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Ksiêdzu Profesorowi Doktorowi hab. Marianowi Pastuszce,
Kanonikowi Honorowemu Kapitu³y  Katedralnej w Kielcach,
d³ugoletniemu wyk³adowcy Prawa Kanonicznego na Uni-
wersytecie Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie
i w Kieleckim Wy¿szym Seminarium Duchownym oraz
Oficja³owi S¹du Biskupiego w Kielcach jako wyraz g³êbo-
kiego uznania i wdziêczno�ci za wybitne osi¹gniêcia w pracy
naukowo-dydaktycznej i kap³añskiej

dedykuj¹ przyjaciele, koledzy i uczniowie
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OD REDAKCJI

25 stycznia 1983 roku Jan Pawe³ II promulgowa³ poprawiony Kodeks
Prawa Kanonicznego. W Konstytucji apostolskiej Sacrae disciplinae leges
og³aszaj¹cej to wydarzenie papie¿ przypomnia³, ¿e postanowienie zreformo-
wania Kodeksu przez Jana XXIII zosta³o podane do publicznej wiadomo�ci
wraz z zapowiedzi¹ zwo³ania Soboru ekumenicznego dok³adnie 34 lata wcze-
�niej. Nie by³ to przypadek, poniewa¿ aggiornamento soborowe ze swej
natury domaga³o siê aggiornamento prawodawstwa kanonicznego.

Dzi�, gdy od 26 lat Ko�ció³ mo¿e pos³ugiwaæ siê nowym Kodeksem,
warto przywo³aæ ten fakt dla u�wiadomienia, ¿e Kodeks Prawa Kanonicznego
wpisuje siê w obszar dokonañ Vaticanum II. Za� d³ugi czas przeznaczony
na to, by Kodeks ów powsta³, nie tylko �wiadczy o trudnym wyzwaniu,
wobec którego stan¹³ prawodawca. Nale¿a³o przecie¿ sformu³owaæ prawo
maj¹ce czerpaæ z dziedzictwa Starego i Nowego Testamentu oraz z Tra-
dycji Ko�cio³a. Ten d³ugi okres przygotowañ zwi¹zany by³ te¿ z tym, ¿e
Kodeks zosta³ opracowany w duchu kolegialno�ci i przy wspó³pracy ró¿nych
specjalistów.

W³a�nie tu otwiera siê jeszcze jeden wymiar, którego nie nale¿y pomin¹æ.
Prawo kanoniczne, którego celem jest rodziæ porz¹dek w spo³eczno�ci ko�-
cielnej, tak aby wspólnota Ko�cio³a i ka¿dy z wiernych postêpowali w rozwoju
chrze�cijañskim, nie mo¿e byæ martw¹ liter¹. Ono domaga siê interpretacji
i potrzebuje ludzi znaj¹cych ca³e dziedzictwo Ko�cio³a; domaga siê twórczego
zaanga¿owania w to, by norma prawna by³a norm¹ mi³o�ci.

Z wdziêczno�ci¹ przywo³ujemy w tym miejscu wieloletni¹ s³u¿bê Ksiêdza
Profesora i Oficja³a S¹du Biskupiego w Kielcach, ks. Mariana Pastuszki. Jemu
dedykujemy niniejszy numer �Kieleckich Studiów Teologicznych�, który chcia³
byæ g³osem wdziêczno�ci �rodowiska naukowego i prezbiterium diecezji
kieleckiej za wieloletni¹ pracê w S¹dzie oraz pracê dydaktyczn¹ i naukow¹
szacownego Jubilata. Dzia³alno�æ ta nie by³a przecie¿ niczym innym, jak
w³a�nie staraniem o to, by dziedzictwo prawa kanonicznego sta³o siê dziedzic-
twem Ko�cio³a kieleckiego i Ko�cio³a w Polsce. Niestety, niespodziewana
�mieræ ks. Pastuszki � gdy niniejszy numer rocznika by³ prawie przygotowany
� sprawi³a, ¿e naszej wdziêczno�ci w tej formie nie mogli�my ju¿ okazaæ.
Numer ten pozostanie jednak �wiadectwem, ¿e nasza pamiêæ i wdziêczno�æ
przekraczaj¹ granicê �mierci.
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Jest nam niezmiernie mi³o, ¿e w ten g³os wdziêczno�ci wobec ks. Mariana
Pastuszki zechcieli siê w³¹czyæ przedstawiciele innych �rodowisk akademic-
kich specjalizuj¹cy siê w kanonistyce. To znak, ¿e nazwisko Ksiêdza Profe-
sora jest dobrze znane nie tylko w �rodowisku kieleckim.

