempie przy�pieszonym.

Jedn¹ z cech charakteryzuj¹cych wspó³czesne czasy jest miêdzy innymi
tzw. kultura medialna, która kszta³tuje siê pod wp³ywem niebywa³ego rozwoju
�rodków przekazu. Daj¹ one wrêcz nieograniczone mo¿liwo�ci komunikacji
miêdzyludzkiej, gdzie s³owo i obraz odgrywaj¹ zasadnicz¹ rolê.

W zwi¹zku z tym wydaje siê rzecz¹ niezwykle interesuj¹c¹ zg³êbienie
roli i znaczenia s³owa i obrazu w rozwoju kultury medialnej. Jest to proble-
matyka z³o¿ona i dlatego wydaje siê rzecz¹ s³uszn¹, aby temu zagadnieniu
po�wiêciæ dwie odrêbne refleksje; refleksjê nad s³owem i nad obrazem.

W niniejszym studium skoncentrujemy nasz¹ uwagê na s³owie, aby
wpisaæ siê w przewodni¹ tematykê kolejnego tomu �Kieleckich Studiów
Teologicznych�.

1. �wiat osobowy � miejscem, w którym rodzi siê s³owo

Nigdy w przesz³o�ci nie by³o tyle wypowiadanych i pisanych s³ów, jak to
ma miejsce za naszych dni. Sprzyjaj¹ temu potê¿ne publikatory; wrêcz niezli-
czone stacje radiowe i telewizyjne, wydawnictwa ksi¹¿kowe i prasowe, sieæ
internetowa, telefonia komórkowa. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w ka¿dej niejako
minucie wypowiadane i pisane s¹ miliony, miliony s³ów. To zjawisko nigdy
przedtem nie spotykane na tak¹ skalê.

�Kieleckie Studia Teologiczne�
10 (2011), s. 69�82
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Naturalnym miejscem, gdzie rodzi siê s³owo jest tzw. �wiat ludzki, czyli
osobowy. W �wiecie pozaludzkim, tj. w rzeczywisto�ci nas otaczaj¹cej, nie
spotykamy siê ze s³owem. Wprawdzie poza �wiatem ludzkim zachodzi
równie¿ zjawisko tzw. komunikacji miêdzy ró¿nymi bytami, to jednak �rod-
kiem komunikacji jest tam nie s³owo, ale ró¿nego rodzaju d�wiêki, reakcje czy
zachowania.

Na poziomie bytów nieo¿ywionych komunikacja znajduje swój wyraz
w zjawiskach, którymi rz¹dz¹ prawa przyrody. W formie bardziej z³o¿onej
zachodzi ona w �wiecie bytów o¿ywionych. Na poziomie ro�lin przybiera
formê reakcji biologicznych, dziêki czemu mo¿liwe s¹ takie zjawiska, jak
od¿ywianie, wzrost i rozmna¿anie. Natomiast w ¿yciu zwierz¹t komunikacja
przyjmuje jeszcze doskonalsz¹ formê dziêki w³adzom zmys³owym, w jakie
s¹ one wyposa¿one. Mog¹ one odbieraæ wra¿enia zmys³owe, instynktow-
nie komunikuj¹ swe doznania zmys³owe, ponadto za� informuj¹ o swoich
potrzebach.

Je�li chodzi o komunikacjê w �wiecie osób, to przebiega ona inaczej ni¿
w rzeczywisto�ci pozaludzkiej, poniewa¿ dokonuje siê w sposób �wiadomy
i dobrowolny. �wiadomo�æ i wolno�æ w przekazywaniu i przyjmowaniu
okre�lonych tre�ci sprawiaj¹, ¿e komunikacja w �wiecie ludzkim posiada
szczególny kszta³t, który okre�la siê mianem dialogu. St¹d te¿ wielu wspó³-
czesnych my�licieli definiuje cz³owieka jako byt dialogowy.

Dialogowy charakter bytu ludzkiego najpe³niej uwydatnia siê w mowie
i poprzez mowê. Mo¿e ona przybraæ dwojak¹ postaæ � artyku³owan¹ i nie
artyku³owan¹. Mowa artyku³owana jest mow¹ w �cis³ym tego s³owa znacze-
niu i jest jak najbardziej w³a�ciwa cz³owiekowi. Z kolei mo¿e ona przybraæ
podwójn¹ formê: fonetyczn¹ lub graficzn¹.

Mowa fonetyczna, zwana równie¿ d�wiêkow¹ lub g³osow¹, polega na
pos³ugiwaniu siê jêzykiem mówionym, czyli systemem znaków d�wiêkowych,
jakimi s¹ samog³oski i spó³g³oski. Z ich odpowiedniego po³¹czenia powstaj¹
s³owa.

Mowa graficzna to mowa wyra¿ana i utrwalana poprzez system znaków
graficznych, zwana najogólniej pismem. Je�li mowa graficzna mog³a byæ
zapisywana przy pomocy ró¿nego rodzaju znaków graficznych, jak alfabet,
hieroglify, obrazki itp. od kiedy one zosta³y wynalezione wieki temu, to mowa
fonetyczna mog³a byæ utrwalana stosunkowo od niedawna, z chwil¹ poznania
sposobów rejestracji d�wiêku, które � co pokazuje do�wiadczenie � ulegaj¹
ostatnio niezwyk³emu udoskonalaniu, jakim jest zapis cyfrowy.

Mówi¹c o jêzyku w rozumieniu potocznym, mowie, zarówno w formie
fonetycznej, jak i graficznej, trzeba pamiêtaæ o istotnej ró¿nicy miêdzy s³owem,
wyrazem czy terminem a pojêciem. Pojêcia s¹ podstawowym elementem
naszego my�lenia. Maj¹ one charakter niematerialny, a w swej tre�ci wyra-
¿aj¹ to, co jest istot¹ zjawisk i rzeczy, czyli ich wewnêtrzn¹ tre�æ, ich sens
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z pominiêciem cech jednostkowych i tego, co nie istotne. S¹ wiêc niematerial-
nym ujêciem rzeczy materialnych. Ponadto pojêcia mog¹ dotyczyæ nie tylko
rzeczy przez nas spostrzeganych, ale tak¿e mog¹ okre�laæ stany i relacje
zachodz¹ce miêdzy rzeczami, mog¹ wyra¿aæ stany psychiczne przez nas
prze¿ywane, a tak¿e ró¿nego rodzaju warto�ci natury duchowej, moralnej,
estetycznej itp. Natomiast s³owa, wyrazy czy terminy s¹ fonetycznymi b¹d�
graficznymi znakami pojêæ. Dlatego na wyra¿enie tego samego pojêcia mog¹
byæ u¿yte ró¿ne wyrazy czy s³owa, o czym �wiadczy ró¿norodno�æ jêzyków,
którymi ludzie siê pos³uguj¹.

2. S³owo a my�lenie

Analizuj¹c ludzk¹ mowê, nale¿y ponadto podkre�liæ �cis³¹ zale¿no�æ,
a raczej wspó³zale¿no�æ mowy i my�lenia. Mowa ludzka jest nie tylko biolo-
gicznie czy fizjologicznie uwarunkowana i zdeterminowana, jak to ma miejsce
w przypadku zwierz¹t, które stosownie do swego gatunku wydaj¹ sobie
w³a�ciwe d�wiêki, lecz jest zdeterminowana ludzkim my�leniem. St¹d np. pies
nie szczeka po polsku, rosyjsku czy francusku, ale zawsze w sobie w³a�ciwy
sposób i to niezale¿nie od tego, w jakim kraju siê znajduje.

Gdyby mowa ludzka by³a tylko biologicznie zdeterminowana, czy by³a
wynikiem wrodzonego instynktu, to wszyscy ludzie tak jak maj¹ tê sam¹ struk-
turê biologiczn¹, musieliby równie¿ w ten sam sposób mówiæ, a tak przecie¿
nie jest. Co wiêcej, cz³owiek mo¿e mówiæ ró¿nymi jêzykami, a nawet mo¿e
dowolnie modyfikowaæ system znaków lub d�wiêków, tworz¹c nowy jêzyk,
czego przyk³adem jest np. jêzyk esperanto.

Jêzyk to wyraz zdolno�ci cz³owieka do tworzenia symboli, za� ta zdolno�æ
stanowi wynik my�lenia w³a�ciwego wy³¹cznie cz³owiekowi jako istocie ro-
zumnej, które z natury swej jest my�leniem refleksyjnym i relacyjnym.

Tylko byt samo�wiadomy, zdolny do refleksji, do tego, by uobecniæ siê samemu
sobie, jest w stanie wyró¿niæ realno�æ i symbol, powi¹zaæ je ze sob¹ i stworzyæ
niezwyk³y zbiór umownych, ale czytelnych symboli, jakimi s¹ s³owa1.

S³owami oznaczamy konkretne rzeczy, zjawiska, warto�ci, chocia¿ one
bezpo�rednio z tymi s³owami nie maj¹ nic wspólnego. My�limy s³owami, cho-
cia¿ ich nie wypowiadamy. Znamienne jest to, ¿e przy pomocy od ok. 22 do 30
znaków fonetycznych i graficznych, w zale¿no�ci od danego jêzyka, potrafimy
zbudowaæ oraz wyraziæ poprzez s³owa wrêcz nieograniczon¹ ilo�æ pojêæ.
Ponadto ³¹cz¹c s³owa w zdania obdarzone znaczeniem i ³¹cz¹c te zdania
w systemy bardziej jeszcze z³o¿one, zgodnie z zasadami logiki, jeste�my zdolni

1 C. Valverde SJ, Antropologia filozoficzna, Pallottinum, Poznañ 1998, s. 155.
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do przeprowadzenia rozumowañ, uzasadnieñ, dowodzenia, budowania skom-
plikowanych systemów my�lowych, a¿ do powstania rozpraw naukowych
i tworzenia systemów, doktryn, a tym samym rozwoju wielorakich nauk.

Ta specyfika ludzkiej mowy i jej twórczych mo¿liwo�ci wskazuje na to, ¿e
w strukturze bytu ludzkiego musi byæ jeszcze jaki� inny, ró¿ny od cia³a pierwia-
stek i to natury niecielesnej, dziêki któremu mo¿liwa jest mowa. Ów pierwia-
stek potocznie zwany jest dusz¹ ludzk¹, a manifestuje siê poprzez umys³owe
dzia³ania, jakimi s¹ akty rozumu i woli.

Mowa ludzka jawi siê wiêc nie jako instynktowy czy odruchowy sposób
reagowania na okre�lone sytuacje, jak to ma miejsce w �wiecie zwierz¹t, ale
jako swego rodzaju instrument, narzêdzie, którym w sposób swobodny pos³u-
guje siê ludzkie �ja� osobowe dla uzewnêtrznienia swego jak¿e bogatego wnê-
trza. To w³a�nie �ja� my�l¹ce tworzy lub dobiera w sposób najw³a�ciwszy dla
siebie odpowiednie s³owa dla wyra¿ania swych my�li i dla ich zakomunikowa-
nia innym. Wynika z tego, ¿e poprawno�æ my�lenia warunkuje i umo¿liwia
poprawne mówienie, natomiast mowa jest swoistego rodzaju funkcj¹ my�le-
nia. Nic dziwnego, ¿e wszelkie zak³ócenia w my�leniu maj¹ swoje odzwiercie-
dlenie w mowie.

Podobna wspó³zale¿no�æ my�lenia i mowy zaznacza siê równie¿ i w tym,
¿e mowa u³atwia my�lenie. Polega to na tym, ¿e nasze my�lenie przyobleka siê
zawsze w szatê jêzykow¹. My�l¹c, jakby prowadzimy ze sob¹ wewnêtrzny dia-
log s³owny. Mowa niejako potêguje my�lenie, ale te¿ bez my�lenia nie by³oby
mowy. St¹d my�lenie dokonuje siê zawsze w obrêbie jakiego� jêzyka. I tylko
ten potrafi biegle mówiæ w danym jêzyku, kto potrafi w tym jêzyku my�leæ.

Jêzyk stanowi wiêc konsekwencjê umiejêtno�ci tworzenia znaków, czyli
symboli, a ta umiejêtno�æ jest z kolei wynikiem refleksyjnego i relacyjnego
my�lenia, które jest w³a�ciwe tylko cz³owiekowi2.

S³owa wyra¿aj¹ umys³owo poznawalne idee, unaoczniaj¹ tre�ci ludzkiej
�wiadomo�ci i przekazuj¹ je innym. Inni odbieraj¹c te symbole, docieraj¹ce do
nich w formie d�wiêków lub graficznych znaków, transponuj¹ je na pojêcia
i je rozumiej¹. Dziêki temu mo¿liwa jest jedyna w swoim rodzaju ³¹czno�æ
miêdzyludzka3. Cz³owiek zatem to istota, �która ma s³owo� i dlatego Grecy
nazywali cz³owieka zoon logon schon.

Bardzo interesuj¹c¹ refleksjê na temat s³owa zostawi³ nam �w. Augustyn,
biskup Hippony:

Gdy my�lê o tym, co mam powiedzieæ, wtedy s³owo rodzi siê w moim sercu; a je�li
chcê ci co� powiedzieæ, staram siê wzbudziæ w twoim sercu to, co ju¿ istnieje
w moim. W tym celu pos³ugujê siê g³osem i mówiê do ciebie, aby s³owo, które

2 C. Valverde SJ, Antropologia..., dz. cyt., s. 155.
3 Por. tam¿e, s. 154�157.
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jest we mnie, mog³o dotrzeæ do ciebie i przenikn¹æ do twojego serca. D�wiêk
g³osu pozwala ci zrozumieæ s³owo. Ten d�wiêk mija, ale s³owo przezeñ niesione
dotar³o do twojego serca, a równocze�nie pozostaje i w moim sercu4.

To niezg³êbione bogactwo ludzkiego ducha przejawia siê i w tym, ¿e przy
pomocy kilkudziesiêciu znaków fonetycznych albo graficznych cz³owiek mo¿e
zbudowaæ i wyraziæ nieskoñczenie wiele pojêæ i ca³e bogactwo bytu, nauki
i sztuki.

Poznanie umys³owe i mowa nie daj¹ siê od siebie oddzieliæ. Wszelki rodzaj
poznania racjonalnego wi¹¿e siê z jêzykiem, st¹d mo¿na powiedzieæ, ¿e rozu-
mienie jest �mow¹�. Jêzyk to nie tylko �rodek, ale tak¿e warunek mo¿liwo�ci
poznawania. Poznawanie mo¿e siê odbywaæ jedynie w �rodowisku jêzyka5.

Znaki d�wiêkowe czy graficzne s¹ wiêc uzewnêtrznieniem pojêæ, które
mo¿na podzieliæ na pojêcia w sensie logicznym i na pojêcia w sensie psycho-
logicznym. Pojêcia w sensie logicznym s¹ po prostu znaczeniem danej nazwy.
Oznaczaj¹ np. takie nazwy, jak: dom, pies, kwiat itp. Pojêcia w sensie psycho-
logicznym uto¿samiaj¹ siê z prze¿yciem my�lowym, polegaj¹cym na przedsta-
wieniu sobie czego� w sposób nie ogl¹dowy. Z kolei tre�ci¹ pojêæ jest zespó³
cech danego przedmiotu, o którym my�limy, lub zespó³ cech, które tworz¹
pojêcia nie przedmiotowe, jak m.in.: piêkno, sprawiedliwo�æ, m¹dro�æ itp. Zna-
kami za� pojêæ s¹ nazwy. Czasami jedno i to samo pojêcie mo¿emy wyraziæ za
pomoc¹ ró¿nych znaków, czyli nazw, jak to ma miejsce w przypadku ró¿nych
jêzyków. Rozmaito�æ jêzyków stanowi zatem manifestacjê niezg³êbionych
mo¿liwo�ci ducha ludzkiego6.

3. Ontologia s³owa

S³owo ludzkie wypowiadane przez cz³owieka zawiera w sobie i niesie
ze sob¹ równie¿ w jakim� stopniu bogactwo ontologiczne samego cz³owieka.
Analizuj¹c jêzyk i jego wielorakie aspekty, odkrywamy tak¿e aspekty charak-
terystyczne dla cz³owieka. Nic dziwnego, ¿e mo¿na by w przeno�ni powie-
dzieæ: jêzyk jest cz³owiekiem, a cz³owiek jest jego jêzykiem.

Rzeczywisto�æ rozumiana jako byt, kiedy jest ujêta my�l¹ ludzk¹, staje siê
logosem, wewnêtrznym s³owem. Cz³owiek potrafi zrozumieæ �wiat przedmio-
towy, czyli go zinterioryzowaæ, uwewnêtrzniæ w swej �wiadomo�ci, nadaj¹c
mu wymiar niematerialny, duchowy, aby nastêpnie stworzyæ s³owo jako ze-
wnêtrzny i widzialny znak tego, co zosta³o poznane. S³owo jawi siê wiêc jako

4 �w. Augustyn, PL, Sermones 293, 3.
5 Por. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, wyd. PTT, Kraków 1987,

s. 170�171.
6 Por. J. Galarowicz, Na �cie¿kach prawdy, wyd. PAT, Kraków 1992, s. 162�164.
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dzie³o ludzkiej inteligencji, a rzeczywisto�æ poznana, gdy jest uzewnêtrzniona,
staje siê s³owem w ludzkim s³owie7.

Dzieje siê tak dlatego, ¿e rzeczywisto�æ (�wiat rzeczy) nawet w wymia-
rze kosmicznym jest nie tylko materi¹, ale ide¹ zmaterializowan¹, jest w niej
zawarta jaka� my�l. Stanowi bowiem owoc uprzedniej inteligencji, a nie dzie³o
przypadku. Jest logicznie i sensownie uporz¹dkowana. Dlatego rzeczywis-
to�æ moc¹ poznaj¹cego j¹ intelektu otrzymuje nowy, niematerialny status
w ludzkim umy�le, jako swoisty obraz czy idea tej rzeczywisto�ci.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e dla ka¿dego cz³owieka jêzykiem wcze�niejszym
od jêzyka rozumianego jako produkt relacji spo³eczno-historycznych jest jêzyk
�wiata rzeczy. Wszystko bowiem, co realnie istnieje jest dla ludzkiego umys³u
s³owem, które �co� mówi�8.

Wynika z tego, ¿e wcze�niejszym od dialogu intersubiektywnego, jaki
zachodzi miêdzy jednym a drugim cz³owiekiem, jest dialog z tym, co istnieje, co
jest bytem, a wiêc ze �wiatem rzeczy, w tym i z drugim cz³owiekiem jako
elementem sk³adowym �wiata realnie istniej¹cego. Ten dialog z tym, co istnie-
je, czyli z bytem, jest fundamentalny dla ka¿dego innego dialogu. �wiat rzeczy
stanowi pierwotne s³owo, które dociera do cz³owieka. Jest s³owem wszelkiego
innego s³owa, poniewa¿ ka¿dy inny wymiar rzeczywisto�ci bazuje na nim
i staje siê s³owem na mocy tego pierwotnego s³owa, jakie pochodzi od �wiata
rzeczy, zatem od tego, co jest.

To, co czyni mo¿liwym jêzyk, to transparentno�æ bytu dla umys³u ludz-
kiego. Bez tego fundamentu nie by³oby mo¿liwe komunikowanie miêdzypod-
miotowe w�ród ludzi. S³owo nie jest wiêc tylko owocem komunii osobowej
miêdzy lud�mi, ani nie jest te¿ jedynie narzêdziem komunii miêdzy lud�mi,
lecz jest najbardziej fundamentaln¹ komuni¹ w bycie, w ca³ej jego g³êbi
i rozci¹g³o�ci. Z tego korzenia wy³ania siê wszelki inny wymiar jêzyka. Byt,
istnienie, jako najbardziej zasadniczy akt rzeczywisto�ci staje siê w ludzkim
umy�le pojêciem, które przek³ada siê w s³owo � bazê wszystkich s³ów.

Pojêcie danej rzeczy nigdy nie jest w stanie wyczerpuj¹co oddaæ ca³e
egzystencjalne bogactwo w niej zawarte. Rzecz jest zawsze bogatsza w swej
tre�ci ni¿ s³owo, które j¹ oznacza. P³ynie to st¹d, ¿e ka¿da rzecz jest przez
swój akt istnienia niejako zanurzona w istnieniu jako takim, czyli w tajemnicy
istnienia. Dlatego zmuszeni jeste�my do mno¿enia pojêæ i w konsekwencji
s³ów, aby przybli¿yæ siê coraz bardziej do pe³niejszego i wyczerpuj¹cego
poznania rzeczy9.

7 Por. Ks. J. Pi¹tek, Cz³owiek � bytem s³owa i dialogu, �Kieleckie Studia Teolo-
giczne�, 7 (2008), s. 104.

8 L. Bogliolo, Antropologia filosofica, Alla scoperta dell�uomo, ed. Città Edi-
trice, Roma 1971, s. 190�191.

9 Por. L. Bogliolo, Antropologia filosofica..., dz. cyt., s. 192�194.
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Cz³owiek jest domem w którym znajduje swe schronienie tzw. jêzyk
�wiata i w nim jest on zrozumiany. Stanowi jedyny byt zdolny zrozumieæ
jêzyk rzeczy i pozwoliæ im mówiæ o sobie. Bez cz³owieka �wiat pozosta³by
nieczytelny, chocia¿ ma sobie w³a�ciwy sens, ale ten sens mo¿e tylko odczytaæ
cz³owiek jako istota zdolna do refleksji. Pojêcia i w nastêpstwie s³owa niejako
�przyw³aszczaj¹ sobie �wiat�, aby uczyniæ z niego dar dla innych. �wiat
poprzez s³owo daje siê podmiotowi, by on móg³ go niejako oddaæ innym. Bez
mediacji �wiata nie by³aby mo¿liwa intersubiektywno�æ. �wiat jest konie-
czny do rozwoju podmiotowo�ci jednostki i multiplikuje siê tyle razy, ile jest
podmiotów.

Komunikacja podmiotów miêdzy sob¹ poprzez s³owo niejako przed³u¿a
jednego cz³owieka w drugim i ci¹gle na nowo przekazuje �wiat rzeczy i zja-
wisk drugiemu cz³owiekowi. W ten sposób rozwija siê i ubogaca ¿ycie osoby
ludzkiej, któr¹ Boecjusz definiuje jako indywidualn¹ substancjê natury rozum-
nej � �Persona est rationalis naturae individua substantia�10.

4. S³owo a prawda jako transcendentalna w³a�ciwo�æ bytu

Do dzia³añ specyficznie charakterystycznych dla istoty rozumnej nale¿y
poznanie umys³owe, które z natury swej ukierunkowane jest na prawdê, która
poprzez s³owo znajduje swe uzewnetrznienie. Wynika z tego, ¿e w ¿yciu oso-
bowym szczególne miejsce musi zajmowaæ prawda. Bez niej ¿ycie osobowe
cz³owieka by³oby naznaczone radykaln¹ sprzeczno�ci¹. Tego po prostu doma-
ga siê rozumna natura ludzka.

Prawda, do której z natury d¹¿y umys³ ludzki, nie jest wrodzona umy-
s³owi ani te¿ nie jest jego wytworem. Jest ona wpisana w naturê rzeczy, czyli
� jak to ujmujemy w jêzyku filozoficznym � w naturê bytu, a wiêc w to, co
realnie jest, istnieje. Stanowi ona owoc rozwa¿añ umys³u nad �wiatem rzeczy.
�w. Tomasz z Akwinu w swej refleksji nad prawd¹ stwierdza:

Rzeczy przyrodzone, z których umys³ nasz czerpie wiedzê, s¹ miar¹ dla naszego
umys³u, a ich miar¹ jest umys³ Bo¿y. W nim bowiem znajduj¹ siê wszystkie rzeczy
stworzone, jak wszelkie twory artysty znajduj¹ siê w jego umy�le (...).
Zatem byt natury, umieszczony miêdzy dwoma umys³ami, nazywa siê prawdziwym
przez wzgl¹d na sw¹ zgodno�æ z obydwoma. Nazywa siê prawdziwym przez wzgl¹d
na umys³ Bo¿y, o ile urzeczywistnia to, do czego skierowa³ go umys³ Bo¿y. Nazywa
siê za� prawdziwym wobec umys³u ludzkiego, o ile jest zdolny wywo³aæ w nim
prawdziw¹ ocenê siebie11.

10 Boetius, De duabus naturis et una persona Christi, PL 64, 1345.
11 �w. Tomasz z Akwinu, De Veritate q. 1, a. 2.
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Prawda ontologiczna, prawda bytu, ukazuje nam najg³êbsze korzenie
porz¹dku racjonalnego, który przenika ca³¹ rzeczywisto�æ. Prawda jako szcze-
gólny aspekt bytu jest podstaw¹ rozumienia prawdy w ogóle, a ¿ycia racjonal-
nego w szczególno�ci i jawi siê jako przedmiot w³a�ciwy dla intelektu12.

Do�wiadczenie inteligibilno�ci bytu, czyli jego racjonalno�ci, pozwala na
zrozumienie tego, ¿e byt jest nam dany jako no�nik prawdy, st¹d cz³owiek
pos³uguj¹c siê s³owem, mo¿e prowadziæ dialog poznawczy ze �wiatem osób
i rzeczy. Rozpoznanie za� prawdy wymaga od cz³owieka wierno�ci wobec niej
i dlatego prawda poznawcza ³¹czy siê �ci�le z prawd¹ moraln¹, tj. z powinno-
�ci¹ jej przyjêcia, jej mówienia i dzielenia siê ni¹13.

5. Prawda ontologiczna a prawda moralna w relacji do s³owa

W niniejszym opracowaniu chodzi o wskazanie na mo¿liwie najbardziej
podstawowy i fundamentalny punktu odniesienia, który decyduje ostatecznie
o warto�ci s³owa. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e takim punktem odniesienia po-
winno byæ to, co najbardziej jest w³a�ciwe cz³owiekowi jako istocie rozumnej,
a mianowicie jego rozumna natura. Zanim jednak cz³owiek zda sobie sprawê
ze swej rozumniej natury i z ca³ego bogactwa my�li, to pierwszym, co dociera
do jego �wiadomo�ci poprzez akt poznania, to fakt realnie istniej¹cych rzeczy.
W dalszej dopiero kolejno�ci, poprzez refleksjê nad �wiatem rzeczy, kszta³tuje
siê w nim �wiadomo�æ samego siebie i �wiadomo�æ bogactwa swego wnêtrza.
Rzeczywisto�æ realnie istniej¹ca rozumiana jako byt, kiedy jest ujêta my�l¹
ludzk¹, staje siê logosem, wewnêtrznym s³owem. Cz³owiek dziêki zdolno�ci
do refleksji jest w stanie zrozumieæ �wiat przedmiotowy i go zinterioryzowaæ,
uwewnêtrzniæ w swej �wiadomo�ci, nadaj¹c mu wymiar pojêciowy, czyli nie-
materialny.

Dzieje siê tak dlatego, ¿e rzeczywisto�æ (�wiat rzeczy) nawet w wymia-
rze uniwersalnym, kosmicznym jest nie tylko sam¹ materi¹, ale jest ide¹
zmaterializowan¹, jest w niej zawarta pewna my�l i dlatego jest ona racjonal-
na w samej sobie, posiada sobie w³a�ciwy sens. Kiedy jednak g³êbiej zastano-
wimy siê nad procesem ludzkiego my�lenia i poznawania, to zauwa¿amy, ¿e
my�lenie i bogactwo pojêæ, czyli tzw. �wiat wewnêtrzny cz³owieka, a tak¿e
ca³y proces poznawania jest wtórny w stosunku do �wiata rzeczy.

Cz³owiek bowiem poprzez swe spostrze¿enia i poprzez refleksjê nad nimi
zaczyna kszta³towaæ swój w³asny �wiat my�li. Kszta³tuje siê w nim równie¿ to,
co zwie siê �zdrowym rozs¹dkiem� � recta ratio. Tak wiêc cz³owiek niejako

12 Por. A. Maryniarczyk SDB, �Zeszyty z metafizyki� IV. Racjonalno�æ i celowo�æ
�wiata osób i rzeczy, Lublin 2000, s. 66�77.

13 Por. S. Kowalczyk, Metafizyka ogólna, wyd. KUL, Lublin 1997, s. 118�125.
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wprost i bezpo�rednio �wyczytuje� z otaczaj¹cej rzeczywisto�ci podstawowe
i elementarne prawdy i chocia¿ nie zawsze jest w stanie je uzasadniæ i w pe³ni
zrozumieæ, to jednak intuicyjnie wie i jest przekonany, ¿e tak jest i ¿e tak siê
rzeczy maj¹.

Prawdy zdobyte na drodze normalnego funkcjonowania ludzkiego umys³u
stanowi¹ tzw. dane zdrowego rozs¹dku. Z tych za� prawd � poniewa¿ s¹ oczy-
wiste i przemawiaj¹ do umys³u sw¹ racjonalno�ci¹ � czerpane s¹ podstawowe
przes³anki do wydawania s¹dów, jak równie¿ i do formu³owania elementar-
nych norm reguluj¹cych ludzkie postêpowanie. Umys³ bowiem przyjmuje te
prawdy nie dlatego, ¿e inni tak uwa¿aj¹, ale ¿e s¹ one s³uszne, same w sobie
oczywiste i w swej tre�ci racjonalne.

Wy¿szo�æ cz³owieka nad �wiatem zwierz¹t, a tym bardziej nad �wiatem
rzeczy w porz¹dku naturalnym polega w³a�nie na tym, ¿e cz³owiek ma w sobie
potencjaln¹ moc i zdolno�æ do refleksji nad �wiatem rzeczy, dziêki której
z porz¹dku wpisanego w rzeczy i z ich wewnêtrznej logiki kszta³tuje swój
w³asny �wiat my�li i logikê formu³owanych s¹dów.

Zatem to nie cz³owiek decyduje o tym, czym rzeczy s¹, ale to same rzeczy
w procesie poznawczym kszta³tuj¹ jego w³asny �wiat my�li. Kszta³tuj¹ dlate-
go, ¿e maj¹ wpisany w sw¹ istotê racjonalny porz¹dek i dlatego s¹ rzeczami
o okre�lonej naturze. Dziêki owemu racjonalnemu porz¹dkowi wpisanemu
w ich naturê rzeczy s¹ inteligibilne, czyli racjonalne, a tym samym wolne od
wewnêtrznej sprzeczno�ci. St¹d s¹ dostêpne dla ludzkiego rozumu, a wiêc s¹
i poznawalne.

Interesuj¹co na ten temat pisze M. A. Kr¹piec:

Byt jest racjonalny, a nasza my�l jest w jakiej� mierze pochodna od bytu. Wszyst-
ko zatem, co stanowi o naszym ¿yciu racjonalnym, wewnêtrznym, wszystko to jest
ju¿ najpierw tre�ci¹ i �prawem� samego bytu. Zachodzi bowiem wewnêtrzne zwi¹-
zanie intelektu z bytem; sam byt jest pierwotnie bardziej �intligibilny�, racjonalny
ni¿ to, co zdaje siê bezspornie bardziej racjonalne, czyli nasza my�l14.

Wynika z tego, ¿e wcze�niejszym od rzeczy musia³ byæ jaki� Byt rozumnej
natury, jaka� potê¿na i doskona³a Inteligencja, która o tym racjonalnym porz¹d-
ku rzeczy ostatecznie zdecydowa³a, a nie mog³o to byæ dzie³em zwyk³ego przy-
padku. Dlatego �wiat rzeczy moc¹ poznaj¹cego ludzkiego intelektu otrzymuje
nowy, niematerialny status w ludzkim umy�le, jako swoisty obraz b¹d� idea tej
rzeczywisto�ci.

W krêgu my�li chrze�cijañskiej, zw³aszcza w nurcie tomistycznym, pa-
nuje powszechny pogl¹d, ¿e rzeczy dlatego s¹ w swej naturze transparentne,
tj. racjonalne, poniewa¿ ostatecznie pochodz¹ na drodze stworzenia od Boga,

14 M. A. Kr¹piec, Metafizyka , wyd. TN-KUL, Lublin 1978, s. 172.
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jako Najdoskonalszej Inteligencji, i dlatego te¿ mog¹ staæ siê przedmiotem
ludzkiego poznania. Niekiedy s¹ one poznawane w sposób niedoskona³y, ale
tak dzieje siê z racji skoñczono�ci i ograniczono�ci ludzkiego umys³u.

�wiat rzeczy jest pierwotnym �s³owem�, które dociera do cz³owieka i sta-
je siê s³owem wszelkiego innego s³owa, poniewa¿ ka¿dy inny wymiar rzeczy-
wisto�ci bazuje na nim i staje siê s³owem na mocy tego pierwotnego s³owa,
jakie pochodzi od �wiata rzeczy, zatem od tego, co realnie jest. Byty, realnie
istniej¹ce rzeczy, poprzez akt poznania staj¹ siê w ludzkim umy�le pojêciami,
które przek³adaj¹ siê w s³owa i pierwotne s¹dy, a w dalszej konsekwencji od-
s³aniaj¹ porz¹dek natury, jako podstawê dla wszystkich innych s³ów, zasad
i praw15.

W procesie poznawczym pojêcia, którymi siê pos³ugujemy, nigdy nie od-
daj¹ w sposób wyczerpuj¹cy ca³ego bogactwa egzystencjalnego zawartego
w rzeczach, do których siê odnosz¹. Rzeczy bowiem s¹ zawsze bogatsze
w swej tre�ci ni¿ ludzkie s³owa, które je oznaczaj¹, poniewa¿ rzeczy przez
swój akt istnienia s¹ niejako zanurzone w istnieniu maj¹cym ostatecznie swoje
�ród³o w Absolutnym Bycie. St¹d stwierdzenie, ¿e inteligibilno�æ rzeczy jest
spraw¹ przypadku, pozostaje w ca³kowitej sprzeczno�ci z elementarnymi
prawid³ami ludzkiego my�lenia i prowadzi³oby ostatecznie do absurdu16.

Szczególnie interesuj¹c¹ refleksjê na ten temat znajdujemy u Cycerona,
który stwierdza:

Est quidem recta ratio, naturae congruens, diffusa in omnes, constans, sempi-
terna, quae vocet ad officium iubendo� Huic legi nec obrogari fas est, neque
derogari ex hac aliquid licet neque tota abrogar potest; ...una lex et sempiterna
et immutabilis continebit, unusque erit communis quasi magister et imperator
omnium deus17.

Roszczenie sobie prawa ze strony cz³owieka do nadawania rzeczom
ich wewnêtrznej okre�lono�ci i sensowno�ci, a wiêc decydowania o ich racjo-
nalno�ci, jest nie tylko sprzeczne ze zdrowym rozs¹dkiem i elementarnym
do�wiadczeniem. By³oby równoznaczne ze stawianiem siê cz³owieka w roli
Stwórcy. Cz³owiek dziêki swej racjonalnej naturze, czyli zdolno�ci do refleksji,
mo¿e tylko ten racjonalny porz¹dek z rzeczy odczytywaæ, lecz nie mo¿e go
ustanawiaæ, bo nie jest twórc¹ tego porz¹dku. Mo¿e, co najwy¿ej, rzeczy
doskonaliæ i je modyfikowaæ, uczestnicz¹c niejako w dziele samego Stwórcy,
ale pod warunkiem respektowania ich natury18.

15 Por. Ks. J. Pi¹tek, Cz³owiek � bytem s³owa i dialogu, �Kieleckie Studia Teolo-
giczne�, 7 (2008), s. 104�105.

16 Por. A. Alessi, Metafizyka, wyd. LAS, Roma 1988, s. 233�234.
17 M. T. Cyceron, De Repub. Lib. III, c. 23.33.
18 Por. Ks. R. Ro¿d¿eñski, Filozofia poznania, wyd. PAT, Kraków 2003, s. 50�52.
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Cz³owiek jako istota rozumna partycypuje w odwiecznym prawie Boskim
które wpisane jest w ludzk¹ naturê, która jest rozumna, a które to odwieczne
prawo znajduje swój wyraz w jego naturalnych i rozumnych d¹¿eniach do do-
bra w³a�ciwego naturze ludzkiej. Te d¹¿enia znajduj¹ swój wyraz w tzw. pierw-
szych nakazach rozumu praktycznego, np., �Czyñ dobro, a unikaj z³a�, i te
nakazy s¹ w³a�nie przejawem tzw. prawa naturalnego.

Poniewa¿ cz³owiek aktem swej woli skierowuje samego siebie do okre-
�lonego dzia³ania dla osi¹gniêcia dobra w³a�ciwego swej naturze, st¹d jest on
podmiotem prawa naturalnego. Zwierzêta natomiast nie mog¹ byæ podmiotem
prawa naturalnego, ale s¹ tylko przedmiotem prawa naturalnego, bo ich inkli-
nacje naturalne nie s¹ wolne, lecz ca³kowicie zdeterminowane poprzez
mechanizm instynktowy19.

6. Bóg jako ostateczne �ród³o warto�ci ludzkiego s³owa

Ta inteligibilno�æ �wiata naprowadza nas na przekonanie o konieczno�ci
istnienia wcze�niejszej od rzeczy jakiej� inteligencji, jakiego� rozumu, który
o tej inteligibilno�ci rzeczy ostatecznie zadecydowa³20.

Rzeczy, które z natury swej s¹ ograniczone, niedoskona³e, zmienne, znisz-
czalne, a wiêc przygodne i pozbawione �wiadomo�ci, nie mog³y same sobie
nadaæ tej inteligibilno�ci, ani te¿ ich inteligibilno�æ nie mog³a byæ dzie³em przy-
padku. Przypadkowo�æ bowiem z natury swej jest �lepa i nie mo¿e byæ uznana
w ¿aden sposób za przyczynê racjonalnie dzia³aj¹c¹.

Wynika z tego, ¿e �ród³em inteligibilno�ci w �wiecie rzeczy mo¿e byæ tylko
Byt absolutnie doskona³y. To znaczy taki Byt, który w swym istnieniu i w swej
naturze jest absolutnie niezale¿ny od jakiegokolwiek innego bytu i jako taki
stanowi ostateczn¹ przyczynê wszystkiego, co jest, nie tylko w porz¹dku ist-
nienia, ale i w porz¹dku natury, która to natura, jako prawda bytu, wyznacza
tzw. prawa natury. W odczytaniu tych praw natury istotn¹ rolê odgrywa rozum
ludzki, który dlatego, ¿e uczestniczy w �wietle umys³u samego Boga mo¿e
rozpoznaæ naturê bytu21. Ta natura bytu poprzez proces umys³owej abstrakcji
zostaje wyra¿ona w pojêciach. Przybieraj¹ one okre�lon¹ szatê s³own¹, dziêki
czemu mog¹ byæ innym podmiotom osobowym zakomunikowane. W ten spo-
sób mo¿liwy jest dialog osobowy.

Skoro wiêc byty pochodne � czyli wszystko, co sk³ada siê na rzeczywi-
sto�æ �wiata � s¹ natury racjonalnej, to i Byt absolutny, od którego pochodz¹,

19 Por. M. A. Kr¹piec, Cz³owiek i prawo naturalne, wyd. TN-KUL, Lublin 1986,
s. 199�200.

20 Por. M. A. Kr¹piec, Metafizyka, dz. cyt. s. 173.
21 Por. A. Szostek, Wokó³ godno�ci, prawdy i mi³o�ci, Lublin 1995, s. 189�190.
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tym bardziej musi byæ racjonalny i byæ najwy¿sz¹ inteligencj¹. A tego rodzaju
Byt absolutny powszechnie nazywany jest Bogiem22.

Wynika z tego, ¿e pierwszym i najg³êbszym �ród³em wszelkiej prawdy jest
natura samego Boga, który w stworzony przez siebie �wiat wpisa³ racjonalny
i logiczny porz¹dek, a który mo¿e byæ odczytywany przez ludzki intelekt jako
tzw. prawo natury. Warto tu przytoczyæ stwierdzenie Cycerona: �Prawo jest
najwy¿szym rozumem wkorzenionym w naturê; ono nakazuje to, co czyniæ
nale¿y, i zakazuje spraw przeciwnych. Prawem jest ten sam rozum, który
u ludzi wypowiada siê i potwierdza w my�leniu�23.

Prawda ontologiczna, prawda bytu, ukazuje nam najg³êbsze korzenie
porz¹dku racjonalnego, który przenika ca³¹ rzeczywisto�æ. Prawda jako szcze-
gólny aspekt bytu jest podstaw¹ rozumienia prawdy w ogóle, a ¿ycia racjo-
nalnego w szczególno�ci, i jawi siê jako przedmiot w³a�ciwy dla intelektu24.

Naruszanie prawa natury jest wiêc naruszaniem ustalonego przez Boga
porz¹dku, naruszaniem Jego woli. To zawsze obraca siê przeciw dobru cz³o-
wieka, który powinien z racji swej rozumnej natury troszczyæ siê nie tylko
o dobro swego bytu, ale i o dobro innych osób, a tak¿e o dobro istniej¹cego
�wiata zgodnie z nakazem samego Stwórcy: Czyñcie sobie ziemiê pod-
dan¹ (Rdz 1,28). W tej powinno�ci wyra¿a siê moralny charakter ludzkiego
dzia³ania.

Do�wiadczenie inteligibilno�ci bytu, czyli jego racjonalno�ci, pozwala na
zrozumienie tego, ¿e byt jest nam dany jako �no�nik� prawdy, a tym samym
jest no�nikiem praw natury, które maj¹ w³a�ciw¹ sobie moc zobowi¹zuj¹c¹.
Dlatego ka¿dy cz³owiek mo¿e i powinien prowadziæ �dialog� poznawczy ze
�wiatem osób i rzeczy. Rozpoznanie za� prawdy, a w konsekwencji i praw
natury wymaga od cz³owieka wierno�ci wobec tej prawdy i rodzi poczucie
obowi¹zku respektowania tych praw. Dlatego prawda poznawcza ³¹czy siê
�ci�le z prawd¹ moraln¹, z powinno�ci¹ jej przyjêcia i dzielenia siê ni¹
z innymi25.

Poniewa¿ s³owo to znak i no�nik okre�lonego pojêcia, st¹d za ka¿de wy-
powiadane s³owo z natury rzeczy jest odpowiedzialny cz³owiek. S³owa zawsze
s¹ wypowiadane lub pisane przez cz³owieka. On je niejako urzeczywistnia,
wyra¿aj¹c poprzez nie swe my�li, które w ludzkiej �wiadomo�ci utrwalaj¹
siê w postaci pojêæ.

Wypowiadane przez cz³owieka s³owa powinny byæ zawsze wiernym
odzwierciedleniem jego my�li. Wtedy s³owo staje siê no�nikiem prawdy

22 Por. Ks. T. �lipko, Zarys etyki ogólnej, wyd. WAM, Kraków 1974, s. 279�301.
23 M. T. Cyceron, De Legibus Lib. I, c. 6. 18.
24 Por. A. Maryniarczyk SDB, �Zeszyty z metafizyki� IV, dz. cyt., s. 66�77.
25 Por. S. Kowalczyk, Metafizyka..., dz. cyt., s. 118�125.
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i wówczas mamy do czynienia z tzw. prawd¹ moraln¹, czyli zgodno�ci¹ my�li
z wypowiadanym s³owem. A zatem ka¿de s³owo ma w jakiej� mierze wymiar
moralny. Z tego rodzi siê naturalna powinno�æ troski o szacunek dla ka¿dego
s³owa. Tym bardziej jest to istotne w dobie tak rozbudowanych i ci¹gle dosko-
nal¹cych siê �rodków przekazu, gdzie s³owo raz powiedziane jest miliony razy
powielane. To wielka szansa docierania ze s³owem do bardzo wielu ludzi, ale
jednocze�nie pokusa ³atwej nimi manipulacji.

Znamienne s¹ s³owa Chrystusa Pana zapisane w Ewangelii Mateusza:

Jak¿e wy mo¿ecie mówiæ dobrze, skoro �li jeste�cie? Przecie¿ z obfito�ci serca
usta mówi¹. Dobry cz³owiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, z³y cz³o-
wiek ze z³ego skarbca wydobywa z³e rzeczy. A powiadam wam: Z ka¿dego bezu-
¿ytecznego s³owa, które wypowiedz¹ ludzie, zdadz¹ sprawê w dzieñ s¹du. Bo na
podstawie s³ów twoich bêdziesz uniewinniony i na podstawie s³ów twoich
bêdziesz potêpiony (12,34-37).

Chocia¿ powy¿sze stwierdzenie Jezusa pad³o w kontek�cie sporu z fary-
zeuszami, którzy oskar¿ali Go o blu�nierstwo, to jednak doskonale ilustruje
moralny charakter wypowiadanego s³owa. Ka¿de s³owo �wiadomie i dobro-
wolnie wypowiadane zawsze jest odzwierciedleniem stanu duchowego i mo-
ralnego cz³owieka, który je formu³uje. S³owo, które z natury swej powinno byæ
no�nikiem prawdy i dobra, mo¿e byæ, niestety, równie¿ no�nikiem k³amstwa
i z³a. Mo¿e oszukiwaæ, deprawowaæ i raniæ. Zamiast s³u¿yæ budowaniu wiê-
zów miêdzyludzkich, budowaniu wspólnoty, braterstwa, mo¿e konfliktowaæ,
zasiewaæ niezgodê i nienawi�æ.

Dzieje siê tak dlatego, ¿e cz³owiek wypowiadaj¹c s³owo, jest wolny, mo¿e
ze swej wolno�ci dobrze lub �le skorzystaæ. Chodzi jednak o to, by ze swej
wolno�ci dobrze korzysta³. W pe³ni bowiem wolnym jest nie ten, kto czyni z³o,
ale ten, kto czyni dobro, czyli dobrze korzysta ze swej wolno�ci, maj¹c równo-
cze�nie mo¿no�æ czynienia �le.

Sommario

IL VALORE ONTOLOGICO E MORALE

DELLA PAROLA UMANA

Lo sviluppo dei mezzi di communicazione di massa è una delle note carrat-
teristiche dei nostri tempi. Grazie a questi mezzi quasi in ogni minuto si scrivono e si
pronunciano milioni di parole. Il luogo naturale dove nasce la parola è l�ambiente
umano. Grazie alla parola è possibile communicarsi tra le persone e trasmettere infor-
mazioni.
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La parola per sua natura, sia nella forma scritta che nella forma parlata, svela
in qualche modo l�essere umano e nello stesso tempo rivela che la persona umana
ha un carattere dialogante.

Le parole che sono un elemento essenziale del linguaggio umano, sono segni
fonetici o grafici di concetti tramite i quali esprimiamo il nostro pensiero. Ne risulta
che il nostro linguaggio composto di parole è strettamente legato al nostro pensiero.

Le parole come tessuto del nostro linguaggio possono essere analizzate sia
dal punto di vista ontologico che morale.

Nell�aspetto ontologico la parola rispecchia il contenuto astratto della cosa
mentalmente pensata che si esprime nel concetto. Il contenuto esprime la verità
della cosa che è inscritta in essa al momento della creazione.

La verità ontologica decifrata dalla cosa costituisce il punto di riferimento
per la formulazione delle norme morali, poichè crea nella coscienza umana un certo
obbligo ad accettarla.

L�intelligibilità delle cose porta l�uomo ad accettare una esistenza anteriore
della suprema ed assoluta Intelliggenza, comunamente chiamata Dio, da cui ultima-
mente proviene l�intelliggibilità delle cose.

Le cose realmente esistenti sono per sua natura intelleggibili, cioè razionabili
e per questo sono accesibili alla conoscenza umana. Le parole come segni delle cose
dovrebbero essere portatori di verità. Ne risulta che l�uomo esprimendosi tramite
le parole deve sentirsene responsabile.

Le parole pronunciate dall�uomo rispechiano non soltanto lo stato oggettivo
delle cose, ma nello stesso tempo rispecchiano lo stato mentale e morale dell�uomo.
Ne risulta che la parola ha un valore non soltanto ontologico ma anche morale.

Ks. dr Jan PI¥TEK � ur. w 1941 r. w Leñczach, doktor filozofii, absolwent Wy¿-
szego Seminarium Duchownego w Kielcach i Papieskiego Uniwersytetu �w. Tomasza
w Rzymie, wyk³adowca filozofii w kieleckim WSD, w latach 1977�1982 wicerektor
Wy¿szego Seminarium Duchownego w Kielcach, w latach 1982�2009 dyrektor �wiê-
tokrzyskiego Instytutu Teologicznego w Kielcach. Autor ksi¹¿ek: Persona e amore
Nel pensiero filsofico del Card. Karol Wojty³a, Rzym 1976; 10 lat �wiêtokrzyskiego
Instytutu Teologicznego w Kielcach, Kielce 2003, a tak¿e wielu artyku³ów po�wiêco-
nych filozofii Boga, filozofii cz³owieka i etyki, opublikowanych g³ównie w �Kieleckich
Studiach Teologicznych� i w �Kieleckim Przegl¹dzie Diecezjalnym�, oraz homilii za-
mieszczonych we �Wspó³czesnej Ambonie�.
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Ks. Stefan Radziszewski � Kielce

ZAMIESZKAÆ W KSIÊDZE

�WIAT BIBLII WE WCZESNEJ TWÓRCZO�CI

ANNY KAMIEÑSKIEJ

Pozwólmy siê prowadziæ Duchowi �wiêtemu,
by�my mogli coraz bardziej mi³owaæ S³owo Bo¿e1.

Dla Anny Kamieñskiej, autorki Twarzy Ksiêgi i Na progu s³owa, Biblia
to ksiêga m¹dro�ci. Wszystko jest w Biblii � w tej ksiêdze wieczno�ci, która
mówi do cz³owieka i oczekuje na odpowied�. W najbardziej widoczny sposób
umi³owanie Biblii po�wiadcza twórczo�æ Anny Kamieñskiej po 1970 roku (data
nawrócenia poetki). Jednak � co szczególnie ciekawe � we wczesnej poezji
Kamieñskiej, pisanej w okresie socrealizmu, Biblia równie¿ odgrywa istotn¹
rolê. Warto prze�ledziæ biblijne drogi poetki, które prowadz¹ j¹ do pó�niejszego
nawrócenia.

1.

Poezja Anny Kamieñskiej podejmuje podró¿ do �wiata Biblii w poszuki-
waniu pierwotnej m¹dro�ci. Biblia to dla niej ��wiêta ksiêga ¿ycia i pamiêci,
�wiêta ksiêga m¹dro�ci objawionej cz³owiekowi przez Boga�2. To pragnienie
poznania wiedzy prawdziwej, któr¹ mo¿na odnale�æ tylko w Biblii, widoczne
jest w cytacie z Jana Kochanowskiego, który stanowi motto ostatniego wier-
sza z tomu Wygnanie:

�Kieleckie Studia Teologiczne�
10 (2011), s. 83�96

1 Benedykt XVI, Verbum Domini (Adhortacja apostolska o S³owie Bo¿ym
w ¿yciu i misji Ko�cio³a), Kraków 2010, s. 10.

2 Z. Zarêbianka, �wiadectwo s³owa. Rzecz o twórczo�ci Anny Kamieñskiej,
Kraków 1993, s. 146.
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Kupiæ by ciê, M¹dro�ci, za drogie pieni¹dze!

   (Notatnik rzymski VIII, Wyg, s. 98)3.

I nawet je�li socrealistyczna poezja lat piêædziesi¹tych odwraca siê od
spotkania z Bibli¹, to przecie¿ Ksiêga istnieje w tekstach dawnych autorów,
którzy s¹ stale obecni w twórczo�ci tego okresu. Nawet brak aluzji biblijnych
nie jest jeszcze dowodem tego, ¿e poeta nie oddycha Bibli¹ przez po�rednic-
two innych twórców. Pos³u¿my siê przyk³adem: Kamieñska w swojej antologii
poetyckiej Od Czarnolasu daje wyraz fascynacji poezj¹ dawnych mistrzów.
Zauwa¿a to równie¿ ówczesna krytyka: �Kochanowski, Mickiewicz, Norwid.
Od nich po trzykroæ zaczyna siê nasza poezja�4. A zatem nie sposób unikn¹æ
dotkniêcia Ksiêgi � przez po�rednictwo dawnych poetów. Taki rodzaj lektury
biblijnej daleki jest do wyznania wiary w Bo¿e Objawienie5, jednak jest wielce
inspiruj¹cy i pobudza do w³asnej praktyki czytelniczej Biblii. Powoli prowadzi
poetkê do zmiany perspektywy biblijnej w swojej poezji. O ile we wczesnej
fazie twórczo�ci religijno�æ (i biblijno�æ) wierszy Kamieñskiej jest immanent-
na, to �estetyka ostatnich wierszy ³¹czy Kamieñsk¹ z liryk¹ Norwida, ks. Twar-
dowskiego czy Ryszarda Krynickiego�6.

Wspó³czesna kultura stoi wobec podobnego problemu � czêstokroæ za-
miast osobistego spotkania z Bibli¹, siêga do po�rednictwa sztuki. St¹d U. Eco
stwierdza, ¿e �katedra jest wielk¹ ksiêg¹ z kamienia�7, za� K. Dybciak prze-
strzega przed pochopnym wysy³aniem �wiata religijnego (a zatem i biblijnego)
do lamusa: �nowo¿ytna literatura nie mo¿e odrzuciæ form i warto�ci wytwo-
rzonych przez religie � tradycyjne fabu³y, postaci, metafory i gatunki nigdy nie
sta³y siê tylko kostiumem i ornamentem, lecz zachowa³y swoj¹ religijn¹ se-
mantykê�8. Mo¿na mówiæ o zakorzenieniu w Biblii ca³ej kultury. Kamieñska
stwierdza, ¿e �ca³a nasza kultura zakorzeniona jest tak g³êboko w Biblii, ¿e nie

3 Pos³ugujê nastêpuj¹cymi skrótami kolejnych tomów poezji Anny Kamieñskiej:
W (Wychowanie, Warszawa 1949), Osz (O szczê�ciu, Warszawa 1952), Bs (Bicie serca,
Warszawa 1954), Pc (Pod chmurami, Warszawa 1957), � (�ród³a, Warszawa 1962),
Rzn (Rzeczy nietrwa³e, Warszawa 1963), Om (Odwo³anie mitu, Warszawa 1967),
Br (Bia³y rêkopis, Warszawa 1970), Wyg (Wygnanie, Warszawa 1970).

4 S. Go³êbiowski, Zaproszenie do Czarnolasu, �Twórczo�æ�, 9 (1972), s. 109.
5 �I je�li ksiêga jest zawsze zapisem m¹dro�ci, to w niej pokonany jest absurd

�wiata. Zapisaæ w ksiêdze czyje� istnienie to nadaæ mu sens i zrozumia³o�æ. A sens, jaki
u Boga ma nasze ¿ycie, jest przed³u¿eniem tego ¿ycia w wieczno�æ�; A. Kamieñska,
Twarze Ksiêgi, Warszawa 1990, s. 16 (dalej TK).

6 S. D³uski, Kamieñska metafizyczna, �Kresy�, 1 (1998), s. 71.
7 U. Eco, Nowe �redniowiecze, t³. P. Salwa, w: tego¿, Semiologia ¿ycia codzien-

nego, s. 96.
8 K. Dybciak, Trudne spotkanie. Literatura polska XX wieku wobec religii,

Kraków 2005, s. 19.
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wiedz¹c nawet o tym, nie my�l¹c o tym, oddychamy ni¹ i my�limy�9. Wielkie
dzie³a sztuki tak naprawdê zrodzone s¹ z Biblii: �katedry gotyckie, które kto�
nazwa³ kamiennymi Bibliami. Rembrandt. Jan Sebastian Bach. �lady olbrzy-
mów, którzy jakby wyszli z kart Biblii�10. St¹d te¿ wynika potrzeba powrotu do
Biblii, która stanowi �ród³o kultury cz³owieka11.

Troska o jedno�æ kultury podkre�lana jest przez Kamieñsk¹ w jej re-
fleksjach o poezji ludowej. Ksiêga stoi tu ponad cz³owiekiem, jest starsza od
�wiata i nosi w sobie zapis odwiecznej m¹dro�ci:

Ten szacunek dla nauki i dla ksi¹g przekazany nastêpnie pie�ni ch³opskiej wyra¿a
siê raz po raz w pie�ni serbsko-chorwackiej. Niepi�mienni mnisi, niepi�mienni
kniaziowie ustêpuj¹ zawsze przed wyrokiem ksiêgi, cokolwiek im g³osi12.

Ów ludowy pietyzm w podej�ciu do ksi¹g wyrasta z szacunku do pierw-
szej Ksiêgi. �wiêto�æ Biblii promieniuje na ca³¹ kulturê � skoro Bóg pos³u¿y³
siê s³owem Objawienia, wiêc ka¿de s³owo zas³uguje na szacunek. Tak
naprawdê ka¿da ksi¹¿ka znajduje swój niedo�cigniony prawzór w Biblii13.
Odnajdujemy te intuicje w wyznaniu Szaloma Asza: �Biblia i Talmud przy-
zwyczai³y mnie, by ka¿de drukowane s³owo uwa¿aæ za prawdê, �wiêto�æ
i drogowskaz�14.

Kamieñska ju¿ w pierwszym tomie swej poezji daje przedziwny obraz
czytelnika, którego lektura uniewa¿nia wszelkie zewnêtrzne wydarzenia.
W tomie Wychowanie pojawia siê pewien cz³owiek, tajemniczy w swojej walce
z tekstem, który podejmuje bezskuteczn¹ walkê z ¿ywio³em wojny (wiersz
datowany: Lublin, 1942):

(�) atakowaæ do bram i wie¿ miasta,
w którym cz³owiek pewien
upuszcza w³a�nie ksi¹¿kê, opart¹ o porêcz fotela
i prawe kolano. Stuk ksi¹¿ki
s³yszê poprzez plusk rzeki.

Ten cz³owiek to symboliczny Quidam � homo liber, którego ¿ycie zmie-
rza do kresu w wojennej po¿odze. Jednak los tego cz³owieka, który zosta³
uto¿samiony z ksi¹¿k¹, mo¿e zostaæ utrwalony (ocalony) w³a�nie na kartach
ksiêgi:

9 A. Kamieñska, Na progu s³owa, Poznañ 1985, s. 36�37 (dalej Nps).
10 Tam¿e, s. 39.
11 Por. Z. Chojnowski, Metamorfozy Anny Kamieñskiej, Olsztyn 1995, s. 7.
12 A. Kamieñska, Wstêp, w: Per³y i kamienie. Wybór serbsko-chorwackiej poezji

ludowej, Warszawa 1967, s. 7.
13 Por. Z. Zarêbianka, Zakorzenienia Anny Kamieñskiej, Kraków 1997, s. 152.
14 S. Asz, Spojrzenie wstecz, t³. J. Koprowski, �Twórczo�æ�, 5 (1958), s. 13.
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Wiem, ¿e nachylenie moje nad porêcz¹ mostu
znaczy� Cokolwiek znaczy, zabieram ten pejza¿ ranny

 (Listopad, W, s. 9).

Podmiot liryczny nie podaje takiej formu³y poetyckiej (bohater wiersza
jako homo liber), jednak zawieszenie g³osu wskazuje na dramat bezimiennego
czytelnika. Mo¿na dokonaæ próby symbolicznej interpretacji wiersza:

�stuk ksi¹¿ki� � �mieræ czytelnika,
�pejza¿ ranny� � aluzja �miertelnej rany,
�nachylenie� � gest podniesienia ksi¹¿ki.

Stuk ksi¹¿ki mo¿e oznaczaæ �mieræ czytelnika � ksi¹¿ka wypada z jego
d³oni, pejza¿ ranny przywo³uje nie tylko piêkno poranka, ale tak¿e ranê, która
mo¿e byæ �miertelna, za� �nachylenie moje nad porêcz¹ mostu� mo¿na odczy-
taæ jako zwyciêstwo kultury w czasie wojny. �Nachylenie� mog³oby byæ
gestem podniesienia ksi¹¿ki, która wypad³a z r¹k zastrzelonego czytelnika.
Niekoniecznie dos³ownym, wiersz to nowa ksiêga, w której utrwalona zosta³a
i poprzednia ksiêga, i jej nieznany czytelnik.

Podobny obraz � ju¿ w powojennej rzeczywisto�ci � wielkiego umi³o-
wania ksi¹g przedstawia Kamieñska w wierszu z tomu Bicie serca (1954),
dedykowanym poecie ludowemu:

My ¿e�my byli jak zamurowani,
Z zawi¹zanymi ¿yj¹cy oczami
(�)
A w wieczór ¿ona, znowu jakby m³oda,
Stó³ �ciera d³ugo, zanim ksi¹¿kê poda

(Stanis³awowi Opyrcha³owi � ludowemu poecie, Bs, s. 7).

Wiersz jest sielankowym portretem szczê�liwej rodziny w szczê�liwej so-
cjalistycznej ojczy�nie. Z ciemnoty zacofania i zabobonu mieszkañcy wioski
przechodz¹ do �wiat³a prawdziwej (czytaj: socjalistycznej) kultury. Oczywi-
�cie, trudno w tej ksi¹¿ce doszukiwaæ siê analogii do Ksiêgi �wiêtej, ale� ju¿
¿ona Opyrcha³a wydaje siê mieæ rysy owej mê¿nej niewiasty z Ksiêgi Przy-
s³ów (por. Prz 31,10-31).

2.

Z wierszami, które stanowi¹ pochwa³ê m¹dro�ci i ksi¹g, nale¿y zestawiæ
i te, w których ukazana jest groza zniszczenia kultury. Ju¿ pierwszy wiersz
Wychowania przynosi straszliwy obraz �mierci, porównywanej do ognia,
w którym p³on¹ �karty wyrwane z Talmudu�:
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W rdzeniu nocy Stare Miasto p³onie gor¹cy rubin.
Ludzie biegn¹ jak karty wyrwane z Talmudu,
Których pe³no nagle w rynsztokach i które ogieñ czyta

     (Pierwsza kula, W, s. 5).

Z tematyk¹ holocaustu wi¹¿e siê równie¿ wcze�niejszy utwór:

Teraz po krwawych gettach wêszy p³omieñ.
Nie ma p³aczu � bo nie wiesz � po kim.
Li�cie jak rozdarte d³onie
trzês¹ tragicznym urokiem.

(Wiosna 1942, w: Wybór wierszy poetów lubelskich, s. 12).

O ile ksiêga zawsze jest symbolem m¹dro�ci, o tyle okrucieñstwo �mierci,
g³upota pychy siêga do potwornego gestu spalenia ksi¹g. To los indywidualny,
jak w wierszu o opuszczonym Norwidzie, którego dzie³o opatrzono krótkim
komentarzem: �Spaliæ!� (W przytu³ku dla starców, Rzn, s. 70), albo gest
tragicznego zw¹tpienia w sztukê: �Wergiliusz surowy,/ Kiedy p³omieniom
oddawa³ Enejdê� (Tu � w wiejskiej szkole�, Bs, s. 29). To równie¿ akt
powszechnego szaleñstwa, jak w wypadku chiñskiego cesarza, który �roz-
kaza³ spaliæ wszystkie ksiêgi i podda³ torturom uczonych, którzy siê temu
sprzeciwiali�15. Podobnie blu�nierczy wymiar ma kara, któr¹ otrzyma³ w dzie-
ciñstwie Szalom Asz: �dost¹pi³em zaszczytu, ¿e moje w³asne pisma sp³onê³y
w tym samym ogniu, co niemieccy klasycy�16.

Interesuj¹ce obrazy p³on¹cego �wiata zapisa³a Kamieñska w swoim
Wygnaniu:

Nic nie p³onie piêkniej od domów dzieciñstwa
(�)
Piêknie p³on¹ domy dzieciñstwa.
P³on¹ ich muzyki � plusk wieczornego mycia,
toczenie siê monet srebrnych pod ³ó¿ko,
gdzie nikt ich potem nie odnajdzie,
szelest wigilijnego siana, chrobot myszy,
stuk zielonego pier�cionka matki o miednicê

Jak ogromnie p³on¹ domy dzieciñstwa

       (Domy dzieciñstwa, Wyg, s. 30�31).

Tytu³owe �p³on¹ce domy dzieciñstwa� powtarzaj¹ siê niczym refren (pra-
wie jak u Villona), za� ca³y wiersz wydaje siê nale¿eæ do toposu ubi sunt?,
stanowi¹c melancholijn¹ przypowie�æ o domu.

15 A. Kamieñska, Notatnik 1973�1979, Poznañ 1987, s. 80 (dalej N II).
16 S. Asz, Spojrzenie..., dz. cyt., s. 14; zamiast studiowaæ Talmud, m³ody Szalom

zaczytywa³ siê w dzie³ach Goethego i Schillera!
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Obraz gigantycznego zniszczenia przynosi inny wiersz � motywy biblijne
(Madonna, w¹tki Bo¿ego Narodzenia) w jaskrawy sposób podkre�laj¹ roz-
pacz cz³owieka, który daremnie wo³a o sprawiedliwo�æ i pokój:

Bêdzie to wielkie zbiorowe malowid³o.
Madonna � Hiroszima poparzona.
¯³obek � lodowiec Alaski.
Trzej królowie w Rolls-Roysach,
a jednak jak zawsze spó�nieni.
(�)
Potê¿ne niemowlê
jednym haustem wypije Wo³gê i Sekwanê.
I ca³a nasza sztuka,
Luwry �mieciem wieków zat³oczone
starte bêd¹ oddechem jego

     (Notatnik paryski V, Wyg, s. 85).

�Niemowlê� nie jest tu dzieckiem z proroctwa Izajasza, które zapowiada
panowanie mesjañskiego pokoju (por. Iz 11,8-9). Raczej przypomina apoka-
liptyczny kostium Antychrysta, który przychodzi, aby zniszczyæ ca³y �wiat (por.
2 Tes 2,8).

W innym wierszu Kamieñska przywo³uje fraszkê Kochanowskiego, aby
ukazaæ dramat wygnania ze s³owa, porównywalny do wypêdzenia z ziemi
ojczystej. Wygnanie to wielki temat Biblii, jednak poetka nie siêga po formê
lamentacji lub parafrazê Psalmu 137, albo konstatacji o ogólnym losie cz³o-
wieka (wypêdzenie pierwszych rodziców z Raju):

O mowie rzek³by czarnoleski Jan:
Jako smakujesz �
dowie siê, kto na obczy�nie

(Pod roz³o¿ystym drzewem�, Wyg, s. 36).

W³a�ciwie poetyckie poszukiwanie m¹dro�ci nieustannie wprowadza
w kr¹g �wiatów biblijnych, poezja Kamieñskiej tworzy siê w cieniu Ksiêgi.
I je�li Szalom Asz pisa³: �Do mnie Wis³a mówi po ¿ydowsku�17, to dla niej stare
ksiêgi to �Chrystusy frasobliwe� (Dziêkczynienie s³owikom, Rzn, s. 6). Wszyst-
ko obraca siê wokó³ Ksiêgi, wszystko odbywa siê w obecno�ci Ksiêgi. Biblia
jest �wiadkiem ludzkiego losu � od pocz¹tku.

To zakorzenienie w Ksiêdze pozwala ocaliæ �wiat³o nadziei w sytuacjach
tragicznych. Wojna, cierpienie, �mieræ bliskich, zw¹tpienie w sens ¿ycia nie
pogr¹¿aj¹ biblijnego czytelnika w otch³ani rozpaczy, bowiem odczuwa ponad
sob¹ obecno�æ Tajemnicy. Nie tyle obecno�æ z³o�liwego fatum, które szydzi

17 Tam¿e.
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z cz³owieka, ale M¹dro�ci pe³nej cierpliwo�ci. J. Salij w taki sposób zestawia
biblijny sposób odczuwania z ujêciem antycznym:

Jak¿e przeciwstawna mitowi Edypa bêdzie m¹dro�æ biblijna: przypomnijmy
choæby Zuzannê, która nie ust¹pi z³u nawet w obliczu haniebnej �mierci, albo
bohaterstwo Daniela, który nie ulêknie siê gro�by rzucenia go lwom ani spalenia
w hutniczym piecu18.

Niezale¿nie od okresu swojej twórczo�ci, od kolejnych prze³omów w zd¹-
¿aniu do wiary, Kamieñsk¹ charakteryzuje wielka wra¿liwo�æ biblijna. To �wy-
czucie s³owa, jakie cechuje Kamieñsk¹�19 pozwala odkryæ w jej wierszach
oddech Ksiêgi, dynamizm �wiatów biblijnych, w koñcu dramatyczne poszuki-
wania Tajemnicy. Zmieniaj¹ siê pory roku w poezji Kamieñskiej, ale wszystko
dokonuje siê u niej pod s³oñcem Ksiêgi.

3.

Pisz¹c na temat zbioru opowiadañ Czasy ma³ego szczê�cia, T. K³ak
stwierdza, ¿e �mottem ksi¹¿ki Kamieñskiej, wyrazem jej pisarskich intencji
mog¹ byæ te jej zdania: «Po co ludzie czytaj¹ zmy�lenia pisarzy? Czytaj¹, aby
siê dowiedzieæ, jak inni kochaj¹ i jak umieraj¹»�20. Taka mo¿e byæ równie¿
definicja poezji. Opowiedzieæ o swojej mi³o�ci i �mierci. St¹d p³ynie wniosek,
¿e poezja stawia najbardziej istotne pytania dla ludzkiej egzystencji:

�wiat poezji sam mi siê powierza, sam mi obwieszcza swoj¹ �tajemnicê�. To �wiat
bior¹cy swój pocz¹tek z wyobra�ni, ju¿ ze swej istoty wychylony poza to, co jest,
przekraczaj¹cy wszystko ku niepojêtemu, ku Wielkiej Nieobecno�ci21.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e poetyckie objawienie, mo¿liwo�æ poszukiwania naj-
wa¿niejszych tajemnic dokonuje siê dziêki specjalnemu �wiat³u, które nale¿y
do istoty poezji. To dziêki temu �wiat³u poeta widzi i opisuje, potrafi byæ ponad
danym nam �wiatem, podró¿uje w metafizyczne krainy22. Jednak �byæ poet¹

18 J. Salij, Rozpacz pokonana, Poznañ 1983, s. 106.
19 S. Jurkowski, Wierno�æ sercu, �Poezja�, 7 (1974), s. 76; komentarz do wierszy

z Bicia serca (1954).
20 T. K³ak, Proza poetki, �Kamena�, 15�16 (1963), s. 13; zdaniem krytyka najlep-

sze opowiadania tego tomu stanowi¹ Owoce pó�nej pory oraz Rzeka wstecz.
21 P. Dybel, Ziemscy, s³owni, ciele�ni, Warszawa 1988, s. 32�33.
22 Por. K. Dybciak, Trudne spotkanie..., dz. cyt., s. 115�116; autor zajmuje siê

filozofi¹ �wiat³a u Mi³osza, ale analizuje te¿ pogl¹dy Platona, Dantego i Tomasza
z Akwinu. Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ odwo³uje siê równie¿ do biblijnych obrazów
�wiat³a (Mdr 7,26; Mt 5,14n); por. tak¿e S. D³uski, Egzystencja i metafizyka. O poezji
Anny Kamieñskiej, Rzeszów 2002, s. 14�15.
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oznacza teraz nie tyle przewodziæ, nie tyle wyznaczaæ, co dobre a co z³e, lecz
byæ �wiadkiem i s³u¿yæ�23. Zdaniem Kamieñskiej � �misja poety to proroctwo
ubóstwa w ewangelicznym rozumieniu tego s³owa. Ubogie, nieudolne s³owo
poety ma byæ �wiadectwem o niewidzialnej, niewyobra¿alnej i niewyra¿alnej
stronie bytu�24. To �wiat³o poetyckie daje twórcy mo¿liwo�æ nad-widzenia
i nadaje mu status biblijnego proroka. A. Kamieñska przedstawia to, analizuj¹c
wiersze A. S³uckiego:

Widzenie � to s³owo-klucz tej poezji. Widzenie � to nie wyobra�nia w sensie
awangardowym, to raczej jasno-widzenie prorockie: �i poeta ³ama³ siê w proroku�25.

W³a�ciwie diagnoza dotycz¹ca S³uckiego odnosi siê do samej Kamieñ-
skiej. I w niej �³amie siê� ¿ywio³ biblijny i ¿ywio³ grecki, �wiat antyczny za-
mieszkuje jej wnêtrze, koegzystuj¹c z obecno�ci¹ Ksiêgi. Ju¿ tom O szczê�ciu
(1952) ukazuje to poetyckie rozdarcie. Jest to jednak czas dominacji naiwnego
�urzêdu szlachetnego rozumu�26, który deprecjonuje religijno�æ i naukê wiary:

na kamieniu
Filozoficznym wsparta z posêpnym u�miechem
W bramê zw¹tpienia puka. Brama odpowiada echem.
Wiêc zbyt wcze�nie chwyciwszy wios³a: �duch� i �przypadek�,
Na jezioro mistyki zapuszcza siê blade.
Nauka, która g³osi siê wy¿sza nad cele
Ziemskie�

 (Joliot, Osz, s. 47)27.

Jednak m¹dro�æ grecka nie przynosi ¿adnej pociechy, prócz obietnic ro-
zumnej nauki. ̄ ycie cz³owieka ginie w nico�ci, a �ladem jego pobytu na ziemi
jest tylko poezja i sztuka:

Grek podnosi³ oczy
I widz¹c, jak nad g³ow¹ mu siê niebo toczy,
Mówi³: �Ja stojê u korzeni drzewa
Nieskoñczono�ci, która pustk¹ ziewa,
A w niej cia³a niebieskie �wiec¹ce ogni�cie

23 Z. Zarêbianka, �wiadectwo s³owa..., dz. cyt., s. 51.
24 Tam¿e, s. 57.
25 A. Kamieñska, Ziemia w p³omieniach, �Twórczo�æ�, 3 (1975), s. 74.
26 Por. Z. Chojnowski, Metamorfozy..., dz. cyt., s. 11.
27 Por. tam¿e, s. 54�55; autor uznaje poemat Joliot jako wype³nienie przez

Kamieñsk¹ obowi¹zuj¹cego w socrealizmie rytua³u pisania o ��wiêtych� komunizmu.
Na kanwie historii francuskiego naukowca, noblisty i komunisty, Frédérica Jeana
Joliot-Curie (1900�1958) poetka mo¿e przedstawiæ typowe prawdy propagandowe:
walkê o pokój, apoteozê Zwi¹zku Radzieckiego, apologiê nauki i materializmu, po-
chwa³ê nauki.
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Lec¹ ku ziemi gasn¹c jak jesienne li�cie.
I ja zgasnê, i po mnie nie zostanie g³osu,
Oprócz tego jedynie, co z mojego losu
Zapisa³a tragedia, poezja i sztuka,
I siostra sztuk najstarsza � rozumna nauka�

        (Joliot, Osz, s. 47).

¯ywio³y Anny Kamieñskiej przenikaj¹ materiê jej poezji, ale sam kierunek
jej twórczo�ci wyrasta z fundamentalnej opcji, któr¹ mo¿emy okre�liæ jako
wierno�æ prawdzie. To konsekwentne stawianie pytañ, próba kolejnych wy-
nalazków dostojnego �racjonalizmu�, lecz i szalej¹cych emocji, wprowadza
poetkê w dialog ze �wiatem. Dostrzega tê konsekwencjê, cierpliwo�æ w od-
krywaniu prawdy o sensie ludzkiego istnienia P. Kuncewicz:

Sporo pisano o kolejnych prze³omach w twórczo�ci Kamieñskiej. Z niejakiej
perspektywy widaæ jednak, ¿e jest to poezja rozwijaj¹ca siê konsekwentnie, a nie
przeskakuj¹ca od ol�nienia do ol�nienia. Przemianom podlega raczej jej jêzyk i to
zgodnie z duchem czasu � czyli pod¹¿aj¹c ku coraz wiêkszej prostocie28.

Natomiast J. Kwiatkowski reasumuje: Anna Kamieñska jest �poetk¹
wielkiej powagi, wielkiego serio�29 (opinia wyra¿ona na marginesie lektury
Bia³ego rêkopisu i Herodów). W³a�ciwie jej poetyckie zmagania wyrastaj¹
z niezwyk³ej wra¿liwo�ci na otaczaj¹cy �wiat i konieczno�æ istnienia prawdy
o tym �wiecie, prawdy o samym cz³owieku. Mo¿na do Kamieñskiej zastoso-
waæ formu³ê, która okre�la poezjê Jana �piewaka: �Potrzeba definiowania
rzeczywisto�ci i w migotliwym, mitycznym ol�nieniu, i w sferze sprawdzalnej,
empirycznej jawy by³a konieczno�ci¹ jego poezji�30.

Przej�cie od ¿ywio³u antycznego do �wiata utrwalonego w Ksiêdze,
od rozumnej i uczonej sztuki do poetyckiego instynktu zapisa³a Kamieñska
w �ród³ach (1962):

Nie wiedzia³am, jak napisaæ s³owo.
Ono jest zaklêciem Sezamu.
Jak obol w ustach Greka.
Jak szyfr ptasi w grobie Egipcjanina.
Nie bêdzie mi potrzebna mi³o�æ.
Ono bêdzie gwa³towniejsze od mi³o�ci.
Nie umrê. Bêdzie ¿y³o.
Nie zginê. Ocali mnie.

       (Nie wiedzia³am�, �, s. 93).

28 P. Kuncewicz, Agonia i nadzieja. Literatura polska od 1939, Warszawa 1993,
s. 171.

29 J. Kwiatkowski, Felieton poetycki, �Twórczo�æ�, 12 (1973), s. 130.
30 M. Sprusiñski, Przedmowa, w: J. �piewak, Poezje, wyb. A. Kamieñska, Warsza-

wa 1972, s. 11.
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Oczywi�cie odczuwany jest tutaj patronat poezji Horacego, ale jeszcze
wa¿niejszy � pewien metafizyczny niepokój, niezgoda na uproszczon¹ (racjo-
naln¹) wizjê �wiata. �Istotne jest stwierdzenie zaistnienia ciemnych praktyk
poetyckich, które przecz¹ pogl¹dom niektórych krytyków o klarowno�ci tej
poezji�31 . Przemiana nie dokonuje siê gwa³townie, raczej jest podobna do
przechodzenia jednej pory roku w drug¹.

Zmiana perspektywy wynika czêsto z egzystencjalnych prze¿yæ poetki. I jesz-
cze bardziej wstrz¹saj¹cego odkrycia, ¿e minione jest bardziej cenne ni¿ obecne!

To bardzo charakterystyczne dla Kamieñskiej. Neguj¹c �umieraj¹cy� czas tera�-
niejszy, nie mówi o przysz³o�ci jako czy�æcu. Ona w ogóle siê nie liczy. Wêdrujemy
ku przesz³o�ci, bo przesz³o�ci¹ jest cmentarz. Cmentarzem jest biblijna pie�ñ,
wspomnienie o matce w pustyni domu, sen o ruinach dzieciñstwa32.

I o ile �programowy dydaktyzm wczesnych wierszy Kamieñskiej mia³
w sobie co� z postpozytywistycznej inspiracji�33, to pó�niejsza twórczo�æ coraz
bardziej odmawia realno�ci racjonalnym wyja�nieniom �wiata, a kieruje siê
w stronê epigramatyczno�ci milczenia34. Nie jest to odrealniony �wiat kreuj¹cy
wygodne krainy fikcji poetyckiej, któremu przy�wieca dewiza, i¿ ¿ycie jest snem.
Wprost przeciwnie. Jest to nie tyle �rzeczywisto�æ oniryczna, lecz konkretny, wy-
pe³niony przedmiotami obszar, którym rz¹dzi refleksja moralna i filozoficzna�35.

Mo¿e najlepszym podsumowaniem poszukiwania �wiat³a poezji w mro-
kach swojej egzystencji, podjêtym przez Kamieñsk¹, jest my�l F. Halasa,
którego poetka wspomina w swoim Notatniku36:

Ka¿dy wiersz chce byæ butelk¹ z pos³aniem rzuconym do oceanu czasu i ludzi,
nie ma znaczenia, ile ich tam wrzucimy, wystarczy, ¿eby wy³owiona zosta³a jedna,
a pos³anie w niej zamkniête uradowa³o choæby jedno serce37.

Jak¿e niesamowite jest odkryæ, ¿e owa butelka z pos³aniem ma wiêksze
znaczenie ni¿ ca³y ocean czasu i istnieñ, w który zosta³a wrzucona.

31 A. Wilkoñ, Poezja Anny Kamieñskiej, w: Debiuty poetyckie 1944�1960. Wier-
sze, autointerpretacje, opinie krytyczne, wyb. i opr. J. Kajtoch, J. Skórnicki, Warszawa
1972, s. 189.

32 J. Kornhauser, Lekcja piêknego umierania, w: tego¿, �wiat³o wewnêtrzne,
Kraków 1984, s. 60.

33 A. S³ucki, Stare i nowe wiersze Anny Kamieñskiej, �Twórczo�æ�, 4 (1958),
s. 121; uwaga do tomiku Pod chmurami (1957).

34 Por. J. S³awiñski, Liryka Anny Kamieñskiej, �Twórczo�æ�, 9 (1960), s. 116.
35 I. Smolka, Byæ � to bardzo wiele, w: tej¿e, Lêki, ucieczki, akceptacje, Warsza-

wa 1984, s. 55.
36 �We �nie przyszed³ do mnie Franciszek Halas i szepta³ mi do ucha: Wszêdzie,

wszêdzie, wszêdzie (�). �ród³em tego snu by³ poemat Halasa Nigdzie, który t³umaczy-
³am w uniesieniu� (N II, s. 64).

37 F. Halas, Poezje wybrane, wyb. i opr. M. Grze�czak, t³. zbior., Warszawa 1973,
s. 23; cytat pochodzi ze wstêpu M. Grze�czaka.
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4.

W esejach biblijnych Anna Kamieñska daje wyraz swojej fascynacji
�wiêt¹ Ksiêg¹: �Trudno mówiæ o Biblii, nie cytuj¹c jej obficie, ¿adne bowiem
«w³asne» s³owa nie s¹ w stanie oddaæ si³y poetyckiego jêzyka�38. Podaje
równie¿ poetyck¹ motywacjê swoich studiów biblijnych:

Zwracam siê do Biblii w prze�wiadczeniu, ¿e tam wszystkie pojêcia s¹ jeszcze jakby
bli¿ej raju, czyli swoich pierwotnych znaczeñ, bli¿ej dnia nazywania, a tak¿e wystêpuj¹
w sytuacjach, które pozwol¹ ³atwiej ujawniæ ich istotê, ich niejako prawo naturalne39.

Nawet w obliczu schy³ku cywilizacji � a mo¿e tym bardziej � gdy �tablice
przykazañ s¹ strzaskane, a ich rozsypane litery nale¿¹ tak¿e do �mietniska
archeologii�40, nale¿y podj¹æ trud wyprawy do �róde³ czasu, do pocz¹tków
istnienia. �Biblia rozprys³a siê na kawa³ki i szcz¹tki jej rozsypa³y siê po ziemi.
Jak lustro z bajki Andersena�41. To pragnienie odkrycia sensu ¿ycia i �wiata
stanowi fundament wszelkiej twórczo�ci, bowiem tak naprawdê ��wiat jest
projekcj¹ cz³owieka, który nie mo¿e dotrzeæ do istoty rzeczy�42. Dlatego
pod¹¿anie poetki w stronê Ksiêgi:

Karta ksiêgi spêkana,/ talerz gliniany.

Ta litera zasklepia siê nade mn¹
dwoist¹ powiek¹.
Sylabizujê jeszcze raz swoje ¿ycie,
zamkniête i skoñczone
jak ksi¹¿ka odpustowa
o wielkich literach,
jakie sprzedaj¹ dla starców pó³�lepych
i babek woskowych
na straganach z koralu

          (Rzecz o literze, Om, s. 10).

Bohater poetycki Kamieñskiej to bohater tragiczny � samotny we wszech-
�wiecie, wrzucony w otch³añ nie tylko wokó³ siebie, ale i w sobie, podejmuje
próbê zbudowania trwa³ego mieszkania na ziemi (jak Anaksymander ze swo-
im apeironem), okre�lenia pewnej drogi do celu (tao)43.

38 TK, s. 156.
39 Tam¿e, s. 115.
40 A. Kamieñska, Ziemia w p³omieniach, art. cyt., s. 75�76.
41 Nps, s. 39.
42 M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolika kreacji artystycznej, �Twórczo�æ�,

6 (1967), s. 64.
43 Por. S. D³uski, Egzystencja i metafizyka..., dz. cyt., s. 54�55; P. Kuncewicz,

Agonia i nadzieja..., dz. cyt., s. 172�173.
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Wypowiedzieæ wszystkie twarze.
Wszystkie s¹ nieomylne i niepowtarzalne
jak dzie³a sztuki.
Zapamiêtaæ hieroglify wypisane na nich,
�wiête inskrypcje trwania i cierpienia

   (Twarze, Om, s. 56)

� oto cel ludzkich d¹¿eñ. Taka poezja przemienia siê powoli w czyste
�ród³o m¹dro�ci, powraca do ukrytej istoty rzeczy, staje siê �Ksiêg¹ � milcze-
niem� (Szeptem � jak morze�, Om, s. 81), która porywa w ekstatyczny ta-
niec, obdarza dionizyjsk¹ moc¹ i ¿yciem. Zarêbianka przypomina taoistyczne
poszukiwanie milczenia jako drogi m¹dro�ci, które zapisa³a Kamieñska w swej
antologii Od Le�miana (s. 105), aby zaraz dodaæ w³asny komentarz: �je�liby
strawestowaæ biblijne adagium, mo¿na by powiedzieæ «milczenie pocz¹tkiem
m¹dro�ci», w miejsce: «boja�ñ Bo¿a pocz¹tkiem m¹dro�ci»�44. I rzeczywi�cie
badaczka ma s³uszno�æ, bowiem Kamieñskiej bli¿ej do �m¹dro�ci serca�,
o której mówi Psalm 90 ni¿ do filozofii Lao-tsy45.

Poezja Kamieñskiej nieustannie ewoluuje w stronê ciszy, milczenia, bia³ej
kartki. Widoczne to jest ju¿ w tytu³ach kolejnych tomów: Bia³y rêkopis, Mil-
czenia, W pó³ s³owa. Tajemnica nie potrzebuje s³ów.

Przybosiowskie �najmniej s³ów� uzyska³o w tej poezji now¹, religijn¹ i ostatecz-
n¹ motywacjê. U Przybosia prowadzi³o do maksymalnej dyscypliny poetyckiej,
u Kamieñskiej do têsknoty za samounicestwieniem twórczym. Sztuka nie jest
niezbêdnym po�rednikiem przy próbie uchwycenia nieznanego. To, co niewys³o-
wione, po prostu jest obiektywnie, wystarczy czuwaæ przy korzeniu ciemno�ci,
która czasem otwiera siê na mgnienie oka i ukazuje swoj¹ tajemnicê46.

Milczenia Anny Kamieñskiej to gar�æ drobnych wierszy, sentencji, afory-
zmów, po�ród których trudno wskazaæ zasadê uporz¹dkowania, �mo¿e, id¹c
za sugesti¹ tytu³u, nale¿a³oby raczej pytaæ: o czym siê tu milczy?�47.

5.

Tak naprawdê milczenie poezji jest po to, by zebraæ si³y. Milczê, aby us³y-
szeæ. Gdy ja nie mówiê, mówi Kto� obok. St¹d warto�æ ciszy, w której us³y-
szeæ mo¿na inne g³osy, nade wszystko przyj¹æ objawienie Nieznanego. Ksiêga
tajemnic to zapieczêtowana ksiêga z Apokalipsy, której o w³asnych si³ach
nie zdo³amy odczytaæ.

44 Z. Zarêbianka, Zakorzenienia Anny Kamieñskiej, dz. cyt., s. 151�152.
45 Por. tam¿e.
46 B. Latawiec, Kosmos pod li�ciem rabarbaru, �Odra�, 1 (1984), s. 98.
47 T. Skutnik, �niæ, �Twórczo�æ�, 6 (1980), s. 120.
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Jak¿e wyraziæ dr¿enie niepewno�ci
pu³apkê z³o¿ono�ci zach³anno�æ niewiary
Na to potrzeba wielkiego ol�nienia
otwarcia ksi¹g naszych wewnêtrznych niebios

    (Poemat przypomina górê�, Br, s. 54).

St¹d wielka odpowiedzialno�æ poety: on musi nie tyle mówiæ, ile nauczyæ
siê trudnej sztuki milczenia. W cyklu Pie�ni powszednich s³yszymy wezwanie
do poetów: �Niechby jak las Moj¿eszów stali/ z rêkoma w górze, gdy w dolinie
walcz¹� (O �mierci, Wyg, s. 67). Prawdziwy poeta � wyja�nia Kamieñska �
to ten, który zrozumia³, ¿e

w poezji ka¿de s³owo znaczy, ka¿de jest wa¿ne i najwa¿niejsze. Ka¿de ma swoje
niezamienne miejsce. £ad i asceza. Ale ten ³ad i asceza s¹ u mnie nieustannie jakby
podmywane przez strumieñ wewnêtrznej rzeczywisto�ci. Ws³uchujê siê w s³owa,
aby by³y wierne tej rzeczywisto�ci, nie ok³amywa³y jej ani piêknos³owiem, ani
wielkos³owiem. W tej trosce o wierno�æ s³owa dochodzê do w³asnego gatunku
wiersza, który nazwa³am �milczeniem�. Wiersze-milczenia, wiersze zaledwie potr¹-
caj¹ce o s³owa. Wiersze, które spodziewaj¹ siê powiedzie wiêcej ni¿ jest powie-
dziane. Jest to zreszt¹ jakie� ewangeliczne prawo ubóstwa48.

Szczególnie istotna jest solidarno�æ ze stworzeniem, gdy¿ to ono ma
prawo wypowiedzieæ pierwsze s³owo:

Owad jest autorem traktatu
pod tytu³em:/ �O nieskoñczono�ci�

      (Bia³a laska (6), �, s. 28).

Podobnie jak �piewak, Kamieñska rozwija sw¹ �filozofiê s³owa�, ze
szczególnym miejscem dla wszystkiego, co biologiczne, pierwotne, witalne,
zmys³owe49. �O bracia m³odsi niewdziêczni, bracia niepoprawni!� (M³odzi,
Pc, s. 51), wzywaj¹ce do walki o socjalistyczny kszta³t �wiata, ju¿ piêæ lat
pó�niej zmieniaj¹ siê we wprost franciszkañskie wo³anie:

ko�ció³ki jak grzyby,/ wiejskie i ubogie:
miska �wiêconej wody,/ kurz na Nepomucku

(Matka, �, s. 15).

Pojawiaj¹ siê �wiête i mêczennice, aposto³owie, inkwizytor, malutka
Madonna (por. Matka, �, s. 14�15). Komentuj¹c Wygnanie, M. Sprusiñski
stwierdza: �sztuka prawdziwa, dotkniêta d³utem czasu i ocalona sprzyja konfe-
sjom poety, tworzy jeszcze jedn¹ miarê ludzkiego cierpienia, przekracza gra-
nice nico�ci�50. Z nico�ci wyprowadza poetê sacrum, które jest poza czasem.

48 Nps, s. 11.
49 Por. P. Dybel, Ziemscy..., dz. cyt., s. 160�163.
50 M. Sprusiñski, ̄ ywio³y nasze powszednie, �Twórczo�æ�, 7 (1971), s. 99.
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I tak naprawdê nie jest to poezja mistyczna, lecz dowód, ¿e �my�l ludzka my�li
w³a�nie teologicznie!�51:

poezje te nie s¹ mistycyzmem w ¿adnym z ustalonych przez historiê filozofii znaczeñ
tego s³owa. Mistycyzm wystêpuj¹cy jako metoda poznawcza, polegaj¹ca na stop-
niowym i do uto¿samienia z rzeczami wiod¹cym wczuwaniu siê w rzeczy, którego
efekty nie daj¹ siê przekazaæ werbalnie, nie znajduje w tych poezjach ¿adnego
po�wiadczenia; podobnie mistycyzm jako �ród³o poznania w sensie teorii �we-
wnêtrznego �wiat³a� (�) wreszcie jako do�wiadczenie religijne, polegaj¹cy na
obcowaniu z istotami nadprzyrodzonymi i werbalizuj¹cy to do�wiadczenie52.

Mistyczna jest jednak rado�æ, nape³niaj¹ca duszê cz³owieka, który dotyka
Tajemnicy, �bo rado�æ jest znamieniem dzieciêctwa Bo¿ego, a tak¿e �wiadec-
twem Królestwa�53. Ta rado�æ jest mo¿liwa, gdy cz³owiek odkrywa, ¿e nie
pozostaje sam w szukaniu dróg do owego Królestwa: �Biblia jest tu porêk¹
wiarygodno�ci i drogowskazem w pokusie duchowych bezdro¿y�54.

Summary

LIVED IN THE BOOK.
THE WORLD OF BIBLE IN A EARLY POETRY OF ANNA KAMIEÑSKA

The study describes a presence of Bible in the poetry of Anna Kamieñska form
sovrealistic period to 1970 � a year of a poetess conversion. Kamieñska when realized
that all the human culture has the sources in Bible which �we breth and perceive�
� continually returns to Holy Book in her searching for a wisdom.

By analising a few choosen piece of the poetry the connection beetwen Bible
and the contemporary culture was depicted. In the study there was a trial to observe
a specific theology in Anna Kamieñska�s poetry.

Ks. Stefan RADZISZEWSKI � ur. w 1971 r. w Proszowicach, dr homiletyki oraz
dr filologii polskiej (KUL, Lublin). Prefekt Gimnazjum i Liceum Sióstr Nazaretanek
w Kielcach. Wyk³adowca literatury polskiej i fonetyki pastoralnej w WSD w Kielcach.
Autor opracowañ z pogranicza literatury i teologii.

51 E. Lévinas, Transcendencja i pojmowalno�æ, t³. B. Baran, w: Cz³owiek w nauce
wspó³czesnej. Rozmowy w Castelgandolfo 1983, opr. K. Michalski, Paris 1988, s. 209.

52 J. Po³omski, Poezja a filozofia, �Twórczo�æ�, 9 (1969), s. 80.
53 A. Go³ubiew, Listy do przyjaciela, Kraków 1987, s. 238�230.
54 Z. Zarêbianka, Zakorzenienia Anny Kamieñskiej, dz. cyt., s. 154.
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Ks. Grzegorz Sêk � Kielce

WIERNO�Æ S£OWU BO¯EMU W DRODZE DO �WIÊTO�CI

WED£UG NAUCZANIA JANA PAW£A II

1. Wierno�æ s³owu Bo¿emu

Bóg kieruje do cz³owieka s³owo, objawiaj¹c wzglêdem niego swoj¹ wolê.
Pos³uszeñstwo woli Bo¿ej praktycznie oznacza pos³uszeñstwo Bo¿emu s³o-
wu1. Wierno�æ s³owu Bo¿emu zaczyna siê ju¿ od nastawienia, z jakim siê go
s³ucha. Powinno ono polegaæ na �gotowo�ci wiernego s³u¿enia zbawczej
woli Boga objawionej w Jezusie�2. W Adhortacji Redemptoris custos Jan
Pawe³ II podkre�la, ¿e najwa¿niejsze jest, by przyjmowaniu Bo¿ego s³owa to-
warzyszy³o zaufanie. Nastawienie do niego jest bardzo istotne, mo¿na nawet
powiedzieæ, ¿e odgrywa kluczow¹ rolê. To, w jaki sposób przyjmuje siê s³owo
Bo¿e, decyduje, czy zostanie ono zaakceptowane i wprowadzone w praktykê
¿yciow¹. Wierno�æ s³owu implikuje stopieñ otwarto�ci na przyjmowanie tego¿
s³owa. Kto jest wierny s³owu Bo¿emu, jest w ten sposób wierny Bogu i Jezu-
sowi. Kiedy cz³owieka cechuje mi³o�æ do Chrystusa, to i s³uchanie Jego s³ów
bêdzie wierne i pe³ne mi³o�ci3.

Mi³o�æ do osoby sprawia, ¿e cz³owiek stara siê pokochaæ ca³¹ rzeczywi-
sto�æ przynale¿¹c¹ do tej osoby, czyli tak¿e s³owa, które wypowiada, tre�æ,
któr¹ ¿yje. Im bardziej siê kocha, tym bardziej wnika siê w g³êbiê podawanych
s³ów. Ojciec �wiêty zachêca, aby nie poprzestawaæ na s³uchaniu, lecz zdobyæ
siê na wysi³ek wiernego rozwa¿ania s³owa Bo¿ego4, którego g³ównym celem
jest szukanie Chrystusa i Jego zbawczej woli. Tylko g³êbokie wczytanie siê

�Kieleckie Studia Teologiczne�
10 (2011), s. 97�110

1 Por. Jan Pawe³ II, List apostolski z okazji Roku Maryjnego o godno�ci i powo³a-
niu kobiety Mulieris dignitatem, nr 22, w: Listy apostolskie Ojca �wiêtego Jana
Paw³a II, wyd. Znak, Kraków 2007, s. 311�388.

2 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Redemptoris custos, nr 30.
3 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, nr 8.
4 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Pastores dabo Vobis, nr 45.
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mo¿e sprawiæ, ¿e us³yszane s³owa zostan¹ dobrze zrozumiane, to znaczy zin-
terpretowane w duchu, w jakim zosta³y wypowiedziane. Przez s³owo dokonuje
siê zawieranie Przymierza. Zawarte w Jezusie Chrystusie, urzeczywistnia siê
w ci¹g³ym dialogu Boga z lud�mi, dla których Bóg jest najwy¿szym Autoryte-
tem, co odgrywa donios³¹ rolê w odbiorze s³owa przez cz³owieka. Od �wiado-
mo�ci faktu, kto jest Autorem przekazu, zale¿y to, w jaki sposób odbiorca do
tej tre�ci podchodzi. Autorytet budzi szacunek nie tylko do osoby, lecz tak¿e do
s³owa. Papie¿ zwraca uwagê, by do s³owa Bo¿ego zwracaæ siê ze czci¹
i wierno�ci¹5. Fakt, ¿e Przymierze jest zawarte z Bogiem, potêguje wierno�æ
s³owu, poprzez które Przymierze zosta³o zawarte.

Wierni Chrystusowi nie tyle jeste�my wtedy, gdy s³uchamy Jego s³owa,
ile wówczas, gdy je wype³niamy. O potrzebie tego wype³niania niejednokrotnie
przypomina Pismo �wiête. Równie¿ Jan Pawe³ II zaznacza, ¿e �Nasze postêpo-
wanie jest prawdziw¹, autentyczn¹ miar¹ naszej mi³o�ci do Tego, który jest
�ród³em ¿ycia i mi³o�ci, oraz znakiem naszej wierno�ci dla Jego Ewangelii�6.
¯ycie wed³ug konkretnych i radykalnych wymagañ, jakie postawi³ Chrystus
tym, którzy chc¹ i�æ za Nim, jest trudne. Z jednej strony postêpowanie zgodne
z Ewangeli¹ stanowi owoc w³o¿onego trudu ludzkiego, a z drugiej owoc dzia³ania
³aski. W dokumentach Ojca �wiêtego znajduje siê szereg fragmentów mówi¹-
cych o tym, ¿e o wierne przestrzeganie zasad Ewangelii nale¿y prosiæ w modli-
twie. Wiele osób bardzo powa¿nie traktuje to, by ich ¿ycie nie kwestionowa³o
tego, w co wierz¹. �Szukaj¹ gorliwie dróg wierno�ci Ewangelii�7. Wysi³ek
w³o¿ony w podobne poszukiwania to �wiadectwo wierno�ci ¿ycia zgodnego ze
s³owem Bo¿ym. Zmierzaj¹ one w tym celu, by pog³êbiæ wierno�æ Ewangelii
Chrystusa. Wierno�æ bowiem nie jest warto�ci¹ statyczn¹. Nale¿y j¹ pielê-
gnowaæ. Wiara zaniedbywana prowadzi do jej os³abienia, powolnego zaniku,
a nawet ca³kowitej utraty. Zagro¿eniu temu mo¿na zapobiec tylko poprzez po-
g³êbianie wierno�ci Ewangelii. Wzrasta, im bardziej jest praktykowana. Tym,
co sprzyja wierno�ci, jest wprowadzenie przekazu ewangelicznego w czyn.

Bardzo istotn¹ rolê pe³ni¹ tu rady ewangeliczne. Jak mówi papie¿: �Pro-
fesja rad ewangelicznych jest integraln¹ czê�ci¹ ¿ycia Ko�cio³a, stanowi
bowiem dla niego cenny bodziec do coraz wiêkszej wierno�ci Ewangelii�8.
Ka¿de przymierze, tak¿e to zawarte z cz³owiekiem w Jezusie Chrystusie, obej-
muje postêpowanie ludzkie. Zaszczyt p³yn¹cy z racji przynale¿no�ci do Ludu

5 Por. Jan Pawe³ II, List apostolski na tysi¹csze�æsetlecie �mierci �wiêtego Bazy-
lego, Biskupa i Doktora Ko�cio³a Patres Ecclesiae, w: Listy�, dz. cyt., s. 15�37.

6 Jan Pawe³ II, Orêdzie na Wielki Post 1991 r. Co uczynicie Jemu, Mnie uczynicie,
nr 3, w: Orêdzia Ojca �wiêtego Jana Paw³a II, wyd. �w. Stanis³awa, BM Arch. Kra-
kowskiej, t. II, Kraków 1998, s. 541�542.

7 Jan Pawe³ II, Encyklika Ut unum sint, nr 72.
8 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Vita consecrata, nr 3.
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Nowego Przymierza zobowi¹zuje. Konsekwentna odpowied� na ów niezwy-
k³y dar, znajduje swój wyraz w wiernym wype³nianiu rad ewangelicznych, czy-
li w d¹¿eniu do doskona³ej mi³o�ci Boga i bli�niego. Wierno�æ ewangelicznemu
orêdziu i ¿ycie zgodne z nim stanowi adekwatn¹ reakcjê na najwy¿szy dowód
wierno�ci Boga wobec cz³owieka zaistnia³y w Osobie Jezusa Chrystusa. Wier-
no�æ Ewangelii jest równocze�nie wierno�ci¹ w³asnej to¿samo�ci. Wynika ona
z �wiadomo�ci tego, ¿e jest siê chrze�cijaninem. Ta godno�æ � jak ka¿da inna �
zobowi¹zuje. �wiadomo�æ to¿samo�ci wnika w sam¹ istotê tego, kim siê jest,
jak¹ spo³eczno�æ siê reprezentuje. O to¿samo�ci wiary decyduj¹ przede wszyst-
kim wierno�æ ewangelicznemu orêdziu i zgodne z nim ¿ycie9. Dlatego nie-
odzownym czynnikiem okazuje siê tu wierno�æ.

Wierno�æ ewangelicznemu orêdziu nie sprowadza siê jedynie do obowi¹z-
ku wzglêdem raz dokonanego wyboru. Wierno�æ to cnota, która przynosi
rozliczne korzy�ci naszej egzystencji. Jedn¹ z nich jest czynienie cz³owieka
wolnym. Ewangelia czyni nas wolnymi na fundamencie prawdy, której jest
no�nikiem. Ojciec �wiêty naucza:

W poszukiwaniu prawdy chrze�cijanin zwraca siê ku Objawieniu Bo¿emu, które
w Chrystusie jest obecne w ca³ej pe³ni. Powierzy³ On Ko�cio³owi misjê g³oszenia
tej prawdy i nakaza³ wierno�æ tej prawdzie10.

Ko�ció³ przez pos³ugê odkrywania prawdy zawartej w s³owie Bo¿ym, wiernie
uczestniczy w Tajemnicy Odkupienia i zbawczego dzie³a samego Jezusa
Chrystusa. Ewangelia przynagla do wierno�ci i zachêca do skorzystania
z pe³nej wolno�ci synów Bo¿ych. Tylko s³owo Chrystusa obdarza prawdziw¹
wolno�ci¹. Mi³o�æ, która stanowi fundament Bo¿ego s³owa, niesie z sob¹
autentyczne wyzwolenie: Je¿eli bêdziecie trwaæ w nauce Mojej, bêdziecie
prawdziwie Moimi uczniami i poznacie prawdê, a prawda was wyzwoli
(J 8,31-32). Wyzwalanie cz³owieka za pomoc¹ prawdy daje pocz¹tek nowemu
¿yciu. Jezus po to przyszed³ na �wiat, aby ofiarowaæ rodzajowi ludzkiemu now¹,
lepsz¹ jako�æ ¿ycia. ¯yæ w Nowym Przymierzu zawartym z Chrystusem zna-
czy braæ udzia³ w ca³kowicie nowej rzeczywisto�ci. Na ile cz³owiek jest
wierny ewangelicznym zaleceniom, na tyle czerpie z ³ask Bo¿ych, które s¹
�ród³em pe³nej egzystencji ludzkiej. �Dochowanie wierno�ci s³owu Chrystusa
jest �ród³em chrze�cijañskiego ¿ycia�11 � dobitnie stwierdza Jan Pawe³ II.
W dokumentach papieskich znajduje siê wiele tekstów mówi¹cych o zale¿-
no�ci miêdzy ¿yciem a Ewangeli¹. Wiê� z Ewangeli¹ musi byæ ¿ywotna12.

9 Por. Jan Pawe³ II, Orêdzie do patriarchów, arcybiskupów i biskupów katolickich
Libanu, w: Orêdzia�, dz. cyt., s. 695�697.

10 Jan Pawe³ II, Orêdzie na �wiatowy Dzieñ Pokoju 1991 r. Poszanowanie sumie-
nia ka¿dego cz³owieka warunkiem pokoju, nr 8, w: Orêdzia�, dz. cyt., t. I, s. 114�125.

11 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Ut unum sint, nr 68.
12 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, nr 3.
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Nie mo¿e ona poprzestaæ jedynie na ³¹czno�ci intelektualnej i �wiadomo�cio-
wej. S³owo Bo¿e jest dane cz³owiekowi w tym celu, by posiada³ ¿ycie coraz
bardziej, by go mia³ w obfito�ci. ¯ycie by³o zawsze dla cz³owieka najwy¿sz¹
warto�ci¹. Tego pragn¹³ Stwórca w momencie stworzenia rodzaju ludzkiego.
Wierne przestrzeganie s³owa Bo¿ego zawsze przynosi ¿ycie, choæ z pozoru
mo¿e siê wydawaæ, ¿e niejako ogranicza, a nawet alienuje cz³owieka. Im
bardziej wymagaj¹ce nakazy, tym wiêksze warto�ci wnosz¹ w doczesno�æ,
zbli¿aj¹c ludzi do wymiaru transcendentnego. Dlatego ¿ycie prawdziwie chrze-
�cijañskie nie powinno byæ wznoszone �na lotnym piasku � lecz na skale. Na
skale Bo¿ych przykazañ, na skale Ewangelii (Mt 7,25)�13. Na trwa³ym funda-
mencie buduje ten cz³owiek, który nie tylko przyjmuje s³owa Chrystusa, lecz
je wype³nia. Dawanie �wiadectwa ¿ycia wed³ug s³owa Bo¿ego jest u wie-
rz¹cych niebywale wa¿ne.

Wierno�æ wobec Bo¿ego s³owa to równie¿ jego strze¿enie i przekazywa-
nie. Jezus nakaza³, aby�my nie�li Jego orêdzie wszystkim ludziom w ka¿dym
czasie. Ko�ció³ stara siê sprostaæ temu zadaniu, w ten sposób okazuj¹c wier-
no�æ swemu Za³o¿ycielowi. Wiernie wype³niaj¹c swoj¹ misjê g³oszenia
zbawienia, które przychodzi tylko od Chrystusa (por. Dz 4,12), zwraca siê do
ka¿dego bez wyj¹tku cz³owieka. Przekazywanie s³owa Bo¿ego to nie tylko
trwanie przy chêci aposto³owania i aktywno�ci. Wierno�æ Nowemu Przymie-
rzu to g³oszenie ca³ego orêdzia w³¹cznie z tym, co najtrudniejsze i wymaga-
j¹ce14. Istnieje pokusa, aby w kontek�cie nieustannie zmierzaj¹cych siê kultur
zataiæ pewne prawdy lub je przemilczeæ. Zdrada prawdy i w³asnej misji po-
przez g³oszenie osobistych pogl¹dów sprzecznych z przepowiadaniem apostol-
skim to powa¿ne wykroczenie. Nie dochowuje wiary Chrystusowi ten, kto
zdradza Ewangeliê, b¹d� jej nie g³osi z obawy przed nara¿eniem siê. Wzorem
apostolstwa dodaj¹cym odwagi i wytrwa³o�ci jest �w. Pawe³. By³ on �wiadom
tego, ¿e g³oszenie Ewangelii jest ci¹¿¹cym na nim obowi¹zkiem (por. 1 Kor
9,16). Stosowa³ wszelkie odpowiednie �rodki, aby przekazywaæ Ewangeliê
i �chroniæ wiernych przed ka¿d¹ doktryn¹ sprzeczn¹ z tym nauczaniem�15.

2. �wiadectwo s³owu Bo¿emu dowodem wierno�ci

�wiadczenie czynami o swoich przekonaniach to konieczny element
w kszta³towaniu wierno�ci. Pierwowzorem jest najwy¿szy dowód wierno�ci
Boga wobec cz³owieka, urzeczywistniany w Nowym Przymierzu. W obliczu

13 Jan Pawe³ II, Rozwa¿anie przed modlitw¹ ,,Anio³ Pañski� w Rzeszowie (2 VI
1991 r.), nr 3, w: Jan Pawe³ II, Pielgrzymki do Ojczyzny, przemówienia i homilie, wyd.
Znak, Kraków 2005, s. 580�581.

14 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Veritatis splendor, nr 116.
15 Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium vitae, nr 82.
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tak niepomiernego �wiadectwa samego Boga rodzi siê u cz³owieka potrzeba
odpowiedzi. �wiadectwo w ¿yciu chrze�cijanina mo¿e przybieraæ ró¿ne formy,
tak jak ró¿norodna jest ludzka egzystencja. Czêsto, b³êdnie, ³¹czy siê sk³adanie
�wiadectwa jedynie z wyj¹tkowymi, niezwyk³ymi wydarzeniami, choæ takim
przys³uguje zaszczytne miejsce, czego te¿ tu siê nie kwestionuje. Podstawo-
wym jednak jest � co podkre�la papie¿ Polak � ��wiadectwo przez cierpliw¹,
wytrwa³¹ pracê codzienn¹�16. Obowi¹zek �wiadczenia o wierze le¿y przede
wszystkim w sposobie podchodzenia do zwyk³ych obowi¹zków dnia powsze-
dniego17. �wiadectwo codziennego ¿ycia sprowadza siê do tego, aby wed³ug
s³ów Ewangelii byæ wiernym w ma³ym (Mt 25,21). Wierno�æ przejawiana
w tym, co powszednie, jest najwa¿niejsza. Do niej przynagla Chrystus mó-
wi¹c, ¿e z tego bêdziemy s¹dzeni (por. Mt 25,31-45). Niejednokrotnie jest tak,
¿e dokonuj¹c wielkich rzeczy, zaniedbuje siê ma³e. Wtedy obowi¹zki wynika-
j¹ce bezpo�rednio z powo³ania schodz¹ na drugi plan kosztem z³udnych wy-
obra¿eñ o górnolotnych osi¹gniêciach. Owa postawa jest o tyle niebezpieczna,
¿e podmiot oszukuje samego siebie.

Z nauk¹ Ojca �wiêtego na ten temat mo¿na siê zapoznaæ, �ledz¹c jego
wypowiedzi podczas kanonizacji czy beatyfikacji. W nich to w³a�nie przypo-
mina o tym, ¿e naczelnym zadaniem jest wierne wykonywanie czynno�ci
wynikaj¹cych z osobistego powo³ania. Poprzez bycie wiernym �wiadkiem Ewan-
gelii w swojej sferze dzia³alno�ci przynosi siê najobfitsze owoce dla królestwa
Bo¿ego. Wierno�æ Nowemu Przykazaniu urzeczywistnia siê najbardziej
w naturalnych warunkach, w jakich przysz³o ¿yæ i pracowaæ. Nowo�æ zawar-
tego Przymierza polega miêdzy innymi na tym, by zachowaæ zgodno�æ ¿ycia
z orêdziem Ewangelii18.

�wiadectwo dawane Chrystusowi powinno mieæ tak¿e swoje odzwier-
ciedlenie w postawie wobec drugiego cz³owieka. Chrystus nazywaj¹c go
bli�nim, postawi³ go jednocze�nie przed ka¿dym jako zadanie. Jest ono spe³-
niane wówczas, gdy postawa nabiera cech mi³osierdzia. �wiadczone wobec
potrzebuj¹cych stanowi praktykê odnosz¹c¹ siê do samego Jezusa Chrystusa:
Zaprawdê, powiadam wam: Wszystko, co uczynili�cie jednemu z tych
braci moich najmniejszych, Mnie�cie uczynili (Mt 25,40). Wierno�æ Ewan-
gelii domaga siê �wiadectwa poprzez s³u¿bê potrzebuj¹cym19. Jest ona tu

16 Jan Pawe³ II, Orêdzie na �wiatowy Dzieñ Misyjny 1996 r. Wiara i dzia³alno�æ
Ko�cio³a, nr 5, w: Orêdzia�, dz. cyt., t. II, s. 343�346.

17 Por. Jan Pawe³ II, Homilia w czasie Mszy �w. kanonizacyjnej b³. Kingi w Starym
S¹czu (16 VI 1999 r.), nr 4, w: Jan Pawe³ II, Pielgrzymki�, dz. cyt., s. 1169�1177.

18 Por. Jan Pawe³ II, Orêdzie na �wiatowy Dzieñ M³odzie¿y 1997 r. Nauczycielu �
gdzie mieszkasz? Chod�cie, a zobaczycie, nr 8, w: Orêdzia�, dz. cyt., t. I, s. 202�207.

19 Por. Jan Pawe³ II, Homilia podczas Mszy �w. odprawionej na B³oniach (15 VI
1999 r.), nr 3, w: Jan Pawe³ II, Pielgrzymki�, dz. cyt., s. 1154�1163.
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rozumiana szeroko � zarówno w wymiarze materialnym, jak i duchowym.
Ubóstwo, któremu trzeba zaradziæ, odnosi siê jednocze�nie do jednego
i drugiego.

�wiadectwo dawane Chrystusowi poprzez wiern¹ s³u¿bê jest zawsze osa-
dzone w konkretnych warunkach spo³eczno-kulturowych. Od okoliczno�ci
zale¿y intensywno�æ i rodzaj �wiadectwa, jaki nale¿y dawaæ. Wierno�æ Boga
wobec cz³owieka realizowa³a siê w konkretnych uwarunkowaniach. Jezus pro-
wadzi³ swe zbawcze dzie³o w okre�lonym miejscu i czasie. Do tych warunków
musia³ dostosowaæ dzie³a mi³osierdzia, których dokonywa³. Cz³owiek wierny
Chrystusowi w Jego na�ladowaniu tak¿e powinien dostrajaæ rodzaj �wiadec-
twa do obecnej kultury. Jan Pawe³ II apeluje, ¿e �dzisiaj mo¿e bardziej ni¿
w innym czasie trzeba autentycznego �wiadectwa wiary ukazanego ¿yciem
uczniów Chrystusa � niewiast i mê¿czyzn, m³odych i starszych�20. Potrzeba
wzmo¿onego �wiadectwa, jakiego domaga siê nasza epoka, wynika st¹d, ¿e
wspó³czesne czasy charakteryzuj¹ siê wielkimi przemianami kulturowymi,
spo³ecznymi i politycznymi. To wszystko sk³ada siê na powstanie specyficz-
nego, nowego klimatu spo³eczno-kulturowego. Wraz z nim musi siê zmieniaæ
i ci¹gle aktualizowaæ forma �wiadectwa ewangelicznej wierno�ci, pobudza-
j¹c gorliwo�æ i inwencjê. W dzisiejszych czasach s³owo zatraci³o swój auto-
rytet. Byæ mo¿e przyczyn¹ tego stanu rzeczy jest go³os³owie, czyli brak
potwierdzenia czynami tego, co siê wypowiedzia³o. Ów stan rzeczy powo-
duje, ¿e zaczyna siê przywi¹zywaæ coraz wiêksze znaczenie do tego, czy dzia-
³anie postêpuje za s³owem. Dzisiejszy �wiat zwraca baczn¹ uwagê na to, czy
autor s³owa ¿yje tym, co g³osi. W tym wzglêdzie obecne czasy s¹ trudne do
g³oszenia Ewangelii, gdy¿ cechuje je masowa nieufno�æ. Wierni natrafiaj¹c
na taki opór, �czêsto wol¹ � jak konstatuje papie¿ � przystosowaæ siê do
otoczenia, do panuj¹cej mody, ni¿ podj¹æ ryzyko �wiadectwa wierno�ci
Chrystusowej Ewangelii�21.

Do przemian spo³eczno-kulturowych oraz nieufno�ci s³owu nale¿y rów-
nie¿ dodaæ prze�ladowanie, jako wa¿ny czynnik w dawaniu �wiadectwa.
Z prze�ladowaniami mia³ Ko�ció³ do czynienia od samych pocz¹tków swego
istnienia. Ich skutki zawsze by³y dwojakie. Jednych odwodzi³y od sk³adania
�wiadectwa, a nawet od samej wiary, innych za� � umacnia³y na drodze do
doskona³o�ci chrze�cijañskiej. Najtrudniejszymi prze�ladowaniami by³y te, któ-
re oparte na systemach politycznych przybiera³y postaæ dzia³añ pañstwowych,
zakorzenionych w konkretnym �wiatopogl¹dzie, maj¹cym na celu walkê

20 Jan Pawe³ II, Homilia w czasie Mszy �w. w Siedlcach (10 VI 1999 r.), nr 3, w: Jan
Pawe³ II, Pielgrzymki�, dz. cyt., s. 1165�1172.

21 Jan Pawe³ II, Homilia w czasie liturgii s³owa odprawionej przed ko�cio³em Braci
Polskich Mêczenników w Gorzowie Wielkopolskim (2 VI 1997 r.), nr 4, w: Jan Pawe³ II,
Pielgrzymki�, dz. cyt., s. 899�905.
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z religi¹22. W historii Ko�cio³a takich przyk³adów mo¿na by znale�æ bardzo
wiele. Ojciec �wiêty dziêkuje tym wszystkim, �którzy w trudnych warunkach,
rezygnuj¹c z ró¿nych przywilejów, pozostali wierni warto�ciom chrze�cijañ-
skim i nie wahali siê dawaæ temu �wiadectwa�23. To okoliczno�ci, w jakich
cz³owiek siê znajduje, decyduj¹ o tym, jaki rodzaj �wiadectwa ma z³o¿yæ. Im s¹
one trudniejsze, tym �wiadectwo bêdzie wymaga³o wiêkszej ofiary. Niekiedy
¿ycie postawi cz³owieka w takiej sytuacji, ¿e neutralne i bierne zachowanie
staje siê niemo¿liwe. Jedyn¹ opcj¹ jest ta, by opowiedzieæ siê za albo przeciw.
�wiadectwo heroiczne jest w³a�nie wynikiem konfrontacji wierno�ci z napo-
tkan¹ trudno�ci¹ w wierze.

Najwy¿sze �wiadectwo wierno�ci Boga wobec cz³owieka zrealizowa³o
siê w Osobie Jezusa Chrystusa. Do tego najwa¿niejszego �wiadectwa zobligo-
wa³y niejako Boga wydarzenia kszta³tuj¹ce siê na przestrzeni ca³ej historii zba-
wienia. Bóg, napotykaj¹c na coraz wiêkszy opór dla s³owa, które obwieszcza³
przez proroków, posy³a w koñcu swojego Jedynego Syna. Takie �wiadectwo
dla dobra ca³ej ludzko�ci budzi obowi¹zek wdziêczno�ci i chêæ z³o¿enia w³as-
nego �wiadectwa, je¿eli zajdzie taka potrzeba. Heroiczna postawa obrony wiary
stanowi odpowied� na heroiczn¹ mi³o�æ Boga do cz³owieka. Ten rodzaj �wia-
dectwa towarzyszy³ Ko�cio³owi na ka¿dym etapie, poczynaj¹c od pierwszych
chwil jego istnienia. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieæ �w. Szczepana,
pierwszego mêczennika (por. Dz 7,54-60). Jego postaæ pokazuje, ¿e �wiadec-
two mêczeñstwa nale¿y do istoty Ko�cio³a i w zwi¹zku z tym stale bêdzie mu
towarzyszyæ. Mo¿na powiedzieæ, ¿e moc Ko�cio³a bierze siê z tej w³a�nie ofia-
ry. Wierno�æ s³owu Bo¿emu, zw³aszcza wtedy, gdy mo¿e kosztowaæ ¿ycie,
�jest najwy¿sz¹ i najdoskonalsz¹ form¹ wierno�ci chrze�cijañskiej�24, wyra¿o-
n¹ na�ladowaniem Jezusa, który za nas odda³ swoje ¿ycie25.

Przypieczêtowanie wierno�ci Bogu mêczeñsk¹ �mierci¹ zas³uguje na naj-
wy¿sze uznanie i jest cennym dziedzictwem dla ca³ej ludzko�ci. Jan Pawe³ II
wielokrotnie dziêkowa³ tym, którzy pozostawili nam, jeszcze pielgrzymuj¹cym,
wspania³y przyk³ad ¿ycia w wierno�ci a¿ do koñca. To podziêkowanie im przy-
s³uguje, gdy¿ zap³acili najwy¿sz¹ cenê za swoj¹ wierno�æ Bogu26. Podobne
wzorce s¹ nieodzowne podczas procesu wychowania. Wierno�æ a¿ do prze-
lania krwi jest tak¿e ostoj¹ dla wszystkich wierz¹cych. Opieraj¹c siê na
tak buduj¹cych �wiadectwach, umacniaj¹ oni swoje wierne trwanie przy

22 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Centesimus annus, nr 24.
23 Jan Pawe³ II, Przemówienie wyg³oszone w czasie spotkania z Wojskiem Polskim

w Koszalinie (2 VI 1991 r.), nr 3, w: Jan Pawe³ II, Pielgrzymki�, dz. cyt., s. 571�575.
24 D. Kotecki, B¹d� wierny a¿ do �mierci, ,,Verbum Vitae�, 11 (2007), s. 180.
25 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium vitae, nr 47.
26 Por. Jan Pawe³ II, Homilia w czasie Mszy �w. we W³oc³awku (7 VI 1991 r.), nr 5,

w: Jan Pawe³ II, Pielgrzymki�, dz. cyt., s. 688�695.
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Chrystusie. Ludzi, którzy ¿ycie z wiary przed³o¿yli nad w³asn¹ ziemsk¹ egzy-
stencjê, nazywa siê �wiadkami Chrystusa27. Sprawiaj¹ oni, ¿e w pamiêci
o nich przechowywana jest nadzieja, wybiegaj¹ca ponad cenê warto�ci ziem-
skich. To po�wiêcenie zauwa¿a i docenia sam Bóg: B¹d� wierny a¿ do �mier-
ci, a dam ci wieniec ¿ycia (Ap 2,10). Niezachwiane �wiadectwo wierno�ci
Chrystusowi stanowi dla chrze�cijan przyk³ad, symbol i wyzwanie. Jednocze-
�nie jest dla wszystkich zaproszeniem, by nadawali sens swej egzystencji, ¿y-
j¹c wiar¹. Chrze�cijanie wierz¹, ¿e �mieræ, jak¹ ponie�li za wierno�æ sumieniu,
za wierno�æ Chrystusowi, znajdzie odpowied� w sercach Jego wyznawców,
¿e ich �wiadectwo umocni s³abych i ma³odusznych. Bywa i tak, ¿e wierno�æ
zostaje poddana próbie w najtrudniejszych okoliczno�ciach28. Zwa¿aj¹c na to,
¿e dochowanie wierno�ci w niektórych warunkach jest naprawdê trudne, Ko-
�ció³ sugeruje wierz¹cym, aby wzór i moc czerpali z postaci �wiêtych mê¿-
czyzn i kobiet. Chrystus zapewnia, ¿e przyzna siê przed Ojcem Niebieskim
do wszystkich, którzy nie wahaj¹ siê wyznaæ Go przed lud�mi, zw³aszcza gdy
jest to �wiadectwo za cenê najwiêkszych ofiar (por. Mt 10,32-33).

Nie mo¿na pomin¹æ tu bardzo istotnego faktu, a mianowicie tego, ¿e im
wiêksz¹ ofiarê musi chrze�cijanin z³o¿yæ, tym wiêksza ³aska Bo¿a temu towa-
rzyszy. Bóg jako Dobry Pasterz zabiega te¿ o to, by cz³owiekowi dopomóc
w dochowaniu wierno�ci. Sami z siebie ludzie nie s¹ zdolni z³o¿yæ nawet ma-
³ego �wiadectwa, a co dopiero gdy zachodzi potrzeba sk³adania w ofierze
w³asnego ¿ycia29. Dlatego w³a�nie o wierne trwanie przy Chrystusie nale¿y
prosiæ w modlitwie. Im w trudniejszych okoliczno�ciach znajduje siê wierny,
tym wiêcej potrzebuje Bo¿ego wsparcia. Wierno�æ Jezusowi przejawia siê tak¿e
w postawie zaufania i zdania siê na Jego Opatrzno�æ.

3. S³owo jako narzêdzie Ducha �wiêtego w odkrywaniu
prawdy o �wiêto�ci

Jedn¹ z g³ównych dróg, za pomoc¹ której Duch �wiêty trafia do serc
wierz¹cych, jest s³owo objawione. Ostateczne S³owo o cz³owieku i jego dzie-
jach Bóg wypowiedzia³ w Jezusie Chrystusie (por. Ap 1,8)30. To S³owo sta³o
siê cia³em (J 1,14). Chrystus jest S³owem Ojca. Znajomo�æ Pisma �wiêtego

27 Por. Jan Pawe³ II, Przemówienie do mieszkañców Wadowic (16 VI 1999 r.), nr 1,
w: Jan Pawe³ II, Pielgrzymki�, dz. cyt., s. 1178�1185.

28 Por. R. Zawadzki, Charakter ,,dialogiczny� biblijnej koncepcji wierno�ci,
ZNKUL 51 (2008), nr 3 (203).

29 Por. Jan Pawe³ II, Orêdzie ,,Urbi et orbi� na Wielkanoc 1992 r. Ja jestem z wami:
s³owa, które nadaj¹ sens dziejom, nr 8, w: Orêdzia�, dz. cyt., s. 587�589.

30 Por. tam¿e, nr 5.
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rozstrzyga o tym, na ile zna siê samego Chrystusa31. Ta znajomo�æ decyduje
te¿, jak Chrystus jest postrzegany i w jakim stopniu cz³owiek jest wierny temu,
by skutecznie zapraszaæ Go do swego ¿ycia. Wiedza ta pozwala okre�liæ
cz³owiekowi, czy jego ¿ycie podoba siê Chrystusowi, a z drugiej strony, co Go
obra¿a i jak siê z tego wyzwoliæ. Wierno�æ Pismu �wiêtemu jest zatem wier-
no�ci¹ samemu Chrystusowi. Wa¿ne zatem, aby rozwijaæ kulturê zg³êbiania
tre�ci objawionej i w ten sposób pe³niej otwieraæ siê na dzia³anie Bo¿e. W tym
s³owie zawiera siê ca³a prawda o cz³owieku, jak równie¿ prawda o jego po-
s³annictwie32. Wierz¹cy na tyle bêdzie spe³nia³ swoje pos³annictwo i d¹¿enie
do doskona³o�ci komunii, na ile bêdzie wierny s³owu Bo¿emu i temu, co to
s³owo o nim mówi. To¿samo�æ cz³owieka zale¿y od tego, w jakim stopniu ws³u-
chuje siê on w to, co mówi o nim Objawienie. Od tego bêdzie zale¿a³o postrze-
ganie grzechu oraz potrzeba wyzwalania siê z niego. Jan Pawe³ II zwraca
uwagê, ¿e winien on �szukaæ prawdy tam, gdzie siê ona znajduje, to jest
w samym S³owie Bo¿ym i w Jego autentycznej interpretacji podawanej przez
Magisterium Ko�cio³a�33. U podstaw nauczania Ko�cio³a na ten temat le¿y
oczywi�cie wizja, któr¹ wywodzi on ze s³owa Bo¿ego34.

By mo¿na mówiæ o takiej funkcji, jak¹ ma spe³niaæ s³owo Bo¿e, to musi
byæ ono poprzedzone w³a�ciw¹ postaw¹ odbiorców tego¿ s³owa. Wierni
wezwani s¹ �do przyjêcia s³owa Pañskiego, objawiaj¹cego im zdumiewaj¹c¹
nowo�æ � Dobr¹ Nowinê�35. To postawa wobec s³owa decyduje o Jego
skuteczno�ci i tym, czy stanie siê ono natchnieniem dla ca³ego ¿ycia chrze�ci-
jañskiego36. Najwa¿niejsz¹ cech¹ ws³uchiwania siê w orêdzie Bo¿e jest
niew¹tpliwie wiara37. Przyjmowanie owych tre�ci bez wiary traci swój sens
i jest równie ma³o owocne, co ws³uchiwanie siê w nie bez mi³o�ci. Pe³ne mi³o-
�ci s³uchanie s³owa Bo¿ego przynosi owoc w postaci jego akceptacji, jak rów-
nie¿ pe³ne przekonania wprowadzanie w praktykê (por. £k 8,15)38. Mi³o�æ ma
równie¿ i tê w³a�ciwo�æ, ¿e budzi dodatkowo wiêksze poczucie grzechu, ¿al
za niego oraz chêæ ca³kowitego z nim zerwania.

Duch �wiêty odkrywa przed cz³owiekiem prawdê za pomoc¹ s³owa Bo-
¿ego. Rola zatem s³owa w d¹¿eniu do �wiêto�ci, przy jednoczesnym zrywaniu
z grzechem, jest priorytetowa. Prawdê tê w �wietle Nowego Przymierza wy-
powiedzia³ Chrystus poprzez Ewangeliê39. Ewangelia rzuca nowe �wiat³o na

31 Por. tam¿e, nr 40.
32 Por. Jan Pawe³ II, List do Rodzin Gratissimam sanea, nr 23.
33 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, nr 25.
34 Por. tam¿e, nr 26.
35 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 51.
36 Por. Jan Pawe³ II, List apostolski Tertio millennio adveniente, nr 36.
37 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 63.
38 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, nr 8.
39 Por. Jan Pawe³ II, List do Rodzin Gratissimam sanae, nr 19.
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¿ycie ludzkie (por. 2 Tm 1,10). Odkrywa najbardziej ukryte pok³ady naszych
s³abo�ci, pomaga dostrzegaæ grzech tam, gdzie on rzeczywi�cie jest. Podaje
najbardziej skuteczne �rodki do walki z nim. Samemu Chrystusowi zale¿y, by
�moc Ewangelii ja�nia³a w ¿yciu codziennym, rodzinnym i spo³ecznym�40. Ko�ció³
zachêca do lektury, s³uchania, rozwa¿ania i wiernego trwania przy s³owie Bo-
¿ym. �O�wiecony wiar¹, która pozwala mu poznaæ ca³¹ prawdê, czuje siê
przynaglony do g³oszenia Ewangelii � «dobrej nowiny» � wszystkim bez wy-
j¹tku�41. Jedynie wierne przyjêcie Ewangelii pozwala na spe³nienie wszystkich
nadziei, które cz³owiek w niej pok³ada.

Przyjmuj¹c Ewangeliê, otwieramy siê jednocze�nie na mi³o�æ, któr¹ ona
g³osi. W mi³o�ci znajdujemy oparcie i ostateczny sens swojej egzystencji. Ewan-
gelia nie tylko wyja�nia tajemnicê ,,piêknej mi³o�ci�, lecz równie¿ tajemnicê
wszelkiego piêkna. �Dla teologów wspó³czesnych grzech jest przede wszyst-
kim odrzuceniem Bo¿ej mi³o�ci�42. Wyzwalanie siê z grzechu polega wiêc
w swej istocie na odzyskiwaniu utraconej mi³o�ci. Mo¿e siê to dokonaæ po-
przez ustawiczne obcowanie z Pismem �wiêtym. W nim to Duch �wiêty
odkrywa prawdê o powo³aniu i tym wszystkim, co od tego powo³ania oddala,
czyli grzechu. Dlatego w�ród tych zadañ znajduje siê i to, by ws³uchiwaæ siê
w s³owo Bo¿e43. Wspólna lektura sprawia, ¿e ludzie jednocz¹ siê i tworz¹
coraz �ci�lejsz¹ komuniê. Jednocz¹ca funkcja Ewangelii jest od dawna
wykorzystywana w Ko�ciele i nie powinno jej nigdy zabrakn¹æ. ¯ycie tre�ci¹
Ewangelii umacnia siê w przypadku, gdy jej tre�æ jest przekazywana. Do
takiego apostolskiego pos³annictwa wezwany zosta³ ka¿dy chrze�cijanin.
Papie¿ stwierdza: �Wiara i chrze�cijañskie pos³annictwo ewangelizacyjne maj¹
równie¿ owo tchnienie misyjno�ci katolickiej�44. W pos³annictwie g³oszenia
s³owa jako prawdziwej pos³udze zawiera siê przekazywanie oraz promienio-
wanie Ewangelii. Dlatego, jak mówi Ojciec �wiêty, �Nie powinno siê zra¿aæ
przeciwno�ciami, lecz odwa¿nie i z wielk¹ pogod¹ ducha przyjmowaæ trudno-
�ci, na jakie niejednokrotnie napotyka pos³ugiwanie ewangelizacyjne�45.

Jednym ze skutków dzia³ania Ducha �wiêtego przez s³owo Bo¿e jest po-
ruszenie sumieñ. Ka¿dy jest wezwany g³osem Bo¿ej prawdy do realistycznego
czytania w swym sumieniu. Niestety to �sanktuarium wewnêtrzne, czyli naj-
g³êbsze «ja» cz³owieka, bywa czêsto atakowane, wystawiane na próbê, burzo-
ne i zaciemniane�46. Na wiele sposobów zag³usza siê dzisiaj ludzkie sumienie,

40 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 5.
41 Tam¿e, nr 3.
42 J. Orzeszyna, Spo³eczno-eklezjalny wymiar sakramentu pokuty, Kraków

1996, s. 67.
43 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, nr 32.
44 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 54.
45 Tam¿e, nr 53.
46 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, nr 26.
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zniekszta³ca to, co jest prawdziwe, dobre i piêkne47. Na wielu p³aszczyznach
wywo³uje siê z premedytacj¹ celowy zamêt w sumieniach. �Wraz z utrat¹
wra¿liwo�ci sumienia nastêpuje równie¿ zaæmienie poczucia Boga, a kiedy
zagubi siê ów decyduj¹cy punkt wewnêtrznego odniesienia, zatraca siê tak¿e
poczucie grzechu�48. Aby temu przeciwdzia³aæ, Ko�ció³ na wzór Chrystusa
naucza prawdy, która niekiedy jest sprzeczna z pogl¹dami ludzi nieuznaj¹cych
Boga. Ale on ma s³uchaæ g³osu sumienia, a nie g³osu wiêkszo�ci49. Pociesza-
j¹cy jest fakt, ¿e w g³êbi ludzkich serc nieustannie p³onie pragnienie têsknoty
za prawd¹50. �Jak nie mo¿na ca³kowicie wymazaæ poczucia Boga, ani zag³u-
szyæ sumienia, tak te¿ nigdy nie da siê zupe³nie wymazaæ poczucia grzechu�51

� zauwa¿a Jan Pawe³ II. Z pomoc¹ przychodzi Objawienie Bo¿e, podaj¹c
prawdê obiektywn¹ o ludzkiej grzeszno�ci, jak choæby tê ujêt¹ w s³owach
�w. Jana Aposto³a: Je�li mówimy, ¿e nie mamy grzechu, to samych siebie
oszukujemy i nie ma w nas prawdy (por. 1 J 1,8n.). S³owo Bo¿e ingeruje
w sumienia, permanentnie je formuj¹c. Jednocze�nie jest ono na tyle delikatne,
¿e �zachowuje g³êbokie poszanowanie dla cz³owieka, dla jego rozumu i woli,
dla jego sumienia i wolno�ci�52.

Wielkim niebezpieczeñstwem jest to, ¿e sumienie obci¹¿one grzechem nie
tylko zamyka siê na prawdê i stopniowo zapomina o Bogu, lecz równie¿ traci
sw¹ wra¿liwo�æ, staj¹c siê b³êdne53. Dlatego nale¿y przypominaæ o koniecznej
potrzebie rewizji sumienia w stosunku do prawdy obiektywnej. Konfrontacja
z prawd¹ i wierne przy niej trwanie kszta³tuje sumienia, czyni¹c je bardziej
wiarygodnymi, tymi, którym mo¿na zaufaæ. �Prawe sumienie to takie którego
s¹dy s¹ zgodne z obiektywnym prawem moralnym�54. Wy¿ej ujawniony kry-
zys sumienia wspierany jest coraz bardziej rosn¹c¹ autonomi¹ i subiektywi-
zmem55. Prócz tego próbuje siê uspokoiæ wyrzuty prawych sumieñ za pomoc¹
dora�nej aprobaty opinii publicznej56. S¹ to wyra�ne znaki ku temu, by zwiêk-
szyæ zaanga¿owanie na rzecz prawid³owo funkcjonuj¹cych sumieñ. Ojciec
�wiêty naucza:

47 Por. J. Orzeszyna, Kszta³towanie sumienia podstawowym obowi¹zkiem cz³o-
wieka, ,,Sosnowieckie Studia Teologiczne�, red. J. Orzeszyna, P. Nowak, W. Skoczny,
J. Wolny, t. III, s. 63.

48 Tam¿e, nr 18.
49 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 5.
50 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptor hominis, nr 18.
51 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, nr 18.
52 Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptor hominis, nr 17.
53 Por. Jan Pawe³ II, Przemówienie do wiernych diecezji czêstochowskiej zgro-

madzonych przed ko�cio³em �w. Zygmunta (4 VI 1979 r.), w: Pielgrzymki�, dz. cyt.,
s. 59�65.

54 J. Orzeszyna, Kszta³towanie sumienia�, art. cyt., s. 73.
55 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 84.
56 Por. Jan Pawe³ II, List do Rodzin Gratissimam sanae, nr 14.
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Kszta³towanie sumienia moralnego, które uzdalnia ka¿dego cz³owieka do os¹-
dzenia i do rozpoznania w³a�ciwych sposobów urzeczywistniania siebie wedle
swej pierwotnej prawdy, staje siê wymaganiem nieodzownym i pierwszopla-
nowym57.

To obliguje do wykszta³cenia takiego sumienia, by spokojnie i obiektywnie
wskazywa³o, które rzeczy mo¿na przyj¹æ, a które nale¿y odrzuciæ. Tak ufor-
mowane i krytyczne sumienie, to najcenniejszy skarb na zawi³ych drogach
¿ycia, ¿ycia zdominowanego presj¹ relatywizmu moralnego. Dobrze uformo-
wane sumienie jest podstaw¹ w d¹¿eniu do chrze�cijañskiej doskona³o�ci.

Bóg da³ Aposto³om Chrystusa udzia³ w swym dziele jednania, zleci³ im
pos³ugê jednania i s³owo jednania (por. 2 Kor 5,18n.). Bóg z³o¿y³ pos³ugê jed-
nania w d³onie i usta Aposto³ów. Pos³ugê tê wype³niaj¹ oni na mocy w³adzy
dzia³ania in persona Christi. ,,S³owo jednania� zosta³o powierzone Aposto-
³om, a w nich Ko�cio³owi jako instytucji, po wsze czasy. Od tego momentu
Ko�ció³ stoi przed zadaniem czynienia wszystkiego, co mo¿liwe, by czyniæ
w �wiecie pojednanie i dawaæ o nim �wiadectwo58. D¹¿enie do pojednania nie
mo¿e pomin¹æ �obowi¹zku dotarcia do korzeni pierwotnego rozdarcia grze-
chowego, aby uzdrowiæ pierwotne pojednanie, bêd¹ce skuteczn¹ zasad¹
ka¿dego prawdziwego pojednania�59. Bogat¹ i z³o¿on¹ misjê Ko�cio³a nale¿y
zatem rozpatrywaæ w �cis³ym powi¹zaniu z pos³annictwem Chrystusa.
Ko�ció³ za pomoc¹ s³owa niesie pojednanie, gdy¿ jego centralnym zadaniem
jest jednanie cz³owieka z Bogiem, jak równie¿ z samym sob¹, z braæmi
i z ca³ym stworzeniem. Pojednanie posiada wiêc wymiar spo³eczny i wspólno-
towy. Ko�ció³ ma obowi¹zek za �w. Paw³em powtarzaæ s³owa: pojednajcie
siê z Bogiem! (2 Kor 5,20). Aby Ko�ció³ móg³ efektywnie sprawowaæ pojed-
nanie, to sam musi byæ wspólnot¹ pojednan¹, gdy¿ tego oczyszczenia i pojed-
nania potrzebuje60. W tym celu kieruje s³owo, w którym przynagla swoich
synów do oczyszczenia siê za pomoc¹ pokuty z niewierno�ci, niekonsekwen-
cji, b³êdów i zaniedbañ.

W dziele pojednania Ko�ció³ dysponuje wieloma �rodkami. Pierwszym
z nich jest g³oszenie i wyja�nianie Pisma �wiêtego, które jest przecie¿ radosn¹
nowin¹ o pojednaniu61. S³owo Bo¿e wskazuje na to, co jest istot¹ pojednania
i jak winno ono wygl¹daæ. Nadto znaczenie pokuty i pojednania dla ludzko�ci
podejmowane jest w wielu dokumentach62. Owe dokumenty wyja�niaj¹ tre�æ
przyjêtego Objawienia. Wierno�æ s³owu Bo¿emu polega równie¿ na przyjêciu

58 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, nr 8.
59 Tam¿e, nr 4.
60 Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Ko�ciele Lumen gen-

tium, nr 8.
61 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, nr 11.
62 Por. Jan Pawe³ II, List apostolski Tertio millennio adveniente, nr 21.
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tej interpretacji, jak¹ podaje autorytet Ko�cio³a. Jest to tym bardziej znacz¹ce,
¿e oficjalne nauczanie podaje wiele prawd odnosz¹cych siê do wspó³czesnych
problemów. Do obowi¹zków Ko�cio³a nale¿y prowadzenie dialogu duszpa-
sterskiego63, maj¹cego wzbudziæ potrzebê pojednania i ukazania, jak bardzo
jest ono konieczne. Papie¿ u�wiadamia, ¿e wa¿n¹ rolê w krzewieniu pokuty
i pojednania odgrywaj¹ dokonuj¹ce siê za pomoc¹ s³owa katecheza i sakra-
menty64. Ka¿da forma katechezy powinna uwydatniaæ wagê pojednania
dla wewnêtrznej jedno�ci samego podmiotu i podkre�laæ, by wiedzê tê ³¹czyæ
z praktyk¹ sakramentaln¹. Tak wiêc, przywo³uj¹c raz jeszcze s³owa Jana
Paw³a II:

Ko�ció³ na wszystkich poziomach, we wszystkich �rodowiskach i wszystkimi
dostêpnymi sobie �rodkami � s³owem, czynem, nauczaniem i modlitw¹ � prowa-
dzi pojedynczych ludzi czy te¿ ca³e grupy, ku prawdziwej pokucie i w ten
sposób wprowadza ich na drogê pe³nego pojednania65.

*   *   *

D¹¿enie do celu, jakim jest �wiêto�æ zak³ada przynajmniej minimaln¹ jego
znajomo�æ. Uzyskuje siê j¹ za pomoc¹ lektury obiektywnego s³owa Bo¿ego.
Lektura ta w dobie relatywizmu staje siê niezbêdna. Pomaga ona równie¿
w dobieraniu takich �rodków, które pomagaj¹ osi¹gn¹æ chrze�cijañsk¹ dosko-
na³o�æ, a unikaniu tych, które stoj¹ jej na przeszkodzie. Skuteczno�æ w zdoby-
waniu doskona³o�ci zale¿y nie tylko od znajomo�ci Pisma �wiêtego, lecz przede
wszystkim od ¿ycia z nim zgodnego. Do tego potrzebne jest dawanie �wiadec-
twa przyjêtemu s³owu w konkretnym postêpowaniu. Dawanie �wiadectwa
i wytrwa³o�æ w dobrym staje siê mo¿liwe poprzez cnotê wierno�ci, która
w dzisiejszym �wiecie jest w ró¿ny sposób dewaluowana. Osi¹gniêcie �wiêto-
�ci bez wiernego trwania przy s³owie Bo¿ym staje siê niemo¿liwe, co swoj¹
twórczo�ci¹ i ¿yciem wyrazi³ papie¿ b³. Jan Pawe³ II.

63 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, nr 25.
64 Por. tam¿e, nr 24.
65 Tam¿e, nr 23.
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Summary

FAITHFULNESS TO GOD�S WORD ON THE WAY TO SANCTITY

IN THE LIGHT OF JOHN PAUL�S II TEACHING

The man�s attitude towards faithfulness to God�s word is shaped at the starting
point, namely it depends on a kind of attitude which accompanies reception of this
word. John Paul II emphasis that positive acceptance of this word is not enough but
you need to contemplate it constantly. The revealed matter affects and is preserved
in a stronger way if it is communicated to others. Work of evangelization demands
support through deeds. In this case, present-day world is more difficult because we
need some genuine evidence more than ever before. It deals not only with heroic
evidence presented by saint martyrs but also the one given in everyday life. Such
a faithfulness to the word is difficult, so this grace of God should be asked for while
praying. The word is the tool through which Holy Spirit reveals the truth of the man�s
main religious task that is a desire for sanctity. Giving the Bible a careful consideration,
helps us not only perceive the obstacles to sanctity, regarded as sins, but also liberate
us from them. Moreover, on the basis of objective truth, it shapes our conscience
making it a signpost towards Christian perfection. Accepting Gospel (Good News)
makes us open towards love and the word which gives life.

(t³um. Agnieszka Szyszka)

Ks. dr Grzegorz SÊK � ur. w 1977 r. w Proszowicach. Ukoñczy³ studia w Wy¿szym
Seminarium Duchownym w Kielcach. �wiêcenia kap³añskie otrzyma³ w 2003 r. Uzyska³
tytu³ doktora z zakresu teologii moralnej na podstawie rozprawy: Znaczenie wierno�ci
dla komunii osób w rodzinie wed³ug nauczania Jana Paw³a II (PAT 2010 r.). Autor
artyku³ów publikowanych w ,,Kieleckim Przegl¹dzie Diecezjalnym� i ,,Obecnych�.



111�redniowieczne próby przek³adu tre�ci biblijnych na j. niemiecki

Agnieszka Smoliñska � Kielce

FILOZOFICZNA REFLEKSJA NAD S£OWEM BO¯YM

S³owo jest elementarn¹ czê�ci¹ ludzkiej mowy, bêd¹cej wyrazem wewnê-
trznego prze¿ycia. Jest ono znakiem zarówno d�wiêkowym, jak i graficznym.
S³owa sk³adaj¹ siê na jêzyk, który jest narzêdziem porozumiewania siê i wyra-
¿ania pogl¹dów. Za pomoc¹ s³ów okre�la siê wszelkie pojêcia rzeczywiste
i abstrakcyjne. S³owo oznacza tak¿e zobowi¹zanie, obietnicê, przyrzeczenie.
W teologii chrze�cijañskiej S³owo (gr. Logos) jest okre�lane jako S³owo Bo¿e,
które oznacza drug¹ Osobê Trójcy �wiêtej1.

Problematyk¹ s³owa ludzkiego interesuj¹ siê filozofowie, teologowie, jêzy-
koznawcy i poeci. Badacze tego fenomenu podkre�laj¹, ¿e jawi siê ono jako
co� wielkiego i niepojêtego, jako tajemnica, któr¹ nale¿y przyj¹æ z szacunkiem.
S³owo � tak jak cz³owiek � jest tajemnic¹. Refleksja nad s³owem mo¿e prowa-
dziæ do zdumienia i zachwytu; pozwala zrozumieæ, ¿e jest ono wielkim darem
Boga dla cz³owieka. Na podobieñstwo S³owa Bo¿ego do s³owa ludzkiego wska-
zuje Katechizm Ko�cio³a Katolickiego: �Bóg, zstêpuj¹c w swej dobroci, by
objawiæ siê ludziom, przemawia do nich ludzkimi s³owami�2. Nastêpnie kate-
chizm zwraca uwagê na wszystkie s³owa Pisma �wiêtego, przez które
przemawia Bóg: �Przez wszystkie s³owa Pisma �wiêtego Bóg wypowiada siê
tylko jedno S³owo, swoje jedyne S³owo, w którym wypowiada siê ca³y�3.

Wed³ug Katechizmu Ko�cio³a Katolickiego �wiara jest aktem osobo-
wym, woln¹ odpowiedzi¹ cz³owieka na inicjatywê Boga, który siê objawia�4.
Cz³owiek wierz¹c, spotyka siê z Bogiem; nawi¹zuje siê dialog Stwórcy z osob¹
ludzk¹. Rok duszpasterski 2010/2011 prze¿ywany pod has³em �W komunii

1 Por. S³owo, w: Ma³y s³ownik terminów i pojêæ filozoficznych dla studiuj¹cych
filozofiê chrze�cijañsk¹, oprac. A. Podsiad, Z. Wiêckowski, Warszawa 1989, s. 359;
B. Dunaj red., S³ownik wspó³czesnego jêzyka polskiego, Kraków 2000, s. 324.

2 Katechizm Ko�cio³a Katolickiego, Poznañ 1994, nr 101.
3 KKK 102.
4 KKK 166.

�Kieleckie Studia Teologiczne�
10 (2011), s. 111�125
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z Bogiem�, sk³ania do pog³êbionej refleksji nad S³owem Bo¿ym, które ubogaca
cz³owieka i zbli¿a go do Boga. Historia relacji miêdzy wiar¹ a rozumem
wskazuje, ¿e mo¿na mówiæ o ró¿nych typach refleksji filozoficznej z punktu
widzenia jej odniesieñ do wiary chrze�cijañskiej. Szczególnie bliska teologii
jest chrze�cijañska refleksja filozoficzna, powsta³a w wyniku ¿ywotnego zwi¹zku
z wiar¹. Filozofia chrze�cijañska obejmuje wszystkie wa¿ne kierunki my�li
filozoficznej, które nie powsta³yby bez bezpo�redniego lub po�redniego wk³adu
wiary chrze�cijañskiej5.

S³owo Bo¿e skierowane jest do ka¿dego cz³owieka, ¿yj¹cego w ka¿dym
czasie i ka¿dej przestrzeni, który ze swej natury jest zdolny do filozofowania.
S³owo towarzyszy cz³owiekowi od pocz¹tku, o czym �wiadczy Prolog Ewan-
gelii wed³ug �w. Jana: Na pocz¹tku by³o S³owo, a S³owo by³o u Boga
i Bogiem by³o S³owo. Ono by³o na pocz¹tku u Boga. Wszystko przez
Nie siê sta³o, co siê sta³o6. Kreacyjna moc S³owa stanowi wspó³istnienie
rzeczywisto�ci Boskiej i ludzkiej. Nale¿y spojrzeæ na S³owo Bo¿e z perspek-
tywy metafizycznej, etycznej i mistycznej. Problematyka ta znalaz³a odzwier-
ciedlenie w pismach filozofów ró¿nych epok.

1. Metafizyczny wymiar S³owa Bo¿ego

Do analizy S³owa Bo¿ego potrzebna jest filozofia o charakterze metafi-
zycznym, umiej¹ca wyj�æ poza dane do�wiadczalne, aby w swoim poszukiwa-
niu prawdy odkryæ co� absolutnego, ostatecznego i fundamentalnego. Wymóg
ten jest wpisany zarówno w poznanie o charakterze m¹dro�ciowym, jak i ana-
litycznym, a przede wszystkim w poznanie dobra moralnego, którego osta-
tecznym celem jest Najwy¿sze Dobro, czyli Bóg. Metafizyka � zdaniem Jana
Paw³a II � pozwala uzasadniæ pojêcie godno�ci osoby, wskazuj¹c na jej naturê
duchow¹7. Papie¿ pisze: �Wszêdzie tam, gdzie cz³owiek dostrzega wezwanie
absolutu i transcendencji, otwiera siê przed nim droga do metafizycznego
wymiaru rzeczywisto�ci: w prawdzie, w piêknie, w warto�ciach moralnych,
w drugim cz³owieku, w samym bycie, w Bogu�8. Ka¿dy cz³owiek na pewnym
etapie swego ¿ycia poznaje Boga. Poznanie to odbywa siê w ró¿norodnych

5 Por. Jan Pawe³ II, Fides et ratio, nr 75�76, w: Encykliki Ojca �wiêtego Jana
Paw³a II, Kraków 2007, s. 1163�1164.

6 Ewangelia wed³ug �w. Jana 1,1-3, w: Pismo �wiête Starego i Nowego Testa-
mentu, oprac. Zespó³ Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich,
Poznañ � Warszawa 1984, s. 1216.

7 Por. Jan Pawe³ II, Fides et ratio, nr 83, w: Encykliki Ojca �wiêtego�, dz. cyt.,
s. 1173.

8 Jan Pawe³ II, Fides et ratio, nr 83, w: Encykliki Ojca �wiêtego�, dz. cyt.,
s. 1173�1174.
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okoliczno�ciach. Istniej¹ ró¿ne drogi poznania Go, ale Najwy¿szy pozostaje
wci¹¿ ten sam. Od wieków ludzi nurtowa³a kwestia doj�cia do Boga. Zastana-
wiano siê nad poznaniem na drodze nadprzyrodzonego Objawienia i na
podstawie racji rozumowych. Za rol¹ rozumu w dochodzeniu do Boga
przemawia³y niektóre teksty Pisma �wiêtego. �wiadcz¹ o tym fragmenty
pochodz¹ce z Ksiêgi M¹dro�ci (por. Mdr 13,1-9) oraz nauka �w. Paw³a za-
warta w Li�cie do Rzymian (por. Rz 1,20).

W�ród filozofów staro¿ytnych (Arystoteles, Augustyn) pojawia³y siê
g³osy o drogi prowadz¹ce do Boga, ale problem stosunku rozumu do wiary sta³
siê aktualny szczególnie w filozofii scholastycznej. Pocz¹tek da³ mu �w. An-
zelm z Canterbury (1033�1109), który zgodnie z augustyñsk¹ zasad¹ Credo,
ut intelligam usi³owa³ poprzeæ racjami rozumowymi prawdy poznane na pod-
stawie Pisma �wiêtego. Praktycznym wykonaniem tego programu by³ jego
argument ze stopni doskona³o�ci. Wcze�ni scholastycy zmagali siê z trud-
no�ci¹, jak¹ wówczas by³ brak odpowiedniej metafizyki, czyli filozofii bytu.
W czasach �w. Anzelma nie znano jeszcze na Zachodzie wiêkszo�ci pism
Arystotelesa, a i pisma Platona dociera³y tylko w postaci fragmentarycznej,
jako t³umaczenia i komentarze. Korzystanie ze spu�cizny filozofów staro-
¿ytnych by³o mo¿liwe dopiero w XIII wieku za po�rednictwem Arabów.
W³a�ciwym miejscem rozwa¿añ filozoficznych na temat Boga sta³a siê
metafizyka klasyczna, rozbudowana przede wszystkim przez �w. Tomasza
z Akwinu (1224�1274)9.

Warto przypomnieæ, ¿e Akwinata przejmuje w istocie arystotelesowskie
rozumienie metafizyki. Dziedzina ta jest nauk¹ o pierwszych zasadach tego,
co istniej¹ce jako istniej¹ce. Jest ona ponadto najwa¿niejsza ze wszystkich
nauk filozoficznych. Ró¿nica w stosunku do Arystotelesa polega zw³aszcza
na tym, ¿e Tomasz podporz¹dkowuje j¹ jeszcze sacra doctrina. Ten przed-
stawiciel scholastyki wyró¿nia w obrêbie metafizyki � któr¹ w ca³o�ci na-
zywa prima philosophiae � pewien przedmiot najwy¿szy, mianowicie byt
najwy¿szy, Boga10.

Tomasz oddzieli³ wiedzê od wiary, dziedzinê rozumu od dziedziny objawie-
nia. Dziedzina wiedzy � zdaniem filozofa � by³a rozleg³a. Rozum poznaje nie
tylko rzeczy materialne, ale równie¿ Boga, Jego istnienie, Jego w³a�ciwo�ci,
Jego dzia³anie. Istniej¹ jednak prawdy, które s¹ dla rozumu niedostêpne, jak
Trójca �wiêta, grzech pierworodny, Wcielenie. S¹ to prawdy wiary, które
jedynie objawienie mo¿e ludziom udostêpniæ11.

9 Por. S. Ziemiañski, Filozoficzne poznanie Boga, Kraków 2011, s. 37�38.
10 Por. J. Disse, Metafizyka od Platona do Hegla, prze³. A. Wêgrzecki, L. Kusak,

Kraków 2005, s. 143.
11 Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1: Filozofia staro¿ytna i �rednio-

wieczna, Warszawa 2001, s. 273.
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Problematyka Wcielenia obecna jest na kartach Sumy teologicznej To-
masza z Akwinu. W oparciu o ujawnienie niewidzialnych przymiotów Bo¿ych
przez to co widzialne, autor stara siê udowodniæ stosowno�æ tej tajemnicy Boga.
Istotê dobra po³¹czy³ z Dobrem Najwy¿szym, które zwi¹zane jest ze stworze-
niem. Tomasz z Akwinu przedstawia to stanowisko w nastêpuj¹cy sposób:

A jednak wydaje siê czym� najbardziej stosownym ujawnienie niewidzialnych
przymiotów Bo¿ych przez to co widzialne. Bo to by³ cel stworzenia �wiata, jak
wynika ze s³ów Aposto³a: Niewidzialne przymioty Boga s¹ ogl¹dane przez
dzie³a Jego rozumem. Otó¿, zgodnie ze s³owami Damasceñczyka, w tajemnicy
Wcielenia �przejawia siê jednocze�nie Bo¿a dobroæ, m¹dro�æ, sprawiedliwo�æ
i potêga�, czyli moc. (�) Ka¿dej rzeczy odpowiada czynno�æ wynikaj¹ca z jej
w³asnej natury. Cz³owiekowi na przyk³ad odpowiada my�lenie, jako czynno�æ,
w której siê przejawia jego natura rozumna. Sam¹ natur¹ Boga jest dobro, jak to
wykaza³ Dionizy. Wiêc wszystko co nale¿y do istoty dobra odpowiada Bogu.
Istotn¹ za� cech¹ dobra jest udzielanie siê innym (Dionizy). Przeto Dobro Naj-
wy¿sze charakteryzuje udzielanie siê stworzeniom w sposób najwy¿szy. Spe³ni³o
siê to najdoskonalej przez Jego po³¹czenie z natur¹ stworzon¹ tak, i¿ �to troje:
S³owo, dusza i cia³o sta³y siê jedn¹ Osob¹� (Augustyn). Jasne wiêc, ¿e Wcielenie
Boga by³o czym� stosownym12.

Prezentowany fragment Sumy teologicznej wi¹¿e istotê Boga i Jego
przymioty ze stworzeniem. Tomasz z Akwinu uzasadnia metafizyczny wy-
miar S³owa Bo¿ego.

W okresie nowo¿ytnym pod wp³ywem my�li kartezjañskiej ukszta³towa³a
siê filozofia praktyczna, która mia³a zaspokoiæ potrzeby moralne i religijne cz³o-
wieka. Zbudowa³ j¹ Blaise Pascal, który zdolno�ci naukowe i literackie ³¹czy³
z g³êboko religijn¹ natur¹. Prowadzi³ on badania matematyczne i fizyczne.
W 1646 roku Pascal prze¿y³ swoje pierwsze nawrócenie religijne i znalaz³ siê
pod wp³ywem jansenistycznego klasztoru Port-Royal, do którego w 1653 r.
wst¹pi³a jego siostra, Jacqueline. Uczony by³ powi¹zany z tym �rodowiskiem
religijnym, ale nigdy nie przeszed³ na jansenizm i pozosta³ przy wyznaniu rzym-
skokatolickim. Nastêpne lata po�wiêci³ nauce i ¿yciu spo³ecznemu. W 1654 r.
Pascal prze¿y³ swoje w³a�ciwe, g³êbokie nawrócenie, które opisa³ w s³ynnym
dziele Mémorial (�Pami¹tka�), gdzie jako prawdziwy i w³a�ciwy Bóg przed-
stawiony jest Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, a nie Bóg filozofów13.

Uczony akceptowa³ wprawdzie kartezjañsk¹ metodê geometryczn¹,
jednak uwa¿a³ j¹ za niewystarczaj¹c¹, je�li chodzi o metafizykê jako ca³o�æ.

12 Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 24: Tajemnica Wcielenia S³owa Bo¿e-
go (3, qu. 1-15), prze³. i opatrzy³ obja�nieniami S. Piotrowicz, Londyn 1962, s. 10�11.

13 Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2: Filozofia nowo¿ytna do roku 1830,
Warszawa 2001, s. 57�58; E. Coreth, H. Schöndorf, Filozofia XVII i XVIII wieku, prze³.
P. Gwiazdecki, Kêty 2006, s. 67�68.
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Pojêcia podstawowe, jak czas, przestrzeñ, ruch, trójwymiarowo�æ, mog¹ byæ
ujête tylko poprzez intuicjê pierwszych zasad. Je�li chodzi o rzeczy, Pascal
wypracowa³ znów klasyczne rozró¿nienie Kartezjusza, które istnieje miêdzy
intellectus (rozum), ujmuj¹cy podstawowe zasady, a ratio (rozs¹dek), które-
mu przypisywane jest my�lenie dyskursywne. To intuicyjne poznanie Karte-
zjusz nazywa tak¿e odczuwaniem. Obejmuje ono zarówno wymienione
zasady, jak i wszystko, co przekracza obszar tego, co racjonalne, czy to
w odniesieniu do metafizycznych i religijnych ogl¹dów, czy w ¿yciu praktycz-
nym i umiejêtno�ci cz³owieka. Pascal obok porz¹dku my�li przyj¹³ �porz¹dek
serca�, który oznacza uczuciow¹ naturê poznania i mistyczn¹ intuicjê.
Rzeczywisto�æ dzieli siê wed³ug Pascala na trzy porz¹dki, które ka¿dorazowo
nieskoñczenie przewy¿szaj¹ siê wzajemnie. Najni¿szy z nich jest porz¹dkiem
cia³a, a ponad tym znajduje siê porz¹dek ducha, my�lenia, nauki. Jednak jesz-
cze daleko wyrastaj¹cy ponad to jest trzeci i najwy¿szy porz¹dek � mi³o�ci,
porz¹dek Boga, który ukazuje siê cz³owiekowi w Jezusie Chrystusie14.

Pascal wykaza³ ¿ywe zainteresowanie S³owem Bo¿ym, czemu da³
wyraz w dziele Skrócone dzieje ¿ywota Jezusa Chrystusa (1657�1658).
W przedmowie widoczne s¹ echa Prologu Ewangelii wed³ug �w. Jana. Autor
podkre�la tajemnicê Wcielenia S³owa Bo¿ego, które od wieków towarzyszy
cz³owiekowi. Pascal dobitnie akcentuje kreacyjn¹ moc S³owa, wp³ywaj¹c¹ na
wszech�wiat i ludzko�æ. Przedmowa ukazuje zbawczy cel obecno�ci Jezusa
Chrystusa w �wiecie. Poni¿szy fragment stanowi swoiste Credo, które przed-
stawia istotê Ko�cio³a powszechnego, opartego na Trójcy �wiêtej:

S³owo, które od wieków by³o Bogiem z Boga, co stworzy³ wszystkie rzeczy
widzialne i niewidzialne, sta³o siê cz³owiekiem, gdy nasta³a pe³no�æ czasu, i zesz³o
na �wiat, który On stworzy³, aby ów �wiat zbawiæ. �wiat Go nie przyj¹³ prócz
tych, którym da³ moc, aby siê stali synami Bo¿ymi, jako odrodzeni z Ducha
�wiêtego z woli Bo¿ej, a nie jako zrodzeni z cia³a i krwi z woli ludzkiej. I mieszka³
miêdzy lud�mi, wyrzek³szy siê swej chwa³y i wzi¹wszy na siebie postaæ s³ugi.
I zazna³ wielu cierpieñ a¿ po �mieræ, a by³a to �mieræ na krzy¿u, na który wzi¹³
ze sob¹ nasze bole�ci i nasze u³omno�ci i przez �mieræ swoj¹ zniszczy³ nasz¹
�mieræ. I porzuciwszy z dobrej woli sw¹ duszê, gdy¿ mia³ w³adzê porzucania
i powracania do niej, wskrzesi³ siebie trzeciego dnia i przez swe zmartwychwstanie
da³ ¿ycie tym wszystkim, którzy w Nim o¿ywieni bêd¹, tak jak Adam zostawi³
w spu�ci�nie �mieræ tym wszystkim, którzy siê z niego zrodzili. I wreszcie, wst¹-
piwszy z piekie³ ponad wszystkie nieba, aby nape³ni³ wszystko, siedzi po prawicy
Ojca, sk¹d przyjdzie s¹dziæ ¿ywych i umar³ych i przyprowadzi wybranych (któ-
rzy s¹ cz³onkami Jego cia³a) na ³ono Boga, z którym zjednoczony jest na wieki
w Trójcy �wiêtej15.

14 Por. E. Coreth, H. Schöndorf, Filozofia XVII i XVIII wieku, dz. cyt., s. 69�70.
15 B. Pascal, Skrócone dzieje ¿ywota Jezusa Chrystusa, prze³. M. Tazbir, w: ten¿e,

Rozprawy i listy, przek³ad z franc. T. ̄ eleñski-Boy i M. Tazbir, Warszawa 1962, s. 159.
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Nastêpnie Pascal wskazuje przyczyny powstania czterech Ewangelii. Bóg
� zdaniem autora � �naznaczy³ czterech �wiêtych ludzi, wspó³czesnych Jezusa
Chrystusa, którzy z natchnienia Bo¿ego spisali, co mówi³ i czyni³�16. Oczywi-
�cie dodaje, ¿e wobec ogromu dzia³alno�ci Syna Bo¿ego, nie sposób by³o
spisaæ wszystkiego. Autor twierdzi, ¿e Dobra Nowina zosta³a spisana dziêki
dzia³aniu Ducha �wiêtego, aby ludzie �wierzyli, ¿e Jezus Chrystus jest Synem
Bo¿ym, a wierz¹c � zyskali w imiê Jego ¿ycie wieczne�17.

Pascal jest przekonany, ¿e lektura i medytacja Pisma �wiêtego przybli¿a
cz³owieka do poznania Boga. Uczony twierdzi, ¿e przyjmuj¹c naukê Chrystu-
sa, wierzymy w ¿ycie wieczne.

Istot¹ my�li moralnej Pascala jest problem jednostki i jej podmiotowo�ci,
wiêc my�l ta mo¿e siê rozwijaæ tylko w zgodzie z religi¹ mówi¹c¹ o Bogu
osobowym, a takim jest Bóg religii chrze�cijañskiej. Warto pamiêtaæ, jak ten
filozof podkre�la³ znaczenie osoby Chrystusa. Stanowisko to ukazuj¹ jego My�li:

Znamy Boga tylko przez Chrystusa, ale i siebie samych poznajemy tylko dziêki
Niemu. Jedynie przez Chrystusa poznajemy ¿ycie i �mieræ. Z daleka od Niego nie
wiemy, ani czym jest nasze ¿ycie, ani nasza �mieræ, ani Bóg, ani my sami. Tak wiêc
bez pomocy Pisma, którego jedynym przedmiotem jest Chrystus, niczego nie znamy
i napotykamy jedynie ciemno�ci i nie³ad w naturze Boga i we w³asnej naturze.

Dziêki Chrystusowi zostaje pokonany dystans miêdzy Bogiem a cz³o-
wiekiem18.

2. Etyczny aspekt S³owa

S³owo we wszystkich swoich wymiarach ma znaczenie etyczne. Cz³o-
wiek � zdaniem Arystotelesa � posiada dar wymowy, w odró¿nieniu od innych
¿yj¹cych istot. I w³a�nie zdolno�æ mowy odró¿nia spo³eczeñstwa ludzkie od
spo³eczno�ci zwierzêcych. S¹ to wspólnoty, którymi nie rz¹dzi wy³¹cznie in-
stynkt, lecz które maj¹ szersze mo¿liwo�ci kontaktowania siê, wzajemnego
rozumienia i spo³ecznej wspó³pracy. Rozwa¿aj¹c istotê kultury, Dawson twier-
dzi: �Jêzyk stanowi bramê wjazdow¹ do �wiata ludzi, kreuj¹c tak¿e swego
rodzaju �wiat moralny�19. Autor odwo³uje siê ponownie do my�li Arystotelesa:
�s³owo objawia to, co korzystne b¹d� szkodliwe, i w podobny sposób, to, co

16 Tam¿e, s. 160.
17 Tam¿e.
18 Por. M. Kêpczyñska, Pascala cz³owiek ukryty, �Archiwum Historii Filozofii

i My�li Spo³ecznej�, t. 22 (1976), s. 217.
19 Ch. Dawson, Formowanie siê chrze�cijañstwa, prze³. z ang. J. Marzêcki, War-

szawa 1987, s. 30.
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sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Jest bowiem w³a�ciwo�ci¹ cz³owieka, w po-
równaniu z innymi zwierzêtami, ¿e on jeden posiada zmys³ dobra i z³a, spra-
wiedliwo�ci i niesprawiedliwo�ci oraz pozosta³ych rzeczy. A wspó³posiadanie
tych rzeczy przyczynia siê do powstania ogniska domowego i pañstwa�20. S³o-
wo, nie za� miecz czy te¿ ³opata, jest si³¹, która stworzy³a ludzk¹ kulturê 21.

Kultura europejska ukszta³towa³a siê na tradycji grecko-rzymskiej i chrze-
�cijañskiej. W ca³ym Pi�mie �wiêtym etyka s³owa jest warto�ci¹ naczeln¹.
S³owo, jako narzêdzie dane cz³owiekowi przez Boga, musi w swej istocie wy-
magaæ prawdy, dobra i piêkna. Stanowisko to jest odpowiednikiem Platoñ-
skiej triady, która mia³a kszta³towaæ ¿ycie moralne cz³owieka. Do tradycji tej
nawi¹zywano wielokrotnie w dziejach, formu³uj¹c teorie z zakresu filozofii
wychowania.

Etyka �w. Augustyna, mimo odwo³añ do tre�ci biblijnych, zbudowana jest
na podstawach neoplatoñskich. Ludzkim poszukiwaniom prawdy odpowiada
d¹¿enie cz³owieka do szczê�cia. Ka¿dy chce byæ szczê�liwy, ka¿dy d¹¿y do
vita beata. Dla Augustyna jest to jedna z elementarnych rzeczy przydatnych
ludzkiemu bytowi (O pañstwie Bo¿ym, XI, 26). Tote¿ Augustyn widzi jedyny
powód uprawiania filozofii w d¹¿eniu do szczê�cia: nulla est domini causa
philosophandi, nisi ut sit (XIX, 1)22.

Ten doktor Ko�cio³a katolickiego w swych dialogach O nie�miertelno�ci
duszy i O wielko�ci duszy rozpatruje o w³a�ciwo�ciach duszy, ale tak¿e
o sprawach codziennych. Nieco miejsca po�wiêca umiejêtno�ci mówienia.
Autor wykazuje, ¿e zdolno�æ mówienia rozwijaj¹ca siê z wiekiem, nie �wiad-
czy o powiêkszaniu siê duszy: �(�) mowa nie �wiadczy o tym, jakoby dusza
powiêkszy³a sw¹ objêto�æ. W przeciwnym razie musia³bym przyznaæ, ¿e wszyst-
kie inne sztuki osi¹gamy tak¿e dziêki wzrostowi duszy�23.

Augustyn twierdzi, ¿e cz³owiek dysponuj¹cy rozumem mo¿e dokonaæ
zmiany swego dotychczasowego ¿ycia duchowego. Dusza ludzka powinna
skupiæ siê na sobie. Zaleca, aby cz³owiek odrzuci³ stary porz¹dek moralny,
a przyj¹³ chrze�cijañski, dziêki któremu stanie siê nowym cz³owiekiem:

(�) przestrzega on duszê, aby nie rozp³ywa³a siê w zmys³ach bardziej, ni¿ musi,
lecz przez odsuniêcie siê od nich skupi³a siê na sobie i sta³a siê na nowo dzieckiem
Bo¿ym. Znaczy to uwolniæ siê od starego cz³owieka, a staæ siê nowym. Od tego
musimy zaczynaæ nieodwo³alnie, poniewa¿ zlekcewa¿yli�my Bo¿e prawo. Jest
to najprawdziwsza i najbardziej niepojêta nauka, jak¹ zawiera Pismo �wiête24.

20 Tam¿e.
21 Por. tam¿e.
22 Por. R. Heinzmann, Filozofia �redniowiecza, prze³. P. Domañski, Kêty 1999,

s. 79�80.
23 Augustyn, O wielko�ci duszy, prze³. D. Turkowska, Warszawa 2010, s. 158.
24 Tam¿e, s. 186.
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Stanowisko Augustyna nawi¹zuje do my�li moralnej �w. Paw³a, która mówi,
¿e chrze�cijanin jest nowym cz³owiekiem. Aposto³ zaleca, aby cz³owiek porzu-
ci³ poprzedni sposób ¿ycia, prowadz¹cy do zepsucia obyczajów, a kierowa³ siê
nauk¹ Chrystusa. Dziêki tej postawie ¿ycie ludzkie przybierze nowy wymiar25.

Wieczno�æ, której Augustyn oczekuje w Bogu, dla Pascala staje siê postu-
latem ¿ycia cz³owieka, wynikaj¹cym z istoty tego ¿ycia tutaj i nie mog¹cym siê
tu zrealizowaæ, realizuj¹cym siê jako doczesna �nico�æ�. Miêdzy przesz³o�ci¹
a przysz³o�ci¹, która jest przepa�ci¹ wch³aniaj¹c¹ najwa¿niejsz¹ dla cz³owieka
tera�niejszo�æ, jest miejsce jedyne na moralno�æ26. Pascal ma �wiadomo�æ
krucho�ci i przemijalno�ci ludzkiego ¿ycia. Dobra tego �wiata przemijaj¹,
podobnie jak ludzki ¿ywot. Serce cz³owieka przywi¹zuje siê do rzeczy nie-
trwa³ych i pró¿nych, czego wynikiem jest uczucie osamotnienia i opuszczenia
u schy³ku tego ¿ycia. Dusza �stara siê usilnie osi¹gn¹æ szczê�liwo�æ równie
niezniszczaln¹, jak ona sama�27. Pascal wskazuje na pobo¿no�æ i zbli¿enie siê
duszy do Boga. Zdaniem filozofa cz³owiekowi dana bywa ³aska � nadprzyro-
dzona mi³o�æ. £aska nie jest dana trwale, ale mo¿e byæ dawana ci¹gle na
nowo i jedynie tak bywa dawana, pod warunkiem nieustannego wysi³ku utrzy-
mywania �wiadomo�ci celu ostatecznego i wysi³ku dzia³ania tylko ze wzglêdu
na ten cel.

Pascal wyrazi³ swe stanowisko w rozprawie O nawróceniu grzesznika:

Tote¿ dziêki �wi¹tobliwej pokorze, której Bóg daje przewagê nad pych¹, dusza
zaczyna siê wznosiæ ponad ogó³ ludzi. Potêpia ich postêpowanie, brzydzi siê ich
zasadami, biada nad ich za�lepieniem. Wszczyna poszukiwanie prawdziwego do-
bra. (�) Omija wszystkie te stworzenia i nic nie przyci¹gnie jej serca, nic jej nie
powstrzyma, póki nie dotrze a¿ do tronu Boga, w którym zaczyna znajdowaæ uspo-
kojenie i owo dobro, które posiada tê w³a�ciwo�æ, ¿e nie ma nic bardziej godnego
kochania i ¿e nic go jej nie odbierze bez jej zgody.
Chocia¿ bowiem nie czuje jeszcze uroków, którymi Bóg nagradza sta³o�æ w pobo¿-
no�ci, pojmuje jednak¿e, i¿ stworzenia nie mog¹ byæ bardziej godne mi³o�ci ni¿
ich Stwórca. Rozum, wspomagany �wiat³em £aski, mówi jej, ¿e nie ma nic bardziej
godnego mi³o�ci ni¿ Bóg i ¿e mog¹ Go utraciæ tylko ci, co Go odst¹pi¹; albowiem
pragn¹æ Boga znaczy posiadaæ Go, a wyrzec siê Boga znaczy utraciæ Go28.

W ¿yciu doczesnym cz³owiek powinien nieustannie ³¹czyæ moralno�æ
z pobo¿no�ci¹. Dziêki bowiem modlitwom i przestrzeganiu nakazów moralnych,
bêdzie móg³ on poznaæ Boga i d¹¿yæ do wiecznego z Nim zjednoczenia. Pascal

25 Por. List do Efezjan 4,17-24, w: Pismo �wiête Starego i Nowego Testamentu,
dz. cyt., s. 1326�1327.

26 Por. M. Kêpczyñska, Pascala cz³owiek ukryty, art. cyt., s. 214.
27 B. Pascal, O nawróceniu grzesznika, prze³. M. Tazbir, w: ten¿e, Rozprawy

i listy, dz. cyt., s. 69�70.
28 Tam¿e, s. 71�72.
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dowodzi bez przerwy, ¿e w³a�ciwy kierunek w ¿yciu nadaje jedynie wiara
chrze�cijañska i nauka moralna p³yn¹ca z kart ewangelicznych.

Cz³owiek w �wiecie ustawicznie usi³uje przekroczyæ �wiat i siebie samego
dla celu niepewnego i ci¹gle siê odsuwaj¹cego. Zak³ad o istnienie Boga jest
jednocze�nie zak³adem o kierunek i sposób odnajdywania sensu poprzez
uczestnictwo w warto�ciach absolutnych, które uzyskujemy poprzez mi³o�æ
do Boga. Pascal twierdzi, ¿e je�li cz³owiek opowiada siê za istnieniem Boga,
to wówczas uznaje w Nim najwy¿sze dobro. Zak³ad ten u�wiadamia, ¿e
cz³owiek nie jest w stanie sam osi¹gn¹æ prawdziwego dobra. W Rozmowie
z panem de Saci pisze:

Mo¿na bowiem pój�æ tylko jedn¹ z tych dróg, a mianowicie albo jest Bóg i wów-
czas [cz³owiek] uznaje w Nim swe najwy¿sze dobro, albo te¿ [istnienie] Boga
jest niepewne i wówczas prawdziwe dobro jest równie¿ niepewne, poniewa¿
[cz³owiek] nie jest zdolny go dosiêgn¹æ29.

3. Mistyczny wymiar S³owa Bo¿ego

D¹¿enie do zjednoczenia mistycznego jest podstawow¹ zasad¹ wszelkie-
go ¿ycia religijnego. Bez niego religia obumiera, zamieniaj¹c siê w sterylny
rytualizm lub ja³owy moralizm. Ta moc mistyczna dzia³a w ka¿dej modlitwie.
Ten, kto siê modli, znajduje siê na drodze do ca³kowitego zjednoczenia. Nie-
wielu kiedykolwiek dochodzi do kresu tej drogi, lecz nie jest to powodem do
oddzielania pocz¹tku od koñca. Do�wiadczenie mistyczne nie jest tylko natury
prywatnej, ale w przypadku chrze�cijan oznacza tak¿e do�wiadczenie ca³ej
wspólnoty chrze�cijañskiej.

Termin �mistyczny� wystêpowa³ ju¿ w staro¿ytno�ci. Dla Greków mysti-
kos to by³ kto� wtajemniczony w kulty inicjacyjne. Chrze�cijanie nadali temu
okre�leniu inne znaczenie. Dla Klemensa z Aleksandrii �mistyczna� inter-
pretacja Pisma �wiêtego oznacza³a interpretacjê, w której tekst Starego
Testamentu, czytany w �wietle chrze�cijañskiego odkupienia, stawa³ siê �ró-
d³em nowego, ukrytego dot¹d znaczenia. Odt¹d termin �mistyczny� zacz¹³
oznaczaæ wszystko, co dla chrze�cijan by³o sakralne, w szczególno�ci rzeczy-
wisto�æ sakramentaln¹. Tak jak Chrystus jest ukryty w Pi�mie �wiêtym, tak
jest On ukryty w eucharystycznym chlebie i winie. Orygenes nieznacznie,
lecz zdecydowanie zmieni³ to biblijne do�wiadczenie, stosuj¹c je do bezpo-
�redniego, do�wiadczalnego sposobu poznania Boga przez Pismo �wiête30.

29 B. Pascal, Rozmowa z panem de Saci, prze³. M. Tazbir, w: ten¿e, Rozprawy
i listy, dz. cyt., s. 96.

30 Por. L. Dupré, Inny wymiar. Filozofia religii, prze³. S. Lewandowska, Kraków
1991, s. 362�363.
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Augustyn twierdzi, ¿e wiedzy Bóg udziela duszy drog¹ o�wiecenia (illu-
minatio). Wed³ug tej teorii umys³ bezpo�rednio widzi prawdê, podobnie jak
oczy widz¹ rzeczy. Poznanie umys³owe ma charakter intuicyjny; umys³ docho-
dzi do prawdy wprost, bez rozumowania. Dla Augustyna poznanie Boga sta-
nowi³o akt bezpo�redniej intuicji, kontemplacji. O�wiecenie by³o pojête jako
fakt nadprzyrodzony, dzie³o ³aski. Poznanie zak³adaj¹ce bezpo�redni udzia³
w nim bóstwa jest poznaniem mistycznym. Przez nacisk na o�wiecenie i ³askê
Augustyn stworzy³ podstawy odrêbnego mistycyzmu chrze�cijañskiego, kon-
statuj¹c, ¿e d¹¿enie do Boga le¿y w naturze cz³owieka i zespolenie z Bogiem
mo¿e jedynie daæ mu szczê�cie. �wiadcz¹ o tym pocz¹tkowe s³owa Wyznañ:
�Uczyni³e� nas dla Siebie i niespokojne jest serce nasze, póki nie spocznie
w Tobie�31.

W Solilokwiach Augustyn zastanawia siê nad obecno�ci¹ cnót teologicz-
nych w ¿yciu cz³owieka. Uwa¿a, ¿e duszy ogl¹daj¹cej Boga, potrzebne s¹
nadal wiara, nadzieja i mi³o�æ. Po �mierci za� tylko mi³o�æ pozostanie, która
utrzyma ³¹czno�æ duszy z Bogiem. Autor podkre�la, ¿e w ¿yciu doczesnym
cz³owiekowi s¹ potrzebne trzy cnoty, ale w ¿yciu wiecznym wystarczy tylko
mi³o�æ:

Ale dopóki dusza mieszka w ciele, choæby nawet najlepiej widzia³a, to jest pojmo-
wa³a Boga, potrzebna jest jej jeszcze wiara. (�) Dlatego te¿ mo¿na nadal nazywaæ
wiar¹ przekonanie, które opiera siê �wiadectwu zmys³ów, a wierzy raczej poznaniu
umys³owemu. Podobnie te¿ dusza w tym ¿yciu chocia¿ pojmuj¹c Boga jest ju¿
szczê�liwa, znosi jednak wiele przykro�ci zwi¹zanych z cia³em, musi zatem ufaæ,
¿e po �mierci nie bêdzie tych wszystkich trudno�ci. Tak wiêc i nadzieja nie opusz-
cza duszy, póki ¿yje jeszcze na ziemi. Ale kiedy po �mierci cia³a skupi siê ca³a
w Bogu, pozostanie tylko mi³o�æ, która bêdzie j¹ utrzymywaæ w tym stanie. (�)
Trzech rzeczy potrzebuje zatem dusza: musi byæ zdrowa, musi patrzeæ, musi wi-
dzieæ. W pierwszym i drugim wypadku s¹ jej zawsze potrzebne trzy inne rzeczy:
wiara, nadzieja i mi³o�æ; s¹ jej one potrzebne równie¿ w trzecim wypadku, ale tylko
w tym ¿yciu; w ¿yciu przysz³ym wystarczy jedna mi³o�æ32.

Ca³y ten wywód o wierze, nadziei i mi³o�ci jest rozwiniêciem i filozoficz-
nym uzasadnieniem my�li �w. Paw³a, przedstawionym w Hymnie o mi³o�ci33.

My�l filozoficzna �w. Augustyna wywar³a wp³yw na rozwój teologii i now¹
chrze�cijañsk¹ filozofiê. Humanizm chrze�cijañski, którego przedstawicielem
jest Franciszek Salezy, by³ pe³en wiary. Naczeln¹ jego ide¹ by³o nie odrywanie
religii od ¿ycia. Religia powinna byæ z nim zwi¹zana i liczyæ siê z jego potrzeba-
mi. Twierdzi³, ¿e prawdziwa pobo¿no�æ powinna wnikaæ w ¿ycie cz³owieka34.

31 Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, dz. cyt., s. 196�197.
32 Augustyn, Solilokwia, prze³. A. �widerkówna, Warszawa 2010, s. 28�29.
33 Por. 1 Kor 13,7-13, w: Pismo �wiête Starego i Nowego Testamentu, dz. cyt., s. 1302.
34 Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2, dz. cyt., s. 17�18.
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Filip Huges podkre�la, ¿e w �w. Franciszku Salezym �odrodzenie francuskie
zosta³o ochrzczone, a humanizm sta³ siê pobo¿ny�. �wiêty ten jest mostem
miêdzy odrodzeniem i czasami nowo¿ytnymi, a zarazem postaci¹ najbardziej
wp³ywow¹ w duchowo�ci od XVII wieku do czasów wspó³czesnych.

Doktryna nauczania opracowana przez �w. Franciszka nie by³a nowa.
Mimo to zaprezentowa³ on swoje nauczanie w sposób bardzo oryginalny. Za-
s³u¿y³ siê oderwaniem duchowo�ci chrze�cijañskiej od schematu monastycz-
nego, którym by³a skrêpowana przez ca³e stulecia. Franciszek Salezy, wy-
kszta³cony przez jezuitów, by³ ca³kowicie ignacjañski w swoich praktykach
duchownych, ale w zakresie teologii by³ zwolennikiem my�li �w. Augustyna,
za� przez realizm i optymizm � tomistyczny35. Pozostawi³ on kilka dzie³, które
wesz³y do kanonu literatury duchowo�ci. Jednym z nich jest Filotea, czyli
wprowadzenie do ¿ycia pobo¿nego (1609). Ksi¹¿ka ta zosta³a napisana
przede wszystkim dla �wieckich, a jej autor jest pierwszym pisarzem ducho-
wym, który zaproponowa³ �wieckim traktat z duchowo�ci. W�ród wskazówek
udzielanych czytelnikowi, chc¹cemu pog³êbiæ swoj¹ pobo¿no�æ, autor zwraca
uwagê na umiejêtno�æ s³uchania i czytania S³owa Bo¿ego:

Miej wielkie nabo¿eñstwo do S³owa Bo¿ego, czy to w kazaniu, czy w poufa³ych
rozmowach z przyjació³mi duchowymi na temat rzeczy Bo¿ych. S³uchaj go zawsze
z uwag¹ i uszanowaniem. Wyci¹gaj z niego po¿ytek dla swej duszy. Nie daj mu
padaæ na ziemiê, lecz przyjmuj je do swego serca jako drogi kordia³, na�laduj¹c
w tym Naj�wiêtsz¹ Pannê, która wszystkie s³owa opowiadane na chwa³ê jej
Syna przechowywa³a w swoim sercu36.

Cz³owiek w ¿yciu codziennym poch³oniêty jest czêsto ró¿nymi sprawami.
Zdaniem Franciszka nale¿y wykonywaæ je pilnie, ale spokojnie i bez po�pie-
chu. Autor pos³uguj¹c siê radami ewangelicznymi, zaleca wiernym, aby we
wszystkich sprawach zaufali Opatrzno�ci Bo¿ej. Twierdzi, ¿e ufno�æ wobec
Boga i wspó³praca z Nim pomo¿e przezwyciê¿yæ ka¿d¹ trudno�æ. Egzemplifi-
kacjê tego twierdzenia stanowi koniec Rozdzia³u X:

A i to dodajê, mi³a Filoteo, ¿e gdy bêdziesz w�ród zajêæ i prac pospolitych, nie
wymagaj¹cych wytê¿enia ca³ej twej uwagi, patrz wiêcej na Boga, ni¿ na to, co
robisz. Je¿eli za� sprawa, która ciê zaprz¹ta, jest tak wa¿na, ¿e do jej dobrego
spe³nienia potrzeba ca³ej twojej uwagi, spogl¹daj na Boga od czasu do czasu, na
podobieñstwo ¿egluj¹cych morzem, którzy p³yn¹c do spodziewanej ziemi wiêcej
patrz¹ w niebo ni¿ ku temu l¹dowi, do którego ¿egluj¹. Tym sposobem Bóg bêdzie
z tob¹ wspó³pracowaæ w tobie i dla ciebie i po ka¿dej pracy odczujesz pociechê37.

35 Por. J. Aumann, Zarys historii duchowo�ci, t³um. J. Machniak, Kielce 1993,
s. 247�248.

36 F. Salezy, Filotea, czyli droga do ¿ycia pobo¿nego, prze³. A. Je³owicki, War-
szawa 2001, s. 111.

37 Tam¿e, s. 173�174.
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Franciszek Salezy jest przekonany, ¿e dusza dziêki obecno�ci woli jest
zdolna do kochania Boga. Zwraca tak¿e uwagê na serce, które poznaje rzeczy
nadprzyrodzone. Prawdziwe szczê�cie mo¿e ono znale�æ jedynie w Bogu:

Twoja dusza ma przy tym wolê, w pe³ni szlachetn¹, zdoln¹ do kochania Boga,
a ze swej natury niezdoln¹ do nienawidzenia Go. Popatrz na swoje serce, jak jest
szlachetne. Jak pszczo³y nie spoczn¹ nigdzie, tylko na kwiatach, tak i twoje serce
nie mo¿e znale�æ uspokojenia nigdzie, tylko w samym Bogu, a ¿adne stworzenie
nie mo¿e go nasyciæ. (�) Serce nasze, pochylaj¹c siê ku stworzeniom, spieszy
ku nim w nadziei, ¿e zdo³aj¹ one zaspokoiæ jego pragnienia. Ale gdy tylko zetknie
siê z nimi, do�wiadcza tego, ¿e siê pomyli³o i ¿e nic nie mo¿e go zaspokoiæ. Albo-
wiem Bóg nie chce, ¿eby nasze serce mog³o znale�æ jakie� miejsce, na którym
by spoczê³o, a to dlatego, by jak go³êbica do Arki, wróci³o do Boga, od którego
wysz³o38.

Cz³owiek tak usilnie pragnie mi³o�ci, ¿e próbuje j¹ odnale�æ i byæ szczê�li-
wym dziêki uczuciom do innych. Czêsto jednak okazuje siê, i¿ te porywy serca
nie mog¹ zaspokoiæ pragnieñ cz³owieka. Prawdziwe szczê�cie i mi³o�æ mo¿na
odnale�æ tylko w Bogu. Nale¿y czyniæ starania, aby w przysz³ym ¿yciu
osi¹gn¹æ zjednoczenie z Bogiem. Dusza ludzka jest bowiem nie�miertelna
i zdolna do szczê�liwej wieczno�ci.

Pogl¹d Franciszka Salezego jest zbie¿ny z my�l¹ filozoficzn¹ �w. Augu-
styna, mówi¹c¹ o zespoleniu cz³owieka z Bogiem, które daje mu wieczne
szczê�cie. Serce jest miejscem narodzin uczuæ nadprzyrodzonych. Jest tu
podobieñstwo do filozofii Augustyna i Pascala.

Pascal w czwartym Li�cie do Roannezów z pa�dziernika 1656 roku
rozpatruje znaczenie Pisma �wiêtego, które wyp³ywa z Ducha �wiêtego.
Pisze: �Mo¿na by jeszcze do tych rozwa¿añ dodaæ tajemnicê Ducha �wiêtego
ukrytego w Pi�mie �wiêtym. Ma ono bowiem dwa prawdziwe znaczenia:
jedno � dos³owne, a drugie � mistyczne�39.

Cz³owiek na drodze do nieba znajduje zarówno utrapienia, jak i rozkosze.
Zdaniem Pascala konieczna jest wytrwa³o�æ w swoim wyborze, poniewa¿
cecha ta prowadzi do zjednoczenia z Bogiem. Zdarza siê, ¿e ludzie odwracaj¹
siê od Boga, gdy¿ wiêkszego szczê�cia upatruj¹ oni w ziemskich rozkoszach.
Filozof odwo³uj¹c siê do s³ów �w. Paw³a, wzywa do modlitwy i rado�ci chrze-
�cijañskiej:

Do u�wiêcenia trzeba bowiem dwojakich rzeczy: utrapieñ i rozkoszy. �wiêty Pawe³
powiada, ¿e ci co wejd¹ na dobr¹ drogê, znajd¹ wiele utrapieñ i niepokojów. Po-
winno to ucieszyæ tych, co ich doznaj¹. Skoro bowiem wiedz¹, ¿e trzeba siê ich

38 Tam¿e, s. 344�345.
39 B. Pascal, IV List do Roannezów, prze³. M. Tazbir, w: ten¿e, Rozprawy i listy,

dz. cyt., Warszawa 1962, s. 288.
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spodziewaæ na drodze do nieba, której szukaj¹, powinni siê radowaæ widz¹c owe
znaki, �wiadcz¹ce, ¿e nie b³¹dz¹. Razem z tymi utrapieniami znajdujemy jednak
i rozkosze, bez których nie znie�liby�my utrapieñ. Ci, co porzucaj¹ Boga, by po-
wróciæ do �wiata, czyni¹ tak tylko dlatego, ¿e znajduj¹ wiêcej s³odyczy w rozko-
szach ziemskich ni¿ w zjednoczeniu z Bogiem (�) Ludzie porzucaj¹ rozkosze dla
innych rozkoszy. Módlcie siê stale � powiada �wiêty Pawe³ � stale sk³adajcie
dziêki i siê weselcie. (�) Dlatego te¿ stale musimy wytê¿aæ si³y, by zachowaæ ow¹
rado�æ, która miarkuje nasz lêk, który zabezpiecza nasz¹ rado�æ. A kiedy czujemy,
¿e nazbyt siê przechylamy w jedn¹ stronê, musimy siê sk³oniæ w drug¹, ¿eby nie
upa�æ. �W dzieñ szczê�cia nie zapominaj o nieszczê�ciu, a w dzieñ nieszczê�cia
nie zapominaj o nieszczê�ciu� � mówi Pismo �wiête � dopóki siê nie spe³ni obiet-
nica Jezusa Chrystusa, który powiedzia³, ¿e Jego rado�æ stanie siê w nas pe³na40.

My�l filozoficzna Pascala jest przepe³niona m¹dro�ci¹ p³yn¹c¹ z kart
Ewangelii. Uczony ten wyra�nie ³¹czy filozofiê praktyczn¹ z moralno�ci¹
chrze�cijañsk¹, która powinna zmierzaæ do zjednoczenia cz³owieka z Bogiem.

Wspó³czesne pisma i dokumenty Ko�cio³a przedstawiaj¹ problematykê
komunii cz³owieka z Najwy¿szym. W Encyklice Redemptoris missio, nr 5
Jan Pawe³ II pisze, ¿e �Chrystus jest jedynym po�rednikiem miêdzy Bogiem
a lud�mi�. Wiadomo, i¿ jest jeden Bóg, ale Jezus Chrystus jest Osob¹ prowa-
dz¹c¹ cz³owieka do Boga. Papie¿ Jan Pawe³ II to po�rednictwo wyrazi³
w nastêpuj¹cy sposób:

Ludzie zatem mog¹ wej�æ w komuniê z Bogiem wy³¹cznie za po�rednictwem
Chrystusa, pod dzia³aniem Ducha. To Jego jedyne i powszechne po�rednictwo,
bynajmniej nie stanowi¹c przeszkody w d¹¿eniu do Boga, jest drog¹ ustanowion¹
przez samego Boga i Chrystus jest tego w pe³ni �wiadomy41.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e mog¹ byæ jeszcze inne drogi prowadz¹ce do Boga, ale
pierwszorzêdne znaczenie ma jednak po�rednictwo Chrystusa.

Zakoñczenie

Filozoficzna refleksja nad S³owem Bo¿ym ma swoj¹ historiê, która wyró¿-
nia siê bogactwem materia³u �ród³owego. Teksty biblijne stanowi¹ dla filozo-
fów nie tylko inspiracjê do podjêcia ró¿norodnej problematyki z perspektywy
filozofii, ale równie¿ s¹ doskona³ym �ród³em epistemologicznym.

Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e S³owo Bo¿e mo¿e mieæ wymiar meta-
fizyczny, etyczny i mistyczny. Zaprezentowane w niniejszym opracowaniu

40 B. Pascal, VII List do Roannezów, dz. cyt., s. 294�296.
41 Jan Pawe³ II, Redemptoris missio, nr 5, w: Encykliki Ojca �wiêtego�, dz. cyt.,

s. 517.
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pogl¹dy my�licieli wnosz¹ wk³ad do wielowiekowej tradycji badañ filozoficz-
nych nad S³owem Boga, skierowanym do cz³owieka. Metafizyka widoczna
jest w my�li �w. Tomasza z Akwinu, który podkre�la tajemnicê Wcielenia
S³owa Bo¿ego. W swych rozwa¿aniach ³¹czy on istotê Boga i Jego przymioty
ze stworzeniem. Natomiast Pascal akcentuje kreacyjn¹ moc S³owa Bo¿ego.

Filozofowie od wieków dostrzegaj¹ etyczny aspekt S³owa, które wp³ywa
na ¿ycie cz³owieka. Augustyn i Pascal upatruj¹ w nim odrodzenia moralnego.
Zalecaj¹ ludziom, aby Pismo �wiête sta³o siê dla nich drogowskazem na
kolejnych etapach ¿ycia ziemskiego. Autorzy zwracaj¹ uwagê na mistyczny
wymiar S³owa Bo¿ego. Wszyscy s¹ zgodni, ¿e Jego kontemplacja prowadzi
cz³owieka do zjednoczenia z Bogiem. Podkre�laj¹, ¿e ¿ycie oparte na cnotach
i pobo¿no�ci pozwoli mu osi¹gn¹æ wieczne szczê�cie.

Podjêta problematyka badawcza nie wyczerpuje w ca³o�ci ujêtego zaga-
dnienia. Niezwykle interesuj¹ce mog³oby byæ opracowanie, które przedsta-
wia³oby wp³yw Pisma �wiêtego na ró¿ne obszary kultury. W�ród zagadnieñ
nurtuj¹cych filozofów i teologów znajduje siê tak¿e metafizyczny wymiar
wymowy kaznodziejskiej. Kaznodziejstwo to przestrzeñ, która oparta jest na
relacji Bóg � kaznodzieja � s³uchacz. Mo¿e warto ukazaæ w innym opracowa-
niu metafizyczny wymiar wymowy kaznodziejskiej.

Trzeba mieæ nadziejê, ¿e filozofowie wci¹¿ bêd¹ czerpali inspiracjê ze
skarbnicy wiedzy, jak¹ daje Biblia. Kontemplacja i medytacja S³owa Bo¿ego
mo¿e przyczyniæ siê do odkrycia i pog³êbienia prawdy, któr¹ jest Chrystus.
Refleksja filozoficzna powinna sprzyjaæ wyja�nianiu relacji miêdzy prawd¹
a ¿yciem. Nale¿y ufaæ, ¿e filozofowie poznaj¹c obszary prawdy, dobra
i piêkna, bêd¹ nadal otwarci na S³owo Bo¿e. Filozofowie i wyk³adowcy filo-
zofii powinni mieæ �wiadomo�æ, ¿e Liber librorum jest �ród³em warto�ci
uniwersalnych i ponadczasowych.

Summary

PHILOSOPHICAL REFLEXION ON THE WORD OF GOD

The article shows the philosophical reflexion on the Word of God. First of all was
introducing the etymology of word. The word is not only fundamental part of langu-
age, but also it�s present God�s for man. In Christian theology the Word (gr. Logos)
means for Second Person Devine. The philosophers reflected on Word of God from
time immemorial. One can to investigate this problem in various dimensions: metaphy-
sical, ethical and mystical. The history of philosophy is plentiful in sources. The article
is based on the works of the five authors: St Augustine, St Thomas from Aquin,
Francis of Sales, Pascal and Pope John Paul II.

The first point describes metaphysical dimension of Word. Thomas from Aquin
was paid attention to mystery of Incorporation of Word of God. Pascal appealed
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to St John Evangelist and emphasized to creative strength of Word. Modern philo-
sopher considered that world and man have own sources in God.

Next point of article describes ethical aspect of Word. Philosophical opinions of
St Augustine were convergent with the view of St Paul Apostle. Morality one should
to be in centre human�s life. Pascal linked life of man with Christian morality.

Last past of work is devoted to mystical dimension of Word of God. The authors
considered that incorporation man�s with God is possible. The prayer and devoutness
are ways to eternal happiness, which has sources in God.

Pope John Paul II investigated Word of God on ground of relation between faith
and reason.
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humanistycznych w zakresie historii. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Edukacji
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Kochanowskiego w Kielcach. Na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK
wyk³ada wybrane zagadnienia z filozofii oraz wspó³czesne koncepcje filozofii i etyki.
G³ówne zainteresowania badawcze: historia filozofii, antropologia, metafizyka, histo-
riozofia. Opublikowa³a: Spo³eczeñstwo polskie w kazaniach jezuickich prze³omu
XVII i XVIII w. (Kielce 2005), Godno�æ cz³owieka wczoraj i dzi�. Wokó³ zagadnieñ
antropologicznych ([red.], Kielce � Busko-Zdrój 2009).
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Ks. Jan �ledzianowski � Kielce

S£OWO BO¯E O ¯YCIU CZ£OWIEKA OD POCZÊCIA

DO NATURALNEJ �MIERCI W PRZEPOWIADANIU

DO RODAKÓW JANA PAW£A II

Wprowadzenie

W zwi¹zku z pi¹t¹ rocznic¹ odej�cia do domu Ojca s³ugi Bo¿ego Jana
Paw³a II, papie¿ Benedykt XVI sk³adaj¹c �Ofiarê Eucharystyczn¹ za wybra-
n¹ duszê czcigodnego Jana Paw³a II�, swoj¹ homiliê zatytu³owa³: �Towarzysz
drogi dzisiejszego cz³owieka�1. Jest to niezwykle trafne okre�lenie Papie¿a
Polaka, gdy¿ wszêdzie by³ postrzegany jako niezmordowany pielgrzym towa-
rzysz¹cy ludziom na trudnych drogach ich ¿ycia; poczynaj¹c od poczêtych
dzieci, dzieci i m³odzie¿y, ma³¿onków i rodziców; ludzi pracy i bezrobotnych
oraz bezdomnych, polityków ustanawiaj¹cych prawa i wiê�niów; ludzi ró¿nych
krêgów kultury i przekonañ religijnych; niepe³nosprawnych, chorych, samot-
nych i podesz³ego wieku � do wszystkich przychodzi³ ze swoj¹ niez³omn¹
wiar¹ w Boga Ojca przez zbawcze dzie³o Chrystusa w Duchu �wiêtym.
Budzi³ w sercach nadziejê i sens ¿ycia.

Dowodem na to, jak bliski jest nam, Polakom, b³ogos³awiony Jan Pawe³ II,
jak nam towarzyszy w drodze, jest sonda¿ spo³eczny, który przeprowadzono
w zwi¹zku z szóst¹ rocznic¹ jego �mierci. Wyniki tych badañ podano w �Wia-
domo�ciach� TWP 1 wieczorem 2 kwietnia 2011 r. przed zbli¿aj¹c¹ siê
beatyfikacj¹ naszego wielkiego Rodaka. Przekazano do wiadomo�ci publicz-
nej, i¿ 83 procent Polaków stwierdzi³o, ¿e Ojciec �wiêty nadal ma pozytywny
wp³yw na ich ¿ycie, czyli towarzyszy im w drodze.

Szczególn¹ form¹ oddzia³ywania na nas by³y pielgrzymki Jana Paw³a II
do Ojczyzny, które rozpocz¹³ w czerwcu 1979 r., za� ostatni¹ odby³ w sierpniu
2002 r. Przemierzy³ Polskê od Tatr po Ba³tyk i od Odry po Bug.

�Kieleckie Studia Teologiczne�
10 (2011), s. 127�143

1 Benedykt XVI, Towarzysz drogi dzisiejszego cz³owieka, �L�Osservatore Roma-
no�, Watykan, 1 maja 2011, s. 23.
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W okresie owego niemal æwieræwiecza Ojciec �wiêty z mêstwem i mi³o-
�ci¹ g³osi³ nam S³owo Bo¿e, dotycz¹ce ca³ego Objawienia. W szczególny
sposób trwa³ przy �ródle ludzkiego ¿ycia i powo³ania, pamiêtaj¹c na s³owa
Stwórcy: Zanim ukszta³towa³em ciê w ³onie matki, zna³em ciê (Jr 1,5); Gdy
siê jednak spodoba³o Temu, który wybra³ mnie jeszcze w ³onie matki
mojej i powo³a³ ³ask¹ swoj¹, aby objawiæ Syna swego we mnie, bym Ewan-
geliê o Nim g³osi³ poganom (Gal 1,15-16). Ka¿dego wiêc cz³owieka stwarza
Bóg w ³onie matki i powo³uje w Chrystusie. W Nim bowiem wybra³ nas przed
za³o¿eniem �wiata, aby�my byli �wiêci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z mi³o�ci przeznaczy³ nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezu-
sa Chrystusa (Ef 1,4-5).