Dedykuj¹c niniejszy numer �Kieleckich Studiów Teologicznych�
ks. Marianowi Pastuszce, po�wiêcili�my go w du¿ej mierze problematyce
z zakresu prawa kanonicznego. Wszystkie te artyku³y zosta³y umieszczone
w pierwszej czê�ci numeru. Zgodnie ze zwyczajem, pozosta³e artyku³y wykra-
czaj¹ce poza tematykê bie¿¹cego numeru umieszczamy w dziale Varia.
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Ks. Karol Stach � Kielce

NOTA BIOGRAFICZNA

KS. PROF. DRA HAB. MARIANA PASTUSZKI

Ks. prof. dr hab. Marian Pastuszko1, syn Stanis³awa i Leony z domu
Joñczyk, ur. 1 sierpnia 1928 r. w Janaszowie k. Kielc, zosta³ ochrzczony
12 sierpnia 1928 r. w parafii pw. �w. Stanis³awa B.M. w Tumlinie. Publiczn¹
szko³ê powszechn¹ ukoñczy³ w Samsonowie w 1942 r. Do roku 1945 nast¹pi³a
przerwa w nauce ze wzglêdu na II wojnê �wiatow¹ i okupacjê hitlerowsk¹.
W latach 1945�1946 uczêszcza³ na prywatne kursy gimnazjalne w Zagnañ-
sku. W latach 1946�1947 rozpocz¹³ naukê w Pañstwowym Liceum i Gimna-
zjum im. Stefana ̄ eromskiego w Kielcach. W latach 1947�1949 by³ uczniem
prywatnego Liceum Mêskiego im. �w. Stanis³awa Kostki w Kielcach i ukoñ-
czy³ je w 1949 r. Dnia 12 wrze�nia 1949 r. wst¹pi³ do Wy¿szego Seminarium
Duchownego w Kielcach, gdzie studiowa³ w latach 1949�1955. Subdiakonat
przyj¹³ 19 grudnia 1953 r., a diakonem zosta³ 13 marca 1954 r.; nastêpnie
�wiêcenia prezbiteratu przyj¹³ z r¹k ks. bpa Franciszka Sonika w dniu 8 maja
1955 r. Od 12 lipca 1955 r. rozpocz¹³ studia specjalistyczne na Wydziale Prawa
Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uzyska³ tam tytu³
magistra licencjata na podstawie pracy Msza �wiêta za parafian, któr¹
napisa³ pod kierunkiem ks. prof. J. Rybczyka.

Po uwolnieniu Prymasa Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego, rz¹d PRL
pozwoli³ wyjechaæ na studia do Rzymu siedemnastu prezbiterom. W�ród
nich znalaz³ siê ks. Marian Pastuszko. Od dnia 5 lutego 1958 r. kontynuowa³
tam studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu
Gregoriañskiego, gdzie doktoryzowa³ siê na podstawie pracy De apostasia
a statu clericali, Roma 1960. Równocze�nie uczêszcza³ do Instytutu Nauk
£aciñskich w Rzymie i ukoñczy³ go dyplomem z dnia 22 czerwca 1960 r.

1 Notê biograficzn¹ sporz¹dzono na podstawie teczki personalnej ks. Mariana
Pastuszki, znajduj¹cej siê w Archiwum Kurii Kieleckiej.