Tak wiêc ka¿de dziecko poczête i rozwijaj¹ce siê pod sercem matki
jest powo³ane w mi³o�ci przez Stwórcê i przeznaczone do szczê�cia. Najpierw
to szczê�cie i mi³o�æ winni przekazywaæ dziecku jego rodzice � mówi³ Jan
Pawe³ II, nastêpnie krewni: dziadkowie, rodzeñstwo, szeroko pojêta rodzina
i ca³e spo³eczeñstwo. My�l tê jak¿e g³êboko uj¹³ i wyrazi³ Ojciec �wiêty
1 czerwca 1997 r. we Wroc³awiu:

Dzisiaj jest Dzieñ Dziecka. Pragn¹³bym uca³owaæ ka¿de dziecko wroc³awskie, dziec-
ko polskie i na ca³ym �wiecie. Szczególnie te, które s¹ opuszczone, te które cierpi¹
brak serca ze strony �rodowiska, w którym ¿yj¹, te które s¹ niechciane. W tym
dniu ¿yczê, aby wszystkie dzieci na �wiecie cieszy³y siê rado�ci¹ i mi³o�ci¹ im
nale¿n¹, a tak bardzo dla nich upragnion¹ przez Boga samego2.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e za s³owami mi³o�ci i otwarcia Jana Paw³a II na
wszystkie dzieci �wiata, zosta³ ukazany dramat i tragedia dziecka odrzuconego
przez wspó³czesne �rodowiska, z jednoznacznym wskazaniem, i¿ Bóg z mi³o-
�ci stwarza ka¿dego cz³owieka, za� jego przysz³o�æ uzale¿niona jest od ludzi,
tych najbli¿szych w rodzinie, a tak¿e tych, którzy s¹ odpowiedzialni za naród
i pañstwo oraz za politykê miêdzynarodow¹ wp³ywaj¹c¹ na losy wspó³czesnej
ludzko�ci.

Nauczanie Papie¿a Polaka do rodaków ma swoj¹ specyfikê, gdy chodzi
o ¿ycie dziecka poczêtego, jego rozwoju po przyj�ciu na �wiat na polskiej ziemi
� bowiem na tej ziemi w okresie panowania komunizmu zalegalizowano abor-
cjê i rozwody. Nie zawieszono tych �praw� dopuszczaj¹cych zabójstwo dziec-
ka i rozbicie rodziny tak¿e w Rzeczypospolitej po 1989 r. Dlatego ten okres po
II wojnie �wiatowej domaga siê analizy w �wietle przepowiadania nam s³owa
Bo¿ego przez Jana Paw³a II.

2 Jan Pawe³ II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Znak, Kraków
2005, s. 882.
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Nauczanie o dziecku i rodzinie w okresie PRL-u

Do Polski pod rz¹dami komunistycznymi Jan Pawe³ II przybywa³ trzy razy:
w 1979, 1983 i 1987 roku. Wiadomo, ¿e w³adze komunistyczne od 1945 r.
konsekwentnie prowadzi³y ateizacjê spo³eczeñstwa, g³ównie przez szko³ê
i media, ucz¹c �jedynego �wiatopogl¹du naukowego� marksizmu i leninizmu.
Wed³ug owych pogl¹dów wszech�wiat i cz³owiek w procesie ewolucyjnym
pochodz¹ z odwiecznej materii. W komunistycznej wizji �wiata i cz³owieka nie
ma miejsca dla Boga i Jego praw, to ludzie ustanawiaj¹ prawa tak jak chc¹.
Dlatego w styczniu 1946 r. wprowadzono tzw. �luby cywilne i wraz z nimi
dopuszczono rozwody3. Nastêpnie 27 kwietnia 1956 r. wprowadzono ustawê
�O dopuszczalno�ci przerywania ci¹¿y�4. W³a�nie te akty komunistycznego
prawa uderza³y najbardziej w dziecko, pozwala³y bowiem na pozbawianie go
¿ycia, a tak¿e na utratê rodziców, gdy zezwala³o im siê na rozwód i oddanie
dziecka na wychowanie do placówki pañstwowej.

Odnosz¹c siê do tych PRL-owskich praktyk legalizacji aborcji i upow-
szechniania laickich ma³¿eñstw z ³atwo�ci¹ rozwi¹zywanych w s¹dach, Ojciec
�wiêty w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski, w dniu 8 czerwca 1979 r.
z Nowego Targu ca³y naród poucza³:

Ziemiê da³ Stwórca cz³owiekowi, aby �czyni³ j¹ sobie poddan¹� � i na tym pano-
waniu cz³owieka nad ziemi¹ opar³ podstawowe prawo cz³owieka do ¿ycia. Prawo
do ¿ycia ³¹czy siê z powo³aniem rodzinnym i rodzicielskim cz³owieka: ��mê¿czy-
zna opuszcza ojca swego i matkê swoj¹ i ³¹czy siê z ¿on¹ swoj¹ tak �ci�le, ¿e staj¹
siê jednym cia³em� (Rdz 2,24). I tak jak ziemia z opatrzno�ciowego ustanowienia
Stwórcy przynosi plon, podobnie te¿ to zjednoczenie w mi³o�ci dwojga osób:
mê¿czyzny i kobiety owocuje nowym ¿yciem ludzkim. To ¿yciodajne zjednoczenie
osób uczyni³ Stwórca pierwszym sakramentem, a Odkupiciel potwierdzi³ ów od-
wieczny sakrament mi³o�ci i ¿ycia i nada³ mu now¹ godno�æ, wyciskaj¹c na nim
pieczêæ swojej �wiêto�ci. Prawo cz³owieka do ¿ycia zwi¹zane jest z ustanowienia
Stwórcy oraz z mocy Chrystusowego Krzy¿a z sakramentalnym i nierozerwalnym
ma³¿eñstwem5.

Po tym teologicznym przypomnieniu dziejów ma³¿eñstwa na ziemi, któr¹
cz³owiek obejmuje z woli Boga w posiadanie przez rodzenie, Papie¿ dalej
mówi³:

¯yczê wiêc, drodzy rodacy, przy tych moich odwiedzinach, a¿eby to �wiête prawo
nie przesta³o kszta³towaæ ¿ycia na ziemi polskiej: i tu na Podtatrzu, na Podkarpaciu,

3 Por. J. �ledzianowski, Rozwody, Jedno�æ, Kielce 1996, s. 5�8.
4 Por. J. �ledzianowski, W obronie ¿ycia ludzkiego � od poczêcia, w: ten¿e,

Ku ma³¿eñstwu w Chrystusowym Ko�ciele, Kuria Diecezjalna, Kielce 1991, s. 250�254.
5 Jan Pawe³ II, Pielgrzymki do Ojczyzny..., dz. cyt., s. 161.
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i wszêdzie. S³usznie mówi siê, ¿e rodzina jest podstawow¹ komórk¹ ¿ycia spo³ecz-
nego. Jest podstawow¹ ludzk¹ wspólnot¹. Od tego, jaka jest rodzina, zale¿y naród,
bo od tego zale¿y cz³owiek. Wiêc ¿yczê, aby�cie byli mocni dziêki zdrowym rodzi-
nom. Rodzina Bogiem silna. I ¿yczê, a¿eby cz³owiek móg³ siê w pe³ni rozwijaæ
w oparciu o nierozerwaln¹ wiê� ma³¿onków � rodziców, w klimacie rodziny, którego
nic nie jest w stanie zast¹piæ. I ¿yczê, i modlê siê o to stale, a¿eby rodzina polska
dawa³a ¿ycie, ¿eby by³a wierna �wiêtemu prawu ¿ycia. Je�li siê naruszy prawo cz³o-
wieka do ¿ycia w tym momencie, w którym poczyna siê on jako cz³owiek pod sercem
matki, godzi siê po�rednio w ca³y ³ad moralny, który s³u¿y zabezpieczeniu nienaru-
szalnych dóbr cz³owieka. ¯ycie jest pierwszym w�ród tych dóbr. Ko�ció³ broni
prawa do ¿ycia nie tylko z uwagi na majestat Stwórcy, który jest tego ¿ycia pierw-
szym Dawc¹, ale równocze�nie ze wzglêdu na podstawowe dobro cz³owieka6.

Z powy¿szych s³ów jednoznacznie wynika, i¿ Jan Pawe³ II w swojej
g³êbokiej religijno�ci ¿ywi³ wielki szacunek, a nawet pietyzm dla ka¿dego cz³o-
wieka, poczynaj¹c od tego, który rozwija siê w ³onie matki. W czasie pierwszej
pielgrzymki w Gnie�nie 3 czerwca 1979 r. Ojciec �wiêty zwróci³ szczególn¹
uwagê na dzieci:

Wypowiadam to s³owo: m³oda Polska i serce moje zwraca siê do wszystkich pol-
skich dzieci, zarówno do tych, które znajduj¹ siê tutaj w tej chwili, jak te¿ do
wszystkich, które ¿yj¹ na polskiej ziemi.
Nikt z nas nie mo¿e nigdy zapomnieæ tych s³ów Pana Jezusa:
�Pozwólcie dzieciom przychodziæ do Mnie i nie przeszkadzajcie im� (£k 18,16).
Pragnê byæ ¿ywym echem tych s³ów Zbawiciela wobec was, drogie dzieci polskie,
w tym zw³aszcza roku, kiedy na ca³ym �wiecie obchodzony jest jako Rok Dziecka.
My�l¹ i sercem ogarniam te maleñstwa jeszcze w ramionach ojców i matek. Oby
nigdy nie zabrak³o tych mi³uj¹cych ramion rodzicielskich dla was. Oby jak najmniej
by³o na ziemi polskiej spo³ecznego sieroctwa dzieci. Mo¿na podziwiaæ domy dziec-
ka. Ale ¿aden dom dziecka nie zast¹pi domu rodzinnego, rodzicielskich ramion.
Niech wszystkie dzieci maj¹ ³atwy przystêp do Chrystusa w latach przedszkol-
nych. Niech przygotowywuj¹ siê z rado�ci¹ do Jego przyjêcia w Eucharystii. �Niech
wzrastaj¹ w latach i w m¹dro�ci, i w ³asce u Boga i u ludzi� (por. £k 2,52), tak jak
On sam Chrystus wzrasta³ w domu nazaretañskim7.

Zauwa¿my, i¿ Jan Pawe³ II broni³ dzieci przed sieroctwem spo³ecznym,
kiedy to dzieci najczê�ciej rodziców rozwiedzionych by³y przez nich porzucane
i oddawane na wychowanie do pañstwowych placówek opiekuñczych.

Gdy Ojciec �wiêty wypowiada³ te s³owa, roczna liczba rozwodów w Pol-
sce dochodzi³a do 40 tysiêcy8. Papie¿ wiedzia³ tak¿e, ¿e dzieci i m³odzie¿
napotykaj¹ na trudno�ci w spe³nianiu praktyk religijnych, szczególnie w czasie

6 Tam¿e, s. 161.
7 Tam¿e, s. 32.
8 Por. J. �ledzianowski, Rozwody..., dz. cyt., s. 22.
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letnich kolonii, gdy przebywa³y poza domem rodzinnym, dlatego upomnia³ siê
o prawo do wychowania religijnego, które gwarantuje Powszechna Deklara-
cja Praw Cz³owieka.

To bardzo zwiêz³e przedstawienie ludzkiego ¿ycia, które swoj¹ egzysten-
cjê znajduje w Bogu i mi³o�ci ma³¿eñskiej, Papie¿ bêdzie rozwija³ w nastêp-
nych pielgrzymkach do Polski.

W czasie drugiej pielgrzymki do Ojczyzny � 21 czerwca 1983 r. we Wro-
c³awiu � Ojciec �wiêty naucza³:

Wspólnota ma³¿eñska i rodzinna buduje siê na zaufaniu wzajemnym. Jest to dobro
podstawowe wzajemnych odniesieñ w rodzinie. Odniesienia wzajemne ma³¿on-
ków � i odniesienia wzajemne rodziców i dzieci. Najg³êbszym fundamentem
tych odniesieñ jest ostatecznie to zaufanie, jakim sam Bóg obdarza ma³¿onków,
stwarzaj¹c ich i powo³uj¹c do ¿ycia we wspólnocie ma³¿eñskiej i rodzinnej.
Na tym w³a�nie swym zaufaniu do rodziców Bóg opar³ odniesienia: dziecko �
rodzice. �Serce Boga im ufa�. Na swym zaufaniu, zw³aszcza do matki, Bóg � Ojciec
opar³ odniesienie: dziecko � matka. �Serce� Boga jej ufa�!
Bóg Ojciec zechcia³ tak zabezpieczyæ ¿ycie dziecka, swój skarb, aby zosta³o ono
ju¿ od momentu swego poczêcia powierzone trosce najbli¿szego z bli�nich
dziecka: jego w³asnej matce. �Serce Boga jej ufa�.
Rodzina jest sob¹, je¿eli buduje siê na takich odniesieniach, na wzajemnym
zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim fundamencie mo¿na te¿
budowaæ proces wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierw-
szorzêdne zadanie. W wype³nieniu tego zadania rodzice nie mog¹ byæ zast¹pieni
przez nikogo i nikomu te¿ nie wolno odbieraæ rodzicom tego pierwszorzêdnego
ich zadania9.

Przypomina³ wiêc Papie¿ Rodak w³adzom komunistycznym w okresie stanu
wojennego, ¿e nie mo¿na zabieraæ rodzicom podstawowego prawa, jakie maj¹,
tj. wychowania dzieci.

8 czerwca 1987 r. Jan Pawe³ II przyby³ po raz trzeci do PRL-u. Spo³e-
czeñstwo polskie by³o podzielone, umêczone stanem wojennym, setki tysiêcy
osób za przynale¿no�æ do �Solidarno�ci� dozna³y wiêzienia, internowania,
przymusowego opuszczenia kraju, pozbawienia pracy i ogromnych ograniczeñ
w codziennym ¿yciu. Ojciec �wiêty wczuwaj¹c siê w sytuacjê narodu, po
l¹dowaniu na Okêciu, tak przemówi³:

W tym momencie pragnê rozszerzyæ moje serce tak, jak tylko mnie staæ, a¿eby
tych wszystkich ludzi ¿yj¹cych w mojej ojczystej ziemi ogarn¹æ nowym zrywem
jednocz¹cej mi³o�ci.
Wszystkich i ka¿dego, kobietê i mê¿czyznê, rodziny, m³odzie¿, starców do�wiadczo-
nych ¿yciem. I dzieci równie¿ te, które jeszcze ¿yj¹ tylko pod sercem swoich matek10.

9 Jan Pawe³ II, Pielgrzymki do Ojczyzny..., dz. cyt., s. 323.
10 Tam¿e, s. 371�372.



132 Ks. Jan �ledzianowski

Zwróæmy uwagê, ¿e Jan Pawe³ II dzieci nie narodzone, ¿yj¹ce w ³onie
matki, obejmuje tak¹ sam¹ mi³o�ci¹, jak¹ ogarnia swój naród. S¹ one upodmio-
towione przez Papie¿a.

W trzy dniu pó�niej, 11 czerwca 1987 r. w Szczecinie, Ojciec �wiêty
ukaza³ obraz rodziny jako instytucji przenikniêtej sacrum, a jednocze�nie
zagro¿onej.

Rodzina wed³ug zamys³u Bo¿ego jest miejscem �wiêtym i u�wiêcaj¹cym. Na stra¿y
tej �wiêto�ci Ko�ció³ sta³ zawsze i wszêdzie, ale w szczególny sposób pragnie
byæ blisko rodziny, gdy ta wspólnota ¿ycia i mi³o�ci i arka Przymierza z Bogiem,
jest zagro¿ona, czy to od wewn¹trz, czy te¿ � jak to dzi� niestety czêsto bywa �
od zewn¹trz. I Ko�ció³ na naszej ziemi stoi wiernie po stronie rodziny, po stronie
jej prawdziwego dobra, nawet gdy czasem w niej samej nie znajduje nale¿ytego
zrozumienia11.

Trzeci¹ pielgrzymkê do Ojczyzny Jan Pawe³ II odby³ w zwi¹zku z Krajo-
wym Kongresem Eucharystycznym, którego has³em by³y s³owa ewangelisty
�w. Jana z Ostatniej Wieczerzy: Umi³owawszy swoich� do koñca ich
umi³owa³ (J 13,1). Papie¿ zwracaj¹c siê w Szczecinie do kobiet i mê¿czyzn
pozostaj¹cych ze sob¹ w sakramentalnym zwi¹zku, obja�nia³:

S³owa te t³umacz¹ równocze�nie tajemnicê Chrystusowej Paschy i sakramentaln¹
rzeczywisto�æ Eucharystii: �Do koñca umi³owa³�. A ma³¿onkowie, klêcz¹c przed
o³tarzem w dniu �lubu, mówi¹: �Nie opuszczê ciê a¿ do �mierci�. Tak mówi m¹¿ do
¿ony i ¿ona do mê¿a. Tak mówi¹ razem wobec majestatu Boga ¿ywego. Wobec
Chrystusa.
Czy¿ s³owa te nie wspó³brzmi¹ g³êboko z tamtymi: �Do koñca ich umi³owa³�?
Z pewno�ci¹, drodzy bracia i siostry, zachodzi tu g³êboka zbie¿no�æ i jednorod-
no�æ. Sakrament ma³¿eñstwa wyrasta z eucharystycznego korzenia. Wyrasta
z Eucharystii i do niej prowadzi. Ludzka mi³o�æ �a¿ do �mierci� musi siê g³êboko
zapatrzeæ w tê mi³o�æ, jak¹ Chrystus do koñca umi³owa³. Musi tê Chrystusow¹
mi³o�æ poniek¹d uczyniæ swoj¹, a¿eby sprostaæ tre�ciom ma³¿eñskiej przysiêgi:
��lubujê ci mi³o�æ, wierno�æ i uczciwo�æ ma³¿eñsk¹ oraz ¿e ciê nie opuszczê a¿
do �mierci�.
Z tej przysiêgi buduje siê szczególna jedno�æ: wspólnota osób. Comunio perso-
narum. Jest to jedno�æ � zjednoczenie serc i cia³. Jedno�æ � zjednoczenie na
s³u¿bie ¿yciodajnej mi³o�ci. Zjednoczenie osób, mê¿czyzny i kobiety, i zarazem
zjednoczenie z Bogiem, który jest Stwórc¹ i Ojcem. Zjednoczenie obojga w Chry-
stusie, w orbicie tej oblubieñczej mi³o�ci, jak¹ On � Odkupiciel �wiata � obdarza
Ko�ció³, a w tym Ko�ciele ka¿dego cz³owieka12.

11 Tam¿e, s. 453.
12 Tam¿e, s. 450�451.
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Aby ma³¿onkowie swoim ¿yciem uobecniali mi³o�æ Chrystusa i nie do-
pu�cili do popêkania �glinianych naczyñ�, Ojciec �wiêty za �w. Paw³em ape-
lowa³ do nich: Obleczcie siê w serdeczne mi³osierdzie, dobroæ, pokorê,
cicho�æ, cierpliwo�æ, znosz¹c jedni drugich i wybaczaj¹c sobie wzajem-
nie, je�liby mia³ kto� zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybacza³ wam,
tak i wy (Kol 3,12-13).

Papie¿ Rodak od Ba³tyku a¿ po Tatry wezwa³ wszystkich ma³¿onków
w Polsce, by powtórzyli s³owa sakramentalnej przysiêgi ma³¿eñskiej przed
Bogiem:

Proszê wiêc, aby�cie za chwilê powtórzyli te s³owa, której id¹ z wami przez wszyst-
kie dni tego ¿ycia, a¿ do �mierci! Powtórzcie, aby odnowiæ w waszych sercach ich
zbawcz¹ moc. Powtórzcie, aby odnowiæ ³askê sakramentu, która zosta³a wam dana
w dniu za�lubin i która stale jest wam dawana, je�li jej szukacie. Je�li z ni¹ wspó³-
pracujecie. Powtórzcie�13.

Ojciec �wiêty wzywa³ do zachowania przysiêgi ma³¿eñskiej, opartej na
wzajemnej mi³o�ci i wierno�ci miêdzy ma³¿onkami, dla dawania �wiadectwa
Chrystusowi, który do koñca mi³uje; dla �wiadectwa wobec ludzi i w³asnych
dzieci. Oto co mówi³ jeszcze w czasie tej homilii w Szczecinie:

Rodzina, która �jest pierwsz¹ szko³¹ cnót spo³ecznych, potrzebnych wszelkim
spo³eczno�ciom� (Deklaracja o wychowaniu chrze�cijañskim, 3) jest dzi� bardzo
zagro¿ona. Wiemy to wszyscy. Jest zagro¿ona od zewn¹trz i wewn¹trz. I trzeba, by
o tym zagro¿eniu, o w³asnym losie mówili, pisali, wypowiadali siê przez filmy czy
�rodki przekazu spo³ecznego nie tylko ci, którzy � jak twierdz¹ �maj¹ prawo do
¿ycia, do szczê�cia i samorealizacji�, ale tak¿e ofiary tego obwarowanego prawami
egoizmu. Trzeba, by mówi³y o tym zdradzone, opuszczone i porzucone ¿ony, by
mówili porzuceni mê¿owie. By mówi³y o tym pozbawione prawdziwej mi³o�ci, ra-
nione u pocz¹tku ¿ycia w swojej osobowo�ci i skazane na duchowe kalectwo
dzieci, dzieci oddawane ustawowo instytucjom zastêpczym � ale� jaki dom dziec-
ka mo¿e zast¹piæ prawdziw¹ rodzinê? Trzeba upowszechniæ g³os ofiar � ofiar
egoizmu i �mody�; permisywizmu i relatywizmu moralnego; ofiar trudno�ci mate-
rialnych, bytowych i mieszkaniowych. Dlatego te¿ Ko�ció³ s³owami Adhortacji
Familiaris consortio otwarcie i z moc¹ broni praw rodziny przed niedopuszczal-
nymi uzurpacjami ze strony spo³eczeñstwa i instytucji pañstwowych (por. 46)14.

Wzmiankowa³em wy¿ej, i¿ Ojciec �wiêty w czasie trwania stanu wo-
jennego � we Wroc³awiu, w dniu 21 czerwca 1983 r. � upomnia³ siê o po-
szanowanie prawa rodziców do wychowywania dzieci. Papie¿owi, wcze�niej
jako arcybiskupowi, metropolicie krakowskiemu, dobrze by³y znane dzia³a-
nia w³adz komunistycznych odrywania dzieci od �rodowiska rodzinnego,

13 Tam¿e, s. 457.
14 Tam¿e, s. 454.
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zasadzaj¹cego siê na tradycji religijnej i kulturze narodowej. W zamian
pañstwo wychowywa³o m³ode pokolenie dla ateizmu i internacjonalizmu ko-
munistycznego. W³a�nie w piastowskiej stolicy �l¹ska Jan Pawe³ II rodzicom
i w³adzom z naciskiem przypomnia³, ¿e w wychowaniu dzieci

rodzice nie mog¹ byæ zast¹pieni przez nikogo � i nikomu te¿ nie wolno odbieraæ
rodzicom tego pierwszorzêdnego ich zadania. Równocze�nie nigdy nie dosyæ
przypominaæ, ¿e wype³nienie tego zadania stawia przed rodzicami donios³e wy-
magania. Rodzice sami musz¹ byæ dobrze wychowani, aby wychowywaæ i sami
wci¹¿ musz¹ siê wychowywaæ, a¿eby wychowywaæ. Tylko pod takimi warunkami,
przy takiej postawie wewnêtrznej, proces wychowania mo¿e byæ owocny. Je¿eli
wiele dzi� na Dolnym �l¹sku i w ca³ej Polsce � zale¿y od tego, czy proces wy-
chowania w rodzinie bêdzie owocny i skuteczny, to dlatego, ¿e ma to swoje pod-
stawowe znaczenie dla przysz³o�ci ca³ego narodu, powiedzia³bym: dla polskiej
racji stanu!15.

Nale¿y stwierdziæ, i¿ Ojciec �wiêty w okresie PRL-u na ojczystej ziemi
broni³ ¿ycia ka¿dego poczêtego dziecka, walczy³ o prawo do wychowania
w rodzinie, bowiem dobra i zintegrowana rodzina jest przysz³o�ci¹ Polski.

Zmagania Ojca �wiêtego Jana Paw³a II o prawo do ¿ycia
dla ka¿dego dziecka i wychowania go w rodzinie
w niepodleg³ej Polsce

Zarówno Ko�ció³ katolicki w Polsce, jak i Jan Pawe³ II nosi³ w sercu
nadziejê, ¿e po zmianach ustrojowych, jakie nast¹pi³y w naszym kraju
w 1989 r., pójdzie w niepamiêæ ustawa z 1956 r. �O dopuszczalno�ci prze-
rywania ci¹¿y�. Naprzeciw tym oczekiwaniom wyszed³ Senat RP � do które-
go weszli ludzie z wolnych wyborów 1989 r. � który opracowa³ projekt ustawy
�O prawnej ochronie dziecka poczêtego�. Projekt ten zosta³ zablokowany
w Sejmie RP, gdzie 65 procent pos³ów by³o narzuconych spo³eczeñstwu na
mocy �Okr¹g³ego Sto³u�, a tylko 35 procent pochodzi³o z wolnego wyboru.
Sejm, uchwa³¹ z dnia 25 stycznia 1991 r., podda³ ogólnokrajowej konsultacji
senacki projekt ustawy �O ochronie prawnej dziecka poczêtego�. Oczywi�cie,
¿e ka¿dego poczêtego dziecka!

W dniu 14 lutego 1991 r. ukaza³ siê komunikat Biura Informacyjnego Kancelarii
Sejmu w sprawie trybu przeprowadzenia konsultacji spo³ecznej. Zgodnie z uchwa³¹
Sejmu zaapelowano o nadsy³anie do Sejmu w formie pisemnej opinii i wniosków
na temat senackiego projektu ustawy w terminie do 31 marca 1991 r. Konsultacje
umo¿liwi³y zabranie g³osu wszystkim.

15 Tam¿e, s. 323.
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Wyniki konsultacji w liczbach by³y nastêpuj¹ce:
Ogó³em wp³ynê³o do Sejmu 290 906 listów.
Popar³o projekt senackiej ustawy 228 153 � 78% listów.
Wyrazi³o sprzeciw wobec senackiej ustawy 61 753 � 22% listów.
Pod wszystkimi listami do Sejmu podpisa³o siê � 1 710 976 osób,
za projektem ustawy 1 527 460 � 89%,
przeciw projektowi � 183 516 � 11%.
Wniosek z konsultacji spo³ecznej jest oczywisty: spo³eczeñstwo wypowiedzia³o
siê w ogromnej wiêkszo�ci za prawn¹ ochron¹ poczêtego dziecka. Polacy w kon-
sultacjach wypowiedzieli siê za ¿yciem! Przyt³aczaj¹ca mniejszo�æ � za zabija-
niem i �mierci¹. Ale Sejm �Okr¹g³ego Sto³u� tak bardzo wros³y w tradycje PRL-u
i ustawy z 1956 r. od³o¿y³ senacki projekt ustawy �O prawnej ochronie dziecka
poczêtego��16

G³ównym powodem od³o¿enia ad acta projektu by³o, wg propagandy
rz¹dz¹cych, godne przyjêcie za dwa miesi¹ce naszego wielkiego Rodaka Jana
Paw³a II w kraju, w czasie czwartej pielgrzymki do Ojczyzny.

Tymczasem Ojciec �wiêty staj¹c na �wiêtokrzyskiej ziemi w dniu 3 czer-
wca 1991 r., nie dba³ o mi³y nastrój i dobre samopoczucie w³adzy, lecz g³osi³
prawdê o rodzinie, bowiem my�l¹ przewodni¹ dla Papie¿a by³o czwarte, ro-
dzinne przykazanie Bo¿e: �Czcij ojca twego i twoj¹ matkê�.

Najpierw jednak Ojciec �wiêty szczególnie podkre�li³:

¿eby dzieci mog³y czciæ swoich rodziców, musz¹ byæ uwa¿ane i przyjmowane
jako dar Boga. Tak, ka¿de dziecko jest darem Boga. Dar to trudny niekiedy do
przyjêcia, ale zawsze dar bezcenny.
Trzeba najpierw zmieniæ stosunek do dziecka poczêtego. Nawet je�li pojawi³o siê
ono nieoczekiwanie � tak mówi siê �nieoczekiwanie� � nigdy nie jest intruzem ani
agresorem. Jest ludzk¹ osob¹, zatem ma prawo do tego, aby rodzice nie sk¹pili mu
daru z samych siebie, choæby wymaga³o to od nich szczególnego po�wiêcenia.
�wiat zmieni³by siê w koszmar, gdyby ma³¿onkowie znajduj¹cy siê w trudno�ciach
materialnych widzieli w swoim poczêtym dziecku tylko ciê¿ar i zagro¿enie dla
swojej stabilizacji, gdyby z kolei ma³¿onkowie dobrze sytuowani widzieli w dziec-
ku niepotrzebny a kosztowny dodatek ¿yciowy. Znaczy³oby to bowiem, ¿e mi³o�æ
ju¿ siê nie liczy w ludzkim ¿yciu.
Znaczy³oby to, ¿e zupe³nie zapomniana zosta³a wielka godno�æ cz³owieka, jego
prawdziwe powo³anie i jego ostateczne przeznaczenie17.

Nastêpnego dnia, 4 czerwca 1991 r. Ojciec �wiêty wyg³aszaj¹c homiliê
w Radomiu na temat V przykazania: �Nie zabijaj�, powiedzia³ i te s³owa:

16 Por. J. �ledzianowski, Ku ma³¿eñstwu w Chrystusowym Ko�ciele..., dz. cyt.,
s. 254�255.

17 Jan Pawe³ II, Czy wolno lekkomy�lnie nara¿aæ polskie rodziny na dalsze
zniszczenia?, �L�Osservatore Romano�, numer specjalny, czerwiec 1991, s. 38.
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Do tego cmentarzyska ofiar ludzkiego okrucieñstwa w naszym stuleciu do³¹cza
siê inny jeszcze wielki cmentarz: cmentarz nie narodzonych, cmentarz bezbron-
nych, których twarzy nie pozna³a nawet w³asna matka, godz¹c siê lub ulegaj¹c
presji, aby zabrano im ¿ycie, zanim jeszcze siê narodz¹. A przecie¿ ju¿ mia³y to
¿ycie, ju¿ by³y poczête, rozwija³y siê pod sercem swoich matek, nie przeczuwaj¹c
�miertelnego zagro¿enia. A kiedy ju¿ to zagro¿enie sta³o siê faktem, te bezbronne
istoty ludzkie usi³owa³y siê broniæ. Aparat filmowy utrwali³ tê rozpaczliw¹ obronê
nie narodzonego dziecka w ³onie matki wobec agresji. Kiedy� ogl¹da³em taki
film � i do dzi� dnia nie mogê uwolniæ siê od jego pamiêci. Trudno wyobraziæ
sobie dramat straszliwszy w swojej moralnej ludzkiej wymowie.
Korzeñ dramatu � jak¿e bywa on rozleg³y i zró¿nicowany. Jednak¿e pozostaje
i tutaj ta ludzka instancja, te grupy, czasem grupy nacisku, te cia³a ustawodawcze,
które �legalizuj¹� pozbawianie ¿ycia cz³owieka nie narodzonego. Czy jest taka
ludzka instancja, czy jest taki parlament, który ma prawo zalegalizowaæ zabójstwo
niewinnej i bezbronnej ludzkiej istoty? Kto ma prawo powiedzieæ: �wolno zabijaæ�,
nawet �trzeba zabijaæ�, tam gdzie trzeba najbardziej chroniæ i pomagaæ ¿yciu?
(�) Nie zabijaj, ale raczej przyjmij drugiego cz³owieka jako dar Bo¿y � zw³aszcza
je�li jest to twoje w³asne dziecko.
Nie zabijaj, ale raczej staraj siê pomóc twoim bli�nim, aby z rado�ci¹ przyjêli swoje
dziecko, które po ludzku bior¹c � uwa¿aj¹, ¿e pojawi³o siê nie w porê18.

W Warszawie w dniu 9 czerwca 1991 r. w�ród licznych pozdrowieñ
Ojciec �wiêty podmiotowo potraktowa³ dzieci poczête:

Pozdrawiam ka¿d¹ rodzinê. Niech matki w stanie b³ogos³awionym powiedz¹
kiedy� swoim dzieciom, ¿e papie¿ pozostawi³ im pozdrowienie i b³ogos³awieñ-
stwo, zanim jeszcze siê narodzi³y.
Pozdrawiam osoby samotne, dzieci, m³odzie¿, ludzi w podesz³ym, wieku, ubogich,
bezrobotnych, tych wszystkich, którzy czuj¹ siê zagro¿eni niepewno�ci¹. Ser-
deczny poca³unek pokoju sk³adam na czole ludzi cierpi¹cych na ciele i duszy,
ludzi chorych, opuszczonych, niepe³nosprawnych. Wy bracia i siostry, poprzez
wasz¹ ofiarê podjêt¹ i z³o¿on¹ Bogu z wiar¹, budujecie w sposób szczególny
Chrystusowy Ko�ció³19.

W s³owach tych wyra¿aj¹cych otwarto�æ papieskiego serca na wszystkich
rodaków � od poczêcia po schy³ek ich ¿ycia naznaczonego cierpienia i staro-
�ci¹ � Jan Pawe³ II ogarnia³ ca³e spo³eczeñstwo, integrowa³ Polaków. Broni³
przed wykluczeniem. Zw³aszcza dzieci poczête, które siê jeszcze nie urodzi³y.

Budzi³ sumienia, bo jak g³osi³ na kieleckim lotnisku

kryzys nie omin¹³ rodziny. Powoduje tyle obrazy Boga, jest przyczyn¹ tylu
nieszczê�æ i z³a. Dlatego jest przedmiotem szczególnej wra¿liwo�ci i szczególnej

18 Jan Pawe³ II, �Nie zabijaj�. Przeciwko uzurpacji Bo¿ej w³adzy nad ¿yciem
i �mierci¹, tam¿e, s. 41�42.

19 Jan Pawe³ II, Pielgrzymki do Ojczyzny..., dz. cyt., s. 759.
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troski Ko�cio³a. Za cyframi wszak, za analizami i opisami stoi tu zawsze ¿ywy
cz³owiek, tragedia jego serca, jego ¿ycia, tragedia jego powo³ania. Rozwody�
wysoka liczba rozwodów. Trwa³e sk³ócenia i konflikty w wielu rodzinach, a tak¿e
d³ugotrwa³e rozstania na skutek wyjazdu jednego z ma³¿onków za granicê. (�)
Chcia³bym tu zapytaæ tych wszystkich, którzy za tê moralno�æ ma³¿eñsk¹, ro-
dzinn¹ maj¹ odpowiedzialno�æ, tych wszystkich: czy wolno lekkomy�lnie
nara¿aæ polskie rodziny na dalsze zniszczenie?20

Niestety elity polityczne po tych s³owach Ojca �wiêtego w obronie dziec-
ka poczêtego, w obronie rodziny, oficjalnie milcza³y d³ugo, bo osiemna�cie
miesiêcy. Dopiero 7 stycznia 1993 r. spo³eczeñstwo polskie otrzyma³o ustawê
od obu parlamentarnych izb � Sejmu i Senatu: �O planowaniu rodziny, ochronie
p³odu ludzkiego i warunkach dopuszczalno�ci przerywania ci¹¿y�21.

Ustawa ta obowi¹zuje do dnia dzisiejszego i ró¿ni siê od tej z 27 kwietnia
1957 r. tym, ¿e zosta³y zawieszone tzw. wskazania spo³eczne do aborcji, nato-
miast pozosta³y tzw. wskazania lekarskie i prawne. W drugiej ustawie dopuszcza
siê zabójstwo dziecka, u którego w badaniach prenatalnych zosta³y wykryte
jakie� formy niepe³nosprawno�ci i niedorozwoju. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ustawa
z 1993 r. w pewnym sensie opiera siê na pogl¹dach K. Bindiga i A. Hochego,
którzy w wydanej ksi¹¿ce w Niemczech Pozwolenie na zakoñczenie ¿ycia
bez warto�ci, tworzyli klimat sprzyjaj¹cy �medycznemu zabijaniu�22 .

Wraz z dniem agresji na Polskê, 1 wrze�nia 1939 r. Hitler podpisa³ tajny
jednozdaniowy dokument zezwalaj¹cy na eutanazjê nieuleczalnie chorych, dzieci
upo�ledzonych, co oznacza³o rozkaz w imiê has³a: Vernichtung von leben-
sunwerten Leben � �Likwidacja ¿ycia niewartego ¿ycia�23.

Wiadomo, jakie zbrodnie hitlerowskich Niemiec kryj¹ siê za tym has³em
w czasie drugiej wojny �wiatowej: miliony wymordowanych ̄ ydów, Polaków,
Cyganów, ludzi z ca³ej Europy, Azji i Afryki. O tych zbrodniach Jan Pawe³ II
mówi³ w Radomiu w dniu 4 czerwca 1991 r. i przestrzegaj¹c nas, g³osi³:
�przykazanie «nie zabijaj» � zakaz stanowczy i absolutny, który równocze�nie
afirmuje prawo ka¿dego cz³owieka do ¿ycia: od pierwszej chwili poczêcia a¿
do naturalnej �mierci. Prawo to w sposób szczególny bierze w obronê ludzi
niewinnych i bezbronnych�24.

Niestety, z g³osem Ojca �wiêtego w polskim parlamencie siê nie liczono.
Ustawa z 1993 r. dopuszcza zabijanie nie narodzonych dzieci. �rodowiska

20 Tam¿e, s. 715�717.
21 Por. J. �ledzianowski, Bogaty dar rodzicielstwa, Kuria Diecezjalna, Kielce 1993,

s. 5�13.
22 M. Szeroczyñska, Eutanazja i wspomagane zabójstwo na �wiecie, Kraków

2004, s. 32.
23 J. �ledzianowski, Eutanazja, Jedno�æ, Kielce 2010, s. 15�16.
24 Jan Pawe³ II, �Nie zabijaj�..., art. cyt., s. 41.
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postkomunistyczne i liberalne nadal uprawiaj¹ propagandê i ¿¹daj¹ nieogra-
niczonej prawem (laickim) aborcji.

Papie¿ bola³ nad tym, ¿e w III Rzeczpospolitej dopuszcza siê zabijanie
dzieci nie narodzonych, ¿e gwa³t zadaje siê ludzkim sumieniom na ró¿nych
p³aszczyznach ¿ycia. Swój ból wyrazi³ w 1995 r., gdy z s¹siednich Czech
i Moraw nawiedzi³ nas na krótko w Skoczowie, Bielsko-Bia³ej i w ¯ywcu.
Od podnó¿a Karpat a¿ po Ba³tyk wo³a³:

Pamiêtajmy ten okres zniewolenia sumieñ, okres pogardy dla godno�ci cz³owieka,
cierpieñ tylu niewinnych ludzi, którzy w³asnym przekonaniom postanowili byæ
wierni. Pamiêtajmy, jak donios³¹ rolê odegra³ w tamtych trudnych czasach Ko�ció³
jako obroñca praw sumienia � i to nie tylko dla ludzi wierz¹cych! (�) O tych
czasach, czasach wielkiej próby sumieñ trzeba pamiêtaæ, gdy¿ s¹ one dla nas stale
aktualn¹ przestrog¹ i wezwaniem do czujno�ci, aby sumienia Polaków nie uleg³y
demoralizacji, aby nie poddawa³y siê pr¹dom moralnego permisywizmu, aby umia³y
odkryæ wyzwalaj¹cy charakter wskazañ Ewangelii i Bo¿ych przykazañ, aby umia³y
wybieraæ pamiêtaj¹c o Chrystusowej przestrodze: Có¿ bowiem za korzy�æ stanowi
dla cz³owieka zyskaæ �wiat ca³y, a swoj¹ duszê utraciæ? Bo có¿ mo¿e daæ cz³owiek
w zamian za swoj¹ duszê? (Mt 8,36-37). Wbrew pozorom praw w sumienia trzeba
broniæ tak¿e dzisiaj. Pod has³em tolerancji, w ¿yciu publicznym i w �rodkach maso-
wego przekazu szerzy siê nieraz wielka, mo¿e coraz wiêksza nietolerancja25.

Dotyka³a ona w sposób brutalny i wulgarny wiele dzieci, którym nie pozwolono
urodziæ siê i ¿yæ.

W dniu 31 maja 1997 r. Ojciec �wiêty przyby³ do Wroc³awia w zwi¹zku
z 46 Miêdzynarodowym Kongresem Eucharystycznym. I w³a�nie nastêpnego
dnia ze stolicy �l¹ska � o czym pisa³em na pocz¹tku � Papie¿ uca³owa³ sercem
i duchem wszystkie dzieci na �wiecie, bo przecie¿ 1 czerwca to Dzieñ Dziec-
ka! Za� 4 czerwca z prastarego Kalisza wo³a³:

Miar¹ cywilizacji � miar¹ uniwersaln¹, ponadczasow¹, obejmuj¹c¹ wszystkie
kultury � jest jej stosunek do ¿ycia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych,
zas³uguje na miano barbarzyñskiej. Choæby nawet mia³a wielkie osi¹gniêcia
gospodarcze, techniczne, artystyczne, naukowe (�) Je¿eli Ko�ció³ broni ¿ycia
nie narodzonych to dlatego ¿e pochyla siê tak¿e z mi³o�ci¹ i trosk¹ nad ka¿d¹
kobiet¹, która ma rodziæ! Ze szczególn¹ mi³o�ci¹ i trosk¹!
Tu w Kaliszu, gdzie �w. Józef, wielki obroñca i troskliwy opiekun ¿ycia Jezusa,
jest czczony w szczególny sposób, pragnê przypomnieæ wam s³owa Matki Teresy
z Kalkuty, skierowane do uczestników Miêdzynarodowej Konferencji ONZ na
temat Zaludniania i Rozwoju, jaka mia³a miejsce w Kairze w 1994 roku:

�Mówiê dzi� do was z g³êbi serca � do ka¿dego cz³owieka we wszystkich krajach
�wiata, (�) do matek, ojców i dzieci w miastach, miasteczkach i wsiach. Ka¿dy

25 Jan Pawe³ II, Pielgrzymki do Ojczyzny..., dz. cyt., s. 844�845.
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z nas jest (�) tutaj dziêki mi³o�ci Boga, który nas stworzy³, i naszych rodziców,
którzy nas przyjêli i zechcieli obdarzyæ nas ¿yciem. ¯ycie jest najpiêkniejszym
darem Boga. Dlatego z tak wielkim bólem patrzymy na to, co siê dzieje (�) w wielu
miejscach �wiata: ¿ycie jest umy�lnie niszczone przez wojnê, przemoc, aborcjê.
A przecie¿ zostali�my stworzeni przez Boga do wy¿szych rzeczy � by kochaæ
i byæ kochanymi (...). Wiele razy powtarzam � i jestem tego pewna, ¿e najwiêkszym
niebezpieczeñstwem zagra¿aj¹cym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Je¿eli matce
wolno zabiæ w³asne dziecko, có¿ mo¿e powstrzymaæ ciebie i mnie, by�my siê wza-
jemnie nie pozabijali? Jedynym, który ma prawo odebraæ ¿ycie, jest Ten, kto je
stworzy³. Nikt inny nie ma tego prawa: ani matka, ani ojciec, ani lekarz, ¿adna
agencja, ¿adna konferencja i ¿aden rz¹d. (�) Przera¿a mnie my�l o tych wszyst-
kich, którzy zabijaj¹ w³asne sumienie, aby móc dokonaæ aborcji. Po �mierci stanie-
my twarz¹ w twarz z Bogiem. Dawc¹ ¿ycia. Kto we�mie odpowiedzialno�æ za milio-
ny i miliony dzieci, którym nie dano szansy na to, by ¿y³y, kocha³y i by³y kochane?
(�) Dziecko jest najpiêkniejszym darem dla rodziny, dla narodu. Nigdy nie odrzu-
cajmy tego daru Bo¿ego� � i gdy Ojciec �wiêty zakoñczy³ cytowaæ Matkê Teresê,
od siebie powiedzia³:

Drodzy bracia i siostry, b¹d�cie solidarni z ¿yciem. W³a�nie to kierujê do wszyst-
kich moich rodaków bez wzglêdu na przekonania religijne. Do wszystkich ludzi,
nikogo nie wy³¹czaj¹c. Z tego miejsca raz jeszcze powtarzam to, co powiedzia³em
w pa�dzierniku ubieg³ego roku: �Naród, który zabija w³asne dzieci, staje siê naro-
dem bez przysz³o�ci� Wierzcie mi, ¿e nie by³o mi ³atwo to powiedzieæ z my�l¹
o moim narodzie. Bo ja pragnê dla niego przysz³o�ci, wspania³ej przysz³o�ci.
Potrzeba jest przeto powszechna mobilizacja sumieñ i wspólny wysi³ek etyczny,
aby wprowadziæ w czyn wielk¹ strategiê obrony ¿ycia. Dzisiaj �wiat sta³ siê aren¹
bitwy o ¿ycie. Trwa walka miêdzy cywilizacj¹ ¿ycia a cywilizacj¹ �mierci. Dlatego
tak wa¿ne jest budowanie �kultury ¿ycia�: tworzenie dzie³ i wzorców kulturowych,
które bêd¹ podkre�la³y wielko�æ i godno�æ ludzkiego ¿ycia, zak³adanie instytucji
naukowych i kulturowych, które bêd¹ podkre�la³y wielko�æ i godno�æ ludzkiego
¿ycia, zak³adanie instytucji naukowych i o�wiatowych, które bêd¹ promowa³y
prawdziw¹ wizjê osoby ludzkiej, ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego; tworzenie
�rodowisk wcielaj¹cych w praktykê codziennego ¿ycia mi³o�æ mi³osiern¹, któr¹
Bóg obdarza ka¿dego cz³owieka, a zw³aszcza cz³owieka cierpi¹cego, s³abego,
ubogiego, nie narodzonego26.

W kilka dni pó�niej, 7 czerwca 1997 r., Ojciec �wiêty z £ud�mierza pod
Tatrami szczególnego wsparcia udzieli³ rodzinom wielodzietnym w Polsce:

Pragnê równie¿ w sposób szczególny pozdrowiæ Stowarzyszenie Rodzin Wielo-
dzietnych, które przyby³o tu, aby zawierzyæ Maryi swoje rodzinne, czêsto nie³a-
twe szczê�cie. W dzisiejszym �wiecie jeste�cie �wiadkami tego szczê�cia, które
wyp³ywa z dzielenia siê mi³o�ci¹, nawet za cenê wielu wyrzeczeñ. Nie bójcie siê

26 Jan Pawe³ II, Pielgrzymki do Ojczyzny..., dz. cyt., s. 927�928.
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dawaæ tego �wiadectwa! �wiat mo¿e was nie rozumieæ, �wiat mo¿e pytaæ, dlacze-
go nie poszli�cie ³atwiejsz¹ drog¹, ale �wiat potrzebuje waszego �wiadectwa �
�wiat potrzebuje waszej mi³o�ci, waszego pokoju i waszego szczê�cia. Niech
Maryja, Opiekunka rodzin, was wspomaga27.

W 1999 r. w czasie d³ugiej i mozolnej pielgrzymki przed Jubileuszem
2000-lecia Narodzin Chrystusa, w dniu 7 czerwca w Toruniu, Papie¿ Polak
raz jeszcze przypomnia³ rodzicom o ich odpowiedzialno�ci za wychowanie
dzieci:

Kierujê te s³owa równie¿ do was, drodzy rodzice, którzy jeste�cie pierwszymi
wychowawcami waszych dzieci. B¹d�cie dla nich obrazem Bo¿ej mi³o�ci i przeba-
czenia, staraj¹c siê ze wszystkich si³ budowaæ rodzinê zjednoczon¹ i solidarn¹.
Rodzino, to w³a�nie tobie powierzono misjê o pierwszorzêdnym znaczeniu: masz
uczestniczyæ w budowaniu pokoju, dobra, które jest niezbêdne dla rozwoju
i poszanowania ¿ycia ludzkiego28.

Z kolei 12 czerwca 1999 r. w Sandomierzu Ojciec �wiêty wezwa³ nas
do pielêgnacji czysto�ci serca, zgodnie z Chrystusowym b³ogos³awieñstwem:
B³ogos³awieni czystego serca, albowiem oni Boga ogl¹daæ bêd¹ (Mt 5,8).
Ostrzega³:

Cywilizacja �mierci chce zniszczyæ czysto�æ serca. Jedn¹ z metod tego dzia³ania
jest celowe podwa¿enie warto�ci tej postawy cz³owieka, któr¹ okre�lamy cnot¹
czysto�ci. Jest to zjawisko szczególnie gro�ne, gdy celem ataku staj¹ siê wra¿liwe
sumienia dzieci i m³odzie¿y. Cywilizacja, która w ten sposób rani lub nawet zabija
prawid³ow¹ relacjê cz³owieka do cz³owieka, jest cywilizacj¹ �mierci, bo cz³owiek
nie mo¿e ¿yæ bez prawdziwej mi³o�ci. (�) Dzi� cywilizacja �mierci proponuje wam
� mówi³ Papie¿ do m³odych � miêdzy innymi tak zwan¹ �woln¹ mi³o�æ�. Dochodzi
w tym wypaczeniu mi³o�ci do profanacji jednej z najbardziej drogich i �wiêtych
warto�ci, bo rozwi¹z³o�æ nie jest ani mi³o�ci¹, ani wolno�ci¹. (�) Zwracam siê
równie¿ do naszych polskich rodzin � do was, ojcowie i matki. Trzeba, aby rodzina
stanê³a zdecydowanie w obronie czysto�ci swoich progów domowych, w obronie
godno�ci ka¿dej osoby. Strze¿cie waszych rodzin przed pornografi¹, która dzisiaj
pod ró¿nymi postaciami wdziera siê w �wiadomo�æ cz³owieka, zw³aszcza m³o-
dzie¿y i dzieci29.

Nastêpnego dnia � 13 czerwca 1999 r. w czasie liturgii s³owa odprawianej
przed katedr¹ �w. Floriana na warszawskiej Pradze � Ojciec �wiêty zachêca³
i zaprasza³ polskie rodziny, aby publicznie i razem: rodzice z dzieæmi oddawali
cze�æ Bogu przez ofiarê Chrystusa:

27 Tam¿e, s. 964.
28 Tam¿e, s. 1054.
29 Tam¿e, s. 1112�1113.
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Zwracam siê tu w sposób szczególny do rodziców, aby podtrzymywali i pielêgno-
wali chrze�cijañski zwyczaj uczestniczenia we Mszy �wiêtej wspólnie ze swoimi
dzieæmi. Niech ¿ywe bêdzie w sercach dzieci i m³odzie¿y poczucie tego obowi¹zku.
Niech ³aska mi³o�ci, któr¹ otrzymujemy przyjmuj¹c Eucharystiê, umacnia wiê�
rodzinn¹. Niech stanie siê �ród³em apostolskiego dynamizmu rodziny chrze�ci-
jañskiej30.

Natomiast 14 czerwca w £owiczu, Papie¿ Polak znów wróci³ do pro-
blematyki rodzinnej:

Drodzy rodzice, Bóg obdarzy³ was szczególnym powo³aniem. By zachowaæ ¿ycie
ludzkie na ziemi, powo³a³ do istnienia spo³eczno�æ rodzinn¹. To wy jeste�cie
pierwszymi stró¿ami i opiekunami ¿ycia jeszcze nie narodzonego, ale ju¿ poczê-
tego. Przyjmijcie dar ¿ycia jako najwiêksz¹ ³askê Boga, jako jego b³ogos³awieñ-
stwo dla rodziny, dla narodu i Ko�cio³a. Tu z tego miejsca, wo³am do wszystkich
ojców i matek mojej Ojczyzny i ca³ego �wiata, do wszystkich ludzi bez wyj¹tku:
ka¿dy cz³owiek poczêty w ³onie matki ma prawo do ¿ycia! ¯ycie ludzkie jest
�wiête31.

Poniewa¿ rodzice daj¹ ¿ycie swoim dzieciom, dlatego przys³uguje im prawo do
tego, by byli uznani za pierwszych i g³ównych wychowawców. Oni te¿ maj¹ obo-
wi¹zek stworzenia takiej atmosfery rodzinnej, przepojonej mi³o�ci¹ i szacunkiem
dla Boga i ludzi, która by sprzyja³a osobistemu i spo³ecznemu wychowaniu dzieci.
Jak¿e wielk¹ rolê ma tu do spe³nienia matka. Dziêki szczególnie g³êbokiej wiêzi,
jaka ³¹czy j¹ z dzieckiem, mo¿e skutecznie zbli¿yæ je do Chrystusa i do Ko�cio³a.
Zawsze jednak oczekuje na pomoc swojego mê¿a � ojca rodziny.
Drodzy rodzice, dobrze wiecie, ¿e nie jest ³atwo w dzisiejszych czasach stworzyæ
chrze�cijañskie warunki potrzebne do wychowania dzieci. Musicie czyniæ wszyst-
ko, a¿eby Bóg by³ obecny i czczony w waszych rodzinach. Nie zapominajcie
o wspólnej modlitwie codziennej zw³aszcza wieczornej; O �wiêtowaniu niedzieli
i uczestnictwu we Mszy �wiêtej niedzielnej. Jeste�cie dla swoich dzieci pierwszy-
mi nauczycielami modlitwy i cnót chrze�cijañskich i nikt was w tym nie mo¿e
zast¹piæ. Zachowujcie religijne zwyczaje i pielêgnujcie tradycjê chrze�cijañsk¹,
uczcie wasze dzieci szacunku dla ka¿dego cz³owieka. Niech waszym najwiêkszym
pragnieniem bêdzie wychowanie m³odego pokolenia w ³¹czno�ci z Chrystusem
i Ko�cio³em. Tylko w ten sposób dochowacie wierno�ci waszemu powo³aniu
rodzicielskiemu i potrzebom duchowym waszych dzieci32.

W licznych homiliach i przemówieniach, które kierowa³ Jan Pawe³ II do
rodzin polskich w czasie pielgrzymek do Ojczyzny, nie pozostawi³ nigdy
rodziny samej sobie, nie obci¹¿y³ jej ca³kowit¹ odpowiedzialno�ci¹, o czym
�wiadcz¹ Jego s³owa:

30 Tam¿e, s. 1139.
31 Tam¿e, s. 1142.
32 Tam¿e, s. 1143.
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Rodzina nie mo¿e pozostaæ sama w tym odpowiedzialnym obowi¹zku wycho-
wania. Potrzebuje pomocy i oczekuje jej ze strony Ko�cio³a i pañstwa. Chodzi
tu nie o wyrêczanie rodziny w jej obowi¹zkach, ale o harmonijne zjednoczenie
wszystkich w tym wielkim zadaniu33.

W ostatniej krótkiej � bo tylko trzydniowej pielgrzymce do Ojczyzny
� Papie¿ Polak, bêd¹c ju¿ bardzo cierpi¹cym cz³owiekiem, po wyl¹dowaniu
na lotnisku krakowskim 16 sierpnia 2002 r. powiedzia³:

Witam ponownie Polskê i wszystkich moich rodaków. Czyniê to z tym samym odczu-
ciem wzruszenia i rado�ci, jakiego doznajê za ka¿dym razem, gdy przybywam do
Ojczyzny. (�) Pragnê serdecznie powitaæ m³odzie¿, a dzieci przytuliæ do serca. (�)
W szczególny sposób pozdrawiam te¿ dotkniêtych cierpieniem: ludzi chorych,
samotnych, w podesz³ym wieku, ludzi ¿yj¹cych w ubóstwie i niedostatku.
Drodzy Bracia i Siostry!
Niech te trzy dni mojego pobytu w Ojczy�nie obudz¹ w nas g³êbok¹ wiarê w moc
mi³osierdzia Bo¿ego. Niech zjednocz¹ nas jeszcze bardziej w mi³o�ci. Niech pobu-
dz¹ do odpowiedzialno�ci za ¿ycie ka¿dego cz³owieka i za jego codzienno�æ34.

W ostatnim dniu pobytu w Ojczy�nie, z krakowskich B³oni Jan Pawe³ II
apelowa³ do naszej wra¿liwo�ci:

Trzeba spojrzenia mi³o�ci, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utrat¹
pracy, dachu nad g³ow¹, mo¿liwo�ci godnego utrzymania rodziny, wykszta³cenia
dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba �wyobra�-
ni mi³osierdzia�, aby przyj�æ z pomoc¹ dziecku zaniedbanemu duchowo i material-
nie, aby nie odwracaæ siê od ch³opca czy dziewczyny, którzy zagubili siê w �wiecie
ró¿norakich uzale¿nieñ lub przestêpstwa; aby nie�æ radê, pocieszenie, duchowe
i moralne wsparcie tym, którzy podejmuj¹ wewnêtrzn¹ walkê ze z³em. Potrzeba tej
wyobra�ni wszêdzie tam, gdzie ludzie w potrzebie wo³aj¹ do Ojca mi³osierdzia:
�Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj�. Oby dziêki bratniej mi³o�ci tego
chleba nikomu nie brak³o!35.

Ojciec �wiêty zatroskany o ka¿de dziecko, o ka¿d¹ rodzinê i ka¿dego
cz³owieka na polskiej ziemi, odkry³ przed nami, dlaczego mu tak na Polakach
i Polsce zale¿y:

�Oto matka moja i moi bracia�. Mo¿e dlatego mówiê tak, jak mówiê, poniewa¿
to jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna! To s¹ moi bracia
i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomy�lnie podchodzicie do tych
spraw, zrozumcie, ¿e te sprawy nie mog¹ mnie nie obchodziæ, nie mog¹ mnie
nie boleæ36.

33 Tam¿e, s. 1143.
34 Tam¿e, s. 1199�2002.
35 Tam¿e, s. 2215.
36 Tam¿e, s. 618.
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B³ogos³awiony Janie Pawle, nasz Bracie i Rodaku!, b¹d� z ka¿dym dziec-
kiem, z ka¿d¹ rodzin¹ i ka¿dym cz³owiekiem na polskiej ziemi, bo da³e� nam
�wiadectwo, jak bardzo nas kochasz.

Sommario

LA PAROLA DI DIO SULLA VITA DELL�UOMO SIN DALLA

CONCEZIONE FINO ALLA MORTE NATURALE NELL�INSEGNAMENTO

DI GIOVANNI PAOLO II AI POLACCHI

L�insegnamento di Giovanni Paolo II e la sua proclamazione della Parola di Dio
diretti esplicitamente ai polacchi sono racchiusi nell�arco del tempo dal giugno del
1979 all�agosto del 2002.

In questo tempo il Santo Padre con tutta la forza e fermezza indicava la verità
presente nella Rivelazione divina circa il fatto che l�uomo e la famiglia sono stati pensa-
ti da Dio. Il papa difendeva la vita a partire dal suo concepimento fino alla morte
naturale. Sottolineava pure che il luogo proprio dello sviluppo e dell�educazione dei
bambini � per volontà di Dio � è costituito da una famiglia composta da padre, madre,
figli, nonni ed altri parenti.

Il papa con tuta la forza si opponeva al divorzio (permesso dallo stato comuni-
sta nel 1946) e all�aborto (legalizzato dalle autorità communiste nel 1956). Aveva spe-
ranza che la legge stabilita dallo stato sarà cambiata in favore alla tutela della vita
e dell�integralità della famiglia in Polonia. Richiamandosi a Cristo � Redentore di ogni
uomo � Giovanni Paolo II lottava per la vita di ogni polacco e per la felicità di tutti.
Diceva che il futuro del mondo e della Polonia passa per la famiglia � tale famiglia
che è stata pensata da Dio.

Ks. prof. dr hab. Jan �LEDZIANOWSKI � ur. 1938 r. w Bie¿uniu. Doktorat
i habilitacja na KUL. W latach 1993�2009 prof. zw. Uniwersytetu Humanistyczno-
-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 2009 r. prof. zw. na Wydziale
Przychologi i Nauk o Rodzinie w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego w Krakowie. Wyk³adowca teologii ma³¿eñstwa i rodziny oraz duszpasterstwa
rodzin, psychologii pastoralnej i spowiednictwa WSD w Kielcach. Autor ponad 300
publikacji, w tym 35 ksi¹¿ek. Ostatnio wydane to: Wp³yw Jana Paw³a II na ¿ycie
rodaków, Kielce 2005; Zdrowie bezdomnych, Kielce 2006; Rodzina miêdzypokolenio-
wa w Polsce na progu XXI wieku, Kielce 2008; Ona by³a taka, wyd. II, Kielce 2009;
Eutanazja, Kielce 2010.
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Ks. Wojciech W¹sik � Kielce

PODMIOTY, NA KTÓRYCH CI¥¯Y

 OBOWI¥ZEK PRZEPOWIADANIA S£OWA BO¯EGO,
WED£UG KPK Z 1983 R.

Wstêp

Chrystus skierowa³ do swoich uczniów nakaz: Id�cie na ca³y �wiat i g³o-
�cie Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu (Mk 16,15). W ten sposób przekaza³
Aposto³om obowi¹zek i w³adzê g³oszenia Dobrej Nowiny oraz powierzy³ im
zadanie, aby nauczali ludy i narody zachowywaæ wszystko, cokolwiek im przy-
kaza³1. W kontek�cie tego polecenia Pana, przepowiadanie S³owa Bo¿ego
stanowi sposób realizacji misji wspólnoty eklezjalnej i nale¿y zaliczyæ je do
istotnych zadañ, które wyp³ywaj¹ z samej natury Ko�cio³a. Ponadto zwiasto-
wanie Dobrej Nowiny ma moc konstytutywn¹ w odniesieniu do budowania
Ko�cio³a i jest fundamentem wiary jego cz³onków2. Jakkolwiek przepowiada-
nie Ewangelii spoczywa na ca³ym Ludzie Bo¿ym, gdy¿ powo³aniem wszyst-
kich wiernych w Ko�ciele jest g³oszenie Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa,
przekazywanie jej w sposób coraz pe³niejszy wierz¹cym i zapoznawanie z ni¹
niewierz¹cych, to jednak odpowiedzialno�æ za realizacjê tego zadania zmienia

�Kieleckie Studia Teologiczne�
10 (2011), s. 145�162

1 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja Evangelii nuntiandi, nr 1 [za: Adhortacja
Apostolska Papie¿a Paw³a VI do Biskupów, kap³anów i wiernych ca³ego Ko�cio³a
katolickiego o ewangelizacji w �wiecie wspó³czesnym, Kielce 1990].

2 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja Pastores Gregis, nr 26 [za: Posynodalna Adhorta-
cja Apostolska �Pastores gregis� Ojca �wiêtego Jana Paw³a II o Biskupie s³udze
Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei �wiata, Libreria Editrice Vaticana bdw.];
L. Gerosa, Prawo Ko�cio³a, Poznañ 1999, s. 114n; J. Syryjczyk, Przepowiadanie S³o-
wa Bo¿ego i nauczanie katechetyczne wed³ug norm nowego Kodeksu Prawa Kano-
nicznego, w: Duszpasterstwo w �wietle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego,
red. J. Syryjczyk, Warszawa 1985, s. 127.
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siê w zale¿no�ci od stanu ¿ycia i zajmowanej w Ko�ciele pozycji wiernych
oraz od pe³nionego urzêdu lub funkcji3.

W niniejszym artykule omówione zostan¹ uregulowania prawne na temat
pos³ugi przepowiadania S³owa Bo¿ego, które zawiera Kodeks Prawa Kano-
nicznego Jana Paw³a II, w ksiêdze III pt. De ecclesiae munere docendi. Dla
lepszego i ³atwiejszego w odbiorze przedstawienia interesuj¹cego nas zagad-
nienia zastosowany zostanie pewien schemat. Najpierw ukazana zostanie
natura zadania g³oszenia Dobrej Nowiny w aspekcie obowi¹zku-uprawnienia,
a nastêpnie przejdziemy do omówienia w porz¹dku hierarchicznym podmio-
tów, na których ów obowi¹zek-uprawnienie spoczywa.

1. Obowi¹zek przepowiadania S³owa Bo¿ego

Obowi¹zek i uprawnienie g³oszenia S³owa Bo¿ego przez kap³anów Ko-
deks z 1983 r. uregulowa³ w sposób ogólny, w kan. 762. Przepis ten otrzyma³
nastêpuj¹ce brzmienie:

Poniewa¿ Lud Bo¿y jednoczy siê przede wszystkim przez s³owo Boga ¿ywego,
którego z ca³¹ s³uszno�ci¹ mo¿na siê domagaæ z ust kap³añskich, st¹d �wiêci
szafarze winni bardzo ceniæ pos³ugê przepowiadania, poniewa¿ ich podstawo-
wym obowi¹zkiem jest g³oszenie wszystkim Ewangelii Bo¿ej4.

�ród³a cytowanego powy¿ej kanonu mo¿na podzieliæ na dwie grupy. Do
pierwszej z nich nale¿¹ dokumenty Soboru Watykañskiego II, a mianowicie:
Konstytucja dogmatyczna o Ko�ciele Lumen gentium, nr 25 oraz Dekret
o pos³udze i ¿yciu prezbiterów Presbyterorum ordinis, nr 4. Drug¹ grupê
�róde³ stanowi¹ posoborowe dokumenty Stolicy Apostolskiej, które z ró¿n¹
intensywno�ci¹ nawi¹zuj¹ do nauczania Vaticanum II. Do grupy tej nale¿y
Dyrektorium dotycz¹ce pos³ugi duszpasterskiej biskupów Ecclesiae imago,
z dnia 22 lutego 1973, nr 55 i Adhortacja apostolska Paw³a VI Evangelii
Nuntiandi, z dnia 8 grudnia 1975 r., nr 425. Na podstawie analizy wymienio-
nych przez prawodawcê �róde³ kan. 762, mo¿na wnioskowaæ, i¿ norma ta
jest przek³adem podstawowych teologiczno-pastoralnych zasad zwi¹zanych
z g³oszeniem S³owa Bo¿ego na jêzyk jurydyczny, w aspekcie obowi¹zku-
-uprawnienia. Innymi s³owy, ustawodawca pos³udze g³oszenia Ewangelii

3 Por. Jan Pawe³ II, Katecheza �rodowa z 21.04.1993 r., w: Jan Pawe³ II, Wierzê
w Ko�ció³ jeden, �wiêty, powszechny i apostolski, Libreria Editrice Vaticana 1996,
s. 270; E. Sztrafrowski, Podrêcznik Prawa Kanonicznego, t. 3, Warszawa 1986, s. 24.

4 Kan. 762 KPK 1983.
5 Por. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Authentice Interpretendo, Co-

dex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Fontium annotatio-
ne et indice analityco-alphabetico auctus, Libreria Editrice Vaticana 1989, s. 213.
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nada³ walor prawny, co mo¿e �wiadczyæ o wielkim znaczeniu, jakie do tego
zagadnienia przyk³ada.

Gdy chodzi o sposób zredagowania kan. 762, to zauwa¿alne jest niemal
literalne powtórzenie w tek�cie normy tre�ci zapisanych w Dekrecie Presby-
terorum ordinis, nr 46, w którym czytamy:

Lud Bo¿y najpierw gromadzi siê przez s³owo Boga ¿ywego, którego zupe³nie s³usz-
nie nale¿y domagaæ siê z ust kap³anów. Poniewa¿ nikt nie mo¿e siê zbawiæ, je¿eli
wpierw nie uwierzy, prezbiterzy jako wspó³pracownicy biskupów, przede wszyst-
kim maj¹ obowi¹zek przepowiadania wszystkim Ewangelii Bo¿ej, aby wype³niaj¹c
nakaz Pana: Id�cie na ca³y �wiat i g³o�cie Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu
(Mk 16,15), tworzyli i pomna¿ali Lud Bo¿y. Przez zbawcze s³owo rodzi siê bowiem
wiara w sercach niewierz¹cych, a serca wierz¹cych nim siê karmi¹; dziêki niej
powstaje i wzrasta wspólnota wierz¹cych, wed³ug s³ów Aposto³a: Wiara rodzi
siê z tego, co siê s³yszy, tym za�, co siê s³yszy, jest s³owo Chrystusa (Rz 10,17).
Prezbiterzy s¹ wiêc d³u¿nikami wszystkich, po to ¿eby dzieliæ siê z nimi prawd¹
Ewangelii, któr¹ ciesz¹ siê w Panu7.

Prawodawca kodeksowy zapewne tak bardzo inspirowa³ siê numerem 4 De-
kretu Presbyterorum Ordinis przy redagowaniu kan. 762, poniewa¿ tekst ten
zawiera syntezê wspó³czesnego nauczania Ko�cio³a na temat zadañ kap³a-
nów, jakie maj¹ oni do wype³nienia w Ko�ciele. W�ród zadañ tych wyra�nie
zosta³ stwierdzony prymat s³owa oraz pos³ugi przepowiadania, które stanowi¹
primum officium dla kap³anów i to w takim wymiarze, i¿ g³osiciel S³owa
Bo¿ego realizuj¹c zadanie przepowiadania, musi zrezygnowaæ z siebie same-
go, gdy¿ nie mówi ju¿ od siebie, ale staje siê g³osem Chrystusa, aby wprowa-
dzaæ s³uchaczy we wspólnotê z Bogiem8. Zapewne ustawodawcy chodzi³o
te¿ o zwrócenie uwagi na konieczno�æ interpretacji kan. 762 w duchu Soboru
Watykañskiego II. Jan Pawe³ II nazywa bowiem odnowiony Kodeks Prawa
Kanonicznego9 ostatnim dokumentem Vaticanum II10 oraz dope³nieniem nauki

6 Por. P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytu³a, J. Bakalarz TCh, Komentarz do Ko-
deksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. , t. 3, Lublin 1986, s. 19.

7 Sobór Watykañski II, Dekret Presbyterorum ordinis, nr 4, w: Sobór Watykañ-
ski II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski, nowe t³umaczenie, Poznañ 2002.

8 Por. J. Ratzinger, Ko�ció³. Pielgrzymuj¹ca wspólnota wiary, Kraków 2005,
s. 142�146.

9 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, AAS 1983,
nr 75, s. 1�317.

10 Por. Jan Pawe³ II, Allocutio diei 21.11.1983, �Communicationes�, 15 (1983), nr 2,
s. 125; M. Stasiak, Teologiczne podstawy nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego
wed³ug konstytucji �Sacrae disciplinae leges�, �Roczniki Teologiczno-Kanoniczne�,
31 (1984), z. 5, s. 83�84; E. Sztafrowski, Podrêcznik Prawa Kanonicznego, t. 1, War-
szawa 1985, s. 91�99.
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przedstawionej przez sobór11. W nastêpstwie tego nale¿y stosowaæ tak¹ wy-
k³adniê norm kodeksowych, która uwzglêdnia³aby naukê zawart¹ w dokumen-
tach soborowych, przy zachowaniu przez Kodeks charakteru prawnego12.

Po zaprezentowaniu i przeanalizowaniu �róde³ kan. 762, zajmijmy siê bar-
dziej szczegó³owym omówieniem zawartych w tym przepisie tre�ci norma-
tywnych. Kanon ten zawiera ogóln¹ dyspozycjê o charakterze jurydycznym
na temat podjêcia i starannego wype³nienia zadania g³oszenia S³owa Bo¿ego
przez biskupów i prezbiterów, którzy s¹ zwyczajnymi szafarzami pos³ugi
przepowiadania13. W normie tej u¿yty zosta³ termin praedicatio � przepowia-
danie. Ma on tutaj znaczenie kluczowe. Aby w³a�ciwie zrozumieæ my�l pra-
wodawcy wyra¿on¹ w analizowanym przepisie, nale¿y okre�liæ zakres tego
wyra¿enia. W jêzyku teologiczno-pastoralnym termin praedicatio obejmuje
zarówno przepowiadanie w sensie kerygmatycznym, skierowane do tych,
którzy nie znaj¹ jeszcze wiary chrze�cijañskiej, jak i przepowiadanie ka-
techetyczne, pog³êbiaj¹ce znajomo�æ wiary, a tak¿e przepowiadanie ho-
miletyczne, obja�niaj¹ce orêdzie czytañ mszalnych i tekstów liturgicznych.
Natomiast wyra¿enie praedicatio u¿yte w kan. 762 ma nieco inny odcieñ
i zakres znaczeniowy ni¿ w teologii. Oznacza ono publiczne obwieszczanie
i wyja�nianie Ewangelii, ponadto za� szeroko rozumiane g³oszenie i obja�nianie
ca³okszta³tu orêdzia chrze�cijañskiego14.

Prawodawca kodeksowy okre�li³ w kan. 762 ci¹¿¹cy na kap³anach praw-
ny obowi¹zek g³oszenia S³owa Bo¿ego, który nale¿y rozumieæ jako na³o¿on¹
na nich powinno�æ zwiastowania Ewangelii. Owego jurydycznego obowi¹zku
nie mo¿na uto¿samiaæ z obowi¹zkiem obyczajowym, który wynika ze zmys³u
wiary, zwyczaju lub s³uszno�ci kanonicznej, ani te¿ z obowi¹zkiem moralnym,
który wynika z nakazu moralnego15. Z drugiej strony analizowana norma

11 Por Jan Pawe³ II, Konstytucja Sacrae disciplinae leges, AAS 1983, nr 75, s. 12.
12 Por. M. Stasiak, Teologiczne podstawy nowego Kodeksu Prawa Kanoniczne-

go wed³ug konstytucji Sacrae disciplinae leges, dz. cyt., s. 83�84; E. Sztafrowski,
Podrêcznik Prawa Kanonicznego, t. 1, dz. cyt., s. 91�99.

13 Por. kan. 762 KPK 1983; A. Domaszk SDB, Uprawnienie duchownych do prze-
powiadania S³owa Bo¿ego w �wietle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., �Pra-
wo Kanoniczne�, 50 (2007), nr 3�4, s. 53�54; J. Syryjczyk. Przepowiadanie S³owa
Bo¿ego�, dz. cyt., s. 131; E. Sztafrowski, Podrêcznik prawa kanonicznego, t. 3, War-
szawa 1986, s. 28.

14 Por. Przepowiadanie s³owa Bo¿ego, w: Encyklopedia chrze�cijañstwa. Histo-
ria i wspó³czesno�æ 2000 lat nadziei, Kielce 2000, s. 616; A. Domaszk SDB, Uprawnie-
nie duchownych do przepowiadania S³owa Bo¿ego�, dz. cyt., s. 52, przypis 4.

15 Por. T. Pawluk, Prawo Kanoniczne wed³ug Kodeksu Jana Paw³a II. Lud Bo¿y
jego nauczanie i u�wiêcanie, t. 2, Olsztyn 1985, s. 33; A. Redelbach, S. Wronkowska,
Z. Ziembiñski, Zarys teorii pañstwa i prawa, Warszawa 1994, s. 144; L. Gerosa, Prawo
Ko�cio³a, dz. cyt., s. 100�104; S. Olejnik, Dar � Wezwanie � Odpowied�. Teologia
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deklaruje uprawnienie kap³anów do przepowiadania, którego nie nale¿y myliæ
z przywilejem. Obowi¹zek a zarazem prawo kap³anów do przepowiadania
wynika z samej istoty kap³añstwa ministerialnego, poniewa¿:

kap³an jest przede wszystkim szafarzem S³owa Bo¿ego, jest konsekrowany i po-
s³any, by g³osiæ wszystkim Ewangeliê o Królestwie, wzywaj¹c ka¿dego cz³owieka
do pos³uszeñstwa wiary i prowadz¹c wierz¹cych ku coraz g³êbszemu poznaniu
i uczestniczeniu w tajemnicy Boga, objawionej i przekazanej nam w Chrystusie.
(�) G³osi S³owo jako �s³uga�, uczestnicz¹c w urzêdzie prorockim Chrystusa
i Ko�cio³a16.

Ze sposobu, w jaki zosta³ sformu³owany kan. 762 wynika, ¿e dyspozycje
tam zawarte odnosz¹ siê tylko do kap³anów i nie mo¿na owej normy odnosiæ
do diakonów, ani do �wieckich, co wynika z u¿ytego w tek�cie sformu³owania:
�ex ore sacerdotum omnino fas est requirere� Termin sacerdos � ozna-
cza kap³anów, czyli prezbiterów i biskupów17. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e
zachodzi tutaj pewien dysonans pomiêdzy kan. 762 a kan. 764 � w którym
prawodawca zrówna³ diakonów z prezbiterami, traktuj¹c ich jako zwy-
czajnych szafarzy pos³ugi przepowiadania S³owa Bo¿ego18. Wyja�nienie tej
pozornej niekonsekwencji kryje siê w zestawieniu tych norm z kan. 757, który
stanowi, ¿e �jest� rzecz¹ diakonów uczestniczyæ w pos³udze s³owa, we wspól-
nocie z biskupem i jego prezbiterium�. Z tekstu tego wynika, i¿ diakoni uczest-
nicz¹ w pos³udze s³owa, ale w podporz¹dkowanej relacji wobec kap³anów.
Jeszcze precyzyjniej wyja�ni³ to Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II, stwierdzaj¹c,
i¿ diakoni tylko w pewnej mierze wspomagaj¹ biskupów i prezbiterów

moralna. Cz³owiek i jego dzia³anie, t. 2, Warszawa 1988, s. 38; S. Olejnik, Dar �
Wezwanie � Odpowied�. Teologia moralna. Warto�ciowanie moralne. Prawo �
sumienie � dobro � z³o, t. 3, Warszawa 1988, s. 38n i 79n; Obowi¹zek, w: K. Rahner,
H. Vorgrimler, Ma³y s³ownik teologiczny, Warszawa 1987, kol. 288�289; H. Juros, Obo-
wi¹zek, w: S³ownik teologiczny. O�¯, t. 2, red. A. Zuberbier, Katowice 1989, s. 13�15;
K. Wojty³a, Elementarz etyczny, Wroc³aw 1991, s. 41�48.

16 Jan Pawe³ II, Adhortacja Pastores Dabo Vobis, nr 26 [za: Posynodalna Adhor-
tacja Apostolska �Pastores dabo vobis� Ojca �wiêtego Jana Paw³a II do Biskupów,
do duchowieñstwa i wiernych o formacji kap³anów we wspó³czesnym �wiecie,
w: Adhortacje Ojca �wiêtego Jana Paw³a II, t. 2, Kraków 1996].

17 Por. KKKat nr 1554: �Nauka katolicka, wyra¿ona w liturgii, Urz¹d Nauczycielski
i sta³a praktyka Ko�cio³a uznaj¹, ¿e istniej¹ dwa stopnie uczestniczenia w kap³añstwie
Chrystusa: episkopat i prezbiterat. Diakonat jest przeznaczony do pomocy im i s³u¿e-
nia. Dlatego pojêcie sacerdos � kap³an � oznacza obecnie biskupów i prezbiterów, a nie
diakonów��; Commission théologique internationale, Le Diakonat: Évolution et per-
spectives, w: Enchiridion Vaticanum. Documenti ufficiali della Santa Sede 2002,
t. 21, Bologna bdw., s. 764nn.

18 Por. kan 764 KPK 1983.
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w pos³udze przepowiadania S³owa Bo¿ego, czyni¹c to zgodnie z normami
i praktyk¹ Ko�cio³a19. Natomiast papie¿ Benedykt XVI dopowiada, ¿e pos³uga
diakona zwi¹zana z przepowiadaniem ma swoje �ród³o w teologicznej to¿sa-
mo�ci diakona oraz w jego specyficznej duchowo�ci, która jawi siê jako du-
chowo�æ pos³ugi, równie¿ gdy chodzi o przepowiadanie S³owa Bo¿ego20.

Komentatorzy zauwa¿aj¹ ponadto, ¿e ci¹¿¹cy na kap³anach obowi¹zek-
-uprawnienie zwiastowania Ewangelii, odpowiada uprawnieniu wiernych21,
o którym jest mowa w kan. 213: �Wierni maj¹ prawo otrzymywaæ pomoce
od swoich pasterzy z duchowych dóbr Ko�cio³a, zw³aszcza za� S³owa Bo¿ego
i sakramentów�22.

Kan. 762 jest kanonem wstêpnym rozpoczynaj¹cym szereg norm kodek-
sowych po�wiêconych g³oszeniu S³owa Bo¿ego23. Prawodawca w nastêpuj¹-
cych po sobie kanonach 763�766 szczegó³owo okre�la, kto i w jakim zakresie
jest zobowi¹zany do wype³niania pos³ugi przepowiadania. W porz¹dku hie-
rarchicznym wymienia podmioty zobowi¹zane do zwiastowania Ewangelii.
Najpierw wyszczególnia biskupów, nastêpnie prezbiterów i diakonów, za-
konników, a na ostatnim miejscu wspomina o szafarzach nadzwyczajnych,
jakimi s¹ �wieccy.

2. Biskupi

Ustawodawca w pierwszym rzêdzie zobowi¹zuje do g³oszenia Dobrej
Nowiny biskupów, poniewa¿ oni jako nastêpcy Aposto³ów otrzymali od
Chrystusa misjê nauczania wszystkich narodów i g³oszenia Ewangelii, aby
wszyscy ludzie dost¹pili zbawienia. Biskupi s¹ ponadto dla wiernych mistrza-
mi wiary oraz przewodnikami dla wspólnoty chrze�cijañskiej24. Zadanie

19 Por. Jan Pawe³ II, Katecheza �rodowa z 21 IV 1993, w: Jan Pawe³ II, Wierzê
w Ko�ció³ jeden, �wiêty, powszechny i apostolski, Libreria Editrice Vaticana 1996, s. 270.

20 Por. Benedykt XVI, Adhortacja Verbum Domini, nr 81 [za: Posynodalna Ad-
hortacja Apostolska �Verbum Domini� Ojca �wiêtego Benedykta XVI do Biskupów
i duchowieñstwa, do osób konsekrowanych i wiernych �wieckich o S³owie Bo¿ym
w ¿yciu i misji Ko�cio³a, Katowice 2010].

21 Por. A. Domaszk SDB, Uprawnienie duchownych do przepowiadania S³owa
Bo¿ego w �wietle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., �Prawo Kanoniczne�, 50
(2007), nr 3�4, s. 54.

22 Kan. 213 KPK 1983.
23 Por. J. Syryjczyk, Przepowiadanie S³owa Bo¿ego�, dz. cyt., s. 131.
24 Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja Lumen Gentium, nr 24, w: Sobór Waty-

kañski II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski, nowe t³umaczenie, Poznañ
2002; A. Domaszk SDB, Uprawnienie duchownych do przepowiadania S³owa Bo¿e-
go�, dz. cyt., s. 55; J. Syryjczyk, Przepowiadanie S³owa Bo¿ego�, dz. cyt., s. 131.
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przepowiadania oraz g³oszenia prawd wiary jest obowi¹zkiem biskupów
wynikaj¹cym z prawa Bo¿ego. Wraz z przyjêciem �wiêceñ episkopalnych, ka¿dy
biskup podejmuje jako g³ówny swój obowi¹zek, g³oszenie Ewangelii. Otrzy-
muje on szczególny udzia³ w misji przepowiadania S³owa Bo¿ego, jako auten-
tyczny nauczyciel wiary. Jego s³owo wyg³oszone we wspólnocie i wobec
wspólnoty nie jest ju¿ s³owem osoby prywatnej, ale s³owem pasterza, który
umacnia w wierze, który gromadzi Lud wokó³ tajemnicy Bo¿ej i wprowadza
w sferê ¿ycia nadprzyrodzonego. Dlatego te¿ biskupom nauczaj¹cym w ko-
munii z Biskupem Rzymu, nale¿y siê od wszystkich wiernych szacunek jako
�wiadkom Boskiej i katolickiej prawdy. W nastêpstwie tego wierni powinni
przyjmowaæ i akceptowaæ nauczanie biskupów w sprawach wiary i moralno-
�ci oraz trwaæ przy nim w religijnej uleg³o�ci ducha25.

Zadanie g³oszenia Ewangelii w odniesieniu do ca³ego Ko�cio³a powszech-
nego � stosownie do kan. 756 § 1 � zosta³o powierzone przede wszystkim
Biskupowi Rzymskiemu i Kolegium Biskupów, którego g³ow¹ jest papie¿26.
Nale¿y w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e prawo papie¿a do g³oszenia S³owa Bo¿e-
go rozci¹ga siê na ca³y Ko�ció³ i nie podlega ono ¿adnym ograniczeniom27.
Powy¿sz¹ normê nale¿y jednak odczytywaæ nie tylko w kontek�cie prymatu
papieskiego, ale tak¿e z uwzglêdnieniem doktryny Soboru Watykañskiego II
na temat kolegialno�ci biskupów, która zawarta zosta³a w Konstytucji dogma-
tycznej o Ko�ciele Lumen gentium, nr 25 i w Dekrecie o pasterskich zada-
niach biskupów w Ko�ciele Christus Dominus, nr 328.

W odniesieniu do ko�cio³ów partykularnych zadanie g³oszenia Ewangelii
spoczywa � zgodnie z kan. 756 § 2 � na poszczególnych biskupach diecezjal-
nych, którzy w tych ko�cio³ach partykularnych s¹ kierownikami ca³ej pos³ugi
s³owa. Ponadto niektórzy biskupi mog¹ wspólnie pe³niæ zadanie przepowia-
dania S³owa Bo¿ego w odniesieniu do kilku równocze�nie Ko�cio³ów29.
Sformu³owanie u¿yte w tek�cie kanonu, którym pos³u¿y³ siê prawodawca:
��niektórzy biskupi wspólnie pe³ni¹ to zadanie w odniesieniu do kilku równo-
cze�nie Ko�cio³ów� � nie jest zbyt precyzyjne ani jednoznaczne. Sam pra-
wodawca nie wyja�nia, jak nale¿y to sformu³owanie rozumieæ, natomiast

25 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja Pastores gregis, nr 26 i 29; J. Dyduch, W. Góral-
ski, E. Górecki, J. Krukowski, M. Sitarz, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego.
Lud Bo¿y, t. II, 1, Poznañ 2005, s. 247.

26 Por. kan. 756 § 1 KPK 1983.
27 Por. E. Sztrafrowski, Podrêcznik Prawa Kanonicznego, t. 3, dz. cyt., s. 28;

Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 587.
28 Por. E. Sztrafrowski, Podrêcznik Prawa Kanonicznego, t. 3, dz. cyt., s 28�29;

P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytu³a, J. Bakalarz TCh, Komentarz do Kodeksu Prawa
Kanonicznego z 1983 r., t. 3, dz. cyt., s. 17.

29 Por. kan. 756 § 2 KPK 1983.
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przedstawiciele jurysprudencji uwa¿aj¹, ¿e chodzi tutaj o nauczanie biskupów
dzia³aj¹cych poprzez Konferencje Episkopatu lub poprzez synody30. Ponadto
nale¿y przy interpretacji analizowanej normy uwzglêdniæ tre�æ kan. 386 § 1,
wed³ug którego biskupi diecezjalni s¹ osobi�cie zobowi¹zani do nauczania
i wyja�niania prawdy wiary, w które nale¿y wierzyæ i stosowaæ w obyczajach.
Poniewa¿ tej formy apostolatu nic nie jest w stanie zast¹piæ, dlatego prawo-
dawca zobowi¹zuje biskupów diecezjalnych do tego, aby sami czêsto przepo-
wiadali S³owo Bo¿e. Drugim zadaniem biskupów diecezjalnych jest obrona
prawd wiary, dlatego powinni oni troszczyæ siê o to, aby pilnie wype³niano
przepisy kanonów, dotycz¹ce pos³ugi s³owa, zw³aszcza homilii, tak ¿eby wszyst-
kim by³a przekazywana ca³a nauka chrze�cijañska31.

Omówiony powy¿ej kanon 756 znajduje swoje rozwiniêcie w kan. 763,
w którym czytamy, ¿e:

Biskupi maj¹ prawo przepowiadaæ wszêdzie s³owo Bo¿e, równie¿ w ko�cio³ach
i kaplicach instytutów zakonnych na prawie papieskim, chyba ¿e miejscowy
biskup w poszczególnych przypadkach wyra�nie tego odmówi32.

Na mocy samego prawa wszyscy posiadaj¹cy sakrê biskupi¹, a wiêc biskupi
diecezjalni, biskupi koadiutorzy, a tak¿e biskupi pomocniczy, maj¹ upowa¿nie-
nie do przepowiadania S³owa Bo¿ego w ca³ym Ko�ciele, nie wy³¹czaj¹c ko-
�cio³ów i kaplic instytutów zakonnych na prawie papieskim. Wyj¹tek stanowi
sytuacja, gdy miejscowy biskup z jakiej� bardzo powa¿nej przyczyny odmówi³-
by innemu biskupowi prawa do przepowiadania na terenie swojego ko�cio³a
partykularnego. Biskup diecezjalny nie mo¿e jednak wydaæ zarz¹dzenia, na
mocy którego pozamiejscowy biskup musia³by siê staraæ o zezwolenie do g³o-
szenia S³owa Bo¿ego na terenie jego diecezji. Ponadto ordynariusz miejsca,
który nie jest biskupem, nie mo¿e odmówiæ temu, kto posiada sakrê biskupi¹
prawa do przepowiadania S³owa Bo¿ego33.

30 Por. P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytu³a, J. Bakalarz TCh, Komentarz do Ko-
deksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 3, dz. cyt., s. 17.

31 Por. kan 386, § 1 KPK 1983; J. Dyduch, W. Góralski, E. Górecki, J. Krukowski,
M. Sitarz, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Lud Bo¿y, t. II, 1, dz. cyt.,
s. 247; M. F. Pompedda, S³owo wstêpne, w: L. Gerosa, Interpretacja prawa w Ko�ciele.
Zasady, wzorce, perspektywy, Kraków 2003, s. 12; Kodeks Prawa Kanonicznego.
Komentarz, red. P. Majer, dz. cyt., s. 351.

32 Kan. 763 KPK 1983.
33 Por. A. Domaszk SDB, Uprawnienie duchownych do przepowiadania S³owa

Bo¿ego..., dz. cyt., s. 56; E. Sztrafrowski, Podrêcznik Prawa Kanonicznego, t. 3,
dz. cyt., s. 29.
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3. Prezbiterzy i diakoni

Kan. 757 uwypukla misjê g³oszenia Ewangelii Bo¿ej przez prezbiterów
i diakonów. Wed³ug tego przepisu:

Do w³asnych zadañ prezbiterów, którzy s¹ wspó³pracownikami biskupów, nale¿y
g³oszenie Ewangelii Bo¿ej. Ten obowi¹zek spoczywa zw³aszcza na proboszczach
oraz innych duszpasterzach, w stosunku do powierzonego im ludu. Jest równie¿
rzecz¹ diakonów uczestniczyæ w pos³udze s³owa, we wspólnocie z biskupem i jego
prezbiterium34.

Prawodawca w przytoczonej normie stanowi, ¿e prezbiterzy i diakoni
uczestnicz¹ w pos³udze przepowiadania, ale w podporz¹dkowanej relacji
w stosunku do biskupów. Prezbiterzy wype³niaj¹ owe zadanie w komunii hie-
rarchicznej, we wspólnocie z biskupem i z jego prezbiterium35. Dawny Kodeks
Prawa Kanonicznego z 1917 r. wymaga³, aby prezbiterzy otrzymali od kompe-
tentnego ordynariusza miejsca zezwolenie na przepowiadanie S³owa Bo¿ego
i na g³oszenie kazañ36. Wynika³o to z przyjmowanej w ówczesnej kanonistyce
koncepcji uto¿samiania funkcji nauczania z w³adz¹ rz¹dzenia37. Z tre�ci obec-
nie obowi¹zuj¹cego kan. 757 wynika, ¿e przepowiadanie nale¿y do w³asnych
zadañ prezbiterów i nie s¹ oni ju¿ zobowi¹zani na mocy prawa do zyskania od
kompetentnego ordynariusza stosownej licencji38. Prawodawca przyj¹³ w no-
wym Kodeksie za³o¿enie, ¿e prawo g³oszenia Ewangelii wynika bezpo�rednio
z przyjêtego sakramentu �wiêceñ w stopniu prezbitera. Jest to konsekwencj¹
nauczania Soboru Watykañskiego II na temat prezbiterów jako wspó³pracow-
ników biskupa. Wed³ug Konstytucji Lumen gentium, nr 28 � prezbiterzy, choæ
nie posiadaj¹ pe³ni kap³añstwa i w wykonywaniu swej w³adzy s¹ zale¿ni od
biskupów, to jednak zwi¹zani s¹ z nimi godno�ci¹ kap³añsk¹ i na mocy sakra-
mentu �wiêceñ s¹ wy�wiêcani, aby g³osiæ Ewangeliê. Prezbiterzy wed³ug
tego dokumentu soborowego uczestnicz¹ na swoim stopniu pos³ugi w misji
Chrystusa, g³osz¹c s³owo Bo¿e. S¹ oni wspó³pracownikami urzêdu biskupa,
jego pomocnikami i narzêdziami, powo³anymi do s³u¿enia Ludowi Bo¿emu,

34 Kan. 757 KPK 1983.
35 Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Dyrektorium o pos³udze i ¿yciu kap³anów,

nr 45 [za: Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Dyrektorium o pos³udze i ¿yciu kap³anów.
Tekst i komentarze, Tarnów 1995]; A. Domaszk SDB, Uprawnienie duchownych do
przepowiadania S³owa Bo¿ego�, dz. cyt., s. 59.

36 Por. kan 1328 KPK 1917; kan 1337 KPK 1917; kan. 1341 KPK 1917.
37 Por. P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytu³a, J. Bakalarz TCh, Komentarz do

Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 3, dz. cyt., s. 20.
38 Por. tam¿e; L. Gerosa, Prawo Ko�cio³a, dz. cyt., s 115.
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stanowi¹c wraz ze swoim biskupem jedno prezbiterium39. Uzupe³nienie po-
wy¿szej my�li odnajdujemy w Konstytucji apostolskiej Pontificalis Romani
z dnia 18 czerwca 1968 r., w której papie¿ Pawe³ VI naucza, ¿e:

Prezbiterzy, choæ nie posiadaj¹ szczytu kap³añstwa i w wykonywaniu swej w³adzy
zale¿ni s¹ od Biskupów, zwi¹zani s¹ jednak z nimi godno�ci¹ kap³añsk¹ i na mocy
sakramentu kap³añstwa, na podobieñstwo Chrystusa, najwy¿szego i wiekuistego
Kap³ana, wy�wiêcani s¹, by g³osiæ Ewangeliê, byæ pasterzami wiernych i sprawo-
waæ kult Bo¿y jako prawdziwi kap³ani Nowego Testamentu40.

Obowi¹zek przepowiadania wed³ug kan. 757 odnosi siê do niektórych pre-
zbiterów w sposób bardziej szczególny. Prawodawca wymienia tutaj na pierw-
szym miejscu proboszczów. Jest to zgodne z kan. 528 § 1, wed³ug którego:

Proboszcz jest obowi¹zany zatroszczyæ siê o to, a¿eby przybywaj¹cym w parafii
g³oszone by³o nieska¿one s³owo Bo¿e. St¹d zabiega o to, by wierni byli w³a�ciwie
o prawdach wiary pouczeni, zw³aszcza przez g³oszenie homilii w niedziele i �wiêta
nakazane oraz przez nauczanie katechetyczne�41

Na drugim miejscu w kan. 757 wymienieni zostali inni duszpasterze, do któ-
rych zalicza siê: wikariuszy parafialnych, rektorów ko�cio³ów, kapelanów itp.42

Jakkolwiek �wiêcenia diakonatu nie stanowi¹ stopnia kap³añstwa, lecz
pos³ugê, to tak¿e diakoni, podobnie jak prezbiterzy, zobowi¹zani s¹ wed³ug kan.
757 do przepowiadania S³owa Bo¿ego. Diakoni umocnieni ³ask¹ sakramen-
taln¹, w pos³udze liturgii, s³owa i mi³o�ci s³u¿¹ Ludowi Bo¿emu w ³¹czno�ci
z biskupem i z kap³anami43. Nowy Kodeks równie¿ w tym przypadku ³¹czy
munus docendi z sakramentem �wiêceñ44.

39 Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja Lumen Gentium, nr 28; Kodeks Prawa
Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, dz. cyt., s. 591.

40 Por. Pawe³ VI, Pontificalis Romani, w: De ordinatione Diaconi, Praesbyeri et
Episcopi, Typis Polyglottis Vaticanis 1968, s. 8�9: �Presbyteri, quamvis pontificatus
apicem non habeant et in exercenda sua potestate ab Episcopis pendeant, cum eis
tamen sacerdotali honore coniuncti sunt et vi sacramenti Ordinis, ad imaginem Christi,
summi atqueaeterni sacerdotis, ad evangelium praedicandum, fidelesque pascendos,
et ad divinum cultum celebrandum consecrantur, ut veri sacerdotes Novi Testamenti�.

41 Kan. 528 § 1 KPK 1983.
42 Por. kan. 519 KPK 1983; kan. 545 KPK 1983; kan. 556 KPK 1983; kan. 562 KPK

1983; kan. 566 § 1 KPK 1983.
43 Por. Pawe³ VI, Pontificalis Romani, w: De ordinatione Diaconi, Praesbyeri

et Episcopi, Typis Polyglottis Vaticanis 1968, s. 9�10: �Hierarchiae sistunt Diaconi,
quibus «non ad sacerdotium, sed ad ministerium» manus imponuntur. Gratie etenim
sacramentali roborati, in diaconia liturgiae, verbi et caritatis Populo Dei, in communio-
ne cum Episcopo eiusque presbyterio, inserviunt�.

44 Por A. Domaszk SDB, Uprawnienie duchownych do przepowiadania S³owa
Bo¿ego�, dz. cyt., s. 62.
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Prezbiter i diakon poprzez przyjêcie sakramentu �wieceñ otrzymuj¹
mo¿liwo�æ g³oszenia Dobrej Nowiny w ca³ym Ko�ciele. Jednak ich prawo do
przepowiadania nie jest równorzêdne z uprawnieniem biskupów, co wynika
z tre�ci kan. 764, wed³ug którego:

�prezbiterzy i diakoni posiadaj¹ wszêdzie w³adzê przepowiadania, za domy�ln¹
przynajmniej zgod¹ rektora ko�cio³a, chyba ¿e ta w³adza zosta³a ograniczona
lub odwo³ana przez kompetentnego ordynariusza, albo na podstawie prawa par-
tykularnego jest wymagane wyra�ne zezwolenie45.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e kan. 757 odnosi siê wprost jedynie do prezbiterów
i diakonów diecezjalnych, gdy¿ dla zakonników wymagane jest jeszcze do-
datkowe zezwolenie kompetentnego prze³o¿onego zakonnego, stosownie do
kan. 76546.

Zgodnie z kan. 764 prezbiter i diakon mog¹ realizowaæ pos³ugê g³oszenia
S³owa Bo¿ego nie tylko w swojej diecezji, ale równie¿ w innych ko�cio³ach
partykularnych, ale tylko za aprobat¹ biskupa tego ko�cio³a. Ordynariusz, o ile
istnieje powa¿na i zgodna z prawem przyczyna, mo¿e im zabroniæ przepowia-
daæ lub mo¿e w jakiej� czê�ci ograniczyæ im to uprawnienie. Prawodawca u¿y³
w tre�ci analizowanego przepisu terminu ordynariusz, który nale¿y rozumieæ
zgodnie z kan. 134 § 1. W kanonie tym wyliczeni zostali ci, których okre�la siê
mianem ordynariusza, a mianowicie: papie¿, biskupi diecezjalni oraz inni,
którzy choæby tylko czasowo s¹ prze³o¿onymi Ko�cio³a partykularnego lub
wspólnot do nich przyrównanych, zgodnie z przepisem kan. 368, wikariusze
generalni i biskupi, a tak¿e dla w³asnych cz³onków, wy¿si prze³o¿eni kleryckich
instytutów zakonnych na prawie papieskim i kleryckich stowarzyszeñ ¿ycia
apostolskiego na prawie papieskim, którzy posiadaj¹ zwyczajn¹ w³adzê wyko-
nawcz¹. Ponadto ordynariuszami, których nie wyliczono w kan. 134 § 1 � s¹,
stosownie do Konstytucji apostolskiej Spirituali militum curae Jana Paw³a II,
nr 1 § 1 i nr 2 § 2 � biskupi polowi oraz zgodnie z kan. 295 § 1 � pra³at pra³atury
personalnej. Zakaz lub ograniczenie ze strony ordynariusza mo¿e odnosiæ siê
do swojego prezbitera lub diakona i dotyczyæ w³asnego terytorium, jak i teryto-
rium obcego. Natomiast w odniesieniu do prezbitera lub diakona obcego zakaz
taki ordynariusz mo¿e wydaæ jedynie w odniesieniu do w³asnego terytorium.
Kan. 764 pozostawia równie¿ mo¿liwo�æ ograniczenia owego prawa do
przepowiadania przez prawo partykularne. W takim przypadku prawo party-
kularne mo¿e wprowadziæ wymóg otrzymania wyra�nego zezwolenia na prze-
powiadanie S³owa Bo¿ego. Prawodawca ustanowi³ w omawianym kanonie
dodatkowy wymóg polegaj¹cy na konieczno�ci uzyskania zgody, przynajmniej

45 Kan. 764 KPK 1983.
46 Por. kan. 765 KPK 1983; P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytu³a, J. Bakalarz TCh,

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 3, dz. cyt., s. 20.
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domniemanej, ze strony rz¹dcy ko�cio³a, w którym prezbiter lub diakon bêd¹
g³osili s³owo Bo¿e47.

4. Zakonnicy

Do g³oszenia S³owa Bo¿ego mog¹ byæ dopuszczeni równie¿, po spe³nieniu
warunków przepisanych przez prawo, zakonnicy. Wed³ug kan. 765: �Do prze-
powiadania zakonnikom w ich ko�cio³ach lub kaplicach wymagana jest zgoda
prze³o¿onego, kompetentnego zgodnie z przepisami konstytucji�48. Pokodek-
sowi komentatorzy zwracaj¹ uwagê na to, i¿ cytowan¹ dyspozycjê nale¿y od-
czytywaæ z uwzglêdnieniem kan. 678 § 1 i § 249. Wed³ug § 1 tego kanonu:

W sprawach, które dotycz¹ duszpasterstwa, publicznego wykonywania kultu
Bo¿ego oraz innych dzie³ apostolskich, zakonnicy podlegaj¹ w³adzy biskupów,
którym winni okazaæ uleg³e pos³uszeñstwo i szacunek.

Kolejny, § 2 analizowanego kanonu dopowiada, ¿e:

W wykonywaniu zewnêtrznego apostolatu zakonnicy podlegaj¹ tak¿e w³asnym
prze³o¿onym oraz winni pozostawaæ wierni dyscyplinie instytutu. W razie potrze-
by sami biskupi powinni pilnowaæ zachowania tego obowi¹zku50.

Udzia³ w przepowiadaniu S³owa Bo¿ego przez zakonników zaliczany jest przez
jurysprudencjê do wymienionych w kan. 678 dzie³ apostolskich. Poniewa¿
g³oszenie Ewangelii przez zakonników wywiera wp³yw tak¿e na diecezjê,
której g³ównym pasterzem jest biskup, dlatego zakonnicy uczestnicz¹cy
w pos³udze przepowiadania, pozostaj¹ w podporz¹dkowanej relacji w stosun-
ku do biskupów, którym powinni okazywaæ �uleg³e pos³uszeñstwo i szacunek�.
Z drugiej strony kan. 765 wymaga zgody kompetentnego prze³o¿onego zakon-
nego, gdy¿ pe³nienie zadania polegaj¹cego na g³oszeniu S³owa Bo¿ego nie
powinno prowadziæ do uniezale¿nienia siê zakonników od ich w³asnych

47 Por. A. Domaszk SDB, Uprawnienie duchownych do przepowiadania S³owa
Bo¿ego�, dz. cyt., s 63nn; P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytu³a, J. Bakalarz TCh,
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 3, dz. cyt., s. 20; J. Syryj-
czyk. Przepowiadanie S³owa Bo¿ego�, dz. cyt., s. 131; J. Krukowski, R. Sobañski,
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. I, Ksiêga I: Normy ogólne, Poznañ
2003, s. 219�220; kan. 134 § 1; kan. 295 § 1; Jan Pawe³ II, Konstytucja apostolska
Spirituali militum curae z 21 IV 1986, nr 1 § 1 i nr 2 § 2, AAS 78 (1986), s. 482.

48 Kan. 765 KPK 1983.
49 Por. B. W. Zubert OFM, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.,

Ksiêga II: Lud Bo¿y. Czê�æ III: Instytuty ¿ycia konsekrowanego i stowarzyszenia ¿ycia
apostolskiego, Lublin 1990, s. 189.

50 Kan. 678 § 1�2.
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zwierzchników oraz spod dyscypliny instytutu zakonnego. Cz³onek instytutu
oddaj¹cy siê zewnêtrznej pracy apostolskiej, w tym pos³udze przepowiadania,
jest przede wszystkim zakonnikiem, zobowi¹zanym do przestrzegania konsty-
tucji oraz nakazów swoich prze³o¿onych51.

5. �wieccy � szafarze nadzwyczajni pos³ugi g³oszenia
S³owa Bo¿ego

Nowo�ci¹ wprowadzon¹ do KPK z 1983 r. jest mo¿liwo�æ g³oszenia
S³owa Bo¿ego, w wyj¹tkowych przypadkach, przez �wieckich. W prawie przed-
kodeksowym zauwa¿alne by³o istnienie ogromnego dystansu pomiêdzy ducho-
wieñstwem a laikatem. Proces ten doszed³ a¿ do takiego stopnia, ¿e kap³ani
i zakonnicy uwa¿ani byli za tych, którzy jako jedyni po�wiêcaj¹ siê s³u¿bie
Bo¿ej, natomiast �wieccy byli ca³kowicie zepchniêci na margines ¿ycia Ko-
�cio³a. Konsekwencj¹ podobnego sposobu my�lenia by³o uto¿samienie Ko�cio³a
z klerem oraz pozbawienie laikatu wielu praw, równie¿ gdy chodzi o mo¿liwo-
�ci w sferze apostolstwa. Do o¿ywienia dzia³alno�ci laikatu i wzrostu jego zna-
czenia w Ko�ciele dosz³o dopiero pod koniec XIX i na pocz¹tku XX wieku,
wskutek rozwoju spo³ecznego i postêpuj¹cych procesów demokratyzacji ¿y-
cia. Jednak i wtedy dzia³alno�ci �wieckich nie traktowano jako samodzielnej,
do której uzdalniaj¹ chrzest i bierzmowanie, ale traktowano j¹ jako dzia³alno�æ
pomocnicz¹, w ograniczonym wymiarze, w odniesieniu tylko do niektórych
sfer ¿ycia Ko�cio³a, które sprawowano na zlecenie hierarchii52. Wed³ug Ko-
deksu z 1917 r. przepowiadanie S³owa Bo¿ego zarezerwowane by³o tylko dla
tych zwierzchników ko�cielnych, którzy posiadali stosown¹ jurysdykcjê, a mia-
nowicie dla papie¿a � w ca³ym ko�ciele i dla biskupów, w ich diecezjach. Inni
g³osiciele, tzn. prezbiterzy i diakoni, musieli posiadaæ do tego osobne upowa¿-
nienie, b¹d� to na mocy zlecenia ogólnego, b¹d� te¿ poprzez nadanie urzêdu,
z którym z³¹czony by³ obowi¹zek kaznodziejski. Do takich urzêdów nale¿a³y
urz¹d proboszcza i urz¹d kanonika teologa. Natomiast �wieccy byli ca³kowicie
wykluczeni z pos³ugi przepowiadania53. Nowy sposób patrzenia na Ko�ció³
i jego zbawcze pos³annictwo w �wiecie zaproponowali ojcowie Soboru Waty-
kañskiego II. Skutkowa³o to tym, ¿e przestano traktowaæ stan duchowny jako

51 Por. B. W. Zubert OFM, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.,
Ksiêga II�, dz. cyt., s. 189.

52 Por. �wieccy, w: Encyklopedia chrze�cijañstwa�, dz. cyt., s 706�707; I. Mierz-
wa, �wieccy, w: S³ownik teologiczny. O�¯, t. 2, dz. cyt., s. 296; J. Wo�niakowski,
�wieccy, Kraków 1987, s. 15nn.

53 Por. kan. 1328 KPK 1917; kan. 1344 KPK 1917, kan. 400 KPK 1917; I. Grabowski,
Prawo kanoniczne, Warszawa 1948, s. 453n.
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punkt odniesienia dla egzystencji ludzi �wieckich. Owocem tego by³o równie¿
sformu³owanie pozytywnej definicji laikatu. Taki sposób my�lenia otworzy³
przed �wieckimi nowe horyzonty dla ich dzia³alno�ci wewn¹trz wspólnoty
eklezjalnej oraz w spo³eczeñstwie. Jako punkty odniesienia statusu �wieckich
przyjêto osobê Jezusa Chrystusa (element chrystologiczny), odniesienie do Ko-
�cio³a � komunii (element eklezjalny), a szczególnie skutki, jakie wynikaj¹
dla �wieckich z przyjêtych sakramentów chrztu i bierzmowania (element
sakramentalny)54.

Uwzglêdniaj¹c wytyczne wypracowane przez Vaticanum II, kan. 759
deklaruje, ¿e:

Wierni �wieccy na mocy chrztu i bierzmowania s¹ �wiadkami ewangelicz-
nego orêdzia przez s³owo i przyk³ad ¿ycia chrze�cijañskiego. Mog¹ byæ te¿
powo³ywani na wspó³pracowników biskupa i prezbiterów w wykonywaniu
pos³ugi s³owa55.

Bardziej szczegó³owo na ten temat mówi kan. 766, wed³ug którego:

�wieckich mo¿na dopu�ciæ do przepowiadania w ko�ciele lub kaplicy, je�li
w okre�lonych okoliczno�ciach domaga siê tego konieczno�æ, albo gdy to
w szczególnych wypadkach zaleca po¿ytek, zgodnie z przepisami wydanymi
przez Konferencjê Episkopatu i z zachowaniem przepisu kan. 767 § 156.

Dyspozycje zawarte w przytoczonym kan. 759 i kan. 766, s¹ korelatywne
z obowi¹zkiem na³o¿onym przez ustawodawcê ko�cielnego na laikat w kan.
225 § 157, wed³ug którego:

�wieccy, którzy na równi ze wszystkimi wiernymi przez chrzest i bierzmowanie
s¹ przeznaczeni przez Boga do apostolstwa, maj¹ ogólny obowi¹zek i zarazem
prawo wspó³pracowaæ � czy to indywidualnie, czy te¿ zrzeszeni w stowarzysze-
niach � a¿eby Bo¿e przepowiadanie zbawienia by³o poznane przez wszystkich
ludzi na ca³ym �wiecie i przez nich przyjête. Ten obowi¹zek spoczywa na nich
w sposób szczególny w tych okoliczno�ciach, w których tylko przez nich ludzie
mog¹ us³yszeæ Ewangeliê i poznaæ Chrystusa58.

54 Por. J. Dyduch, Wezwani do winnicy i wszczepieni w Chrystusa. Komentarz
do adhortacji apostolskiej �Christifideles laici�, Kraków 1989, s. 12; Lineamena
z 1985 r., w: Powo³anie i pos³annictwo ludzi �wieckich w �wietle dokumentów ko-
�cielnych. Wybra³ i przygotowa³ do druku E. Weron SAC, Poznañ 1989, s. 13�14.

55 Kan. 759 KPK 1983.
56 Kan. 766 KPK 1983.
57 Por. P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytu³a, J. Bakalarz TCh, Komentarz do Ko-

deksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 3, dz. cyt., s. 18.
58 Por. kan. 225 § 1 KPK 1983.
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Obowi¹zek zwiastowania Dobrej Nowiny przez �wieckich nie jest obowi¹z-
kiem jurydycznym, tak jak to mia³o miejsce w przypadku duchownych, ale jest
obowi¹zkiem moralnym59.

Prawodawca w kan. 759 i 225 § 1 siêgn¹³ do teologii chrztu oraz bierz-
mowania i przypomnia³, ¿e sakramenty te s¹ dla laikatu podstaw¹ bycia
�wiadkami ewangelicznego orêdzia poprzez g³oszenie s³owa oraz dzia³alno�ci
apostolskiej. Chrzest inkorporuje w Mistyczne Cia³o Chrystusa, które jest cia-
³em Kap³ana, Proroka i Króla. Tym samym przyjêcie tego sakramentu pozwa-
la wiernym partycypowaæ w zbawczej misji Ko�cio³a w �wiecie, na mocy
uczestnictwa, we w³a�ciwym sobie stopniu, w potrójnym urzêdzie Chrystusa.
Natomiast bierzmowanie ustanawia wiernych �uczniami w mocy�, którzy
w sposób widzialny realizuj¹ owe funkcje w spo³eczno�ci eklezjalnej60. Nale¿y
jednak odró¿niæ apostolstwo, które �wieccy realizuj¹ na mocy chrztu i bierz-
mowania, od ministerialnej pos³ugi s³owa61. U¿yta w kan. 766 formu³a: Ad
praedicandum� admitti possunt laici � uwypukla fakt, ¿e w ¿adnym przy-
padku nie mo¿e tu byæ mowy o takim prawie w³asnym �wieckich do przepo-
wiadania S³owa Bo¿ego, jakie przys³uguje na mocy prawa Bo¿ego biskupom,
ani te¿ o uprawnieniu, jakie maj¹ na mocy sakramentu �wiêceñ kap³ani lub
diakoni. Mo¿liwo�æ g³oszenia S³owa Bo¿ego przez laikat, w wyj¹tkowych
sytuacjach, nie mo¿e byæ równie¿ postrzegana jako wyraz autentycznej
promocji laikatu62. Kan. 766 KPK precyzyjnie okre�la warunki, w jakich
kompetentna w³adza ko�cielna mo¿e zezwoliæ wiernym �wieckim na g³oszenie
s³owa w ko�ciele lub kaplicy. Otó¿ mog¹ oni przepowiadaæ tylko wtedy, je¿eli
w okre�lonych okoliczno�ciach domaga siê tego konieczno�æ, albo gdy to
w szczególnych wypadkach zaleca po¿ytek. Kan. 766 stanowi ponadto, ¿e
nale¿y zawsze postêpowaæ zgodnie z przepisami wydanymi przez Konferen-
cje Biskupów, za� wierni �wieccy nie mog¹ g³osiæ homilii, któr¹ kan. 767 § 1
rezerwuje kap³anowi lub diakonowi63. Norma ta nawi¹zuje do nauki zawartej
w Konstytucji Sacrosanctum Concilium Soboru Watykañskiego II, nr 52,

59 Por. Code de droit canonique annoté. Bilingue et annoté, Montréal 2007, s. 667.
60 Por. E. Sztafrowski, Podrêcznik prawa kanonicznego, t. 3, dz. cyt., s. 24; E. H.

Schillebeecks OP, Chrystus Sakrament spotkania z Bogiem, Kraków 1966, s. 202�203;
Jan Pawe³ II, Adhortacja Christifideles laici, nr 23.

61 Por. Code de droit canonique annoté�, dz. cyt., s. 667.
62 Por. kan. 763 KPK 1983; kan. 764 KPK 1983; Sobór Watykañski II, Konstytucja

Lumen Gentium, nr 25; Stolica Apostolska, Instrukcja o niektórych kwestiach doty-
cz¹cych wspó³pracy wiernych �wieckich w ministerialnej pos³udze kap³anów.
Rozporz¹dzenia praktyczne, �L�Osservatore Romano� (pol.), 12 (1998) (208), s. 35;
Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, dz. cyt., s. 592.

63 Por. Stolica Apostolska, Instrukcja o niektórych kwestiach�, dz. cyt. s. 35;
kan. 767 § 1 KPK 1983.
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która definiuje homiliê jako czê�æ liturgii Mszy �w., w której z biegiem roku
liturgicznego wyk³ada siê na podstawie tekstów �wiêtych tajemnice wiary
i zasady ¿ycia chrze�cijañskiego64. Przy czym celem homilii g³oszonej w czasie
sprawowania Mszy �w. jest to, aby s³owo Bo¿e, wraz z liturgi¹ eucharystycz-
n¹, stawa³o siê zwiastowaniem misterium Chrystusa65. Prawodawca w kan.
767 § 1 potraktowa³ termin homilia szerzej ni¿ wspomniana soborowa konsty-
tucja, gdy¿ odnosi go zarówno do homilii g³oszonych w czasie Mszy �w., jak
i podczas celebracji innych sakramentów, a nawet podczas liturgii s³owa
w czasie nabo¿eñstw66. Wierni �wieccy wy³¹czeni s¹ od g³oszenia homilii
we wszystkich tych przypadkach i stosownie do odpowiedzi udzielonej przez
Papiesk¹ Radê ds. Autentycznej Interpretacji KPK, nawet biskup diecezjalny
nie mo¿e ich dyspensowaæ. Niedopuszczalna jest równie¿ praktyka powierza-
nia homilii seminarzystom studiuj¹cym teologiê, którzy nie s¹ jeszcze duchow-
nymi, gdy¿ nie mo¿na homilii traktowaæ jako æwiczenia przygotowuj¹cego do
przysz³ej pos³ugi. Wierni �wieccy jakkolwiek nie mog¹ g³osiæ homilii, to jednak
mog¹ wyg³aszaæ w ko�cio³ach lub kaplicach krótkie komentarze przy wpro-
wadzeniu do liturgii, za� podczas samej liturgii eucharystycznej sprawowanej
ze szczególnych okazji, ale to tylko w wyj¹tkowych przypadkach, mog¹ oni
byæ dopuszczeni do sk³adania �wiadectw, które nie powinny jednak przybieraæ
formy przypominaj¹cej homiliê67.

Analizuj¹c normy kodeksowe, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e prawodawca w dzie³o
pos³ugi przepowiadania S³owa Bo¿ego w³¹czy³ � we w³a�ciwym im wymiarze
� równie¿ �wieckich, gdy¿ ca³y Lud Bo¿y odpowiedzialny jest za zwiastowa-
nie Ewangelii. Zadanie to spoczywa na nich w sposób bardziej szczególny
w sytuacji opisanej przez kan. 225 § 1 � chodzi mianowicie o takie �okolicz-
no�ci, w których tylko przez �wieckich ludzie mog¹ us³yszeæ Ewangeliê
i poznaæ Chrystusa�68.

64 Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja Sacrosanctum Concilium, nr 52,
w: Sobór Watykañski II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski, nowe t³uma-
czenie, Poznañ 2002.

65 Por. J. Janicki, Liturgia s³owa, w: Msza �wiêta, red. W. �wierzawski, Kraków
1992, s. 236.

66 Por. P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytu³a, J. Bakalarz TCh, Komentarz do Ko-
deksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 3, dz. cyt., s. 21; Code de droit canonique
annoté�, dz. cyt., s. 671�673.

67 Por. Stolica Apostolska, Instrukcja o niektórych kwestiach�, dz. cyt., s. 36;
Interpretacje autentyczne kanonów KPK, w: Kodeks Prawa Kanonicznego. Komen-
tarz, red. P. Majer, dz. cyt., s. 1324.

68 Por. kan. 225 § 1 KPK 1983; J. Dyduch, W. Góralski, E. Górecki, J. Krukowski,
M. Sitarz, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II, 1, dz. cyt., s. 44�46;
W. Góralski, Lud Bo¿y. Ko�cielne prawo osobowe, Czêstochowa 1996, s. 29n.
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*   *   *

Zadaniem tych wszystkich, którzy przynale¿¹ do wspólnoty Ludu Bo¿ego
jest g³oszenie Ewangelii. Jednak zwi¹zany z tym obowi¹zek jest zale¿ny od
stanu ¿ycia wiernych oraz od pe³nionego przez nich urzêdu ko�cielnego. Na
duchownych ci¹¿y jurydyczny obowi¹zek przepowiadania, który nale¿y trak-
towaæ w wymiarze kategorycznego imperatywu, wynikaj¹cego z norm prawa
ko�cielnego. Natomiast obowi¹zek wiernych �wieckich w tej materii ma
inny wymiar, gdy¿ jest on obowi¹zkiem moralnym. To zró¿nicowanie jest
konsekwencj¹ tego, i¿ zadanie g³oszenia Dobrej Nowiny przys³uguje duchow-
nym na mocy sakramentu �wieceñ, natomiast �wieckim na mocy sakramentu
chrztu i bierzmowania. KPK 1983 wylicza w porz¹dku hierarchicznym tych,
na których ci¹¿y obowi¹zek g³oszenia Ewangelii, a mianowicie: biskupów,
prezbiterów, diakonów, cz³onków instytutów zakonnych oraz szafarzy nad-
zwyczajnych, jakimi s¹ �wieccy. Na pierwszym miejscu zadanie przepo-
wiadania S³owa Bo¿ego w ca³ym Ko�ciele nale¿y do biskupów. Prawodawca
stanowi, ¿e powinni oni g³osiæ Ewangeliê osobi�cie. Do ich zadañ nale¿y
ponadto koordynacja i nadzorowanie przepowiadania w ich ko�cio³ach
partykularnych. Równie¿ prezbiterzy i diakoni na mocy sakramentu �wiêceñ
s¹ powo³ani do tego, aby g³osiæ Ewangeliê, jako wspó³pracownicy urzêdu bi-
skupa. Stosownie do norm kodeksowych mog¹ oni przepowiadaæ w ca³ym
Ko�ciele, ale wymagana jest do tego aprobata biskupa. Gdyby istnia³a jaka�
powa¿na i zgodna z prawem przyczyna, to ordynariusz mo¿e im zabroniæ
przepowiadaæ lub ograniczyæ im to uprawnienie. Takie ograniczenie mo¿e
równie¿ wynikaæ z norm prawa partykularnego. Ponadto powinni oni otrzy-
maæ zgodê na przepowiadanie od w³a�ciwego rz¹dcy ko�cio³a. Na trzecim
miejscu prawodawca wymienia zakonników, którym nie wolno przepowiadaæ
bez dodatkowej zgody w³asnego prze³o¿onego zakonnego. Normy KPK 1983
dopuszczaj¹ równie¿ � co stanowi zupe³n¹ nowo�æ � wiernych �wieckich do
g³oszenia S³owa Bo¿ego na zasadzie wyj¹tkowej, je¿eli domaga siê tego
konieczno�æ, albo gdy zaleca to po¿ytek. Chodzi tutaj o takie okoliczno�ci,
w których tylko poprzez �wieckich ludzie mog¹ us³yszeæ Ewangeliê i poznaæ
Chrystusa. Jednak i w tym przypadku prawodawca zastrzega g³oszenie
homilii wy³¹cznie kap³anom i diakonom.
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Résumé

LES SUJETS OBLIGÉS À L�ANNONCE DE LA PAROLE DE DIEU

SELON LE CIC 1983

Dans son article � �Les sujets obligés à l�annonce de la Parole de Dieu selon le
CIC 1983� � l�auteur présente les normes du droit canonique du Livre III �De eccle-
siae munere docendi� de CIC 1983, à ce sujet. Tous les fideles ont le devoir et le droit
d�annoncer l�Évangile au monde. Le CIC 1983 énumére dans l�ordre hiérarchique ceux
qui sont obligés prêcher l�Évangile. Les normes du Livre III de Code se réfèrent aux
différentes responsabilités détenues à l�égard du ministère de la Parole par les évê-
ques, les prêtres, les diacres, les religieux et les laïcs. La proclamation de l�Évangile par
les clercs provient d�un mandat que l�Église a reçu du Seigneur et constitue un devoir
juridique. Cette mission n�est pas une action facultative, mais un devoir qui relève
d�un impératif catégorique. Par contre le devoir des laïcs à ce sujet est moral. La charge
d�annoncer l�Évangile est confiée principalement au Pontife Romain et au Collège des
Évêques. Les prêtres, comme coopérateurs des évêques, ont pour premier devoir d�an-
noncer l�Évangile à tous les hommes. Les prêtres ont partout la faculté de prêcher, mais
ils peuvent l�exercer avec le consentement du recteur de l�église, à moins que cette
faculté n�ait été restreinte ou enlevée par l�ordinaire compétent, ou qu�une autorisation
expresse ne soit requise par une loi particulière. Les diacres aussi sont obligés à l�an-
nonce de la Parole de Dieu, en communion avec l�évêque et son presbyterium. L�Eglise
est une société qui s�incarne dans les personnes qui la constituent formellement
par leur adhésion ou incorporation, par l�entremise du baptême perfectionné par la
confirmation. C�est pourquoi les fidèles chrétiens jouissent, en qualité des membres
du Peuple de Dieu, du droit de prêcher la Parole de Dieu, individuellement ou en
association. Les laïcs peuvent être admis à prêcher dans une église ou un oratoire si le
besoin le requiert en certaines circonstances ou si l�utilité le suggère dans des cas
particuliers. L�homélie qui fait partie de la célébration de l� Eucharistie elle-même est
réservée au prêtre ou au diacre.

Ks. dr Wojciech W¥SIK � ur. w 1967 r. w Gliwicach. Ukoñczy³ studia w WSD
w Kielcach, z tytu³em magistra teologii, a nastêpnie studia specjalistyczne z zakresu
prawa kanonicznego na KUL-u. Wiceoficja³ S¹du Biskupiego w Kielcach i wyk³adowca
prawa kanonicznego w WSD w Kielcach. Autor hase³ z zakresu prawa kanonicznego
w Encyklopedii chrze�cijañstwa (Kielce 2000). Publikowa³ swoje artyku³y m.in. w pracy
zbiorowej Wiara i Rozum (Kielce 2001), w �Kieleckich Studiach Teologicznych�,
�Kieleckim Przegl¹dzie Diecezjalnym� oraz �Obecnych�.
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Ks. Henryk M. Jagodziñski � Rzym

KO�CIELNE PRAWO ADMINISTRACYJNE

W POLSKIEJ LITERATURZE KANONISTYCZNEJ

I JEGO NAJNOWSZY ROZWÓJ

1. Prawo administracyjne w Ko�ciele

Sobór Watykañski II w swoim nauczaniu zwróci³ uwagê, ¿e Ko�ció³ jest
nie tylko wspólnot¹ istniej¹c¹ na zasadzie niewidzialnych wiêzów duchowych,
ale jednocze�nie jawi siê jako spo³eczno�æ z jednorodn¹ struktur¹, hierarchicz-
nie uporz¹dkowan¹ oraz kierowan¹ przez zwierzchników, którzy swoj¹ misjê
i w³adzê otrzymali od Jezusa Chrystusa. Ko�ció³ w swoim wymiarze histo-
rycznym rzeczywi�cie wykazuje pewne cechy i dynamizm w³a�ciwy spo³e-
czeñstwom1. ¯ycie ka¿dej spo³eczno�ci regulowane jest przez system norm
maj¹cych na celu jego uporz¹dkowanie. Jednak misja uporz¹dkowania ¿ycia
spo³ecznego nie wyczerpuje siê tylko poprzez ustanowienie pewnych general-
nych norm, które je reguluj¹. Cech¹ charakterystyczn¹ tych norm jest ich
abstrakcyjna natura, jak równie¿ fakt, ¿e nie bior¹ pod uwagê okoliczno�ci
i specyficznych cech konkretnych sytuacji. Aby normy generalne mog³y
w praktyce zrealizowaæ dobro wspólne, które stawiaj¹ sobie za cel, wymagaj¹
one dodatkowych decyzji i dzia³ania ze strony w³adz, które dokonuj¹ tego po-
przez wykonywanie funkcji administracyjnej. Za po�rednictwem funkcji admi-
nistracyjnej w³adze ko�cielne d¹¿¹ do realizacji celów publicznych w sposób
praktyczny i bezpo�redni. Stosuj¹ przy tym �rodki, które maj¹ do dyspozycji dla
promowania ko�cielnego dobra publicznego i dla zaspokojenia konkretnych
potrzeb publicznych2.

Synod Biskupów podczas swojego Pierwszego Zgromadzenie Gene-
ralnego w 1967 r. wypracowa³ i zatwierdzi³ dziesiêæ zasad Principia quae

�Kieleckie Studia Teologiczne�
10 (2011), s. 165�190

1 Por. J. Miras, J. Canosa, E. Baura, Compendio di Diritto amministrativo cano-
nico, Roma 2007, s. 30.

2 Por. tam¿e, s. 32.
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Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant, wed³ug których mia³a siê
dokonaæ rewizja Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK) z 1917 r. W punkcie
siódmym tych¿e principiów zawarto postulat, aby �jasno rozró¿niæ ró¿ne
funkcje w³adzy ko�cielnej, to jest w³adzê prawodawcz¹, administracyjn¹
i s¹downicz¹�. Wspomniane zasady sta³y siê baz¹ pó�niejszych projektów
i propozycji dla przysz³ego KPK, który ostatecznie zosta³ promulgowany
w 1983 r. Niemniej w nowym Kodeksie nie ma ksiêgi bezpo�rednio po�wiê-
conej prawu administracyjnemu. Normy dotycz¹ce tej materii znajduj¹ siê
w ró¿nych ksiêgach wspomnianego Kodeksu, a g³ównie w ksiêgach pierwszej
i siódmej.

Chocia¿ normy prawne, które obecnie kwalifikujemy jako przynale¿ne do
prawa administracyjnego, w pewnym sensie istnia³y odt¹d, odk¹d istnieje samo
prawo, to jednak jego wyodrêbnienie jako osobnej ga³êzi prawa nast¹pi³o do�æ
pó�no i to zarówno w pañstwowych systemach prawnych, jak i w prawie
kanonicznym. Przy czym nale¿y zaznaczyæ, ¿e wyszczególnienie prawa admi-
nistracyjnego jako samodzielnej ga³êzi w prawie �wieckim nast¹pi³o wcze�niej
ani¿eli w prawie kanonicznym.

Warto podkre�liæ, ¿e a¿ do po³owy lat sze�ædziesi¹tych ubieg³ego wieku,
kanoni�ci nie wyró¿niali prawa administracyjnego jako odrêbnej ga³êzi w syste-
mie prawa kanonicznego. Wystarczy wspomnieæ, ¿e w KPK z 1917 r. nawet
nie wystêpowa³y takie okre�lenia, jak �akt administracyjny� czy �sprawiedli-
wo�æ administracyjna�. Istotna zmiana nast¹pi³a dopiero po Soborze Watykañ-
skim II, kiedy papie¿ Pawe³ VI Konstytucj¹ apostolsk¹ Regimini Ecclesiae
Universae (REU) z 15 sierpnia 1967 r. ustanowi³ �Sectio Altera� (druga sekcja)
Sygnatury Apostolskiej. Ten¿e papie¿, zatwierdzaj¹c 25 marca 1968 r. Normae
speciales ad experimendum servandae, uregulowa³ funkcjonowanie pierw-
szego trybuna³u administracyjnego na poziomie Stolicy Apostolskiej.

Od tego czasu rozpoczê³a siê wielka dyskusja w teorii prawa kanonicz-
nego, nie tylko odno�nie do sprawiedliwo�ci administracyjnej, ale równie¿ co
do istnienia i roli prawa administracyjnego w systemie prawa kanonicznego.

Wielu kanonistów w wypracowaniu teorii ko�cielnego prawa administra-
cyjnego inspirowa³o siê doktryn¹ �wieckiego prawa administracyjnego, inni
natomiast odcinali siê od takiego podej�cia. Jednak¿e obecnie nikt nie podaje
w w¹tpliwo�æ istnienia zwi¹zków miêdzy ko�cielnym prawem administracyj-
nym a �wieckim prawem administracyjnym3.

Prace przygotowawcze nad reform¹ KPK z 1917 r. i sam nowy Kodeks
z 1983 r. sta³y siê tematami o¿ywionej dyskusji pomiêdzy kanonistami. W tej
dyskusji brali udzia³ równie¿ liczni autorzy polscy. Promulgowanie nowego
KPK nie zamknê³o dyskusji na temat ko�cielnego prawa administracyjnego.

3 Por. H. M. Jagodziñski, Reskrypt w ko�cielnym prawie administracyjnym,
w: �Kieleckie Studia Teologiczne� (dalej KST), 8 (2009), s. 59�76.
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Po wspomnianym KPK by³y wydane kolejne dokumenty dotycz¹ce prawa
administracyjnego, m.in. Konstytucja apostolska Pastor Bonus, Regolamen-
to Generale della Curia Romana z 1992 r. oraz Motu proprio �Antiqua
ordinatione tribunalium� z 21 czerwca 2008 r., którym Ojciec �wiêty Bene-
dykt XVI, promulgowa³ Lex propria dla Najwy¿szego Trybuna³u Sygnatury
Apostolskiej. Oczywi�cie, wspomniane dokumenty sta³y siê przedmiotem o¿y-
wionej dyskusji i badañ ze strony specjalistów z zakresu prawa kanonicznego,
w szczególny sposób pod k¹tem prawa administracyjnego.

Zagadnienie ko�cielnego prawa administracyjnego w polskim �rodo-
wisku naukowym by³o przedmiotem mojej rozprawy doktorskiej, zatytu³o-
wanej Prawo administracyjne Ko�cio³a w polskiej literaturze kanoni-
stycznej4 , napisanej pod kierunkiem prof. Javiera Canosy na Papieskim
Uniwersytecie �w. Krzy¿a w Rzymie, która zosta³a obroniona w 2001 r., a rok
pó�niej opublikowana. Jako datê pocz¹tkow¹ tego studium wziêto rok 1918,
kiedy Polska odzyska³a niepodleg³o�æ, natomiast rok 1999 przyjêto jako datê
koñcow¹.

2. Autorzy polscy zajmuj¹cy siê ko�cielnym prawem
administracyjnym do roku 2001

Mo¿na stwierdziæ, ¿e narodziny literatury po�wiêconej ko�cielnemu
prawu administracyjnemu w kanonistyce polskiej by³y zwi¹zane z refleksj¹
dotycz¹c¹ prawa procesowego. Momentem fundamentalnym jej pocz¹tków
w �rodowisku polskim by³o wydanie Dekretu Maxima cura de amotione
administrativa ab officio et beneficio curato, 20 sierpnia 1910 r., przez �wiêt¹
Kongregacjê Konsystorsk¹, gdzie zosta³a wyodrêbniona droga administracyj-
na usuwania proboszczów od drogi procesowej. W roku 1911, we Lwowie,
Stanis³aw Wysocki opublikowa³ swoj¹ pracê5 po�wiêcon¹ temu dekretowi, gdzie
nie tylko zauwa¿a, ¿e administracyjne usuwanie proboszczów ró¿ni siê zasad-
niczo od usuwania s¹dowego, ale stwierdza równie¿, ¿e posiada ono w³a�ciwe
sobie postêpowanie, to jest postêpowanie administracyjne.

Pierwszy okres rozwoju tej¿e literatury trwa³ praktycznie a¿ do czasu pro-
mulgacji Konstytucji apostolskiej Regimini Ecclesiae Universae, moc¹ której
zosta³ ustanowiony pierwszy trybuna³ administracyjny w Ko�ciele. Fakt ten
sta³ siê pocz¹tkiem wzmo¿onej refleksji dotycz¹cej ko�cielnego prawa admi-
nistracyjnego.

4 Por. H. M. Jagodziñski, Il Diritto amministrativo della Chiesa nella letteratura
canonistica polacca, Roma 2002.

5 Por. S. Wysocki, Dekret �Maxima cura� o usuwaniu proboszczów w drodze
administracyjnej, Lwów 1911.



168 Ks. Henryk M. Jagodziñski

Po�ród g³ównych autorów refleksji na temat kanoniczego prawa admini-
stracyjnego Ko�cio³a w okresie od KPK z 1917 r. do Soboru Watykañskiego II,
tym, który najbardziej przyczyni³ siê do rozwoju tej¿e dyscypliny prawa kano-
nicznego, by³ bez w¹tpienia Jan Krzemieniecki, zw³aszcza za po�rednictwem
swojej pracy Procedura administracyjna6. W ksi¹¿ce tej wyodrêbni³ i opisa³
tê procedurê, a tak¿e okre�li³ fundamenty doktrynalne koncepcji ko�cielnego
prawa administracyjnego.

Rozró¿nienie miêdzy drog¹ administracyjn¹ i s¹dow¹ stanowi³o zagadnie-
nie, które pobudzi³o rozwój polskiej my�li kanonicznej w dziedzinie prawa
administracyjnego w jej pierwszej fazie rozwoju. W latach piêædziesi¹tych
ubieg³ego wieku to rozró¿nienie znalaz³o swoje odbicie przede wszystkim
w pismach Mariana Myrchy7.

Po Soborze Watykañskim II, pocz¹wszy od promulgacji Konstytucji Regi-
mini Ecclesiae Universae, nast¹pi³ rozkwit pi�miennictwa po�wiêconego
kwestii prawa administracyjnego w Ko�ciele. Wspomniany rozwój prawa ad-
ministracyjnego w polskiej my�li kanonicznej nie pomin¹³ relacji z nauk¹ �wiec-
kiego prawa administracyjnego. W prawie polskim kontakty pomiêdzy dwoma
porz¹dkami prawnymi istnia³y nie tylko na poziomie teoretycznym, ale równie¿
na poziomie instytucjonalnym, w zakresie organizacji studiów prawniczych.
Uniwersytety w Krakowie, Warszawie, Wilnie i Lwowie mia³y Wydzia³y Teo-
logiczne, gdzie funkcjonowa³y te¿ sekcje prawa kanonicznego. Bardzo czêsto
ci sami profesorowie wyk³adali prawo kanoniczne i prawo cywilne. Szczegól-
nie w pierwszych latach po drugiej wojnie �wiatowej wielu profesorów
kanonistów, którzy brali udzia³ w organizowaniu Wydzia³ów Prawa na nowych
uniwersytetach powsta³ych w wyniku zamian dotychczasowych granic Polski,
wyk³ada³o nastêpuj¹ce przedmioty: historia prawa, historia pañstwa i prawa,
prawo rzymskie.

Wielk¹ wagê dla rozwoju ko�cielnego prawa administracyjnego w �rodo-
wisku polskim mia³y instytucje o charakterze uniwersyteckim. Do wybitnych
znawców zagadnienia, którzy przyczynili siê w g³ównym stopniu do rozwoju
ko�cielnego prawa administracyjnego w kanonistyce polskiej, nale¿y zaliczyæ:
Jana Krzemienieckiego, Józefa Krukowskiego i kard. Zenona Grocholewskie-
go. Krzemieniecki w latach dwudziestych ubieg³ego wieku wzbudzi³ zainte-
resowanie w polskiej kanonistyce, wyodrêbniaj¹c w prawie kanonicznym

6 Por. J. Krzemieniecki, Procedura administracyjna, Kraków 1925.
7 Por. M. Myrcha, S¹dy polubowne w prawie kanonicznym. Studium prawno-

-porównawcze, Lublin 1948; Administracyjny wymiar kar, �Polonia Sacra�, 8 (1956),
s. 125�126; �rodki prawne przeciwko s¹dowemu i administracyjnemu wymiarowi
kar,  �Polonia Sacra�, 9 (1957), s. 205�232; �p. Ojciec Gommarus a Booischot Michiels,
�Prawo Kanoniczne�, 9 (1966), nr 1�2, s. 429�444; Prawo karne. Komentarz do Pi¹tej
Ksiêgi Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II, Warszawa 1960.
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ko�cielne prawo administracyjne. Krukowski w pierwszej fazie swoich
badañ skoncentrowa³ siê na zagadnieniu sprawiedliwo�ci administracyjnej
i sukcesywnie rozszerzy³ pole swoich zainteresowañ. Mo¿na stwierdziæ, ¿e
w �rodowisku Fakultetu Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego stworzy³ swoist¹ szko³ê ko�cielnego prawa administracyjnego.
Oryginalno�æ tej szko³y polega³a na przyjêciu przez naukê prawa kanonicz-
nego niektórych osi¹gniêæ wypracowanych w nauce �wieckiego prawa
administracyjnego, oczywi�cie bior¹c pod uwagê specyfikê ko�cielnego
porz¹dku prawnego. G³ównym rezultatem tych badañ sta³a siê ksi¹¿ka
Krukowskiego pt. Administracja w Ko�ciele. Zarys ko�cielnego prawa
administracyjnego8. Jak wyznaje sam autor, praca ta jest owocem jego
wyk³adów na Fakultecie Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych KUL oraz
badañ przeprowadzanych na seminariach naukowych tej¿e uczelni. Jeden
z uczniów Krukowskiego s³usznie zauwa¿y³, ¿e wspomniane opracowanie
stanowi pierwszy systematyczny traktat ko�cielnego prawa administracyj-
nego w literaturze prawniczej. Spo�ród uczniów Krukowskiego, którzy
swoimi publikacjami przyczynili siê do rozwoju tej ga³êzi prawa, wymieniæ
nale¿y takich autorów, jak: Adam Kokoszka, Florian Lempa i Franciszek
Przytu³a.

Kardyna³ Zenon Grocholewski, kanonista o �wiatowej s³awie, z powodu
s³u¿by w Kurii Rzymskiej prowadzi³ zagraniczn¹ dzia³alno�æ naukow¹, publi-
kuj¹c przede wszystkim w jêzykach obcych, choæ te¿ w polskich czasopismach.
Ze wzglêdu na swoj¹ pracê w Najwy¿szym Trybunale Sygnatury Apostolskiej,
od adepta do prefekta, uczestniczy³ on równie¿ osobi�cie w procesie doskona-
lenia sprawiedliwo�ci administracyjnej w Ko�ciele. Odno�nie do ko�cielnego
prawa administracyjnego podkre�la specyfikê jego materii, któr¹ determinuje
sama natura Ko�cio³a. Kard. Grocholewski ukazuje wielk¹ wagê czynników
teologicznych i biblijnych dla sprawiedliwo�ci administracyjnej.

3. Najnowsze publikacje ko�cielnego prawa
administracyjnego w polskiej literaturze kanonistycznej

Pod koniec ubieg³ego wieku i na pocz¹tku nowego mo¿na by³o zaobser-
wowaæ pewien impas w �rodowisku polskich kanonistów, je�li chodzi o publi-
kacje dotycz¹ce prawa administracyjnego. Wielu znacz¹cych kanonistów,
by wymieniæ: Mariana ¯urowskiego, Edwarda Sztafrowskiego i Tadeusza
Pawlaka, zmar³o w ostatnich latach. Józef Krukowski skierowa³ swoje

8 Por. J. Krukowski, Administracja w Ko�ciele. Zarys ko�cielnego prawa admi-
nistracyjnego, Lublin 1985.



170 Ks. Henryk M. Jagodziñski

zainteresowania bardziej w stronê prawa konkordatowego i relacji pomiêdzy
pañstwem a Ko�cio³em, jednak¿e nie porzucaj¹c ca³kowicie zainteresowania
dla ko�cielnego prawa administracyjnego. W polskim komentarzu do KPK
z 1983 r. opracowa³ on komentarze dotycz¹ce aktu administracyjnego oraz
postêpowania administracyjnego w usuwaniu proboszczów9.

Jednak¿e od kilku lat mo¿na zaobserwowaæ w�ród polskich kanonistów
wzrost zainteresowania dla ko�cielnego prawa administracyjnego. Powodów
tego fenomenu nale¿y upatrywaæ przede wszystkim w zwi¹zku z obecno�ci¹
nowego pokolenia kanonistów, którzy zaczêli publikowaæ owoce swoich ba-
dañ. Po�ród tych autorów bez w¹tpienia jako najwa¿niejszy jawi siê Pawe³
Malecha. Na jego pierwszoplanow¹ pozycjê wskazuje nie tylko ilo�æ wyda-
nych opracowañ, ale równie¿ funkcja Kanclerza Najwy¿szego Trybuna³u
Sygnatury Apostolskiej10. Nastêpnie nale¿y wymieniæ bpa Artura G. Miziñ-
skiego11, pomocniczego biskupa lubelskiego, który jednocze�nie zajmuje
stanowisko adiunkta w Katedrze Ko�cielnego Prawa Procesowego Wy-
dzia³u Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego. Oprócz tych autorów na temat prawa administracyjnego

9 Por. J. Krukowski, Konkretne akty administracyjne, w: Komentarz do Kodeksu
Prawa Kanonicznego, t. I., Ksiêga I. Normy ogólne, red. J. Krukowski i R. Sobañski,
Poznañ 2003, s. 94�160: Sposób postêpowania w rozpatrywaniu rekursów admini-
stracyjnych oraz usuwaniu i przenoszeniu proboszczów, w: Komentarz do Kodeksu
Prawa Kanonicznego, t. V, Ksiêga VII. Procesy, red. G. Erlebach, A. Dziêga, J. Krukow-
ski, R. Sztychmiler, Poznañ 2007, s. 420�450.

10 Por. P. Malecha, Najwy¿szy Trybuna³ Sygnatury Apostolskiej w ko�cielnym
porz¹dku prawnym, w Kuria Rzymska. Pomniki chrze�cijañstwa na szlaku do Wiecz-
nego Miasta, red. E. Szczot, Lublin 2007, s. 75�92; �Lex propria� Najwy¿szego Try-
buna³u Sygnatury Apostolskiej, w: �Finis legis Christus. Ksiêga pami¹tkowa
dedykowana ks. profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji 70 urodzin�, t. I,
red. J. Woroceñski i J. Krajczyñski, Warszawa 2009, s. 565�585; ten¿e, Polski wymiar
sprawiedliwo�ci widziany przez pryzmat Sygnatury Apostolskiej, w Orzecznictwo
rotalne w praktyce s¹dowej Ko�cio³a. Materia³y z ogólnopolskiego spotkania pra-
cowników s¹downictwa ko�cielnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 15�16 czerw-
ca 2009. IV Ogólnopolskie forum s¹dowe, red. T. Rozkrut, Tarnów 2010, s. 11�49;
ten¿e, Zawieszenie sprawy s¹dowej o niewa¿no�æ ma³¿eñstwa i przej�cie do procesu
o dyspensê papiesk¹ �super rato� (kan. 1681 KPK). Zagadnienia wybrane, w: �Lux
tua veritas�. Ksiêga pami¹tkowa dedykowana Jego Magnificencji Ksiêdzu Profeso-
rowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70 urodzin. Uniwersytet Papieski Jana
Paw³a II w Krakowie, Wydzia³ Teologiczny, t. XVII, Kraków 2010, s. 509�519.

11 Por. A. G. Miziñski, Motyw rekursu s¹dowego do drugiej sekcji Sygnatury
Apostolskiej, �Roczniki Nauk Prawnych�, 15/2 (2005), s. 233�247; ten¿e, S¹dowa kon-
trola nad aktem administracyjnym w Ko�ciele ³aciñskim, w �Prawo � Administracja �
Ko�ció³�, 1�2 (20�21) (2005), s. 140�167.
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publikowali tak¿e: Grzegorz Leszczyñski12, Tomasz Bia³obrzeski13 i autor
niniejszego artyku³u14. Krukowski w redagowanym przez siebie Komenta-
rzu do Kodeksu Prawa Kanonicznego umie�ci³ niektóre swoje komentarze,
a w�ród nich znacz¹cy komentarz dotycz¹cy konkretnych aktów admini-
stracyjnych. Remigiusz Sobañski, który zmar³ w ubieg³ym roku, w ksi¹¿ce
pt. Metodologia prawa kanonicznego15, dwa paragrafy po�wiêci³ ko�ciel-
nemu prawu administracyjnemu.

Przed podsumowaniem ostatniego dziesiêciolecia w kanonistyce polskiej
odno�nie do ko�cielnego prawa administracyjnego, zostan¹ pokrótce przedsta-
wione publikacje wspomnianych autorów.

3.1. Józef Krukowski

W Komentarzu do KPK z 1983 r., zanim przedstawi³ egzegezê poszcze-
gólnych kanonów z Tytu³u VI De actibus administrativus singularibus,
Pierwszej Ksiêgi Normae Generale, Krukowski zaprezentowa³ pokrótce tê
czê�æ Kodeksu. Przypomnia³, ¿e w KPK z 1917 r., nie by³o tytu³u �Konkretne
akty administracyjne� i zwróci³ uwagê, ¿e zosta³ on umieszczony w KPK
z 1983 r., aby wprowadziæ do kanonicznego porz¹dku prawnego zarówno ter-
minologiê wspó³czesnego prawa administracyjnego, jak te¿ ko�cielny system
normatywny aktów administracyjnych oraz uporz¹dkowaæ ca³o�æ aktów ad-
ministracyjnych okre�lanych tradycyjnie jako reskrypty, przywileje i dyspensy.
Autor stwierdzi³ równie¿, ¿e wyra¿enie �poszczególne akty administracyjne�,
które zosta³o u¿yte w polskim t³umaczeniu KPK z 1983 r. na okre�lenie termi-
nu �acti administrativi singulares�, jest nieodpowiednie w stosunku do jego
tre�ci, a ponadto jest ono obce terminologii u¿ywanej w polskim prawie admi-
nistracyjnym. W miejsce terminu �poszczególne akty administracyjne�, zapro-
ponowa³ wyra¿enie �konkretne akty administracyjne�. Podkre�li³ tak¿e, ¿e akty
administracyjne s¹ typow¹ form¹, za pomoc¹ której wyra¿a siê w³adza wy-
konawcza w swoim funkcjonowaniu. Dla Krukowskiego wyra¿enie �w³adza
wykonawcza� i �w³adza administracyjna� to synonimy. Wyja�ni³, ¿e w³adza
wykonawcza jest jedn¹ z trzech funkcji w³adzy rz¹dzenia, czyli jurysdykcji,
która wydaje akty administracyjne na bazie obowi¹zuj¹cych norm prawnych,
stawiaj¹c sobie za cel zaspokojenie potrzeb w realizacji dobra wspólnego

12 Por. G. Leszczyñski, Charakterystyka rekursu do II sekcji Sygnatury Apostol-
skiej, �Prawo Kanoniczne�, 51/3�4 (2008), s. 261�274.

13 Por. T. Bia³obrzeski, Ustanowienie Trybuna³ów administracyjnych wed³ug
schematu Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1982 r., �Prawo Kanoniczne�, 53/1�2 (2010),
s. 233�244.

14 Por. H. M. Jagodziñski, Reskrypt w ko�cielnym�, art. cyt.
15 Por. R. Sobañski, Metodologia prawa kanonicznego, Warszawa 2009.



172 Ks. Henryk M. Jagodziñski

okre�lonej wspólnoty ko�cielnej, w granicach pewnej dyskrecjonalno�ci, b¹d�
w realizacji norm i dekretów ogólnych. Dekrety administracyjne s³u¿¹ do roz-
wi¹zywania sporów pomiêdzy organami jurysdykcyjnymi, a tak¿e sporów po-
miêdzy organami w³adzy ko�cielnej i podlegaj¹cymi jej wiernymi, lub te¿ s³u¿¹
do wymierzania kar16. Wszystkie akty administracyjne rozwa¿ane w Tytule I,
Pierwszej Ksiêgi KPK odznaczaj¹ siê pewn¹ konkretno�ci¹. Ta charaktery-
styka pozwala odró¿niæ konkretne akty administracyjne od aktów ogólnych,
jakimi s¹ ustawy i dekrety ogólne. Inna jeszcze ró¿nica w odniesieniu do aktów
ogólnych dotyczy sposobu okre�lenia ich adresatów, stopnia powtarzalno�ci
tych¿e aktów oraz formy ustania ich wa¿no�ci17.

W komentarzu do Czê�ci V Sposób postêpowania w rozpatrywaniu
rekursów administracyjnych oraz usuwaniu i przenoszeniu proboszczów,
Ksiêgi VII Procesy18 KPK, Krukowski stwierdzi³, ¿e normy dotycz¹ce proce-
dury administracyjnej odró¿niaj¹ siê od procedury procesowej poprzez ich
wiêksz¹ elastyczno�æ. Okre�laj¹ one postêpowanie w wydawaniu ko�cielnych
aktów administracyjnych oraz rozwi¹zywanie sporów powsta³ych pomiêdzy
jednostk¹ administrowan¹ i autorem aktu administracyjnego, z powodu które-
go adresat czuje siê pokrzywdzony w swoich prawach. Ustanowienie tych
norm by³o spowodowane konieczno�ci¹ zagwarantowania pe³nej ochrony praw
wiernych od ewentualnego nadu¿ycia ze strony organów ko�cielnej w³adzy
wykonawczej.

Krukowski zaakcentowa³, ¿e mo¿na wyró¿niæ ró¿ne typy procedury admi-
nistracyjnej ze wzglêdu na kryterium podzia³u. Jako pierwsze kryte-
rium przedstawi³ zakres regulowanych spraw, wed³ug którego wyró¿ni³
procedurê ogóln¹, dotycz¹c¹ norm dla ca³ej dzia³alno�ci administracyjnej, oraz
procedurê administracyjn¹, szczegó³ow¹ okre�laj¹c¹ zespó³ norm zwi¹zanych
z postêpowaniem w poszczególnych rodzajach spraw. Drugie kryterium
zosta³o okre�lone ze wzglêdu na przedmiot regulowanych spraw, na podstawie
którego wyró¿ni³ procedurê sporno-administracyjn¹, odnosz¹c¹ siê do sposobu
rozstrzygania sporów administracyjnych powsta³ych na skutek zaskar¿enia
aktów administracyjnych, ze wzglêdu na ich nielegalno�æ lub merytoryczn¹
wadliwo�æ19.

Autor sformu³owa³ ponadto swego rodzaju definicjê sprawiedliwo�ci admi-
nistracyjnej, polegaj¹c¹ na zespole norm dotycz¹cych rozstrzygania rekursów
administracyjnych. Cel tych norm upatruje w sprawiedliwym rozpoznawa-
niu i rozstrzyganiu sporów zaistnia³ych pomiêdzy jednostkami prywatnymi
a administracj¹ publiczn¹, wed³ug obowi¹zuj¹cych norm prawa. W tego typu

16 Por. J. Krukowski, Konkretne akty�, dz. cyt., s. 94.
17 Por. tam¿e, s. 95.
18 Por. J. Krukowski, Sposób postêpowania�, dz. cyt., s. 420.
19 Por. tam¿e.
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procesach stron¹ pozwan¹ jest zawsze strona ko�cielna, która mo¿e byæ
stron¹ powodow¹ tylko w wyj¹tkowych sytuacjach.

Krukowski stwierdzi³, ¿e w KPK z 1983 r. �rodki przeciwko wadliwym
aktom administracyjnym dziel¹ siê na dwie grupy. Do pierwszej nale¿¹ �rodki
pojednawcze, które bezpo�rednio maj¹ na celu zapobie¿enie powstawania spo-
rów administracyjnych w sensie formalnym. Natomiast do drugiej � �rodki
apelacyjne, które maj¹ na celu rozpatrzenie i rozstrzygniêcie sporu administra-
cyjnego. Do tych narzêdzi zaliczaj¹ siê:

1) rekurs hierarchiczny do organu wy¿szego od autora zaskar¿onego aktu
i ewentualnie apelacja do trybuna³u administracyjnego przy Konferencji Epi-
skopatu, o ile taki trybuna³ zosta³ ustanowiony;

2) rekurs s¹dowy, czyli apelacja do Najwy¿szego Trybuna³u Sygnatury
Apostolskiej20.

3.2. Pawe³ Malecha

W artykule Najwy¿szy Trybuna³ Sygnatury Apostolskiej w ko�cielnym
porz¹dku prawnym21 Pawe³ Malecha postawi³ sobie za zadanie upowszech-
nienie wiedzy na temat tego organizmu Kurii Rzymskiej, który jest nieznany
w wystarczaj¹cym stopniu nie tylko wielu �wieckim, ale równie¿ i duchow-
nym. Ca³o�æ prezentacji zosta³a podzielona na cztery czê�ci. Czê�æ pierwsza
przedstawia krótk¹ historiê Trybuna³u, czê�æ druga opisuje obszary jego dzia-
³alno�ci i jego kompetencje wed³ug Konstytucji apostolskiej Pastor Bonus,
trzecia analizuje jego specjalne uprawnienia, a czwarta podaje dane statys-
tyczne odno�nie do jego dzia³alno�ci. Autor konstatuje, ¿e w jêzyku polskim
znajduje siê niewiele publikacji dotycz¹cych Najwy¿szego Trybuna³u Sygna-
tury Apostolskiej. W czê�ci historycznej, przybli¿aj¹c kompetencje Signatura
gratiae i Signatura iustitiae, erygowane przez papie¿a Aleksandra VI (1492�
1503), podkre�la, ¿e w zakresie kompetencji Signaturae gratiae by³o równie¿
wydawanie aktów administracyjnych zwi¹zanych z decyzjami s¹dowymi lub
te¿ dotycz¹cych b³êdów formalnych w procedurze s¹dowej22. W pewnym sensie
organizm ten zosta³ ukazany przez pryzmat prawa administracyjnego. Przed-
stawiaj¹c pó�niej Konstytucjê apostolsk¹ Regimini Ecclesiae Universae, pro-
mulgowan¹ przez papie¿a Paw³a VI 15 sierpnia 1967 r., zauwa¿a, ¿e zadaniem
�Sectio Altera� Sygnatury Apostolskiej jest rozwi¹zywanie sporów powsta-
³ych z powodu aktów wydanych przez ko�cieln¹ w³adzê administracyjn¹ i skie-
rowanych na drodze apelacyjnej do Sygnatury Apostolskiej, która ma zbadaæ,
czy zaskar¿ona decyzja nie naruszy³a prawa.

20 Por. J. Krukowski, Sposób postêpowania�, dz. cyt., s. 421.
21 Por. P. Malecha, Najwy¿szy Trybuna³�, art. cyt.
22 Por. tam¿e, s. 76.
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Autor w sposób bardzo jasny stwierdza istnienie w³adzy administracyjnej
w Ko�ciele. W drugiej czê�ci artyku³u, po�wiêconej kompetencjom Sygnatury
Apostolskiej, wyszczególnia trzy sekcje tego Trybuna³u, przyjmuj¹c za pod-
stawê podobnego rozró¿nienia przedmiot oraz rodzaj dzia³alno�ci. Aby lepiej
zilustrowaæ naturê i dzia³alno�æ pierwszej sekcji Sygnatury Apostolskiej,
Malecha bierze przyk³ad z prawa �wieckiego, porównuj¹c j¹ do dzia³alno�ci
w³oskiego Trybuna³u Kasacyjnego �Corte di Cassazione� i jego odpowiedni-
ków: francuskiego �Cour de Cassation� i niemieckiego �Bundesgerichtshof�,
a w Polsce do S¹du Najwy¿szego, który nie jest trybuna³em apelacyjnym,
lecz kasacyjnym, to znaczy kasuj¹cym wyroki trybuna³ów apelacyjnych.

W podobny sposób odwo³uje siê do �wieckiego porz¹dku prawnego, aby
wyt³umaczyæ kompetencje drugiej sekcji Sygnatury Apostolskiej, prezentuj¹c
analogiczne instytucje w nastêpuj¹cych krajach: �Consiglio di Stato� we
W³oszech, �Conseil d�Etat� we Francji, �Oberster Vervaltungsgerichtshof�
w Niemczech oraz Naczelny S¹d Administracyjny w Polsce. Jako g³ówn¹
kompetencjê �Sectio Altera� przedstawia rozstrzyganie sporów powsta³ych
pomiêdzy wiernymi a organami w³adzy administracyjnej w Ko�ciele na sku-
tek wydania poszczególnego aktu administracyjnego. Inn¹ specyficzn¹ cechê
tej sekcji stanowi fakt, ¿e aktualnie jest ona jedynym trybuna³em admini-
stracyjnym w Ko�ciele. Trybuna³ ten rozpatruje rekursy przeciw decyzjom
Kongregacji Kurii Rzymskiej lub te¿ przeciwko decyzjom, które przez nie zo-
sta³y potwierdzone. Z tego faktu nasuwa siê wniosek, ¿e Sygnatura nie mo¿e
os¹dzaæ jakiegokolwiek aktu administracyjnego, który zosta³ wydany przez bi-
skupa miejsca albo wy¿szego prze³o¿onego zakonnego. Sygnatura mo¿e tak¿e
rozpatrywaæ przypadki wynagrodzenia szkód, które zosta³y spowodowane przez
nielegalny akt administracyjny. Odno�nie do u¿ywania w stosunku do tej sekcji
okre�lenia �Sectio Altera�, Malecha jest zdania, ¿e jest ono b³êdne, poniewa¿
obecnie w Sygnaturze Apostolskiej znajduj¹ siê trzy sekcje, a nie jak w prze-
sz³o�ci, kiedy by³y tylko dwie23. Jako kompetencjê drugorzêdn¹ �Sectio
Altera� wymienia rozpatrywanie sporów administracyjnych, które zosta³y jej
powierzone przez Ojca �wiêtego lub Dykasterie Kurii Rzymskiej, oraz
rozstrzyganie sporów dotycz¹cych kompetencji pomiêdzy poszczególnymi
Dykasteriami. Kompetencje te nazywa drugorzêdnymi, poniewa¿ stanowi¹
one nieznaczn¹ czê�æ jej dzia³alno�ci.

Przywo³uj¹c art. 124 Konstytucji apostolskiej Pastor Bonus, który autor
przyjmuje za podstawê dla wyszczególnienia trzeciej sekcji, przedstawia jej
naturê oraz kompetencje24. Jako pierwsze spostrze¿enie wymienia fakt, ¿e
w tej sekcji, Sygnatura nie jest trybuna³em, ale organem administracyjnym,
który czuwa nad w³a�ciwym wymiarem sprawiedliwo�ci w Ko�ciele. Autor

23 Por. P. Malecha, Najwy¿szy Trybuna³�, art. cyt., s. 82.
24 Por. tam¿e, s. 86.
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uwa¿a, ¿e w konsekwencji Sygnatura przypomina Ministerstwo Sprawiedli-
wo�ci w �wieckim porz¹dku prawnym. Dlatego te¿ mog³aby byæ nazywan¹
Kongregacj¹ Sprawiedliwo�ci, poniewa¿ kongregacje w pewnym sensie s¹
odpowiednikami ministerstw. Zakres dzia³alno�ci trzeciej sekcji Sygnatury jest
do�æ szeroki i Malecha dzieli go na cztery podsekcje:

a) stan i aktywno�æ trybuna³ów lokalnych;
b) nadzór nad prawid³ow¹ dzia³alno�ci¹ trybuna³ów lokalnych;
c) rozpatrywanie pró�b o powierzenie ³aski z zakresu wymiaru sprawie-

dliwo�ci;
d) skutki cywilne.
Nastêpnie, mówi¹c o specjalnych uprawnieniach Sygnatury, autor wspo-

mina o upowa¿nieniu, jakie zosta³o jej udzielone do rozpatrywania przypadków
o stwierdzenie niewa¿no�ci ma³¿eñstwa na drodze administracyjnej. Kompe-
tencja ta zosta³a potwierdzona tak¿e przez art. 5 § 2 instrukcji Dignitas con-
nubii. Sygnatura Apostolska mo¿e rozstrzygaæ za po�rednictwem dekretu
w przypadkach, kiedy stwierdzenie niewa¿no�ci wydaje siê byæ ewidentne.
W praktyce jednak mo¿liwo�æ ta jest stosowana bardzo rzadko.

Ojciec �wiêty Benedykt XVI, 21 czerwca 2008 r., wyda³ Motu proprio
�Antiqua ordinatione tribunalium�, którym promulgowa³ Lex propria Naj-
wy¿szego Trybuna³u Sygnatury Apostolskiej. Malecha by³ pierwszym, który
opublikowa³ artyku³ po�wiêcony temu dokumentowi. Nosi on tytu³: �Lex pro-
pria� Najwy¿szego Trybuna³u Sygnatury Apostolskiej25. W pierwszej czê-
�ci artyku³u przypomnia³ �iter� wspomnianych przepisów prawnych i wyja�ni³,
dlaczego okres próbny przepisów zatwierdzonych �ad experimentum� trwa³
a¿ 40 lat. Jako g³ówne przyczyny tak d³ugiego trwania tego okresu wymieni³
prace nad KPK z 1983 r., oraz prace nad rewizj¹ Konstytucji apostolskiej
Regimini Ecclesiae Universae, które w konsekwencji doprowadzi³y do uchwa-
lenia nowej Konstytucji o Kurii Rzymskiej Pastor Bonus. Po promulgowaniu
tej konstytucji trwa³y intensywne prace nad przygotowaniem Kodeksu Kano-
nów Ko�cio³ów Wschodnich, nastêpnie pracowano nad instrukcj¹ dotycz¹c¹
procesów ma³¿eñskich Dignitas connubii i nad Regulaminem Generalnym
Kurii Rzymskiej. Wreszcie, na pocz¹tku roku 2000, Kongres Sygnatury rozpo-
cz¹³ prace nad istniej¹cymi ju¿ Normae speciales. W tych dzia³aniach pewien
priorytet przyznano kwestiom sporno-administracyjnym, to znaczy zagadnie-
niom zwi¹zanym z dzia³alno�ci¹ drugiej sekcji Sygnatury, które w pewnym
sensie mia³y wp³yw na rewizjê innych kwestii wchodz¹cych w zakres dzia³al-
no�ci Sygnatury26. W niektórych przypadkach zwrócono siê o pomoc eksper-
tów spoza Sygnatury. Sta³o siê tak miêdzy innymi w przypadku procesu

25 Por. P. Malecha, Lex propria�, art. cyt.
26 Por. tam¿e, s. 568.
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administracyjnego odno�nie do kwestii dotycz¹cej mo¿liwo�ci wniesienia
pro�by do Sygnatury Apostolskiej o udzieleniu odszkodowania, niezale¿nie od
rekursu, którego przedmiotem jest wa¿no�æ aktu administracyjnego.

Nastêpnie autor przedstawi³ ogólne kryteria rewizji przepisów uprzednio
obowi¹zuj¹cych i przeanalizowa³ sze�æ tytu³ów, na które zosta³y podzielone
nowe Normae speciales. Odno�nie Tytu³u IV De processu administrativo.
Malecha stwierdza, ¿e zawiera on najwiêcej nowo�ci w stosunku do poprzed-
nich przepisów. Lex propria dostosowa³a dotychczasowy proces administra-
cyjny, który opiera³ siê na licznych normach przejêtych z prawa administracyj-
nego �wieckiego, obowi¹zuj¹cego w latach sze�ædziesi¹tych w niektórych
krajach Europy Zachodniej, do wspó³czesnych wymagañ Ko�cio³a27. W kon-
sekwencji obecny proces administracyjny otrzyma³ charakter kanoniczny.
Rozpatruj¹c Tytu³ V De administrativa ratione procedenti, zwraca uwagê,
¿e dotyczy on jednego z najwa¿niejszych zadañ Sygnatury, to znaczy czuwania
nad w³a�ciwym funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwo�ci w Ko�ciele. Oprócz
tego konstatuje, ¿e nowe przepisy s¹ bardziej przejrzyste dziêki nowemu
podzia³owi norm na normy postêpowania ogólnego i normy szczegó³owe doty-
cz¹ce procedury w poszczególnych kompetencjach, o których mówi sze�æ
rozdzia³ów tego tytu³u. Jako g³ówne nowo�ci nowego prawa wymienia:
mo¿liwo�æ osadzenia spraw równie¿ odno�nie �meritum� (art. 111 § 3); nowa
procedura dyscyplinarna wobec pracowników trybuna³ów (art. 113); zasy-
gnalizowanie mo¿liwo�ci uzyskania dyspensy od drugiej decyzji pozytywnej
w sprawach o stwierdzenie niewa¿no�ci ma³¿eñstwa (art. 115); zasygnali-
zowanie mo¿liwo�ci stwierdzenia niewa¿no�ci w przypadkach, które nie
wymagaj¹ �accurationem disquisitionem vel investigationem� (art. 118); nie-
mo¿liwo�æ zaskar¿enia dekretu �executionis� (art. 120 § 1). W konkluzji
podkre�la fakt, ¿e fundamentem nowego prawa by³o do�wiadczenie i juryspru-
dencja d³ugich lat pracy Sygnatury Apostolskiej w kierowaniu ko�cielnym
wymiarem sprawiedliwo�ci. Z tego te¿ powodu prawo to nie jest jak¹� abs-
trakcyjn¹ konstrukcj¹, ale powsta³o na bazie ¿ycia. Autor wyra¿a nadziejê, ¿e
Lex propria bêdzie tak¿e mia³o po�redni wp³yw na funkcjonowanie wymiaru
sprawiedliwo�ci w ca³ym Ko�ciele28.

W roku 2010 Pawe³ Malecha opublikowa³ artyku³ Polski wymiar spra-
wiedliwo�ci widziany przez pryzmat Sygnatury Apostolskiej29, gdzie
w szczegó³owy sposób zg³êbia dzia³alno�æ polskich trybuna³ów ko�cielnych.
We wstêpie skrótowo przedstawia strukturê, zadania i kompetencje Naj-
wy¿szego Trybuna³u Sygnatury Apostolskiej. Autor wyró¿nia trzy zakresy

27 Por. tam¿e, s. 578.
28 Por. P. Malecha, Lex propria�, art. cyt., s. 585.
29 Por. P. Malecha, Polski wymiar�, art. cyt.
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kompetencji, które w jêzyku potocznym s¹ nazywane sekcjami, o których sze-
rzej pisa³ ju¿ w artykule Najwy¿szy Trybuna³ Sygnatury Apostolskiej w ko-
�cielnym porz¹dku prawnym wydanym w 2007 r. Autor jednak¿e podkre�la,
¿e wed³ug nowego Lex propria tego typu okre�lenie nie jest ca³kiem w³a�ci-
we30. Jednocze�nie zaznacza, ¿e podzia³ na trzy sekcje bêdzie u¿ywany w jego
artykule ze wzglêdów metodologicznych, przy czym skupi siê przede wszyst-
kim na dzia³alno�ci trzej sekcji Sygnatury w roli Ministerstwa Sprawiedliwo�ci,
poniewa¿ sprawy pochodz¹ce z Polski, którymi zajmuj¹ siê pierwsza i druga
sekcja s¹ nieliczne. W dalszej czê�ci opracowania Malecha w sposób syste-
matyczny przedstawia uwagi i zastrze¿enia, które pojawiaj¹ siê najczê�ciej
wobec polskich trybuna³ów ko�cielnych, a ponadto prezentuje niektóre dane
statystyczne, w zestawieniu z danymi europejskimi i �wiatowymi.

Odno�nie pierwszej sekcji, która przypomina polski S¹d Najwy¿szy, kano-
nista informuje, ¿e ostatnia sprawa pochodz¹ca z Polski zosta³a wniesiona
w 2002 r., ale nie maj¹c �fumus boni iuris�, szybko zosta³a zakoñczona. Licz-
niejsze by³y sprawy w drugiej sekcji, która przypomina Naczelny S¹d Admi-
nistracyjny, niemniej w stosunku do innych pañstw by³a to liczba bardzo
skromna. Uwa¿a on, ¿e motywów podobnej sytuacji nale¿y szukaæ w fakcie,
¿e wiele rekursów zosta³o przedstawionych po up³ywie czasu u¿ytecznego,
b¹d� te¿ nie odnosz¹c siê do poszczególnego aktu administracyjnego wydane-
go lub zatwierdzonego przez jedn¹ z Dykasterii Kurii Rzymskiej, takie rekursy
nie zosta³y przyjête. Przy czym zauwa¿a równie¿, ¿e zosta³y wniesione tak¿e
rekursy, które by³y dobrze zredagowane i uzasadnione.

Pisz¹c o trzeciej sekcji Sygnatury, autor stwierdza, ¿e wszystkie polskie
trybuna³y wysy³aj¹ sprawozdania na temat w³asnej dzia³alno�ci do Sygnatury.
Ze sprawozdañ za rok 2007 wynika, ¿e w polskich trybuna³ach pracowa³o 382
sêdziów, z których 35,5 % nie mia³o stopnia akademickiego wymaganego przez
prawo; 92 obroñców wêz³a, z których 36% by³o bez koniecznego stopnia na-
ukowego; i 57 adwokatów31. Ze sprawozdañ mo¿na by³o wywnioskowaæ, ¿e
ta sama osoba pe³ni³a funkcjê sêdziego w wiêcej ni¿ w jednym trybunale. To
samo dotyczy³o adwokatów. W wielu trybuna³ach funkcja obroñcy wêz³a by³a
powi¹zana z funkcj¹ promotora sprawiedliwo�ci. Z przedstawionych danych
jasno wynika, ¿e do�æ du¿y procent pracowników trybuna³ów nie posiada wy-
maganego prawem stopnia akademickiego. Od pewnego czasu dyspensy od
stopnia naukowego udziela siê na czas okre�lony piêciu, trzech, dwóch lat,
a nawet na jeden rok. Te ograniczenia w udzielaniu dyspens maj¹ na celu
pobudziæ pracowników trybuna³ów do spe³nienia wymagania posiadania
odpowiedniego stopnia naukowego. Równie¿ mianowanie sêdziów wydaje siê
problematyczne, gdy¿ zdarza siê, ¿e funkcjê tê pe³ni¹ pracownicy Nuncjatur

30 Por. tam¿e, s. 11.
31 Por. P. Malecha, Polski wymiar�, art. cyt., s. 16.
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w innych krajach, studenci prawa kanonicznego na uczelniach zagranicznych,
jak te¿ i profesorowie ró¿nych uniwersytetów. Po ostatnich interwencjach
Sygnatury Apostolskiej obecnie ka¿dy trybuna³ ko�cielny posiada co najmniej
jednego adwokata. Liczba ta nie jest wystarczaj¹ca, poniewa¿ ka¿da strona
procesu ma prawo do adwokata32.

Odno�nie do dzia³alno�ci trybuna³ów ko�cielnych w Polsce, autor stwier-
dza, ¿e da³o siê zaobserwowaæ wzrost wniesionych spraw o stwierdzenie
niewa¿no�ci ma³¿eñstwa i aktualnie Polska zajmuje pierwsze miejsce w Euro-
pie pod wzglêdem liczby wniesionych spraw tego typu.

W tym samym roku Malecha opublikowa³ artyku³ Zawieszenie sprawy
s¹dowej o niewa¿no�æ ma³¿eñstwa i przej�cie do procesu o dyspensê pa-
piesk¹ �super rato� (kan. 1681 KPK). Zagadnienia wybrane33, gdzie chcia³
przedstawiæ w sposób syntetyczny analizê przej�cia od procesu s¹dowego
o niewa¿no�æ ma³¿eñstwa do procesu administracyjnego o dyspensê papiesk¹
od ma³¿eñstwa zawartego a niedope³nionego. W artykule zaj¹³ siê tymi norma-
mi prawnymi, które w praktyce s¹dowej sprawiaj¹ najwiêcej problemów lub
te¿ s¹ pomijane w jurysprudencji. Ca³o�æ zagadnienia autor zreferowa³ w czte-
rech czê�ciach. W pierwszej czê�ci omówi³ argumenty, które w latach osiem-
dziesi¹tych sk³oni³y b³ogos³awionego Jana Paw³a II do udzielenia zgody na
prowadzenie procesu o stwierdzenie niewa¿no�ci ma³¿eñstwa, tak¿e po otrzy-
maniu dyspensy super rato. W czê�ci drugiej zaj¹³ siê kwesti¹ zgody stron
�de consensu partium�, o którym mówi kan. 1681 obecnego KPK. Czê�æ
trzeci¹ po�wiêci³ wa¿nemu obowi¹zkowi sêdziego o poinformowaniu stron,
kiedy w trakcie procesu pojawi³a siê w¹tpliwo�æ co do tego, czy ma³¿eñstwo
zosta³o skonsumowane. W ostatniej czê�ci wykaza³ ró¿nice istniej¹ce pomiê-
dzy postêpowaniem trybuna³ów lokalnych a Rot¹ Rzymsk¹. Autor zaznaczy³
równie¿, ¿e proces administracyjny o dyspensê nigdy nie jest oddzielony od
procesu s¹dowego o stwierdzenie niewa¿no�ci ma³¿eñstwa, ale toczy siê
jednocze�nie, chocia¿ w sposób podporz¹dkowany34.

3.3. Bp Artur G. Miziñski

W artykule S¹dowa kontrola nad aktem administracyjnym w Ko�ciele
³aciñskim35 bp Miziñski akcentuje, ¿e ochrona praw osób fizycznych i praw-
nych jest g³ówn¹ funkcj¹ rz¹dzenia i porz¹dku prawnego prawie ka¿dego or-
ganizmu spo³ecznego. Równie¿ w prawie kanonicznym na przestrzeni stuleci

32 Por. tam¿e, s. 21.
33 Por. P. Malecha, Zawieszenie sprawy�, art. cyt.
34 Por. tam¿e, s. 518.
35 Por. A. G. Miziñski, S¹dowa kontrola�, art. cyt.
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zosta³y stworzone ró¿norodne �rodki dla zabezpieczenia praw podmiotowych
wiernych. Od XVIII w. jedynym w praktyce �rodkiem odwo³awczym od ko-
�cielnego aktu administracyjnego by³ rekurs hierarchiczny do kompetentnej
Kongregacji Kurii Rzymskiej. Podobne uregulowanie prawne zosta³o przyjête
w KPK z 1917 r. Autor podkre�la, ¿e papie¿ Pawe³ VI rozpocz¹³ proces ure-
gulowania prawnego sprawiedliwo�ci administracyjnej; mia³ on zamiar ustano-
wiæ sieæ lokalnych trybuna³ów administracyjnych wed³ug Zasad przyjêtych
przez Synod Biskupów w 1967 r. do reformy Kodeksu Prawa Kanonicznego.
Wed³ug Miziñskiego pewien �lad nowej wizji sprawiedliwo�ci administracyjnej
mo¿na dostrzec w Konstytucji apostolskiej Regimini Ecclesiae Universae.
W konsekwencji podzia³u Sygnatury Apostolskiej na dwie sekcje, zosta³ usta-
nowiony pierwszy trybuna³ administracyjny jako najwy¿sza instancja, jednak¿e
trybuna³y ni¿szych instancji nie zosta³y ustanowione. Taka sytuacja mia³a byæ
sytuacj¹ przej�ciow¹. W nowym KPK z 1983 r., kanonem 1445 § 2, Prawo-
dawca udzieli³ �Sectio Altera� Najwy¿szego Trybuna³u Sygnatury Apostol-
skiej kompetencje rozstrzygania sporów powsta³ych na skutek dzia³alno�ci
ko�cielnej administracji, przekazanych zgodnie z prawem, a tak¿e innych spo-
rów administracyjnych, przed³o¿onych jej przez papie¿a lub Dykasterie Kurii
Rzymskiej36. Nastêpnie autor zauwa¿a, ¿e wielki wp³yw na rozwój Sygnatury
Apostolskiej mia³o promulgowanie Konstytucji apostolskiej Pastor Bonus, która
by³a ukoronowaniem odnowy posoborowej Kurii Rzymskiej. Na mocy art. 123
tej¿e konstytucji, Najwy¿szy Trybuna³ Sygnatury Apostolskiej, w swojej �Sec-
tio Altera�, jest kompetentny w rozstrzyganiu o rekursach przeciwko poszcze-
gólnemu aktowi administracyjnemu, który zosta³ wydany lub potwierdzony przez
jak¹� Dykasteriê Kurii Rzymskiej, je¿eli akt ten naruszy³ jak¹� normê prawd¹
w trakcie procedury lub podejmowania decyzji. Taki rekurs musi zostaæ wnie-
siony w ci¹gu 30 dni u¿ytecznych. W takich przypadkach, oprócz wyrokowa-
nia w sprawie legalno�ci aktu, Sygnatura mo¿e wyrokowaæ równie¿ w kwestii
naprawienia szkód spowodowanych przez nielegalny akt, o ile odwo³uj¹cy siê
tego za¿¹da³.

Autor jest zdania, ¿e istniej¹ przes³anki do uzasadnienia tezy, ¿e w rekursie
sporno-administracyjnym stron¹ pozwan¹ jest jednocze�nie ni¿szy organ w³a-
dzy administracyjnej oraz kompetentna Dykasteria Kurii Rzymskiej. Te akty �
to znaczy zarówno akt wydany przez ni¿szy organ w³adzy administracyjnej, jak
i definitywna decyzja bêd¹ca rezultatem rekursu hierarchicznego � nie by³y
traktowane jako jeden akt administracyjny, ale jako dwa ró¿ne akty, chocia¿
odnosz¹ siê do tego samego przedmiotu. Zarówno ni¿szy organ w³adzy admi-
nistracyjnej, jak okre�lona Dykasteria Kurii Rzymskiej, posiadaj¹ pasywny
interes udowodnienia legalno�ci swoich aktów. W tym postêpowaniu Dyka-
steria nie dzia³a w roli trybuna³u s¹dowego. W ramach tej samej administracji

36 A. G. Miziñski, S¹dowa kontrola�, art. cyt., s. 147.
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jest ona tylko wy¿szym hierarchicznie organem autora zaskar¿onego aktu.
Wp³ywa to z natury rzeczy, ¿e jaki� trybuna³ nie mo¿e broniæ swoich wyroków
przed innym trybuna³em. Autor zauwa¿a, ¿e w przeciwnym wypadku taka
sytuacja da³aby wra¿enie postrzegania kompetentnych Dykasterii jako organi-
zmów podleg³ych Sygnaturze37.

Wydaje siê, ¿e dla Miziñskiego pozostaje jeszcze otwarta kwestia odpo-
wiedzialno�ci za szkody spowodowane nielegalnym aktem. Stawia pytanie,
czy obowi¹zek wynagrodzenia szkód ma wzi¹æ na siebie tylko autor aktu, czy
te¿ w ramach solidarno�ci pomiêdzy w³adz¹ ni¿szego a wy¿szego rzêdu rów-
nie¿ kompetentna Dykasteria w przypadku, kiedy akt, o którym mowa, zosta³
potwierdzony przez ni¹ w trakcie procedury rekursu hierarchicznego38.

Biskup stwierdza ponadto, ¿e nie mo¿na mówiæ o istnieniu jakiego� kon-
kretnego systemu sprawiedliwo�ci administracyjnej w Ko�ciele i z tego te¿
powodu jedynym skutecznym �rodkiem odwo³awczym jest rekurs sporno-ad-
ministracyjny39. Z jednej strony gwarantuje on obronê praw podmiotowych
osoby podleg³ej, a z drugiej � skuteczne funkcjonowanie tej¿e administracji.
Analizuj¹c wymagania, jakie musz¹ spe³niaæ podmioty, przedmioty i motywy
rekursu, autor dochodzi do wniosku, ¿e trzeba zrewidowaæ ca³¹ dotychczaso-
w¹ doktrynê odno�nie do rekursów. Uwa¿a tak¿e, ¿e trzeba równie¿ zdefinio-
waæ w sposób ostateczny pojêcie poszczególnego aktu administracyjnego
i ujednoliæ terminologiê w tej materii. Poza tym zaznacza, ¿e po 37 latach ist-
nienia drugiej sekcji Sygnatury Apostolskiej, nale¿a³oby wydaæ nowe normy
dla tego trybuna³u. Na zakoñczenie swojego artyku³u przedstawia hipotezê, ¿e
powinno siê wróciæ do projektu ustanowienia w Ko�ciele trybuna³ów ni¿szego
stopnia, z celem ustanowienia w ko�cielnej administracji w sposób pe³ny syste-
mu podwójnej jurysdykcji. W ukazaniu rozwoju sprawiedliwo�ci administra-
cyjnej Ko�cio³a, autor opiera³ siê przede wszystkim na autorach polskich,
takich jak Z. Grocholewski, J. Krukowski, C. �winiarski i M. ¯urowski.

W tym samym 2005 roku Miziñski opublikowa³ artyku³ zatytu³owany Mo-
tyw rekursu s¹dowego do drugiej sekcji Sygnatury Apostolskiej40, gdzie
przybli¿y³ rozwój pojêcia motywu rekursu, o którym wspomina w tytule, zaczy-
naj¹c od przedstawienia rekursu w �wietle Konstytucji apostolskiej Regimini
Ecclesiae Universae promulgowanej przez Paw³a VI i Konstytucji Pastor
Bonus promulgowanej przez Jana Paw³a II. Motyw rekursu, wed³ug tych dwóch
konstytucji, stanowi³oby naruszenie prawa lub nielegalno�æ aktu administra-
cyjnego. Oprócz tego, autor stara³ siê wykazaæ, ¿e formalnie Konstytucja
Pastor Bonus pozwala³a na przedstawienia ¿¹dania wynagrodzenia szkód

37 Por. A. G. Miziñski, S¹dowa kontrola�, art. cyt., s. 161.
38 Por. tam¿e, s. 162�163.
39 Por. tam¿e, s. 165.
40 A. G. Miziñski, Motyw rekursu�, art. cyt.
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spowodowanych przez akt administracyjny. Ponadto przypomnia³, ¿e s³ownic-
two u¿yte przez Prawodawcê dla zdefiniowania przedmiotu rekursu by³o po-
wodem dla powstania o¿ywionej dyskusji po�ród kanonistów co do rzeczywi-
stego znaczenia u¿ytych terminów. W sposób szczególny okre�lenia �vilatio
legis�, obecne w art. 106 Konstytucji apostolskiej Regimini Ecclesiae Uni-
versae, sprawi³o powstanie ró¿norodnych opinii dotycz¹cego jego znaczenia,
co z kolei spowodowa³o zwrócenie siê do Papieskiej Komisji Interpretacji De-
kretów Soboru Watykañskiego II o wyja�nienie powsta³ych w¹tpliwo�ci. Po-
mimo wydania jednoznacznej odpowiedzi odno�nie do interpretacji wyra¿enia
�violatio legis�, w nauce prawa nadal trwa³a dyskusja na temat rzeczywistego
znaczenia tego terminu. Nastêpnie autor przedstawi³ etapy tej dyskusji. Bazu-
j¹c na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i na art. 123 Konstytucji Pa-
stor Bonus, doszed³ do wniosku, ¿e kanoniczny porz¹dek prawny, w szerokim
sensie, gwarantuje wiernym ochronê ich praw podmiotowych, gdy zosta³y one
naruszone poprzez poszczególny akt administracyjny, zawsze wtedy, kiedy
motywem takiego naruszenia by³o przekroczenie jakiej� normy prawnej w trak-
cie postêpowania czy te¿ podejmowania decyzji. Reasumuj¹c, stwierdzi³, ¿e
motywem rekursu do drugiej sekcji Sygnatury Apostolskiej mo¿e byæ tylko taki
nielegalny akt administracyjny, który zosta³ wydany z naruszeniem normy praw-
nej w procedurze lub w podejmowaniu decyzji. Wed³ug art. 123 § 2 Pastor
Bonus Sygnatura Apostolska, oprócz stwierdzenia nielegalno�ci aktu, mo¿e
tak¿e wyrokowaæ co do wynagrodzenia szkód spowodowanych przez niele-
galny akt administracyjny, o ile odwo³uj¹cy siê bezpo�rednio tego za¿¹da³. Rów-
nie¿ i w tym artykule bpa Miziñskiego widaæ du¿y wp³yw polskich autorów,
o których by³a mowa w jego poprzednim artykule.

3.4. Grzegorz Leszczyñski

Temat rekursu do drugiej sekcji Sygnatury Apostolskiej by³ kontynuowany
tak¿e przez Grzegorza Leszczyñskiego, który w 2008 r. opublikowa³ artyku³
Charakterystyka rekursu do II sekcji Sygnatury Apostolskiej41 . Temat
artyku³u dotyczy w �cis³ym sensie motywu, przedmiotu i podmiotu rekursu.
Autor stara³ siê sprecyzowaæ i uzupe³niæ zasadnicze elementy rekursu do
drugiej sekcji Sygnatury Apostolskiej. Leszczyñski rozpoczyna swój artyku³ od
przypomnienia przemówienia b³ogos³awionego Jana Paw³a II z 1979 r., skiero-
wanego do Roty Rzymskiej, gdzie papie¿ potwierdzi³, ¿e zadaniem Ko�cio³a
jest g³oszenie i ochrona fundamentalnych praw cz³owieka we wszystkich fa-
zach jego egzystencji. Jedno z podstawowych praw cz³owieka to prawo do
obrony, które gwarantuje ochronê osoby, jej praw i jej w³asno�ci42.

41 Por. G. Leszczyñski, Charakterystyka rekursu�, art. cyt.
42 Por. tam¿e, s. 261.
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Jako podmiot, wyró¿nia podmiot aktywny i pasywny; ten, który wnosi re-
kurs i ten, który mu siê przeciwstawia. Zauwa¿a, ¿e interes stron w procesie
jest ró¿ny. Sygnalizuje, ¿e aby rozpocz¹æ procedurê sporno-administracyjn¹,
podstawow¹ rzecz¹ jest posiadanie zdolno�ci prawnej � zarówno ogólnej zdol-
no�ci prawnej, jak te¿ i procesowej � ale przede wszystkim posiadanie interesu
prawnego, który musi byæ osobisty, bezpo�redni i aktualny. Stron¹ odwo³uj¹c¹
siê mo¿e byæ osoba fizyczna, osoba prawna lub organ w³adzy administracyjnej
ni¿szego stopnia. Stron¹ broni¹c¹ swojego stanowiska jest zawsze jaka� Dy-
kasteria Kurii Rzymskiej. Motyw rekursu stanowi nielegalno�æ aktu, to znaczy
�violatio legis�, który Papieska Komisja Interpretacji Dekretów Soboru Waty-
kañskiego II zdefiniowa³a jako �error iuris�. Przedmiotem rekursu jest akt ad-
ministracyjny wydany przez jak¹� Dykasteriê Kurii Rzymskiej. Leszczyñski
podsumowuje swój artyku³ stwierdzeniem, ¿e rekurs jest skuteczn¹ realizacj¹
prawa do obrony w procesie sporno-administracyjnym przeciwko decyzjom
Kongregacji rzymskich i daje mo¿liwo�æ obrony praw wiernych przeciwko
tym¿e decyzjom.

3.5. Henryk M. Jagodziñski

W 2009 r. opublikowa³em artyku³ Reskrypt w ko�cielnym prawie admi-
nistracyjnym43. Przedstawia on pojêcie reskryptu w kontek�cie kano-
nicznego prawa administracyjnego, ze szczególn¹ analiz¹ aktualnych norm
dotycz¹cych tego aktu prawnego. W ramach wstêpu, w sposób syntetyczny,
zosta³a przybli¿ona historia prawa administracyjnego w �rodowisku prawa
�wieckiego. Starano siê ukazaæ, ¿e powstanie tej ga³êzi prawa by³o zwi¹zane
z wypracowaniem teorii o podziale w³adz, który po raz pierwszy znalaz³ swoje
zastosowanie we Francji wraz z rewolucj¹ 1789 r. Zjawisko podzia³u w³adz
rozpowszechni³o siê w innych krajach, który czerpa³y swoj¹ inspiracjê z Fran-
cji i krajów, które pod jej wp³ywem taki podzia³ ju¿ wprowadzi³y.

Nastêpnie w artykule zosta³ przedstawiony rozwój prawa administracyj-
nego w zakresie prawa kanonicznego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na
fakt, ¿e pomiêdzy kanonistami a¿ do po³owy lat sze�ædziesi¹tych ubieg³ego
wieku w ogóle nie mówiono o prawie administracyjnym jako odrêbnej ga³êzi
prawa kanonicznego. Sta³o siê to dopiero w momencie promulgacji przez
papie¿a Paw³a VI Konstytucji apostolskiej Regimini Ecclesiae Universae.

Zaprezentowano te¿ pojêcie aktu administracyjnego, gdzie pomiêdzy
wieloma rodzajami tych aktów, zosta³ wymieniony tak¿e reskrypt. Kolejny
paragraf dotyczy³ pojêcia reskryptu. Zosta³a przedstawiona jego krótka his-
toria od staro¿ytno�ci a¿ do KPK z 1983 r., w którym kan. 59 § 1 zawiera
sformu³owanie, ¿e akt administracyjny jest aktem wydanym na pi�mie przez

43 Por. H. M. Jagodziñski, Reskrypt w ko�cielnym prawie�, art. cyt.
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kompetentn¹ w³adzê wykonawcz¹, którym � zgodnie z jego natur¹ � na czyj¹�
pro�bê udziela siê przywileju, dyspensy czy innej ³aski. Dalej ukazano jego
cechy wspólne z innymi aktami administracyjnymi, to znaczy, ¿e jest to poje-
dynczy akt administracyjny, konkretny, jednostronny, pozas¹dowy, wydany przez
w³adzê wykonawcz¹. W nastêpnych paragrafach zosta³y poddane analizie cechy
charakterystyczne i specyficzne dla reskryptów, czyli to, ¿e stanowi¹ one od-
powied� na czyj¹� pro�bê, wyra¿on¹ na pi�mie, zawieraj¹c¹ udzielenie jakie�
³aski. Motywacja udzielonej ³aski zosta³a wyra¿ona ju¿ przez tego, kto o ni¹
prosi³. Jej ostatecznym celem jest dobro jednej lub wiêcej osób. Ponadto
zosta³a przeanalizowana kwestia kompetentnych w³adz, które mog¹ wydaæ
taki akt. W artykule przedstawiono równie¿ postêpowanie w formowaniu re-
skryptów, z rozwa¿eniem kwestii, kto mo¿e prosiæ o jego udzielenie i jakie
mog¹ wyst¹piæ wady w procesie zwracania siê o jego nadanie. Przybli¿ono te¿
zagadnienie skuteczno�ci reskryptów oraz sposobów i zasad ich wykonania.
Ostatni paragraf zosta³ po�wiêcony udzielaniu pozwoleñ i ³ask w sposób ustny.
Chocia¿ pozwolenia i inne ³aski udzielone w ten sposób nie zaliczaj¹ siê do
reskryptów, jednak¿e wed³ug przepisów kodeksowych odnosz¹ siê do nich te
same normy co do reskryptów. Wymogi, które musz¹ spe³niaæ tego typu akty
prawne, zale¿¹ od zakresu, dla którego zosta³y wydane. Bardziej wymagaj¹ce
s¹ te przewidziane dla zakresu zewnêtrznego, ani¿eli wymogi przewidziane dla
zakresu wewnêtrznego.

3.6. Remigiusz Sobañski

Remigiusz Sobañski jest bardziej znany jako autor ró¿norodnych prac
z zakresu filozofii prawa. W swojej ostatniej ksi¹¿ce, Metodologia prawa
kanonicznego44, jeden z paragrafów po�wiêci³ Interpretacji poszczególnych
aktów administracyjnych45, a drugi Postêpowaniu s¹dowemu i admini-
stracyjnemu46. Odno�nie do aktów administracyjnych stwierdza, ¿e s¹ one
wydawane w rezultacie zastosowania prawa. Zajmuj¹ one najwiêksz¹ czê�æ
przestrzeni prawnej. Akty te tworz¹ dekrety, w�ród których s¹ tak¿e zakazy
oraz reskrypty. Jako wymóg charakterystyczny dla tej kategorii aktów praw-
nych wymienia zrozumienie i formê pisemn¹, jednak¿e wed³ug jego opinii for-
ma pisemna nie jest wymagana do wa¿no�ci. Sobañski zauwa¿a, ¿e w kan. 36
§ 1 KPK, znajduje siê zasada hermeneutyczna, która odnosi siê do wszystkich
poszczególnych aktów administracyjnych � zarówno do dekretów, jak i do re-
skryptów. Zasada ta w pe³ni harmonizuje z kanonami 17 i 18 obecnego KPK,
lecz w silniejszy sposób podkre�la wagê interpretacji filologicznej. Poniewa¿

44 Por. R. Sobañski, Metodologia prawa�, dz. cyt.
45 Por. tam¿e, s. 109�112.
46 Por. tam¿e, s. 118�122.
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akt administracyjny bazuje na normie prawnej, dlatego pomiêdzy autorem aktu
a jego adresatem powinna istnieæ hermeneutyczna jedno�æ47. Nastêpnie autor
przedstawia pozosta³e zasady interpretacyjne dla aktów administracyjnych, które
zawarte s¹ w innych kanonach.

Paragraf dotycz¹cy postêpowania s¹dowego i administracyjnego znajduje
siê w rozdziale pi¹tym jego ksi¹¿ki, zatytu³owanym Stosowanie prawa ko-
�cielnego48. Sobañski stwierdza, ¿e przez stosowanie prawa, nale¿y rozumieæ
korzystanie z uprawnieñ, których udziela okre�lona norma prawna. To korzy-
stanie mo¿e byæ dowolne lub te¿ obowi¹zkowe. Stosowanie prawa wykonuje
siê drog¹ administracyjn¹ b¹d� s¹dow¹. Dla ka¿dej z nich prawo przewiduje
okre�lony sposób postêpowania49. Autor zauwa¿a równie¿, ¿e nie jest ³atwo
dokonaæ jasnego rozgraniczenia, jakie sprawy maj¹ byæ rozwi¹zane na drodze
postêpowania administracyjnego, a jakie na drodze postêpowania s¹dowego.
G³ówny motyw tej trudno�ci dostrzega³ w jedno�ci w³adzy w ko�ciele.

Zasadniczo kary powinny byæ nak³adane na drodze s¹dowej, jednak¿e
bazuj¹c na kan. 1342, Sobañski uwa¿a, ¿e mog¹ byæ tak¿e nak³adane na dro-
dze administracyjnej. Ustalenie, jakie sprawy, na jakiej drodze powinny byæ
rozpatrywane, zale¿y od Prawodawcy ko�cielnego. W niektórych sprawach,
w konkretnym przypadku decyduje siê o tym, jaki rodzaj postêpowania nale¿y
zastosowaæ50. Wed³ug Sobañskiego ró¿nice pomiêdzy drog¹ administracyjn¹
a drog¹ s¹dow¹ ukazuj¹ cele jednego i drugiego postêpowania. Postêpowanie
s¹dowe skierowane jest na ukazanie obiektywnej prawdy, poprzez decyzjê
sêdziego, opartej na moralnej pewno�ci. Natomiast postêpowanie administra-
cyjne jest bardziej ukierunkowane na realizacjê konkretnego dobra, ani¿eli na
ukazanie prawdy. Nie zmierza siê do ukazania aktualnego stanu rzeczy w �wietle
prawa, ale wprowadza siê zamiany w sytuacji prawnej osoby poprzez stoso-
wanie prawa. Na drodze s¹dowej prawo przynosi skutki, kiedy ustanawia siê
adekwatno�æ pomiêdzy norm¹ prawn¹ a sytuacj¹ faktyczn¹, podczas gdy na
drodze administracyjnej norma prawna przynosi skutki, kiedy dobro zostaje
zrealizowane w poszczególnych przypadkach. Organ wykonawczy w zasto-
sowaniu prawa dysponuje wiêksz¹ swobod¹ proceduraln¹ ani¿eli trybuna³ s¹-
dowy. Dla trybuna³u s¹dowego norma prawna jest celem, to znaczy jest nim
ukazanie prawdy, podczas gdy dla organu administracyjnego jest ona �rodkiem
do aktualizacji dobra, które siê osi¹ga, modyfikuj¹c sytuacjê prawn¹ adresa-
tów lub te¿ tworz¹c now¹ sytuacjê prawn¹. W³adza administracyjna musi prze-
strzegaæ prawa, jednak¿e jego zastosowanie zale¿y od konkretnej sytuacji51.

47 Por. R. Sobañski, Metodologia prawa�, dz. cyt., s. 110.
48 Por. tam¿e, s. 114.
49 Por. tam¿e, s. 118.
50 Por. kan. 1709 § 1.
51 Por. R. Sobañski, Metodologia prawa�, dz. cyt., s. 120.
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Rozró¿nienie pomiêdzy celami postêpowania s¹dowego i administracyjnego,
przedstawione przez autora, nie nale¿y rozumieæ jako oddzielenia pomiêdzy
prawd¹ a dobrem. Poniewa¿ ukazanie prawdy s³u¿y równie¿ dobru duchowe-
mu. Zdaniem Sobañskiego to by³o równie¿ motywem, dla którego procesy spe-
cjalne zosta³y uregulowane przez Ksiêgê VII obecnego KPK. Obok procesów
s¹dowych dla stwierdzenia niewa¿no�ci ma³¿eñstwa, umieszczono tam rów-
nie¿ procedurê dla procesów maj¹cych odbywaæ siê na drodze administracyj-
nej (procesy dla dyspensy od ma³¿eñstwa zawartego a nieskonsumowanego)
oraz sprawy, o których postêpowaniu decyduje kompetentna Kongregacja (spra-
wy o stwierdzenie niewa¿no�ci �wiêceñ kap³añskich)52. Autor podkre�la fakt,
¿e nie mo¿na stosowaæ prawa, bez jego interpretacji wed³ug okre�lonych
zasad. Taka interpretacja � dokonana w procesie aplikacji normy prawnej
zarówno na drodze s¹dowej, jak i administracyjnej � skierowana jest do kon-
kretnego przypadku, który nale¿y rozwi¹zaæ.

3.7. Tomasz Bia³obrzeski

Tomasz Bia³obrzeski, w periodyku �Prawo Kanoniczne�, opublikowa³ ar-
tyku³ zatytu³owany Ustanowienie Trybuna³ów administracyjnych wed³ug
schematu Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1982 r.53 Warto wspomnieæ,
¿e autor ten swoj¹ rozprawê doktorsk¹, obronion¹ na Uniwersytecie Nawarra
w Pamplonie, w Hiszpanii, po�wiêci³ normom postêpowania administracyj-
nego w projektach Lex de Procedura administrativa54. W wymienionym
artykule przypomina, ¿e w pracach nad reform¹ KPK postulowano ustano-
wienie trybuna³ów administracyjnych przy Konferencjach Episkopatów,
opieraj¹c siê na nn. 6 i 7 zasad dla reformy Kodeksu, przygotowanych przez
Papiesk¹ Komisjê ds. Rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zasada 6, wy-
chodz¹c od fundamentalnej równo�ci wszystkich wiernych, wskazywa³a na
konieczno�æ wskazania i ochronê praw podmiotowych. Natomiast zasada
7 postulowa³a reorganizacjê postêpowania dla ochrony tych¿e praw. Artyku³
przedstawia zagadnienie trybuna³ów administracyjnych w schemacie KPK
z 1982 r., jednak¿e bez rozwa¿ania tematu Najwy¿szego Trybuna³u Sygnatury
Apostolskiej, poniewa¿ nie wchodzi³ on w zakres kompetencji Papieskiej Ko-
misji Specjalnej De Procedura administrativa. Pewne odniesienie do Sygna-
tury uczyniono przy omawianiu kompetencji trybuna³ów administracyjnych
poszczególnych stopni. Bia³obrzeski stwierdza, ¿e po d³ugich latach studiów
i dyskusji, b³ogos³awiony Jan Pawe³ II wykluczy³ kan. 1737�1740 ze schematu

52 Por. tam¿e.
53 T. Bia³obrzeski, Ustanowienie trybuna³ów�, art. cyt.
54 Por. T. Bia³obrzeski, Las normas de procedimento administrativo en los proy-

ectos de la �Lex de Procedura administrativa�, Pamplona 2007.
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KPK z 1982 r., przez co nie znalaz³y siê one w Kodeksie promulgowanym
w 1983 r. Motywy, które kierowa³y papie¿em dla podjêcia takiej decyzji, pozo-
sta³y nieznane. Wed³ug Bia³obrzeskiego, chocia¿ kanony te nie znalaz³y siê
w nowym Kodeksie, podjêty temat lokalnych trybuna³ów administracyjnych,
a tak¿e dokonania Papieskiej Komisji ds. Rewizji Kodeksu Prawa Kanonicz-
nego i inicjatywy niektórych Ko�cio³ów lokalnych, pozwalaj¹ lepiej poznaæ
kwestiê trybuna³ów administracyjnych i mog¹ równie¿ s³u¿yæ pomoc¹ w pra-
cach nad przysz³ym ustawodawstwem kanonicznym. W podsumowaniu
Bia³obrzeski stawia pytanie, czy KPK z 1983 r. posiada mechanizmy, które
we w³a�ciwy sposób gwarantuj¹ obronê praw podmiotowych i czy w przypad-
ku ich naruszenia istniej¹ odpowiednie instrumenty prawne dla ich odzyskania.
Na to pytanie sam autor odpowiada w sposób twierdz¹cy, podkre�laj¹c, ¿e
wynika ona z norm zawartych w obecnym Kodeksie. Konstatuje, ¿e prawa
wiernych s¹ chronione w sposób odpowiedni i w sytuacji ich naruszenia
wierny mo¿e dochodziæ swoich praw na drodze polubownej, wnie�æ rekurs
s¹dowo-administracyjny lub hierarchiczny. W ten sposób zosta³a zachowana
zasada unikania sporów pomiêdzy wiernymi, a jednocze�nie zostaje zagwa-
rantowana sprawiedliwo�æ w wykonywaniu w³adzy administracyjnej i pozo-
staj¹ zabezpieczone prawa wiernych55.

4. Zakoñczenie

Refleksja nad prawem administracyjnym w polskiej literaturze kanonistycz-
nej po roku 2001 dokonywa³a siê przede wszystkim w formie artyku³ów, które
ukaza³y siê w ró¿nych periodykach oraz w zbiorach studiów prawniczych.
Oprócz Józefa Krukowskiego i zmar³ego w 2010 r. Remigisza Sobañskiego,
autorzy ci nale¿¹ do nowego pokolenia kanonistów, którzy zakoñczyli swoje
studia w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia i na pocz¹tku nowego.
Czêsto odwo³uj¹ siê oni do poprzedniego pokolenia wybitnych prawników, któ-
rzy w szczególny sposób zaanga¿owali siê w studia nad ko�cielnym prawem
administracyjnym, by wspomnieæ J. Krukowskiego, kard. Z. Grocholewskie-
go, M. ̄ urowskiego, F. Lempa czy C. �winiarskiego. Dzie³em, które bez w¹t-
pienia mia³o najwiêkszy wp³yw na m³ode pokolenie polskich kanonistów by³a
Administracja w Ko�ciele. Zarys ko�cielnego prawa administracyjnego
Krukowskiego, w zasadzie pierwszy traktat kanonicznego prawa administra-
cyjnego w Ko�ciele.

W�ród autorów obcych, na których powo³ywali siê w swoich pracach
omawiani kanoni�ci, pojawiaj¹ siê tak znane nazwiska, jak: F. Daneels,
G. P. Montini, J. Canosa, E. Baura, P. Ciprotti, F. Ostillo, S. F. Aumenta,

55 Por. T. Bia³obrzeski, Ustanowienie trybuna³ów�, art. cyt., s. 243.
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P. A. Bonnet, A. Ranaudo P. Moneta, I, Gordon, E. Labandeira, F. Salerno,
J. Hervada, J. Llobell, J. Herranz, E. Graziani.

W analizowanym dziesiêcioleciu pewn¹ oryginalno�ci¹ w gronie polskich
kanonistów odznaczaj¹ siê prace P. Malechy, który w swoich artyku³ach od-
wo³ywa³ siê do prawa �wieckiego oraz wyrazi³ opiniê, ¿e w Sygnaturze Apo-
stolskiej istniej¹ w praktyce trzy, a nie dwie sekcje. Po promulgacji nowego
Lex propria Sygnatury, stwierdzi³, i¿ takie okre�lenie nie jest ju¿ w³a�ciwe, ale
ze wzglêdów metodologicznych dalej u¿ywa³ tego podzia³u. Równie¿ by³ pierw-
szym autorem, który opublikowa³ pracê na temat nowego Lex propria Sygna-
tury, nie tylko w jêzyku polskim, ale tak¿e na �wiecie. Jego artyku³ po�wiêcony
polskiemu wymiarowi sprawiedliwo�ci ukazuje w pewnym sensie, w jaki
sposób refleksja nad prawem administracyjnym zosta³a przyjêta w naszym
Ko�ciele.