�Kieleckie Studia Teologiczne�
8 (2009), s. 11�19
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W czasie pobytu w Wiecznym Mie�cie ks. Marian Pastuszko uczêszcza³
tak¿e na studium przy Trybunale Roty Rzymskiej. W 1961 r. wróci³ do Kielc
i rozpocz¹³ pracê jako notariusz S¹du Biskupiego w Kielcach. Pismem z dnia
15 maja 1968 r. Prymas Polski mianowa³ go konsultorem Trybuna³u Pryma-
sowskiego do spraw super rato. W dniu 1 pa�dziernika 1968 r. Rada Wydzia³u
Prawa Kanonicznego ATK w Warszawie, po uprzedniej nostryfikacji jego
dyplomu doktorskiego, powo³a³a go na stanowisko adiunkta tej¿e uczelni.
W dniu 21 lutego 1974 r. uzyska³ stopieñ doktora habilitowanego nauk
prawnych na podstawie dysertacji pt. Ca³kowita symulacja ma³¿eñstwa. Cen-
tralna Komisja Kwalifikacyjna zatwierdzi³a uchwa³ê Rady Wydzia³u Prawa
Kanonicznego ATK w Warszawie o nadaniu ks. Marianowi Pastuszce stopnia
doktora habilitowanego. Minister Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki mianowa³
go 18 pa�dziernika 1975 r. docentem. Od 11 wrze�nia 1975 r. Ksi¹dz Profesor
pe³ni³ funkcjê wiceoficja³a S¹du Biskupiego w Kielcach, za� od 6 listopada
1978 r. oficja³a tego¿ S¹du. W dniu 12 stycznia 1983 r. ks. bp Stanis³aw
Szymecki mianowa³ go kanonikiem honorowym Kapitu³y Katedralnej w Kiel-
cach. Rada Pañstwa PRL uchwa³¹ z dnia 16 stycznia 1986 r. nada³a ks.
Marianowi Pastuszce tytu³ naukowy profesora nadzwyczajnego nauk praw-
nych, natomiast Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego powo³a³ go 1 lutego
1986 r. na stanowisko profesora Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
Po �mierci ks. prof. Edwarda Sztafrowskiego dnia 23 wrze�nia 1992 r. obj¹³
stanowisko profesora prawa kanonicznego w Wy¿szym Seminarium Duchow-
nym w Kielcach. Funkcjê tê pe³ni³ do 9 pa�dziernika 2005 r. W miêdzyczasie
rektor ATK w Warszawie mianowa³ go (1 grudnia 1996 r.) kierownikiem
Katedry Prawa Sakramentów na czas nieokre�lony. Dnia 1 czerwca 1998 r.
zosta³ profesorem zwyczajnym ATK w Warszawie, przekszta³conej w nied³u-
gim czasie w Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. Ks. prof. dr hab.
Marian Pastuszko pracowa³ na UKSW w Warszawie do 6 czerwca 2008 r.,
kiedy to poprosi³ o roczny urlop zdrowotny. W dniu 18 wrze�nia 2008 r. na
w³asn¹ pro�bê, z racji podesz³ego wieku, Ksi¹dz Profesor przeszed³ na zas³u-
¿on¹ emeryturê. Zrezygnowa³ z pe³nionej funkcji oficja³a S¹du Biskupiego
w Kielcach po 47 latach pracy s¹dowej. Po zrezygnowaniu z pe³nionego urzê-
du ks. prof. Marian Pastuszko zdecydowa³ siê zamieszkaæ w rodzinnych stro-
nach, pozostaj¹c pod opiek¹ swojej rodziny. Tam zmar³ wyniszczony chorob¹
dnia 3 sierpnia 2009 r., ukoñczywszy 81 rok ¿ycia i 54 rok kap³añstwa. Jego
pogrzeb odby³ siê dnia 9 sierpnia 2009 r. w ko�ciele parafialnym w Tumlinie,
gdzie jako dziecko zosta³ ochrzczony. W liturgii pogrzebowej zmar³ego, której
przewodniczy³ Ksi¹dz Biskup Ordynariusz Diecezji Kieleckiej Kazimierz
Ryczan i jego biskup pomocniczy Kazimierz Gurda, wziê³o udzia³ 111 ksiê¿y
diecezjalnych i zakonnych. W�ród nich byli przedstawiciele wy¿szych uczelni
ko�cielnych w Polsce, na czele z dziekanem Wydzia³u Prawa Kanonicznego
UKSW w Warszawie ks. prof. dr. hab. Józefem Wroceñskim. We Mszy �w.

Ks. Karol Stach
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pogrzebowej uczestniczyli tak¿e delegaci S¹dów Metropolitalnych i S¹dów
Diecezjalnych, którzy mogli przybyæ na tê uroczysto�æ. Z okazji �mierci
ks. prof. Mariana Pastuszki nades³ano tak¿e wiele kondolencji z ca³ego kraju,
od tych instytucji i osób, które zna³y i ceni³y zmar³ego jako znacz¹cego
polskiego kanonistê. Zmar³y zosta³ pochowany obok swoich rodziców na
cmentarzu w Tumlinie.