Wiêkszo�æ cytowanych prac dotyczy³a zagadnieñ zwi¹zanych w sensie
�cis³ym lub szerokim ze sprawiedliwo�ci¹ administracyjn¹. Prawie zawsze to-
warzyszy³o im przedstawienie historycznego rozwoju omawianych tematów.
Zawieraj¹ wiele interesuj¹cych ocen, a w niektórych przypadkach nawet
kontrowersyjnych.

Miziñski stwierdzi³, ¿e nie mo¿na mówiæ o istnieniu jakiego� konkretnego
systemu sprawiedliwo�ci administracyjnej56. Podj¹³ kwestiê odpowiedzialno-
�ci za szkody wynik³e z nielegalnego aktu administracyjnego, to znaczy posta-
wi³ pytanie, czy obowi¹zek odszkodowania spoczywa tylko na autorze aktu,
czy równie¿ na kompetentnej Dykasterii, która ten akt potwierdzi³a. Autor
jednak nie sformu³owa³ odpowiedzi na zadane pytanie. Postawi³ równie¿
hipotezê, ¿e w przysz³o�ci nale¿a³oby wróciæ do projektu erygowania w Ko-
�ciele trybuna³ów administracyjnych ni¿szego stopnia, z celem pe³nego wpro-
wadzenia systemu podwójnej jurysdykcji w ko�cielnej administracji57.

Sobañski rozwin¹³ koncepcjê kryterium rozró¿nienia pomiêdzy drog¹ ad-
ministracyjn¹ a drog¹ s¹dow¹, wychodz¹c od ostatecznych celów ka¿dej
z tych dróg, to znaczy w pierwszym przypadku jest to tworzenie dobra, nato-
miast w drugim ukazanie prawdy.

Analizowany okres czasu ostatniego dziesiêciolecia nie jest zbyt d³ugi.
Do tej pory szereg w¹tpliwo�ci odno�nie do ko�cielnego prawa administra-
cyjnego znalaz³o swoje wyja�nienie, jest wiêc oczywiste, ¿e nie ukaza³o siê
zbyt wiele prac dotycz¹cych tej tematyki. Jednak¿e nale¿y zauwa¿yæ, ¿e po
Krukowskim nikt nie opracowa³ traktatu ko�cielnego prawa administra-
cyjnego w jêzyku polskim ani nie zredagowa³ podrêcznika dla studentów,
chocia¿ w Polsce istniej¹ dwa wydzia³y prawa kanonicznego. Nale¿y równie¿
przyznaæ, ¿e z wyj¹tkiem Malechy, nikt z polskich autorów nie opublikowa³

56 Por. A. G. Miziñski, S¹dowa kontrola�, art. cyt., s. 165.
57 Por. tam¿e, s. 166.
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prac zwi¹zanych z nowym Lex propria, który to dokument posiada znaczenie
fundamentalne dla prawa administracyjnego w Ko�ciele.

Do�wiadczenie ¿ycia codziennego uczy, jak wa¿n¹ ga³êzi¹ prawa kano-
nicznego jest prawo administracyjne dla lepszego funkcjonowania organizmu
Ko�cio³a. O zainteresowaniu ko�cielnym prawem administracyjnym w �rodo-
wisku polskim �wiadczy fakt, ¿e niedawno zosta³y zorganizowane dwie miê-
dzynarodowe konferencje po�wiêcone tej ga³êzi prawa kanonicznego.

W dniach 7�8 wrze�nia 2010 r., w Toruniu, mia³a miejsce Miêdzynarodowa
Konferencja Prawa Kanonicznego na temat: Organizacja i funkcjonowanie
administracji w Ko�ciele. Konferencja ta zosta³a zorganizowana przez Stowa-
rzyszenie Kanonistów Polskich, Kuriê Diecezjaln¹ Toruñsk¹, a tak¿e przez
Katedrê Ko�cielnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL oraz Wydzia³
Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL. Udzia³ w spotkaniu wzi¹³
ks. kard. Zenon Grocholewski, Prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej,
który mówi³ o Kompetencji Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej.

Wyg³oszone pó�niej referaty dotyczy³y ju¿ wy³¹cznie ko�cielnego prawa
administracyjnego:

1) Józef Krukowski, Podstawy teoretyczno-prawne i teologiczne ko-
�cielnego prawa administracyjnego;

2) Wojciech Góralski, Zasada jedno�ci w³adzy w Ko�ciele a podzia³
jej funkcji na ustawodawcz¹, wykonawcz¹ i s¹downicz¹;

3) Miros³aw Sitarz, Zasada legalno�ci w prawowaniu w³adzy admini-
stracyjnej w Ko�ciele;

4) Wies³aw Wenz, Zasada dyskrecjonalno�ci w sprawowaniu w³adzy
administracyjnej w Ko�ciele;

5) Artur Grzegorz Miziñski, Pojêcie ko�cielnego aktu administracyj-
nego;

6) Józef Wroceñski, Kompetencje administracyjne w Ko�ciele na mocy
w³adzy zwyczajnej i w³adzy zastêpczej;

7) Grzegorz Leszczyñski, Zasady ogólnej procedury administracyj-
nej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.;

8) Tomasz Bia³obrzeski, Wady ko�cielnych aktów administracyjnych;
9) Wies³aw Kraiñski, Kontrola ko�cielnych aktów administracyjnych;

10) Piotr Majer, Odpowiedzialno�æ za szkody wynik³e z nielegalnych
aktów administracyjnych.

Z kolei w Warszawie, w dniach 14�18 wrze�nia 2011 r., odby³ siê XIV
Miêdzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego, którego organizatorem by³
Wydzia³ Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskie-
go w Warszawie przy wspó³pracy �Consociatio Internationalis Studio Iuris
Canonici Promovendo� z siedzib¹ w Rzymie. Kongres zajmowa³ siê proble-
matyk¹ Administracji w Prawie Kanonicznym. W trakcie tego spotkania
wyst¹pi³o z referatami trzech kanonistów:

Ks. Henryk M. Jagodziñski
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1) Józef Krukowski, Podstawy administracji w Ko�ciele;
2) Józef Wroceñski, W³adza administracyjna zwyczajna i zastêpcza;
3) Miros³aw Sitarz, Kanoniczny akt administracyjny a porz¹dek pañ-

stwowy.
S¹dz¹c po tytu³ach prezentowanych zagadnieñ, niew¹tpliwie te dwa wy-

darzenia s¹ �wiadectwem wielkiego zainteresowania polskich kanonistów
kwestiami ko�cielnego prawa administracyjnego, daj¹c jednocze�nie impuls do
dalszego rozwoju refleksji nad t¹ dziedzin¹ prawa w polskiej kanonistyce.

W momencie ukoñczenia niniejszego artyku³u, dokumenty obydwu spo-
tkañ nie zosta³y jeszcze opublikowane.

Riassunto

IL DIRITTO AMMINISTRATIVO DELLA CHIESA NELLA LETTERATURA

CANONISTICA POLACCA ED I SUOI PIÙ RECENTI SVILUPPI

L�articolo in epigrafe ha cercato di presentare la riflessione circa il diritto ammini-
strativo nella letteratura canonistica polacca, successiva all�anno 2001. Nella parte
introduttiva dell�articolo viene presentata brevemente l�origine del diritto amministra-
tivo della Chiesa. Successivamente, vengono presentati gli autori polacchi in materia
fino al 2001.

La nascita della letteratura sul diritto amministrativo della Chiesa nella dottrina
canonistica polacca è legata alla riflessione sul diritto processuale. Il momento fonda-
mentale di tale esordio fu l�emanazione da parte della Sacra Congregazione Concisto-
riale, in data 5 agosto 1910, del Decreto Maxima cura de amotione administrativa
ab officio et beneficio curato, nel quale venne distinta la via amministrativa da quella
processuale nella rimozione dei parroci. L�autore polacco che contribuì maggiormente
allo sviluppo di questa disciplina canonica fu Jan Krzemieniecki, specialmente con
il suo libro Procedura amministrativa, nel quale non solo descrisse questa procedura,
ma individuò i fondamenti dottrinali del concetto di diritto amministrativo nella Chiesa.

Dopo il Concilio Vaticano II e a partire della promulgazione della Costituzione
Regimini Ecclesiae Universae, si osserva una fioritura di produzione letteraria sul
tema. Tra i fautori principali della letteratura canonistica polacca in ambito amministra-
tivo occorre menzionare due docenti universitari: Józef Krukowski e il Card. Zenon
Grocholewski. Si può affermare che nell�ambito della Facoltà di Diritto Canonico dell�Uni-
versità Cattolica di Lublino Krukowski fondò una scuola di diritto amministrativo della
Chiesa. L�originalità della sua impostazione consisteva nella ricezione in ambito cano-
nico dei risultati della dottrina del diritto amministrativo statale, tenendo conto della
specificità dell�ordinamento giuridico della Chiesa. Il principale frutto di questo lavoro
fu il volume intitolato Amministrazione nella Chiesa. Compendio del diritto ammini-
strativo ecclesiale.

A cavallo tra il secolo attuale e il precedente non si è notata una grande attività
nel diritto amministrativo della Chiesa in Polonia. Tuttavia da alcuni anni pare rifiorito

Ko�cielne prawo administracyjne w polskiej literaturze
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l�interesse per il diritto amministrativo della Chiesa da parte di cultori del diritto cano-
nico in Polonia. Il fenomeno è dovuto alla vivacità di una nuova generazione di cano-
nisti che hanno pubblicato gli esiti delle loro ricerche. Fra questi giovani autori,
si segnala per importanza soprattutto Pawe³ Malecha, a ragione del numero delle
sue pubblicazioni ma anche per il suo incarico di Capo della Cancelleria del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica. Poi viene l�Ecc.mo Grzegorz Miziñski, Vescovo
Ausiliare di Lublino e docente presso la Facoltà di Diritto e dell�Amministrazione
dell�Università Cattolica di Lublino. Si possono ancora indicare Grzegorz Leszczyñski,
Tomasz Bia³obrzeski e Remigiusz Sobañski, morto alla fine dell�anno scorso, e l�autore
di quest�articolo.

Ks. dr Henryk Mieczys³aw JAGODZIÑSKI � ur. w 1969 r., w Ma³ogoszczy,
uzyska³ doktorat z zakresu prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie �w.
Krzy¿a w Rzymie, radca Nuncjatury Apostolskiej, obecnie pracuj¹cy w Sekretariacie
Stanu w Watykanie. Autor ksi¹¿ek: Il diritto amministrativo della Chiesa nella lette-
ratura canonistica polacca, Roma 2002. Na przedmurzu chrze�cijañstwa. B³ogos³a-
wiony Kardyna³ Alojzije Stepinac i Chorwacja, Kielce 2009. By ³amaæ chleb i sk³adaæ
dziêkczynienie. Kap³añstwo w pismach niektórych Ojców Apostolskich, Kielce 2010.
Polskie drogi nadziei, Kielce 2010; recenzji ksi¹¿ek: Il vescovo emerito. Riflessioni
confidenziali e profilo giuridico. Sennen Corra, Bruno F. Pighin, Pordenone 2001,
w:�Ius Ecclesiae�, XIV (2002), s. 286�288 oraz Pontificio consiglio per i testi Legislativi,
Legge canonica nella vita nella Chiesa. Indagini e prospettive nel segno del recente
Magistero Pontificio. Atti del Convegno di Studio del XXV anniversario della promul-
gazione del Codice di Diritto Canonico, Aula del Sinodo in Vaticano, 24�25 gennaio
2008, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009, w: �Ius Ecclesiae�, XXII N.
2 (2010), s. 459�468; a tak¿e artyku³ów, m.in.: Communicatio in sacris w Dyrektorium
w sprawie realizacji zasad i norm dotycz¹cych ekumenizmu, �Kieleckie Studia Teolo-
giczne�, 5 (2006), s. 419�432; Stolica Apostolska w obronie praw wierz¹cych w sto-
sunkach z Rosj¹ rewolucyjn¹ w latach 1917�1924, �Studia Sandomierskie�, 13 (2006),
z. 2, s. 49�59; Dokumenty Stolicy Apostolskiej z lat 1991 i 1992, dotycz¹ce zmian,
które zasz³y w Rosji i w krajach Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw, �Studia Sando-
mierskie�, 13 (2006), z. 3, s. 69�90; Historia i wspó³czesno�æ papieskiej dyplomacji,
�Studia Sandomierskie� 15 (2008), z. 4, s. 75�94. Reskrypt w ko�cielnym prawie admi-
nistracyjnym. �Kieleckie Studia Teologiczne�, 8 (2009), s. 59�76.

Ks. Henryk M. Jagodziñski



191Urz¹d i zadania wikariusza s¹dowego

Ks. Jan Józef Janicki � Kraków � Kielce

�WIÊTY PIUS X (1903�1914)
� PAPIE¯ EUCHARYSTII

1. Instaurare  omnia  in  Christo � programem pos³ugi
apostolskiej Piusa X

Ko�ció³ w Europie znalaz³ siê w XIX stuleciu pod wp³ywem bardzo nega-
tywnych dla ¿ycia chrze�cijañskiego skutków rewolucji francuskiej oraz pod
nowym i silnym zagro¿eniem dla ¿ycia religijnego, jakimi by³y rozpowszech-
niany ateizm i materializm1. Pomimo tego ten okres dziejów Ko�cio³a sta³ siê
wiekiem odnowy, opartej na dok³adnym przestrzeganiu tradycji katolickiej we-
d³ug nieomylnego Urzêdu Nauczycielskiego Ko�cio³a, wed³ug �cis³ych norm
liturgicznych oraz wed³ug duchowo�ci rzymsko-³aciñskiej2. Wiek ów by³
równie¿ czasem odszukiwania ukrytych skarbów, które istnia³y w Ko�ciele od
dawna; dokonywa³o siê to poprzez rozwój nauk historycznych zajmuj¹cych siê
pocz¹tkami Ko�cio³a, w tym badaniami nad liturgi¹. Wysi³kom katolickich
naukowców towarzyszy³a pobo¿no�æ eucharystyczna, która znajdowa³a swój
wyraz w Kongresach Eucharystycznych i która ogarnia³a coraz szersze krêgi
wierz¹cych3.

Ko�ció³ podejmuj¹c odnowê ¿ycia chrze�cijañskiego, rozpocz¹³ od odno-
wy liturgii, przekonany, ¿e to najbardziej bêdzie ubogacaæ jego ¿ycie religijne.
W liturgii zaczêto znów dostrzegaæ istotê ¿ycia chrze�cijañskiego i dlatego
w niej szukano jego odrodzenia4; �nie tylko nowymi �rodkami oddzia³ywania�,

�Kieleckie Studia Teologiczne�
10 (2011), s. 191�213

1 Por. M. Banaszak, Historia Ko�cio³a Katolickiego, t. III: Czasy nowo¿ytne
1758�1914, Warszawa 1991, s. 362.

2 Por. B. Neunheuser, Sto lat ruchu odnowy liturgicznej zapocz¹tkowanej
przez o. Prospera Guéranger. Przesz³o�æ i perspektywy, �Ruch Biblijny i Liturgiczny�,
29 (1976), s. 198.

3 Por. tam¿e.
4 Por. L. Beauduin, Modlitwa Ko�cio³a, Kraków 1987, s. 53.
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ale nadaj¹c ¿yciu Ko�cio³a �wyraz tak potrzebnej powagi i dostojeñstwa�5.
Przyk³adowa i klasyczna celebracja liturgiczna w klasztorach, g³ównie bene-
dyktyñskich, oraz duszpasterskie usi³owania wyj�cia z podobn¹ liturgi¹ do
wszystkich wiernych, sta³y siê rysem charakterystycznym tzw. ruchu liturgicz-
nego, który tworzyli teolodzy i duszpasterze z takich o�rodków, jak Solesmes,
Maria Laach, Mont-César (Louvain), Beuron czy Klosterneuburg6.

Pierwsz¹ i najbardziej autorytatywn¹ osob¹ pokazuj¹c¹ liturgiê jako �ró-
d³o ¿ycia duchowego dla ka¿dego chrze�cijanina, a nie tylko dla niewielkich,
�wybranych� grup wiernych, sta³ siê papie¿ Pius X7, �pasterz dusz�, który
programem swojej pos³ugi apostolskiej uczyni³ has³o: Instaurare omnia in
Christo8. Przyjêcie niniejszej dewizy oznacza³o dla tego papie¿a odrodzenie

5 Z. Zieliñski, Papiestwo i papie¿e dwóch ostatnich wieków, cz. II, Poznañ 1986, s. 16.
6 Por. B. Neunheuser, Sto lat ruchu..., dz. cyt., s. 198.
7 W pierwszych dniach sierpnia 2003 roku minê³a setna rocznica wyboru kard.

Giuseppe Melchiorre Sarto na Stolicê Piotrow¹, jako Piusa X, a konklawe, podczas
którego dosz³o do jego wyboru, w sposób szczególny nale¿y do wydarzeñ historycz-
nych Ko�cio³a. W czasie bowiem jego trwania po raz ostatni w dziejach papiestwa
zastosowano weto. Zg³osi³ je w imieniu cesarza Austro-Wêgier, Franciszka Józefa I,
biskup krakowski kard. Jan Puzyna. Cesarz pos³u¿y³ siê ekskluzyw¹, aby nie dopu�ciæ
do wyboru na papie¿a kard. Mariano Rampolla. W Archiwum Kapitulnym na Wawelu
ks. prof. Jacek Urban odnalaz³ nieznane dot¹d historykom �ród³o dotycz¹ce tematyki
owego weto: jest nim relacja samego biskupa krakowskiego kard. Jana Puzyny, który
weto osobi�cie przedstawi³ w imieniu cesarza Franciszka Józefa I [zob. J. Urban, Rela-
cja kard. Jana Puzyny o konklawe 1903 r. i o jego s³ynnym weto, �Folia Historica
Cracoviensia�, 8 (2002), s. 273�276]. Por. J. J. Janicki, �Instaurare omnia in Christo�
papie¿a �w. Piusa X (1903�1914) a odnowa liturgiczna, �Folia Historica Cracovien-
sia�, 10 (2004), s. 167�181.

8 Por. Z. Zieliñski, Papiestwo i papie¿e..., dz. cyt., s. 10n.; Autor uwa¿a, i¿ pro-
gram papieski zawarty w ha�le: Odnowiæ wszystko w Chrystusie (Instaurare omnia
in Christo) �mylnie odczytywano (...) za zapowied� reformy, tu chodzi³o po prostu
o urz¹dzanie wszystkiego w Chrystusie, o pozytywne dzia³anie. To by³o co� znacznie
wiêcej ni¿ reformy. Pius X z góry wykluczy³ jakiekolwiek kompromisy ze �wiatem, który
odchodzi od Chrystusa, zdradza³ swoj¹ �wiadomo�æ nadci¹gaj¹cej ofensywy z³a, ze-
�wiecczenie. Swoj¹ rolê w obliczu tych zjawisk widzia³ w postaci budowniczego króle-
stwa Bo¿ego wbrew ludzkim wzglêdom i rachubom. Nie w¹tpi³ te¿ ani na chwilê, ¿e
zwyciêstwo nale¿y do sprawy Bo¿ej. Nie trzeba tylko wahaæ siê, gdy przychodzi dema-
skowaæ szatana, i nie wolno z nim paktowaæ, zaraz bowiem zatruje on ¿ycie spo³eczne
i prywatne. Chrystus jest jedyn¹ zasad¹ odnowy religijnej, a powrót do niego oznacza
rezygnacjê z nieokie³znanej wolno�ci, której ludzie domagaj¹ siê dlatego, by móc czy-
niæ z³o. Papie¿ wiêc zapowiada walkê z si³ami z³a, a po to, by móc j¹ prowadziæ, trzeba
przede wszystkim usprawniæ szeregi duchowieñstwa, wyznaczyæ mu odpowiedni¹ rolê.
Pius X zaleca³ wiêc zastosowanie wszelkich �rodków ku temu podanych przez Sobór
Trydencki� (tam¿e, s. 11).
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spo³eczeñstwa chrze�cijañskiego nie tylko poprzez ¿arliw¹ obronê praw
Chrystusa i Jego Ko�cio³a, lecz równie¿ podejmowanie pozytywnego dzie³a
reform i inicjatyw,

których cel by³ w zasadzie duszpasterski, a które zmierza³y do pog³êbienia ¿ycia
wewnêtrznego i lepszego wykorzystania jego zasobów. Pius X zabra³ siê do tego
dzie³a z do�wiadczeniem czterdziestu lat spêdzonych z dala od Kurii Rzymskiej
na ró¿nych szczeblach aktywnej pos³ugi duszpasterskiej � z ca³¹ jasno�ci¹
i przedsiêbiorczo�ci¹, której dowody da³, kieruj¹c diecezjami Mantui i Wenecji9.

�w. Pius X, papie¿-odnowiciel wszystkiego w Jezusie Chrystusie, rozpocz¹³
swój pontyfikat od uroczystego potwierdzenia s³uszno�ci rozwijaj¹cego siê ruchu
liturgicznego, i¿ aby odnowiæ prawdziwego ducha chrze�cijañskiego, trzeba
przyprowadziæ ca³¹ wspólnotê wierz¹cych do pierwszego i nie do zast¹pienia
przez inne formy pobo¿no�ci �ród³a tego ducha � mianowicie do czynnego
udzia³u wiernych w liturgii, okre�lonej przez Piusa X jako �wiête misteria (tajem-
nice), a tak¿e publiczna i uroczysta modlitwa Ko�cio³a. Papie¿ naucza³:

Jest naszym najgorêtszym pragnieniem, aby prawdziwy duch chrze�cijañski na
nowo rozkwit³ na wszelki sposób i ogarn¹³ wszystkich wiernych. Jest wiêc rzecz¹
konieczn¹ zatroszczyæ siê przede wszystkim o �wiêto�æ i godno�æ �wi¹tyni, gdzie
wierni siê gromadz¹ w³a�nie, aby szukaæ owego ducha chrze�cijañskiego w jego
pierwszym i niezast¹pionym �ródle, to znaczy w czynnym udziale w �wiêtych
Misteriach oraz w publicznej i uroczystej modlitwie Ko�cio³a10.

Papie¿ Benedykt XVI powiedzia³ w czasie audiencji generalnej 18 sierp-
nia 2010 roku, ¿e

pontyfikat �w. Piusa X pozostawi³ niezatarty �lad w historii Ko�cio³a, a up³ywa³
on pod znakiem wielkiego wysi³ku reformatorskiego, co syntetycznie wyra¿a
motto Instaurare omnia in Christo � �Wszystko odnowiæ w Chrystusie�.
Jego dzia³alno�æ w istocie dotyczy³a ró¿nych dziedzin Ko�cio³a. Od samych
pocz¹tków zaj¹³ siê reorganizacj¹ Kurii Rzymskiej; pó�niej zapocz¹tkowa³ prace
nad redagowaniem Kodeksu Prawa Kanonicznego, który zosta³ promulgowany
przez jego nastêpcê Benedykta XV. Propagowa³ równie¿ reformê studiów i �iter�

9 R. Aubert, Ko�ció³ katolicki od kryzysu 1848 roku do pierwszej wojny �wia-
towej, w: L. J. Rogier, R. Aubert, M. D. Knowles red., Historia Ko�cio³a, t. V: 1848 do
czasów wspó³czesnych, Warszawa 1985, s. 18. Autor uwa¿a, ¿e papie¿ Pius X nie
pozwoli³ siê �opanowaæ� biurokracji i dlatego przeprowadzi³ w ci¹gu krótkiego czasu
(jego pontyfikat trwa³ tylko jedena�cie lat) wiele reform, o które dopominano siê
w Ko�ciele od stuleci, a które w owym czasie uwa¿ano tak¿e za rewolucyjne. By³y to
m.in. dekrety dotycz¹ce Komunii �w. dzieci i czêstego jej przyjmowania przez doro-
s³ych, muzyki ko�cielnej i liturgii, a ponadto wskazania kierowane do ogó³u �wieckich,
które sprawi³y, ¿e Pius X zosta³ uznany za pioniera Akcji Katolickiej (por. tam¿e).

10 Cyt. za: L. Beauduin, Modlitwa Ko�cio³a, s. 84; zob. t³umaczenie w: G. M.
Suñol, Zasady �piewu gregoriañskiego, Poznañ 1957, s. 216.
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formacyjnego przysz³ych kap³anów, zak³ada³ liczne seminaria regionalne, maj¹ce
dobrze zaopatrzone biblioteki i przygotowanych wyk³adowców. Inn¹ wa¿n¹
dziedzin¹ by³a formacja doktrynalna ludu Bo¿ego. Jeszcze w latach, kiedy by³
proboszczem, sam opracowa³ katechizm, a w czasie pos³ugi biskupiej w Mantui
pracowa³ nad tym, aby doprowadziæ do powstania jednego katechizmu, je�li nie
uniwersalnego, to przynajmniej w³oskiego. Jako prawdziwy pasterz rozumia³, ¿e
sytuacja epoki, równie¿ ze wzglêdu na zjawisko emigracji, rodzi³a potrzebê kate-
chizmu, z którego móg³by korzystaæ ka¿dy wierny, niezale¿nie od miejsca zamiesz-
kania i od okoliczno�ci ¿ycia. Gdy zosta³ papie¿em, przygotowa³ tekst doktryny
chrze�cijañskiej dla diecezji Rzymu, który pó�niej upowszechni³ siê w ca³ych W³o-
szech i w �wiecie. Ten katechizm, nazywany �Katechizmem Piusa X�, sta³ siê dla
wielu osób niezawodnym przewodnikiem w poznawaniu prawd wiary, dziêki temu,
¿e by³ napisany jêzykiem prostym, jasnym i precyzyjnym oraz ze wzglêdu na
skuteczno�æ wyk³adu.
Wiele uwagi po�wiêci³ reformie liturgii, zw³aszcza muzyki sakralnej, aby pomóc
wiernym w pog³êbianiu ¿ycia modlitwy i prowadziæ ich do pe³niejszego uczest-
nictwa w sakramentach. W Motu proprio Tra le sollecitudini (1903 r.), które og³o-
si³ w pierwszym roku pontyfikatu, stwierdza on, ¿e pierwszym i nieodzownym
�ród³em prawdziwej duchowo�ci chrze�cijañskiej jest aktywne uczestniczenie
w �wiêtych tajemnicach oraz w publicznej i uroczystej modlitwie Ko�cio³a. Dla-
tego zaleca³ czêste przystêpowanie do sakramentów, opowiadaj¹c siê za codzien-
nym przyjmowaniem Komunii �wiêtej, po dobrym przygotowaniu, i odpowiednio
przyspieszaj¹c pierwsz¹ Komuniê dzieci przez obni¿enie wieku do 7 lat, �kiedy
dziecko zaczyna rozumowaæ�11.

Papie¿ Pius X podejmuj¹c siê realizacji swego programu �odnowienia
wszystkiego w Chrystusie� w dziedzinie liturgii, skoncentrowa³ swe dzia³ania
przede wszystkim na reformie �piewu i muzyki liturgicznej (Motu proprio Tra
le sollecitudini � z 22 listopada 1903 r.), zachêcie skierowanej do doros³ych
do czêstego, codziennego przyjmowania Komunii �w. (Dekret Sacra Triden-
tina Synodus � z 20 grudnia 1905 r.), na dopuszczeniu dzieci do Pierwszej
Komunii �wiêtej w wieku siedmiu lat (Dekret Quam singulari Christus
amore � z 8 sierpnia 1910 r.) oraz na reformie brewiarza, czyli officium
divinum (dzisiejszej Liturgii godzin; Motu proprio Divino afflatu Spiritu
� z 11 listopada 1911 r.)12.

11 Benedykt XVI, Audiencje generalne. 18 sierpnia 2010 � Castel Gandolfo.
�Wszystko odnowiæ w Chrystusie�, �L�Osservatore Romano�, 29 (2010), nr 10, s. 39.

12 Por. M. Righetti, Storia liturgica. I. Introduzione generale, Milano 31964,
s. 52; O. Rousseau, Storia del movimento liturgico, Roma 1961, s. 239; R. Aubert, Das
Reformwerk Pius�X. Eucharistische Dekrete und liturgische Erneuerung, w: H. Jedin
red., Die Kirche in der Gegenwart, VI/2. Die Kirche zwischen Anpassung und Wider-
stand, Freiburg 1985, s. 416�426; R. Aubert, Ko�ció³ katolicki od kryzysu, s. 7�21;
A. Haquin, Les décrets eucharistiques de Pie X. Entre mouvement eucharistique
et mouvement liturgique, �La Maison Dieu�, 203 (1995), s. 61�82.
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2. Codzienne przyjmowanie Komunii �w.
(Dekret Sacra Tridentina Synodus � 20 XII 1905)

W apostolskiej pos³udze Piusa X centralne miejsce zajmowa³a Msza �w.,
w której czynnym uczestnictwie mia³a najpierw s³u¿yæ reforma Msza³u rzym-
skiego. Nie uda³o siê jednak¿e �wiêtemu papie¿owi tego dokonaæ, poza wpro-
wadzeniem pewnych poprawek i uzupe³nieñ. Zdo³a³ natomiast przybli¿yæ
wszystkim wiernym czêst¹ Komuniê �w., w której codzienne uczestnictwo
by³o w wielu czê�ciach Ko�cio³a uwa¿ane dot¹d za praktykê blisk¹ jakiemu�
nadu¿yciu!13 Na pocz¹tku XX wieku, mimo o¿ywionej dyskusji pomiêdzy
zwolennikami i przeciwnikami, nie brakowa³o wielu �rodowisk, które mia³y
odno�nie do czêstej Komunii bardzo jasny pogl¹d �za�. Wielk¹ pomoc¹ w przy-
jêciu takiej postawy by³a encyklika papie¿a Leona XIII Mirae caritatis (1902)14,
która zachêca³a do czêstego przyjmowania Eucharystii, sprzeciwiaj¹c siê
jednocze�nie pozornym powodom powstrzymywania siê od czêstej Komunii,
wysuwanym zw³aszcza we Francji i Belgii. Wielkim zwolennikiem, okre�la-
nym nawet �heroldem� czêstej Komunii �w., by³ we Francji ksi¹dz de Ségur.
Kap³an ten uzasadnia³, ¿e nie stanowi ona nagrody za zdobyte cnoty, lecz
przeciwnie, jest �rodkiem do ich osi¹gniêcia! W publikacji La très sainte
communion, która wbrew oporowi starszych duchownych, sta³a siê bardzo
poczytn¹ (by³a t³umaczona na obce jêzyki), zaleca³ przyjmowanie Komunii co
tydzieñ, a nawet co drugi dzieñ lub te¿ codziennie15. Postawê czêstego przyj-
mowania Komunii �w. bardzo mocno popiera³ rzymski kard. Gennari oraz
biskup Namur, Heylen, wielokrotny przewodnicz¹cy sta³ego Komitetu Miê-
dzynarodowych Kongresów Eucharystycznych. Wielu zwolenników tej
postawy eucharystycznej mo¿na by³o znale�æ nie tylko w ca³ych W³oszech,
ale tak¿e poza jej granicami, zw³aszcza na pó³noc od Alp, a ponadto po�ród
duchowieñstwa zakonnego, w tym szczególnie po�ród jezuitów16. Kiedy za�

13 Por. R. Aubert, Das Reformwerk Pius�X..., dz. cyt., s. 417n; Z. Zieliñski, Papie-
stwo i papie¿e..., dz. cyt., s. 17.

14 Por. AAS, 34 (1901/2), s. 641�644; R. Aubert, Das Reformwerk Pius�X...,
dz. cyt., s. 416; por. M. Banaszak, Historia Ko�cio³a..., dz. cyt., s. 375.

15 R. Aubert, Das Reformwerk Pius�X..., dz. cyt., s. 417; M. Banaszak, Historia
Ko�cio³a..., dz. cyt., s. 375. Historycy podaj¹, ¿e Miêdzynarodowe Kongresy Euchary-
styczne (pierwszy odby³ siê we Francji, w Lille, w 1881 roku) zrodzi³y siê z prywatnej
pobo¿no�ci Marii Tamisier, która otrzyma³a potrzebne �wsparcie� i aprobatê m.in. od
biskupa de Ségur z Pary¿a, biskupa Mermilloda z Fryburga i biskupa Doutreloux
z Lüttich (por. J. F. Choroszy, Z. Jaroszek, Miêdzynarodowe Kongresy Eucharystycz-
ne, Wroc³aw 1997, s. 12).

16 Spo�ród cz³onków Towarzystwa Jezusowego wymienia siê nazwisko francu-
skiego jezuity P. L. Cros�a, który ¿y³ i dzia³a³ w Hiszpanii, a który nie za bardzo troszcz¹c
siê o opory tamtejszej hierarchii, z entuzjazmem rozwija³ czteropunktowy program:
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Don Giovanni Bosco, gorliwy obroñca czêstej Komunii i wczesnej Komunii
dzieci, wspaniale rozwija³ te praktyki eucharystyczne, podziwiany przez
niego ks. Giuseppe Melchiorre Sarto zostaj¹c biskupem, uczyni³ rozwój tych¿e
praktyk najwa¿niejszym punktem swego programu duszpasterskiego. Dlatego
nic dziwnego, ¿e kiedy zosta³ wybrany na papie¿a zatroszczy³ siê o to, by ten
program urzeczywistniæ w ca³ym Ko�ciele. Na przestrzeni tylko dwóch lat, od
30 maja 1905 do 14 lipca 1907 roku, Pius X dwana�cie razy, poprzez dekrety,
listy i przemówienia, zwraca³ uwagê wszystkich na ten problem17. W upo-
wszechnieniu praktyki czêstej Komunii bardzo wiele pomóg³ odbywaj¹cy
siê w Rzymie pod przewodnictwem wikariusza Rzymu kard. Respighiego
i przewodnicz¹cego sta³ego Komitetu bpa Heylena, w dniach 1�4 czerwca
1905 roku, XVI Miêdzynarodowy Kongres Eucharystyczny, w którym po
raz pierwszy uczestniczy³ papie¿, w³a�nie �w. Pius X, który te¿ poprowadzi³
w Bazylice �w. Piotra procesjê na zakoñczenie kongresu. Jednym ze szczegól-
nie wa¿nych tematów ró¿nych spotkañ kongresowych by³a sprawa czêstej,
a nawet codziennej Komunii �w. wiernych18. Z okazji tego kongresu Pius X
zaaprobowa³ i zezwoli³ na rozpowszechnianie modlitwy �o rozszerzanie siê
pobo¿nego zwyczaju codziennej Komunii�, w której zosta³o przypomniane, ¿e
Jezus chcia³ byæ �codziennym lekarstwem i codziennym pokarmem naszej
codziennej s³abo�ci�19 . Decyduj¹cym za� dokumentem sta³ siê dekret �wiêtej
Kongregacji Soboru Sacra Tridentina Synodus (og³oszony na polecenie
papie¿a 20 grudnia 1905 roku) O codziennym przyjmowaniu Komunii �w.
� De quotidiana SS. Eucharistiae sumptione20. W kontek�cie trwaj¹cych
dyskusji i sporów przynosi³ on uzasadnienie teologiczne oraz konkretne prze-
pisy praktyczne (by³y to decyduj¹ce rozstrzygniêcia), precyzuj¹ce np. dwa
warunki, których spe³nienie jest konieczne do przyjêcia Komunii, a mianowi-
cie: stan ³aski (wolno�æ od grzechu ciê¿kiego) i prawdziw¹ intencjê. Dekret
odwo³ywa³ siê do nauczania Chrystusa21, który sta³ siê codziennym pokarmem
dla swoich uczniów, zapewniaj¹c ich, i¿ kto spo¿ywa ten chleb, bêdzie ¿y³

comulgar (komunikowaæ), cada día (codziennie), sin confesarse (bez spowiadania
siê) i hasta la muerte (a¿ do �mierci) (por. R. Aubert, Das Reformwerk Pius�X...,
dz. cyt., s. 417.

17 Por. R. Aubert, Das Reformwerk Pius�X..., dz. cyt., s. 417.
18 Por. J. F. Choroszy, Z. Jaroszek, Miêdzynarodowe Kongresy..., dz. cyt., s. 45n.
19 R. Aubert, Das Reformwerk Pius�X..., dz. cyt., s. 417.
20 Por. Eucharystia w wypowiedziach papie¿y i innych dokumentach Stolicy

Apostolskiej XX w., oprac. R. Rak, London 1987, s. 31 (AAS 38 (1906), s. 400�404).
Autor tego opracowania nadaje temu dekretowi tytu³: O codziennej Komunii �wiêtej.
Por. G. Castella, J. Villiger, Papstgeschichte, III, Zürich 1966, s. 147; A. Haquin, Les
décrets eucharistiques de Pie X..., dz. cyt., s. 66.

21 Por. rozdzia³ szósty Ewangelii wed³ug �w. Jana: cudowne rozmno¿enie chleba
i mowa eucharystyczna.
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na wieki (J 6,51.58) i który nakaza³ im w modlitwie Ojcze nasz prosiæ o �chleb
powszedni�, rozumiany przez ojców Ko�cio³a jako przede wszystkim chleb
eucharystyczny22. Za Soborem Trydenckim dekret przypomina³, i¿

Nasz Zbawiciel, maj¹c odej�æ z tego �wiata do Ojca, ustanowi³ [Naj�wiêtszy]
Sakrament, w którym niejako wyla³ bogactwo swej Bo¿ej mi³o�ci do ludzi, �czy-
ni¹c pami¹tkê dla swych cudów� (Ps 111[110],4), i przez jego spo¿ywanie poleci³
nam czciæ Jego pamiêæ (por. £k 22,19; 1 Kor 11,24), i �g³osiæ Jego �mieræ, dopóki
nie przyjdzie� s¹dziæ �wiat (1 Kor 11,16). Chcia³, aby ten Sakrament przyjmowany
by³ jako duchowy pokarm dla dusz, którym maj¹ siê karmiæ i umacniaæ, ¿yj¹c
¿yciem Tego, który powiedzia³: Kto Mnie spo¿ywa, bêdzie ¿y³ przeze Mnie (J 6,57),
oraz jako �rodek leczniczy uwalniaj¹cy nas od wykroczeñ powszednich i chroni¹-
cy przed grzechami �miertelnymi. Chcia³ ponadto, aby ten sakrament by³ zadat-
kiem naszej przysz³ej chwa³y i wiecznej szczê�liwo�ci23.

Maj¹c na uwadze to nauczanie Soboru Trydenckiego, dekret z 1905 roku
wyra¿a³ ¿yczenie Ko�cio³a, aby �wierni obecni na ka¿dej Mszy przyjmowali
Komuniê nie tylko duchowym pragnieniem, ale tak¿e sakramentalnym przy-
jêciem Eucharystii, a dziêki temu przypad³ im obfitszy owoc Naj�wiêtszej
ofiary�24. Polecany przez �w. Piusa X Dekret Sacra Tridentina Synodus,
uzasadni³ to ¿yczenie Ko�cio³a, które w pe³ni odpowiada pragnieniom Chrystu-
sa Pana, gdy ustanawia³ ten Boski Sakrament. Niejednokrotnie bowiem uczy³
nasz Zbawiciel o potrzebie czêstego po¿ywania Cia³a swego i picia Krwi
swojej Naj�wiêtszej, co wyrazi³ m.in. s³owami: To jest chleb, który z nieba
zst¹pi³ � nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumie-
rali. Kto spo¿ywa ten chleb, bêdzie ¿y³ na wieki (J 6,58).

Ju¿ samo porównanie anielskiego pokarmu z chlebem i mann¹, mog³o daæ uczniom
³atwo do poznania, ¿e jak codziennie po¿ywamy chleb dla wzmocnienia cia³a, jak
Izraelici na pustyni codziennie ¿ywili siê mann¹, tak dusza chrze�cijañska co-
dziennie mo¿e siê karmiæ i posilaæ chlebem, który z nieba zst¹pi³25.

22 Por. Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 34; A. Haquin, Les
décrets eucharistiques de Pie X..., dz. cyt., s. 66.

23 Sobór Trydencki. Sesja 13 (niedziela 11 pa�dziernika 1551). Dekret o Naj�wiê-
tszym Sakramencie Eucharystii. Rozdzia³ 2. Powód ustanowienia Naj�wiêtszego
Sakramentu (cyt. za: Dokumenty Soborów Powszechnych, t. IV (1511�1870), oprac.
A. Baron, H. Pietras, Kraków 2004, s. 447); por. �Breviarium Fidei�. Wybór doktrynal-
nych wypowiedzi Ko�cio³a, oprac. S. G³owa SJ, I. Bieda SJ, Poznañ 1998, s. 400.

24 Sobór Trydencki. Sesja 22 (czwartek 17 wrze�nia 1562). Nauka i kanony
o Naj�wiêtszej ofierze mszy �wiêtej. Rozdzia³ 6 (cyt. za: Dokumenty Soborów Powszech-
nych, t. IV, s. 643; por. �Breviarium Fidei�..., dz. cyt., s. 414).

25 Dekret Sacra Tridentina Synodus (cyt. za: Eucharystia w wypowiedziach
papie¿y..., dz. cyt., s. 32).
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Dekret O codziennej Komunii �w. z 1905 roku przypomina³, ¿e pierwsi
chrze�cijanie, rozumiej¹c dobrze pragnienie swojego Boskiego Mistrza i Na-
uczyciela spo¿ywania Cia³a Syna Cz³owieczego, które jest prawdziwym po-
karmem (por. J 6,53.55) �ka¿dego dnia spieszyli do tego �ród³a si³y, jakim
jest Naj�wiêtszy Sakrament, trwali oni w nauce Aposto³ów i we wspólno-
cie, w ³amaniu chleba i w modlitwach (Dz 2,42). Ojcowie �wiêci i pisarze
ko�cielni przekazali nam, ¿e ten sam zwyczaj przetrwa³ wieki nastêpne, nios¹c
bogate owoce doskona³o�ci i u�wiêcenia�26. Z biegiem czasu jednak¿e, gdy
s³ab³a pobo¿no�æ eucharystyczna, wielu teologów i �wieckich chrze�cijan
zaczê³o �rozprawiaæ o warunkach, rzekomo koniecznych do codziennego
przyjmowania Komunii, i jedni drugich prze�cigali w stawianiu coraz wiêk-
szych i trudniejszych wymagañ�27. Rezultatem tych rozpraw by³o uznanie
niezmiernie ma³ej liczby wiernych za godnych codziennej Komunii �w. i ko-
rzystania z ³ask, jakimi obdarza cz³owieka ten b³ogos³awiony Sakrament. Inni
natomiast mieli siê ograniczyæ do przyjmowania �anielskiego Chleba� raz do
roku, albo co miesi¹c, a najwy¿ej co tydzieñ. Posuniêto siê nawet do �tak
wielkiej surowo�ci�, ¿e wykluczono z grupy osób, którym wolno by³o czê�ciej
przystêpowaæ do Sto³u Pañskiego, ca³e stany i przedstawicieli niektórych
zawodów, np. kupców oraz osoby ¿yj¹ce w ma³¿eñstwie28. Wobec tych opinii
i wprowadzanych zwyczajów, Urz¹d Nauczycielski Ko�cio³a wyda³ w dniu
12 lutego 1679 roku dokument Cum ad aures, potwierdzony przez papie¿a
Innocentego XI (1676�1689), w którym

�wiêta Kongregacja Soboru potêpi³a wspomniane b³êdy i pow�ci¹gnê³a nadu-
¿ycia, o�wiadczaj¹c przy tym, ¿e w miarê pobo¿no�ci i wed³ug zdania w³asnego
spowiednika, ka¿demu, do jakiegokolwiek by nale¿a³ stanu czy zawodu, nie wyj-
muj¹c kupców, ani ludzi ¿yj¹cych w ma³¿eñstwie, wolno przystêpowaæ do czêstej
Komunii �wiêtej29.

W podobny sposób post¹pi³ papie¿ Aleksander VIII (1689�1691), który w do-
kumencie Sanctissimus Dominus noster, z 7 grudnia 1690 roku, potêpi³
twierdzenie Micha³a Baiusa, i¿ warunkiem koniecznym do godnego przy-
jêcia Komunii �w., �jest czysta mi³o�æ Bo¿a, wolna od domieszki wszelkiej
niedoskona³o�ci�30. Pomimo powy¿szego nauczania Ko�cio³a, �pod pozorem
gorliwo�ci o cze�æ i uszanowanie nale¿ne Eucharystii�, nie usta³y dyskusje
o warunkach potrzebnych do czêstszego i godnego przyjmowania Komunii
�w.; niejeden teolog dochodzi³ do wniosku, ¿e na codzienn¹ Komuniê �w.
mo¿na pozwalaæ �jedynie rzadko i to pod warunkiem spe³nienia rozlicznych

26 Tam¿e.
27 Tam¿e, s. 32n.
28 Por. tam¿e, s. 33.
29 Tam¿e.
30 Tam¿e.
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wymagañ�31. Nie brak³o jednak¿e �mê¿ów nauki i pobo¿no�ci¹ wybitnych�, któ-
rzy zbawiennemu i �Bogu mi³emu� zwyczajowi przystêpowania codziennie do
Komunii �w. stawiali daleko mniejsze trudno�ci, ucz¹c, ¿e ¿aden przepis prawa
ko�cielnego nie wymaga �doskonalszego przysposobienia duszy� od tych wier-
nych, którzy codziennie przystêpuj¹ do Sto³u Pañskiego, ani¿eli od tych, którzy
czyni¹ to raz na tydzieñ czy te¿ raz na miesi¹c; �natomiast Komunia �wiêta
codzienna daleko wiêksze przynosi owoce, ni¿ tygodniowa albo miesiêczna�32.
Trwaj¹ce na pocz¹tku XX wieku dyskusje i spory, które niepokoi³y �umys³y spo-
wiedników i sumienia wiernych� sprawi³y, i¿ zwrócono siê do papie¿a Piusa X
z pro�b¹, by swoj¹ powag¹ apostolsk¹ rozstrzygn¹³, jakiego przygotowania wy-
maga codzienna Komunia �w. �tak, aby w naszych czasach, gdy mi³o�æ Bo¿a
i prawdziwa pobo¿no�æ znacznie ostyg³a�, nie tylko nie zmniejsza³ siê, ale raczej
bardziej jeszcze rozpowszechnia³ i wzrasta³ po�ród wiernych zbawienny i �Bogu
tak bardzo mi³y zwyczaj przystêpowania codziennie do Sto³u Pañskiego�33.

�wiêta Kongregacja Soboru (obecnie: Kongregacja ds. Duchowieñstwa),
id¹c za wskazaniami Piusa X, który zawsze pe³en troski o dobro duchowe
wiernych pragn¹³ gor¹co, by wierny lud chrze�cijañski, jak najczê�ciej, ow-
szem codziennie, uczestniczy³ w uczcie niebiañskiej i otrzymywa³ jak najobfit-
sze owoce34, przedstawi³a w tym wzglêdzie, w Dekrecie z 20 grudnia 1905
roku, dziewiêæ postanowieñ.

1. Pierwsze stwierdza³o, ¿e czêsta, a nawet i codzienna Komunia �w., jako
odpowiadaj¹ca gor¹cym ¿yczeniom Chrystusa Pana i Ko�cio³a katolickiego, ma
byæ dozwolona wszystkim wiernym ka¿dego stanu i zawodu, tak aby nie odma-
wiaæ uczestnictwa w Stole Pañskim nikomu, kto jest w stanie ³aski i przystêpuje
do Komunii �w. �z sercem prostym i pobo¿nym, czyli w dobrej intencji�35.

2. Drugim wymaganym warunkiem przyjêcia Eucharystii jest dobra in-
tencja, któr¹ nale¿y rozumieæ jako chêæ przyst¹pienia do Sto³u Pañskiego, nie
wyp³ywaj¹ca tylko z przyzwyczajenia, z pró¿no�ci albo z innych wzglêdów
ludzkich, lecz ze szczerego pragnienia podobania siê Bogu, �ci�lejszego z Nim
zjednoczenia wiêzami mi³o�ci oraz �zaczerpniêcia w Naj�wiêtszym Sakramencie
lekarstwa na uleczenie swych niemocy i b³êdów�36.

31 Tam¿e.
32 Tam¿e, s. 34.
33 Tam¿e.
34 Por. Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 34.
35 Tam¿e. Tekst ³aciñski: �Communio frequens e quotidiana, utpote a Christo Do-

mino et a Catholica Ecclesia optatissima, omnibus Christifidelibus cuiusvis ordinis aut
conditionis pateat; ita ut nemo qui in statu gratiae sit et cum recta piaque mente ad
S. Mensam accedat, prohiberi ab ea possit� (cyt. za: G. Ferraro, San Pio X, teologo
dell�Eucaristia, �Ephemerides Liturgicae�, 124 (2010), s. 313).

36 Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 34. Tekst ³aciñski: �Recta
autem mens in eo est ut qui ad sacram mensam accedit non usui aut vanitati, aut
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3. Ka¿dy, kto czêsto lub codziennie po¿ywa Cia³o Pañskie, powinien siê
staraæ, aby byæ wolnym od grzechów powszednich, przynajmniej tych ca³kiem
dobrowolnych oraz wolnym od przywi¹zania do nich. Jednak¿e, do udzia³u
w Komunii �w. wystarcza, aby byæ wolnym od grzechów �miertelnych i mieæ
silne postanowienie nie pope³niania ich nigdy. Je¿eli bêdzie to w sercu cz³owie-
ka szczere postanowienie, wówczas przez codzienn¹ Komuniê �w. bêdzie
mo¿liwe (z ca³¹ pewno�ci¹) stopniowe pozbycie siê grzechów powszednich
oraz przywi¹zania do nich37.

4. Sakramenty �wiête Nowego Przymierza maj¹ swoj¹ skuteczno�æ
p³yn¹c¹ z ich sprawowania (ex opere operato) i moc¹ udzielon¹ im przez
Chrystusa Pana. Osoba przyjmuj¹ca sakrament, czerpie tym wiêksz¹ ³askê,
im bardziej jest przygotowana. do jego przyjêcia. Trzeba zatem, aby Komuniê
�w. poprzedzi³o odpowiednie przygotowanie, a po jej przyjêciu nast¹pi³o dziêk-
czynienie, stosownie do godno�ci tego Sakramentu oraz w miarê si³, stanu
i warunków osoby przyjmuj¹cej38.

5. Kto czêsto lub codziennie przyjmuje Komuniê �w., powinien siê kiero-
waæ radami i wskazaniami swojego spowiednika, aby przystêpowaæ do Niej,
�z wiêksz¹ roztropno�ci¹ i obfitsz¹ zas³ug¹�. Spowiednicy ze swej strony
natomiast, niech siê wystrzegaj¹ , aby nie zabraniali czêstej, czy codziennej
Komunii �w. osobom bêd¹cym w stanie ³aski i maj¹cym dobr¹ intencjê39.

6. Obowi¹zkiem proboszczów, spowiedników i kaznodziei jest, zgodnie
z nauk¹ Ko�cio³a zawart¹ w katechizmie rzymskim, usilne zachêcanie wiernych
do pobo¿nego i zbawiennego zwyczaju czêstego i codziennego przyjmowania

humanis rationibus indulgeat, sed Dei placito satisfacere velit, ei arctius caritate
coniungi, ac divino illo pharmaco suis infirmitatibus ac defectibus occurrere� (cyt. za:
G. Ferraro, San Pio X..., art. cyt., s. 314).

37 Por. Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 34n. Tekst ³aciñski: �Etsi
quam maxime expediat ut frequenti ac quotidiana Communione utentes venialibus peccati
saltem plene deliberatis eorumque affectu sint expertes, sufficit nihilominus ut culpis mor-
talibus vacent, cum proposito se numquam in posterum peccaturos; quo sincero animi
proposito fieri non potest quin quotidie communicantes a peccatis etiam venialibus, ab
eorumque affectu sensim se expediant� (cyt. za: G. Ferraro, San Pio X..., art. cyt., s. 314).

38 Zob. Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 35. Tekst ³aciñski:
�Cum vero Sacramenta novae Legis etsi effectum suum ex opere operato sortiantur,
maiorem tamen producant effectum quo maiores dispositiones in iis suscipiendis adhi-
beantur, idcirco curandum est ut sedula ad sacram Communionem praeparatio et con-
grua gratiarum actio inde sequatur, iuxta uniuscuiusque vires, conditionem ac officia�
(cyt. za: G. Ferraro, San Pio X..., art. cyt., s. 314).

39 Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 35. Tekst ³aciñski: �Ut
frequens et quotidiana Communio maiori prudentia fiat uberiorique merito augeatur,
oportet ut confessarii consilium intercedat. Caveant tamen Confessarii ne a frequenti
seu quotidiana Communione quemquam avertant, qui in statu gratiae reperiatur et
recta mente accedat� (cyt. za: G. Ferraro, San Pio X..., art. cyt., s. 314).
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Komunii �w. Dziêki bowiem tej praktyce wzrasta w nas zjednoczenie duchowe
z Chrystusem, wzmacnia siê ¿ycie wewnêtrzne, dusza ubogaca siê w skarby
cnót i otrzymuje pewniejsz¹ rêkojmiê wiecznej szczê�liwo�ci40.

�wiêta Kongregacja Obrzêdów sze�ædziesi¹t dwa lata pó�niej powtórzy³a
� w Instrukcji Eucharisticum mysterium (25 V 1967), w krótkim rozdziale
37 zatytu³owanym �Czêsta i codzienna Komunia �w.� � nauczanie Dekretu
Sacra Tridentina Synodus (20 XII 1905, nr 6), przyjêtego i zatwierdzonego
przez �w. Piusa X, w którym zachêca³ wiernych, aby przystêpowali do Ko-
munii �bardzo czêsto, a nawet codziennie�, poniewa¿

jasn¹ jest rzecz¹, ¿e przez czêste lub codzienne przyjmowanie Naj�wiêtszego
Sakramentu zwiêksza siê zjednoczenie z Chrystusem, ¿ycie duchowe otrzymuje
obfitszy pokarm, dusza bardziej wzbogaca siê cnotami, a przyjmuj¹cy otrzymuje
w sposób pewniejszy zadatek wiecznej szczê�liwo�ci, dlatego proboszczowie,
spowiednicy i kaznodzieje niech zachêcaj¹ chrze�cijañski lud do tak zbo¿nej
i zbawiennej praktyki czêstymi napomnieniami i z wielk¹ gorliwo�ci¹41.

7.�8. Wskazania zawarte w punkcie siódmym i ósmym analizowanego
dekretu dotycz¹ czêstego lub codziennego przyjmowania Komunii �w. przez
osoby zakonne, alumnów w seminariach duchownych i w innych chrze�cijañ-
skich ró¿nego rodzaju instytutach dla ludzi m³odych42.

9. Wszyscy pisarze katoliccy powinni, po og³oszeniu tego dokumentu,
powstrzymaæ siê od dalszych, spornych rozwa¿añ dotycz¹cych wymaganych
dyspozycji do czêstego lub codziennego przyjmowania Komunii �w.43

40 Por. Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 35. Tekst ³aciñski:
�Cum autem perspicuum sit ex frequenti seu quotidiana S. Eucaristiae sumptione unio-
nem cum Cristo augeri, spirituali vita uberius ali, animam virtutibus effusis instrui
et aeternae felicitas pignus vel firmius sumenti donari, idcirco Parochi, Confessarii
et concionatores probatam Catechismi romanam doctrinam christianum populum ad
hunc tam pium et tam salutarem usum crebris admonitionibus multoque studio coor-
tentur� (cyt. za: G. Ferraro, San Pio X..., art. cyt., s. 314).

41 Kongregacja Obrzêdów, Instrukcja �Eucharisticum mysterium� (25 V 1967),
nr 37; por. J. Miazek oprac., To czyñcie na moj¹ pami¹tkê. Eucharystia w dokumen-
tach Ko�cio³a, Warszawa 1987, s. 177n.

42 Tekst ³aciñski, nr 7: �Communio frequens et quotidiana praesertim in religiosis
institutis cuiusvis generis promoveatur pro quibus tamen sit decretum Quemadmo-
dum diei 17 mensis Decembris 1890 a Sacra Congregatione Episcoporum et Regularium
latum. Quam maxime quoque promoveatur in clericorum seminariis, quorum alumni
altaris inhiant servitio, item in aliis christianis omne genus ephebeis� (cyt. za: G. Ferra-
ro, San Pio X..., art. cyt., s. 314).

43 Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 35. Tekst ³aciñski: �Deni-
que post promulgatum hoc decretum omnes ecclesiastici scriptores a quavis conten-
tiosa disputatione circa dispositiones ad frequentem et quotidianam communionem
abstineant� (cyt. za: G. Ferraro, San Pio X..., art. cyt., s. 314 n).
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Rozporz¹dzeniem papie¿a Piusa X Dekret Sacra Tridentina Synodus
zosta³ wys³any do wszystkich biskupów i prze³o¿onych zakonnych z polece-
niem przekazania go swoim seminariom duchownym, proboszczom, insty-
tutom zakonnym i wszystkim prezbiterom, a potem zawiadomienia Stolicy
�wiêtej o podjêtych dzia³aniach dla zrealizowania jego postanowieñ44. W ci¹gu
nastêpnych miesiêcy wydawane nowe dekrety jeszcze bardziej zachêca³y
wiernych do czêstego udzia³u w Komunii �w., czy to poprzez udzielenie odpu-
stów (14 XII 1906), czy te¿ przez dyspensê zezwalaj¹c¹ chorym (d³u¿ej ni¿
miesi¹c le¿¹cym w ³ó¿ku) na przyjmowanie Naj�wiêtszego Sakramentu bez
konieczno�ci zachowania postu eucharystycznego (7 XII 1906 i 6 III 1907).
Owe dekrety precyzowa³y ponadto, i¿ stosowane w tek�cie sformu³owanie
�wszyscy wierni� obejmuje tak¿e dzieci, które przyst¹pi³y ju¿ do pierwszej
Komunii �w. (13 IX 1906)45.

3. Wczesna, pierwsza Komunia �w. dzieci
(Dekret Quam singulari Christus amore � 8 VIII 1910)

Drugi dekret �komunijny� wydany 8 sierpnia 1910 roku na polecenie �w.
Piusa X, opracowany przez �w. Kongregacjê Sakramentów i nosz¹cy nazwê
Quam singulari Christus amore, zosta³ po�wiêcony wcze�niejszemu dopusz-
czeniu dzieci do pierwszej Komunii �w. Dokument ten rozpoczyna siê przypo-
mnieniem ewangelicznej prawdy, i¿

Chrystus Pan, przebywaj¹c na ziemi, szczególn¹ mi³o�ci¹ darzy³ dzieci. Rozkosz¹
Jego by³o znajdowaæ siê w�ród dzieci, lubi³ wk³adaæ na nie rêce, bra³ je w objêcia
i b³ogos³awi³ im. A kiedy uczniowie odsuwali dzieci od Niego, oburza³ siê i surowo
ich gani³, mówi¹c: Pozwólcie dzieciom przychodziæ do Mnie, nie przeszkadzaj-
cie im; do takich bowiem nale¿y królestwo Bo¿e (Mk 10,14)46.

Ko�ció³ pamiêtaj¹c o tym, stara³ siê od swych pocz¹tków zbli¿aæ dzieci do
Chrystusa przez eucharystyczn¹ Komuniê �w. i udziela³ jej nawet w wieku
niemowlêcym. Podawano Komuniê �w. ju¿ przy chrzcie �wiêtym, jak o tym
�wiadcz¹ przepisy prawie wszystkich ksi¹g obrzêdowych a¿ do XIII wieku,
choæ w niektórych krajach zachowano ten zwyczaj jeszcze d³u¿ej, �u Greków

44 Por. R. Aubert, Das Reformwerk Pius�X..., dz. cyt., s. 418; Eucharystia w wypo-
wiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 35 n.

45 Por. M. Banaszak, Historia Ko�cio³a..., dz. cyt., s. 375; Z. Zieliñski, Papiestwo
i papie¿e..., dz. cyt., s. 17.

46 Dekret �w. Kongregacji dla spraw sakramentów �wiêtych �Quam singulari�
z 8 sierpnia 1910 o wcze�niejszym dopuszczeniu dzieci do pierwszej Komunii �wiêtej,
w: Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 37n.
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za� i na Wschodzie trwa on dotychczas�47. Dekret Quam singulari opisuj¹c
historiê Komunii dzieci, stwierdza, ¿e kiedy Ko�ció³ zauwa¿y³ �niebezpieczeñ-
stwo wyplucia konsekrowanego Chleba przez dzieci, a zw³aszcza przez nie-
mowlêta�, wprowadzi³ �zwyczaj podawania im Eucharystii tylko pod postaci¹
wina�48. �Pokarmem z nieba� posilano dzieci nie tylko przy chrzcie �w., ale
czyniono to pó�niej i do�æ czêsto tak¿e w czasie Mszy �w., zaraz po ducho-
wieñstwie, b¹d� te¿ po Komunii doros³ych, gdy rozdzielano pozosta³o�ci
�wiêtych Postaci.

Od pierwszych wieków chrze�cijañstwa udzielanie Komunii wiernym
mia³o miejsce najpierw w ramach sakramentów wtajemniczenia chrze�cijañ-
skiego: chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Zwyczaj ten by³ praktykowany
w Ko�ciele Zachodu do XI/XII wieku, kiedy pojawi³a siê praktyka udzielania
tych trzech sakramentów rozdzielnie, w ró¿nym czasie. Od XIII stulecia przy-
jêto zwyczaj udzielania Komunii dzieciom indywidualnie, ale bez specjalnie wy-
ró¿niaj¹cej uroczysto�ci i razem z innymi wiernymi. W Ko�ciele ³aciñskim po-
wsta³ zwyczaj, i¿ dzieci zaczêto dopuszczaæ do Sto³u Pañskiego

dopiero wtedy, kiedy wiêksze przeb³yski rozumu dawa³y im jako tak¹ znajo-
mo�æ Dostojnego Sakramentu. Nowa dyscyplina ko�cielna, przyjêta ju¿ po-
przednio przez niektóre synody krajowe, otrzyma³a uroczyste potwierdzenie
w 1215 r. na powszechnym Soborze Laterañskim IV w s³ynnym kanonie 21,
który nakazuje wszystkim wiernym, po doj�ciu do u¿ywania rozumu, spowied�
i Komuniê �w.49

To postanowienie soboru brzmia³o50:

Wszyscy wierni obojga p³ci, osi¹gn¹wszy pe³noletno�æ51, powinni osobi�cie
przynajmniej raz w roku wiernie wyznaæ wszystkie swoje grzechy w³asnemu kap³a-
nowi i w miarê si³ odprawiæ zadan¹ pokutê, przyjmuj¹c z uszanowaniem przynaj-
mniej w czasie Paschy (na Wielkanoc) sakrament Eucharystii, chyba ¿e za rad¹
w³asnego kap³ana uznaj¹, ¿e z rozs¹dnej przyczyny powinni przez jaki� czas
powstrzymaæ siê od jego przyjmowania.

47 Tam¿e, s. 38.
48 Tam¿e.
49 Tam¿e.
50 Cyt. za: Dokumenty Soborów Powszechnych, t. II (869�1312), oprac. A. Baron,

H. Pietras, Kraków 2002, s. 259. Cytowany dokument u¿ywa okre�lenia konstytucje,
a nie: kanony.

51 Annos discretionis oznacza w ³acinie: �pe³noletno�æ�, dos³ownie �wiek roze-
znania�. �redniowieczne komentarze tekstów tego soboru wyja�niaj¹, ¿e idzie o wiek
siedmiu lat (por. komentarz w: Dokumenty Soborów..., dz. cyt., s. 258n). Zaznaczmy, ¿e
w IV tomie tego dzie³a (Kraków 2004) wydawcy u¿ywaj¹ okre�lenia: �wiek rozró¿niania�
(s. 458, 613) w miejsce: �wiek rozeznania�.
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Zobowi¹zanie przez Sobór Laterañski IV w roku 1215 wszystkich wier-
nych do przyjmowania Komunii raz w roku w czasie wielkanocnym sprawi³o,
¿e w³a�nie w tym okresie roku liturgicznego odbywa³a siê (najczê�ciej) Komu-
nia dzieci.

Sobór Trydencki nie znosz¹c dawnego zwyczaju udzielania Komunii
dzieciom przed doj�ciem ich do u¿ywania rozumu52, zatwierdzi³ dekret late-
rañski oraz potêpi³ jego przeciwników: �Gdyby kto� przeczy³ temu, ¿e wszyscy
poszczególni wierz¹cy chrze�cijanie obojga p³ci, po osi¹gniêciu pe³noletno�ci,
zobowi¹zani s¹ przynajmniej raz w roku przyj¹æ Komuniê w okresie Wielka-
nocnym, zgodnie z przykazaniem �wiêtej Matki Ko�cio³a53 � niech bêdzie
wyklêty�54.

Dekret Quam singulari stwierdza, ¿e na mocy tego nauczania Ko�cio³a
�wierni Chrystusowi, skoro tylko dojd¹ do lat rozeznania, obowi¹zani s¹
przyst¹piæ przynajmniej raz na rok do sakramentów Pokuty i Eucharystii�55.
Niestety, w sprawie okre�lania wieku u¿ywania rozumu, czyli wieku rozezna-
nia, wkrad³y siê z biegiem czasu liczne nieporozumienia. Wielu s¹dzi³o, ¿e inny
jest wiek rozeznania, gdy chodzi o przyst¹pienie do sakramentu pokuty, a inny
w przypadku pierwszej Komunii �w. Twierdzono, i¿ co do pokuty powinno siê
za wiek rozeznania uwa¿aæ ten okres ¿ycia, w którym dziecko zdolne jest
rozró¿niæ pomiêdzy dobrem a z³em, mog¹c wiêc zgrzeszyæ. Wiekiem odpo-
wiednim do pierwszej Komunii �w. uwa¿ano dziesiêæ, dwana�cie, a nawet
czterna�cie lat, czyli taki wiek, w którym dziecko posiada pe³niejsz¹ ju¿ zna-
jomo�æ prawd wiary i dojrzalsze przygotowanie umys³owe56.

52 Por. Sobór Trydencki. Sesja 21 (czwartek 16 lipca 1562). Nauka o Komunii
pod dwiema postaciami i o Komunii dzieci. Rozdzia³ 4. Ma³e dzieci nie s¹ zobowi¹-
zane do Komunii sakramentalnej: �W koñcu ten¿e �wiêty sobór naucza, ¿e ma³e dzie-
ci, pozbawione u¿ywania rozumu, nie s¹ ¿adn¹ konieczno�ci¹ zobowi¹zane do Komunii
sakramentalnej Eucharystii, gdy¿ po odrodzeniu w k¹pieli chrztu (por. Tt 3,5), w³¹czone
do cia³a Chrystusa, nie mog¹ w tym wieku utraciæ ³aski dzieci Bo¿ych. Nie nale¿y jednak
potêpiaæ staro¿ytno�ci, je�li w �lad za ni¹ zwyczaj ten gdzieniegdzie zachowywano. Jak
bowiem �wiêci ojcowie mieli wówczas ku temu stosowny powód, tak samo w ka¿dym
razie nale¿y bezsprzecznie wierzyæ, ¿e nie czynili tego jako koniecznego do zbawienia.
(...) �Kanon 4. Gdyby kto� mówi³, ¿e dla dzieci, zanim osi¹gn¹ wiek rozró¿niania, Komu-
nia Eucharystii jest konieczna � niech bêdzie wyklêty� (cyt. za: Dokumenty Soborów
Powszechnych, t. IV (1511�1870), oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2004, s. 611 i 613).

53 Por. Sobór Laterañski IV, konstytucja (kanon) 21.
54 Sobór Trydencki. Sesja 13 (niedziela 11 pa�dziernika 1551). Dekret o Naj�wiêt-

szym Sakramencie Eucharystii. Rozdzia³ 8. Sposób korzystania z tego przedziwnego
sakramentu. Kanony o Naj�wiêtszym Sakramencie, nr 9 (cyt. za: Dokumenty Soborów
Powszechnych, t. IV, s. 459).

55 Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 39.
56 Por. tam¿e.
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Ta praktyka � twierdzi dekret �w. Kongregacji Sakramentów z 8 sierpnia 1910 roku
� która pod pozorem obrony czci Naj�wiêtszego Sakramentu odsuwa w rzeczywi-
sto�ci do niego wiernych, spowodowa³a wiele z³ego. Dzieci bowiem oderwane
w niewinno�ci swego wieku od mi³o�ci Chrystusowej, nie od¿ywia³y siê sokami
¿ycia wewnêtrznego. Wskutek tego m³odzie¿, pozbawiona tak potê¿nej pomocy
i straciwszy swoj¹ niewinno�æ w�ród wielu zasadzek, pogr¹¿a³a siê w na³ogi, za-
nim skosztowa³a �wiêtych Tajemnic57.

Ci wszyscy, którzy �nazbyt uporczywie� domagaj¹ siê jakich� nadzwyczaj-
nych przygotowañ do pierwszej Komunii �w., nie zdaj¹ sobie sprawy, i¿ te
liczne przesadne ostro¿no�ci wyp³ynê³y z nauki jansenistów, twierdz¹cych, ¿e
Naj�wiêtsza Eucharystia jest nagrod¹, nie za� lekarstwem na ludzk¹ niedo-
skona³o�æ i s³abo�æ. A tak w³a�nie uczy³ Sobór Trydencki, �i¿ nasz Zbawiciel
chcia³, aby ten Sakrament przyjmowany by³ jako duchowy pokarm dla dusz,
którym maj¹ siê karmiæ i umacniaæ, ¿yj¹c ¿yciem Tego, który powiedzia³: Kto
Mnie spo¿ywa, bêdzie ¿y³ przeze Mnie (J 6,57) oraz jako �rodek leczniczy
uwalniaj¹cy nas od wykroczeñ powszednich i chroni¹cy przed grzechami
�miertelnymi�58. Maj¹c na uwadze to nauczanie Soboru Trydenckiego, �w.
Kongregacja Soboru w Dekrecie Sacra Tridentina Synodus z 26 grudnia
1905 roku, umo¿liwi³a codzienn¹ Komuniê �w. wszystkim � zarówno doro-
s³ym, jak i dzieciom � pod warunkiem, ¿e bêd¹ w stanie ³aski i maj¹c dobre
usposobienie woli. Dekret Quam singulari (z 8 sierpnia 1910) uznaje zatem, i¿
nie ma �rozumnej przyczyny�, dla której nale¿a³oby wymagaæ od dzieci nad-
zwyczajnych jakich� przygotowañ do pierwszej Komunii �w., skoro

dawniej ss¹cym niemowlêtom dawano pozosta³o�ci �wiêtych postaci. Wszak
dzieci te znajduj¹ siê w szczê�liwszym stanie pierwotnej czysto�ci i niewinno�ci,
a wobec tylu w obecnych czasach zasadzek i niebezpieczeñstw, potrzeba im
bardzo owego pokarmu mistycznego59.

Postanowieniem tego dekretu za wiek rozeznania, gdy chodzi o spowied�, uwa¿a
siê wiek, w którym dziecko jest w stanie odró¿niæ to, co uczciwe, od tego, co
jest nieuczciwe, czyli wiek, kiedy dziecko dochodzi do jako takiego u¿ywania
rozumu. Podobnie odno�nie do pierwszej Komunii, za wiek rozeznania nale¿y
wiek, w którym dziecko umie odró¿niæ Chleb eucharystyczny od zwyk³ego
chleba, a to oznacza, ¿e dziecko osi¹gnê³o u¿ywanie rozumu60.

57 Tam¿e.
58 Sobór Trydencki. Sesja 13 (niedziela 11 pa�dziernika 1551). Dekret o Naj�wiê-

tszym Sakramencie Eucharystii. Rozdzia³ 2. Powód ustanowienia Naj�wiêtszego
Sakramentu (cyt. za: Dokumenty Soborów Powszechnych, t. IV, s. 447).

59 Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 40.
60 Tam¿e, s. 40n.
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Takie rozumienie tej problematyki potwierdzaj¹ dokumenty Ko�cio³a, naj-
wybitniejsi inetrpretatorzy Soboru Laterañskiego i wielcy teologowie pocz¹w-
szy od XIII wieku, liczne synody oraz biskupi, którzy w swoich zarz¹dzeniach
dopuszczali dzieci siedmioletnie do pierwszej Komunii �w. Tomasz z Akwinu
pisa³: �Kiedy dzieci zaczynaj¹ ju¿ okazywaæ takie u¿ywanie rozumu, ¿e maj¹
ju¿ odpowiedni kult do sakramentu Eucharystii, wtedy mo¿na im tego sakra-
mentu udzieliæ�61. W wyja�nianiu tego tekstu twierdzono, �i¿ Eucharystii
nale¿y udzielaæ wszystkim u¿ywaj¹cym rozumu, chocia¿by nawet to czy inne
dziecko niejasno jeszcze wiedzia³o, co czyni�62.

W wiekach XVI�XVIII ustala siê, ró¿nie w wielu Ko�cio³ach lokalnych,
rok ¿ycia uprawniaj¹cy do przyjmowania Komunii �w. przez dzieci; jego �roz-
piêto�æ� by³a stosunkowo du¿a, bo od siódmego do 13�14 roku ¿ycia, czy
nawet, pod wp³ywem jansenizmu, pó�niej63. Dlatego kolejnym argumentem
z historii dla Dekretu Quam singulari by³a uchwa³a Synodu Rzymskiego
z czasów Benedykta XIII (1724�1730), który poucza³, ¿e obowi¹zek przyj-
mowania Komunii powstaje wówczas, gdy

ch³opcy i dziewczêta dojd¹ do wieku rozeznania, tzn. do tego wieku, kiedy pokarm
sakramentalny, czyli prawdziwe Cia³o Jezusa Chrystusa, mog¹ odró¿niæ od zwy-
czajnego ziemskiego chleba i kiedy umiej¹ przyst¹piæ do Sto³u Pañskiego z na-
le¿n¹ pobo¿no�ci¹ i uszanowaniem64.

Wa¿nym dokumentem dla ustalenia �wieku rozeznania� sta³ siê tak¿e Kate-
chizm Rzymski, który odpowiada³ na pytanie: �W jakim wieku nale¿y podaæ
dzieciom �wiête Tajemnice?�. Odpowied� brzmia³a:

Tego nikt ustaliæ nie mo¿e lepiej od rodziców dziecka i kap³ana, któremu dzieci
wyznaj¹ swe grzechy. Do nich bowiem nale¿y znajomo�æ i os¹d, czy dzieci zdo-
by³y ju¿ jako tak¹ znajomo�æ tego przedziwnego Sakramentu i czy odczuwaj¹
pragnienie przyjêcia go65.

61 Tam¿e, s. 41.
62 Tam¿e.
63 Por. B. Nadolski, Liturgika, t. IV: Eucharystia, Poznañ 1992, s. 85. Jansenizm

(nazwa pochodzi od nazwiska Corneliusa Jansena [³ac.: Jansenius, zm. 1638], profesora
teologii w Lovanium, pó�niej biskupa diecezji Ypres) by³ przede wszystkim nurtem
teologicznym, podkre�laj¹cym m.in. pesymistyczny pogl¹d na ludzk¹ naturê, ska¿enie
cz³owieka przez grzech pierworodny, niegodno�æ cz³owieka, konieczno�æ surowej ascezy
i moc ³aski Bo¿ej. Jansenizm by³ te¿ pewnym stylem ¿ycia duchowego i pobo¿no�ci,
pesymistyczny w pogl¹dzie na cz³owieka, surowy w wymaganiach ascetycznych,
oszczêdny w praktykach sakramentalnych, a zw³aszcza niechêtny czêstej Komunii �w.,
której cz³owiek stale jest nie do�æ godny (por. W. £ydka, D. Olszewski, Jansenizm,
w: A. Zuberbier red., S³ownik teologiczny, Katowice 1998, s. 214n).

64 Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 41n.
65 Tam¿e, s. 42.
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Problem roku ¿ycia, w którym dzieci mia³yby przyst¹piæ do pierwszej
Komunii usta³, kiedy zaaprobowany przez �w. Piusa X Dekret Kongregacji
Sakramentów Quam singulari Christus amore (z 8 sierpnia 1910 roku) po-
stanowi³, ¿e

wiekiem rozeznania dotycz¹cym pierwszej Komunii �wiêtej jest wiek, gdy dziecko
umie odró¿niæ Chleb eucharystyczny od zwyk³ego chleba ziemskiego tak, i¿ mo¿e
pobo¿nie przyst¹piæ do O³tarza. Nie potrzeba zatem doskona³ej znajomo�ci prawd
wiary, wystarczy bowiem znajomo�æ niektórych zasadniczych prawd, czyli jako
taka znajomo�æ; nie jest te¿ potrzebne pe³ne u¿ywanie rozumu, wystarczy po-
cz¹tkowe, czyli jako takie u¿ywanie rozumu66.

Dzieci mog¹ wiêc przyjmowaæ Komuniê �wiêt¹ od chwili zyskania pe³nego
rozeznania, czyli gdy bêd¹ potrafi³y odró¿niæ Chleb eucharystyczny od zwyk³e-
go chleba �powszedniego�, oraz gdy posi¹d¹ znajomo�æ najbardziej podsta-
wowych prawd wiary, co ma miejsce oko³o siódmego roku ¿ycia dziecka67.

Dekret Quam singulari bezwarunkowo odrzuca odk³adanie pierwszej
Komunii �w. i wyznaczanie wieku �dojrzalszego� do jej przyjêcia, stwierdza-
j¹c, ¿e Stolica Apostolska uczyni³a ju¿ tak w kilku przypadkach, np. odrzucaj¹c
15 marca 1851 roku uchwa³ê krajowego Synodu w Rouen, zabraniaj¹c¹ przy-
stêpowaæ dzieciom do Komunii �w. przed dwunastym rokiem ¿ycia. Papie¿
Pius IX w li�cie kard. Antonellego do biskupów francuskich, z dnia 12 marca
1866 roku, �surowo zgani³� rozpowszechnion¹ w niektórych diecezjach prak-
tykê odk³adania pierwszej Komunii �w. a¿ do wieku dojrzalszego, do lat �z góry
okre�lonych�. Podobnie post¹pi³a �w. Kongregacja Sakramentów, 25 marca
1910 roku, gdy na zapytanie z Argentyny: �czy do Komunii �w. nale¿y dopusz-
czaæ dzieci dwunastoletnie czy te¿ czternastoletnie�, odpowiedzia³a: �Nale¿y
dopuszczaæ do Sto³u Pañskiego ch³opców i dziewczynki, skoro tylko dojd¹ do
rozeznania, czyli u¿ywania rozumu�68.

Dekret Quam singulari (z 8 sierpnia 1910) postanowi³, i¿ nie trzeba za-
tem czekaæ z pierwsz¹ Komuni¹ do dziesi¹tego, dwunastego czy czternastego
roku ¿ycia, jak to czêsto w tamtych czasach praktykowano. Takie spojrzenie
Ko�cio³a oznacza³o nowe zastosowanie zasady, na której opiera³a siê ca³a eu-
charystyczna reforma papie¿a Piusa X. Podkre�la³o, ¿e Komunia �w. jest nie
tyle nagrod¹ za dobre, zgodne z wol¹ Bo¿¹ ¿ycie chrze�cijanina, ale o wiele
istotniejsz¹ jest jej dzia³aj¹ca moc jako �pokarmu� duchowego�, zgodnie z teo-
logiczn¹ zasad¹ ex opere operato69.

66 Tam¿e, s. 42.
67 Por. G. Ferraro, San Pio X..., dz. cyt., s. 311n; G. Castella, J. Villiger, Papstges-

chichte, III..., dz. cyt., s. 148.
68 Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 42.
69 Por. R. Aubert, Das Reformwerk Pius�X..., dz. cyt., s. 418.
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�wiêta Kongregacja Sakramentów wydaj¹c Dekret Quam singulari
Christus amore, pragnê³a, aby �zupe³nie usun¹æ resztki nadu¿yæ� i by dzieci,
zbli¿ywszy siê do Jezusa Chrystusa, �ju¿ w swym wieku najwcze�niejszym
¿y³y� Jego ¿yciem i w Nim znajdowa³y obronê przed �niebezpieczeñstwami
zepsucia�. Dlatego uzna³a za wskazane podaæ obowi¹zuj¹ce w ca³ym Ko-
�ciele przepisy co do pierwszej Komunii �w. dzieci:

1. Wiekiem rozeznania tak co do spowiedzi, jak i co do Komunii �w. jest
wiek, w którym dziecko zaczyna rozumowaæ, czyli oko³o siódmego roku ¿ycia;
niekiedy nieco pó�niej, niekiedy nawet wcze�niej. Od tego czasu zaczyna
obowi¹zywaæ dziecko zachowanie przykazania dotycz¹cego spowiedzi i Ko-
munii �w.70

2. Ko�ció³ stwierdza, ¿e do pierwszej spowiedzi i do pierwszej Komunii
�w. nie jest konieczna pe³na i doskona³a znajomo�æ nauki chrze�cijañskiej.
Dziecko powinno jednak¿e pó�niej, stosownie do swej inteligencji (pojêtno�ci),
stopniowo wyuczyæ (douczyæ) siê ca³ego katechizmu71.

3. W odpowiednim przygotowaniu dziecka do pierwszej Komunii �w.
jest potrzebna taka znajomo�æ zasad religii, aby dziecko � stosownie do
swego rozwoju umys³owego � przyswoi³o sobie prawdy wiary konieczne do
zbawienia. Ponadto dziecko powinno umieæ odró¿niæ Chleb eucharysty-
czny od chleba powszedniego i ziemskiego, tak aby mog³o przyst¹piæ do
Naj�wiêtszej Eucharystii z pobo¿no�ci¹, na jak¹ je staæ w tym okresie ¿ycia
(wieku)72.

4. Obowi¹zek wype³nienia przykazania przyst¹pienia do spowiedzi i Ko-
munii �w., który ci¹¿y na dziecku, spoczywa przede wszystkim na tych, którzy
powinni siê o nie troszczyæ, a wiêc na rodzicach, na spowiedniku, na nauczy-
cielach i na proboszczu. Dopuszczenie jednak dziecka do pierwszej Komunii

70 Por. Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., s. 43. Tekst ³aciñski: �Aetas
discretionis tum ad Confessionem tum ad S. Communionem ea est, in qua puer incipit
ratiocinari, hoc est circa septimum annum, sive supra, sive etiam infra. Ex hoc tempore
incipit obligatio satisfaciendi utriusque praecepto Confessionis et Communionis� (cyt.
za: G. Ferraro, San Pio X..., art. cyt., s. 310).

71 Por. Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 43. Tekst ³aciñski:
�Ad primam Confessionem et ad primam Communionem necessaria non est plena et
perfecta doctrinae christianae cognitio. Puer tamen postea debebit integrum catechi-
smum pro modo suae intelligentiae gradatim addiscere� (cyt. za: G. Ferraro, San Pio
X..., art. cyt., s. 310).

72 Por. Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 43. Tekst ³aciñski:
�Cognitio religionis quae in puero requiritur ut ipse ad primam Communionem conve-
nienter se praeparet ea est qua ipse fidei mysteria necessaria necessitate medii pro suo
captu percipiat, atque eucharisticum panem a communi et corporali distinguat ut ea
devotione quam ipsius fert aetas ad SS. Eucharistiam accedat� (cyt za: G. Ferraro, San
Pio X..., art. cyt., s. 310).
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�w., jak uczy Katechizm Rzymski, nale¿y do rodziców lub ich zastêpców oraz
do spowiednika73.

5. Ksiê¿a proboszczowie powinni raz lub wiêcej razy w roku zapowie-
dzieæ i urz¹dziæ generaln¹ Komuniê dzieci, dopuszczaj¹c do niej nie tylko te
dzieci, które dopiero po raz pierwszy komunikuj¹, ale tak¿e i te, które za
zgod¹ rodziców lub spowiednika ju¿ przyst¹pi³y do Sto³u Pañskiego. Obie
te grupy dzieci duszpasterze powinni wcze�niej, przez kilka dni pouczyæ
i przygotowaæ74.

6. Rodzice i inni sprawuj¹cy opiekê nad dzieæmi winni do³o¿yæ wszelkich
starañ, aby dzieci po pierwszej Komunii �w. przystêpowa³y czê�ciej do Sto³u
Pañskiego, a nawet, o ile to jest mo¿liwe, codziennie, jak tego pragnie Jezus
Chrystus i Ko�ció³ �wiêty, Matka nasza oraz ¿eby przystêpowa³y z tak¹ pobo¿-
no�ci¹, na jak¹ staæ dzieci w ich wieku. Opiekunowie dziecka powinni ponadto
pamiêtaæ o spoczywaj¹cym na nich bardzo powa¿nym obowi¹zku czuwania
nad tym, aby dzieci, które przyjê³y pierwsz¹ Komuniê �w., uczêszcza³y potem
w dalszym ci¹gu na katechizacjê. Je¿eliby za� to by³o niemo¿liwe (w wyj¹tko-
wych przypadkach), nale¿y w inny sposób udostêpniæ dzieciom g³êbsze pozna-
nie prawd i zasad wiary75.

7. �wiêta Kongregacja Sakramentów uzna³a ponadto za wskazane, aby
stanowczo �potêpiæ zwyczaj niedopuszczania do spowiedzi dzieci, które dosz³y
ju¿ do u¿ywania rozumu lub spowiadania ich, ale bez rozgrzeszenia. Biskupi

73 Por. Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 43. Tekst ³aciñski:
�Obligatio praecepti Confessionis et Communionis quae puerum gravat in eos pra-
ecipue recidit qui ipsius curam habere debent, hoc est in parentes, confessarium,
institutores et in parochum. Ad patrem vero aut ad illos qui vice eius gerunt, et ad
confessarium secundum Catechismum Romanum pertinet admittere puerum ad primam
Communionem� (cyt. za: G. Ferraro, San Pio X..., art. cyt., s. 310).

74 Por. Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 43. Tekst ³aciñski:
�Semel aut pluries in anno curent parochi indicere atque habere Communionem gene-
ralem puerorum, ad eamque non modo novensiles admittere sed etiam alios qui paren-
tum confessariique consensu ut supra dictum est iam antea primitus de altari sancta
libarunt. Pro utrisque dies aliquot instructionis et praeparationis praemittantur� (cyt.
za: G. Ferraro, San Pio X..., art. cyt., s. 310).

75 Por. Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 43. Tekst ³aciñski:
�Puerorum curam habentibus omni studio curandum est ut post primam Communionem
iidem pueri ad sacram mensam saepius accedant et si fieri possit etiam quotidie prout
Christus Iesus et mater ecclesia desiderant, utque id agant ea animi devotione quam
talis fert aetas. Meminerint praeterea quibus ea cura est gravissimum quo tenentur
officium providendi ut publicis catechesis praeceptionibus pueri ipsi interesse per-
gant, sin minus eorundem religiosae institutioni alio modo suppleant� (cyt. za: G. Fer-
raro, San Pio X..., art. cyt., s. 310).
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winni do³o¿yæ starañ, a nawet u¿yæ �rodków prawnych, ¿eby ów zwyczaj ca³-
kowicie wykorzeniæ�76.

8. Nale¿y zdecydowanie napiêtnowaæ nadu¿ycie nie udzielania dzieciom, które
dosz³y do u¿ywania rozumu, Wiatyku i Ostatniego Namaszczenia oraz ich grze-
bania w rycie przewidzianym dla dzieci. Biskupi � ordynariusze miejsca powinni
z ca³¹ surowo�ci¹ przestrzec tych, którzy nie odstêpuj¹ od tego zwyczaju77.

Papie¿ �w. Pius X zatwierdzi³ w ca³o�ci i poleci³ wydaæ oraz og³osiæ ten
dekret. Biskupi w ramach swej pos³ugi apostolskiej mieli go podaæ do wia-
domo�ci nie tylko proboszczom i w ogóle ca³emu duchowieñstwu, ale tak¿e
wszystkim wiernym. Zarz¹dzi³ ponadto, aby ten dokument corocznie, w okre-
sie rekolekcji wielkopostnych i spowiedzi wielkanocnej, odczytywano wier-
nym w jêzyku ojczystym78.

Dekret �w. Kongregacji ds. Sakramentów �wiêtych Quam singulari
z 8 sierpnia 1910 roku zobowi¹zywa³ rodziców, nauczycieli, spowiedników
i duszpasterzy, aby maj¹c na uwadze niewinno�æ dzieci i mi³o�æ Chrystusa do
nich, wcze�nie i czêsto prowadzili je do Komunii �w.79 Wychodzi³ naprzeciw nie
tylko czcigodnej starochrze�cijañskiej tradycji eucharystycznej w tym wzglêdzie,
ale tak¿e i zwyczajom wiernie zachowywanym w wielu wspólnotach ko�ciel-
nych. I mimo ¿e ów dekret Stolicy Apostolskiej (i papie¿a Piusa X) nie przerwa³
ró¿nych dyskusji i nie obali³ od razu ca³kowicie starych nawyków, to jednak
zosta³ przez ogó³ biskupów oraz wiernych w ca³ym Ko�ciele przyjêty z radosn¹
wdziêczno�ci¹ i gorliwie wprowadzany w ¿ycie, stanowi¹c wspania³¹ drogê
do umacniania i pog³êbiania ¿ycia religijnego w rodzinach katolickich80.

76 Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 43. Tekst ³aciñski: �Con-
suetudo non admittendi ad confessionem pueros aut nunquem eos absolvendi quum
ad usum rationis pervenerint, est omnino improbanda. Quare Ordinarii locorum adhibi-
tis etiam remediis iuris curabunt ut penitus de medio tollatur� (cyt. za: G. Ferraro, San
Pio X..., art. cyt., s. 310).

77 Por. Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 43. Tekst ³aciñski:
�Detestabilis omnino est abusus non ministrandi Viaticum et Extremam Unctionem
pueris post usum rationis eosque sepeliendi ritu parvulorum. In eos qui ab huiusmodi
more non recedant, Ordinarii locorum severe animadvertant� (cyt. za: G. Ferraro, San
Pio X..., art. cyt., s. 310).

78 Por. Eucharystia w wypowiedziach papie¿y..., dz. cyt., s. 44. �Singulis autem
Ordinariis mandavit ut idem decretum non modo parochis et clero significarent sed
etiam populo cui voluti legi quotannis tempore praecepti paschalis vernacula lingua�
(cyt. za: G. Ferraro, San Pio X..., art. cyt., s. 311).

79 Por. G. Castella, J. Villiger, Papstgeschichte, III, dz. cyt., s. 148.
80 Por. tam¿e; Z. Zieliñski, Papiestwo i papie¿e..., dz. cyt., s. 17. B. Nadolski

twierdzi, ¿e omawiany tu dekret z 1910 roku przyczyni³ siê do rozwoju Mszy �pierw-
szokomunijnych� i pomno¿enia zwyczajów zwi¹zanych z dniem Komunii, a wiêc:
procesje wprowadzaj¹ce, przemówienia bezpo�rednio przed Komuni¹, nabo¿eñstwa
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*   *   *

Postanowienia �w. Piusa X wyra¿one w obu dekretach o czêstej i wczes-
nej Komunii znalaz³y entuzjastyczne poparcie tak¿e w tworzonych grupach,
ligach i stowarzyszeniach, jak np. w utworzonej przez ojców �od Naj�wiêtsze-
go Sakramentu� (eucharystianie) w Rzymie (jeszcze w kwietniu 1905 roku)
Lidze Kap³anów. Jako cel postawili sobie oni zachêcanie wszystkich wiernych
do stosowania w ¿yciu parafialnym dekretu o czêstej Komunii; po sze�ciu
latach liga liczy³a ponad 50 tysiêcy kap³anów81. W stolicy chrze�cijañstwa,
bezpo�rednio po wydaniu Dekretu Quam singulari (1910), powsta³o �Pobo¿-
ne stowarzyszenie dla Komunii �w. dzieci�, do którego przy³¹czy³y siê wkrótce
narodowe stowarzyszenia W³och, Hiszpanii, Belgii, Ameryki Po³udniowej, Sta-
nów Zjednoczonych i Kanady. Ojciec �wiêty Pius X ju¿ w 1907 roku domaga³
siê odprawiania dorocznego triduum eucharystycznego w ka¿dej diecezji
i mo¿liwie w ka¿dej parafii, aby jednocze�nie bardziej jeszcze zwróciæ uwagê
duchowieñstwa i wiernych na znaczenie dekretu z 1905 roku82. Uzasadnienie
teologiczne i nowe przepisy oraz wskazania duszpasterskie dekretu o czêstej
Komunii zrodzi³y w Belgii niezwyk³¹ dzia³alno�æ �aposto³a czêstej Komunii�,
jezuity Julesa Lintelo (1862�1919) za³o¿yciela �Ligi Naj�wiêtszego Serca� (Pana
Jezusa), której cz³onkowie zobowi¹zywali siê do regularnego przyjmowania
Komunii83.

Papie¿ Pius X od pocz¹tku swego pontyfikatu �wykorzystywa³� Miêdzy-
narodowe Kongresy Eucharystyczne do rozpowszechniania wspomnianych
dekretów, które zachêca³y zw³aszcza do czêstej, a nawet codziennej Komunii;
w ten sposób kongresy te zosta³y ubogacone o nowy wymiar dodany do ich
dotychczasowego aspektu, skupiaj¹cego siê g³ównie na zamanifestowaniu
wiary w obecno�æ Chrystusa Pana w Naj�wiêtszym Sakramencie i publicz-
nym oddaniu Mu czci. Wielki orêdownik czêstej Komunii, J. Lintelo, poczy-
naj¹c od Kongresu Eucharystycznego w Metz w 1907 roku, sta³ siê opa-
trzno�ciowym mówc¹ propaguj¹cym na kolejnych tego typu spotkaniach
czêst¹ i wczesn¹ Komuniê �w. Na XXII Miêdzynarodowym Kongresie
Eucharystycznym, który odbywa³ siê w Madrycie w dniach od 23 czerwca do
1 lipca 1911 roku, kilka miesiêcy po wydaniu Dekretu Quam singulari, Lintelo
przedstawi³ ideê krucjaty eucharystycznej dzieci, któr¹ przyjêto na Kongresie

popo³udniowe, odnowienie przyrzeczeñ chrztu �wiêtego (nawi¹zanie do sakramentów
wtajemniczenia chrze�cijañskiego), odpowiednie ubiory, �wieca komunijna, specjalny
obrazek, ró¿ne podarki itp. (por. B. Nadolski, Liturgika, t. IV, dz. cyt., s. 85).

81 Por. R. Aubert, Das Reformwerk Pius�X..., dz. cyt., s. 418.
82 Por. tam¿e, s. 419; M. Banaszak, Historia Ko�cio³a..., dz. cyt., s. 376.
83 Por. tam¿e. Podobne Ligi, choæ pod ró¿nymi nazwami, powsta³y we Francji

i Anglii.
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Eucharystycznym w Lourdes w 1914 roku i która w ci¹gu nastêpnych dwóch
lat zosta³a wprowadzona w 54 krajach84.

�w. Pius X zgodnie z przes³aniem swego pontyfikatu �odnowienia wszyst-
kiego w Chrystusie� (Instaurare omnia in Christo) dokona³ przede wszyst-
kim odnowienia liturgii, zw³aszcza w odniesieniu do Mszy �w. oraz �ci�le z ni¹
zwi¹zanego czêstego i wczesnego uczestnictwa wiernych w Komunii �w.

Ojciec �wiêty w podjêtej odnowie liturgii nie ogranicza³ siê do spraw
tylko formalnych, ale przybli¿a³ wszystkim wiernym liturgiê jako uobecnianie
zbawczego dzie³a Jezusa Chrystusa, aby mogli oni w niej czynnie uczestni-
czyæ. Z kolei zalecaj¹c czêst¹ i wczesn¹ Komuniê �w., Pius X czyni³ to w tym
celu, by wierni mogli zaczerpn¹æ �ducha prawdziwie chrze�cijañskiego�
�z najpierwszego i niezbêdnego �ród³a, jaki stanowi czynny wspó³udzia³
w naj�wiêtszych tajemnicach oraz modlitwach publicznych i uroczystych
Ko�cio³a�85.

Zusammenfassung

DER HEILIGE PIUS X. (1903�1914) � PAPST DER EUCHARISTIE

Papst Pius X. (1903�1914) hat sein Pontifikat, das unter dem Motto Instaurare
omnia in Christo (�Alles in Christo erneuern�) stand, mit der Erneuerung der Liturgie
angefangen. Bei seinem eifrigen Streben, Kirche und Menscheit durch wiederbele-
bung der Frömmigkeit zu erneuern, war Pius X. auch um die Reinheit und Erhabenheit
der gottesdienstlichen Formen besorgt. Seine Reformen auf diesem Gebiet bezogen
sich zunächst auf die kirchliche Musik, die damals besonders in Italien verweltlicht
und entartet war.

Von besonderer Bedeutung sind im Werke des grossen Seelsorgepapstes die
Kommunionerlasse. Im Dekret der Konzilskongregation vom 20. Dezember 1905 erklärte
Pius X. als Wunsch Christi und der Kirche, dass alle Gläubigen öfters, ja möglichst
jeden Tag in würdiger Weise zum heiligen Mahle gehen möchten, um durch die eucha-
ristische Vereinigung mit Gott als Heilmittel gegen ihre Gebrechen, nicht etwa als Lohn
für ihre Tugenden, die Kraft zur Stärkung der Liebe zu gewinnen. Am 8. August 1910
erklärte die Sakramentskongregation mit ausführlicher dogmatischer Begründung und
päpstlicher Bestätigung, es genüge zur ersten heiligen Kommunion, dass ein Kind
zu denken anfange und hinreichende Vernunft aufweise, um das eucharistische Brot
von gewöhnlichen Speisen zu unterscheiden und die notwendigen Glaubensstücke
zu begreifen, was ungefähr im siebten Lebensjahr der Fall sei.

84 Por. R. Aubert, Das Reformwerk Pius�X..., dz. cyt., s. 419n; M. Banaszak, Histo-
ria Ko�cio³a..., dz. cyt., s. 376.

85 Pius X, Motu proprio �Tra le sollecitudini�, Wstêp (t³um. w: G. M. Suñol,
Zasady, s. 216).
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Pius X. hat die Liturgie als die �erste und unersetzliche Quelle für den wahren
christlichen Geist� proklamiert und die aktive Teilnahme der Gläubigen an ihr
gefordert.

Ks. prof. dr hab. Jan Józef JANICKI � ur. w 1946 r. w S³omnikach. Studia
w Wy¿szym Seminarium Duchownym w Kielcach (1964�1970) i na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim (1971�1972), doktorat w Pontificio Istituto Liturgico w Rzymie (1977),
habilitacja w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1992), docent w Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie (1995), profesor nadzwyczajny PAT Kraków
(2000), profesor (belwederski) nauk teologicznych � Warszawa 2004. Autor ponad
200 publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym oraz paru ksi¹¿ek,
m.in.: Misterium Paschalne w Mszale Rzymskim Paw³a VI, Warszawa 1992; Msza
�wiêta. Liturgiczne ABC, Warszawa 1993; �Pami¹tka Pana� w Ziemi �wiêtej, Poznañ
1993; U pocz¹tków liturgii Ko�cio³a, Kraków 2002; Kultury antyczne w liturgii chrze-
�cijañskiej, Kraków 2003 i 2007 (wyd. II).
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Dkn Krzysztof Kranicki � Gdañsk

KS. JANUSZ ST. PASIERB

JAKO MIEJSCE TEOLOGICZNE.
SZKIC O TOMIKU �DO�WIADCZANIE ZIEMI�

Wstêp

Poetycki pogl¹d na �wiat jest obowi¹zkiem chrze�cijanina � ow¹ tezê
kardyna³a Newmana potwierdza ¿ycie i twórczo�æ ks. Janusza Stanis³awa
Pasierba (1929�1993) � prezbitera, poety, pedagoga. Wykorzystuj¹c pojêcie
�miejsca teologicznego�, postaramy siê przedstawiæ poezjê pelpliñskiego pisa-
rza jako �wiadectwo wiary, czyni¹c to na podstawie wybranego tomiku jego
wierszy (Do�wiadczanie Ziemi).

1. Pojêcie locus theologicus

Pojêcie �miejsce teologiczne� (locus theologicus) oznacza �ród³o,
z którego teologia czerpie argumenty do przedk³adania swojej nauki (locus
theologicus � sedes argumentationis theologicae)1 i odgrywa wa¿n¹ rolê
w procesach konstytutywnych dla poznania teologicznego. Spopularyzowanie
tego pojêcia zawdziêczamy hiszpañskiemu przedstawicielowi scholastyki cza-
sów Soboru Trydenckiego Melchiorowi Cano (1509�1560), który w wydanym
po�miertnie dziele De locis theologicis (Salamancae 1563) uporz¹dkowa³
loci wed³ug kryterium powagi stoj¹cego za nimi autorytetu.

Melchior Cano by³ dominikaninem, profesorem w Salamance, potem bisku-
pem kanaryjskim, klasykiem i ugruntowanym znawc¹ jêzyków wschodnich2.

�Kieleckie Studia Teologiczne�
10 (2011), s. 215�230

1 Por. J. Buxakowski, Objawienie i wiara, Pelplin 1997, s. 79; H. Vorgrilmer, Nowy
leksykon teologiczny. Wiara � objawienie � dogmat, Warszawa 2005, s. 173.

2 Por. has³o: Cano Melchjor, w: Wielka ilustrowana encyklopedja powszechna
Wydawnictwa Gutenberga, reprint, Poznañ 1995.
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 Wyró¿ni³ on dziesiêæ zasadniczych miejsc teologicznych, z których siedem �
opieraj¹cych siê na powadze Boskiej � nazwa³ miejscami �w³asnymi� teologii.
Dwa z nich, tj. Pismo �wiête i Tradycja Apostolska, to �ród³a apodyktyczne
i fundamentalne, poniewa¿ zawieraj¹ zdania objawione. Trzy dalsze: Ko�ció³
katolicki, Sobory powszechne i Ko�ció³ rzymski (Stolica Apostolska), maj¹
równie¿ charakter apodyktyczny, choæ s¹ tylko deklaratywne. I wreszcie
dwa ostatnie �ród³a �w³asne� teologii, to powaga Ojców Ko�cio³a oraz po-
waga teologów i kanonistów. Maj¹ one charakter jedynie prawdopodobny
i deklaratywny. Oprócz siedmiu wspomnianych, Cano wylicza trzy �ród³a �po-
mocnicze� teologii, wtórne i zewnêtrzne, bo oparte na autorytecie wy³¹cznie
ludzkim. Jedno z nich � rozum � ma charakter apodyktyczny, a dwa pozosta³e
prawdopodobny. Chodzi tu o powagê filozofów i jurystów oraz �wiadectwo
ludzkiej historii3. Rekonstrukcjê tego zachowuj¹cego �cis³¹ hierarchiê systemu
mo¿na przedstawiæ nastêpuj¹co:

LOCI PROPRII � AUCTORITAS

(miejsca w³asne teologii, oparte na Boskim autorytecie):
� miejsca konstytutywne fundamentalne � zawieraj¹ zdania objawione,

zasadnicze, natomist pozosta³e s³u¿¹ tylko do ich wyja�nieñ, to: Pismo �wiête,
Tradycja, Ko�ció³ katolicki, Sobory powszechne, Ko�ció³ Rzymski � Stolica
Apostolska

� miejsca deklaratywne � Ojcowie Ko�cio³a, teologowie i kanoni�ci

LOCI ALIENI � RATIO

(miejsca pomocnicze teologii, wtórne i zewnêtrzne,
oparte wy³¹cznie na ludzkim autorytecie):

� apodyktyczne � rozum
� prawdopodobne � filozofowie i jury�ci, historia4.

W�ród badaczy tematu pojawili siê z czasem my�liciele, którzy dojrzeli
w literaturze artystycznej locum theologicum i wezwali poetów, by stali siê,
obok teologów, �wiadkami ¿ycia S³owa Bo¿ego w �wiadomo�ci ludzkiej5. W�ród
teologów XX wieku nale¿y wymieniæ w tym miejscu m.in. kap³anów: F. Sa-
wickiego, A. Dunajskiego i J. Szymika. Dowodzili oni, ¿e literatura piêkna mo¿e
byæ rozpatrywana jako locus theologicus tylko o tyle, o ile faktycznie stanowi

3 Por. A. Dunajski, Literatura piêkna jako �locus theologicus�, �Studia Pelpliñ-
skie�, 12 (1981), s. 106.

4 Por. J. Szymik, Wspó³czesne modele topiki teologicznej. Literatura piêkna jako
�locus theologicus�, w: Do�wiadczam i wierzê, red. St. C. Napiórkowski, K. Kowalik,
Lublin 1999, s. 31.

5 Por. J. St. Pasierb, Miasto na górze, Pelplin 2000, s. 63.
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przekaz �wiadectwa wiary (i niewiary). �Ostatecznie bowiem miejscem do-
�wiadczenia wiary jest osoba pisarza�6.

2. Fikcja literacka a prawdziwo�æ �wiadectwa

W kontek�cie rozpatrywania literatury jako locus theologicus, a szcze-
gólnie przypatruj¹c siê jej �wiadectwu wiary, pojawia siê problem fikcyjnego
�wiata przedstawionego w utworze literackim. Zanim przyjrzymy siê twór-
czo�ci ks. Janusza St. Pasierba, przywo³ajmy kilka opinii na temat fikcji lite-
rackiej w utworach, które maj¹ wyra�ny walor �wiadectwa.

R. Ingarden wyra¿a pogl¹d, ¿e �prawdziwe dzie³o literackie nie zawiera
zdañ prawdziwych, bo nie mog¹ one wynikaæ ze zdañ nie bêd¹cych s¹dami,
z qasi-s¹dów�7. S³owo literackie � komentuje ks. J. Szymik � �tylko pozornie
co� stwierdza, o czym� orzeka, co� problematyzuje�8. �Autentyczno�æ dzie³a
� stwierdza z kolei A. Stêpieñ � sama przez siê nie pe³ni ¿adnej funkcji
poznawczej�9. Nie jest rzecz¹ w³a�ciw¹ �popadaæ w skrajno�ci i twierdziæ, ¿e
�wiat przedstawiony utworu literackiego pozwala siê w ca³o�ci weryfikowaæ
przez zestawienie go ze znanym sk¹din¹d wycinkiem rzeczywisto�ci, lub od-
wrotnie: ¿e �wiat ten w ogóle nie podlega ¿adnej tego rodzaju weryfikacji�10.
Nale¿y zatem � jak zauwa¿a ks. J. Szymik � unikn¹æ naiwno�ci, prowadz¹cej
do banalnych uproszczeñ. Otwiera to jednocze�nie mo¿liwo�ci twórczego
epistemologicznie wykorzystania poznawczych osi¹gniêæ literatury. Jak zatem
ten proces powinien wygl¹daæ?

Adwersarze R. Ingardena (K. Górski, W. Borowy) opieraj¹ siê na
przekonaniu, ¿e poezja jest wyrazem ca³okszta³tu ¿ycia duchowego. Przy
tym za³o¿eniu fikcja przestaje byæ celem samym w sobie, ale staje siê je-
dnym ze �rodków owego wyrazu11. Bardzo interesuj¹ca wydaje siê byæ za-
sada P. Ricoeura: �im bardziej fikcyjny jest tekst, tym wiêcej ods³ania
prawdy, mówi najprawdziwsze rzeczy�12. Fikcyjno�æ tekstu w tym kontek�cie

6 A. Dunajski, Literatura piêkna�, art. cyt., s. 107 i 119�120.
7 R. Ingarden, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii jêzy-

ka i filozofii literatury, Warszawa 1988, s. 382.
8 J. Szymik, W poszukiwaniu teologicznej g³êbi literatury. Literatura piêkna

jako �locus theologicus�, Katowice 1994, s. 79.
9 A. B. Stêpieñ, Propedeutyka estetyki, Warszawa 1975, s. 102.
10 M. G³owiñski, A. Okopieñ-S³awiñska, J. S³awiñski, Zarys teorii literatury,

Warszawa 1986, s. 40�47.
11 Por. J. Szymik, W poszukiwaniu�, dz. cyt., s. 80.
12 H. Seweryniak, Koncepcja s³owa w hermeneutycznym ujêciu Paula Ricoeura,

�Studia P³ockie�, 9 (1981), s. 31.
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sprawia, ¿e poznanie literackie jawi siê nam jako bardziej no�ne dla teolo-
gicznych tre�ci.

Fikcja literacka okazuje siê sprzymierzeñcem g³êbi procesu poznawcze-
go. Wróæmy zatem do elementu �wiadectwa w s³owie poetyckim. �U chrze-
�cijan � pisze ks. J. Pasierb w Czasie otwartym � poetycki pogl¹d na �wiat
jest obowi¹zkiem � musimy wszystkim rzeczom nadawaæ zabarwienie wiary,
musimy widzieæ Boski sens w ka¿dym zdarzeniu i ponadludzk¹ d¹¿no�æ�13.
Postêpowanie �w �wietle wiary� determinuje niejako w cz³owieku poetyckie
postrzeganie �wiata, ale tak¿e powo³uje do interpretowania i stwarzania nowej
rzeczywisto�ci w perspektywie �Boskiego sensu�. �Pod pewnym wzglêdem �
czytamy u ks. A. Dunajskiego � jedyne teologiczne miejsce we w³a�ciwym
tego s³owa znaczeniu stanowi wiara�14. To wiara jest elementem koniecznym
do samego zaistnienia miejsca teologicznego. Jak ju¿ wcze�niej wspominano,
literatura piêkna bêdzie rzeczywistym �ród³em poznania teologicznego, je¿eli
bêdzie mia³a udzia³ w permanentnym przekazie �wiadectwa, bêdzie zawiera³a
walor �wiadectwa15, je¿eli oka¿e siê, ¿e ze swej natury jest zdolna do �dawa-
nia �wiadectwa�, do �bycia �wiadkiem�. Je�li � zgodnie z my�l¹ P. Ricoeura �
przyjmiemy, ¿e �do istoty prawdy nale¿y objawianie (�), to jêzyk poetycki,
owo «s³owo pe³ne», jêzyk �wiadków «mowy bytu» staje siê «�wiadkiem
prawdy», szczególnie do tej roli powo³anym�16. W Czasie otwartym ks. J. St.
Pasierb pisze, ¿e do tradycji chrze�cijañskiej nale¿y powo³ywanie literatury
na �wiadka prawd zbawczych:

Od �w. Paw³a pocz¹wszy, pisarze i poeci powo³ywani s¹ na �wiadków Objawienia,
cytaty z nich wystêpuj¹ ju¿ w Nowym Testamencie nie w charakterze ornamentów,
ale jako �wiadectwo o Prawdzie, która jest jedna i która wypowiada siê nie tylko
w ksiêgach uwa¿anych �ex professo� za �wiête. �wiadomo�æ Boga i cz³owieka
w naszych czasach jest bardzo ¿ywa w literaturze, w sztuce w ogóle17.

E. Auerbach, w ksi¹¿ce pt. Mimesis. Rzeczywisto�æ przedstawiona
w literaturze Zachodu, dochodzi do wniosku, który mo¿na sformu³owaæ
nastêpuj¹co: autor musi wierzyæ w obiektywn¹ prawdziwo�æ opowie�ci,
które pisze, musi wierzyæ w tê prawdê z ca³¹ namiêtno�ci¹ � wtedy bêdzie
bliski S³owu18.

13 J. St. Pasierb, Czas otwarty, Pelplin 1992, s. 16.
14 A. Dunajski, Literatura piêkna�, art. cyt., s. 124.
15 Por. tam¿e.
16 J. Szymik, W poszukiwaniu�, dz. cyt., s. 91.
17 J. St. Pasierb, Czas otwarty, dz. cyt., s. 15.
18 Por. E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywisto�æ przedstawiona w literaturze Za-

chodu, t. 1, Warszawa 1968, s. 62.
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Wiara i ¿ycie domagaj¹ siê ze swej istoty wyra¿enia w �wiadectwie
i wyznaniu. Jak jednak rozpatrywaæ trudno�ci, wynikaj¹ce z (naturalnej prze-
cie¿) relacji pisarz � tekst literacki? Wydaje siê � jak proponuje ks. A. Dunaj-
ski � ¿e stanowiskiem poprawnym z punktu widzenia teologii i teorii literatury
jest taka oto zasada: �badamy �wiadectwo do�wiadczenia wiary osoby wyra-
¿one w tek�cie literackim�19. Nie do koñca podziela tê my�l B. Mizia, który
twierdzi, ¿e nie tylko twórca konstytuuje literaturê jako locus theologicus.
Podobn¹ sytuacjê spe³nia czytelnik. Odbiór czytelniczy nie jest bowiem jedy-
nie biern¹ reprodukcj¹. Mówi siê nawet o wspó³tworzeniu w trakcie lektury.
A zatem nie mo¿e byæ s³uszne twierdzenie, uzale¿niaj¹ce warto�æ teologicz-
nych badañ nad utworem od autentyczno�ci wiary jego twórcy20.

W tym kontek�cie istotn¹ wydaje siê wypowied� J. Puzyniny:

s³owo mo¿e byæ broni¹ w s³u¿bie dobra, je�li u¿ywa go cz³owiek m¹dry i dobry,
broni¹ bez jadu, bez k³amstwa, bez nienawi�ci, pogardy i potêpienia. S³owo takie
mo¿e byæ znakiem sprzeciwu, a przecie¿ pozostaje jednocze�nie znakiem ogólno-
ludzkiej wspólnoty, �s³owem ¿ycia�, jak je okre�la Pismo �w. Takie s³owo nie boi
siê konfrontacji z czynem, ono staje siê Norwidowym �testamentem czynu�, czy-
nu opartego o prawdy Bo¿e i ludzkie sumienie21.

Warto przywo³aæ tu tak¿e ks. J. Sochonia, który wyra¿a przekonanie,
¿e do�wiadczenie religijne jest do�wiadczeniem spe³niaj¹cym siê. Je¿eli
w tekstach poetyckich pojawiaj¹ siê bezpo�rednio nawi¹zania do problema-
tyki religijnej, to s¹ one wywo³ane przez do�wiadczenie samego autora. Moc
perswazyjna s³owa poetyckiego nie tworzy rzeczywisto�ci religijnej. Utrwala
natomiast to, co tworzy siê w g³êbi ducha twórcy. Prze¿ycie religijne jest
zawsze pierwsze. Sztuka autentyczna nie boi siê nago�ci w tym sensie, ¿e
opisuj¹c do�wiadczanie rzeczywisto�ci, nie upiêksza tego prze¿ycia, ani �
tym bardziej go nie ³agodzi. Prawda zawsze pozostaje prawd¹. Ks. Sochoñ
pisze, ¿e

wybór s³owa poetyckiego nie jest wyborem dowolnym. Zawsze ma na celu
mówienie prawdy. (�) Rzecz¹ sztuki nie jest przymus, lecz �wiadectwo. W ten
sposób dochodzi do pojednania pomiêdzy s³owem poezji a aktami decyzji, które
wszyscy podejmujemy. Jêzyk � u¿yjmy terminu Heideggera � to stró¿ prawdy
i bytu, dlatego pozwala odnale�æ drugiego cz³owieka, przybli¿a do Jezusa �
Nadziei, tak niezwyk³ej w naszych ponurych czasach22.

19 Por. A. Dunajski, Literatura piêkna�, art. cyt., s. 120.
20 Por. B. Mizia, Teologia w lirykach Juliusza S³owackiego, Lublin 1985 (ma-

szynopis), s. 7.
21 J. Puzynina, S³owo � warto�æ � kultura, Lublin 1997, s. 16.
22 J. Sochoñ, U drzwi Godot. Szkice o poezji, filozofii i teologii, Warszawa 1995,

s. 24, 46�47, 51�52.
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Literatura spe³nia funkcjê wyznania wiary, przekazuje bogate jej do�wiad-
czenie, �jest form¹ �wiadectwa, sk³adanego Ewangelii�23. Na kanwie powy¿ej
ukazanych stanowisk nale¿a³oby podkre�liæ znaczenie s³owa poetyckiego i li-
ryki w ogóle w ca³ym tym procesie �dawania �wiadectwa Prawdzie�. Stefan
Sawicki podkre�la, ¿e �ca³a nasza poezja jest w³a�ciwie w jakim� stopniu
poezj¹ religijn¹. Ca³¹ nasz¹ literaturê uznaæ by mo¿na � upraszczaj¹c nieco
zagadnienie � za literaturê chrze�cijañsk¹. O ka¿dym niemal polskim poecie
da³oby siê napisaæ artyku³ dotycz¹cy elementów religijnych w jego twórczo-
�ci�24. S³owo poetyckie, z ca³ym swym bogactwem i mo¿liwo�ciami, zdaje siê
byæ najw³a�ciwszym no�nikiem prawd zbawczych i miejscem na wyra¿enie
do�wiadczeñ wiary.

3. Ks. Janusz St. Pasierb � poeta i �wiadek

Polski Thomas Merton25 � takim mianem ju¿ za ¿ycia okrzykniêto ks.
Janusza Stanis³awa Pasierba (1929�1993), kap³ana zwi¹zanego z Pelplinem,
wybitnego historyka sztuki i znakomitego pisarza. Wszed³ on do kanonu litera-
tury religijnej i kap³añskiej jako autor czternastu tomików wierszy (nie licz¹c
wydanych po�miertnie antologii) i o�miu tomów esejów.

Debiutowa³ jako poeta do�æ pó�no. W 1971 r. na ³amach �Tygodnika Po-
wszechnego� opublikowa³ wiersz pt. Notatka o powrocie jesieni¹. Pierwszy
zbiór poetycki zatytu³owany Kategoria przestrzeni ukaza³ siê w 1978 r.,
kiedy jego autor posiada³ ju¿ ugruntowan¹ pozycjê w �wiecie nauki. W Obro-
cie rzeczy czytamy:

Nie lubiê byæ uznawany za profesora, który pisze wiersze. Historia polskiej litera-
tury zna odstraszaj¹ce przyk³ady profesorów-poetów. Nie napisa³em ani jednego
wiersza o zabytkach, o jakich� dawnych dzie³ach sztuki. Wszystkie moje wiersze
mówi¹ o cz³owieku lat sze�ædziesi¹tych, siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych
naszego wieku. Ten cz³owiek ¿yje w Polsce, która le¿y w Europie i na �wiecie, i to
ja jestem tym cz³owiekiem26.

By³ �poet¹ wiary tragicznej� � jak pisa³ Ryszard Przybylski, zwracaj¹c
uwagê na to, ¿e w jego wierszach przewija siê motyw rany, a tak¿e tragizmu

23 St. C. Napiórkowski, Teologia. Zagadnienia wstêpne, Katowice 1986, s. 98.
24 S. Sawicki, Chrze�cijañskie warto�ci poezji Norwida, Lublin 1986, s. 5.
25 Thomas Merton (1915�1968) to jeden z najwa¿niejszych pisarzy katolickich

XX wieku. By³ mnichem-trapist¹ w amerykañskim Opactwie Gethsemani, wybitnym
teologiem, poet¹, pisarzem i dzia³aczem spo³ecznym. Jest autorem wielu ksi¹¿ek, w tym
s³ynnej autobiografii � Siedmiopiêtrowej góry.

26 J. St. Pasierb, Obrót rzeczy. Rok 1991, Poznañ 1993, s. 8.
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wiary, wynikaj¹cego z prze�wiadczenia o podwójnym charakterze naszej eg-
zystencji27. Bardziej zasadne wydaje siê jednak w tym kontek�cie okre�lenie
ks. Pasierba poet¹ trudnej nadziei.

Ks. Jan Sochoñ dostrzega w nim poetê �ogl¹daj¹cego Boga przez cz³o-
wieka�, twórcê, którego poezja rozpiêta jest miêdzy religi¹ a kultur¹28.

Poezja by³a dla ks. Pasierba miejscem, z którego móg³ mówiæ o osta-
tecznych sprawach cz³owieka. Miejscem bardziej uniwersalnym ni¿ ambona29.
Unika³ jednak przy tym cierpiêtniczego tonu i p³aczliwej pobo¿no�ci30.

�Kim¿e ja w³a�ciwie jestem?� � pyta³ samego siebie. By³ kap³anem, teo-
logiem, kaznodziej¹, historykiem sztuki, eseist¹, znawc¹ kultury, profesorem
i artyst¹, jednym z najwiêkszych luminarzy doby wspó³czesnej. A we wszyst-
kich swoich talentach przede wszystkim by³ poet¹. Znajduje to wyraz w jego
¿yciu i twórczo�ci. Twórczo�ci, która zdobywa coraz wiêksz¹ publiczno�æ, ale
jednocze�nie wymaga kolejnych opracowañ i badañ.

Czym dla ks. Pasierba by³a poezja? Ks. Pasierb by³ przekonany o �cis³ej
wiêzi, ³¹cz¹cej kulturê i sztukê z religi¹: �kultura, której sercem jest sztuka,
a dusz¹ religia, jest wiêc nie tylko zadaniem ludzkim, lecz tak¿e powo³aniem
chrze�cijañskim�31. Zgodnie z maksym¹: �Co ma ¿yæ w pie�ni musi umrzeæ
w ¿yciu�, twierdzi³, ¿e tylko sztuka mo¿e uczyniæ cz³owieka nie�miertelnym.
By³ przekonany, ¿e �w³a�nie arty�ci, a nie teologowie, mieli dar widzenia
�wiata i czasu. Sztuka jest tak¿e czynnikiem soterycznym i eschatycznym
przez to, ¿e wymierza sprawiedliwo�æ widzialnemu �wiatu�32. W swym dzien-
niku pisa³:

Wiersze zawsze bêd¹ potrzebne poszczególnym sercom niby �wiat³o samotnej
�wiecy w domu wieczorem. Poezja jest wewnêtrznym barometrem cz³owieka, jego
rozproszenia b¹d� skupienia. Niemcy maj¹ dobre s³owo na jej okre�lenie � Dich-
tung, co znaczy zagêszczanie. Poezja to zagêszczanie tre�ci. (�) S¹dzê, ¿e poezja

27 Por. R. Przybylski, Poezja wiary tragicznej, w: J. St. Pasierb, Wiersze wybrane,
Warszawa 1988, s. 377�389.

28 Por. prace J. Sochonia, m.in. Ufno�æ eschatologiczna, w: J. St. Pasierb, Puste
£¹ki, Warszawa 1993, s. 81�85; W Jezusie jest cierpienie i zachwyt. (O poezji ks.
Janusza St. Pasierba), w: J. St. Pasierb, Po walce z anio³em, Warszawa 1996, s. 159�171;
Geografia zbawienia. Kilka uwag o eseistyce i poezji ksiêdza Janusza Pasierba,
w: Ksi¹dz Janusz St. Pasierb. Kap³an, poeta, cz³owiek nauki. Materia³y z sesji
w pierwsz¹ rocznicê �mierci, Pelplin 1995 s. 18�23.

29 Por. J. St. Pasierb, Obrót..., dz. cyt., s. 160.
30 Por. J. St. Pasierb, Przywracaæ zmy�l podziwu i tajemnicy (Przedmowa do tomi-

ku wierszy s. B. A. Flak, Piszê Ci moj¹ mi³o�æ), cyt. za: �Gazeta Niedzielna� (Londyn)
13.02.1994, s. 5.

31 J. St. Pasierb, Miasto na górze, Kraków 1973, s. 6.
32 J. St. Pasierb, Czas otwarty, dz. cyt., s. 15.
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chrze�cijañska musi wyci¹gaæ wnioski z faktu Wcielenia. Przecie¿ Bóg sta³ siê
cz³owiekiem, a S³owo cia³em. Poezja, pozostaj¹c wierna Bogu, musi jak On byæ
zakochana w �wiecie stworzonym, widzialnym, dotykalnym, zw³aszcza w cz³owie-
ku, który jest jedno�ci¹ psychofizyczn¹33.

Ks. Janusz St. Pasierb kilkakrotnie odwiedza³ Izrael. Sam autor wspo-
mina: �Z pierwszej pielgrzymki pozosta³o mi kilkana�cie kart w Czasie otwa-
rtym, z drugiej � sto piêædziesi¹t wierszy w zbiorze Do�wiadczanie Ziemi,
z trzeciej � ta ksi¹¿ka�34, czyli wydany siedemna�cie lat po �mierci ks. Pasier-
ba esej pt. Ziemia �wiêta. Najistotniejsz¹ z tych wizyt wydaje siê byæ piel-
grzymka do Ziemi �wiêtej, jak¹ odby³ jesieni¹ 1985 r. W wydanym cztery lata
pó�niej tomiku Do�wiadczanie Ziemi (Wydawnictwo ZNAK, Kraków 1989,
74 stron) poeta zamie�ci³ sto piêædziesi¹t wierszy, bêd¹cych zapisem poe-
tyckich wra¿eñ z tej podró¿y � podró¿y do miejsc, które stanowi¹ sceneriê
wydarzeñ opisywanych w Biblii. To swoisty psa³terz, duchowy dziennik poety.
�Skomponowa³ tu (�) swoj¹ w³asn¹ Ksiêgê Psalmów, pokazuj¹c¹, jak wa¿na
jest tradycja judaistyczna dla g³êbokiego rozumienia Ewangelii�35.

Osobliwie wspomina³ ks. Pasierb ka¿d¹ ze swoich pielgrzymek do Ziemi
�wiêtej, jak choæby t¹ z 1962 r., któr¹ pó�niej relacjonowa³ na ³amach �Tygo-
dnika Powszechnego�, przedrukowan¹ nastêpnie w Czasie otwartym:

Zaczyna³o siê zmierzchaæ, gdy rok temu, id¹c spieszn¹ procesj¹, dochodzili�my
do bazyliki Grobu Pañskiego. W sklepikach, przy w¹skich, szarych uliczkach,
zapala³y siê �wiat³a. W mroku ginê³a okaleczona architektura bazyliki. Wszystko
by³o jak w ksi¹¿kach, tak¿e stra¿nicy muzu³mañscy wewn¹trz ko�cio³a, przy
wej�ciu, na wys³anym dywanami legowisku36.

Tomik Do�wiadczanie Ziemi pod wieloma wzglêdami jest poezj¹ niezwy-
k³¹. Czas wydaje siê tu szalenie ulotny, ale materia przechowuje jego �lady, za�
poeta pragnie utrwaliæ to wszystko s³owem. Jednak pisarska misja wiernego
oddania tego, co siê widzi i do�wiadcza, nie dotyczy jedynie rzetelnego opisu
egzotycznych krajobrazów. Dlatego tak czêsto jest w tych wierszach niepokój,
a w zmieniaj¹cych siê s³ownych obrazach mamy nieustann¹ dynamikê. Poeta
pragnie zapamiêtaæ i przekazaæ odbiorcy ka¿dy szczegó³, wszelkie odczucia
i wra¿enia: kolory, zapachy, d�wiêki, ka¿d¹ porê dnia i nocy, wszystkie miejsca
odwiedzane podczas pielgrzymki. Pojawiaj¹ siê tu odczucia historyka sztuki,
podawane niejednokrotnie jêzykiem profesjonalisty, ale czê�ciej odnajdziemy
s³owa oddaj¹ce kontestacjê wra¿liwego odbiorcy. Wiêcej tu prze¿yæ ni¿

33 J. St. Pasierb, Obrót rzeczy. Rok 1991, Poznañ 1993, s. 10�12.
34 J. St. Pasierb, Ziemia �wiêta, Pelplin 2010, s. 9.
35 M. Borkowska, Modlitwa, s³owo i sztuka w poezji ks. Janusza St. Pasierba,

Lublin 2003, s. 99.
36 J. St. Pasierb, U Jego grobu, �Tygodnik Powszechny�, nr 15 (742), 1962, s. 5.
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wiedzy, wiêcej uczuæ ni¿ ch³odnych rzeczowych opisów. Poeta ujawnia mi³o�æ
do natury, w której najlepiej widoczny jest Bóg.

W przedmowie do drugiego wydania tomiku (Pelplin 2010) Piotr Wojcie-
chowski pisze:

Ksi¹dz Janusz St. Pasierb stan¹³ na ziemi narodzin, krzy¿a i zmartwychwstania
z wiar¹ kap³ana, wiedz¹ teologa, historyka sztuki, z do�wiadczeniem duszpasterza,
z wra¿liwo�ci¹ poety. W naszym imieniu stan¹³ na �ladach Chrystusa, jak Polak
pielgrzymuj¹cy z kraju w roku 1985, jako europejski intelektualista nios¹cy do-
�wiadczenie dwóch totalitaryzmów37.

Kiedy mówimy o poecie jako miejscu teologicznym, a mówiæ tak mo¿emy
dziêki teologicznym wektorom jego poezji, zacz¹æ nale¿y od zbadania jej
prawdziwo�ci. Przygl¹daj¹c siê Do�wiadczaniu Ziemi pod k¹tem wyró¿-
nionych przez Romana Ingardena elementów prawdziwo�ci dzie³a litera-
ckiego (na podstawie Szkiców z filozofii literatury), nale¿y zauwa¿yæ
kilka wa¿nych elementów � charakterystycznych p³aszczyzn prawdziwo�ci
przys³uguj¹cej dzie³u z uwagi na jego stosunek do autora. Przejawia siê to
ju¿ w perspektywie szczero�ci i prawdomówno�ci wypowiadania siê autora
w dziele: �mówi siê nieraz o «prawdziwo�ci» dzie³a sztuki, je¿eli dzie³o jest
albo szczere, albo te¿ opisuje wiernie zdarzenia lub prze¿ycia, w których autor
kiedy� bra³ udzia³ lub które w nim siê rozgrywaj¹�38. W tym kontek�cie pobyt
ks. Pasierba w Ziemi �wiêtej i spisanie tam 150 utworów stanowi¹ g³ówny
argument przemawiaj¹cy za uznaniem prawdziwo�ci tomiku. Poza tym
pretenduje te¿ ku temu aspekt �prawdziwo�ci� jako wierno�ci wyra¿ania siê
autora w dziele � w Do�wiadczaniu Ziemi bowiem �z samego dzie³a mo¿na
odczytaæ, czy dzie³o jest szczere i prawdziwie nas informuje o autorze, o jego
stanie psychicznym, o jego osobowo�ci lub o osobowo�ci cz³owieka w ogó-
le�39, poniewa¿ zbiór ten jest wyrazem psychiki autora, spe³nia funkcjê
wyra¿ania. Prawdziwo�æ dzie³a pojmuje Ingarden równie¿ jako sprawno�æ
(si³ê) jego dzia³ania na perceptora. Do tego typu dzie³ nale¿y tak¿e zaliczyæ
utwory omawianego tomiku, mamy tu bowiem do czynienia z utworami, które
posiadaj¹ zdolno�æ bardzo silnego dzia³ania na czytelnika � zarówno dzia³ania
estetycznego, jak i przekonywuj¹cego i umoralniaj¹cego40. Ponadto sama
prawda jako idea zawarta w tej liryce stanowi przes³ankê do uznania jej
prawdziwo�ci41.

37 P. Wojciechowski, Odczytuj¹c zapis kamieni, w: J. St. Pasierb, Do�wiadczanie
Ziemi, Pelplin 2010, s. 7.

38 R. Ingarden, Szkice z filozofii literatury, Kraków 2000, s. 110.
39 Tam¿e, s. 112�114.
40 Por. tam¿e, s. 114�115.
41 Por. tam¿e, s. 116.
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Do�wiadczenia wewnêtrzne poety, które pojawiaj¹ siê w Do�wiadcza-
niu Ziemi, zwi¹zane s¹ m.in. z poezj¹ i pisaniem wierszy. Ju¿ w trzecim
utworze tego cyklu poeta przyznaje siê, ¿e znowu �mo¿e pisaæ wiersze�.
Motyw ten powraca jeszcze kilkakrotnie:

owija mnie nagle
p³omienny jêzyk poezji
czujê na skórze
jej gor¹cy oddech; (8. pierwszy dzieñ)

czego siê ba³em najbardziej
to siê nie sta³o
¿e pozostanê bez s³owa jak kamieñ
o krok od miejsca
gdzie S³owo zst¹pi³o w cia³o. (27. lêk)

Poeta do�wiadczy³ w Ziemi �wiêtej jednak czego� wiêcej ni¿ tylko po-
wrotu pisarskiej weny. Ta poezja stanowi przede wszystkim zapis �wiadectwa
wiary, zatem wewnêtrzne prze¿ycia poety dotycz¹ osobowej relacji cz³owieka
z Bogiem. Obserwujemy to w ca³ym tomiku, a szczególnie pod koniec, kiedy
pojawiaj¹ siê takie stwierdzenia, jak:

nie ruszam siê
ugodzony
pozorujê �mieræ
w nadziei dalszych ciosów; (128. pati divina)

pora¿aj¹cy stan ³aski
jaki spad³ na mnie
bez przygotowania
przera¿a mnie bardziej
ni¿ d³ugi marsz przez pustyniê
i milczenie nieba. (129. nadmiar)

�Pora¿aj¹cy stan ³aski�, jakiego do�wiadczy³ pielgrzym, wydaje siê byæ
ogromnym zaskoczeniem. Nawet pisarzowi trudno nazwaæ ten stan i na pierw-
szy plan wysuwa siê jêzyk stricte teologiczny: stan ³aski. Opisuje go jednak
takimi kwalifikatorami, jak: �pora¿aj¹cy, niejasny, zamêt�. Bo¿a interwencja
zdaje siê wymykaæ ludzkiemu poznaniu. Poeta b³aga:

Bo¿e nie proszê Ciê
by wszystko sta³o siê jasne
lecz nie chciej
¿ebym umiera³ w zamêcie. (129. nadmiar)

Ks. Pasierb, poprzez zapis w³asnych duchowych do�wiadczeñ, stara³
siê pokazaæ cz³owieka oddanego ca³ym sob¹, niekiedy bezwiednie, Bogu i Mi-
³o�ci, ale te¿ poddanego cierpieniu i �mierci, trwaj¹cego z pewno�ci¹ wiary
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pomiêdzy ¿ywio³ami ducha i cia³a, przestrzeni i czasu. �Autor, opowiadaj¹c
swoj¹ poezj¹ nasz¹ i w³asn¹ geografiê zbawienia, do�wiadczan¹ w ziemskim
wêdrowaniu, dociera s³owami swych wierszy do granic Tajemnicy�42. W in-
nych tomikach czê�ciej pojawia³y siê utwory w drugiej i trzeciej osobie, tutaj
za� o religijno�ci swego �ja� lirycznego wypowiada ju¿ w pierwszej.

Ca³y ten zbiór, pisany w drodze, odczytywaæ mo¿na i w szerszej per-
spektywie: pielgrzymowanie to uniwersalne do�wiadczenie ludzkiej kondycji.
Ks. Pasierb konsekwentnie ukazywa³, ¿e za nami nawarstwia siê coraz
wiêcej przesz³o�ci, a przed nami istnieje pustka niewiadomego losu, jednak
dla podró¿nego, który �idzie za Bogiem, wszystko jest ³atwe� � jak czytamy
w jednym z utworów. £atwiej i�æ tym, którzy wchodz¹ w relacje z otaczaj¹c¹
rzeczywisto�ci¹, którzy maj¹ nadziejê spotkania z Przewodnikiem drogi. Fina³
jest wówczas radosny, ale najpierw czeka nas trudna i ciê¿ka wêdrówka. Tak
jest choæby w wierszu wej�cie na Górê:

w milczeniu i ciemno�ci
idziemy zakosami
oddychaj¹c ciê¿ko
czasem m³ody Arab
�mignie jak kozica na skróty
nic o sobie nie wiemy
kto wyruszy³ wcze�niej
kto idzie za nami
tych co s¹ wy¿ej
�wiat³a latarek
w jedn¹ konstelacjê
³¹cz¹ z gwiazdami.

Mówi siê o tej poezji, ¿e jest to �liryka szczero�ci�, poezja oddaj¹ca jak
najpe³niej do�wiadczenia autora i adekwatnie oddaj¹ca rzeczywisto�æ43.
�S³owu Pisma �wiêtego Pasierb przyznawa³ szczególn¹ rolê, wiêc dlaczego
w jego poezji nie mia³oby ono �wieciæ blaskiem S³owa Przedwiecznego, dla-
czego nie mia³oby byæ jego wyg³osem�44. Wed³ug ks. Pasierba s³owo powinno
siê pocz¹æ w naszym ciele, czyli z naszego do�wiadczenia i kontaktu z Bogiem
� tak jest te¿ z tym s³owem, które podczas wêdrówki do Ziemi �wiêtej zosta³o
poddane pytaniu:

czy s³owo
jest tu ci¹gle nasieniem
i �pi pod ziemi¹
przywalone ciê¿kim kamieniem?

42 T. Linkner, W misji s³owa, Pelplin 1998, s. 168.
43 Por. A. Wierciñski, Dlaczego mi³o�æ, �Akcent�, 3 (1990), s. 176.
44 T. Linkner, W misji..., dz. cyt., s. 174.
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Je¿eli to s³owo ma wydaæ obfity plon, musi przetrwaæ � tak jak ziarno �
czas swojego obumierania. Zanim zostanie z niego odwalony kamieñ, zanim
zmartwychwstanie, musi �do�wiadczyæ ziemi�. �A stanie siê to wówczas,
kiedy ziemia, w której spoczywa s³owo-ziarno, zostanie ziemi¹ Pana�45. Czy-
tamy w tomiku:

nigdzie niebo nie milknie
tak g³ucho
nigdzie ziemia
nie krzyczy tak g³o�no (14. ziemia �wiêta)

Najbardziej ekspresywny wyd�wiêk znajduje w tomiku topos Terra Re-
promissionis � Ziemi Obiecanej. Poeta wchodzi w relacjê z ziemi¹ � �dotyka,
do�wiadcza� � i, wypowiadaj¹c siê za pomoc¹ lirycznego �ja�, pozwala na
bezpo�redni udzia³ odbiorcy w tym procesie poznawczym:

dotykam jej
do�wiadczam

mocujê siê
jak umiem

przecie¿ i mnie
obiecana jest
ziemia. (135. do�wiadczanie ziemi)

Wiersz charakteryzuje ufno�æ w Bo¿y plan zbawienia. �Bohater pomimo
pierwszych odruchów sprzeciwu ze spokojem i zrozumieniem aprobuje swój
los�46. Ale jaka jest ta Ziemia Obiecana wed³ug ks. Pasierba? To ziemia obie-
cana tak, jak co� niepoliczalnego, banalnego i nie do koñca uchwytnego:

kamienie i popió³
�ródziemnomorski piach
i mu³ nad Jordanem.

Czy jest to jednak ziemia nieuchwytna, nie do zdobycia?

obiecana
na czterdzie�ci lat b³¹dzenia (�)
obiecana jak fatamorgana
i twarda jak skorupa orzecha.

Poeta sugeruje jednak, ¿e nie jest to ziemia bez nadziei, gdy¿

jest jednak w �rodku czu³o�æ zmierzchu
migotliwa mika po³udnia
blask �wi¹teczny cytryn.

45 R. Przybylski, Poezja..., dz. cyt., s. 384.
46 T. Linkner, W misji..., dz. cyt., s. 192.
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Jest zatem w tej ziemi ¿ycie, jest uczucie i trud, to ziemia:

podana ciep³¹ d³oni¹
jak owoc
zadana na wieczn¹ udrêkê
obiecana do zdobywania.

W tej poezji �mieræ (tak czêsto obecna w twórczo�ci ks. Pasierba) nie
koñczy czasu, ale otwiera co� nowego, co�, o czym trudno wypowiedzieæ siê
w formie pewnika czy deklaracji, ale jedno jest dla poety oczywiste � to te¿
bêdzie ¿ycie. Czas odchodzenia mierzy ks. Pasierb czêsto mijaj¹cymi jesie-
niami, jak w ostatnim wierszu:

ju¿ jesieñ czas odlotu
noce pe³ne ch³odu
¿egnaj ziemio Jezusa
sama tragiczna udziel mi pogody
pogód� mnie ze sob¹
a¿ebym kiedy� odchodz¹c na zawsze
umia³ powiedzieæ
¿egnaj ziemio �wiêta.

Ca³e ¿ycie, zdaniem poety, powinno byæ �ziemi¹ �wiêt¹�. Do�wiadczanie
ziemi zaowocowa³o u ks. Pasierba wej�ciem w intymn¹ relacjê z ziemi¹, która
jest symbolem Bo¿ej obecno�ci i skarbnic¹ �wiadectw Wcielenia. S³owa poety
o �mierci nie budz¹ tu przera¿enia, bo ziemia jest w stanie �udzieliæ pogody,
pogodziæ mnie ze sob¹�. Ta ziemia wydaje siê byæ równie¿ perspektyw¹ escha-
tyczn¹ cz³owieka, bo przecie¿ �i mnie obiecana jest ziemia�.

W jednym ze swoich artyku³ów na ³amach �Wiêzi� autor Do�wiadczania
Ziemi pisa³, ¿e

powo³anie artystów nie odbiega od powo³ania reszty ludzi. (�) I artysta musi
byæ przede wszystkim cz³owiekiem, �agere sequitur esse�, bowiem �antropologia
stanowi podstawê etyki�. Tym, co artystê stanowi, jest zapewne wy¿sza �wia-
domo�æ potrzeby twórczo�ci, choæ �wiadomo�æ otrzymania talentu powinna
byæ powszechna: ka¿dy cz³owiek bowiem otrzymuje talent cz³owieczeñstwa. (�)
Pomna¿anie tego talentu to kultura i nikt nie uczy o tym dobitniej ni¿ Ewan-
gelia ze swoim przykazaniem mi³o�ci, ze swoim ostrze¿eniem przed egoizmem
nios¹cym samotno�æ i �mieræ. (�) Nigdzie indziej (poza mi³o�ci¹) cz³owiek nie
darowuje siebie w takim stopniu, a w przypadku wielkiej sztuki (i wielkiej mi³o�ci)
� ca³kowicie47.

W �wietle tych s³ów wypada patrzeæ na poezjê w kategoriach najwy¿szego
przekraczania cz³owieczeñstwa, bowiem maj¹c byæ najwy¿sz¹ ekspresj¹

47 J. St. Pasierb, Ka¿dy cz³owiek musi byæ twórc¹, �Wiê��, 9 (395) 1991, s. 13�17.
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48 Tam¿e, s. 16.
49 J. St. Pasierb, Sztuka ma zbawiaæ, nie bawiæ, �Przegl¹d Katolicki�, 4 (423)

1994, s. 8.
50 Z wywiadu udzielonego B. Gruszce-Zych, Niekoniecznie z ambony, �Go�æ

Niedzielny�, 35 (1990), s. 10�11.
51 Por. B. Chrz¹stowska, Wierzê wierszem, w: Religijne aspekty literatury pol-

skiej XX wieku, red. M. Jasiñska-Wojtkowska, J. �wiêch, Lublin 1997, s. 259 i 269.
52 Tam¿e, s. 278.

cz³owieka, musi byæ mi³o�ci¹. Poezja jest �wiadkiem do�wiadczenia wiary nie
na tyle, ile mówi o wierze, ale na ile o niej �wiadczy. �S³owo zawsze �wiadczy
nie tylko o tym, o czym wyrokuje, nie tylko o tym, kogo s¹dzi, o kim sk³ada
�wiadectwo, ale i o tym, kto je wypowiada: z ust twoich ciê s¹dzê�48.

W wywiadzie zamieszczonym ju¿ po �mierci ks. Pasierba na ³amach
�Przegl¹du Katolickiego� czytamy, ¿e wed³ug niego

sztuka jest czê�ci¹ kerygmatu. Zawiera ona dwa jego podstawowe elementy:
przekaz i �wiadectwo. (�) Artysta musia³ zarówno w przesz³o�ci, jak i teraz odpo-
wiadaæ na pytanie: czym dla ciebie jest ta prawda, co to dla ciebie znaczy. (�)
Funkcj¹ kerygmatu jest zbawiaæ, a nie bawiæ dusze. (�) Doszli�my do tego, ¿e
wszystko musi byæ naiwne i banalnie ³adne: nawet Chrystus na krzy¿u powinien
byæ s³odki jak cukierek49.

Nie mo¿na wiêc wymagaæ od poezji, by by³a �naiwna i banalnie ³adna�, bo
by³aby wprost nieprawdziwa. Poezja ks. Pasierba nie tylko zwiastuje Boga,
lecz tak¿e wypowiada cz³owieka, opowiada cz³owieka Bogu � jak modlitwa,
bo mówi o naszych cierpieniach, s³abo�ciach, rozdarciach � o zawieszeniu
�pomiêdzy�. Przez wypowiadanie trudnej prawdy o cz³owieku zbli¿a go z Bo-
giem � odwieczn¹ Prawd¹.

Zastanawiaj¹c siê nad poezj¹ ks. Pasierba jako �wiadectwie jego do�wiad-
czenia wiary, nale¿y jeszcze zwróciæ uwagê na czêsto podejmowany w litera-
turze przedmiotu aspekt poezji kap³añskiej. Sam ks. Pasierb gor¹co protesto-
wa³ przeciwko wyodrêbnianiu takiego gatunku: �Patrzeæ z ambony na �wiat?
Zza kratek konfesjona³u? Tworzyæ duchowe getto?� � pyta³ i odpowiada³, ¿e
rola ksiêdza-poety polega na byciu �bratem w�ród braci, cz³owiekiem w�ród
ludzi�50. Autor Do�wiadczania Ziemi wymaga³ od ksiê¿y jêzyka �normalne-
go�, ksi¹dz powinien �uzwyczajniæ siê�, si¹�æ z lud�mi na schodach. Podsta-
wowy wyró¿nik poezji kap³añskiej stanowi to, i¿ istot¹ sztuki poetyckiej jest
zakorzenienie w S³owie, �ród³em i sensem poezji jest Bóg, jej elementami za�:
symbole wiary, Biblia, liturgia, modlitwy, litanie, pie�ni i tzw. tropy kap³añskie51.
Je�li chodzi o te ostatnie, mowa tu o ��rodkach stylistycznych, które zwi¹zane
s¹ z jêzykiem sakralnym, ale wywodz¹ siê z g³êbi kap³añskiego do�wiadczenia
� powo³ania, pos³ugi i egzystencji ksiêdza, s¹ osobliwo�ci¹ i w³a�ciwo�ci¹
poezji ksiê¿y�52. Przede wszystkim jednak poezja kap³añska nie ucieka od spraw
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53 Por. J. Puzynina, Wiem, ¿e jeste� Drog¹, w: J. St. Pasierb, Wiem, ¿e jeste� ̄ yciem,
Lublin 2008, s. 65�71.

trudnych: cierpienia, samotno�ci i alienacji, osch³o�ci duszy i udrêk wiary, nie-
pewno�ci, zw¹tpienia, grozy �mierci i lêku przed ni¹. Zawsze jednak pokonuje
tragiczn¹ ciemno�æ i rozja�nia j¹ �wiat³em wiary i nadziei. Taka w³a�nie jest
poetycka spu�cizna pelpliñskiego prezbitera.

Podsumowanie

Poeta jako miejsce teologiczne� Teza ta wydaje siê byæ przede wszyst-
kim naturaln¹ konsekwencj¹ prawdziwo�ci ¿ycia i rzetelnie wype³nianego
powo³ania prezbitera, który na solidnie wypracowanym cz³owieczeñstwie zbu-
dowa³ swoje kap³añstwo. Do lektury jego wierszy dobrze jest przystêpowaæ,
zdaj¹c sobie sprawê z tego, jakiego wymiaru cz³owiekiem by³ ich autor: ¿e by³
to kto� wnikliwy, nie tylko talentem poetyckim, ale te¿ my�l¹, wiedz¹, wra¿li-
wo�ci¹ na piêkno i brzydotê, dobro i z³o, �mieszno�æ i tragizm, a nade wszystko
� niezwyk³y mi³o�ci¹ Boga, cz³owieka, ziemi i �wiata53. Tomik Do�wiadcza-
nie Ziemi, w swoim przebogatym pod³o¿u i przes³aniu teologicznym, jest
tego rzeczywistym przyk³adem i drog¹, która z pokusy pesymizmu w spoj-
rzeniu na los cz³owieka pozwala wyprowadzaæ nies³abn¹c¹ nadziejê pok³a-
dan¹ w Bo¿ej mi³o�ci.

Sommario

PADRE JANUSZ ST. PASIERB COME LOCUS THEOLOGICUS.
SAGGIO SUL LIBRO �DO�WIADCZENIE ZIEMI�

Il concetto del locus theologicus è stato popularizzato da Melchior Cano (1509�
1560) � un dominicano spagnolo rappresentante della scolastica dell�epoca del Con-
cilio di Trento. L�autore nel suo articolo presenta la persona del p. Janusz St. Pasierb
(1929�1993) � poeta, scrittore, specialista in campo della storia di arte e sacerdote della
diocesi di Pelplin. Dalla ricca eredità di questo scrittore viene qui presentato il suo libro
�Do�wiadczenie ziemi� (L�esperienza di terra) � una raccolta di 150 poesie simile
al salterio e contenente riflessioni scritte durante un viaggio in Terra Santa. L�autore
vuole presentare lo scrittore Pasierb come un vero testimone di fede capace di dare
la speranza che scaturisce dall�amore di Dio.
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Dkn mgr teol. Krzysztof KRANICKI � ur. w 1985 r. w Starogardzie Gdañskim.
Absolwent pelpliñskich uczelni: Collegium Marianum i Wy¿szego Seminarium Du-
chownego, diakon, magister teologii (KUL; praca nt. Poezja ks. Janusza St. Pasierba
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Ks. Wojciech Pikos � Kielce

DE MILITARI EXEMPLO NOMEN.
FUNKCJA MOTYWÓW WOJSKOWYCH

W PISMACH TERTULIANA

W najstarszych pismach chrze�cijañskich pierwszymi �ród³ami, w których
spotykamy metafory wojskowe, s¹ listy �w. Paw³a. Aposto³ zachêcaj¹c adre-
satów swoich listów do walki duchowej, u¿ywa wielu terminów zaczerpniê-
tych z ¿ycia wojskowego. Chrze�cijanin to ¿o³nierz Chrystusa, dlatego Pawe³
pisze: We� udzia³ w trudach i przeciwno�ciach jako dobry ¿o³nierz Chry-
stusa Jezusa! (2 Tm 2,3). G³ównym orê¿em chrze�cijanina jest zbroja Bo¿a,
która umo¿liwi odparcie wszelkich ataków (por. Ef 6,13). Przywo³uj¹c obraz
¿o³nierza w pe³nym rynsztunku, Aposto³ Narodów odnosi wiele elementów
jego wygl¹du do postaw i cnót, w jakie powinni byæ uzbrojeni chrze�cijanie:

Stañcie wiêc do walki przepasawszy biodra wasze prawd¹ i oblók³szy pancerz,
którym jest sprawiedliwo�æ, a obuwszy nogi w gotowo�æ g³oszenia dobrej nowi-
ny o pokoju. W ka¿dym po³o¿eniu bierzcie wiarê jako tarczê, dziêki której zdo³acie
zgasiæ wszystkie roz¿arzone pociski Z³ego. We�cie te¿ he³m zbawienia i miecz
Ducha, to jest s³owo Bo¿e � w�ród wszelakiej modlitwy i b³agania. Przy ka¿dej
sposobno�ci módlcie siê w Duchu! (Ef 6,14-18; por. 1 Tes 5,8).

Ten rodzaj obrazowania spotykamy nastêpnie w wielu pismach autorów
wczesnochrze�cijañskich1.

�Kieleckie Studia Teologiczne�
10 (2011), s. 231�246

1 List Barnaby 2,1-3; Pierwszy List Klemensa do Koryntian 7,1; 19,2; 37,1-2;
Drugi List Klemensa do Koryntian 7,1-3; 20,2; Ignacy Antiocheñski, List do Ko�cio³a
w Efezie 1,2; 3,1, List do Polikarpa 1,2-3; 3,1; 6,1-2; Hermas, Pasterz  45(2),4-5;  69(3),6;
Mêczeñstwo Perpetuy i Felicyty 4,3-4.10; 10, 7; 10,14; 19,2.
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Tematem niniejszego artyku³u s¹ motywy z dziedziny ¿ycia ¿o³nier-
skiego i wojskowo�ci obecne w pismach Tertuliana (ok. 160 � po 220)2.
W jego epoce wojna, wojsko i zajêcie ¿o³nierza stanowi³y codzienno�æ ¿ycia
ówczesnych ludzi, szczególnie w kontek�cie rozrastaj¹cego siê Imperium
Rzymskiego.

1. Wybrana terminologia wojskowa w pi�miennictwie
antycznym

W niniejszym opracowaniu, �ledz¹c obecno�æ motywów wojskowych
u Tertuliana, ograniczymy siê do bardziej znacz¹cych terminów, które je wy-
wo³uj¹ i których Tertulian u¿ywa w znaczeniu metaforycznym.

Militare � odbywaæ s³u¿bê wojskow¹, s³u¿yæ w wojsku, byæ ¿o³nierzem,
a nastêpnie nieco szerzej � walczyæ, wojowaæ. Miles � ¿o³nierz, wojskowy,
ten, kto walczy; militaris � ¿o³nierski, wojenny, nale¿¹cy do wojska, zwi¹zany
z wojskiem; w po³¹czeniu z rzeczownikiem res przymiotnik ten tworzy wyra-
¿enie res militaris, które mo¿e oznaczaæ sprawy wojskowe w ogóle albo wy-
prawê wojenn¹, czyn wojenny i tym podobne. Pokrewny podanym terminom
jest wyraz militia. Oznacza on w pierwszym rzêdzie s³u¿bê wojskow¹, obo-
wi¹zek wykonywany przez ¿o³nierza, nastêpnie wyprawê wojenn¹ lub bitwê
czy walkê; tak¿e dyscyplinê i karno�æ wojskow¹, sposób prowadzenia wojny,
sztukê walki. Nieco szersze znaczenie militia to wszelki, zw³aszcza ciê¿ki �
porównywalny z ¿o³nierskim � obowi¹zek, tego rodzaju zajêcia i s³u¿ba.

Inny termin z dziedziny wojskowo�ci, który spotkamy u Tertuliana, to rze-
czownik statio. Obok znaczeñ najbardziej podstawowych, odnosz¹cych siê do
stania w bezruchu, miejsca postoju, zatrzymania siê i tym podobnych, ma on
jeszcze inne odcienie znaczeniowe zwi¹zane z dziedzin¹ wojskowo�ci. Statio
oznacza stra¿, posterunek, wartê � na przyk³ad stra¿e w mie�cie, gdzie statio
diurna jest odpowiednikiem vigilia nocturna. W krêgu znaczeñ zwi¹zanych
z dziedzin¹ militarn¹ statio mo¿e oznaczaæ kwaterê wodza. W literaturze kla-
sycznej, szczególnie filozoficznej, na przyk³ad w pismach Seneki, statio przy-
biera znaczenie metaforyczne. Statio to gotowo�æ, jakby stanie na posterunku

2 Na temat samego Tertuliana por. P. Siniscalco, Tertulliano, DPAC 2, 3413�3424;
por. tak¿e: B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia. ¯ycie, pisma i nauka Ojców Ko�cio³a,
t³um. P. Paciorek, Warszawa 1990, s. 228�229; F. Dr¹czkowski, Patrologia, Pelplin �
Lublin 1998, s. 128; J. Sajdak, Kwintus Septymius Florens Tertulian. Czasy, ¿ycie,
dzie³a, Poznañ 1949. Bibliografiê dotycz¹c¹ Tertuliana zamieszcza VoxP: 13�15 (1993�
1995), z. 24�29; 16 (1996), z. 30�31; 17 (1997), z. 32�33; 18 (1998), z. 34�35; 19 (1999),
z. 36�37; 20 (2000), z. 38�39; 22 (2002), z. 42�43; 23 (2003), z. 44�45; 24 (2004), z. 46�47;
25 (2005), z. 48, 27 (2007), z. 49; 29 (2009), z. 53�54.
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a¿ do ostatniego dnia ¿ycia; tak siê zachowuje ten, kto nigdy siê nie za³amuje
ani nie poddaje, czyli prawdziwy mêdrzec; statio to dla Seneki postawa duszy
w obliczu zbli¿aj¹cej siê �mierci3. Jak wiadomo � Tertulian korzysta³ z my�li
Seneki4.

Inny termin z dziedziny wojskowo�ci to sacramentum. Wyraz sacra-
mentum powi¹zany jest z terminami sacer, sacrare, sacratio i im podobnymi;
w znaczeniu pierwotnym odnosi³ siê do aktu, przez który jaka� osoba po�wiêca
siê bóstwu5. W sacratio by³ obecny element przysiêgi; by³a ona skierowana
do konkretnego boga. Sacramentum mia³o miejsce w dwóch przypadkach:
w ¿yciu ¿o³nierskim oraz w sprawach cywilnych i kryminalnych. Przysiêga,
jakiej wymagano od ¿o³nierzy, to sacramentum militare. Polega³a ona na �lu-
bowaniu pos³uszeñstwa dowódcy, ¿e nie porzuci siê znaków wojskowych i nie
uczyni siê nic przeciwko prawu. Mia³a ona charakter bardzo osobisty i nale¿y
j¹ odró¿niæ od przyrzeczeñ zbiorowych (coniuratio), wypowiadanych przez
aklamacjê. Przysiêga z³o¿ona przez ¿o³nierza nabiera³a charakteru religijnego.
Jej z³amanie by³o zbrodni¹ przeciwko bogu. Ten, kto j¹ z³ama³, �ci¹ga³ na siebie
przekleñstwo, stawa³ siê sacer i móg³ byæ ukarany �mierci¹6.

Kolejny termin to donativum. Wyraz ten oznacza rodzaj wynagrodzenia
przyznawanego ¿o³nierzom. W epoce cesarskiej donativa nic mia³y nic wspól-
nego z formami wynagrodzenia, jakie imperator przyznawa³ na przyk³ad za akt
¿o³nierskiej odwagi. By³y rozdzialane w szczególnych chwilach, rzadko bezin-
teresownie, jak na przyk³ad za zas³ugi, a czê�ciej w nadziei zdobycia albo utrzy-
mania wierno�ci i przychylno�ci ¿o³nierzy. Wyniesienie do w³adzy imperatora
by³o czêsto poprzedzane rozdaniem donativum, albo te¿ jego rozdanie by³o
nastêpstwem zdobycia przez imperatora w³adzy. Zdarza³o siê, ¿e donativum
mog³o byæ rozdane jedynie z czystej fantazji b¹d� rozrzutno�ci w³adcy. O do-
nativum mówi siê w literaturze bardzo d³ugo, gdy¿ wzmianki na ten temat
siêgaj¹ jeszcze czasów Teodoryka. Relief na kolumnie Trajana pokazuje roz-
dawanie donativum przez imperatora, który siedzi pomiêdzy dwoma oficera-
mi na sella castrensis; ¿o³nierz odchodzi z workiem pieniêdzy na plecach,
nastêpny ¿o³nierz ca³uje d³oñ imperatora w podziêce za jego hojno�æ, inni
¿o³nierze stoj¹ wokó³, podnosz¹c w górê rêce w ge�cie uznania. Instytucja

3 L. Annaeus Seneka¸ De beneficiis, 5,2,4,4: �Numquam enim succumbet, numqu-
am renuntiabit; ad ultimum usque vitae diem stabit paratus et in hac statione morietur�;
Ad Lucilium epistulae morales, 120,18: �Ideo magnus animus conscius sibi melioris
naturae dat quidem operam ut in hac statione qua positus est honeste se atque indu-
strie gerat [...]�.

4 O Senece Tertulian wyra¿a siê �Seneca saepe noster�, De anima, 20; por.
Ch. Mohrmann, Statio, VeCh, vol. 7, No. 4 (Oct., 1953), s. 221�245.

5 E. Cuq, Sacramentum, DAGR, 4, s. 951.
6 Por. E. Cuq, Sacramentum, DAGR, 4, s. 951�955.
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donativum s³u¿y³a utrzymaniu siê imperatora na tronie, choæ mog³a te¿ obró-
ciæ siê niekiedy przeciwko niemu7.

Nastêpny termin zwi¹zany z ¿yciem ¿o³nierzy to stipendium. Nale¿y
on do tej samej rodziny wyrazów, co rzeczownik stips oznaczaj¹cy daninê,
sk³adkê, ofiarê, potem dochód i wynagrodzenie w ogóle. Termin stipendium
za� oznacza³ w pierwszym rzêdzie ¿o³d, wynagrodzenie wyp³acane ¿o³nierzom,
a w dalszej kolejno�ci, zw³aszcza w liczbie mnogiej � tak¿e s³u¿bê wojskow¹.
Do tej samej rodziny s³owotwórczej nale¿y czasownik stipendior, który zna-
czy s³u¿yæ w charakterze najemnych ¿o³nierzy i przymiotnik stipendiarius
oznaczaj¹cy tego, kto s³u¿y za ¿o³d, a wiêc najemnika.

Jeszcze inny termin to corona. Pierwotnie by³ to wieniec z naturalnych
kwiatów, którym zdobili swoje skronie uczestnicy obrzêdów religijnych albo
którym zdobiono pos¹gi bóstw. Z biegiem czasu wieniec, który móg³ byæ
wytworzony w sposób sztuczny z metalu, zw³aszcza ze z³ota, sta³ siê zaszczyt-
nym odznaczeniem agonistycznym oraz wojskowym. W znaczeniu metafo-
rycznym termin corona mo¿e oznaczaæ s³awê8.

Odniesienia do dziedziny ¿ycia ¿o³nierskiego u¿yte przez Tertuliana w zna-
czeniu przeno�nym, mo¿na podzieliæ na dwie grupy. Pierwsz¹ stanowi¹ te,
które wystêpuj¹ w kontekstach odnosz¹cych siê do prze�ladowania i mêczeñ-
stwa, a wiêc do �wiadectwa wiary sk³adanego przez wyznawców Chrystusa
publicznie. Druga grupa motywów to te, które odnosz¹ siê do ¿ycia chrze�ci-
janina w ogóle, rozumianego raczej w aspekcie wysi³ku duchowego, ró¿nych
form zdobywania doskona³o�ci. W twórczo�ci Tertuliana, ¿yj¹cego w okresie
prze�ladowania, pierwsza grupa jest liczniejsza.

2. Motywy ilustruj¹ce prze�ladowanie i mêczeñstwo

Bardzo wiele obrazów z ¿ycia ¿o³nierskiego u Tertuliana nawi¹zuje do
rozmaitych sytuacji ³¹cz¹cych siê z przygotowaniem do walki, z obowi¹z-
kami ¿o³nierza. W Ad martyras9 maj¹ one na celu uwydatnienie heroicznej
koncepcji wiary chrze�cijañskiej, jaka jest Tertulianowi bardzo bliska. Chrze-
�cijanie przebywaj¹cy w wiêzieniu zaprawiaj¹ siê do walki ze z³em, do bitwy,

7 Por. H. Thédenat, Donativum, DAGR 2, s. 385�387.
8 Por. H. Leclercq, Couronne, DACL 3, 2, kol. 210�212; T. Gacia, Metaforyka ago-

nistyczna w literaturze ³aciñskiej chrze�cijañskiego antyku, Kielce 2007, s. 107�117.
9 Ad martyras, PL 1, 619�628, t³um. E. Stanula, w: Tertulian, Wybór pism, PSP

t. 5, s. 31�39.  Traktat powsta³ oko³o 197 r., b¹d� te¿ na prze³omie 202 i 203 r.. Pochodzi
z tzw. okresu katolickiego ¿ycia Tertuliana i nale¿y do pism praktyczno-ascetycznych.
Jest to utwór licz¹cy 6 rozdzia³ów i ma postaæ diatryby � kazania; por. M. Cytowska,
H. Szelest, Literatura rzymska, Warszawa 1993, s. 44�45. Tertulian zwraca siê do chrze-
�cijan przebywaj¹cych w wiêzieniu w Kartaginie, uwiêzionych za wiarê i oczekuj¹cych
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któr¹ maj¹ stoczyæ na terytorium diab³a. S¹ oni nieustannie nara¿eni na pokusy
szatana, który naciera na nich jak oddzia³ wojska. Niezawodnym orê¿em, ja-
kim chrze�cijanie mog¹ pokonaæ przeciwnika, jest atmosfera zgody i wzajem-
nej mi³o�ci. Bardzo wyra�ne nawi¹zania do terminologii militarnej wystêpuj¹
w tych partiach utworu, w których Tertulian chce wykazaæ, ¿e wiêzienie jest
miejscem najlepszego przygotowania chrze�cijanina do mêczeñstwa. Trudno-
�ci, jakie znosz¹ w niewoli, porównuje do trudów ¿ycia ¿o³nierskiego, do posta-
wy oczekiwania w ci¹g³ej gotowo�ci walki, wymagaj¹cej nieustannej zaprawy
i wytrwa³o�ci w trudach i niewygodach. Porównanie to jest uzasadnione tym
bardziej, ¿e Tertulian, mówi¹c o z³o¿eniu przysiêgi wojskowej, czyli sacramen-
tum, odnosi j¹ do chrztu, a dok³adniej do momentu z³o¿enia przysiêgi chrzciel-
nej, przez któr¹ ka¿dy chrze�cijanin wcielony zosta³ do wojska samego Boga.
Chrze�cijanie wiêc, jako militia Christi, musz¹ byæ w nieustannej gotowo�ci
do walki z szatanem, to za� wymaga od nich ci¹g³ej zaprawy; teraz zw³aszcza
tam, gdzie siê w obecnej chwili znajduj¹, maj¹ ku temu najlepsze warunki.
D³u¿szy fragmentu ilustruje prezentowan¹ przez Tertuliana koncepcjê:

Teraz b³ogos³awieni, wiêzienie niech bêdzie czym� nawet uci¹¿liwym. Kiedy wy-
powiedzieli�my s³owa przysiêgi, wówczas zwerbowano nas do wojska Boga
¿ywego. A ¿aden ¿o³nierz nie udaje siê na wojnê z wielk¹ przyjemno�ci¹, ani te¿
nie rusza do boju z sypialni, ale z rozbitego i roz³o¿onego namiotu, z miejsca gdzie
wszystko twarde, niewygodne, nieprzyjemne. Ju¿ w czasie pokoju w trudach
i w niewygodach do wojny ¿o³nierze przygotowuj¹ siê; maszeruj¹ w pe³nym uzbro-
jeniu, urz¹dzaj¹ na polach manewry, buduj¹ okopy, æwicz¹ szybkie ³¹czenie tarcz
dla os³ony przed pociskami wroga. Wszystko za� odbywa siê w pocie czo³a. By
za� zdobyæ dobr¹ kondycjê cielesn¹ i psychiczn¹, hartuj¹ siê nag³ymi przej�ciami
z cienia w upalne s³oñce, ze skwaru s³onecznego przechodz¹ w lodowate zimno,
z wygodnej tuniki w tward¹ zbrojê, z g³uchego milczenia w straszliwy krzyk, ze
spoczynku do wrzawy wojennej. A zatem i wy b³ogos³awieni traktujcie wszystkie
trudy wiêzienne jako æwiczenia hartu duszy i cia³a10.

Komentowany tekst jest najobszerniejszy, je�li chodzi o ilo�æ obrazów
wziêtych z dziedziny ¿o³nierskiej, ich intensywno�æ i funkcje. Odnosz¹ siê one
do sposobu prze¿ywania pobytu w wiêzieniu i do mêczeñstwa, a najwa¿niejsze
terminy, jakie w tym tek�cie spotykamy, to miles, militia Dei  i sacramentum.
Terminy miles i militia charakteryzuj¹ zatem kondycjê chrze�cijanina11.

Innym tekstem �ród³owym, gdzie mo¿na znale�æ wiele nawi¹zañ do
przygotowania ¿o³nierza do walki, a walka jest metafor¹ mêczeñstwa, to

na �mieræ, aby ich pocieszyæ, pokrzepiæ i natchn¹æ odwag¹. W zaskakuj¹cych anty-
tezach Tertulian udowadnia, ¿e wchodz¹c do wiêzienia, chrze�cijanie raczej wyszli
z wiêzienia. Obrazy zaczerpniête z ¿ycia wojskowego s¹ obecne w ca³ym utworze.

10 Ad martyras, 3,1-3; t³um. E. Stanula, s. 34.
11 Por. A. Hamman, Militia, DPAC 2, kol. 2247�2248.
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fragment Apologeticum12. Odniesienia do prze¿yæ towarzysz¹cych ¿o³nie-
rzowi, który wyrusza na wojnê, pos³u¿y³y Tertulianowi do udzielenia odpo-
wiedzi na zarzut pogan dotycz¹cy tego, i¿ chrze�cijanie skar¿¹ siê na swoich
prze�ladowców zamiast ich mi³owaæ za to, ¿e dziêki nim mog¹ cierpieæ.
W koñcowej czê�ci pisma, czyli w conclusio, autor przedstawia sposób
my�lenia i postrzegania wiary chrze�cijañskiej przez pogan. Odpowiadaj¹c na
ironiê zawart¹ w przytaczanym pytaniu pogan, Tertulian stwierdza, ¿e wy-
znawcy Chrystusa chc¹ cierpieñ, ale przyjmuj¹ je z takiego samego powodu,
z jakiego ¿o³nierz wyrusza na wojnê. Prze¿ycia ¿o³nierza przed wyruszeniem
na wojnê i w czasie bitwy s¹ ilustracj¹ postawy chrze�cijanina wobec prze�la-
dowania i w czasie mêczeñstwa:

�Wobec tego � powiecie � je�li chcecie cierpieæ, to czemu skar¿ycie siê na to, ¿e
was prze�ladujemy, kiedy raczej kochaæ powinni�cie tych, przez których cierpicie
to, czego chcecie?�. Owszem, chcemy cierpieñ, ale tak, jak na przyk³ad ¿o³nierz
wojny. Nikt przecie¿ nie znosi jej chêtnie, poniewa¿ z konieczno�ci idzie na ni¹
trwoga i niebezpieczeñstwo. A jednak walczy wszystkimi si³ami, a ten, który narze-
ka³ na wojnê, o ile zwyciê¿y w walce, to cieszy siê, poniewa¿ zdobywa s³awê
i zdobycz13.

Tertulian opisuje walkê, jak¹ zmuszeni s¹ podj¹æ chrze�cijanie i cenê,
jak¹ musz¹ zap³aciæ, aby broniæ prawdy. Miejscem ich zmagañ s¹ ju¿ s¹dy,
w których przyjmuj¹c wyroki �mierci, zwyciê¿aj¹ i zdobywaj¹ s³awê. Dla chrze-
�cijanina zdobycz¹ nie s¹ ³upy wojenne i s³awa w oczach ludzkich, ale ¿ycie
wieczne oraz uznanie u samego Boga14.

Obrazy ¿ycia ¿o³nierskiego przed bitw¹ przechodz¹ w obrazy ukazuj¹ce
sam¹ walkê, choæ nie mo¿na ich oczywi�cie ca³kowicie rozdzieliæ.

Walka ¿o³nierza stanowi logiczn¹ konsekwencjê z³o¿enia przysiêgi. Podob-
nie � twierdzi Tertulian � jest w ¿yciu chrze�cijanina. Pisarz pojmuje ¿ycie
chrze�cijañskie jako s³u¿bê wojskow¹ u dowódcy � Chrystusa. Jemu to chrze-
�cijanin przy chrzcie sk³ada przysiêgê i Jemu powinien dochowaæ wierno�ci.
Zobowi¹zanie, którego siê podejmuje, wyznaj¹c wiarê w Chrystusa, wymaga

12 Apologeticum, PL 1, 258�536, t³um. J. Sajdak, Apologetyk, POK t. 20, s. 1�203.
Jest to pism apologetyczno-polemiczne, uwa¿ane za jedno z najwa¿niejszych pism
Tertuliana. Zwraca siê on zwraca siê do rz¹dców prowincji � praesides provinciarum �
odpieraj¹c stawiane chrze�cijanom zarzuty, jakoby mieli oni byæ wrogo nastawieni
do spo³eczeñstwa, w³adzy cesarskiej i pañstwa, czy te¿ byli ateistami i prowadzili siê
nieprzyzwoicie. Utwór napisany w formie mowy s¹dowej czy obrony adwokackiej
domaga³ siê przede wszystkim sprawiedliwego traktowania chrze�cijan przez s¹dy.
Nagromadzenie motywów ¿o³nierskich znajdujemy w ostatniej czê�ci mowy, gdzie na-
stêpuje jakby zebranie wszystkich wcze�niejszych punktów oraz apel mówcy do uczuæ
s³uchaczy lub sêdziów.

13 Apologeticum, 50,1�2; t³um. J. Sajdak, s. 197.
14 Apologeticum, 50,2; t³um. J. Sajdak, s. 197�198.
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od niego nieustannej gotowo�ci do walki z wrogiem, a co wa¿niejsze samego
udzia³u w walce. W pi�mie Scorpiace15 autor mówi, ¿e nieuchronn¹ konse-
kwencj¹ walki s¹ odniesione w boju rany, a nawet �mieræ, czyli mêczeñstwo:

Zwi¹zany z nim tak¹ przysiêg¹ walczê i jestem przez wrogów atakowany. Tak
d³ugo jestem na równi z nimi, jak d³ugo nie przy³o¿ê rêki do walki z nimi. Opowia-
daj¹c siê za przysiêg¹, walczê w szeregu, zostajê ranny, padam i ginê. Kto okre�li³
swemu ¿o³nierzowi taki koniec, jak nie ten, który naznaczy³ go tak¹ przysiêg¹? 16.

Chrze�cijanin powinien równie¿ pamiêtaæ o tym, ¿e w tej walce nie jest
osamotniony. Ma potê¿nego Wspomo¿yciela, który ju¿ wcze�niej zwyciê¿y³
wroga, a teraz wspomaga walcz¹cych, ¿eby i oni sami tego dokonali z jego
pomoc¹. Zostaj¹ uzbrojeni przez Boga wiar¹, by mogli pokonaæ przeciwnika,
zas³uguj¹c na wieniec zwyciêstwa.

Mêczeñstwo jest dla Tertuliana ³ask¹, nie za� przykr¹ konieczno�ci¹; tym
bardziej, ¿e ³¹czy siê z perspektyw¹ chwa³y z powodu odniesionego zwyciê-
stwa: �Ten, który powo³a³ nas do zbawienia, zaprosi³ nas tak¿e do chwa³y,
aby�my rozradowani wolno�ci¹, cieszyli siê tak¿e wieñcem zwyciêstwa�17.

Podkre�laj¹c warto�æ mêczeñstwa, które ukazywane jest poprzez liczne
odniesienia do walki, Tertulian stwierdza, ¿e ów ostateczny bój, jaki chrze�ci-
janin musi stoczyæ, jest szczególnym wyrazem mi³o�ci wobec Boga i umo¿-
liwia cz³owiekowi osi¹gniêcie pe³ni szczê�cia.

Chrze�cijanin, który stawia czo³o prze�ladowaniu i nara¿a siê na mê-
czeñstwo, jest dobrym ¿o³nierzem Chrystusa. W De fuga in persecutione18

15 Scorpiace, PL 2, 121�154, t³um. W. Myszor, Lekarstwo na uk³ucie skorpiona,
PSP t. 29, s. 117�146. Dzie³o powsta³o oko³o 213 r., gdy namiestnikiem Afryki by³
niejaki Scapula. W pi�mie tym autor zwraca siê przede wszystkim do gnostyków, którzy
zaprzeczali, jakoby mêczeñstwo w obronie wiary by³o konieczne i mia³o du¿e znaczenie
moralne. Twierdzili oni równie¿, zw³aszcza w czasach szczególnego prze�ladowania
chrze�cijan, os³abiaj¹c tym samym ich wytrwa³o�æ, ¿e Bóg nie pragnie a¿ takiej ofiary ze
strony swoich wyznawców, nie chce by po�wiêcali swoje ¿ycie, skoro odrzuci³ nawet
ofiary ze zwierz¹. Tertulian wykazuje b³êdy i fa³szywo�æ pogl¹dów gnostyków, których
porównuje do jadowitych skorpionów. Zwalcza ich twierdzenia, dowodz¹c na podsta-
wie Pisma �wiêtego, a zw³aszcza Ewangelii, ¿e mêczeñstwo jest darem od Boga, który
nale¿y przyj¹æ; por. M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska, dz. cyt., s. 42;
M. Babiñski, O Scorpiace Tertuliana. Motyw skorpiona w apologii mêczeñstwa,
RH 36 (1998), z. 3, s. 153.

16 Scorpiace, 4,5; t³um. W. Myszor, s. 125.
17 Scorpiace, 6; t³um. W. Myszor, s. 127.
18 De fuga in persecutione, PL 2, 105�120, t³um. T. Ko³osowski, w: Tertulian,

Wybór pism III, PSP t. 65, s. 155�174. Tertulian daje odpowied� na pytanie, czy chrze�ci-
janom wolno unikaæ prze�ladowañ, sam zajmuj¹c stanowisko zdecydowanie negatyw-
ne i to w radykalny sposób.
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Tertulian gromadzi w jednym zdaniu kilka figur stylistycznych, skoncentrowa-
nych znaczenio wokó³ koncepcji: ¿o³nierz Chrystusa, Chrystus � imperator,
zbroja chrze�cijanina oraz g³os tr¹by wzywaj¹cej na bitwê, któr¹ w tym wy-
padku jest prze�ladowanie. Dobry ¿o³nierz nigdy nie ucieka, woli daæ siê poko-
naæ w bitwie ni¿ ca³o uciec z jej pola. Dezercja chrze�cijanina przed prze�lado-
waniem jest wyparciem siê Chrystusa, w którego zosta³ przyobleczony, i ucieczk¹
w towarzystwie diab³a:

Dobry ¿o³nierz, który stoi przy Chrystusie jako swoim w³adcy, który jak mówi
Aposto³, ma na sobie pe³n¹ zbrojê Bo¿¹, gdy rozlegnie siê wie�æ o prze�ladowa-
niu, nie przejmuje siê wówczas tym dniem! [�] Piêkniej jest, gdy ¿o³nierz zginie
na polu walki, a nie ratuje siê ucieczk¹. [�] odwróci³e� siê od Chrystusa, który jest
w tobie i z powrotem odda³e� siê w rêce diab³a19.

Na stronicach pism Tertuliana znajdziemy wiele odniesieñ do zwyciêstwa
¿o³nierza w walce i triumfu, jaki go czeka po odniesieniu zwyciêstwa.

W dziele De corona20, gdzie metafora wieñca jako nagrody dla chrze�ci-
janina zosta³a najpe³niej rozwiniêta, odwo³uje siê on do konkretnej sytuacji, jaka
zdarzy³a siê w zwi¹zku z odmow¹ przez chrze�cijañskiego ¿o³nierza w³o¿enia
wieñca na g³owê podczas otrzymywania nagrody od imperatora. Czyn ¿o³nie-
rza wywo³a³ rozterki natury moralnej dotycz¹ce, ogólnie rzecz ujmuj¹c, relacji
miêdzy pogañstwem a chrze�cijañstwem. Komentuj¹c ten czyn, niektórzy chrze-
�cijanie, w tym tak¿e duchowni, oceniali go jako niepotrzebn¹ prowokacjê,
wykazuj¹c przy tym do�æ zaczn¹ tolerancjê wobec tych chrze�cijañskich ¿o³-
nierzy, którzy piastuj¹c wysokie urzêdy pañstwowe, us³ugiwali cesarzowi. Jed-
nak Tertulian stanowczo potêpia tak¹ postawê wspó³wyznawców ¿o³nierza,
tak¿e w³adz ko�cielnych, stoj¹c na stanowisku, ¿e nie ma ¿adnej mo¿liwo�ci
kompromisu miêdzy dwoma �wiatami, a wiarê nale¿y wyznawaæ zawsze �
bez wzglêdu na konsekwencjê tego czynu.  O tak jednoznacznych i bezkom-
promisowych pogl¹dach �wiadcz¹ skierowane do szeregowego chrze�cijanina
w godzinie próby s³owa pouczenia, w których znów pojawiaj¹ siê odniesienia
do ¿ycia ¿o³nierza, a zw³aszcza okre�lenia Ko�cio³a wyrazami tui ordines, tui

19 De fuga in persecutione, 10,1-2; t³um. T. Ko³osowski, s. 167.
20 De corona, PL 2,73�102, t³um. T. Skibiñski, w: Tertulian. Wybór pism III,

PSP t. 65, s. 107�124; dzie³o powsta³e oko³o 211 r. w formie kazania � diatryby i zali-
czane do pism parenetycznych. Przyczyn¹ napisania tego traktatu sta³o siê g³o�ne
w Afryce wydarzenie. W czasie uroczysto�ci wojskowych ku czci zmar³ego w 211 r.
Septyniusza Sewera jeden z ¿o³nierzy, obdarowany przez nich tzw. donativum imper-
iale, zdj¹³ z g³owy zdobi¹cy go przy tych ceremoniach wieniec i niós³ go w rêce, wyzna-
j¹c publicznie, ¿e jest chrze�cijaninem. ¯o³nierz zosta³ zdegradowany i wtr¹cony do
wiêzienia, gdzie mia³ oczekiwa³ � jak powie Tertulian � wspania³ego wieñca mêczeñ-
stwa, czyli donativum Christi.
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magistratus i curia: �Lecz twoi prze³o¿eni i twoi wy¿si urzêdnicy, i sama
twoja kuria nosi nazwê Ko�cio³a Chrystusowego�21.

Chrze�cijañskich ¿o³nierzy Tertulian przy tej okazji przekonuje, ¿e najlepiej
by³oby, gdyby opu�cili s³u¿bê wojskow¹ i zajêli siê czym� innym. W zasadzie
stwierdza, ¿e s³u¿ba w wojsku nie godzi siê z chrze�cijañstwem, a g³ównym
argumentem za tym stanowiskiem s¹ s³owa przysiêgi, któr¹ sk³ada siê cz³o-
wiekowi, a nie Chrystusowi jako jedynemu Panu oraz to, ¿e nie godzi siê nosiæ
sztandarów i znaków pañstwowych. Pos³uguj¹c siê zatem obrazami zaczer-
pniêtymi z ¿ycia wojskowego (statio i vexillum), Tertulian mówi, ¿e chrze�ci-
janin ma byæ przede wszystkim znakiem Chrystusa, a to wszystko, o czym
wcze�niej wspomina, przeszkadza mu w realizacji tego zadania22.

Metafory zwi¹zane z wieñcem (corona) wskazuj¹ przede wszystkim na
nagrodê za odwa¿ne �wiadectwo, a¿ do oddania ¿ycia w mêczeñstwie. Tertu-
lian przywo³uje fragment Listu do Efezjan (6,11n), gdzie mowa jest o zbroi
aposto³a. Bohaterski ¿o³nierz jest gotów na przyjêcie mêczeñstwa, poniewa¿
odrzuci³ dotychczasow¹ zbrojê ¿o³nierza i miecz, a odzia³ siê w obuwie Ewan-
gelii i s³owo Bo¿e. Za³o¿y³ wiêc zbrojê, o której pisze aposto³ Pawe³, i dlatego
otrzyma teraz o wiele cenniejsz¹ nagrodê od samego Chrystusa, a bêdzie ni¹
ja�niej¹cy wieniec chwa³y, którym jest ¿ycie wieczne � martyrii candida lau-
rea23. W przytoczonym w przypisie tek�cie obok metafory martyrii candida
laurea równie wa¿na jest metafora donativum Christi, nawi¹zuj¹ca do na-
grody, jako stanowi³o donativum w przypadku ¿o³nierzy w s³u¿bie cesarskiej:

Zaraz od³o¿y³ ciê¿ki wojskowy p³aszcz, zaczynaj¹c szczê�liwie uwalniaæ siê od
ciê¿aru, zdj¹³ z nóg niewygodne wojskowe buty, zaczynaj¹c st¹paæ po �wiêtej
ziemi, odda³ miecz, który nie by³ konieczny nawet do obrony Chrystusa, a rêkê
uwolni³ od wieñca: i teraz okryty purpur¹ nadziei przelania w³asnej krwi, obuty
w przygotowanie dane przez Ewangeliê, z przypasanym ostrym mieczem S³owa
Bo¿ego i ca³y uzbrojony tak, jak to wskaza³ Aposto³, maj¹c otrzymaæ lepszy,
l�ni¹cy wieniec mêczeñstwa, w wiêzieniu oczekuje nagrody od Chrystusa24.

Mêczeñstwo jest walk¹, która prowadzi do zwyciêstwa i do zdobycia wieñ-
ca. Tertulian zwracaj¹c siê do chrze�cijan, którym zagra¿a prze�ladowanie,
twierdzi, ¿e ci, którzy przyjêli mêczeñstwo, to b³ogos³awieni zwyciêzcy. Ju¿
samo podjêcie walki gwarantuje zwyciêstwo i nie mo¿e siê inaczej zakoñczyæ

21 De corona, 13,1; t³um. T. Skibiñski, s. 121; por. J. �rutwa, Chrze�cijanie
w s³u¿bie tego �wiata. Wizja Tertuliana i �w. Augustyna. Chrze�cijanie a ¿ycie pu-
bliczne, red. J. �rutwa, Lublin 1988, s. 71�80, s. 73.

22 Por. De corona, 11,1-3; t³um. T. Skibiñski, s. 118�119.
23 Wiêcej na temat metaforyki wieñca wawrzynowego por. T. Gacia, Metaforyka

agonistyczna... dz. cyt., s. 123�124.
24 De corona, 1,3; t³um. T. Skibiñski, s. 107.
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jak sukcesem tego, który przelewa krew w zmaganiach. Nawi¹zuj¹c do Apo-
kalipsy 7,14, Tertulian ukazuje w Scorpiace obraz mêczenników, którzy po
stoczonym boju otrzymaj¹ palmy zwyciêstwa i triumfuj¹ nad tym, z którym
walczyli25. Dla wzmocnienia swojej argumentacji, przy dowodzeniu warto�ci
mêczeñstwa, Tertulian powo³uje siê na obrazy z ¿ycia wojskowego i sporto-
wego zaczerpniête z listów �w. Paw³a, w których aposto³ zachêca adresatów
do przyjêcia cierpienia w obronie wiary26. Ostateczn¹ nagrod¹ za to zmaganie
jest niewiêdn¹cy wieniec chwa³y, którym jest ¿ycie wieczne. Zatem mê-
czeñstwo to dla Tertuliana ostateczna walka, po której Chrystus � dowódca,
pod wodz¹ którego chrze�cijanie tocz¹ bój, rozdziela zwyciêzcom odznaczenia
oraz nagrody.

Obraz triumfalnego pochodu zwyciêzców wkraczaj¹cym do miasta, który
mo¿emy znale�æ w Apologeticum, jest metafor¹ triumfu mêczenników. Opi-
suj¹c tortury i sposób zadawania chrze�cijanom �mierci, autor twierdzi, ¿e ju¿
sam pochód na �mieræ jest dla wyznawców Chrystusa wyj�ciem ku wolno�ci.
Tertulian gromadzi obrazy ilustruj¹ce triumf mêczenników podobny do triumfu
po zwyciêstwie ¿o³nierzy: triumphare, palmata vestis, currus, vexillum27.

3. Motywy ilustruj¹ce ¿ycie chrze�cijanina

Te same terminy, wokó³ których Tertulian rozwija metaforykê odnosz¹c¹
siê do mêczeñstwa, wystêpuj¹ w kontekstach, tematycznie ³¹cz¹cych siê
z ró¿nymi formami ¿ycia chrze�cijanina, innymi ni¿ �wiadectwo dawane
w czasie prze�ladowania. Pocz¹wszy od koñca II wieku u niektórych autorów
mo¿na dostrzec przechodzenie od idea³u rzeczywistego mêczeñstwa do idea³u
¿ycia rozumianego najpierw jako przygotowanie do przyjêcia mêczeñstwa,
a nastêpnie pojmowanego jako mêczeñstwo codzienne. Ojcowie nie ograni-
czaj¹ siê tylko do stwierdzenia, ¿e ¿ycie ascetyczne zastêpuje realne mêczeñ-
stwo, ale chc¹ wykazaæ, ¿e ¿ycie chrze�cijañskie jako takie jest rodzajem
mêczeñstwa. Postrzegaj¹ je jako ofiarê niekrwaw¹, sk³adan¹ z modlitwy,
mi³o�ci, codziennej walki z namiêtno�ciami, wewnêtrznego oddania i s³u¿by
braciom. Tego rodzaju ujêcie ¿ycia chrze�cijañskiego spotkaæ mo¿emy tak¿e
u Tertuliana28.

Obrazy ilustruj¹ce te aspekty do�wiadczenia chrze�cijañskiego to: warta
¿o³nierska, orê¿ ¿o³nierza, walka oraz nagroda.

25 Por. Scorpiace, 12;  t³um.W. Myszor, s. 141�142.
26 Por. Scorpiace, 13; t³um. W. Myszor, s. 142; por. tak¿e Flp 2,17; 2 Tm 4,6n.
27 Apologeticum, 50,3; t³um. J. Sajdak, s. 198.
28 Por. na ten temat C. Noce, Il martirio. Testimonianza e spiritualità nei primi

secoli, Roma 1987, s. 61�66; 80�93 (rozdzia³ po�wiêcony walce z szatanem).



241Funkcja motywów wojskowych w pismach Tertuliana

W De oratione29 Tertulian poddaje ostrej krytyce niew³a�ciwe zachowa-
nia, jakie obserwuje w ¿yciu wspó³czesnych sobie chrze�cijan, zwi¹zane
z wyznawaniem wiary, zw³aszcza te dotycz¹ce postu. U¿ywa porównañ, okre-
�leñ i obrazów, które pochodz¹ wprost z dziedziny s³u¿by wojskowej. Na okre-
�lenie ró¿nych praktyk oraz form postu stosuje wojskowy termin statio.
O tym, sk¹d ten termin jest wziêty i jak modyfikuje siê jego dotychczasowe
znaczenie, tak pisze:

Je�li post stacyjny otrzyma³ nazwê z wojskowej s³u¿by (Si statio de militari exem-
plo nomen accepit) � bo i my jeste�my Bo¿ym wojskiem � to istotnie ¿adna rado�æ
czy smutek w obozie nie przeszkadza stra¿y ¿o³nierza! W rado�ci bowiem chêtniej,
w smutku troskliwiej bêdzie pe³ni³ s³u¿bê30.

Termin statio u¿yty jest siedem razy w trzech kontekstach31. Wyra¿enie
dies stationis oznacza dzieñ postu. Tertulian krytykuje tych, którzy twierdz¹,
¿e przyjêcie Eucharystii jest z³amaniem postu: quod statio solvenda sit;
zwraca chrze�cijanom uwagê na to, aby nie zapominali o swoich obowi¹zkach
wynikaj¹cych z wyznawanej wiary. Podobnie jak ¿o³nierz nie mo¿e odmówiæ
pe³nienia swojej s³u¿by, bez wzglêdu na do�wiadczenia i sytuacje, jakie go
spotykaj¹, tak te¿ chrze�cijanie, którzy s¹ Bo¿ym wojskiem, nie mog¹ prak-
tykuj¹c postu, zaniedbaæ Eucharystii oraz powinni jeszcze troskliwiej podej-
mowaæ codzienne zadania:

Wielu równie¿ podobnie s¹dzi o dniach stacyjnych, ¿e nie ma obowi¹zku uczest-
niczenia w modlitwach ofiarnych, gdy¿ post stacyjny koñczy siê z przyjêciem
Cia³a Pañskiego. Czy wiêc Eucharystia znios³a obowi¹zek chwalenia Boga, czy
raczej go wobec Boga podkre�la? Czy twój post stacyjny nie stanie siê uroczy-
stszy, je�li zajmiesz miejsce przy o³tarzu? Gdy przyjmujesz Cia³o Pañskie i masz
je jeszcze, to nie przeszkadza jedno drugiemu � udzia³ w ofierze i spe³nienie
obowi¹zku32.

W zakoñczeniu traktatu, w kontek�cie uwag dotycz¹cych modlitwy, Ter-
tulian zwraca uwagê na konieczno�æ czuwania w nocy podczas postu. Intere-
suj¹ce jest nie tylko u¿ycie wyra¿enia dies stationis, ale tak¿e terminu vigilia,

29 De oratione, PL 1, 1149�1196, t³um. W. Kania, w: Tertulian, Wybór pism, PSP
t. 5, s. 114�131. Traktat napisany najprawdopodobniej w latach 198�204 i zaliczany do
pism parenetycznych, stanowi systematyczne wyja�nienie Modlitwy Pañskiej; jest
swego rodzaju pochwa³¹ modlitwy. Motywy zaczerpniête z ¿ycia wojskowego spoty-
kamy w �rodkowej czê�ci dzie³a, w której Tertulian omawia zadania w³a�ciwego ubioru,
postawy i czasu na modlitwê, a wiêc pisze, kiedy i jak chrze�cijanie powinni siê modliæ.

30 De oratione, 19; t³um. W. Kania, s. 125.
31 De oratione, 19,1; 23,4; 29,3.
32 De oratione, 19; t³um. W. Kania, s. 124.
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który ³¹czy siê w pierwszym rzêdzie z dziedzin¹ wojskow¹: �Nie zapominajmy
o powstaniu za dnia i o czuwaniu w nocy�33.

Termin statio jako okre�lenie postu wystêpuje 21 razy w De ieiunio
adversus psychicos34. Komentuj¹c konieczno�æ postu (statio) na pami¹tkê
�mierci Chrystusa, Tertulian pos³uguje siê argumentem z ¿ycia ¿o³nierzy,
którzy pamiêtaj¹c o z³o¿onej przysiêdze, z jeszcze wiêkszym pos³uszeñstwem
podejmuj¹ wartê:

Albowiem (ten zwyczaj) wywodzi siê od �mierci Pana; chocia¿ zawsze powinno
siê o niej pamiêtaæ niezale¿nie od pory dnia, to jednak wówczas szczególnie o niej
pamiêtamy, stosownie do znaczenie s³owa stacja. Albowiem i ¿o³nierze, którzy
zawsze pamiêtaj¹ o z³o¿onej przysiêdze, bardziej jeszcze szanuj¹ stacje35.

Metaforami ¿ycia chrze�cijanina s¹ u Tertuliana terminy okre�laj¹ce uzbro-
jenie ¿o³nierza. W De oratione modlitwa potrafi skutecznie ochroniæ chrze�ci-
janina przed wszystkimi trudno�ciami i przeciwno�ciami, pochodz¹cymi od
wszelkiego rodzaju wrogów � zarówno ziemskich, jak i duchowych. Tertulian
przypomina, u¿ywaj¹c terminologii typowo militarnej, wielkie znaczenie i si³ê
modlitwy oraz wylicza owoce jej dzia³ania w ¿yciu cz³owieka. Okre�lenia: murus
fidei, arma et tela nostra, vigilia, arma orationis, signum nostri imperato-
ris, tuba mówi¹, ¿e ¿ycie chrze�cijanina jest walk¹ z wrogiem, który obserwu-
je go z zewn¹trz jak wróg podczas bitwy, dlatego wyznawca Chrystusa nie
mo¿e nigdy pozostaæ nieuzbrojony:

Modlitwa jest murem wiary, broni¹ i tarcz¹ przed nieprzyjacielem. Nigdy zatem
nie wychod�my nieuzbrojeni. Nie zapominajmy o powstaniu za dnia i o czuwaniu
w nocy. Pod broni¹ modlitwy strze¿my znaku naszego wodza i na modlitwie
oczekujmy tr¹by anio³a36.

Przywo³uj¹c obrazy z codziennego ¿ycia ¿o³nierza, któremu nie mo¿e byæ
obce wstawanie za dnia oraz czuwanie w nocy, Tertulian wzywa chrze�cijan
do podobnych zachowañ w ¿yciu duchowym. Uzbrojony chrze�cijanin staje do
walki jak ¿o³nierz, gdy us³yszy g³os tr¹by wzywaj¹cy na bitwê. Wyra¿enie tuba
angeli, jakim pos³uguje siê Tertulian, jest reminiscencj¹ biblijn¹ i nadaje jego
wypowiedzi zabarwienie eschatologiczne. W bitwie, o której tu mowa, impera-
torem jest sam Chrystus, którego znaków, jak ¿o³nierz znaków swojego do-
wódcy, ma strzec chrze�cijanin37.

33 De oratione, 29,3; t³um W. Kania, s. 132.
34 De ieiunio adversus psychicos, 1,1; 2,2; 10,1; 10,2; 10,6; 10,8; 10,9; 10,13; 11,1;

12,1; 13,1; 13,8; 14,2, PL 2, 953�978, t³um. E. Stanula, w: Tertulian, Wybór pism III, PSP
t. 65, s. 177�196.

35 De ieiunio adversus psychicos, 10,6-7; t³um. E. Stanula, s. 188.
36 De oratione, 29,3; t³um. W. Kania, s. 132.
37 Por. tam¿e.



243Funkcja motywów wojskowych w pismach Tertuliana

W Ad Marcionem pojawia siê wyra¿enie bellum spiritale, wokó³ którego
zgromadzone s¹ inne tego rodzaju metafory, a mianowicie: militaris et arma-
tus bellator, spiritalis hostis, spiritalis militia, spiritalia arma, spiritaliter
debellare:

Ty, co s¹dzisz, ¿e opiewasz Go jako wojaka i uzbrojonego w wojenny orê¿, nie
chcesz walki na figury i alegorie. Chcesz, by prowadzi³ wojnê duchow¹ z wrogami
duchowymi orê¿em duchowym i zaci¹giem duchowego wojska, i na duchowy
sposób. Bo u jednego cz³owieka znajdujesz wielu demonów o�wiadczaj¹cych, ¿e
jest ich legion, oczywi�cie legion duchowy (�)38.

Okre�lenia te wyra¿aj¹ ideê walki wewnêtrznej, jaka trwa w cz³owieku
zmagaj¹cym siê z si³ami z³a, uosobionymi przez mnóstwo demonów, których
jest legion (nawi¹zanie do epizodu z Ewangelii o wypêdzeniu z³ego ducha
z opêtanego). Epitet spiritalis zostaje dodany do spotkanych wy¿ej terminów.
Kontekst wskazuje, ¿e chodzi o walkê duchow¹. W tej walce Chrystus ukaza-
ny jest jako pogromca duchowych wrogów cz³owieka, zwalczaj¹cy ich tak,
jak zwyciê¿y³ ostatecznego wroga i odniós³ triumf krzy¿a. Warto odnotowaæ
tak¿e metaforê crucis tropaeum, w oczywisty sposób nawi¹zuj¹c¹ tak¿e,
podobnie jak przytoczone nieco wy¿ej, do dziedziny wojskowo�ci:

(�) poznaj i w Chrystusie Zwyciêzcê obalaj¹cego duchowych nieprzyjació³ i to
uzbrojonego duchowo. (�) Przecie¿, gdy przyst¹pi³ do walki z ostatnim wrogiem,
ze �mierci¹, zatryumfowa³ nad ni¹ pod znakiem krzy¿a39.

Chrystus zosta³ przedstawiony jako duchowy wojownik. Tertulian odnosi
do Niego dwie wypowiedzi starotestamentowe i nawi¹zuj¹c do nich, mówi,
¿e zbroja Chrystusa i Jego wojsko ma charakter duchowy:

Bo skoro i przez Dawida opiewany by³ Chrystus �z przypasanym do biodra
mieczem� i u Izajasza, ¿e �przynios¹ Mu bogactwa Damaszku i ³upy z Samarii�,
to ci Go otr¹bili jako widzialnego wojaka. Uznaj wiêc ju¿ i Jego uzbrojenie i Jego
wojsko duchowe, je�li� ju¿ pozna³, ¿e ma duchowych jeñców40.

W tym kontek�cie mówi siê o chrze�cijaninie, który walczy, a wrogiem
w owych zmaganiach s¹ ró¿nego rodzaju grzechy, k³amstwo czy czyny ciem-
no�ci. To wszystko zniewala cz³owieka, który z pomoc¹ Chrystusa, musi
walczyæ, aby pokonaæ z³o.

Chrze�cijanin � ¿o³nierz otrzymuje nagrodê. W epilogu De corona Tertu-
lian nawi¹zuj¹c do wieñczenia zwyciêzców, przeciwstawia sens u¿ywania

38 Adversus Marcionem, IV 20,4; t³um. S. Ryznar, s. 188.
39 Adversus Marcionem, IV 20,4-5; t³um. S. Ryznar, s. 188�189.
40 Adversus Marcionem, V 18,5-6; t³um. S. Ryznar, s. 307�308.
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wieñca w obyczajach pogañskich, wieñcowi jako nagrodzie dla chrze�cijanina.
£¹cz¹c ze sob¹ motyw wieñca ¿ycia, zaczerpniêty z Ap 2,10 (corona vitae)
z motywem wieñca sprawiedliwo�ci (corona iustitiae), który wed³ug Paw³a,
autora 2 Tm, on sam otrzyma na koñcu od sprawiedliwego Sêdziego (4,7-8),
Tertulian zachêca chrze�cijan do udzia³u w takich zmaganiach, podczas któ-
rych jako zwyciêzcy otrzymaj¹ od Boga wieniec w nagrodê41. Ta nagroda
ma charakter eschatologiczny i dotyczy ca³ego ¿ycia chrze�cijanina, jako ¿e
w kontek�cie nie mówi siê w ogóle na temat mêczeñstwa. Na taki charakter
nagrody Tertulian zwraca uwagê tak¿e w innym ustêpie De corona, gdzie
odnosz¹c siê do czynu bohaterskiego ¿o³nierza, zapowiada dla niego nagrodê
w niebie. Nagroda ta zostaje zilustrowana metafor¹ nawi¹zuj¹c¹ do awansu
w szeregach ¿o³nierskich: in caelesti ordinatione profecit42. Wprawdzie
¿o³nierz z De corona ponosi mêczeñstwo, ale koñcowy apel, z jakim zwraca
siê autor do wszystkich czytelników tego dzie³a, nie musi koniecznie wi¹zaæ siê
i nie wi¹¿e siê z wezwaniem do mêczeñstwa jako jedynej drogi; owszem,
z ca³ego tekstu wynika, ¿e chodzi raczej o nagrodê za �wiadectwo ca³ego
chrze�cijañskiego ¿ycia.

Na koniec pozosta³o jeszcze omówienie przeno�nego u¿ycia terminu
donativum w funkcji nagrody, maj¹cej równie¿ charakter eschatologiczny.
Spotykamy siê z nim w kontek�cie innej symboliki ¿o³nierskiej we fragmencie
dzie³a De resurrectione mortuorum. Autor zestawia terminy stipendium
oraz donativum. Pierwszy z nich oznacza zap³atê, jak¹ jest �mieræ, drugi za�
� nagrodê ¿ycia wiecznego. Tertulian odwo³uje sie zreszt¹ w tym miejscu do
wypowiedzi �w. Paw³a z Rz 6,23: stipendia enim peccati mors, gratia
autem Dei vita aeterna in Christo Iesu Domino nostro i zmienia nieco
ów tekst biblijny, mianowicie zastêpuje wyraz gratia, wojskowym terminem
donativum. Nieco dalej za� powtarza siê to samo zestawienie i metaforyczne
u¿ycie tych terminów43.

*   *   *

Podsumowuj¹c, trzeba powiedzieæ, ¿e Tertulian w swojej twórczo�ci
kontynuuje topikê militarn¹, która w literaturze chrze�cijañskiej zaczyna siê
od listów �w. Paw³a. Chrze�cijanin to bonus miles, który nieustannie podej-
muje walkê i to zarówno w wymiarze duchowym, zmagaj¹c siê codziennie
ze swoimi s³abo�ciami i pokusami, jak i wtedy, gdy daje publiczne �wiadec-
two swojej wiary a¿ do mêczeñstwa w³¹cznie. Dla uwydatniania powagi

41 Por. De corona, 15,1; t³um. T. Skibiñski, s. 124.
42 De corona, 15,3, t³um. T. Skibiñski, s. 124.
43 Por. De resurrectione mortuorum, 47.
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i odpowiedzialno�ci, jaka ci¹¿y na wyznawcach Chrystusa, Tertulian, siêga
czêsto do obrazów, porównañ i odniesieñ zwi¹zanych z ¿yciem ¿o³nier-
skim. ¯o³nierz jako miles Christi zawsze powinien byæ wierny raz z³o¿onej
przysiêdze � sacramentum. Termin ten, podobnie jak miles, militia i statio,
charakteryzuje przede wszystkim kondycjê chrze�cijanina, to kim on jest.
Konsekwencjê z³o¿enia przysiêgi stanowi konieczno�æ podejmowania nieu-
stannego trudu czuwania, pe³nienia warty � statio, po to, aby zawsze byæ
gotowym na lavacrum sanguinis albo na bellum spirituale. W tej walce
chrze�cijanin nie jest osamotniony ani bezbronny. Zawsze toczy j¹ bowiem pod
znakiem Chrystusa, który jest dowódc¹ i przewodnikiem, a broni¹, któr¹ posia-
da i któr¹ nieustannie siê æwiczy w przygotowaniu do bitwy, jest przede wszyst-
kim modlitwa � murus est fidei, arma et tela nostra adversus hostem qui
nos undique observat. W koñcu, za trud i wysi³ek, jaki wiernie i wytrwale
podejmuje, otrzymuje � jak ¿o³nierz w Imperium Rzymskim � donativum albo
wieniec � corona. Nagroda ¿o³nierza jest w przypadku chrze�cijanina obrazo-
wym przedstawieniem eschatologicznej nagrody, jak¹ otrzyma w niebie.