Jako pracownik naukowy ATK, a potem UKSW w Warszawie ks. prof.
dr hab. Marian Pastuszko zaznaczy³ siê nastêpuj¹cym dorobkiem nauko-
wym2:

Ksi¹¿ki

1. Msza �wiêta za lud, Lublin 1957, (praca magistersko-licencjacka, msp);
2. De apostasia a statu clericali, Roma 1960, s. IX + 132 (praca doktorska);
3. Ca³kowita symulacja ma³¿eñstwa, Warszawa 1982, s. 304 (praca habi-

litacyjna). Recenzja tej ksi¹¿ki ukaza³a siê w: �Apollinaris�, 57 (1984), nr
3�4, s. 893�894;

4. Prawo o sakramentach �wiêtych, t. I: Normy wstêpne i sakrament
chrztu, Warszawa 1983, s. 382. Recenzje podrêcznika ukaza³y siê w:
�Apollinaris�, 56 (1983), nr 3�4, s. 721�722; �Archiv für Katolisches
Kirchenrecht�, 153 (1984), nr 1, s. 278; Roczniki Nauk Prawnych, t. IX
(1999), nr 2, s. 170�171. Ksi¹¿ka zosta³a wyró¿niona nagrod¹ drugiego
stopnia przez Ministra Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki, dnia 1 pa�dzier-
nika 1984;

5. Naj�wiêtsza Eucharystia wed³ug Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana
Paw³a II (kan. 987�958), Kielce 1997, s. 485. Recenzje tej ksi¹¿ki zamie-
�ci³y periodyki: �Przegl¹d Pastoralno-Homiletyczny�, 1 (1997), s. 200�204;
�Prawo Kanoniczne�, 40 (1997), nr 3�4, s. 281�284; �Apollinaris�, 70 (1997),
s. 908�909;

6. Sakrament pokuty i pojednania, Kielce 1999, s. 662. Recenzje tej ksi¹¿ki
ukaza³y siê w: �Roczniki Teologiczne�, t. XLVIII (2001), z. 3, s. 212�215;
�Collectanea Theologica�, 70 (2000), nr 4, s. 209�213; �Prawo Kanonicz-
ne�, 43 (2000), nr 1�2, s. 255�260; �Apollinaris�, 73 (2000), s. 845�846;
��l¹skie Studia Historyczno-Teologiczne�, 35 (2002), s. 182�183;

7. Odpusty (kanony 992�997), Kielce 2001, s. 95;
8. Bierzmowanie (kanony 879�896), Kielce 2005, s. 393;
9. Sakrament �wiêceñ (kanony 1008�1054), Kielce 2008, s. 592.

2 Dorobek naukowy ks. Mariana Pastuszki opracowano na podstawie zachowa-
nych sprawozdañ autora sporz¹dzanych dla potrzeb Wydzia³u Prawa Kanonicznego
UKSW w Warszawie.

Nota biograficzna ks. prof. dra hab. Mariana Pastuszki
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Prace zbiorowe

1. Szafarz sakramentu chrztu, w: Nowe ¿ycie w Chrystusie. Materia³y V
Kursu homiletyczno-katechetycznego dla duchowieñstwa (9�11 IX
1971) red. S. A. Porêbski, Warszawa 1973, s. 353�395;

2. Przyczyna ca³kowitej symulacji, w: Ko�ció³ i prawo, t. 3, red. ks.
J. Krukowski, Lublin 1984, s. 128�154;

3. Odpusty w nowym prawie, w: Duszpasterstwo w �wietle nowego Ko-
deksu Prawa Kanonicznego, praca zbiorowa, red. ks. J. Syryjczyk, War-
szawa 1985, s. 138�158;

4. Sakrament namaszczenia chorych w nowym prawie kanonicznym, w:
Duszpasterstwo �wietle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, praca
zbiorowa, red. ks. J. Syryjczyk, Warszawa 1985, s. 159�195;

5. Szafarz �wiêceñ, w: In vinculo communionis. Ksiêga jubileuszowa ku
czci biskupa kieleckiego Kazimierza Ryczana w 60. rocznicê urodzin,
red. K. Gurda, T. Gacia, Kielce 1999, s. 86�143.