Sommario

DE MILITARI EXEMPLO NOMEN.
FUNZIONE DEI MOTIVI MILITARI NELLE OPERE DI TERTULIANO

Nelle sue opere Tertuliano continua di riferirsi al topos militare. Nella letteratura
cristiana tale modo di scrivere ha introdotto san Paolo. Il vero cristiano è bonus miles
il quale ogni giorno intraprende la lotta sia nel senso spirituale, lottando contro
le proprie debolezze e tentazioni, sia quando dà testimonianza pubblica della propria
fede fino allo stesso martirio. Per sottolineare la responsabilità che pesa sui fedeli
di Cristo, Tertuliano spesso si rifà alle immagini, paragoni e riferimenti alla vita
dei soldati. Soldato quale miles Christi sempre dovrebbe essere fedele al giuramento
che ha fatto � sacramentum. Questo termine, come pure i termini quali miles, militia
e statio, caratterizza prima di tutto la condizione di cristiano, ciò che egli è. Come
conseguenza di giuramento viene il dovere di stare sempre in guardia � statio,
per essere sempre pronto al lavacrum sanguinis oppure al bellum spirituale. In questa
sua lotta il cristiano non è lasciato solo e neppure è disarmato. Egli combatte sempre
sotto lo stemma di Cristo, il quale è comandante e guida. L�arma che possiede il cristia-
no e con la quale fa esercizio per prepararsi alla battaglia è soppratutto la preghiera �
murus est fidei, arma et tela nostra adversus hostem qui nos undique observat. In fine,
per lo sforzo ed il peso fedelmente sopportati, egli ottiene � come soldato nell�Impero
Romano � donativum oppure corona. Il premio del soldato costituisce nel caso
del cristiano una presentazione raffigurativa del premio escatologico che egli riceverà
nel cielo.
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Ks. Mieczys³aw Rusiecki � Kielce

UWARUNKOWANIA I CELE NAUCZANIA

W TAJNYCH KOMPLETACH M£ODZIE¯Y SZKÓ£ �REDNICH

ORAZ KURSÓW UNIWERSYTECKICH PROWADZONYCH

POD PATRONATEM BISKUPA KIELECKIEGO

DRA CZES£AWA KACZMARKA W LATACH 1939�19451

1. Uwagi wstêpne

Opracowanie niniejsze jest zaledwie �szkicem do portretu�, a �ci�lej �
prób¹ takiego szkicu. Nale¿y bowiem mocno podkre�liæ szczup³o�æ, wrêcz
fragmentaryczno�æ �róde³ dotycz¹cych udzia³u ksiê¿y prefektów w tajnym
nauczaniu, których oficjalnie nie sporz¹dzano ze wzglêdu na gro�ne represje
ze strony hitlerowskiego okupanta.

Mówi¹c o pracy duszpasterskiej (dydaktyczno-wychowawczej) ksiê¿y,
trzeba pamiêtaæ, ¿e s¹ oni bezpo�rednimi wspó³pracownikami biskupa. Wype³-
niaj¹ wiêc wszystkie swoje obowi¹zki w �cis³ej ³¹czno�ci ze swoim Pasterzem,
podobnie jak biskupi � z Ojcem �wiêtym2. Realizuj¹ misjê duszpastersk¹
w imieniu Chrystusa i Ko�cio³a. Dlatego zarówno sama formacja ksiê¿y, jak
i ich ¿ycie oraz dzia³alno�æ s¹ przedmiotem troski przejawiaj¹cej siê w postaci
nauczania papieskiego i biskupiego.

Podjêta problematyka zostanie zatem kontynuowana w nastêpuj¹cej
kolejno�ci zagadnieñ: 1) Uwagi wstêpne. 2) Troska bpa Czes³awa o wycho-
wanie m³odzie¿y. 3) Zagro¿enie wobec Polski ze strony hitlerowskich Nie-
miec. 4) Reakcja Ko�cio³a kieleckiego na grozê agresji hitlerowskiego
okupanta. 5) Ksiê¿a prefekci uczestnicz¹cy w tajnym nauczaniu m³odzie¿y

1 Poszerzona wersja referatu zasygnalizowanego na sympozjum: Tajne naucza-
nie szko³¹ patriotyzmu, WSD, Kielce, 15 X 2009.

2 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego (dalej KPK), Pallottinum, Poznañ 1984,
k. 756�757.

�Kieleckie Studia Teologiczne�
10 (2011), s. 247�287
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szkó³ �rednich (1939�1945). 6) Formy i cele pracy z m³odzie¿¹ podejmowane
przez ksiê¿y prefektów. 7) Sylwetki ksiê¿y prefektów szkó³ �rednich ogólno-
kszta³c¹cych w Kielcach. 8) Wspó³udzia³ innych ksiê¿y w tajnych kompletach
m³odzie¿owych. 9) Ksiê¿a ucz¹cy m³odzie¿ w tajnych kompletach kursów
uniwersyteckich. 10) Jakie nasuwaj¹ siê wnioski?

2. Troska bpa Czes³awa o wychowanie m³odzie¿y

Przejêty do g³êbi swoj¹ now¹ misj¹ Pasterz diecezji kieleckiej w pe³ni
otwiera siê na m³odzie¿. Skrzêtnie te¿ zabiega, aby ksiê¿a prefekci troszczyli
siê o �wysoki poziom nauczania i wychowania w szkole�3, o aktywizacjê
m³odych, o ich wyrobienie apostolskie, o rozwijanie w nich postawy czucia
z Ko�cio³em (sentire cum Ecclesia). Bêdzie to mo¿liwe do osi¹gniêcia przez
aktywny udzia³ w stowarzyszeniach. Zarówno Katolickie Stowarzyszenie
M³odzie¿y Mêskiej, jak i ¯eñskiej (KSMM, KSM¯) stanowi¹ wypróbowane
�narzêdzie pracy nad ca³¹ m³odzie¿¹�, tak¿e pozaszkoln¹. Przy�wiecaj¹ im
cele: wychowanie religijne, moralne, kulturalne, zawodowe, spo³eczne, fizycz-
ne, obywatelsko-narodowe�4. Biskup wk³ada w to dzie³o ca³e swoje serce.

W pe³ni potwierdza tê otwarto�æ w³asn¹ postaw¹, ukazuj¹c, jak nale¿y
odnosiæ siê do m³odzie¿y, z jak¹ trosk¹ i oddaniem jej s³u¿yæ. W Orêdziu skie-
rowanym do m³odych, zawieraj¹cym gor¹cy apel o pielêgnowanie warto�ci
patriotycznych i moralnych, pisze: �Jeste�cie siewc¹ na ojczystym polskim
zagonie. Ka¿dy z Was pada, jak ziarno w glebê, z której wyro�nie polska
przysz³o�æ. Oby tylko ka¿dy z Was by³ ziarnem zdrowym�5. Ukazuje m³o-
dzie¿y wzór ich patrona, �w. Stanis³awa Kostkê:

Spójrzcie na Wasz wzór (�). Dobrze mu siê przyjrzyjcie (�). Jaka to rycerska
dusza! Jaka w pacholêciu dojrza³o�æ!. Czy nie widzicie, ¿e w d³oñ schwyci³ sztan-
dar, na którym jest Krzy¿ i polskie barwy? O sobie samym nie pamiêta. Goreje
po�wiêceniem i ofiar¹. Duch Bo¿y go prowadzi (�). A z nim Was prowadzi. (�)
Nie wolno Wam zmaleæ. Nie wolno stchórzyæ. Trzeba stale naprzód i�æ, jak �wiêty
Stanis³aw, �do wy¿szych rzeczy�. Prze¿ywamy taki czas, ¿e przysz³o�æ nale¿eæ
bêdzie jedynie do charakterów szlachetnych, a twardych. Tê si³ê da wam Chry-
stus, który da³ j¹ Waszemu m³odziutkiemu Patronowi6.

3 Ks. dr Czes³aw Kaczmarek biskup kielecki, Ultima verba. Przestrogi i rady dla
m³odych kap³anów, Kielce 1940, s. 97.

4 Ks. J. Be³ch, Katolickie Stowarzyszenia M³odzie¿y M. i ¯., KPD nr 2 (1939),
s. 99. Por. tak¿e: ks. J. Krystosik, Wychowanie aposto³ów katolickich w szkole,
tam¿e, s. 103.

5 Bp Cz. Kaczmarek, Orêdzie do m³odzie¿y na uroczysto�æ �w. Stanis³awa Kostki
w 1938 r., KPD nr 1 (1939), s. 23.

6 Tam¿e, s. 23�24.
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Drog¹ do tej wielko�ci s¹: troska o w³asn¹ godno�æ, g³êboka wiê� z Bogiem
poprzez wiarê, nadziejê i mi³o�æ; rzetelna praca nad sob¹, zw³aszcza nad szla-
chetnym a twardym charakterem, pielêgnowanie w sumieniu Bo¿ego prawa;
przyodzianie siebie w zbrojê ducha: sprawiedliwo�æ i mi³o�æ chrze�cijañsk¹;
wreszcie aktywne i pozytywne oddzia³ywanie na �rodowisko.

Mo¿na na nie wp³ywaæ jedynie wówczas, gdy cz³owiek, zw³aszcza m³ody,
wybiera prawdê Chrystusow¹ i ¿yje ni¹ na co dzieñ. Biskup mocno akcentuje
wagê takiego oddzia³ywania: �Wy m³odzi aposto³owie, przednia stra¿ wieczno-
�ci, Ko�cio³a i Rzeczypospolitej nadziejo, musicie utorowaæ drogê Chrystuso-
wej prawdzie. Ka¿dy z Was wie i widzi z ca³¹ oczywisto�ci¹, ¿e Polska � albo
bêdzie Chrystusow¹ � albo jej nie bêdzie�7. Na patriotyczny aspekt wycho-
wania m³odzie¿y wskazuj¹ tak¿e zadania wyznaczone przez ówczesne w³adze
o�wiatowe przedwojennym szko³om �rednim: �Szko³a �rednia ogólnokszta³-
c¹ca ma za zadanie wychowanie i kszta³cenie m³odzie¿y na �wiadomych
swych obowi¹zków i twórczych obywateli Rzeczpospolitej�8.

Potrzebni s¹ w Ojczy�nie ludzie widz¹cy dobro wspólne. �Ci za�, którzy
�zakryli oczy przed Prawd¹ i nie chc¹ widzieæ (...) siebie mi³uj¹ wiêcej ni¿
Polskê�9 i szukaj¹ w³asnej wygody, s¹ przyczyn¹ klêski narodu i pañstwa.
Potrzebni Ojczy�nie s¹ ludzie, których cechuje hart ducha i Chrystusowa
mi³o�æ. �Bez ofiar i bez po�wiêceñ, bez mi³o�ci i cierpienia niepodobnym jest
budowaæ rzeczy wielkie, trwa³e. Najsilniejszy to ten cement, z którym siê zmiesza
trochê ³ez i trochê krwi�. ¯eby jasno widzieæ, �trzeba wiêcej kochaæ i nie
szczêdziæ ofiar ze swego ¿ycia�10. Trzeba siê usilnie staraæ o czyste serce,
czyst¹ my�l, mêsk¹ wolê i rycersk¹ dumê, mi³o�æ bez s³ów, ¿yw¹ �wiadomo�æ,
¿e jeste�my bez reszty � �do szczêtu Bo¿¹ w³asno�ci¹�11. Dopiero wówczas
mo¿na dotrzeæ do duchowej g³êbi i w³¹czyæ siê w pracê spo³eczn¹ oraz
w dzia³anie apostolskie. Nie �przyziemne pe³zanie�, ale najbardziej podnios³e
porywy ducha � owoc �codziennego ociosywania samego siebie� czyni z was
�bojowników sprawy �wiêtej�12. Jest to mo¿liwe przy usilnym wspó³dzia³aniu
z utalentowanymi i gorliwymi wychowawcami. Potrzebni s¹ wiêc kap³ani
z charyzmatem po�wiêcenia siê m³odzie¿y ca³ym sercem13.

7 Bp Cz. Kaczmarek, Kazanie wyg³oszone na Zlocie M³odzie¿y Katolickiej
w Czêstochowie (24 IX 1938), KPD nr 11 (1938), s. 353.

8 Statut pañstwowej szko³y �redniej ogólnokszta³c¹cej (liceum i gimnazjum),
Rozporz. Min. W.R. i O.P. W. �wiêtos³awskiego z dnia 5 lipca 1939 r. (Nr II S-4977/39),
w: KPD nr 8 (1939), s. 399.

9 Tam¿e, s. 354.
10 Tam¿e, s. 355.
11 Tam¿e, s. 357.
12 Tam¿e, s. 358.
13 Por. bp Cz. Kaczmarek, O program Akcji Katolickiej..., KPD nr 10 (1938), s. 33.
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O oddaniu siê kap³ana m³odzie¿y decyduje najpierw jego ca³kowite zawie-
rzenie Panu Bogu, g³êboka koncentracja na Jego blisko�ci, pe³ne czci i pokory
oddanie siê Chrystusowi, poczucie godno�ci wynikaj¹cej z otrzymanej misji,
a tak¿e ponadprzeciêtna troska o pobo¿no�æ wpisywan¹ w �wiadectwo ca³ego
¿ycia. Nade wszystko

liturgia w ten sposób prze¿ywana budzi w nich [u m³odzie¿y] poznanie, ¿e tajem-
nica, choæ ukryta, jest jednak prawd¹ niezawodn¹, ¿e co dla nich jest niewidzialne,
w rzeczywisto�ci istnieje i zmusza ich do wzywania Chrystusa prawie im niezna-
nego, ale co do którego czuj¹, ¿e dany kap³an jest z Nim w poufnej ³¹czno�ci14.

Swoj¹ szczególn¹ troskê o m³odzie¿ zarówno szkoln¹, jak i pozaszkoln¹
wyra¿a³ bp Kaczmarek równie¿ w czasie wizytacji pasterskiej15. Z jego te¿
inicjatywy ukazywano ksiê¿om diecezji kieleckiej do�wiadczenia diecezji
p³ockiej (i nie tylko), aby rozwi¹zywaæ skutecznie �pal¹ce zagadnienie kate-
chizacji m³odzie¿y�, np. w postaci dodatkowego kursu katechizmowego oraz
konkursów sprawdzaj¹cych wiedzê katechizmow¹16.

Z powy¿szych refleksji jasno wynika, ¿e Ksi¹dz Biskup sprawê religijnej
formacji m³odzie¿y g³êboko nosi³ w swoim sercu i przy wszelkich nadarza-
j¹cych siê okazjach dawa³ temu znacz¹cy wyraz. Chodzi³o mu o jej pe³ne
odnalezienie siê religijno-moralne oraz o integraln¹ pracê nad sob¹, a tak¿e
o postawy otwarte na dobro wspólne. Powy¿sze cele jeszcze bardziej siê
potêguj¹ w momencie, gdy hitlerowski okupant uderza w to dobro, bezkarnie
je zagarnia i bezpardonowo stara siê je zniszczyæ.

3. Zagro¿enie wobec Polski ze strony hitlerowskich
Niemiec

Ju¿ w latach 1934�1939 wobec ca³ego narodu polskiego Niemcy mieli
wyra�nie okre�lony plan zaborczy. Podpisany (26 I 1934 r.) miêdzy Polsk¹
a Niemcami pakt o nieagresji (�o niestosowaniu przemocy�) nie wydawa³ siê
wiarygodny, mimo zapewnieñ ze strony Adolfa Hitlera, który 30 czerwca
tego¿ roku mówi³ w Reichstagu:

Jeste�my szczerymi zwolennikami polityki ugody, wierzymy, ¿e w ten sposób przy-
czynimy siê do utrwalenia pokoju miêdzy narodami. To s¹ zasady, którymi bêdzie-
my siê kierowali w zakresie polityki zagranicznej. Nowa Rzesza Niemiecka zapre-
zentowa³a siê przed wszystkimi narodami o¿ywiona jednym pragnieniem: ¿yæ
w pokoju i przyjaznych stosunkach ze wszystkimi (Polska Bia³a Ksiêga, nr 12)17.

14 ¯ycie liturgiczne kap³ana, KPD nr 9 (1939), s. 428.
15 Por. Instrukcja o wizytacji biskupiej, KPD nr 3 (1939), s. 124, 128. Por. tak¿e s. 299.
16 Por. Katechizacja m³odzie¿y, KPD nr 7 (1939), s. 339, 341.
17 Cytat za: T. Cyprian, J. Sawicki, Nie oszczêdzaæ Polski, Iskry, Warszawa 1965, s. 17.
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Kolejne wypowiedzi kanclerza jeszcze mocniej potwierdzaj¹ powy¿sze
stanowisko:

Teza dziedzicznej nienawi�ci polsko-niemieckiej jest absolutnie b³êdna18; Niemcy
potrzebuj¹ i chc¹ pokoju (...). Niemcy, zapominaj¹c o przesz³o�ci, zawar³y z Polsk¹
traktat, który wyklucza u¿ycie gwa³tu. Jest to niew¹tpliwie wielki wk³ad w dzie³o
pokoju europejskiego. Nie tylko bêdziemy przestrzegali zobowi¹zañ wynikaj¹-
cych z tego paktu, ale jest naszym ¿yczeniem, by traktat ten bez przerwy by³
przed³u¿any (...). Nie mamy w Europie ¿adnych roszczeñ terytorialnych (...) rz¹d
Polski chyba wie, ¿e Trzecia Rzesza nie ¿ywi w stosunku do Polski nawet cienia
agresywnych zamiarów, a przeciwnie, uwa¿a obszar Polski za ca³kowity i niena-
ruszalny19.

O�wiadczenia te wyg³aszane, jak siê wkrótce oka¿e, na wyrost, nie mia³y
¿adnego pokrycia w rzeczywisto�ci. Ju¿ 28 kwietnia 1939 r. Hitler dobitnie
okre�la roszczenia wobec Gdañska oraz �korytarza� do Prus Wschodnich20.
Jest to wyra�ny plan zaborczej �agresji i zniszczenia Polski�. Zmienia siê
jêzyk Führera:

Polska bêdzie zawsze po stronie naszych wrogów. Mimo traktatów przyja�ni
Polska zawsze d¹¿y skrycie do wykorzystania ka¿dej sposobno�ci, by nam
zaszkodziæ (...). Dlatego nie mo¿e byæ mowy o oszczêdzaniu Polski i stajemy
wobec konieczno�ci powziêcia decyzji: Zaatakowaæ Polskê przy najbli¿szej
sposobno�ci21.

Ocena moralna powy¿szej postawy w oczach Hitlera jest jednoznaczna: �trak-
taty stanowi¹ �wistki papieru, zasady humanitarne to przes¹d, lojalno�æ ich
nie obowi¹zuje, jak nie obowi¹zuje poszanowanie neutralno�ci. Decyduje
prawo silniejszego, prawo zwyciêzcy. «Nie mo¿e byæ mowy o oszczêdzaniu
Polski»�22. Jedynie liczy siê skuteczna strategia: zaskoczenie, szybko�æ dzia-
³añ wojennych oraz bezwzglêdno�æ.

Przemówienie Hitlera w dniu 22 VIII 1939 r. w kwaterze w Obersalzber-
gu nie pozostawia ju¿ ¿adnych z³udzeñ.

Zniszczenie Polski jest na pierwszym planie. Zadaniem naszym jest zniszczenie
¿ywych si³ nieprzyjaciela (...). Nie miejcie lito�ci, b¹d�cie brutalni! Osiemdziesi¹t
milionów ludzi [narodu niemieckiego] musi otrzymaæ, co im siê nale¿y. Ich egzy-
stencja musi byæ zapewniona. Najsilniejszy ma prawo za sob¹. Stosujcie jak
najwiêksz¹ surowo�æ23.

18 Tam¿e, wypowied� Hitlera z 21 V 1935 r.
19 Tam¿e, s. 18�19.
20 Por. tam¿e, s. 21.
21 Tam¿e, s. 36�37.
22 Tam¿e, s. 38.
23 Tam¿e, s. 44.
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(...) Celem wojskowym jest zupe³ne zniszczenie Polski. G³ówn¹ za� rzecz¹ jest
szybko�æ. Nale¿y �cigaæ nieprzyjaciela a¿ do kompletnego zniszczenia (...). Nasza
si³a le¿y w szybko�ci i brutalno�ci (...). Nic mnie nie obchodzi, co o mnie my�li
s³aba zachodnia cywilizacja. Wyda³em rozkazy i ka¿ê rozstrzelaæ ka¿dego, kto
pi�nie s³owo krytyki wobec zasady, ¿e wojna nie ma za zadanie doj�cia do
pewnej linii, lecz fizyczne zniszczenie przeciwnika. Dlatego na razie wys³a³em na
Wschód tylko moje Totenkopfstandarte z rozkazem zabijania bez lito�ci i par-
donu wszystkich mê¿czyzn, kobiet i dzieci polskiej rasy i jêzyka. Tylko w ten
sposób zdobêdziemy teren, którego tak bardzo potrzebujemy. (...) Polska zosta-
nie wyludniona i skolonizowana przez Niemców24.

Czytelnika szokuje tak drapie¿na, wrêcz dzika formu³a powy¿szego
przemówienia Hitlera. A jak j¹ oceniaj¹ historycy?

Mowa w Obersalzbergu jest jedynym w swoim rodzaju przyk³adem brutalnej
i cynicznej otwarto�ci. Nikt chyba w historii nie wyrazi³ tak jasno i niedwuznacz-
nie, ¿e nic go nie obchodzi prawo, moralno�æ, uczciwo�æ i ludzko�æ, jak Hitler
w tych zwiêz³ych i szczerych s³owach ods³aniaj¹cych duszê nie tylko jego sa-
mego, ale i jego s³uchaczy, którzy mieli te plany wcielaæ w ¿ycie25.

Moralna ocena tego faktu jest jednoznaczna: Oznacza on fa³szerstwo, �wiaro-
³omstwo na najwy¿szym szczeblu stosunków miêdzynarodowych � zapewnia-
nie o przyja�ni z jednoczesnym przygotowywaniem agresji i szczegó³owym
opracowaniem �rodków i metod wojny totalnej�26. To godne najwy¿szej kary,
�jednostronne oszustwo� dokonane przez faszystowskie Niemcy w aspekcie
wychowania oznacza zakwestionowanie podstawowych warto�ci i norm
bêd¹cych fundamentem relacji miêdzyludzkich. Przekre�la bowiem rdzeñ
cz³owieczeñstwa, na stra¿y którego stoj¹ warto�ci staro¿ytnej triady: prawda,
dobro i piêkno (zw³aszcza moralne).

Polityka zaplanowana przez nazistów wobec narodu polskiego w pra-
ktyce da³a o sobie znaæ tu¿ po brutalnym zaatakowaniu i b³yskawicznym
wkroczeniu do Polski w dniu 1 wrze�nia 1939 r. Niejako z marszu nazistowski
okupant (podobnie jak Zwi¹zek Radziecki po 17 wrze�nia tego¿ roku) zabra³
siê do wyniszczania inteligencji � ludzi znacz¹cych w naszym narodzie, repre-
zentantów nauki, kultury, w³adzy (wojska, policji), wy¿szej administracji.
W pocz¹tkowym programie by³o zniewolenie oraz eksterminacja ca³ego
narodu polskiego. S³u¿y³y temu zarówno czêste egzekucje za brak podporz¹d-
kowania siê nieludzkim, zbyt restrykcyjnym przepisom okupanta, jak i obozy
koncentracyjne oraz �wywózka na roboty� do Rzeszy. Ponadto: obni¿anie
liczby urodzeñ, dopuszczalno�æ spêdzenia p³odu, zmniejszenie do minimum

24 Tam¿e, s. 44�46.
25 Tam¿e, s. 47.
26 Tam¿e. s. 74.
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opieki lekarskiej, a po�rednio tak¿e zaplanowana demoralizacja narodu poprzez
³atwo�æ dostêpu do alkoholu czy bezkarno�æ wobec homoseksualizmu.

Naród polski pozbawiono wszelkich praw. Czyniono wszystko, aby obni-
¿yæ poziom ¿ycia cywilizacyjno-kulturalnego. Zniesiono polsk¹ (woln¹) prasê
i czasopisma, niszczono biblioteki publiczne, skonfiskowano aparaty radiowe
i gramofony. Rozwi¹zano i objêto zakazem dzia³alno�ci organizacje (stowarzy-
szenia) kulturalne, religijne, a tym bardziej polityczne. Zakazano obchodzenia
�wi¹t pañstwowych.

Wobec m³odzie¿y plany naje�d�cy by³y równie¿ zdecydowanie negatyw-
ne. Chodzi³o o przekre�lenie mo¿liwo�ci kszta³cenia w szko³ach �rednich
i wy¿szych. S³u¿y³y temu celowi: liczne aresztowania nauczycieli, zakaz
uruchamiania szkó³ �rednich ogólnokszta³c¹cych (m.in. w Kielcach) oraz za-
mykanie takich, które uda³o siê zorganizowaæ w innych miastach Generalnej
Guberni; faktyczna niemo¿liwo�æ uczenia siê m³odzie¿y z tej racji, ¿e wiele
budynków szkolnych pozajmowa³o wojsko, ¿andarmeria czy administracja w³adz
okupacyjnych. Niektóre zosta³y zniszczone w czasie dzia³añ wojennych. �wia-
domie zaprogramowano obni¿enie poziomu nauczania w szko³ach powszech-
nych oraz �rednich zawodowych, które mog³y funkcjonowaæ, gdy¿ okupant
potrzebowa³ jedynie wykwalifikowanych robotników w zak³adach produkcyj-
nych, zw³aszcza zbrojeniowych. Mocno jednak zosta³ okrojony program
nauczania z tre�ci ubogacaj¹cych kulturê i tradycjê narodu polskiego, okre�la-
nych przez okupanta �szowinizmem narodowym�. Zakazano nauczania
historii, geografii, literatury oraz nauki o Polsce wspó³czesnej, a tak¿e zawie-
szono lekcje gimnastyki27. Dzia³alno�æ ta jednoznacznie zmierza³a do zag³ady
kultury i narodu polskiego, tak¿e poprzez niszczenie wszelkich przejawów
patriotyzmu (symboli narodowych, pomników, podrêczników itp.).

W trakcie trwaj¹cej wojny rozszerzonej na Rosjê i Europê Zachodni¹
pomys³y krwio¿erczych zaborców siêga³y jeszcze dalej. W dniu 14 X 1943 r.
Hitler, przemawiaj¹c w Bad�Schachen, wyrazi³ nowy zach³anny apetyt:

W mieszaninie [podbitych] narodów pojawiaæ siê bêd¹ pewne typy bardzo dobre
pod wzglêdem rasowym. Wówczas, jak s¹dzê, jest naszym zadaniem zabraæ ich
dzieci do nas, oderwaæ je od �rodowiska, choæby�my mieli dzieci te nawet ukra�æ.
Albo zdobêdziemy dobr¹ krew, któr¹ mo¿emy spo¿ytkowaæ u siebie i wprz¹c
w nasze szeregi, albo � moi panowie, mo¿ecie to nazwaæ okrucieñstwem, ale na-
tura jest okrutna � zniszczymy tê krew28.

Odbieranie dzieci rodzicom w celu ich germanizacji, dokonywane wbrew
prawu natury i prawu pañstwowemu, to chora idea, która mog³a siê zrodziæ

27 Por. J. Krasuski, Tajne szkolnictwo polskie w okresie okupacji hitlerowskiej
1939�1945, PWN, Warszawa 1971, s. 39.

28 T. Cyprian, J. Sawicki, Nie oszczêdzaæ Polski, dz. cyt., s. 92.
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jedynie w g³owach fanatyków nielicz¹cych siê z niczym. Ich �rozumowanie�
jest wrêcz kuriozalne:

Przed rodzicami takiego dziecka dobrej krwi bêdzie postawiona mo¿no�æ wyboru:
albo dziecko oddaæ � wtedy przypuszczalnie nie bêd¹ wiêcej p³odziæ dzieci i wy-
ga�nie niebezpieczeñstwo, i¿ ten wschodni naród podludzi (Untermenschen-
wolk des Ostens) otrzyma przez takich ludzi dobrej krwi niebezpieczn¹ dla nas,
poniewa¿ równ¹ nam pochodzeniem, warstwê przywódców � albo te¿ rodzice
zobowi¹¿¹ siê wyjechaæ do Niemiec i tam byæ lojalnymi obywatelami pañstwa.
Mocn¹ rêkojmi¹, jak¹ siê ma przeciw nim, jest mi³o�æ do dziecka, którego przy-
sz³o�æ i wykszta³cenie zale¿y od lojalno�ci rodziców29.

�Zdobyæ (ukra�æ) albo zabiæ�, obydwie propozycje neguj¹ wprost siódme
i pi¹te przykazanie Dekalogu. Niemczenie nazwisk kradzionym dzieciom ewi-
dentnie wskazywa³o, ¿e gas³y ostatnie resztki sumienia u oprawców. A mo¿e
by³ to ju¿ lêk totalny, znieprawiaj¹cy tak dalece, ¿e pozostawa³y jedynie nik³e
szanse powrotu do cz³owieczeñstwa?

4. Reakcja Ko�cio³a katolickiego na grozê agresji
hitlerowskiego okupanta

Przed sam¹ wojn¹ nie tylko nad Polsk¹, ale tak¿e nad innymi krajami
Europy czai³o siê niebezpieczeñstwo ze strony hitlerowskich Niemiec. Do-
strzega je papie¿ Pius XII, gdy tu¿ po swoim wyborze (3 III 1939 r.), maj¹c
w �wiadomo�ci �wizjê niezmiernego z³a trawi¹cego ludzko�æ�, wzywa wszyst-
kich ludzi dobrej woli do pokoju, �który rodzi siê w sprawiedliwo�ci i mi³o�ci
(...), jednoczy narody i ludy wzajemn¹ i bratni¹ wspó³prac¹�30.

W kwietniu tego¿ roku równie¿ bp Kaczmarek zwraca siê do ksiê¿y
z apelem o jedno�æ i ofiarn¹ mi³o�æ Ojczyzny:

Naród nasz prze¿ywa chwile powa¿ne i wielkie. Wobec gromadz¹cych siê na hory-
zoncie dziejowym chmur ca³e spo³eczeñstwo polskie u�wiadomi³o sobie g³êbiej
ni¿ kiedykolwiek konieczno�æ zjednoczenia (�). Zechc¹ te¿ Drodzy Kap³ani u¿yæ
ca³ej swej powagi dla zapobiegania kolportowaniu niepokoj¹cych plotek, parali-
¿uj¹cych zdrowy odruch uczuæ patriotycznych. Nale¿y wezwaæ lud polski do roz-
wagi w obliczu wydarzeñ wymagaj¹cych ze strony narodu zarówno opanowania
i spokoju, jak i wytê¿onej pracy na ka¿dym posterunku31.

29 H. Himmler, O traktowaniu obcoplemiennych na Wschodzie (15 V 1940), �Biu-
letyn G³ównej Komisji�, t. 4, s. 122, cyt. za: T. Cyprian, J. Sawicki, Nie oszczêdzaæ
Polski, dz. cyt., s. 93�94.

30 Pius XII, papie¿, Orêdzie do ca³ego �wiata katolickiego, KPD nr 4 (1939), s. 154.
31 Bp Cz. Kaczmarek, Do Wielebnego Duchowieñstwa Diecezji, KPD nr 4 (1939),

s. 155.
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Niebezpieczeñstwo nadci¹ga³o coraz bardziej wyra�nie. Poczucie zagro-
¿enia odczuwano powszechnie. G³os zabiera tak¿e Episkopat Polski, kieruj¹c
starannie wywa¿ony apel do ca³ego narodu.

Wskutek za³amania siê prawa moralnego w stosunkach miêdzypañstwowych,
silna armia pozosta³a prawie jedyn¹ rêkojmi¹ bezpieczeñstwa granic, praw,
niepodleg³o�ci. Dozbrojenie wysunê³o siê na czo³o naszych zagadnieñ pañstwo-
wych (...). Niezawodny patriotyzm przemówi³ akcentem bohaterstwa. (...) Nie
ho³dujemy zasadom gwa³tu i przemocy, nie czyhamy na bezbronnych s¹siadów,
wyznajemy has³o braterskiej wspó³pracy ludów, chcemy promieniowaæ naoko³o
siebie nie b³yskawicami najazdu, lecz �wiat³ami kultury chrze�cijañskiej (...).
W obliczu gró�b wojennych zachowamy spokój, rozwagê, godno�æ. Jeste�my
czujni i gotowi na wszystko i dlatego nie poddamy siê panice, plotkom, prowoka-
cjom. Zdwoimy sumienno�æ i wytrwa³o�æ w powinno�ciach swego zawodu,
a zarazem bez oci¹gania siê spe³nimy ka¿d¹ s³u¿bê obywatelsk¹.
Wspó³dzia³aæ bêdziemy z zapa³em z w³adzami pañstwowymi w wykonywaniu
rozporz¹dzeñ przygotowuj¹cych ¿ycie kraju na mo¿liwo�ci wojenne ku obronie
Ojczyzny i wiary, dla ratowania swobód religijnych i sumienia, dla wolno�ci ducha
i ¿ycia narodowego; dozbroimy armiê i wyposa¿ymy j¹ w skrzyd³a potê¿ne. Wiar¹,
entuzjazmem patriotycznym, szlachetn¹ wol¹ zgody podsycaæ bêdziemy znicz
mi³o�ci Ojczyzny, i¿by rozgorza³ p³omieniem niebotycznym jako nasz ho³d modli-
tewny ku Bogu, jako krzy¿ wyrastaj¹cy z serc, jako wo³anie Polski o pokój ludów,
jako s³up ognisty przed narodem, dla obcych za� jako god³o przyja�ni, ale zarazem
w razie potrzeby jako znak stanowczej przestrogi32.

Wci¹¿ ros³o napiêcie, ¿ycie �wytr¹cone zosta³o z normalnego biegu�. Bi-
skup Czes³aw zwraca siê jeszcze raz

z gor¹cym apelem do Duchowieñstwa diecezji, aby godnie i ca³kowicie spe³ni³o
swój obowi¹zek w ciê¿kich chwilach, jakie prze¿ywamy.
(...) Dzi� bardziej ni¿ kiedykolwiek kap³an winien staæ siê ojcem dla owieczek swej
pieczy powierzonych, mno¿¹c siê w pracy i trudzie apostolskim ponad zwyk³¹
miarê. Od nas bowiem, kap³anów, w wielkiej mierze zale¿y, jaki duch panowaæ
bêdzie w kraju; od nas oczekiwaæ bêd¹ wierni s³ów pokrzepienia, a przede wszyst-
kim wielkiej, ofiarnej mi³o�ci33.

Dzia³anie Ko�cio³a kieleckiego po pierwszym wrze�nia 1939 r. w dalszym
ci¹gu by³o bardzo intensywne i wielorakie. Wybuch wojny to istny koszmar, dla
wielu � sytuacja tragiczna, pe³na traumy. Straszliwa noc okupacji wzbudzaj¹ca
grozê, przejmuj¹ca lêkiem bezlito�nie dr¹¿y³a w psychice ludzkiej niegoj¹c¹ siê
wyrwê, pog³êbiaj¹c wci¹¿ krwawi¹c¹ ranê. Niemal codziennie prze¿ywano
sytuacje ekstremalne. Nazistowski terror �bezprzyk³adny wzór barbarzyñstwa�
bezkarnie niszczy³ pañstwowe prawa pisane (traktaty, gwarancje, statuty)

32 Odezwa biskupów Polski do wiernych, KPD nr 5 (1939), s. 201�203.
33 Bp Cz. Kaczmarek, Zarz¹dzenie na wypadek wojny, KPD nr 9 (1939), s. 393.
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i obyczajowe � najbardziej trwa³e normy etyczne oraz podstawowe warto�ci
kultury. Wróg nie liczy³ siê z godno�ci¹ ludzkiej osoby, depta³ tak¿e w sposób
brutalny miêdzynarodowe prawa cz³owieka (np. bombardowano �miasta otwar-
te�, nie bêd¹ce twierdzami obronnymi, ra¿ono ogniem z broni maszynowej
bezbronn¹ ludno�æ cywiln¹, stosuj¹c �bezwzglêdne dyktaty wojny�). Nazistow-
ski okupant czêsto posuwa³ siê do wyrafinowanych okrucieñstw. Dzia³alno�æ
tego rodzaju dla udrêczonych ludzi by³a nie do zniesienia. Ka¿dy jednak opór
wywo³ywa³ zwielokrotnion¹ agresjê i odwet w formie pacyfikacji i zbiorowych
egzekucji.

W takiej sytuacji Pasterz kielecki w poczuciu odpowiedzialno�ci w Li�cie
skierowanym do kap³anów i wiernych apeluje o rozwagê i pamiêæ o w³asnej
godno�ci, o

zachowanie niez³omnej wiary w mi³osierdzie Boga dobrotliwego, a wraz z ni¹,
o spokój duszy i spokój w swoim codziennym ¿yciu, poniewa¿ wszystko jest
w rêkach Bo¿ych, o zastanowienie siê nad sob¹ i rozpatrzenie swoich b³êdów,
a tak¿e o pog³êbion¹, ¿arliw¹ modlitwê. Niech ka¿dy, co prêdzej zabiera siê do
pracy i pracuje du¿o wiêcej i uczciwiej ni¿ dot¹d (�), niechaj ka¿dy spe³nia to,
czego chce od nas Bóg. Zagon polski trzeba obsiaæ siewem zdrowym i p³odnym,
¿eby da³ setny owoc. Nie siejcie plew zamiast ziarna. Nie róbcie nic lada jak, ale
wszystko ca³ym sercem i dusz¹ ca³¹34.

Biskup wzywa do spokoju, modlitwy, pokuty, karno�ci w pracy oraz
gruntownej oceny wszystkiego we w³asnym sumieniu. Pisze o tym w s³owach
g³êboko wywa¿onych zgodnie z racj¹ stanu okupowanej Ojczyzny � Polski.

Bez ³adu, bez porz¹dku, bez spo³ecznej karno�ci nie jest mo¿liwe ¿ycie religijne,
¿ycie narodowe, ani nawet najzwyczajniejsze ¿ycie ludzkie. Dlatego wzywam
wszystkich Was, ¿eby�cie, nasamprzód wierni �wiêtym przykazaniom Boga
i Ko�cio³a, okazali siê pos³usznymi wzglêdem w³adz administracyjnych we wszyst-
kim, co siê nie sprzeciwia sumieniu katolickiemu i naszej polskiej godno�ci35.

Mobilizuje kap³anów i wiernych do postawy otwartej na tak licznych potrze-
buj¹cych, do dawania jasnego �wiadectwa, do ofiarnej mi³o�ci, do wej�cia
na �drogê Dziesiêciorga Boskich Przykazañ, drogê zgody miêdzy Ewangeli¹
zasad a Ewangeli¹ codziennego ¿ycia�36.

Poniewa¿ wojna niszczy³a wszelkie normy moralne i obyczajowe, têpi³a
wra¿liwo�æ sumienia, u wielu zastêpuj¹c dzia³anie rozumu zadawnionymi
urazami oraz odruchami instynktu (kradzie¿e, porachunki osobiste itp.), biskup

34 Bp Cz. Kaczmarek, Wszystkim Braciom Kap³anom i Umi³owanym Wiernym
diecezji kieleckiej, KPD nr 10 (1939), s. 433.

35 Tam¿e, s. 434.
36 Tam¿e, s. 435.
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Czes³aw, w nastêpnym li�cie do kap³anów i wiernych, przypomina o zacho-
waniu przykazañ Bo¿ych oraz o pielêgnowaniu �dobrego imienia naszego Na-
rodu�. Prosi te¿ o lojalno�æ wobec w³adz. Uzasadnia tak¹ postawê racjami
moralnymi: �Wierzymy danym nam obietnicom, i¿ nie bêdzie nam nakazane
nic, coby siê sprzeciwia³o sumieniu katolickiemu�37. �Kap³anów proszê,
a¿eby ca³kiem wykluczyli ze swych kazañ i przemówieñ wszelki pierwiastek
polityczny, g³osz¹c jedynie czyste s³owo Bo¿e, naukê ewangeliczn¹ z zastoso-
waniem jej do ¿ycia, szczególniej codziennego ¿ycia jednostek i rodzin kato-
lickich�38. Wzywa te¿ ksiê¿y prefektów, aby �z ca³¹ sumienno�ci¹� podjêli
na nowo swoje obowi¹zki wobec m³odzie¿y, by doskonale przygotowywali
kazania

wskro� ewangeliczne, praktyczne, ¿yciowe, ale bez ¿adnej przymieszki niepo-
trzebnych elementów (...). W ciê¿kich czasach, które prze¿ywamy, konieczn¹ jest
wielka dojrza³o�æ s¹du, wielka roztropno�æ, g³êbokie zastanowienie siê nad
ka¿dym krokiem i nad ka¿dym czynem. Tym wiêcej, ¿e ka¿dy czyn i ka¿dy krok
jednostki odbija siê na losach wielu. Za du¿o�my ¿yli uczuciem i wyobra�ni¹. Jest
ostatni czas nawróciæ do rozumu i woli. Praca, praca i jeszcze raz praca � sumienna,
porz¹dna, twarda w po³¹czeniu z Bogiem, a przy tej pracy ¿ycie od góry do do³u
uporz¹dkowane i regularne, to dzi� nasz obowi¹zek39.

W kolejnym apelu skierowanym do duszpasterzy diecezji kieleckiej,
w sytuacji tak nienaturalnej i wrogiej Biskup mobilizuje swoich wspó³pra-
cowników równie¿ do wytê¿onej pracy i aktywno�ci duszpasterskiej:

Wobec tego, ¿e jeste�my w tej chwili jedynymi niemal stró¿ami katolickiej Polski,
trzeba od razu zacz¹æ pracowaæ normalnie, przystosowuj¹c siê do warunków no-
wych. Ko�cielne i polskie ¿ycie Diecezji bez zatorów p³yn¹æ musi nadal. Z ca³¹
gorliwo�ci¹ nauczajcie prawd Wiary �wiêtej w ko�ciele i poza ko�cio³em, w szkole
i w domu, i jak tylko siê da40.

Przypomina duchowieñstwu o rekolekcjach wielkopostnych dla wiernych.
Mocno nalega na ksiê¿y, aby zagospodarowali ka¿d¹ woln¹ chwilê.

37 Czes³aw, biskup kielecki, Czcigodnym Braciom Kap³anom i Umi³owanym
Wiernym, KPD nr 10 (1939), s. 436.

38 Tam¿e. Biskup Czes³aw wykaza³ tu wielk¹ roztropno�æ, gdy¿ Niemcy byli na
tym punkcie szczególnie czujni. �Komunikuj¹c swoim wspó³pracownikom 25 II 1940 r.
o zamkniêciu katedry na Wawelu, Frank poleci³ im równocze�nie zwracaæ czujn¹ uwagê
na dzia³alno�æ duchowieñstwa, a w szczególno�ci na kazania oraz wkraczaæ natych-
miast, je¿eli tylko nasunie siê podejrzenie, ¿e nadu¿yto ko�cio³a do innych celów�,
S. Piotrowski, Dziennik Hansa Franka, wyd. 2, Wydaw. Prawnicze, Warszawa 1957,
s. 147.

39 Tam¿e, s. 437.
40 Bp Czes³aw Kaczmarek, Do Duszpasterzy diecezji kieleckiej, KPD nr 10 (1939),

s. 437.
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�cigajcie siê jedni z drugimi w pracy, bo czas szybciej biegnie ni¿ b³yskawica (...).
Czasu nie traæcie. Pracujcie w ko³o siebie, pracujcie nad sob¹. Doskonalcie siê
przez praktykê i naukê, w swoim duszpasterskim powo³aniu. (...) W ocenie ludzi
nie bêdê siê ogl¹da³ na nic, tylko na ich wolê pracy. Ta bowiem wola stanowi
pocz¹tek ca³ej warto�ci ludzkiej41.

Trudny czas okupacji ma byæ w pe³ni wykorzystany do systematycznej pracy
nad sob¹, opartej na �surowym regulaminie i karno�ci�, a tak¿e we wspó³-
pracy z wiernymi. Zatroskany Pasterz dzia³a niestrudzenie, analizuje sytuacjê
wiernych, wyci¹ga wi¹¿¹ce wnioski. Pisze do ksiê¿y w kolejnym apelu:

Oto�my ujrzeli lepiej ni¿ dot¹d pewne rany ukryte w duszach naszych owieczek,
niewygojone mimo naszej duszpasterskiej pieczy. Ogl¹dali�my s³abo�æ charakte-
rów, chwiejno�æ zasad moralnych, p³yciznê duchow¹ i s³ab¹ nade wszystko wiarê
parafian naszych (...), nik³¹ znajomo�æ zasad wiary (...) Duch nauki Chrystusowej
w wielu sercach nie zapu�ci³ g³êbszych korzeni42.

Jakie st¹d wyci¹ga wnioski? Co ksiê¿om proponuje? Niestrudzone poda-
wanie wiernym �chleba prawdy�, �obfitszej strawy s³owa Bo¿ego�, zaleca
dodatkowe nauczanie prawd wiary w kazaniach katechizmowych, �najgorliw-
sze� nauczanie religii w szkole, pog³êbianie religijno�ci wiernych w czasie wi-
zyty duszpasterskiej, wszelkiego rodzaju dokszta³canie, w³¹czaj¹c do tej misji
tak¿e �wieckich. Jednym s³owem �pospolite poruszenie sumieñ�. A to wszyst-
ko w przestrzeni chrze�cijañskiego mi³osierdzia wobec tak licznych osób
bêd¹cych w skrajnej potrzebie43.

W krwaw¹, ponur¹ noc okupacyjn¹, na uroczysto�æ �w. Stanis³awa Kost-
ki, bp Kaczmarek równie¿ kieruje do m³odzie¿y kolejny list. Wczuwa siê w ich
zarówno �smutki i biedy�, têsknoty, jak i ��wiête pragnienia�. �Od ziemi odry-
wa i w niebo uwa¿niej patrzeæ ka¿e�44. Oczekuje z ich strony na �owoc gorli-
wo�ci, owoc dobrej woli i nade wszystko owoc (...) pracy�45. Wydobywa
z ojcowskiego serca s³owa, które zobowi¹zuj¹: �Liczê na Was, a na serca
Wasze na³o¿yæ pragnê obowi¹zek wielki i �wiêty (...). W sobie siê skupiæ,
a skupiæ tylko po to, ¿eby w sobie Boga odnale�æ i w Jego g³os pilnie siê
ws³uchiwaæ (...)�46. ¯¹da pracy w duchu Bo¿ym. Pracy od zaraz i na sta³e.
Ka¿da sumienna (tak¿e fizyczna) praca �podjêta po Bo¿emu� jest �ród³em
prawo�ci i prawdziwego szczê�cia. �Bez takiej pracy nieokrzesan¹ pozo-
staje ziemia i nieokrzesanymi � ludzie�47. Podkre�la rolê i priorytet pracy

41 Tam¿e, s. 438.
42 Bp Cz. Kaczmarek, Apostolstwo prawdy i mi³o�ci, KPD nr 11/12 (1939), s. 446.
43 Por. tam¿e, s. 447�448.
44 Bp Cz. Kaczmarek, List pasterski do m³odzie¿y, KPD nr 11�12 (1939) s. 441.
45 Tam¿e.
46 Tam¿e, s. 442.
47 Tam¿e, s. 443.
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umys³owej. �my�l wspólna, zbiorowa, zorganizowana, tre�ciwa i g³êboka musi,
jak gwiazda, przewodziæ nie tylko pracy materialnej jednostek, lecz i ca³ych
spo³eczeñstw�48.

Do m³odych tak¿e kieruje ojcowski apel:

Ty, M³odzie¿y droga (...) musisz siê ze szczególnym zami³owaniem i sumienno�ci¹
oddaæ swemu szkolnemu czy o�wiatowemu zadaniu (...) wyzyskajcie ka¿de wa-
runki i ka¿d¹ sposobno�æ stania siê bardziej o�wieconymi (...). Nie trwoñ czasu
(...). Je�li twoja szko³a jeszcze jest zamkniêta, albo praca w stowarzyszeniach
utrudniona, to czytaj, ucz siê i pracuj w domu, bo czas jak b³yskawica szybko
przemija49.

Biskup wybiega my�l¹ ku przysz³o�ci. Oddzia³uje na wra¿liwe sumienia
i zdrow¹ ambicjê m³odych: �Wy jako m³ody las, po wielkim zniszczeniu, staje-
cie siê nadziej¹ starszych pokoleñ! W Was le¿y przysz³o�æ naszych wiosek
i miast, przysz³o�æ my�li polskiej, wiedzy polskiej i nauki polskiej � mówi¹c
inaczej, wielki dzia³ polskiego ¿ycia, polskiej kultury i polskiego dobrobytu�50.
Nadzieje te spe³ni¹ siê pod warunkiem, ¿e m³odzi bêd¹ budowaæ swoje ¿ycie
na trwa³ym fundamencie, bo

co siê nie rodzi z ducha, musi umrzeæ! Co nie ma podstaw w sumieniu, co nie jest
po Bo¿emu obmy�lane i nie czerpie swoich natchnieñ w odwiecznym �ródle Praw-
dy i Dobra, mo¿e na chwilê siê przydaæ, zab³ysn¹æ na chwilê, lecz to b³êdny ognik,
który wiedzie naiwnych na trzêsawisko, a w koñcu do ca³kowitej zguby. Tote¿,
jak mówi Pan Jezus, ca³y gmach ¿ycia swego nale¿y budowaæ nie na piasku, tylko
na skale twardej, a t¹ ska³¹ jest Bóg. Bez religii, bez mi³o�ci Bo¿ej, bez surowego
zachowania przykazañ, ludzkie istnienia chwiej¹ siê jak �le zbudowane domy,
w których nikt nie jest bezpieczny, bo jeden z tych domów zawali³ siê wczoraj,
a drugi na pewno zawali siê jutro51.

Trwale budowaæ mo¿na jedynie w �wietle ��wiêtego znicza wiary�. To
ona zapewnia spokój i równowagê, ale za cenê modlitwy, samozaparcia i hero-
icznego po�wiêcenia. Ten �wysi³ek �wiêty� i to podstawowe zadanie pozwala
odnale�æ �w³asn¹ duszê i jej Wszechmocnego Gospodarza-Boga�52. Na Nim
bowiem opiera siê �potêga nadziei i niez³omno�æ wiary�, a tak¿e �niewzruszo-
na odwaga i zawsze weso³a cierpliwo�æ�53.

Klimat wojny i klimat biskupiego listu tak mocno ze sob¹ kontrastuj¹,
¿e nie sposób nie wyraziæ podziwu dla geniuszu Pasterza, który kocha do

48 Tam¿e, s. 444.
49 Tam¿e.
50 Tam¿e.
51 Tam¿e.
52 Tam¿e, s. 445.
53 Tam¿e.
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koñca i do koñca daje �wiadectwo swej ojcowskiej trosce o swoje owce,
nawet z nara¿eniem w³asnego ¿ycia. Mimo piêtrz¹cych siê trudno�ci, przypo-
mina ksiê¿om:

Dla m³odzie¿y w wieku szkolnym nale¿y (niezale¿nie, czy uczêszcza do szko³y, czy
nie) urz¹dziæ rekolekcje (choæby po Wielkanocy)54. Równie¿ na konferencjach
dekanalnych w styczniu 1940 r. podejmuje temat: �Jak zorganizowaæ w dzisiej-
szych warunkach duszpasterstwo m³odzie¿y?�55.

Tak rejestrowana jest dzia³alno�æ biskupa Cz. Kaczmarka w wersji ofi-
cjalnej � publicznej, odwa¿nie, z ogromnym poczuciem odpowiedzialno�ci.
Znajduje siê ona wyra�nie ju¿ na granicy du¿ego ryzyka.

W konspiracji postawa Pasterza diecezji kieleckiej prezentuje siê jeszcze
bardziej podnio�le i patriotycznie: Otworzy³ swój dom dla prze�ladowanych;
wspiera³ nauczycieli wysiedlonych z Warszawy, którym �pospieszy³a z zakon-
spirowan¹ pomoc¹ Kuria Biskupia, ofiaruj¹c kilkadziesi¹t tysiêcy z³oty, cenn¹
bieliznê i obuwie�56. Czynnie w³¹czy³ siê w akcjê tajnego nauczania zarówno
w odniesieniu do szkolnictwa �redniego, jak i kursów uniwersyteckich. Daje
o tym �wiadectwo prof. J. Nowak-D³u¿ewski: �Przychodzi³o z pomoc¹
kupiectwo, apteki, ³o¿y³ znaczne sumy biskup kielecki ks. dr Czes³aw Kaczma-
rek�57. Przed³u¿eniem ojcowskiej troski Biskupa � w dzia³alno�ci zarówno
otwartej, jak i ukrytej � byli wierni mu i oddani w s³u¿bie Bo¿ej ksiê¿a diecezji.
Przyk³adowo niech zobrazuje tê postawê praca ksiê¿y prefektów katechi-
zuj¹cych m³odzie¿.

5. Ksiê¿a prefekci uczestnicz¹cy w tajnym nauczaniu
m³odzie¿y szkó³ �rednich (1939�1945)

Przed sam¹ wojn¹ w Kielcach istnia³y nastêpuj¹ce szko³y �rednie ogólno-
kszta³c¹ce: Gimnazjum i Liceum im. S. ¯eromskiego, Gimnazjum i Liceum
im. b³. Kingi, Liceum im. Królowej Jadwigi i �w. Stanis³awa Kostki oraz
Gimnazjum i Liceum im. J. �niadeckiego58, a tak¿e Pedagogium kszta³c¹ce

54 Czes³aw, bp, W sprawie rekolekcji parafialnych, KPD nr 1�2 (1940), s. 1. Por.
tak¿e KPD nr 2 (1941), s. 46.

55 Bp Cz. Kaczmarek, Tematy konferencji dekanalnych w r.b., KPD nr 1�2
(1940), s. 4.

56 J. Strasz, Kieleckie szkolnictwo �rednie pod okupacj¹, w: Pamiêtnik Kie-
lecki, red. J. Nowak-D³u¿ewski, Kielce 1947, s. 288.

57 J. Nowak-D³u¿ewski, Kursy uniwersyteckie w Kielcach 1943�1945, w: Pa-
miêtnik Kielecki..., dz. cyt., s. 291.

58 Por. A. Massalski, S. Meducki, Kielce w latach okupacji hitlerowskiej 1939�
1945, wyd. 2, Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich, Wroc³aw 2007, s. 167.
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nauczycieli59. Mia³y one swoich ksiê¿y prefektów. Byli to: ks. Wincenty
Banach, ks. Bogdan Kie³b, ks. Józef £apot, ks. W³adys³aw Nawrot, ks. Adam
Szafrañski oraz ks. Franciszek Wajda. Znaj¹c swoj¹ m³odzie¿, mimo gigan-
tycznych przeszkód, skutecznie nawi¹zali z ni¹ kontakt, a tak¿e gromadzili j¹
w tajnych kompletach.

Kim byli wymienieni ksiê¿a? Jak¹ pe³nili funkcjê wobec m³odzie¿y? Jaki
mieli tytu³ do tego dzia³ania? Jakie posiadali przygotowanie pedagogiczno-ka-
techetyczne?

Patrz¹c z perspektywy wymogów dydaktyki miêdzywojennej, trzeba
najpierw przypomnieæ sylwetkê katechety w ogóle. Duszpasterz m³odzie¿y,
zwi¹zany misj¹ kanoniczn¹ ze swoim biskupem, jako katecheta (prefekt)
jest �wys³annikiem Chrystusa i Ko�cio³a. Bierze czynny udzia³ w spe³nianiu
potrójnego urzêdu Pana Jezusa, tj. urzêdu kap³añskiego, nauczycielskiego
i pasterskiego�60.

Misja kap³añska katechety jako szafarza sakramentów �wiêtych skiero-
wana jest g³ównie ku przekazywaniu ¿ycia Bo¿ego przez pog³êbianie modlitwy
zarówno osobistej, jak i wspólnej w formie nabo¿eñstw, uwra¿liwiania na ³askê
chwili oraz wspó³dzia³ania z ³ask¹ powo³ania. Centrum tego oddzia³ywania
stanowi Eucharystia � �ród³o i szczyt chrze�cijañskiego ¿ycia.

Misja nauczycielska katechety jest �cis³ym udzia³em w nauczaniu bisku-
pa, a tym samym w nauczaniu Ko�cio³a. Ma byæ ona pieczo³owicie spe³niana,
zgodnie ze s³owami �w. Augustyna: �O czymkolwiek nauczasz, z takim zami-
³owaniem to przekazuj, aby ten, któremu o tym mówisz, s³uchaj¹c uwierzy³,
wierz¹c � zaufa³, a maj¹c nadziejê � z ca³ego serca kocha³�61. Oznacza to
g³êbokie przejêcie siê prac¹ dydaktyczn¹, podchodzenie do niej z zapa³em
i poczuciem ogromnej odpowiedzialno�ci w sumieniu przed Panem Bogiem za
wykszta³cenie powierzonych mu uczniów. Zobowi¹zuje do systematycznego
pog³êbiania kompetencji od strony merytorycznej oraz wykszta³cenia me-
todycznego62. Tak oddzia³uj¹c, katecheta staje siê profesjonalist¹ oraz czy-
telnym, ¿ywym �wiadkiem przekazywanej prawdy. Zasmakuje z czasem

59 Por. tam¿e, s. 202.
60 Ks. Z. Bielawski, Pedagogika religijno-moralna (katechetyka), Lwów 1934,

s. 108.
61 �w. Augustyn, Pisma katechetyczne, Pax, Warszawa 1952, s. 9�10. T³umacze-

nie �cis³e: �Cokolwiek wyk³adasz, wyk³adaj tak, aby uczeñ s³uchaj¹c � wierzy³, wierz¹c
� mia³ nadziejê, a maj¹c nadziejê � mi³owa³�.

62 W tym samym celu bp Czes³aw zatroskany o wiarê dzieci i m³odzie¿y, tworzy
Diecezjalny Urz¹d Katechetyczny � por. KPD nr 7�8 (1940), s. 73. Katecheci otrzymuj¹
zalecenie, aby tre�æ dokumentów papieskich oraz listów biskupich w³¹czyli do naucza-
nia nie tylko �na ambonie i w szkole�, ale tak¿e przy ka¿dej okazji spotkania z wiernymi.
Por. KPD nr 1 (1941), s. 29�31.
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w trudnych obowi¹zkach i pe³en optymizmu bêdzie promieniowa³ pogodnym
usposobieniem, rado�ci¹ i entuzjazmem. Szeroko otwarty na wspó³dzia³anie
ze wszystkimi podmiotami wspó³wychowuj¹cymi (rodzicami, nauczycielami),
bêdzie tworzy³ w³a�ciwy klimat umo¿liwiaj¹cy formowanie prawid³owych
postaw nauczanej m³odzie¿y.

Najbardziej jednak przyczyni siê do tego dzie³a jego udzia³ w misji paster-
skiej Chrystusa. W imieniu Nauczyciela z Nazaretu prefekt-katecheta powi-
nien dzia³aæ jako wytrawny pedagog. Ta odpowiedzialna rola wyra¿a siê
najskuteczniej szczególnymi walorami jego dojrza³ej osobowo�ci, posiadanych
kompetencji (wiedza pedagogiczna, znajomo�æ metod jej przekazywania oraz
umiejêtno�ci komunikacyjne). Wa¿ne s¹ równie¿: znajomo�æ psychiki ucznia
(etapu rozwojowego), jego mo¿liwo�ci percepcyjnych, potrzeb i zagro¿eñ.
Katecheta pracuj¹cy z m³odzie¿¹ ma byæ ¿yw¹ i otwart¹ ksiêg¹ dla swoich
wychowanków. Powinien w³asne ¿ycie g³êboko zakorzeniaæ w warto�ciach,
które promuje s³owem. Musi siê z nimi uto¿samiaæ, a wiêc stanowiæ niepo-
szlakowany (nienaganny, nieskazitelny, wrêcz idealny) osobowo�ciowy wzór
postêpowania. W zale¿no�ci od stopnia dojrza³o�ci wychowanka powinien
byæ dla niego matk¹, ojcem, wreszcie przyjacielem � doradc¹ pe³nym mi³o�ci
cierpliwej, ofiarnej, ale i dyscyplinuj¹cej.

Maj¹c �wiadomo�æ, ¿e dzia³a w imieniu Chrystusa, uczestnicz¹c w Jego
potrójnej misji, powinien swoim postêpowaniem ukazywaæ m³odzie¿y prawdzi-
w¹ drogê do dojrza³ego ¿ycia religijnego (por. J 14,6). Misja ta nabiera szcze-
gólnego znaczenia w sytuacjach granicznych. Takie znamiona nios³a ze sob¹
okupacja hitlerowska � czas totalnej pogardy dla cz³owieka i ca³kowite nego-
wanie reprezentowanych przez niego warto�ci.

Metoda krwawego terroru stosowanego przez hitlerowskiego okupanta,
wyzutego z wszelkich uczuæ humanitarnych, a tak¿e zasad moralnych, ³ami¹-
cego bezkarnie ogólnoludzkie warto�ci i prawa, wywo³ywa³a pora¿aj¹c¹ pani-
kê, niemniej u osób dojrza³ych, nastawionych patriotycznie budzi³a g³êbokie
poczucie odpowiedzialno�ci za przetrwanie narodu polskiego. Zbyt gro�ne
i tragiczne w skutkach by³y niszczycielskie dzia³ania wroga. To wyzwoli³o za-
równo u rodziców, jak i u nauczycieli samorzutny odruch obrony.

Na polu edukacji m³odego pokolenia z odwa¿n¹ inicjatyw¹ wyszli nau-
czyciele:

W trosce serdecznej o dobro m³odzie¿y, w d¹¿eniu do zachowania równowagi
ducha i dobra moralnego m³odzie¿y nauczycielstwo szkó³ kieleckich samorzutnie,
bez jakiegokolwiek nakazu z góry utworzy³o grupy specjalistów, które ju¿ w listo-
padzie i grudniu 1939 r. przyst¹pi³y do nauczania na w³asn¹ rêkê zespo³ów uczniow-
skich, tzw. kompletów tajnego nauczania63.

63 J. Strasz, Kieleckie szkolnictwo..., art. cyt., s. 283.
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Miejscem zakonspirowanych spotkañ by³y domy rodzinne uczniów (tak¿e na-
uczycieli). Grupy liczy³y od 4 do 10 osób. Przez 3�4 dni w tygodniu pracowano
w sumie od 14 do 16 godzin. Program szkolny roczny przerabiano w ci¹gu
6�10 miesiêcy. Specyficzna atmosfera czasu okupacji oraz nieustanne zagro-
¿enie wymaga³y ustawicznej czujno�ci i natychmiastowego ostrzegania. W misji
tej uczestniczyli cz³onkowie rodzin ucz¹cej siê m³odzie¿y64. W tak wa¿nej
i ryzykownej akcji nie zabrak³o równie¿ zatroskanych o m³odzie¿ ksiê¿y
prefektów.

6. Formy i cele pracy z m³odzie¿¹ podejmowane przez
ksiê¿y prefektów

Oddzia³ywanie edukacyjne ksiê¿y prefektów na m³odzie¿ w czasie okupa-
cji hitlerowskiej rozumiane szeroko by³o wielorakie, choæ z racji niefunkcjo-
nowania szkó³ �rednich ogólnokszta³c¹cych w du¿ym stopniu ograniczone.
W dalszym ci¹gu formacja religijna dokonywa³a siê w ko�cio³ach i kaplicach
podczas uczestniczenia we Mszy �w. i na nabo¿eñstwach, tak¿e poprzez
ambonê i konfesjona³. W sytuacji, która siê pojawi³a, rozumiano jednak, �i¿ dzi�
trzeba i�æ do domów, by uczyæ, wyja�niaæ, pokrzepiaæ�65. Nie tylko wiêc
przy okazji wizyty duszpasterskiej, ale równie¿ w prywatnych spotkaniach
z m³odzie¿¹ ksiê¿a s³u¿yli wielorak¹ pomoc¹. Stanowili moralny punkt oparcia
w sytuacji totalnego zakwestionowania istotnych warto�ci, nieodzownych do
budowania �wiatopogl¹du religijnego, trwa³ej hierarchii warto�ci czy kszta³-
towania osobistego idea³u ¿yciowego. Dodatkowe formy edukacyjnego
oddzia³ywania na tajnych kompletach by³y wiêc dyktowane potrzeb¹ czasu.
Poczynaj¹c od formalnych wyk³adów, poprzez pogadanki, dyskusje na podno-
szone przez m³odzie¿ problemy, rozwi¹zywane m.in. w formie anonimowej
�skrzynki pytañ�, poprzez po¿yczanie ksi¹¿ek, a tak¿e u¿yczanie trudnych do
zdobycia tekstów funkcjonuj¹cych w tzw. drugim obiegu, pisane indywidualnie
listy, osobiste, ufne i szczere rozmowy, zw³aszcza na forum sumienia � a¿
po g³êbokie prze¿ywanie sakramentu pokuty udzielanego w przypadkowych
zupe³nie miejscach.

Ze wzglêdu na surowy zakaz okupanta gro¿¹cego obozem i kar¹ �mierci
za tajne nauczanie m³odzie¿y, mia³o ono charakter �ci�le zakonspirowany. Na
spotkaniach w grupach ucz¹cych siê religii, prefekci realizuj¹cy dany program
szeroko nawi¹zywali do prze¿ywanej w bólu aktualnej sytuacji, daj¹c �wia-
dectwo warto�ciom, które nie pozwalaj¹ siê u�mierciæ. Religijny klimat chrze-
�cijañskiej wiary, nadziei i mi³o�ci wyj¹tkowo sprzyja³ osi¹ganiu stawianych
wówczas celów dydaktyczno-pedagogicznych. By³y nimi:

64 Por. tam¿e.
65 Ks. W. Wid³ak, Wizytacja duszpasterska w parafii, KPD nr 1�2 (1940), s. 14.
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� podnoszenie poziomu kultury intelektualnej, budzenie wy¿szych
zainteresowañ, pog³êbianie wiedzy religijnej, kszta³towanie chrze�cijañ-
skiego pogl¹du na �wiat i ¿ycie, zw³aszcza przez intensywn¹ katechizacjê,
która jest jednym z najistotniejszych zadañ duszpasterstwa, aby zapobiec obni-
¿aniu ¿ycia moralnego. Biskup poleca³ dziekanom dopilnowanie obowi¹zku
katechizacji, dodaj¹c: �Sam za� przy ka¿dej okazji bêdê sprawdza³ poziom
znajomo�ci wiary u dziatwy i m³odzie¿y�66. Aby utrwalaæ wiedzê religijn¹, bierz-
mowana m³odzie¿ otrzymuje broszurê Sakrament Ducha i mocy67 w celu
pog³êbiania prze¿ywanych tre�ci oraz przypominania o zastosowaniu ich
w ¿yciu. �Na wszelki sposób pracujcie, ¿eby siê lud wierny pomna¿a³ w znajo-
mo�ci Boga (...). Nauczajcie w ko�ciele, w domu, na rozstajnych drogach�68;

� rozwój ¿ycia religijnego poprzez gorliwe wype³nianie podstawo-
wych praktyk, takich jak: modlitwa, rozwa¿anie s³owa Bo¿ego, adoracja Naj-
�wiêtszego Sakramentu, przyjmowanie sakramentów �wiêtych, zw³aszcza czê-
ste przystêpowanie do Eucharystii oraz czyny mi³osierdzia chrze�cijañskiego;

� kszta³towanie i doskonalenie postaw moralnych, opartych na De-
kalogu oraz etos ewangeliczny; �urabianie sumieñ (...), wskazywanie dróg,
którymi idzie siê do zbawienia�69; usilne staranie siê �o �wiêt¹ cnotê roz-
wagi i roztropno�ci (...) w s³owie i uczynkach, w zamierzeniach i d¹¿eniach
[gdy¿] nie wolno wystawiaæ na niebezpieczeñstwo swych bli�nich, ich mienia,
a nawet ¿ycia (...)70. Powy¿sze warto�ci, zw³aszcza roztropno�æ, jeden
z ksiê¿y prefektów w li�cie do swojego ucznia po mistrzowsku przek³ada
na jêzyk m³odzie¿owy:

Dla ka¿dego dojrza³ego cz³owieka, dla ka¿dego, kto chcia³by czego� dokonaæ, nie
sam zapa³, choæ tak gor¹cy jak lawa, nie upór w d¹¿eniu, nie jego teoretyczne,
choæby najdoskonalsze przygotowanie, lecz równowaga i opanowanie jest czyn-
nikiem po¿¹danym i koniecznym. Przy tej równowadze umys³u z wol¹ i uczuciami
mo¿liwym jest samokrytycyzm, roztropno�æ i konsekwencja71.

Ten hart ducha w czasie okupacyjnej grozy i lêku to owoc wspó³dzia³ania
z ³ask¹ wypraszan¹ ustawiczn¹ modlitw¹ i g³êbokiego zjednoczenia z Chry-
stusem. Takie by³o wo³anie czasu. Przypomina je prefektom biskup Czes³aw.
�Wiêkszej nam mocy [mêstwa] i �wiêto�ci dzi� potrzeba�72;

66 Czes³aw, bp, W sprawie katechizacji dzieci, KPD, nr 5�6 (1940), s. 61.
67 Autorstwa ks. Jana Jaroszewicza (�Jedno�æ�, Kielce 1940).
68 Czes³aw, bp, Do Drogich Braci Kap³anów diecezji kieleckiej, KPD nr 1 (1941),

s. 13.
69 Czes³aw, biskup kielecki, Czcigodnym Braciom Kap³anom..., art. cyt., s. 436�437.
70 Tam¿e.
71 Ks. dr J. £apot, List do Zbyszka, z dnia 28 II 1944 r. � ADK, X£-5.
72 Bp Czes³aw, Rekolekcje dla kap³anów w roku bie¿¹cym, KPD nr 5�6 (1940), s. 58.
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� kszta³towanie postaw prospo³ecznych, budzenie odpowiedzialno�ci
za innych, a tak¿e uzdalnianie do dzia³añ apostolskich, m.in. do dawania �wia-
dectwa wierze oraz budowania i pog³êbiania wiêzi miêdzyludzkich. Jest
to mo¿liwe dla czynnie uczestnicz¹cych w ¿yciu parafii bêd¹cej rodzin¹ Chry-
stusow¹, zgodnie z ojcowskim zaleceniem Biskupa:

Jeszcze raz zwracam siê z upomnieniem, aby�cie poniechawszy wszelkich wa�ni
i knowañ politycznych, pracowali sumiennie, s³u¿¹c bli�nim i ogó³owi uczciw¹
prac¹ w swym zawodzie. Nie przyczynimy siê bowiem do dobra ogólnego przez
sianie zamêtu w umys³ach lub podburzenie jednych przeciwko drugim73;

� troska o godno�æ osobist¹ wobec poni¿aj¹cego, wrêcz brutalnego
traktowania rodaków przez okupanta, a tak¿e w sytuacji trudnego do�wiad-
czenia losu, np. utraty bliskich osób czy ca³ego mienia. Katecheci znali apel
swojego Biskupa � usuwanego dwukrotnie przez Niemców z w³asnego miesz-
kania � skierowany do wysiedlonych:

Nie upadajcie na duchu. Niechaj siê nie chwieje wiara wasza ani s³abnie nadzieja.
Kto godno�ci swojej i ducha swojego nie zatraci³, ten, chocia¿by nie wiem jak
wydziedziczony i biedny, zachowa³ jeszcze g³ówne swoje bogactwo (...). W górê
serca! (...) Bóg z wami jest. Czy¿ nie wiecie, ¿e przez pustyniê i ucisk wszed³
Naród Bo¿y do Ziemi Obiecanej? B³ogos³awieni�cie wy, je¿eli na widok spusto-
szeñ i z³omów, miast maleæ i gin¹æ, wola siê wasza zahartuje i utwierdzi74;

� budzenie wiary w Opatrzno�æ Bo¿¹ i nadziei na nadej�cie sprawie-
dliwo�ci dziejowej wyrównuj¹cej doznane krzywdy. Biskup modli siê i soli-
daryzuje ze swoimi kap³anami, mobilizuj¹c ich do heroicznego wysi³ku, do
autentycznego �wiadectwa jedynie skutecznego w tak dramatycznej, wrêcz
tragicznej sytuacji:

Wy sami, Bracia, i dom Wasz niechaj stanowi wzór dla innych. B¹d�cie t¹ ¿yw¹
ksiêg¹, któr¹ siê naj³atwiej rozumie i czyta, i która najg³êbiej przemawia do serc.
Bez rezygnacji, ale i bez buntu, a tylko czyni¹c na ka¿d¹ godzinê, co ka¿e Duch
Bo¿y, razem ze swym Biskupem d�wigajcie swój krzy¿. Razem wszyscy wspó³pra-
cujmy z Opatrzno�ci¹, która wszystko trzyma w swych rêkach, która jest funda-
mentem ostatecznym nie tylko nieba, ale i ziemi, która nam, kap³anom, powierzy³a
najskuteczniejsze moce, najg³êbsz¹ naukê o rzeczach, która te¿ nieomylnie prowa-
dzi wszystkich ludzi dobrej woli po drogach rozmaitych do ostatecznego dobra75;

� mobilizacja duchowa, wyzwalanie postaw odwa¿nych, dzielnych,
a nawet heroicznych w obronie wiary (Bóg), dobra osobistego (honor) oraz

73 Bp Czes³aw, Czcigodnym Braciom Kap³anom i Umi³owanym Wiernym, KPD
nr 5�6 (1940), s. 54.

74 Bp Czes³aw Kaczmarek, List pasterski o mi³osierdziu, KPD nr 3�4 (1940), s. 20.
75 Czes³aw, bp, Do drogich Braci Kap³anów diecezji kieleckiej, art. cyt., s. 16.
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spo³eczno-narodowego (Ojczyzna), kszta³towanie postawy patriotyzmu. Czê-
ste nawo³ywanie Pasterza diecezji do zachowania porz¹dku, do praktykowa-
nia mi³o�ci bli�niego i do Ojczyzny obejmuje tak¿e troskê o byt narodu oraz
pietyzmu do Matki-Ziemi. Apel do sumienia rolników jest jednoznaczny: �Nie
powinno byæ w parafii pola nieobrobionego dlatego tylko, ¿e s¹siad s¹siadowi
nie chce po¿yczyæ konia lub p³uga�76;

� pielêgnowanie warto�ci humanistycznych, wiara w zwyciêstwo praw-
dy nad fa³szem, dobra nad z³em, mi³o�ci nad nienawi�ci¹, ³aski nad grzechem,
¿ycia nad �mierci¹. Tylko taka perspektywa pozwala z godno�ci¹ z³o¿yæ ofiarê
z siebie w s³u¿bie bli�nich, w trosce o dobro spo³eczne. Biskup mocno sugeruje
ksiê¿om, ¿e powinni

z wy¿szego punktu spojrzeæ na wszystko. Przez chwilê wznie�æ siê ponad ten
tuman i chaos zmian (...). Uprzytomniæ sobie, ¿e choæby ludzie nie wiem jak spo-
niewierali �wiêto�æ, ona przecie¿ �wiêto�ci¹ byæ nie przestaje; i choæby nie wiem
jak gnêbili Prawdê, ona przez to jeszcze nie staje siê k³amstwem. Rozwieje siê
ludzki tuman, lecz Prawda Pañska trwa na wieki. Z tymi pozostanie Bóg, którzy
z ufno�ci¹ i niezachwian¹ wiar¹ przetrwaj¹ dni ciê¿kie i krwawe77;

� wyzwalanie ofiarnej mi³o�ci bli�niego przekraczaj¹cej bariery
etniczne czy �wiatopogl¹dowo-religijne � w postaci apostolstwa mi³o-
sierdzia i akcji charytatywnej. Biskup przypomina ksiê¿om:

Dzi�, w obliczu dziesi¹tków tysiêcy bezdomnych, w obce strony rzuconych roda-
ków naszych i nêdzy wyj¹tkowej szerokich warstw spo³eczeñstwa naszego, nie
waham siê stwierdziæ, i¿ nadesz³a chwila, gdy obowi¹zkiem naszym sta³o siê pe³-
nienie heroicznej mi³o�ci bli�niego. Gdy rêce opadaj¹ wobec nies³ychanych roz-
miarów biedy wszelakiej, gdy w³asne zasoby dawno siê wyczerpa³y, a do innych
�róde³ dostêp jest utrudniony, trzeba nam wielkiej wiary i nie daj¹cej siê niczym
zniechêciæ ufno�ci w Opatrzno�æ Bo¿¹, by nie cofn¹æ rêki wyci¹gniêtej do braci
naszych najbiedniejszych, owszem � by w miarê wzmagania siê potrzeb potêgo-
wa³a siê mi³o�æ nasza78;

� ratowanie dziedzictwa narodowego: dóbr kultury, idea³ów narodo-
wych, chrze�cijañskiej tradycji, wysokiego etosu chroni¹cego przed upodle-
niem � poprzez siêganie do historycznych korzeni oraz idea³ów wcielanych
w ¿ycie przez bohaterów narodowych i �wiêtych. Jest to mo¿liwe, gdy ca³e
¿ycie cz³owieka bêdzie oddane Chrystusowi. Biskup pisze w kolejnym li�cie:

76 Czes³aw, bp, Apostolstwo prawdy i mi³o�ci, KPD nr 10 (1939), s. 447.
77 Czes³aw, bp, Do Drogich Braci Kap³anów diecezji kieleckiej, art. cyt., s. 12�13.
78 Czes³aw, bp, W sprawie akcji charytatywnej, KPD nr 3�4 (1940), s. 26. Równo-

cze�nie z tym stwierdzeniem duszpasterze otrzymuj¹ Plan kazañ katechizmowych
o mi³o�ci bli�niego. Tam¿e, s. 27.
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pragnê (...) z ca³¹ moc¹ i wyrazisto�ci¹ wszystkim przypomnieæ, jak bardzo nale¿y
dbaæ o to, by Chrystus-Król w³ada³ ka¿dym sumieniem, ka¿dym sercem, ka¿dym
narodem i ka¿d¹ spo³eczno�ci¹ ludzk¹, gdy¿ inaczej zamiast dobra, sprawiedliwo-
�ci i pokoju bêdzie chodzi³o po ziemi z³o, cierpienie, ucisk i �mieræ (...). Bez Chry-
stusowych rz¹dów w �wiecie i bez Jego panowania w my�lach i sercach ludzkich
biednym bêdzie �wiat i nad miarê biedn¹ bêdzie ka¿da ludzka dusza, bo otworz¹
siê w niej natychmiast wszystkie rany, które Chrystusowa zagoi³a rêka. Bez
Chrystusa cia³o ujarzmi ducha, a z³e moce wyzwolone z cz³owieka nie bêd¹ znaæ
miary w niezliczonych krzywdach innym i sobie wyrz¹dzanym. Pycha i brutalne
samolubstwo zamkn¹ oczy na cudze prawa, nie licz¹c siê z niczym w swych wo³a-
j¹cych o pomstê do nieba gwa³tach i uciskach79;

� utrwalanie przekonania o sensie i warto�ci ludzkiego ¿ycia po-
przez g³êboki szacunek dla ka¿dego cz³owieka oraz kierowanie siê wra¿liwo-
�ci¹ moraln¹ i solidarno�ci¹ z potrzebuj¹cymi;

� formowanie postaw zdyscyplinowanych, wdra¿anie �surowego re-
gulaminu i karno�ci�, pilnowanie ³adu w pracy i odpoczynku, zw³aszcza akcen-
towana przez Biskupa wola pracy oraz rozs¹dne zagospodarowanie czasu
i przestrzeni. Czêsto o tym ksiê¿om przypomina³: �bardzo Was zachêcam
i k³adê na Wasze sumienie sta³e d¹¿enie i wychowywanie najpierw siebie,
a potem wspó³braci kondekanalnych w duchu ³adu, porz¹dku i regulaminu,
bo bez tego nie ma doskona³o�ci�80;

� pog³êbianie ducha ekspiacji, umartwienia i pokuty, za pope³niane
z³o zarówno poszczególnych osób, jak i ca³ego narodu81.

W przypadku ksiêdza katechety jako nauczyciela religii ro�nie jego odpo-
wiedzialno�æ za pielêgnowanie wy¿ej wymienionych warto�ci u m³odzie¿y,
poniewa¿ przestrzeñ wychowawcza, w której siê porusza, poszerza siê o prze-
znaczenie (powo³anie) cz³owieka realizowane w perspektywie eschatologicz-
nej. St¹d szczególna troska o formacjê sumienia, pog³êbianie wra¿liwo�ci mo-
ralnej, wnikliwe odczytywanie i ca³kowite otwarcie na rozwój otrzymanych od
Pana Boga talentów zarówno naturalnych, jak i nadprzyrodzonych (godno�æ
i wolno�æ dzieci Bo¿ych, wspó³dzia³anie z ³ask¹, odkrywanie i rozwój osobi-
stego charyzmatu, pog³êbianie religijno�ci), co w efekcie ma prowadziæ do
�wiêto�ci ¿ycia.

79 Czes³aw, bp, List pasterski na Uroczysto�æ Chrystusa-Króla, KPD nr 9�10
(1941), s. 86. 88.

80 Bp Czes³aw, Duszpasterskie postulaty chwili bie¿¹cej (...), przemówienie na
zje�dzie XX dziekanów, KPD nr 11�12 (1940), s. 121.

81 Por. Czes³aw, bp, Adoracje przeb³agalne, KPD nr 10 (1939), s. 445.
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7. Sylwetki ksiê¿y prefektów szkó³ �rednich
ogólnokszta³c¹cych w Kielcach

Ks. Wincenty Banach82 po trzech latach wikariatu w S³omnikach �
9 IX 1941 r. zosta³ prefektem-wikariuszem w parafii NMP w Kielcach, gdzie
pracowa³ do 21 VIII 1945 r. Maj¹c wiele pracy duszpasterskiej � w li�cie do
Kurii Biskupiej z dnia 11 X 1943 r. � wspomina tak¿e o �zajêciach nadobo-
wi¹zkowych�83. Potwierdza i konkretyzuje tê enigmatyczn¹ notatkê z czasów
okupacji dnia 26 III 1953 r. w li�cie do ksiêdza biskupa Sonika, pisz¹c jako
prefekt Szkó³ nr 7 i nr 3 w Kielcach: �Jednocze�nie uczy³em w tajnych zorga-
nizowanych kompletach w Gimnazjum im. �niadeckiego w Kielcach (od 1941�
1945)�84. Jak wype³nia³ tak odpowiedzialne obowi¹zki? Cieszy³ siê bardzo
dobr¹ opini¹. Jak ka¿dy nauczyciel pracuj¹cy w tajnych kompletach, ks. pre-
fekt przekazuj¹c tre�ci religijno-moralne, mia³ �wiadomo�æ, ¿e w ka¿dej chwili
mo¿e stan¹æ przed mo¿liwo�ci¹ �wiadczenia o tym co robi, p³ac¹c najwy¿sz¹
cenê � sk³adaj¹c w ofierze w³asne ¿ycie.

Ksi¹dz prefekt Banach sta³ na wysoko�ci zadania, skoro 28 VIII 1945 r.
otrzyma³ od bpa Cz. Kaczmarka nominacjê na prefekta Gimnazjum i Liceum
w Busku-Zdroju ze szczególnym podkre�leniem nabytego do�wiadczenia
w czasie okupacyjnej pracy z m³odzie¿¹. Biskup nie szczêdzi³ mu tak¿e wy-
razów uznania, podkre�laj¹c jego zas³ugi:

Dotychczasowa praca Ksiêdza Prefekta w szko³ach powszechnych, umi³owanie
m³odzie¿y, umiejêtno�æ i zdolno�æ trafiania do dusz i serc m³odzieñczych, zapa³
i gorliwo�æ w po�wiêceniu dla niej czasu i wysi³ków rokuj¹ nadziejê, ¿e i na nowej
placówce Ksi¹dz Prefekt do³o¿y wszelkich starañ, aby pe³niæ swe wysokie i odpo-
wiedzialne pos³annictwo ku chwale Bo¿ej, dobru Ko�cio³a i po¿ytkowi Narodu85.

Ks. Bogdan Dionizy Kie³b86 po 5 latach pracy w Brzezinkach i Skalb-
mierzu (1923�1927) otrzyma³ nominacjê na wikariusza parafii katedralnej
w Kielcach. Tu anga¿owa³ siê w pracê z m³odzie¿¹ jako dyrektor Zwi¹zku

82 Wincenty Banach, ur. 22 I 1912 r. w Charsznicy. W latach 1925�1933 uczêszcza³
do Pañstwowego Gimnazjum im. T. Ko�ciuszki w Miechowie, uzyskuj¹c 16 VI 1933 r.
�wiadectwo dojrza³o�ci. Studia teologiczne ukoñczy³ w Seminarium Duchownym
w Kielcach w 1938 r.

83 ADK XB-61, k. 28.
84 Dok³adna data 31 XII 1940 r., ADK XB-61, k. 44.
85 ADK XB V-14/45, k. 32.
86 Bogdan Dionizy Kie³b, ur. 25 I 1897 r. w Wawrzeñczycach, pow. Miechów, syn

Wincentego i Agnieszki z Lipiñskich. Tu chodzi³ do szko³y elementarnej. Do gimnazjum
uczêszcza³ w Warszawie (1908�1913). Szko³ê Realn¹ ukoñczy³ w Bêdzinie, otrzymuj¹c
�wiadectwo dojrza³o�ci w 1918 r. W latach 1918�1922 studiowa³ w WSD w Kielcach.
�wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 15 VI 1922 r.
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M³odzie¿y ¯eñskiej (od 1929 r.), pracowa³ jako prefekt w Szkole im. M. Ko-
nopnickiej (1929�1930), a tak¿e (od 1931�1939) jako prefekt Gimnazjum b³.
Kingi oraz prefekt Kursów Gimnazjów Wieczorowych. Uczy³ te¿ m³odzie¿
w Gimnazjum im. St. ̄ eromskiego. Od 1938 r. by³ prefektem Gimnazjum Kra-
wieckiego Polskiej Macierzy Szkolnej w Kielcach, a tak¿e w Szkole Æwiczeñ
przy Pedagogium Nauczycielskim. Od listopada 1939 r. do pa�dziernika
1941 r. jako wikariusz parafii katedralnej uczestniczy³ w tajnych kompletach
Gimnazjum i Liceum b³. Kingi87.

Jak pracowa³ z m³odzie¿¹? Jakie osi¹ga³ wyniki? Cieszy³ siê nieposzlako-
wan¹ opini¹ zarówno jako duszpasterz doros³ych, jak i m³odzie¿y. �wiadcz¹
o tym wierni z parafii b³. Wincentego Kad³ubka w Jêdrzejowie:

Kiedy szala³ terror, kiedy niszczono masowo ludzkie ¿ycie, kiedy szloch bezsilnej
mêki rozdziera³ serca, w �wi¹tyni naszej, przy �wiêtym o³tarzu pe³ni³ niez³omnie
swoj¹ szczytn¹ s³u¿bê w aureoli pokory, w natchnionej powadze, w �wiêtym rozmo-
dleniu (...). Ten duch p³omienny niós³ mod³y o ³askê, o si³ê i mêstwo, o przetrwanie
i zwyciêstwo (...). Dla ka¿dego mia³ czuj¹ce serce i oczy pe³ne troski. Swoj¹ pra-
wo�ci¹ i nieskazitelno�ci¹ kap³añsk¹ zdobywa³ ka¿de serce � trwale i na zawsze88.

W biogramie po�miertnym ks. T. Wróbel da³ o nim równie chlubne �wia-
dectwo:

Ks. Kie³b kocha³ m³odzie¿ i chêtnie po�wiêca³ jej swój czas, zdolno�ci pedagogicz-
ne, talenty oratorsko-deklamatorskie i muzyczne. Nic dziwnego, ¿e przy swoich
tak¿e zewnêtrznych walorach � krucza i gêsta czupryna, ¿ywe i roz�miane oczy,
humor, delikatno�æ i serdeczno�æ � wywiera³ na m³odzie¿ ogromny wp³yw, uzy-
skuj¹c wspania³e wyniki w nauce, szczere przywi¹zanie i wdziêczn¹ pamiêæ89.

Nie inaczej ocenia³a swojego prefekta sama m³odzie¿. Wspomina Go
z tajnych kompletów Czes³awa Janus-Monkiewicz: �By³a to dusza artystyczna
(...). M¹dry, do�wiadczony pedagog pomóg³ nam w niekoñcz¹cych siê dysku-
sjach (pytania by³y wrzucane anonimowo do puszki) w ci¹gu trzech dni doj�æ
do «³adu z sob¹» i �wiatem, odnale�æ istotê wiary w sens ¿ycia�90.

Ks. Józef £apot91 od 1931 r. pracowa³ w parafii katedralnej w Kielcach
jako prefekt i wikariusz. Uczy³ najpierw w Szkole Powszechnej im. Konar-
skiego. W 1932 r. zosta³ prefektem Seminarium Nauczycielskiego. Od tego¿

87 Por. A. Massalski, Szkolnictwo na Kielecczy�nie w okresie okupacji 1939�
1945, PWN, Warszawa 1975, s. 165.

88 List parafian do Ks. Bpa z dnia 22 IX 1945, ADK XK � 21a, k. 41.
89 ADK, XK-21a, k. 77.
90 Komplety tajnego nauczania szkó³ �rednich w Kielcach w latach 1939�1945,

Kielce 1997, s. 57.
91 Józef £apot, ur. 7 III 1903 r. w Grabowcu, syn Antoniego i Józefy z Dutkie-

wiczów. W latach 1910�1913 uczêszcza³ do Szko³y Pocz¹tkowej w Piotrkowicach.
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roku by³ tak¿e moderatorem Sodalicji Mariañskiej w Gimnazjum J. �niadeckie-
go, a od 1933 � wicedyrektorem Akcji Katolickiej. Dnia 31 X 1933 r. otrzyma³
nominacjê na prefekta Gimnazjum ̄ eñskiego im. A. Mickiewicza w Kielcach.
W latach 1937�1939 pe³ni funkcjê prefekta w Gimnazjum i Liceum im. Jana
�niadeckiego. Dziêki szczególnym predyspozycjom oraz du¿emu do�wiadcze-
niu w pracy z m³odzie¿¹, sta³ siê cenionym, a tak¿e lubianym i kochanym
przez nich wychowawc¹.

Ju¿ przed wojn¹ zyska³ sobie bardzo dobr¹ opiniê w�ród uczniów. Jeden
z nich (Zbyszek) daje chlubne �wiadectwo o swoim Prefekcie:

By³o w jego postaci co� poci¹gaj¹cego. Ju¿ od pierwszych dni zyska³ sobie sym-
patiê uczniów (...). Ciekawie prowadzi³ lekcje (...). Nauka religii nie ogranicza³a siê
do przerabiania przewidzianego programem materia³u. By³y to zarazem lekcje wy-
chowawcze (...). Stale nam dawa³ ksi¹¿ki do czytania (...). Jak by³o do przewidzenia,
religia w nowym roku szkolnym sta³a siê w Gimnazjum �niadeckiego wa¿nym
przedmiotem. Historia Ko�cio³a, dogmatyka, etyka musia³y byæ traktowane przez
uczniów na równi z matematyk¹, fizyk¹, jêzykiem polskim. Prefekt mia³ du¿e do-
�wiadczenie pedagogiczne i by³ wymagaj¹cy (...). Ceni³ ka¿d¹ wypowied�, zw³asz-
cza je�li by³a samodzielna92.

W czasie okupacji uczy³ m³odzie¿ na tajnych kompletach w Liceum im.
Królowej Jadwigi i �w. Stanis³awa Kostki93. Prowadzi³ tak¿e zajêcia na jedy-
nym tajnym komplecie konspiracyjnego kszta³cenia nauczycieli. By³ równie¿
wyk³adowc¹ i prorektorem w Wy¿szym Seminarium Duchownym. Utrzy-
mywa³ bliskie kontakty z niektórymi uczniami. Jeden z nich wspomina: �Na
wyk³ady z etyki chodzili�my na ul. Czerwonego Krzy¿a [nr 7] do ksiêdza,
prawdopodobnie Rektora [de facto: wicerektora] Seminarium Duchownego
w Kielcach�94.

Wspomniany wy¿ej Zbyszek pisze:

W listopadzie [1939 r.] odwiedzi³em ksiêdza w Kielcach. Przyj¹³ mnie ze wzrusze-
niem, gdy¿ nie wiedzia³, co siê z nami wszystkimi dzia³o. By³ przejêty sytuacj¹
w kraju (...). Da³ mi do przeczytania odbit¹ na maszynie odezwê do spo³eczeñstwa
na temat sytuacji kraju i narodu. (...) Na wiosnê 1940 roku odwiedzi³em pono-
wnie ksiêdza. Spotka³em u niego kolegów, którzy rozpoczêli naukê w tajnych

�wiadectwo dojrza³o�ci otrzyma³ w 1922 r. jako absolwent Gimnazjum im. J. �niadeckie-
go w Kielcach. Studia w WSD � 1922�1926. Od 7 VI 1926 do VII 1927 by³ wikariuszem
w Wi�licy. Nastêpnie zosta³ skierowany na studia specjalistyczne do Fryburga
w Szwajcarii. Zwieñczy³ je doktoratem 20 VII 1931 r.

92 B. Z. Machura, Zawsze w�ród ludzi, KTN, Kielce 2000, s. 70�74 (passim).
93 Por. A. Massalski, Szkolnictwo..., dz. cyt., s. 166.
94 Wiktor Frey, Fragment pamiêtnika, w: J. M³ynarczyk, �niadecczycy, Wydaw.

Szumacher, Kielce 1993, s. 114.
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kompletach gimnazjalnych. Zazdro�ci³em im, bo ja by³em zupe³nie pozbawiony
tych mo¿liwo�ci. Widzia³em, ¿e ksi¹dz po�wiêca³ im du¿o czasu. Ukierunkowywa³
zainteresowania, poszerza³ wiadomo�ci przez dobór ksi¹¿ek wybiegaj¹cych znacz-
nie poza zakres obowi¹zkowych lektur szkolnych. (...) Na moj¹ pro�bê pomóg³
w zorganizowaniu kompletów dla m³odszych klas gimnazjalnych w Szczekoci-
nach. W roku 1940 przys³a³ z Kielc Stanis³awa G¹siora, który uczy³ m³odzie¿, w tym
moj¹ siostrê. W nastêpnych za� latach � Janka Wojewodzica i Krystynê Skuszan-
kê. Ta ostatnia pomog³a mi wydatnie w przygotowaniu siê do matury, któr¹ zda³em
w 1943 roku. Przez ca³y okres okupacji prowadzi³em z ksiêdzem korespondencjê.
Zawsze na mój list odpowiada³. Zadziwiaj¹ce, jak przy wielkiej ilo�ci zajêæ, o czym
wspomina³, potrafi³ wype³niaæ drobnym pismem dwie lub wiêcej strony, pisz¹c
wyczerpuj¹co o sprawach, z którymi siê do niego zwraca³em95.

Korespondowa³ równie¿ z innymi uczniami. Pomaga³ im tak¿e finansowo,
o czym pisze w li�cie do Mietka G. w sierpniu 1942 r. �Poniewa¿ dowiedzia³em
siê, ¿e zajêty jeste� aprowidowaniem domu i s¹ pewne trudno�ci, wiêc masz
do dyspozycji zostawione jakie� grosze�96. Bardzo by³ zatroskany o ka¿dego.
Pisa³ np. do Zbyszka �Nie zapominaj, ¿e zawsze ³aknê wiadomo�ci o ka¿dym
z Was� (pocztówka z dat¹ 6 VII 1944 r.)97. Jako wytrawny nauczyciel religii,
ca³ym sercem � po ojcowsku oddany m³odzie¿y wychowawca, wype³ni³ zleco-
n¹ mu przez Biskupa misjê na miarê otrzymanych i pracowicie pomna¿anych
talentów. A by³y one niema³e. Po�wiadcza to opinia skierowana do bpa kielec-
kiego przez bpa J. W³. Ob³¹ka, sufragana olsztyñskiego w dniu 12 IX 1969 r.,
przy okazji ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej ku jego czci.

By³ to Kap³an wielkiego umys³u i serca. Niezwykle zdolny, odznacza³ siê g³êbok¹
wiedz¹ i szerok¹ inteligencj¹, a przy tym mia³ serce ogromnie wra¿liwe na potrzeby
bli�niego, a zw³aszcza m³odzie¿y studiuj¹cej. Jak wiele dobrego uczyni³, doskona-
le wiedz¹ o tym jego wspó³pracownicy, wychowankowie i uczniowie (...). Jako
jego najbli¿szy wspó³pracownik mia³em mo¿no�æ z bliska obserwowaæ jego wielk¹
pracowito�æ, niestrudzon¹ wytrwa³o�æ i apostolskie po�wiêcenie98.

Ks. W³adys³aw Nawrot99 jako prefekt i wikariusz w parafii �w. Wojcie-
cha (1932�1939) uczy³ w VII-klasowej szkole im. St. Staszica w Kielcach.

95 B. Z. Machura, Zawsze w�ród..., dz. cyt., s. 78�79.
96 ADK, X£�5/3.
97 Tam¿e.
98 ADK, X£-5/93.
99 W³adys³aw Nawrot, ur. 4 XI 1899 r. w Kucharach, pow. Miechów. W 1912 r.

ukoñczy³ szko³ê powszechn¹ w rodzinnej wsi. Przez 2 lata pobiera³ lekcje prywatne
u miejscowego nauczyciela. Od 1916 r. uczêszcza³ do Gimnazjum XX Salezjanów
w O�wiêcimiu, gdzie ukoñczy³ 4 klasy w ci¹gu 3 lat. Klasy V�VIII ukoñczy³ w Pañstwo-
wym Gimnazjum im. Króla Kazimierza w Bochni i uzyska³ 5 VI 1923 r. �wiadectwo dojrza-
³o�ci z wynikiem dobrym. Jego katecheta gimnazjalny, ks. A. Nalepa, w �wiadectwie
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W okresie okupacji od 10 X 1939 r. by³ prefektem w Szkole Powszechnej
im. S. Staszica w Kielcach, a tak¿e �pe³ni³ bardzo odpowiedzialn¹ misjê
nauczania religii na tajnych kompletach. By³ wielkim przyjacielem nie tylko
ofiarnego grona nauczycielskiego, ale te¿ m³odzie¿y, któr¹ przygotowywa³ do
wielkich zadañ w s³u¿bie dla Boga i umêczonego narodu�100. �Ten troskliwy
duszpasterz zas³u¿y³ sobie w pe³ni na wdziêczno�æ tych, którym po�wiêci³ swoje
¿ycie, odznacza³ siê ofiarn¹ prac¹ w nauczaniu religii na tajnych kompletach
podczas wojny i podtrzymywaniu na duchu m³odzie¿y zorganizowanej w Armii
Krajowej�101. Jak by³ postrzegany przez m³odzie¿? H. Naksianowicz wspomi-
na g³êboko przyswajane wówczas warto�ci: zdobywanie i pog³êbianie wiedzy,
�prze¿ywanie przyja�ni we wspólnocie kompletowej�, (...) serdeczno�æ
i wyrozumia³o�æ, która ³¹czy³a siê z du¿ymi wymaganiami (...), prawo�æ,
odpowiedzialno�æ i poczucie obowi¹zku (...), pog³êbianie wiary. (...) [I do-
daje]: A jeszcze bardziej przyczynia³ siê do naszego rozwoju duchowego
ks. W³adys³aw Nawrot i ks. Adam Szafrañski�102.

Ks. Adam Ludwik Szafrañski103 po rocznej pracy na wikariacie
w Leszczynach � gdzie gorliwie i w sposób oryginalny zaj¹³ siê dzieæmi
i m³odzie¿¹ � uzyska³ pozwolenie na dalsze studia we Fryburgu Szwajcarskim.
Zwieñczy³ je licencjatem z teologii w marcu 1939 r.

W czasie okupacji hitlerowskiej pracowa³ w diecezjalnej �Caritas�, (od wrze�-
nia 1939 r. równie¿ jako wikariusz parafii katedralnej). Uczestniczy³ w tajnych
kompletach m³odzie¿y z Liceum im. �w. S. Kostki, Liceum im. St. ¯eromskiego,
Liceum im. Królowej Kingi oraz pierwszego rocznika WSD. Uczy³ nie tylko religii,

moralno�ci pisze o nim, ¿e �przyk³ada³ siê z zami³owaniem do nauki� (ADK, XN-30, k. 6).
Po trzech latach studiowania filozofii � polonistyki na UJ w Krakowie, w latach 1927�
1932 odbywa³ studia w WSD w Kielcach. Zosta³ wy�wiêcony na kap³ana 19 VI 1932 r.
przez bpa A. £osiñskiego.

100 ADK, XN-30, k. 43.
101 Tam¿e, k. 45.
102 H. Naksianowicz, Kompletowe czasy, w: Komplety tajnego nauczania...,

dz. cyt., s. 115�117.
103 Adam Ludwik Szafrañski, ur. 19 VII 1911 r. w Nowym S¹czu jako najstarszy

z siedmiorga rodzeñstwa. Tu ukoñczy³ Szko³ê Powszechn¹ im. Konarskiego oraz Gim-
nazjum im. J. D³ugosza w latach 1921�1929, uzyskuj¹c z wysokimi ocenami �wiadectwo
dojrza³o�ci. Po dwóch latach pracy w urzêdzie pocztowym � podjêtej w celu wsparcia
osieroconej przez ojca rodziny � wst¹pi³ do WSD w Kielcach. Cechowa³y go: pobo¿-
no�æ, pilno�æ w spe³nianiu praktyk religijnych, powaga, sumienno�æ oraz poczucie
w³asnej godno�ci, a tak¿e �usposobienie spokojne, nieco wpadaj¹ce w zadumê�.
O kap³añstwie � jak sam napisze � �marzy³ od lat najm³odszych�. Rozumia³ je jako
�radosn¹ s³u¿bê Bogu i mi³owanie bli�niego po³¹czone z ustawicznym d¹¿eniem do
doskona³o�ci� (por. curriculum vitae) � Teczka personalna. Zosta³ wy�wiêcony na
kap³ana 6 VI 1936 r. � AKD Teczka personalna nr 339.
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ale równie¿ filozofii, historii Polski i geografii. W swoich wyk³adach, obok grun-
townej wiedzy, szczególnie akcentowa³ pog³êbianie wiary oraz formacjê religijno-
-moraln¹. �By³ wymagaj¹cym nauczycielem religii, podobnie opiekunem ministran-
tów i, co charakterystyczne, umiejêtnie przyci¹ga³, tak¿e przywi¹zywa³ do siebie
m³odych ludzi, stawa³ siê ich przyjacielem i powiernikiem na ca³e m³odzieñcze,
a pó�niej ju¿ doros³e ¿ycie�104. Nauczanie to i wychowanie by³o kontynuowane
w czasie nabo¿eñstw, rekolekcji, a tak¿e w konfesjonale. �Przez ambonê znany by³
w ko�cio³ach kieleckich, podziwiano jego odwagê i roztropny patriotyzm�105.
W warunkach nawet najtrudniejszych �prywatnie odwiedza³ uczniów w ich miesz-
kaniach. Usilnie zachêca³ do samodzielnej nauki, wskazywa³ literaturê i po¿ycza³
w³asne ksi¹¿ki (...), odpowiednie pomoce do samokszta³cenia (...), dba³ o bezpie-
czeñstwo m³odzie¿y, by³ czujnym, ostro¿nym i wytrwa³ym wychowawc¹�106.

Bardzo wymowne �wiadectwo o jego nauczaniu daje p. Maria Naksiano-
wicz-Go³aszewska:

Religii uczy³ ks. Szafrañski, druga gwiazda po ks. Piwowarczyku, przyci¹gaj¹ca uwa-
gê m³odzie¿y (...). Wyk³ady te by³y naprawdê interesuj¹ce � pamiêtam, ¿e stawia³y�my
problemy, którymi inspirowa³a nas nasza dyrektorka � biolog, dotycz¹ce pochodzenia
¿ycia, teorii ewolucji, pojawienia siê pierwszego cz³owieka na Ziemi107.

Maj¹c bardzo szerokie zainteresowania, którym towarzyszy³y du¿e zdol-
no�ci, dziêki swej niezwyk³ej, twórczej pracowito�ci, imponowa³ m³odzie¿y �
tak¿e seminaryjnej � rozleg³¹ wiedz¹, kompetencj¹ i niezwyk³¹ si³¹ przekazu.
Mówi³ ca³ym sob¹, gdy¿ wype³nia³ go do koñca ¿ycia charyzmatyczny, �niega-
sn¹cy ¿ar m³odzieñczego zapa³u�108. By³ wymagaj¹cy zarówno dla siebie, jak
i uczniów, a przy tym ka¿demu, kto uczciwie pracowa³, dawa³ szansê rozwoju.
Budzi³ du¿y szacunek i podziw. Umia³ te¿ wobec potrzebuj¹cych otworzyæ
ojcowskie serce.

Ks. Franciszek Wajda109 rozpocz¹³ pracê z m³odzie¿¹ bardzo wcze�nie,
zaledwie po rocznym do�wiadczeniu duszpasterskim w tzw. terenie (w parafii

104 Ks. D. Wojciechowski, Ks. prof. A. L. Szafrañski � pos³uga kap³añska przy
biskupie Czes³awie Kaczmarku w Kielcach, �Kieleckie Studia Teologiczne� (dalej
KTN), 5 (2006), s. 288.

105 Tam¿e, s. 285.
106 Tam¿e, s. 293.
107 Komplety tajnego nauczania..., dz. cyt., s. 110�111.
108 Duch, który jednoczy. Zarys pneumatologii, red. M. Marczewski, Lublin 1998, s. 7.
109 Franciszek Wajda, ur. 28 V 1908 r. w Zagorzanach, parafia S³aboszów, diecezja

kielecka, syn Piotra i Antoniny z Soko³ów. �wiadectwo dojrza³o�ci otrzyma³ jako absol-
went Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Katowicach w 1928 r. Studia
filozoficzno-teologiczne ukoñczy³ w WSD Kielcach (1928�1933). �wiêcenia kap³añskie
przyj¹³ z r¹k bpa A. £osiñskiego 10 VI 1933 r.
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Ogrodzieniec i w Lelowie) � jako kierownik internatu przy Gimnazjum im. �w.
Stanis³awa Kostki w Kielcach. Trafny wybór na to stanowisko w pe³ni po-
twierdza m³odzie¿ tej placówki. Oto jedno z wymownych �wiadectw, g³êboko
odczuwanych przez gimnazjalistów: �Najwiêkszym wówczas autorytetem dla
profesorów (!), uczniów i dla wo�nych by³ ks. prefekt Wajda. Ca³y porz¹dek
i karno�æ zale¿a³y od niego�110.

Ocena powy¿sza wskazuje jednoznacznie na jego szczególny charyzmat
w³a�ciwego oddzia³ywania wychowawczego, zdyscyplinowanie, postawê pe³-
n¹ po�wiêcenia oraz uto¿samienie siê z misj¹ kap³añskiej s³u¿by. W analogicz-
ny sposób spe³nia³ siê (od 15 XI 1935 r.) w roli prefekta i moderatora Sodalicji
Mariañskiej. W pe³ni oddany dzie³u edukacji m³odzie¿y, po inwazji hitlerowskiej
na Polskê, ju¿ 15 X 1939 r. jako wikariusz parafii katedralnej wzi¹³ udzia³
w konspiracyjnym spotkaniu dyrektorów szkó³ �rednich w Kielcach111. Zorga-
nizowa³ grupy uczniów (tajne komplety) z Gimnazjum im. �w. Stanis³awa Kostki.
Ks. A. Boksiñski, jako by³y uczestnik tych kompletów, wspomina, ¿e religii
uczy³ ich ks. St. £agowski112.

Ksi¹dz Wajda ofiarnie pe³ni³ równie¿ dzie³o chrze�cijañskiego mi³osier-
dzia jako referent akcji charytatywnej Kurii Diecezjalnej (od 10 XI 1940).
Przyst¹pi³ do pracy z w³a�ciwym sobie dynamizmem, wnikliw¹ koncepcj¹
organizacyjn¹ i ewangelicznym ogniem. Wczuwa³ siê w sytuacjê biedoty
z najg³êbszego, religijnego rozumienia. Pisa³ z ca³ym przekonaniem: �gdy bied-
nemu chleba brakuje, to Chrystus (...) z g³odu przymiera, je�li ubogi p³acze, to
Chrystusowi ³zy p³yn¹�113. �Caritas� uznawa³ za element istotny w wycho-
waniu chrze�cijañskim. Pisze o tym pe³en zatroskania:

Praca charytatywna Ko�cio³a pojêta byæ musi nie jako cel, ale �rodek prowadz¹cy
do celu, a tym byæ musi: sanctificatio animarum [u�wiêcenie ludzi]. Nie po to
prowadzimy akcjê charytatywn¹, aby siê wykazaæ cyframi sprawozdawczymi i nie
po to wy³¹cznie, aby nakarmiæ lub przyodziaæ � ale, by przez okazan¹ pomoc
religijnie wychowaæ, przyprowadziæ ¿ywego cz³owieka, do ¿ywego organizmu
[wspólnoty] Ko�cio³a (...). Zorganizujemy siê tak, aby nasza ko�cielna akcja po-
sz³a do potrzebuj¹cych w formie kawa³ka chleba, wizyty lekarskiej, lekarstwa, opieki
pielêgniarskiej, w formie ciep³ego s³owa, pociechy, rady, prawdy katechizmowej114.

110 Ks. E. Chat, 50 lat s³u¿by kap³añskiej Bogu, Ko�cio³owi i Ojczy�nie (red.
ten¿e), Jedno�æ 2002, s. 238.

111 Por. Ks. dr A. Boksiñski, Praca ks. prof. A. Szafrañskiego na kompletach
tajnego nauczania w latach 1939�1945, mps, s. 1 (tekst w posiadaniu ks. mgr
D. Wojciechowskiego).

112 Por. Ks. A. Boksiñski, Praca ks. prof. A. Szafrañskiego..., art. cyt., s. 2.
113 Ks. Fr. Wajda, Najdonio�lejszy obowi¹zek, KPD nr 11�12 (1940), s. 128.
114 Ks. Fr. Wajda, Ut videant opera vestra bona (Aby widzieli dobre wasze

czyny � Mt 5,16), KPD nr 4 (1941), s. 171.
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Po wpadce jednego z kompletów i aresztowaniu prof. K. Ondraczka
razem z uczniami � bestialsko pobity przez Gestapo � wraz z prof. W. £a-
buzem i ks. Fr. Mazurkiem � ks. Wajda zosta³ osadzony w wiêzieniu kiele-
ckim i po kilku miesi¹cach wywieziony do obozu w O�wiêcimiu. Graniczne
do�wiadczenia obozowe (O�wiêcim, Birkenau, Flossenburg i Dachau) nie
z³ama³y jego ducha ani nie os³abi³y twórczej aktywno�ci. Po wyzwoleniu
przez Amerykanów zainicjowa³ wydawanie na powielaczu �Ostatnich
Wiadomo�ci�, kapelanowa³ Oddzia³om Wartowniczym, próbowa³ pracy
w duszpasterstwie, wyemigrowa³ do USA, gdzie tak¿e najpierw anga¿owa³
siê w duszpasterstwo parafialne, a od 1951 r. do koñca ¿ycia pe³ni³ funkcjê
kapelana szpitalnego w San Francisco. Oceniony zosta³ jako �rzadko spo-
tykany typ polskiego ksiêdza emigranta� (...) ¯ycie swoje po�wiêci³ bez
reszty pacjentom, szczególnie tym, dla których nie by³o ju¿ ratunku. By³ ich
ostatni¹ ostoj¹115.

Z obozu �mierci wyniós³ ol�niewaj¹ce zrozumienie jej najg³êbszego sensu
i niebotycznego piêkna. Nie porazi³a go ona, lecz zmotywowa³a do niesienia
innym heroicznego daru z w³asnego ¿ycia. Przeczuwaj¹c bliskie jej nadej�cie,
napisa³ w li�cie po¿egnalnym do wspó³pracowników: �Zbli¿am siê w³a�nie do
punktu, w którym moja radosna nadzieja stanie siê ¿yw¹, radosn¹ rzeczywisto-
�ci¹�116. Jego heroizm polega³ na tym, ¿e ze szko³y bezgranicznego cierpienia
doznanego od �nadludzi� wyniós³ niczym nie ograniczon¹ mi³o�æ do ludzi zwy-
czajnych, odczytuj¹c w nich nadzwyczajn¹ godno�æ i wielko�æ. Do koñca ¿y-
cia by³ zarówno uczniem, jak i mistrzem. Zawsze uwa¿nie go s³uchano. �wiad-
cz¹ o tym s³owa bpa Guilfoyle�a wypowiedziane w homilii w imieniu uczestni-
ków uroczysto�ci pogrzebowej: �Uwa¿amy to sobie za szczególny przywilej,
¿e znali�my tego wielkiego cz³owieka�117.

8. Wspó³udzia³ innych ksiê¿y w tajnych kompletach
m³odzie¿owych

Obok ksiê¿y prefektów pracuj¹cych z m³odzie¿¹ kieleckich szkó³ �rednich
ogólnokszta³c¹cych, w pracy edukacyjnej podziemnej zapisali siê w sposób
wyj¹tkowy ksiê¿a wychowuj¹cy alumnów Wy¿szego Seminarium Duchowne-
go w Kielcach. W�ród nich na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹: ks. dr Wojciech
Piwowarczyk oraz bp dr Szczepan Sobalkowski .

115 ADK XW-36, k. 60, �Ostatnie Wiadomo�ci�, nr 33.
116 Tam¿e.
117 Tam¿e.
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Ks. dr Wojciech Piwowarczyk118 pracê z m³odzie¿¹ rozpocz¹³ w 1938 r.
zarówno jako spowiednik alumnów WSD, jak i sekretarz Katolickiego
Stowarzyszenia M³odzie¿y. Biskup umotywowa³ jego nominacjê �znan¹ i wy-
soko cenion¹ kap³añsk¹ gorliwo�ci¹, jak równie¿ umiejêtnym podej�ciem do
ludzi�. Zleci³ mu pracê z m³odzie¿¹ jako �jedno z najpilniejszych zadañ duszpa-
sterskich�. Ks. Piwowarczyk uczy³ w tajnych kompletach uczniów Gimna-
zjum J. �niadeckiego119. Zaanga¿owa³ siê chêtnie w tê pracê, tym bardziej, ¿e
� jak sam wspomina � �m³odzie¿ uczy³a siê bardzo uczciwie�120. Mia³a jednak
trudny problem, podobnie jak doro�li: by³a nim �straszliwa nienawi�æ Polaków
do Niemców w odpowiedzi na krzywdy, jakich dopuszczali siê okupanci�121.

Widocznie stan¹³ na wysoko�ci zadania, skoro jedna z uczestniczek taj-
nych kompletów, D. G³owania-Kosonocka, tak podnio�le wspomina swojego
ks. prefekta:

W moim ¿yciu wielk¹ wagê odegra³o spotkanie takich nieprzeciêtnych osobo-
wo�ci, jak prof. Janiczakowa, ksi¹dz Piwowarczyk i prof. Janiczak. Ich w³a�ciwe
¿yciowe rady ukierunkowa³y moje pó�niejsze ¿ycie. Uwa¿am, ¿e spotka³o mnie
wielkie szczê�cie, ¿e mia³am mo¿no�æ poznania tak nieprzeciêtnych ludzi (...). Wspo-
mnienia tych ciê¿kich, wojennych lat s¹ dzi� opromieniowane pamiêci¹ o tych
niezwyk³ych, wspania³ych ludziach, jakimi byli nasi nauczyciele122.

Do tej opinii do³¹czaj¹ siê inni uczniowie, wychowankowie, a tak¿e peni-
tenci, którzy mieli mo¿liwo�æ korzystania z jego duchowego prowadzenia
w ¿yciu wewnêtrznym poprzez konfesjona³, konferencje ascetyczne, a zw³asz-
cza rekolekcje. Bêd¹c cz³owiekiem surowej ascezy ks. Piwowarczyk impono-
wa³ m³odym ¿elazn¹ dyscyplin¹ oraz stawianiem sobie wysokich wymagañ.
Zdumiewa³ �wywa¿on¹ akuratno�ci¹� zachowania, szczególnie w trudnych
sytuacjach. Widziana na ¿ywo jego bezkompromisowo�æ, ca³kowite uto¿-
samienie siê ze wzorem kap³añstwa s³u¿ebnego, ofiarno�æ, niemal zro�niêcie
siê z konfesjona³em oraz ustawiczna modlitwa � ukazywa³y wielko�æ tego

118 Wojciech Piwowarczyk, ur. 18 I 1902 r. we wsi Kamienica, parafia Go³cza,
k. Miechowa jako syn Wojciecha i Joanny z domu Suchta. Wychowany by³ w klimacie
g³êbokiej religijno�ci przesi¹kniêtej polsko�ci¹. Gimnazjum ukoñczy³ w Miechowie
w 1923 r. egzaminem dojrza³o�ci. W Wy¿szym Seminarium Duchownym w Kielcach
studiowa³ w latach 1923�1927. �wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 19 VI 1927 r. z r¹k bpa
A. £osiñskiego. Po piêcioletniej pracy w duszpasterstwie w Wi�licy (1927�1928) oraz
Jêdrzejowie (1928�1932) zosta³ skierowany na dalsze studia w Warszawie zwieñczone
rozpraw¹ doktorsk¹ w 1937 r. � por. ADK XP�69, k. 25.

119 Por. Komplety tajnego nauczania..., dz. cyt., s. 146.
120 A. Makowska, Wspomnienia Ojca Wojciecha Piwowarczyka, w: Ksi¹dz Woj-

ciech Piwowarczyk 1902�1992. Materia³y do biografii, Jedno�æ, Kielce 2002, s. 43.
121 Tam¿e, s. 44.
122 Komplety tajnego nauczania..., dz. cyt., s. 83.
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kap³ana, mówi³y bez s³ów o tym, co sakralne, zamkniête w kszta³tach ideal-
nych. Mówi³y przekonuj¹co.

Ks. bp dr Szczepan Sobalkowski123 � po dwuletnim do�wiadczeniu
duszpasterskim (we W³oszczowie i Chmielniku) da³ siê poznaæ jako kap³an
z charyzm¹ duszpasterza, zw³aszcza wychowawcy i kaznodziei. W 1928 r.
zosta³ prefektem Gimnazjum b³. Kingi oraz moderatorem Stowarzyszeñ M³o-
dzie¿y Katolickiej w Kielcach. Od 10 IX 1929 r. by³ prefektem w Gimnazjum
im. �w. Stanis³awa Kostki, a tak¿e wyk³adowc¹ teologii moralnej w WSD
w Kielcach. Od 1936 r. pe³ni³ obowi¹zki wicerektora seminarium. W 1938 r.
wyk³ada³ historiê religii w IWKR w Kielcach. Tego roku otrzyma³ nominacjê
na Asystenta KSMM w diecezji kieleckiej. 27 VI 1939 r. bp Czes³aw pismem
odrêcznym, powo³uj¹c siê na jego warto�ci osobowe, zleci³ mu funkcjê dyrek-
tora Gimnazjum im. �w. Stanis³awa Kostki w Kielcach. Motywowa³ tê nomi-
nacjê nastêpuj¹co:

Wychowanie m³odzie¿y � jedna z najwa¿niejszych trosk naszych � wymaga na czele
diecezjalnych naszych instytucji wychowawczych ludzi o g³êbokiej kulturze kato-
lickiej, tudzie¿ o wysokiej znajomo�ci katolickich zasad pedagogicznych. Chodzi
bowiem o to, ¿eby wychowawca ca³ym sob¹, pe³nym oddzia³ywaniem swej osobo-
wo�ci wp³ywa³ na kszta³towanie siê m³odych charakterów i ¿eby z adeptów swoich
tworzy³ zarówno doskona³ych chrze�cijan, jak i dzielnych obywateli Pañstwa124.

�Podczas wojny w³¹czy³ siê w tajne nauczanie, wspó³pracuj¹c z oddzia³ami
NSZ. W pa�dzierniku 1939 r. zosta³ referentem do spraw szkolnych w diece-
zji�125. �Mieszkaj¹c w po³o¿onym na uboczu domu nale¿¹cym do Gimnazjum
im. �w. Stanis³awa Kostki, mia³ doskona³e warunki do pracy w organizacji
podziemnej, znanej pó�niej jako Narodowe Si³y Zbrojne i do prowadzenia
tajnego nauczania�126.

Jak wype³nia³ zlecone mu zadania? Trudne, wrêcz graniczne sytuacje
towarzysz¹ce pracy podziemnej z regu³y mobilizowa³y wszystkie ludzkie si³y.

123 Szczepan Sobalkowski, ur. 23 XII 1901 r. w Kromo³owie jako syn Piotra i Fran-
ciszki z Kwapiszów. W latach 1915�1919 uczêszcza³ do o�mioklasowego Filologiczne-
go Gimnazjum Mêskiego w Zawierciu. Nale¿a³ do czo³ówki najlepszych uczniów (kl. VI
ukoñczy³ z wyró¿nieniem). W latach 1919�1923 studiowa³ w Wy¿szym Seminarium
Duchownym w Kielcach. Kontynuowa³ studia teologiczne w Innsbrucku w Austrii
(gdzie zosta³ wy�wiêcony na kap³ana 27 VII 1924 r.), a w 1926 r. zwieñczy³ je doktoratem
z teologii. � Por. ADK B II�7/1, k. 83.

124 List (rêkopis) bpa Cz. Kaczmarka do ks. Sobalkowskiego � ADK B II�7/1,
k. 24�25.

125 Ks. W³. £ydka, S³ownik polskich teologów katolickich, t. 7, ATK, Warszawa
1983, s. 129.

126 Ks. E. Chat, 50 lat..., dz. cyt., s. 67.
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Ciesz¹c siê wysokim zaufaniem biskupa Czes³awa, nosi³ w swoim sercu jego
ojcowskie s³owa z listu nominacyjnego na asystenta KSMM: �M³odzie¿ kato-
licka jest jutrem narodu i nadziej¹ Ko�cio³a �w. (...) jest �renic¹ oka Nastêpcy
�w. Piotra. A st¹d p³ynie wniosek wa¿ny dla nas, duszpasterzy: Czuwaæ nad
m³odzie¿¹, serce jej oddaæ, ¿eby j¹ pozyskaæ � nie dla siebie, tylko dla Boga�127.
Nominowany, w ocenie Biskupa, mia³ ku temu zadaniu wymagan¹ wiedzê,
do�wiadczenie, a nade wszystko �odpowiednie zalety�128. Wywi¹zywanie siê
z powierzonych mu zadañ by³o niemal wrodzon¹ cech¹ jego osobowo�ci. Taki
te¿ jawi³ siê na wyk³adach w WSD, w których uczestniczy³ pisz¹cy te s³owa.
Budzi³ podziw swoj¹ wiedz¹, swad¹ jej przekazywania oraz id¹cym w �lad
wypowiadanych s³ów � pe³nym ognia �wiadectwem. Jako rektor WSD, o swoich
wychowankach mówi³, ¿e �po Bogu s¹ jego najwiêksz¹ mi³o�ci¹�129. �wiad-
czy³o to o ca³kowitym uto¿samieniu siê z przyjêt¹ misj¹.

W homilii pogrzebowej ks. bp Czes³aw Kaczmarek tak wyrazi�cie nakre-
�li³ jego niepowtarzaln¹ sylwetkê: �Znany nam bardzo dobrze i kochany przez
wszystkich (...), ten biskup to p³omienne serce, to ewangeliczne usta, które
tylu i tylu pojedna³y z Bogiem i z Ko�cio³em (...). On umia³ i lubi³ siê modliæ
(...). To by³ m¹¿ wielkiej i ci¹g³ej modlitwy�130. Rzeczywi�cie, czu³o siê jej ¿ar
w s³owach, gestach i w ca³ej jego postawie. Jego serce os³abione komuni-
stycznym wiêzieniem, przyozdobione pe³ni¹ Chrystusowego kap³añstwa prze-
sta³o biæ tu¿ po rozpoczêciu biskupiej Mszy �w. prymicyjnej u stóp o³tarza Matki
Bo¿ej Czêstochowskiej w dniu 12 II 1958 r. S³u¿y³ wiernie do ostatniego tchu.

Warto jeszcze, przyk³adowo, wspomnieæ o dwóch wyró¿niaj¹cych siê
w diecezji o�rodkach tajnego nauczania m³odzie¿y. Pierwszy z nich znajdowa³
siê w parafii Zagnañsk, kierowanej przez ks. proboszcza Jana Kurczaba; drugi
� w Proszowicach, zorganizowany przez ks. Józefa Rybczyka pe³ni¹cego tam
funkcjê wikariusza.

Ks. Jan Kurczab131 pracowa³ najpierw jako wikariusz i prefekt w Szy-
d³owie (1932�1934), w Chêcinach, Leszczynach (1934�1935). Od 1935 r. do
sierpnia 1939 r. by³ wikariuszem parafii katedralnej w Kielcach. W lipcu
1940 r. zosta³ mianowany proboszczem parafii Zagnañsk. Od samego

127 ADK B II � 7/1, k. 27.
128 Tam¿e.
129 Radosne dni diecezji kieleckiej, KPD 3 (1958), s. 81.
130 Bp Cz. Kaczmarek, Ostatnia mowa nad trumn¹ bpa S. Sobalkowskiego,

KPD 3 (1958), s. 85�86.
131 Jan Kurczab, ur. 9 X 1907 w Zago�ci, syn Franciszka i Marianny z Go³dów.

Uczy³ siê najpierw w Szkole Powszechnej w Zago�ci (1916�1919). Nastêpnie uczêszcza³
do Gimnazjum Humanistycznego im. H. Ko³³¹taja w Piñczowie, a od wrze�nia 1925 r. do
Liceum przy WSD w Kielcach. Po ukoñczeniu WSD w Kielcach (1927�1932), otrzyma³
�wiêcenia kap³añskie 19 VI 1932 r. Por. ADK, XK-89.
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pocz¹tku spotka³ siê z bardzo ¿yczliwym przyjêciem ze strony wiernych, gdy¿
prezentowa³ wysok¹ kulturê osobist¹, takt, ¿yczliwo�æ oraz du¿¹ aktywno�æ;
gorliwie sprawowa³ liturgiê, organizowa³ dodatkowe nabo¿eñstwa, troszczy³
siê o ministrantów, g³osi³ g³êbokie rekolekcje, dba³ o �piew, chór, a tak¿e orkie-
strê. Jego �kazania, mówione piêkn¹ polszczyzn¹, nios³y nadziejê, zachêtê do
dzia³ania, ukazywa³y w³a�ciw¹ proporcjê spraw i rzeczy doczesnych i wiecz-
nych (...), bardzo szybko zosta³a nawi¹zana niæ porozumienia miêdzy paste-
rzem a powierzon¹ mu wspólnot¹�132. Zale¿a³o mu na g³êbszych kontaktach
bezpo�rednich: go�ci³ wielu parafian na plebanii, bywa³ te¿ w ich domach.
W sposób szczególny zaj¹³ siê dzieæmi i m³odzie¿¹. �Choæ trwa³a wojna i oku-
pacja, to od razu przyst¹pi³ do organizowania tajnego nauczania: chodzi³ po
domach i wyszukiwa³ dzieci [m³odzie¿] w wieku szkolnym�133. Na tajnym
komplecie na plebanii gromadzi³o siê ok. 20 uczniów. By³ to szczê�liwy
pocz¹tek.

W zwi¹zku z pojawieniem siê w Zagnañsku nauczycieli przesiedlonych
z terenów w³¹czonych do Rzeszy, grupy siê rozrasta³y, spotyka³y siê tak¿e
w innych miejscach. Obejmowa³y uczniów wszystkich klas szko³y �redniej
ogólnokszta³c¹cej. Realizowano program przedwojenny. Aktualna sytuacja,
pe³na grozy, stawa³a siê jednak czêstym punktem odniesienia. Oto �wiadectwo
kolejnego uczestnika ówczesnych spotkañ: �Nasyceni byli�my du¿¹ dawk¹
patriotycznego zaanga¿owania (...), my m³odzi 15�16-letni ch³opcy w wa-
runkach okupacji i konspiracji bardzo szybko doro�leli�my, rozwijali�my siê
znacznie szybciej ni¿ nasi poprzednicy; choæ widzieli�my zagro¿enia, to chcie-
li�my walczyæ, chcieli�my dawaæ odpór wszystkiemu, co z³e�134. Maj¹c tak
cenne przymioty osobowe, jak: bezpo�rednio�æ, pe³n¹ otwarto�æ na ka¿dego
cz³owieka, odwagê i refleks oraz zimn¹ krew w momentach szczególnych
zagro¿eñ � proboszcz �by³ postrzegany jako postaæ wyj¹tkowa (...). W ka¿dej
jego homilii pobrzmiewa³a nuta patriotyzmu i nadziei. Dlatego nieraz trudno
siê by³o dostaæ do ko�cio³a. Ten ma³y ko�ció³ek nie móg³ pomie�ciæ wszyst-
kich, którzy tam szukali wsparcia�135. Ks. Jan Kurczab by³ szczególnym
autorytetem i wzorem osobowym dla m³odzie¿y. Mia³ szeroki z nimi kontakt,

132 K. D³ugosz-Kurczabowa, Historia jednego kap³ana, w: Ksi¹dz nie jest ka-
p³anem dla siebie. Rzecz o ksiêdzu Janie Kurczabie, red. K. D³ugosz�Kurczabowa
i M. W. Kurczab, Wydaw. �Pod Krzy¿em�, Warszawa 2010, s. 67.

133 I. Jarska, Mia³ wp³yw na moje ¿ycie , w: Ksi¹dz nie jest kap³anem dla siebie...,
dz. cyt., s. 171.

134 W. Bimer, Wspomnienie o ksiêdzu Janie Kurczabie � wychowawcy i przyja-
cielu, w: Ksi¹dz nie jest kap³anem dla siebie..., dz. cyt., s. 187, 189. Nale¿y zauwa¿yæ,
¿e w warunkach powszechnego zagro¿enia ze strony nieludzkiego okupanta, mniej
dawa³ o sobie znaæ konflikt pokoleñ, natomiast wszyscy byli bardziej otwarci na siebie.

135 W. Bimer, tam¿e, s. 186.
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gdy¿ uczy³ religii, ³aciny i jêzyka francuskiego. W tak trudnym czasie by³o
to wielk¹ potrzeb¹ m³odych. Nic te¿ dziwnego, ¿e daj¹ o nim tak podnios³e
i jednoznaczne �wiadectwo: �wtedy kwit³ kult ksiêdza proboszcza�136. Warto
jednak przypomnieæ, ¿e z ca³ym po�wiêceniem, a nawet z nara¿eniem ¿ycia
�broni³ w duszach m³odzie¿y nie tylko wiary, lecz tak¿e zagro¿onych warto�ci
kultury narodowej�137.

Ks. Józef Rybczyk138 po wybuchu wojny udziela³ siê duszpastersko
w diecezji kieleckiej, w szeregu wakuj¹cych parafiach (Dzia³oszyce, Su³o-
szowa, Skalbmierz). By³ osobowo�ci¹ bardzo dynamiczn¹. Cechowa³a go
niespo¿yta energia, odwaga i dzielno�æ. Wobec zastanej w parafii dezor-
ganizacji oraz �przera¿aj¹cej epidemii kradzie¿y�139, widzia³ ogromn¹
potrzebê mocnej ewangelizacji. Noszony w sobie ogieñ misyjny rozpala³ go.
Spontanicznie pisa³, co widzi i czuje: �W parafii w�ród wiernych ogromny
ch³ód religijny. Mam zamiar po misjonarsku przemówiæ do nich w niedzie-
lê�140. Po spe³nieniu dora�nie wyznaczonych zadañ otrzyma³ od bpa Cz. Kacz-
marka polecenie kontynuowania studiów i pokonuj¹c du¿e trudno�ci dotar³
na KUL. Wkrótce jednak (3 XI 1939 r.) zosta³ aresztowany wraz z profeso-
rami i obecnymi na uczelni studentami oraz osadzony w wiêzieniu na Zamku
w Lublinie. Maj¹c obywatelstwo amerykañskie, unikn¹³ wywiezienia do obo-
zu. Po 5 miesi¹cach ostrej kwarantanny � 31 III 1940 r. zosta³ zwolniony
i powróci³ do Kielc.

Od grudnia 1940 r. pracowa³ jako wikariusz w Proszowicach. Do�wiad-
czenie surowego wiêzienia, bezpo�rednie zagro¿enie �mierci¹ nie os³abi³y
jego energii i zapa³u duszpasterskiego. Przeciwnie, jeszcze go spotêgowa³y.
Bardzo intensywnie w³¹czy³ siê w pracê na tajnych kompletach zarówno
w Proszowicach, jak i w s¹siednich miejscowo�ciach (w Klimontowie i Szczyt-
nikach). W kilku kompletach obok lekcji religii uczy³ tak¿e ³aciny oraz mate-
matyki. Pe³ni³ równie¿ zadania oficera o�wiatowego, przekazuj¹c z nads³uchu
radiowego aktualne komunikaty w formie drukowanych na maszynie

136 Tam¿e.
137 Ks. J. £ukomski, Ks. kan. Jan Kurczab duszpasterz i budowniczy, w: Ksi¹dz

nie jest kap³anem dla siebie..., dz. cyt., s. 161.
138 Józef Rybczyk, ur. 10 X 1912 r. w Holyocke w USA, syn Micha³a i Eleonory

z d. Dudek. Przez 4 lata uczêszcza³ do szko³y powszechnej w Ameryce. Po powrocie
z rodzicami do kraju (1922 r.) kontynuowa³ od 1923 r. naukê w Gimnazjum w Pleszewie
zakoñczon¹ egzaminem dojrza³o�ci 19 V 1931 r. Po roku studiowania prawa na UJ
w Krakowie wst¹pi³ do WSD w Kielcach. �wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 20 VI 1937 r.
z r¹k bpa Fr. Sonika. Od tego¿ roku studiowa³ prawo na KUL-u. Zwieñczy³ je 22 VI
1939 r. licencjatem z prawa kanonicznego z ocen¹ najlepsz¹ (optime).

139 ADK.XR-26, k. 20.
140 Tam¿e, k. 28.
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�Wiadomo�ci codziennych�. Pomimo szerokiego zasiêgu oddzia³ywania nie by³o
¿adnej �wsypy�. We wspomnieniach Autor pisze o sobie i o tych, z którymi
wspó³dzia³a³: �Pracowa³em, bo tak by³o trzeba, tego wymaga³a od nas Ojczy-
zna (...). Zadziwia³ nas ogromny patriotyzm i solidarno�æ (...). Ogromnie by-
³em zbudowany postaw¹ miejscowych ludzi, ofiarno�ci¹ i oddaniem�141.

9. Ksiê¿a ucz¹cy m³odzie¿ w tajnych kompletach
kursów uniwersyteckich

Los m³odzie¿y polskiej po 18. roku ¿ycia pod okupacj¹ niemieck¹ by³
coraz bardziej niekorzystny. Pozbawiona mo¿liwo�ci podejmowania studiów
wy¿szych, grupa ta ¿y³a w ci¹g³ym zagro¿eniu przed wywiezieniem na roboty
do Niemiec czy � przy jakichkolwiek aktach dywersji � przed dostaniem siê
do obozu �mierci. Mo¿liwo�æ studiowania konspiracyjnego w Kielcach
pojawi³a siê dopiero pod koniec 1943 r. Inicjatorami kursów uniwersyteckich
byli: prof. dr Tadeusz Konopiñski � w porozumieniu z Uniwersytetem Poznañ-
skim (Ziem Zachodnich) oraz dr Juliusz Nowak-D³u¿ewski przy wspó³udziale
dr Heleny Malinowskiej142.

Powstawa³y kolejno kursy: polonistyki, filozofii, historii, chemii (farmacji
i medycyny), germanistyki, a tak¿e zorganizowane przez ks. prof. dr Piotra
Ka³wê w porozumieniu z KUL-em � Zespo³y Prawa Kanonicznego i Cywilne-
go. Ze wzglêdu na trudno�ci w dojazdach niektóre kierunki odbywa³y swoje
zajêcia równie¿ poza Kielcami � w Jêdrzejowie oraz w Nawarzycach143. Pra-
c¹ zespo³ów kierowali profesorowie z Krakowa, Lublina, Lwowa i Poznania.
Nauczaniem objêto w sumie ok. 200 studentów. Osi¹gniête wyniki by³y na
wysokim poziomie. Klimat w grupach, pomimo piêtrz¹cych siê trudno�ci, by³
podnios³y, patriotyczny, pog³êbiaj¹cy wzajemny szacunek, wdziêczno�æ oraz
ze wzglêdu na konspiracjê, pe³ne zaufanie i ¿yczliwo�æ144.

Uczestnicz¹cy w kursach uniwersyteckich ksiê¿a kieleccy, wspó³dzia-
³aj¹c �ci�le ze swoim Biskupem, który tak¿e popar³ studia finansowo, wpisali
siê na sposób trwa³y w historiê Kielc i regionu. Kim byli? Jakie wyk³adali
przedmioty? Jak¹ rolê pe³nili i jaki w³o¿yli wk³ad w to znakomite dzie³o?

141 Ks. J. Rybczyk, Relacje za okres od wczesnej wiosny 1939 r. do koñca wojny
1945, w: Losy pracowników i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
w czasie okupacji niemieckiej, oprac. J. Zió³ek, TN KUL, Lublin 2009, s. 151.

142 Por. W. Kowalenko, Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich. Uniwersytet Po-
znañski. Instytut Zachodni, Poznañ 1961, s. 82, 87.

143 Por. T. Konopiñski, Powstanie, rozwój i stan obecny kursów uniwersyteckich
w Kielcach, Kielce 1945, s. 4�5.

144 Por. W. Kowalenko, Tajny Uniwersytet..., dz. cyt., s. 95.
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Ks. prof. dr Piotr Ka³wa145 w czasie wybuchu wojny, bêd¹c w Kielcach
(4 X 1939 r.), zosta³ mianowany notariuszem S¹du Biskupiego. Uda³ siê jednak
na KUL, gdzie 11 XI 1939 r. zosta³ aresztowany i uwiêziony na Zamku
w Lublinie. Zwolniony 5 VI 1940 r., powróci³ do Kielc. Podj¹³ pracê duszpa-
stersk¹ jako proboszcz w Rakoszynie, w rok pó�niej � w Imielnie. Od 29 VI
1942 r. pe³ni³ funkcjê wikariusza generalnego przy bpie Kaczmarku. Równo-
cze�nie � od grudnia 1943 r. � kontynuowa³ konspiracyjn¹ pracê dydaktyczn¹.
Prowadzi³ wyk³ady oraz seminaria magisterskie i doktoranckie ze swoimi stu-
dentami I i II roku Wydzia³u Prawa KUL, pochodz¹cymi g³ównie z terenu
diecezji kieleckiej. W ci¹gu dwóch lat akademickich pracowa³ zarówno w Kiel-
cach z ramienia KUL-u (gdzie wyk³ada³ prawo rzymskie i prawo kanoniczne,
kieruj¹c tym zespo³em), jak i w Jêdrzejowie oraz w Nawarzycach, w ramach
Uniwersytetu Ziem Zachodnich (UZZ), prowadz¹c wyk³ady z prawa rzym-
skiego146. �Studia te uznano po wojnie za uniwersyteckie�147. Ich poziom
w aspekcie wiedzy w pe³ni by³ zadowalaj¹cy.

Ks. Piotr Chojnacki148 � w czasie okupacji hitlerowskiej pracowa³
jako wspó³organizator i prof. tajnego Uniwersytetu Warszawskiego. Na
tajnych kompletach w Kielcach na polonistyce wyk³ada³ wstêp do filozofii

145 Piotr Ka³wa, ur. 18 X 1893 r. w Cudzynowicach k. Piñczowa, syn Andrzeja
i Katarzyny z Niciarzów. �wiadectwo dojrza³o�ci uzyska³ po ukoñczeniu Gimnazjum
w Piñczowie. Po studiach w kieleckim WSD zosta³ wy�wiêcony na kap³ana 2 VI 1916 r.
By³ wikariuszem w Skalbmierzu, a tak¿e prefektem w Ma³ogoszczy i Prandocinie. 27 IX
1918 r. zosta³ skierowany na studia do Fryburga Szwajcarskiego, osi¹gaj¹c po pierw-
szym pó³roczu stopnie celuj¹ce. W 1923 r. uzyska³ licencjat na KUL-u i rozpocz¹³ wy-
k³ady z prawa kanonicznego w WSD w Kielcach. W 1926 r. obroni³ doktorat na UJK
we Lwowie. Podj¹³ wówczas wyk³ady na KUL�u. Habilitowa³ siê w 1934 r.

146 Por. T. Konopiñski, Powstanie, rozwój..., dz. cyt., s. 9�11.
147 Ks. F. Stopniak, Ka³wa Piotr (1893�1974) w: S³ownik polskich teologów

katolickich 1918�1981, ATK Warszawa 1983, s. 25. W sierpniu 1945 r. zwolniony ze
stanowiska wikariusza generalnego, ks. prof. Ka³wa wróci³ do Lublina, kontynuuj¹c
pracê na KUL-u. 19 wrze�nia tego¿ roku otrzyma³ tytu³ prof. zwyczajnego. W 1949 r.
otrzyma³ od papie¿a Piusa XII nominacjê na biskupa lubelskiego. Na uczelni pracowa³
do 1965 r. Zmar³ 17 VIII 1974 r.

148 Piotr Chojnacki, ur. 31 I 1897 r. w Bêdzinie. Wychowywa³ siê w Kielcach. Tu
ukoñczy³ Gimnazjum w 1912 r. W Wy¿szym Seminarium Duchownym studiowa³ w la-
tach 1913�1917. Wys³any do Fryburga Szwajcarskiego, odby³ studia specjalistyczne
z filozofii i przyrodoznawstwa � zwieñczone doktoratem Summa cum laude w 1921 r.
Tam te¿ otrzyma³ �wiêcenia kap³añskie w 1918 r. W latach 1921�1923 kontynuowa³
studia z psychologii i nauk spo³ecznych w Lowanium, nastêpnie w latach 1923�1925
ukoñczy³ Wy¿szy Instytut Psychologii w Pary¿u. W 1927 r. na Uniwersytecie War-
szawskim obroni³ rozprawê habilitacyjn¹. Pracowa³ tam jako docent, a od 1932 r. jako
prof. nadzw. na Wydziale Teologicznym UW. Por. ADW, XC-5, k. 38. 39.43.
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i metodologii nauk (w III semestrze 1944�1945) oraz na historii � logikê
i krytykê poznania (w III semestrze w Kielcach 1944�1945)149.

Ks. Piotr Oborski150 � 30 IX 1939 r. zosta³ mianowany wyk³adowc¹
filozofii w kieleckim WSD oraz prefektem � wychowawc¹ kleryków. Od
30 VI 1941 r. pe³ni³ funkcjê proboszcza w Bolminie. Uczestniczy³ jako wyk³a-
dowca filozofii w tajnych kursach uniwersyteckich: w Jêdrzejowie, gdzie od
grudnia 1944 r. wyk³ada³ historiê filozofii; w Kielcach na kursie chemii prowa-
dzi³ w I i II semestrze 1944�1945 wyk³ady z logiki matematycznej151.

Na kursach uniwersyteckich w Kielcach pracowali równie¿ dwaj ksiê¿a
profesorowie wy�wiêceni w diecezji p³ockiej. Pierwszy z nich to ks. Józef
Umiñski (1888�1954), wyk³adowca historii Ko�cio³a na KUL-u, UJK we Lwo-
wie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Do Kielc przyjecha³ w 1943 r. Wyk³a-
da³ na kursach uniwersyteckich w 1943�1944 (I semestr) paleografiê oraz
prowadzi³ æwiczenia z tego¿ przedmiotu; dyplomatykê i æwiczenia (II semestr),
historiê �redniowieczn¹ (III semestr 1944�1945), a tak¿e by³ kierownikiem
zespo³u historii152. Drugi � ks. Mieczys³aw ¯ywczyñski (1901�1978), prof.
KUL, historyk Ko�cio³a, w diecezji kieleckiej przebywa³ w latach 1941�1942.
Na tajnych kursach uniwersyteckich wyk³ada³ w I i III semestrze w Jêdrze-
jowie z historii powszechnej (tak¿e w Kielcach w III semestrze w latach
1944�1945)153.

Jaki wp³yw na m³odzie¿ akademick¹ mia³y kursy uniwersyteckie? M³o-
dzie¿ zarówno szkó³ �rednich na tajnych kompletach, jak i kursów uniwersy-
teckich intensywnie poszukiwa³a sensu swojego ¿ycia, a tak¿e potwierdzenia
�wiatopogl¹du oraz postaw moralnych, aby wyj�æ na spotkanie swojego idea³u
¿yciowego. Wa¿ne te¿ dla nich by³o odnalezienie dojrza³ej religijno�ci. Najbar-
dziej tych warto�ci szukali studenci, maj¹cy ju¿ �wiadectwo dojrza³o�ci. Gar-
nêli siê do studiowania, by móc siê spe³niaæ na odczytywanej drodze ¿ycia. Ich
stopieñ zaanga¿owania w naukê by³ o wiele bardziej dojrza³y ni¿ m³odzie¿y
szkó³ �rednich. Sprawdzili siê na tych studiach znakomicie. Prof. Konopiñski
pisze:

149 Por. T. Konopiñski, Powstanie, rozwój..., dz. cyt. s. 7.
150 Piotr Oborski, ur. 10 II 1907 r. w Jastrzêbcu, pow. Stopnicki, syn Ignacego

i Rozalii z Janików. Gimnazjum (klasy I�VI) zaliczy³ w Stopnicy. Do klas VII�VIII uczêsz-
cza³ w Równem na Wo³yniu (1925�1926), uzyskuj¹c �wiadectwo dojrza³o�ci. Studia
filozoficzno-teologiczne odbywa³ w WSD w Kielcach. �wiêcenia kap³añskie otrzyma³
27 VI 1931 r. Pracowa³ jako wikariusz w Su³oszowie, Miechowie i w Kijach. W 1935 r.
rozpocz¹³ studia z filozofii chrze�cijañskiej na Uniwersytecie w Warszawie. Uwieñczy³
je 3 VI 1938 r. tytu³em magistra. Ukoñczy³ studia doktoratem uzyskanym w 1939 r.

151 Por. T. Konopiñski, Powstanie, rozwój..., dz. cyt., s. 5, 8.
152 Por. tam¿e, s. 6.
153 Por. tam¿e.
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Próba wypad³a wiêcej ni¿ zadowalaj¹co i dowiod³a celowo�ci istnienia naszej Uczel-
ni. Wielka ilo�æ dobrych, a nawet bardzo dobrych wyników dowiod³a, ¿e profeso-
rowie nasi stanêli na wysoko�ci podjêtego zadania (...) �S³uchacze wykazuj¹
najzupe³niej poziom przedwojennych studentów� � brzmi zgodna opinia egza-
minatorów (...). Naturalnie, ¿e by³y i minusy, bo gdzie ich nie ma! Najwiêkszym,
a w ka¿dym razie najwiêcej daj¹cym siê we znaki by³o zbyt regularne uczêszcza-
nie m³odzie¿y na wyk³ady [sic!]. Uparci s³uchacze nie chcieli opu�ciæ ani jedne-
go wyk³adu, co mog³o ostatecznie okazaæ siê zgubnym, dekonspiruj¹cym
ostatecznie zespó³ (jeden z nich musia³ odbywaæ przez d³u¿szy czas swoje prace
w bezpo�redniej blisko�ci i s¹siedztwie kieleckiego Gestapo) (...) � je�dzili
rowerami lub chodzili pieszo nieraz po kilkadziesi¹t kilometrów w mróz i niepo-
godê (...). Nikt im nie ka¿e chodziæ na wyk³ady, id¹ sami, bo siê chc¹ uczyæ154.

Dlaczego tak intensywnie chcieli pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê? Przecie¿ po-
znawana prawda i inne wy¿sze warto�ci: dobro, piêkno, sprawiedliwo�æ, pokój
czy dialog nie przylega³y do wstrz¹saj¹cej i pora¿aj¹cej rzeczywisto�ci okupa-
cji hitlerowskiej, w jakiej ugrzê�li. A jednak warto�ci wy¿sze � przyswajane
i g³êboko prze¿ywane � by³y ogromnie potrzebn¹ oaz¹, która dawa³a schronie-
nie i ratunek w przestrzeni duchowej. Co wiêcej, przypomina³y i utwierdza³y
w prze�wiadczeniu, ¿e przemoc, agresja, niszczenie godno�ci i praw cz³owieka
to sytuacja chora, ¿e jej uzdrowienie jest mo¿liwe i konieczne. Przekonanie
to by³o pielêgnowane w umys³ach i sercach m³odych Polaków przez ca³¹ oku-
pacjê. Wyzwala³o postawy zdecydowane i odwa¿ne, rosn¹ce wraz z pog³êbia-
n¹ religijno�ci¹. Zap³acenie zatem ceny najwy¿szej � daru z ¿ycia � w �wietle
wiary nie by³o przegran¹, ale krokiem do zwyciêstwa i stopniem do chwa³y.
Stanowi³o dobitne �wiadectwo przemawiaj¹ce za tym, ¿e wielko�æ cz³owieka,
jego szczê�cie i samospe³nienie mierz¹ siê jedynie wierno�ci¹ wy¿szym, czyli
duchowym warto�ciom.

Takim idea³om i zasadom konsekwentnie s³u¿y³ bp Czes³aw Kaczmarek.
Takimi warto�ciami byli zainspirowani ksiê¿a prefekci i ksiê¿a profesorowie
podejmuj¹cy najwiêksze ryzyko za najwy¿sz¹ cenê, a tak¿e wszyscy nauczy-
ciele, niezale¿nie od nauczanych przedmiotów155.

154 T. Konopiñski, Powstanie, rozwój..., dz. cyt., s. 11.
155 Jako przyk³ad mo¿e s³u¿yæ opowiadana przez wspó³wiê�nia-polonistê tre�æ

dzie³ literackich. Nie tylko podtrzymywa³a ich ona na duchu, ale tak¿e � a zdarza³y siê
analogiczne przyk³ady � obudzi³a sumienie w gro�nym, zdzicza³ym kapo, Karolu �
zniemczonym �l¹zaku, który po kryjomu ich pods³uchiwa³. Gdy siê ujawni³ � wszyscy
zamarli z przera¿enia. On za¿yczy³ sobie dalszego ci¹gu opowiadania. Zas³uchany we
fragmenty �Przedwio�nia� i �Potopu� zmieni³ siê nie do poznania. Przebudzi³o siê w nim
sumienie. �Pomarszczona, z³a twarz Karola jako� siê dziwnie wyg³adzi³a. Stawa³ siê
cz³owiekiem�. A. Ways, Wiêzienia, w: Nauczyciele Kielecczyzny w walce o szko³ê
polsk¹ w latach okupacji 1939�1945. Materia³y z sesji... 19�20 X 1973 r., red.
J, Krasuski, J. Kupiec, A. Massalski., ZNP WSP Kielce 1979, s. 251�252.
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10. Jakie nasuwaj¹ siê wnioski?

Biskup Czes³aw Kaczmarek swój pasterski wysi³ek traktowa³ z ca³¹ wier-
no�ci¹ Chrystusowi i powierzonym mu przez Niego wiernym. Po wyzwoleniu
� ju¿ z dystansu � pisze w kolejnym li�cie do umi³owanych diecezjan:

Przypomnijcie sobie te nies³ychane, czêsto potworne zbrodnie hitlerowskie, ja-
kich widowni¹ by³ nasz kraj polski w czasie ostatniej wojny. Widzieli�my naocznie,
do jak g³êbokiego moralnego upadku mo¿e doj�æ naród, który próbowa³ wyrzuciæ
ze swego zbiorowego ¿ycia Bo¿e przykazania i same podstawy moralno�ci chrze-
�cijañskiej obaliæ, aby na ich miejsce postawiæ interes w³asny i wyrafinowany
egoizm, jako naczelne zasady. ̄ eby za� kap³añstwo katolickie nie przeszkadza³o
w tym odchrze�cijanieniu spo³eczeñstwa, wydano mu zawziêt¹ walkê na wszyst-
kich polach, �cigano je potwarz¹ i szyderstwem, krêpowano jego wolno�æ,
odebrano mu swobodê s³owa i organizacji, pozbawiono wp³ywu na m³odzie¿
i wychowanie, nie cofano siê nawet przed brutalnym gwa³tem156.

Wizjê totalnego niszczenia narodu i Ko�cio³a Biskup podsumowuje krótko:
�Nie potrafiono nas z³amaæ�157.

Proroczo przestrzega jednak przed jeszcze gro�niejszym wrogiem jawi¹-
cym siê na horyzoncie � to materializm, który by³by ewidentn¹ �zgub¹ naszej
wiary i zaka³¹ ca³ej naszej kultury chrze�cijañskiej, i trucizn¹ naszych spo³ecz-
nych stosunków�158.

Biskup ci¹gle po ojcowsku kocha m³odzie¿ i tak mocno apeluje do jej serca:

Droga M³odzie¿y chrze�cijañskich rodzin. Ty jeste� przysz³o�ci¹, a oby� mog³a
byæ i uzasadnion¹ nadziej¹ tak Ko�cio³a, jak Ojczyzny. Bêdziesz jednak t¹ nadziej¹
tylko wtedy, kiedy naprawdê zrozumiesz to prze�liczne i przedziwne s³owo Chry-
stusowe: Duch jest, który o¿ywia, cia³o na nic siê nie zda (J 6,63). Wszystko, co
wielkie i piêkne, dokona³o siê w ludzko�ci jedynie si³ami ducha (...). Podno�,
M³odzie¿y, oczy i serce w górê, ku wysokim idea³om s³u¿by Ojczy�nie i ludzko�ci
przez wiedzê i pracê, i uczciwo�æ, i po�wiêcenie, ale nade wszystko podno� je ku
idea³owi idea³ów, ku s³u¿bie i mi³o�ci Boga oraz Chrystusa i Jego Ko�cio³a159.

Pasterz Ko�cio³a kieleckiego nie tylko p³omiennie mówi³ z serca o Chry-
stusie, nie tylko przekazywa³ ¿ar, który Go spala³, ale tak¿e z³o¿y³ bohaterskie
�wiadectwo, sk³adaj¹c siebie w ca³kowitej ofierze. Sze�cioletni czas nazis-
towskiej udrêki dope³ni³ tyle samo trwaj¹cy okres katorgi wiêzienia w komu-
nistycznym systemie w sposób podstêpny i wyrafinowany niszcz¹cym to,

156 Bp Cz. Kaczmarek, List pasterski o powo³aniu do kap³añstwa, Jedno�æ,
Kielce 1945, s. 5.

157 Tam¿e, s. 7.
158 Tam¿e, s. 14.
159 Tam¿e, s. 15.
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co Bo¿e i �wiête. Dwóch drapie¿ców � zachodni i wschodni � z³owrogo odno-
sz¹cych siê do jednej ofiary. Czy to nie za wielki krzy¿? Cia³o niez³omnego
Pasterza mocno zniszczono, Jego duch tê nieludzk¹ katorgê dzielnie wytrzy-
ma³. Wraz z tymi, których wspiera³, z którymi solidarnie wspó³dzia³a³ w konspi-
racyjnej edukacji m³odzie¿y, okre�lanej przez historiê jako �ogromny wyczyn
na skalê europejsk¹ � biskup Czes³aw Kaczmarek � spaja³ ca³y proces tajnego
nauczania�160, wpisuj¹c w swoj¹ pos³ugê posiadany charyzmat dobrego paste-
rza � a¿ do ofiary z w³asnego udrêczonego ¿ycia. Do koñca swoich dni dawa³
niezapomniane �wiadectwo wierno�ci tak wznios³emu powo³aniu: Nie potra-
fiono nas z³amaæ! Oznacza to, ¿e zwyciê¿y³y najwy¿sze warto�ci i ludzie,
którzy siê z nimi uto¿samili. Dlatego historia z pietyzmem przechowuje pamiêæ
o ich heroicznym �wiadectwie. W pe³ni zas³uguj¹ na nasz¹ wdziêczno�æ
i najg³êbszy szacunek.

Résumé

LES CONDITIONEMMENTS ET LES BUTS D�ENSEIGNEMENT CLANDESTIN

DE LA JEUNESSE DES ÉCOLES MOYENNES ET SUPÉRIEURES TENU

SOUS LE PATRONAT D�ÉVÊQVE DE KIELCE

DR CZES£AW KACZMAREK DANS LES ANNÉES 1939�1945

Le 4 septembre 1938 dr Ceslas Kaczmarek a inauguré son ministère d�évêque de
Kielce. Fidèle à l�enseignement du Siège Apostolique, il s�est concentré sur la forma-
tion religieuse des fidèles, surtout des enfants et des jeunes vivant dans les familles
catholiques. En fonction de cette tâche il a voulu assurer surtout une formation adéqu-
ate, intellectuelle et morale, aux prêtres � pasteurs d� âmes. Il leur proposait l�idéal
d�une profonde vie spirituelle et de sainteté exigée par leur ministère. L�évêque choisis-
sait dans son presbyterium des personnes les plus douées sous l�aspect intellectuel
et moral pour leur confier la formation de la jeunesse. Mons. Kaczmarek s�est vu obligé
d�intensifier ses efforts du pasteur pendant la période dramatique de l�occupation
allemande (1939�1945). La deuxième guerre mondiale a créé un ménace suprême pour
l�existence de la Pologne. Les occupants allemands menaient une politiqe visant
à l�extermination biologique du peuple polonais et à l�abolition de sa culture. Pour
réaliser ces projets les nazis fermaient les écoles moyennes et supérieures, tout en
reduisant au minimum le programme des écoles élémentaires et professionnelles,
qui devaient préparer les jeunes à un travail d�esclaves au service du régime hitlérien.
Dans ces conditions les gens d�élite intellectuelle et patriotique (instituteurs, parents,

160 S¹ to s³owa rektora Akademii �wiêtokrzyskiej, prof. A. Massalskiego, wypo-
wiedziane przy okazji po�wiêcenia przez bpa Kazimierza Ryczana tablicy pami¹tkowej
10 IV 2003 r., umieszczonej przy ul. Weso³ej 25, gdzie prowadzono zajêcia z polonistyki
i prawa � por. M. Przeciszewski (red.), KAI, ISSN 1426�1413.
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et prêtres) se sont mis à organiser des groupes de formation scientifique clandestine
des jeunes. Ils ont trouvé un soutien efficace dans la personne et les initiatives de leur
évêque. A travers ses conférences et ses écrits (lettres pastorales, exposés etc.)
Mons. Kaczmarek indiquait aux prêtres les buts suivants pour leur activité éducative:
promotion d�une maturité intellectuelle et morale; formation d�attitude patriotique
et de conviction religieuse; culte de la tradition et d�attachement aux valeurs nationa-
les; respect de la dignité de la personne humaine; recherche du sens de la vie
dans les conditions d� hostilité et de menace; attitude de solidarité et de fraternité
sans confins; vie de foi, d�espérence et d�amour, prêt à pardonner même aux ennemis,
à l�exemple de Jésus-Christ.

En voulant résumer la vision éducative et religieuse de Mons. Ceslas Kaczmarek,
on peut dire qu�elle repose sur l�attitude évangélique, concrétisée dans la sainteté.
C�est une synthèse des valeurs spirituelles, durables de par leur nature, universelles
et invincibles.

Ks. dr hab. Mieczys³aw RUSIECKI � ur. w 1932 r. Ukoñczy³ WSD w Kielcach
(1957). Studia specjalistyczne z katechetyki � w Warszawie (ATK) (1963�1967). Dokto-
ryzowa³ siê na KUL (1975), gdzie w latach 1975�2001 by³ wyk³adowc¹ historii kateche-
zy. Wyk³ada³ te¿ w WSD w Kielcach katechetykê (1981�2001), homiletykê (1988�1996)
oraz pedagogikê i dydaktykê (1988�2008). Po habilitacji (1997) pracowa³ w Akademii
�wiêtokrzyskiej (1997�2007) jako profesor tej uczelni (tak¿e jako kierownik Zak³adu
Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa na Wydziale Pedagogicznym). Wyk³a-
da³ etykê, aksjologiê pedagogiczn¹, filozoficzne podstawy my�li pedagogicznej oraz
prowadzi³ seminarium magisterskie. W latach 2004�2011 prowadzi³ wyk³ady w Wy¿szej
Szkole Umiejêtno�ci im. S. Staszica (kierunek: Nauki o Rodzinie; przedmioty: etyka,
kultura, religijno�æ, estetyka, komunikacja i rozwi¹zywanie konfliktów w rodzinie oraz
seminarium licencjackie).

Jest autorem 9 ksi¹¿ek zawieraj¹cych wyk³ady formacyjne dla nauczycieli, a tak¿e
rozprawy Przedmiot katechezy potrydenckiej w Polsce (1566�1699), Lublin 1996
oraz ponad 300 artyku³ów o charakterze naukowym i popularnonaukowym z dziedziny
katechezy, pedagogiki i etyki.
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Agnieszka Smoliñska � Kielce

FILOZOFICZNE ASPEKTY W TWÓRCZO�CI LITERACKIEJ

KSIÊDZA ANTONIEGO J. WI�NIEWSKIEGO SCHP

Wytwory kultury, takie jak dzie³a sztuki i literatury, rozwijaj¹ce siê w ra-
mach okre�lonych konwencji gatunkowych, stylistycznych, nastêpnie prace
naukowe, publicystyczne mia³y okre�lonych odbiorców, którzy je oceniali.
Tworz¹ one odpowiedni¹ hierarchiê. Nie tylko dzie³a wspó³czesne, aktualne,
ale równie¿ ca³y dorobek przesz³o�ci kszta³tuj¹ �wiadomo�æ formacji.

Egzystuj¹ce w XVIII wieku dzie³a literatury i sztuki oraz koncepcje filozo-
ficzne, estetyczne i naukowe by³y wytworem samego o�wiecenia albo zosta³y
wybrane z dziedzictwa przesz³o�ci, staj¹c siê pozytywn¹ tradycj¹ kulturaln¹.
By³y one g³ównie dorobkiem dwóch kultur traktowanych przez tê epokê jako
klasyczne i wzorcowe: grecko-rzymskiego antyku oraz francuskiego, a czê-
�ciowo tak¿e holenderskiego i angielskiego wieku XVII. Do roli wzorca awan-
sowa³a równie¿ klasyczna literatura francuska XVII stulecia, ceniona przez
wszystkich � niezale¿nie od przekonañ politycznych. W naszym kraju do wspo-
mnianych epok do³¹czy³ te¿ �z³oty wiek�1.

O�wiecenie w Polsce charakteryzowa³y przeobra¿enia spo³eczne i o¿y-
wiony ruch reformatorski. Literatura nale¿a³a do jednych z wa¿nych narzêdzi
oddzia³ywania na spo³eczeñstwo, a dziêki temu zmienia³a siê tak¿e rola
pisarza, dla którego �ród³em utrzymania stawa³a siê dzia³alno�æ literacka
b¹d� wykonywanie zawodu nauczyciela, bibliotekarza i urzêdnika. Literatura
w czasach o�wiecenia nie by³a zjawiskiem jednolitym. Spe³nia³a ona roz-
maite funkcje oraz s³u¿y³a ró¿nym celom. Mia³a ona przede wszystkim uczyæ
i wychowywaæ2.

�Kieleckie Studia Teologiczne�
10 (2011), s. 289�302

1 Por. J. Maciejewski, O�wiecenie polskie. Pocz¹tek formacji, jej stratyfikacja
i przebieg procesu historycznoliterackiego, w: Problemy literatury polskiej okresu
O�wiecenia. Seria Druga, red. Z. Goliñski, Wroc³aw 1977, s. 40�41.

2 Por. Z. Libera, Rola pisarza w kulturze polskiego O�wiecenia, w: ten¿e, Wiek
O�wiecony. Studia i szkice z dziejów literatury i kultury polskiej XVIII i pocz¹tków
XIX wieku, Warszawa 1986, s. 105�106.
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie filozoficznych
aspektów w twórczo�ci literackiej ks. Antoniego Jakuba Wi�niewskiego SchP
(1718�1774) � wyk³adowcy filozofii i fizyki do�wiadczalnej w Collegium
Nobilium w Warszawie. Ten zas³u¿ony pijar by³ nie tylko filozofem, ale tak¿e
teologiem. Wyró¿nia³ siê bogat¹ twórczo�ci¹ pisarsk¹, zw³aszcza w zakresie
filozofii. Niemniej, mia³ pewne zas³ugi i na polu teologii. By³ wspó³autorem
konstytucji i przywilejów swego zakonu, gdzie s¹ równie¿ zawarte istotne �ró-
d³a dotycz¹ce historii polskich pijarów. W 1756 r. Wi�niewski zosta³ nadwor-
nym teologiem króla Augusta III. Jego aktywno�æ w tej dziedzinie pozwala
zaliczyæ go grona teologów polskich XVIII stulecia3. Antoni Wi�niewski pro-
wadzi³ intensywn¹ dzia³alno�æ kulturaln¹, dokonuj¹c translacji na jêzyk polski
dzie³ literatury klasycznej i poezji polsko-³aciñskiej. Problematyka tego arty-
ku³u zosta³a podjêta, poniewa¿ dorobek literacki pijarskiego filozofa jest
ma³o poznany. W jego rozprawach filozoficznych umieszczone s¹ autorskie
przek³ady. Opracowanie zwraca uwagê tak¿e na w³asn¹ twórczo�æ poetyck¹
i dramatopisarsk¹ ks. Wi�niewskiego.

1. Translacja dzie³ literatury klasycznej

W XVIII wieku pod wp³ywem nowych odkryæ archeologicznych na
terenie Italii i badañ nad staro¿ytno�ci¹ wzrasta³o zainteresowanie kultur¹
antyczn¹, nie tylko w Europie Zachodniej, ale tak¿e w Rzeczypospolitej. Do-
prowadzi³o to do wyst¹pienia nowej fali zachwytu, a jednocze�nie szacunku
dla spu�cizny literackiej grecko-rzymskiej. W tym okresie sporz¹dzano liczne
edycje pisarzy antycznych, ze szczególnym uwzglêdnieniem rzymskich twór-
ców. Wtedy te¿ masowo dokonywano przek³adów z jêzyków klasycznych na
jêzyk polski. Dzia³alno�æ przek³adowa przypada³a przede wszystkim na lata
sze�ædziesi¹te i siedemdziesi¹te XVIII stulecia. Z poetów greckich szczegól-
nym zainteresowaniem cieszyli siê poeci archaiczni, jak Anakreont czy Safo-
na, z rzymskich za� Horacy. Przek³ady z literatur antycznych zamieszczane
by³y w wielu wydawnictwach i czasopismach, np. w �Monitorze� i w kla-
sycznie nastawionych �Zabawach Przyjemnych i Po¿ytecznych�4.

Zgodnie z panuj¹c¹ wówczas teori¹ przek³adu nie dokonywano wiernych
translacji. �ród³o przek³adu traktowano z du¿¹ swobod¹ nieraz do daleko
posuniêtych, w rozmaitych zreszt¹ celach wprowadzanych zmian. Siêgano
do literatury antycznej zarówno w zakresie wzorców stylistycznych, jak

3 Por. J. Wysocki, Wi�niewski Antoni Jakub, w: S³ownik polskich teologów ka-
tolickich, t. 4, red. H. E. Wyczawski, Warszawa 1983, s. 441�442.

4 Por. M. Garbaczowa, £aciñska twórczo�æ pisarzy polskiego O�wiecenia (za-
gadnienia wstêpne), Kielce 1982, s. 8�9.
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i wzorców obywatelskich. W my�li staro¿ytnej widziano wa¿ny czynnik mo-
ralnego odrodzenia spo³eczeñstwa. Idea³y do na�ladowania czerpano g³ównie
z poezji, historiografii i historii oraz z filozofów antycznych. Dzie³a Horacego
czy Wergiliusza dostarcza³y wzory cnót obywatelskich i bohaterskich czynów.
Przyk³adów tej¿e obywatelskiej cnoty szukano u Nepota, Liwiusza czy Plutar-
cha, wzorce etyczne znale�æ za� mo¿na by³o u Platona, Cycerona czy Seneki.
Pisma poetów i filozofów s³u¿y³y za �ród³o ró¿nego rodzaju sentencji i mott,
wprowadzanych wówczas powszechnie5.

W czasach Augusta III przyswojono literaturze polskiej dorobek francu-
skiego klasycyzmu, wprowadzono w obieg literacki dzie³a Woltera, filozofiê
Gottscheda, George�a Berkeleya. Jêzykiem przek³adu czê�ciowo pozostawa³a
³acina. Przek³adami, sztuk¹ lekcewa¿on¹ na Zachodzie w po³owie XVIII wie-
ku, zajmowali siê najwybitniejsi twórcy czasów saskich. Na gruncie warszaw-
skim wyró¿niali siê: Józef Andrzej Za³uski, J. E. Minasowicz, S. Konarski,
I. Nagurczewski, Antoni Wi�niewski. W ich dokonaniach translatorskich z lat
1733�1763 odnotowanych w Nowym Korbucie odnajdujemy t³umaczenia
z jêzyka francuskiego (21 pozycji), ³aciñskiego (17), w³oskiego (15), wreszcie
angielskiego 3 przek³ady pióra J. A. Za³uskiego. T³umaczenia wykorzystywa-
no niekiedy jako inspiracjê do zaprezentowania w³asnych pogl¹dów lub kun-
sztu poetyckiego, traktuj¹c orygina³ dosyæ dowolnie6.

Ksi¹dz Antoni J. Wi�niewski by³ autorem przek³adów dzie³ literatury
klasycznej. W jego pracach filozoficznych znajduj¹ siê cytaty pochodz¹ce
z dorobku twórców rzymskich, które spe³niaj¹ rolê motta przed w³a�ciw¹
tre�ci¹ poszczególnej rozprawy. Cytacje te umieszczone s¹ zazwyczaj na
odwrocie strony tytu³owej, poprzedzaj¹cej dedykacjê utworu7. Przek³ady
pijarskiego filozofa umieszczone na koñcu jego Rozmów filozoficznych s¹
rodzajem artystycznego podsumowania w³asnych pogl¹dów. Spo�ród autory-
tetów staro¿ytnych, do których Wi�niewski chêtnie siê odwo³uje, nale¿y wy-
mieniæ pisma Seneki i Horacego. Przytoczenie fragmentu z ich dzie³, stanowi
ilustracjê do rozwa¿añ filozoficznych autora. Doskona³ym przyk³adem mo¿e
tu byæ cytat pochodz¹cy z Przypowie�ci Seneki, którym A. Wi�niewski po-
przedzi³ swoje opracowanie Z uwag nad przyczynami wielko�ci i upadku
Rzeczpospolitej Rzymskiej przez kawalerów ucz¹cych siê in Collegio
Nobilium Scholarum Piarum (Warszawa 1762), bêd¹ce wiernym t³umacze-
niem z jêz. francuskiego dzie³a Monteskiusza. Antyczna sentencja zwraca
uwagê m³odego czytelnika na rolê kszta³towania jego �wiatopogl¹du na

5 Por. tam¿e, s. 10.
6 Por. S. Roszak, �rodowisko intelektualne i artystyczne Warszawy w po³owie

XVIII wieku. Miêdzy kultur¹ sarmatyzmu i O�wiecenia, Toruñ 1997, s. 136�137.
7 Tekst podawany jest w jêz. ³aciñskim, a nastêpnie w jêz. polskim [stwierdzenie

moje � A. S.].
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podstawie do�wiadczeñ starszego pokolenia. M³ody cz³owiek znaj¹c b³êdy
poprzedników, bêdzie móg³ wyci¹gn¹æ z nich wnioski i poprawiæ w³asne po-
stêpowanie. Wyra�nie zaakcentowano tu znaczenie historii, która decyduje
o przysz³ych losach cz³owieka:

Uczniem przesz³ego jest dzieñ przysz³y. Z wystêpków cudzych, m¹dry poprawia
swoje. Piêkna jest w starszych swych wstêpowaæ �lady, je¿eli dobrze postêpowali
sobie, nikt rozs¹dniej i swoim, i Ojczyzny, nie zabiega potrzebom, jako, gdy cudze
w tej mierze zwa¿a przypadki8.

Dzie³o to Wi�niewski opatrzy³ dedykacj¹ dla ksiêcia Adama Czartorys-
kiego, starosty kamienieckiego, genera³a ziem podolskich, chc¹c w ten sposób
utwierdziæ siê � jak sam przyznaje � w jego ksi¹¿êcej protekcji. Autor wskaza³
w niej cel tego opracowania. Przedstawiaj¹c przyczyny wielko�ci i upadku
Rzeczypospolitej Rzymskiej, zamierza³ udzieliæ wskazówek Polakom, aby potra-
fili wyci¹gn¹æ naukê moraln¹ dla dobra Ojczyzny. Kap³an uwydatni³ ponadto
znaczenie kszta³towania w spo³eczeñstwie polskim cnót obywatelskich9 .

Zakoñczenie rozwa¿añ historycznych zamyka Oda do Horacego, która
akcentuje upadek Republiki Rzymskiej w wyniku niezgody jej obywateli. Utwór
zwraca uwagê czytelnika na zachowanie szacunku miêdzy obywatelami, gdy¿
jego brak mo¿e prowadziæ do wojny domowej. Utwór podkre�la te¿ pielêgno-
wanie cnoty przez obywateli:

Wojnê domow¹ nasi wpoili na nas starsi!
Rzym siê sam gubi, si³¹ sw¹ upada:
Którego zgubiæ, bliscy nie zdo³ali Marsi,
Ni wojsk gro�nego Porsenny gromada;
Którego, ni Kapuj, ni Spartaka si³a,
Ni Allobrogów zmienników potêga,
Ni ¿wawa dzikich Niemców m³ód� nie poni¿y³a,
Ni Hannibala spro�nego przysiêga.
My go niezbo¿ni, sami gubimy! Przez nasze
Rzym k³ótnie, zwierzów staje siê ³o¿ysko:
Wnet w nim swe nieprzyjaciel rozpostrze fa³szywe,
I plac ten koñskie zabierze igrzysko. [�]
Na ludzi moru, ¿adnej nie by³o zarazy,
Nigdy tam nie masz, s¹siad ¿aden nie wie

8 A. Wi�niewski, Z uwag nad przyczynami wielko�ci i upadku Rzeczpospolitej
Rzymskiej przez kawalerów ucz¹cych siê in Collegio Nobilium Scholarum, w: ten¿e,
Rozmowy w ciekawych i potrzebnych w filozoficznych i politycznych materiach
w Kolegium Nobilium Warszawskim Scholarum Piarum miane, t. 3, Warszawa 1762,
po s. 102 [brak paginacji po stronie tytu³owej].

9 Tam¿e, s. 103.
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co to s¹ nienawistne urazy,
przeciw drugiemu czas stawaæ w gniewie.
Cnotliwym Bóg wyznaczy³ kraj ten! Gdy wiek z³oty
Naprzód w mie�ciny, po tym, z³o�æ bezbo¿na
Zamieni³a z ¿elazny, który nie zna cnoty,
Cnotliwym przeto unikn¹æ go mo¿na10.

Odwo³ywanie siê do wzorców rzymskich, przeniesionych z literatur¹
w epoce renesansu, by³o znamienne dla rozwoju kultury szlacheckiej w Pol-
sce. W ¿adnym kraju elementy te nie odegra³y takiej roli, jak w³a�nie w dawnej
Rzeczypospolitej. Ziemianin czu³ siê kontynuatorem tradycji staro¿ytnego
Rzymu, jego republikañskich cnót, s³ynnej virtus Romana. By³o to widoczne
nie tylko w dorabianiu fikcyjnych genealogii rodów od Scypionów, Grakchów
i innych bohaterów. Realia kultury i obyczaju rzymskiego przenika³y do stylu
¿ycia przeciêtnego szlachcica11.

Wytworzony w XVI stuleciu typ kultury szlacheckiej nazywany sarma-
tyzmem, na pocz¹tku XVIII wieku ulega³ degeneracji i sta³ siê nastêpnie
przedmiotem ostrych ataków dzia³aczy o�wiecenia. Spopularyzowana przez
Miechowitê idea pochodzenia szlachty od dawnego ludu Sarmatów w ci¹gu
XVI i XVII wieku rozprzestrzenia³a siê w �wiadomo�ci ogó³u braci. Obywate-
le Rzeczypospolitej Obojga Narodów szukali wzorów w�ród Kwirytów, w Re-
spublica Romana. £¹czy³a siê z tym mi³o�æ do historii i tradycji. Jednym
z najistotniejszych elementów sk³adaj¹cych siê na wizerunek sarmackiej for-
macji kulturowej wydaje siê pañstwo, sama Najja�niejsza Rzeczypospolita,
rozumiana jako si³a narodowa12.

Literaturê antyczn¹ w szerszych krêgach czytelniczych popularyzowa³y
w XVII stuleciu i pó�niej przek³ady poszczególnych utworów na jêzyk polski.
Z czasem ludzi pióra zaczê³y nurtowaæ w¹tpliwo�ci o sens i potrzebê trans-
lacji. Znamienny jest fakt, ¿e odbiorcy przek³adów z ³aciny, a wiêc szlachta
i zamo¿niejsze, wykszta³cone mieszczañstwo, którzy ukoñczyli �redniego szcze-
bla szko³y jezuickie czy pijarskie, odznaczali siê dobr¹ znajomo�ci¹ jêzyka
³aciñskiego, wobec czego mogli oni czytaæ pisma historyków i utwory poetów
rzymskich w oryginale. Przek³ady jednak powstawa³y i cieszy³y siê du¿¹ po-
pularno�ci¹, o czym �wiadcz¹ ksiêgozbiory z XVII i pierwszej po³owy XVIII
stulecia. Translacje na jêzyk polski literatury rzymskiej obejmowa³y teksty,
które z ró¿nych powodów wzbudza³y zainteresowanie b¹d� stanowi³y pretekst

10 Oda do Horacego, prze³. A. Wi�niewski, w: A. Wi�niewski, Rozmowa III
o wielko�ci i upadku Rzeczpospolitej Rzymskiej, w: ten¿e, Rozmowy w ciekawych
i potrzebnych�, dz. cyt., s. 292�294.

11 Por. M. Klimowicz, O�wiecenie, Warszawa 2002, s. 15.
12 Por. B. Kaczorowski, Sarmatyzm � staropolska formacja kulturowa, �Przegl¹d

Powszechny�, 12 (1985), s. 367�376.
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do propagowania okre�lonych pogl¹dów politycznych czy moralnych. W dzie-
dzinie poezji rzymskiej przek³ady obejmowa³y utwory dwóch poetów najbar-
dziej wówczas poczytnych, a przede wszystkim komentowanych: Horacego
i Owidiusza13. Reforma szkó³ pijarskich w Polsce, podjêta na pocz¹tku lat
czterdziestych XVIII wieku przez Stanis³awa Konarskiego, wyznacza³a
w nauczaniu i wychowaniu szkolnym tradycji antycznej rolê donios³¹. Spu�ci-
zna staro¿ytna mog³a przyczyniæ siê do odrodzenia polskiej kultury jêzykowej
i literackiej. Antyk pojmowany by³ jako wzorzec dla literatury polskiej, mia³
inspirowaæ postêpowe, patriotyczne inicjatywy wychowawcze, kulturalne
i polityczne14.

Nowe spojrzenie na kulturê antyczn¹ mo¿na zauwa¿yæ w spu�ci�nie lite-
rackiej Antoniego J. Wi�niewskiego. Autor znaj¹c za³o¿enia Konarskiego
w zakresie kultury antyku, móg³ w swych pismach filozoficznych wskazaæ
czytelnikom drogowskazy moralnego postêpowania. Spo�ród poetów rzym-
skich czêsto powo³ywa³ siê na pogl¹dy Horacego. Dzie³o pijarskiego filozofa,
zatytu³owane Rozmowa filozoficzna o nie�miertelno�ci duszy ludzkiej (War-
szawa 1761), koñczy siê przek³adem na jêzyk polski Ody Horacego pt.
O pewno�ci �mierci i niepewno�ci na jaki po niej przyjdziemy koniec:

Choæby najwiêksze pada³y na ciê klêski,
zachowaæ zawsze pomnij umys³ mêski,
ani siê w szczê�ciu ciesz zbytecznie:
tu na ziemi ¿yæ nie bêdziesz wiecznie.
Umrzesz! Czyli wiek w troskach wiedziesz lichy,
czy pe³ne winnych nektarów kielichy
w ogrodzie ciesz¹c siê weso³y
z kochanemi spe³niasz przyjacio³y:
ga³êzistego w mi³ym cieniu drzewa
gdzie s³odki Zefir siedz¹cych owiewa,
tu¿ blisko gdzie z szumem krynice
wdziêczn¹ ros¹ skrapiaj¹ ulice.
Pij i jedz co chcesz, wraz je¿eli byæ mo¿e
niech ró¿ami wy�cie³aj¹ ³o¿e,
b¹d� czerstwy, majêtny i zdrowy:
nie ocalisz tym ¿ycia osnowy.
Zostawisz ogród, pa³ac i folwarki,
zawistne ciê z nich wyprowadz¹ parki:
i sprzêty, które ledwie zliczy,
twój nastêpca skrzêtnie odziedziczy.
Czyli� bogaty z Królewskiego rodu,

13 Por. T. Bieñkowski, Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej (1450�1750).
G³ówne problemy i kierunki recepcji, Wroc³aw 1976, s. 183�184.

14 Por. tam¿e, s. 190�192.
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czy pod³y wie�niak omdlewasz z g³odu,
nieub³aganej ¿adn¹ miar¹
�mierci, pewnej staniesz siê ofiar¹.
Wszyscy umrzemy: ani nikt nie zgadnie,
pó�niej czy prêdzej, �le czy dobrze padnie,
do portu jakiego ugodzi
w Charontowej osadzony ³odzi!15

Wed³ug antycznego poety cz³owiek niezale¿nie od stanu spo³ecznego
powinien przygotowywaæ siê do zbli¿aj¹cej siê �mierci. Utwór zwraca uwagê
na hierarchiê warto�ci w ¿yciu doczesnym. Dobra przemijaj¹ce, takie jak szczê-
�cie ziemskie, honory, godno�ci, zaszczyty, zabawy, nie s¹ wiele warte w obli-
czu krucho�ci ¿ywota. Nie nale¿y zatem przywi¹zywaæ siê do nich, gdy¿
s¹ one ulotne. Tre�ci zaprezentowane w przek³adzie Ody Horacego wpisuj¹
siê w stoick¹ my�l o szczê�ciu.

W filozofii rzymskiej problematyka szczê�cia znalaz³a odzwierciedlenie
w pogl¹dach Marka T. Cycerona, której po�wiêci³ on niemal ca³¹ sw¹ twór-
czo�æ filozoficzn¹. Jedynym dobrem jest to, co jest zgodne z cnot¹, a szczê�cie
powstaje z rzeczy dobrych, które s¹ zgodne z cnot¹. Ani bogactwo, ani tani
rozg³os i popularno�æ nie bêd¹c najwy¿szymi warto�ciami moralnymi, nie
mog¹ byæ uzupe³nieniem szczê�cia, poniewa¿ jako dobra maj¹ one charakter
wzglêdny, zwi¹zany z mo¿liwo�ci¹ ich szybkiej utraty i zbyt krótkim trwaniem
spowodowanym ró¿norodnymi czynnikami natury subiektywnej i obiektywnej16.

Idea szczê�cia zak³ada wszechstronn¹ ocenê ludzkiej kondycji. Wymaga
od nas co najmniej tego, by�my uwzglêdnili wszystkie relacje o tym, co po¿¹-
dane i warto�ciowe. Szczê�cie jest warto�ci¹ uniwersaln¹ i ponadczasow¹.
Od zarania dziejów cz³owiek próbuje odnale�æ jego �ród³o17.

Przytoczona powy¿ej, a przet³umaczona przez Wi�niewskiego Oda Ho-
racego wpisuje siê w wielowiekow¹ tradycjê polskiej ars moriendi, która
uczy³a cz³owieka przygotowañ do �mierci. Antyczny utwór, umieszczony na
koñcu Rozmowy filozoficznej o nie�miertelno�ci duszy ludzkiej A. Wi�niew-
skiego, ma za zadanie u�wiadomiæ cz³owiekowi czasów saskich przemijalno�æ
i krucho�æ ¿ycia. Zamiarem t³umacza by³o zwrócenie uwagi czytelnika na
rozpatrywanie ludzkiego losu w wymiarze eschatologicznym.

Problematyka �mierci by³a popularna w utworach literackich od schy³ku
�redniowiecza. Okres staropolski oswaja³ ludzi ze zjawiskiem umierania, czyni³

15 Oda Horacego, prze³. A. Wi�niewski, w: A. Wi�niewski, Rozmowa filozoficzna
o nie�miertelno�ci duszy ludzkiej przez ucz¹cych siê filozofii kawalerów in Collegio
Nobilium Vars. Scholaraum Piarum miana, Warszawa 1761, s. 101�102.

16 Por. A. Nawrocka, Humanizm koncepcji szczê�cia M. T. Cycerona, �Studia
Philosophia Christianae�, 1 (1993), s. 68�69.

17 Por. N. Whithe, Filozofia szczê�cia od Platona do Skindera, t³um. M. Choj-
nacki, Kraków 2008, s. 7.
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�mieræ blisk¹ ka¿demu cz³owiekowi. Istotn¹ rolê odegra³y tu klêski ¿ywio³owe,
które gnêbi³y ówczesne spo³eczeñstwa. Widmo �mierci stale zaprz¹ta³o umy-
s³y, �mieræ by³a tematem codziennych rozmów. Ludzka my�l nie mog³a uwol-
niæ siê od niej. Ku sprawom ostatecznym kierowa³a tak¿e zainteresowania
wiernych nauka Ko�cio³a i filozofia. Celem cz³owieka nie jest wiêc byt ziem-
ski, który stanowi tylko jeden z etapów w jego drodze do wieczno�ci. W kultu-
rze staropolskiej wystêpowa³o czêsto okre�lenie cz³owiek-pielgrzym. �mieræ
by³a rozumiana jako czynnik umo¿liwiaj¹cy istocie ludzkiej przej�cie do stanu
wiecznej szczê�liwo�ci. ¯ycie ziemskie ma byæ przygotowaniem do ¿ycia
przysz³ego, wiecznego18.

Przedstawiciele wczesnej kultury o�wieceniowej w Polsce odwo³ywali
siê chêtnie nie tylko do autorytetów antycznych, ale siêgali tak¿e po teksty
poezji polsko-³aciñskiej z okresu renesansu czy baroku. Spo�ród rodzimych
pisarzy minionych czasów czêsto przypominano spu�ciznê literack¹ Macieja
K. Sarbiewskiego SJ (1595�1640), który uznawany jest za twórcê estetyki
barokowej i teoretyka barokowego. Barokowy poeta by³ profesorem re-
toryki w Po³ocku (1626�1627) i Wilnie (1627�1628), profesorem filozofii
(1628�1631) i teologii (1631�1633) w Akademii Wileñskiej, w której
otrzyma³ w 1632 roku tytu³ magistra filozofii i nauk wyzwolonych. Pó�niej
by³ dziekanem Wydzia³u Filozoficznego i Teologicznego (1633�1635) oraz
kaznodziej¹ w jezuickim ko�ciele �w. Jana w Wilnie. Maciej K. Sarbiewski
zas³yn¹³ jako s³awny w Europie poeta polsko-³aciñski, zwany z tego tytu³u
Horacym chrze�cijañskim i uwieñczony ponadto laurem poetyckim przez
papie¿a Urbana VIII w 1623 roku19. Sarbiewski interpretowa³ mity rzym-
skie na mo¿liwie jak najszerszej p³aszczy�nie, z wyra�n¹ preferencj¹
alegoryczn¹, doszukiwaniem siê ukrytych sensów oraz pouczeñ moralnych
i teologicznych. Zdaniem T. Bieñkowskiego przez ca³y wiek XVII w Polsce
taka tendencja by³a dominuj¹ca i powszechna w ró¿nych krêgach szkolnych
i �rodowiskach kulturalnych20.

Antyk jako wzorzec dla o�wieceniowej kultury polskiej i aksjologiczne ele-
menty poezji Sarbiewskiego by³y obecne równie¿ w pi�miennictwie pijarskim.
Antoni Wi�niewski czêsto siêga³ po utwory pióra Horacego chrze�cijañskie-
go, którymi ilustrowa³ swe rozwa¿ania filozoficzne. Pijarski filozof wystêpuje
tak¿e w roli t³umacza jego dzie³ na jêzyk polski.

18 Por. M. W³odarski, Ars moriendi w literaturze polskiej XV�XVI w., Kraków
1987, s. 7�10.

19 Por. L. Grzebieñ, Maciej Kazimierz Sarbiewski, w: S³ownik polskich teologów
katolickich, t. 4, Warszawa 1987, s. 17�21; K. Panu�, Zarys historii kaznodziejstwa
w Ko�ciele katolickim. Czê�æ 2: Kaznodziejstwo w Polsce � od �redniowiecza do
Baroku, Kraków 2001, s. 448.

20 Por. T. Bieñkowski, Antyk w literaturze i kulturze�, dz. cyt., s. 151.
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W Rozmowie II O poprawie obyczajów polskich prawa ojczystego
tycz¹cych siê przez kawalerów ucz¹cych siê w Collegio Nobilium w War-
szawie (Warszawa 1760) ks. Antoni Wi�niewski umie�ci³ w³asny przek³ad
Ody z Sarbiewskiego 20.1.3 pt. Przeciw zepsutym obyczajom polskim.
Znamienny jest fakt, ¿e t³umacz poinformowa³ czytelnika o modyfikacji po-
wy¿szej translacji, umieszczonej w zakoñczeniu tego¿ utworu poetyckiego.
Warto w tym miejscu przedstawiæ fragment wspomnianego wiersza jako
przyk³ad sztuki translatorskiej A. Wi�niewskiego:

Ty przynajmniej m³odzie¿ nasza,
na wielk¹ pomni¹c dzielno�æ nie�miertelnych przodków
bierz siê wcze�nie do pa³asza,
zniewie�cia³ych nie chciej i�æ przyk³adem wyrodków.
Pracuj, ³ó¿ dobra, zno� blizny, owszem je�liby trzeba na swobód swych wsparcie,
dla wiary i Ojczyzny
przeciw nieprzyjacio³om id� i na po¿arcie.
Piêkniejszego nad to ¿ycia
nie masz: kto tak, swe mê¿nie wie�æ ¿ycie obiera,
prócz wielkiej chwa³y nabycia,
w pamiêciach, w sercach ludzkich, nigdy nie umiera21.

Przet³umaczona oda przedstawia wskazówki moralnego postêpowania
w ¿yciu publicznym, skierowane do m³odego czytelnika. Utwór wyra�nie za-
chêca ówczesnych m³odzieñców do walki w obronie wiary i Ojczyzny oraz
intensywnej pracy dla dobra wspólnego. Nale¿y podkre�liæ wyeksponowanie
w wierszu cnoty mêstwa. To dziêki niej ¿ycie ludzkie nabiera wiêkszej warto-
�ci. Przetrwa bowiem pamiêæ o tych, którzy znosz¹ mê¿nie i z godno�ci¹ trudy
swej egzystencji.

Innym przyk³adem translacji poetyckiej A. Wi�niewskiego jest Oda z Sar-
biewskiego 31.1.4 pt. O sprawowaniu siê wed³ug powinno�ci, umiesz-
czona w zakoñczeniu jego Rozmowy III O powinno�ciach cz³owieka:

Patrz, jako rzeka w swym spokojna biegu,
wyra¿a rzeczy stoj¹ce na brzegu,
i s³oñce, i ksiê¿yc widzi siê
odmalowany w niej, jakby w abrysie.
Taki¿ twój umys³, ¿yj¹c pod³ug prawa,
byæ ma. Nieszczê�cia, czyli burza ¿wawa
w bezdennej pogr¹¿a siê toni,
czyli mi³y g³aszcze ciê Pawoni,

21 Oda z Sarbiewskiego 20.1.3, prze³. A. Wi�niewski, w: A. Wi�niewski, Rozmo-
wa II O poprawie obyczajów polskich prawa ojczystego tycz¹cych siê przez kawale-
rów ucz¹cych siê in Collegio Nobilium Scholarum Piarum miana, w: ten¿e, Rozmowy
o poprawie obyczajów polskich, Warszawa 1760, s. 280.
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rozum miej jasny, wolne bez chuæ zwady
miej zawsze serce: by natury �lady
i boski, na który� stworzony,
w tobie obraz wskro� by³ wyra¿ony.
Jak¿e to piêkna! Mieæ spokojn¹ zawdy
Duszê: ukrytej dociekaæ ni¹ prawdy:
Pe³niæ natury prawa chêtnie:
ani w niczym mieæ siê obojêtnie,
lecz niech my�l sta³a, odmienne kolory
rzeczy przenika, niech jakoby z góry
prawdê i ró¿ne obyczaje
z dala zwa¿a, a z bliska poznaje.
Darmo wêdzid³em krn¹brne ³amiê zwierzê,
je¿eli w powinnej nie trzymamy sferze
¿¹dz naszych. Nie bez leców, Feba
syna, konie wywróci³y z Nieba,
lecz bez karno�ci. Kto siebie nie rz¹dzi,
inszemi rz¹dziæ nie umie; kto s¹dzi
siebie samego, ten siê staje
zgodnym, prawa kuæ na wszystkie kraje.
Chcesz by ciê móg³ �wiat doskona³ym g³osiæ?
Powinno�ciom twym pilnie czyñ zadosyæ:
Tak odniesiem, ja prze³o¿enia
Rady, skutek, a ty jej pe³nienia22.

Przek³ad ten doskonale koresponduje z tematyk¹ rozwa¿añ dydaktyczno-
moralnych pijarskiego filozofa. Autor dodaj¹c Odê z Sarbiewskiego, zamie-
rza³ podkre�liæ znaczenie obowi¹zków zarówno w ¿yciu prywatnym, jak
i w spo³ecznym cz³owieka. W utworze tym mo¿na dostrzec cechy filozofii
stoickiej, m.in.: ¿ycie zgodne z rozumem, ¿ycie zgodne z natur¹ oraz ¿ycie
dobre. Prezentowana oda zaleca cz³owiekowi spokój duszy, dziêki któremu
bêdzie móg³ on poznaæ prawdê. Utwór ma tak¿e warto�æ aksjologiczn¹, uka-
zuj¹c warto�ci etyczne i estetyczne.

2. Twórczo�æ poetycka i dramatopisarska

Ksi¹dz Antoni J. Wi�niewski nale¿a³ do grona twórców kultury o�wiece-
niowej w Polsce. Na tle swego zgromadzenia zakonnego wyró¿nia³ siê aktyw-
no�ci¹ i ró¿norodno�ci¹ w dziedzinie literackiej. Bibliografie literackie podaj¹,

22 Oda z Sarbiewskiego 31.1.4, prze³. A. Wi�niewski, w: A. Wi�niewski, Rozmo-
wa III O powinno�ciach cz³owieka przez kawalerów ucz¹cych siê in Collegio Nobi-
lium Scholarum Piarum miana, w: ten¿e, Rozmowy o poprawie obyczajów polskich,
Warszawa 1761, s. 387�388.
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¿e by³ on nie tylko t³umaczem, ale tak¿e dramatopisarzem23, o czym bêdzie
mowa w dalszej czê�ci paragrafu.

Wi�niewski jest równie¿ autorem wiersza Do Czytelnika, który zosta³
umieszczony w trzecim tomie dzie³a zbiorowego, zatytu³owanego Zbiór ryt-
mów przez wierszopisów ¿yj¹cych lub naszego wieku zesz³ych pisanych,
a wydanego przez Józefa Andrzeja Za³uskiego w Warszawie w 1754 roku.
Utwór ten stanowi pochwalê na cze�æ jego wydawcy:

Do Czytelnika

Niechaj swych staro¿ytno�æ przestaje
Pó³bogów i niech siê z Wielkich Mê¿ów w cudze kraje
Nie che³pi¹: i nad Polsk¹ Moc Boga cudowna,
¿e siê wszelkim Narodom w Wielkich ludziach równa.

Owszem, czym wielu s³ynie gdzie indziej bez braku
To siê w jednym czêstokroæ znajduje Polaku.
Nie wyliczam tu inszych, tak dawniej jak temi
czasy szczyc¹cych Polskê dzie³ami wielkiemi;
jeden tych wierszy Autor na przyk³ad niech bêdzie.
Ten Ojczy�nie w tym, w którym zostaje Urzêdzie, ca³y
S³u¿y Bogu, Historyk mówca doskona³y,
Obojga Praw Doktor, Teolog, Asceta,
Polihistor, Filozof, Lingwista, Poeta.
Dla wszystkich Dobra teraz i na przysz³e wieki
Publicznej Fundatorem jest Biblioteki.
Co Natura, co Cnota, da³a wielom: to ta
Jemu jednemu da³a, Natura i Cnota.
Przeto wyznanie czyniê my�li mych najszczersze,
¿e godnym trafunkiem rzuci³a okiem na te Wiersze.
Rzek³em: Mo¿na¿, by jeden Cz³ek wraz tyle pracy
Móg³ podj¹æ! Czegó¿, gdy chc¹, nie dojd¹ Polacy!
Czy¿ trzeba, czego ¿yczyæ Ojczy�nie, gorêcej,
Jak, ¿eby takich, zawsze mia³a jak najwiêcej!24

Wiersz A. Wi�niewskiego jest panegirykiem o�wieceniowym, który
przedstawia zalety i zas³ugi Józefa Andrzeja Za³uskiego dla rozwoju ¿ycia

23 Por. E. Aleksandrowska, Wi�niewski Antoni (1718�1774), w: Bibliografia
Literatury Polskiej �Nowy Korbut�, t. 6, cz. 1, Warszawa 1970, s. 430; H. Bohdzie-
wicz, Pijarscy pisarze, literaci � teoretycy literatury, poeci, prozaicy w okresie O�wie-
cenia ze szczególnym uwzglêdnieniem ostatniego okresu O�wiecenia, Kraków
1998, s. 24.

24 A. Wi�niewski, Do Czytelnika, w: Zbiór rytmów przez wierszopisów ¿yj¹cych
lub naszego wieku zesz³ych pisanych, t. 3, ed. Józefa A. Za³uskiego, Warszawa 1754,
s. 489�490.
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kulturalnego ówczesnej Polski. Autor dobitnie chwali w nim erudycjê i dzia³al-
no�æ spo³eczn¹ bohatera lirycznego. Z tre�ci wynika, ¿e Za³uski by³ recenzen-
tem poetyckiego kunsztu filozofa i wydawc¹ tego wiersza. Prezentowany utwór
mo¿e byæ cennym �ród³em dokumentuj¹cym kr¹g ¿yczliwych Wi�niewskiemu
wp³ywowych przyjació³. Uwagê czytelnika zwraca tak¿e przyrównanie
kultury polskiej do spu�cizny staro¿ytnej. Wed³ug autora Polska w dziedzinie
kulturalnej nie ustêpuje innym krajom i narodom europejskim. ̄ yczeniem Wi-
�niewskiego jest, aby Ojczyzna mia³a w przysz³o�ci wiêksz¹ liczbê znakomi-
tych twórców kultury.

Wzorem zagranicznych kolegiów pijarskich i jezuickich równie¿ pijarzy
polscy wprowadzili w swoich szko³ach przedstawienia teatralne, przeznaczo-
ne g³ównie dla m³odzie¿y szkolnej i przez ni¹ odgrywane25. Przestarza³y teatr
pijarski w latach czterdziestych XVIII stulecia nie odpowiada³ nowym pr¹dom
w ówczesnej literaturze dramatycznej. Zasadniczy zwrot w rozumieniu funkcji
sceny szkolnej, w polityce repertuarowej i w tendencjach inscenizacyjnych
dokona³ siê w wyniku reformy ks. Stanis³awa Konarskiego, który czerpa³ wzorce
z kultury francuskiej. S³ynny pijar wprowadzi³ na scenê nowo¿ytnej szko³y pol-
skiej w 1744 roku t³umaczonego przez siebie Ottona Corneille�a. Reformator
polskiego szkolnictwa teatru zaprosi³ do wspó³pracy pijarskich kolegów, którzy
mu pomagali w przek³adach, ewentualnie sami dostarczali w³asnych translacji
z repertuaru francuskiego. Ten o¿ywiony ruch translatorski, zainicjowany przez
Konarskiego na po¿ytek jego nowej szko³y, przyniós³ na grunt polski autentycz-
ne i warto�ciowe do�wiadczenia literackie Francuzów. W dziedzinie teatru
Konarski i jego pijarskie otoczenie �wiadomie zmierzali do gallizacji, a zatem
do modernizacji polskiego teatru szkolnego26.

Pijarski reformator teatru doszed³ do przekonania, ¿e wystawiane w ory-
ginale utwory, a nawet przek³ady z literatury francuskiej nie mog¹ zape³niæ
luki, jak¹ stanowi³ brak polskich utworów dramatycznych. Konarski pragn¹c
temu zaradziæ, zachêci³ ks. Antoniego Wi�niewskiego do pracy nad drama-
tem. Wi�niewski napisa³ w 1746 roku polsk¹ tragediê Perykles, znan¹ tylko
z bardzo krótkiego streszczenia. W utworze tym, osnutym na szczegó³ach
podanych przez Plutarcha i Justyna, przedstawi³, jak Tucydydes, osobisty nie-
przyjaciel Peryklesa, stara siê go zgubiæ. Jednak niewinno�æ Peryklesa staje
siê jego obron¹, zawziêto�æ za� i zdrada Tucydydesa jego zgub¹. Nale¿y
dodaæ, ¿e ks. Wi�niewski nie tylko wprowadzi³ do swego utworu postacie
kobiece (role te grali oczywi�cie ch³opcy), ale tak¿e w¹tek o silnym napiêciu
dramatycznym: mi³o�æ Peryklesa do Protei, córki Tucydydesa (konflikt miêdzy

25 Por. W. Hahn, Pijarski teatr szkolny w Polsce (zarys), w: Pijarzy w kulturze
dawnej Polski. Ludzie i zagadnienia, Kraków 1982, s. 214�217.

26 Por. J. Nowak-D³u¿ewski, O datê startow¹ literatury polskiego O�wiecenia,
w: ten¿e, Z historii polskiej literatury i kultury, Warszawa 1967, s. 79�80.
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mi³o�ci¹ do ojca a uczuciem do wybranego). By³a to wiêc w teatrze pijarskim
prawdziwie rewelacyjna nowo�æ. Utwór zosta³ wystawiony tylko raz w War-
szawie w 1746 roku27.

Sztuka ta mia³a wyd�wiêk obywatelski i wyra�nie aktualizowa³a temat do
sytuacji politycznej i spo³ecznej w Polsce. Mora³em tragedii by³o stwierdzenie,
¿e sprawiedliwy i odpowiedzialny wódz nie musi obawiaæ siê krytyki, intryg
i oszczerstw rozsiewanych z zawi�ci. Intrygi bowiem zwracaj¹ siê przeciw
ich autorom28.

Prezentowany utwór dramatyczny nie jest bli¿ej znany, gdy¿ nie zachowa-
³y siê jego pisemne formy (rêkopi�mienne i drukowane). Pozycje bibliograficz-
ne przedstawiaj¹ce dorobek filozofów i pisarzy staropolskich nie uwzglêdniaj¹
tego dzie³a w spu�ci�nie pisarskiej ks. A. Wi�niewskiego. Jedynie Bibliogra-
fia Literatury Polskiej �Nowy Korbut� wymienia tragediê Perykles jako
dzie³o tego kap³ana.

Reasumuj¹c rozwa¿ania dotycz¹ce filozoficznych aspektów w twórczo-
�ci literackiej ks. Antoniego Jakuba Wi�niewskiego SchP, nale¿y stwierdziæ, ¿e
tre�æ analizowanych utworów odpowiada³a dzia³om filozofii. Przedstawione
wiersze maj¹ du¿e znaczenie dla wzbogacenia wiedzy o dzia³alno�ci i pogl¹-
dach filozoficznych pijara. Translacje dzie³ literatury klasycznej oraz utworów
Macieja K. Sarbiewskiego SJ � poety polsko-³aciñskiego � posiadaj¹ wymiar
metafizyczny i aksjologiczny. Szczególny nacisk zosta³ po³o¿ony na problema-
tykê przemijania ludzkiego ¿ycia oraz aspekt nie�miertelno�ci duszy. Przek³ady
zwracaj¹ uwagê czytelnika na warto�ci moralne i kszta³towanie cnoty obywa-
telskiej w ¿yciu Polaków doby o�wiecenia. Analizowane translacje maj¹ te¿
wymiar ontologiczny, gdy¿ ich byt w dzie³ach filozoficznych stanowi rodzaj
artystycznego podsumowania dyskursu. Autorski wiersz Do Czytelnika
przedstawia nie tylko zas³ugi Józefa Andrzeja Za³uskiego dla polskiej kultury,
ale stanowi tak¿e przyk³ad etyki miêdzy twórcami kultury i uczonymi. Warto-
�ci etyczne odnale�æ mo¿na ponadto w tragedii Perykles, napisanej przez
ks. A.Wi�niewskiego.

27 Por. W. Hahn, Pijarski teatr szkolny�, dz. cyt., s. 220�221.
28 Por. T. Bieñkowski, Antyk w literaturze i kulturze�, dz. cyt., s. 191.
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Sommario

ASPETTI FILOSOFICI PRESENTI NELLE OPERE

DEL PADRE ANTONI WI�NIEWSKI SCHP

Antoni J. Wi�niewski SchP (1718�1774) fu insegnante di filosofia e di fisica
esperimentale nel Collegium Nobilum a Varsavia. Scriveva delle opere sia filosofiche
che teologiche, occupandosi pure delle traduzioni in lingua polacca di opere classiche.
In quest�ultimo campo egli si interessava soppratutto della traslazione di opere
poetiche di Orazio e di Maciej K. Sarbiewski SJ � un poeta latino-polacco. La poesia
presentata in quest�articolo ha una grande importanza per la riflessione filosofica,
essendo permeata di una dimensione assiologica e metafisica. Un particolare accento
è posto in essa sulla transitorietà della vita umana e sull�immortalità dell�anima
dell�uomo. Le traduzioni qui commentate mettono l�accento sui valori morali e virtù
importanti nella vita della società polacca all�epoca dell�illuminismo. Il poema
Do Czytelnika presenta non solo i meriti di Józef Andrzej Za³uski per la cultura
polacca, ma costituisce pure un bel esempio di un�etica comune ai due studiosi. Impor-
tanti valori etici possono essere ritrovati anche nel Perykles di Antoni Wi�niewski.

Dr Agnieszka SMOLIÑSKA � ur. w 1974 r. w Lidzbarku Warmiñskim, dr nauk
humanistycznych w zakresie historii. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Edukacji
Szkolnej (Pracownia Filozofii) Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana
Kochanowskiego w Kielcach. Na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK
wyk³ada wybrane zagadnienia z filozofii oraz wspó³czesne koncepcje filozofii i etyki.
G³ówne zainteresowania badawcze: historia filozofii, antropologia, metafizyka, histo-
riozofia. Opublikowa³a: Spo³eczeñstwo polskie w kazaniach jezuickich prze³omu
XVII i XVIII w. (Kielce 2005), Godno�æ cz³owieka wczoraj i dzi�. Wokó³ zagadnieñ
antropologicznych, ([red.], Kielce � Busko-Zdrój 2009).
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