Artyku³y

1. Próba wyja�nienia pojêcia ca³kowitej symulacji ma³¿eñstwa, �Prawo
Kanoniczne�, 14 (1971), nr 3�4, s. 13�31;

2. Czy wykluczenie sakramentalno�ci ma³¿eñstwa stanowi ca³kowit¹ sy-
mulacjê ma³¿eñstwa, �Prawo Kanoniczne�, 17 (1974), nr 1�2, s. 234�235;

3. �wiadomo�æ symulacji u ca³kowicie symuluj¹cego zawarcie ma³¿eñ-
stwa, �Prawo Kanoniczne�, 17 (1974), nr 3�4, s. 97�106;

4. Czy wykluczenie g³ównych celów ma³¿eñstwa stanowi ca³kowit¹ symu-
lacjê ma³¿eñstwa?, �Prawo Kanoniczne�, 17 (1974), nr 3�4, s. 359�360;

5. Positivus actus voluntatis excludens matrimonium (kan. 1086 § 2 CIC),
�Prawo Kanoniczne�, 18 (1975), nr 1�2, s. 89�101;

6. Ca³kowita symulacja ma³¿eñstwa to trudny problem � uwagi o wyro-
ku coram de Jorio, �Prawo Kanoniczne�, 18 (1975), nr 1�2, s. 323�325;

7. O wyroku coram Arturo de Jorio z 10 listopada 1965, �Prawo Kano-
niczne�, 18 (1975), nr 3�4, s. 360�361;

8. Szafarz sakramentu bierzmowania wed³ug nowego obrzêdu (Ponty-
fika³u): �Prawo Kanoniczne�, 19 (1976), nr 1�2, s. 83�91;

9. Czê�ciowa i ca³kowita symulacja ma³¿eñstwa, �Prawo Kanoniczne�,
19 (1976), nr 3�4, s. 336�339;

10. Sêdzia ponens w kanonicznym procesie o niewa¿no�æ ma³¿eñstwa,
�Prawo Kanoniczne�, 19 (1976), nr 3�4, s. 339�341;

11. Post eucharystyczny obecnie obowi¹zuj¹cy, �Prawo Kanoniczne�, 20
(1977), nr 1�2, s. 195�200;

12. Oficja³ i wiceoficja³ w procesie o niewa¿no�æ ma³¿eñstwa: �Prawo
Kanoniczne�, 21 (1978 ), nr 1�2, s. 293�296;

Ks. Karol Stach
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13. Dzieci jako podmiot chrztu, �Prawo Kanoniczne�, 22 (1979), nr 1�2,
s. 93�129;

14. Pojêcie ca³kowitej symulacji ma³¿eñstwa przed Kodeksem Prawa
Kanonicznego, �Prawo Kanoniczne�, 22 (1979), nr 3�4, s. 135�156;

15. Obrzêdy chrztu w niebezpieczeñstwie �mierci, �Studia P³ockie�, 8 (1980),
s. 91�106;

16. Biskup jako szafarz sakramentu bierzmowania, �Prawo Kanoniczne�,
23 (1980), nr 1�2, s. 163�184;

17. Skutki ca³kowitej symulacji ma³¿eñstwa, �Prawo Kanoniczne�, 23
(1980), nr 3�4, s. 117�192;

18. Ca³kowita symulacja ma³¿eñstwa a inne braki zgody ma³¿eñskiej,
�Prawo Kanoniczne�, 24 (1981), nr 1�2, s. 321�341;

19. Obrzêdy sakramentu bierzmowania, �Prawo Kanoniczne�, 24 (1981),
nr 3�4, s. 71�101;

20. Wiek bierzmowanego, �Prawo Kanoniczne�, 25 (1982), nr 1�2, s. 233�243;
21. Prezbiter jako szafarz sakramentu bierzmowania, �Prawo Kanonicz-

ne�, 25 (1982), nr 3�4, s. 107�166;
22. Celebrans Ofiary eucharystycznej, �Prawo Kanoniczne�, 26 (1983), nr

1�2, s. 203�219;
23. Prezbiter jako szafarz sakramentu bierzmowania wiernych odrêbne-

go obrz¹dku, �Prawo Kanoniczne�, 26 (1983), nr 3�4, s. 75�99;
24. Koncelebracja Eucharystii, �Prawo Kanoniczne�, 27 (1984), nr 1�2,

s. 73�98;
25. Chrze�cijanin przyjmuj¹cy bierzmowanie, �Prawo Kanoniczne�, 27

(1984), nr 1�2, s. 99�118;
26. Jednorazowa lub dwukrotna Komunia �wiêta w ci¹gu dnia: �Kielecki

Przegl¹d Diecezjalny�, 60 (1984), z. 6, s. 424�428;
27. Czas sprawowania Eucharystii, �Kielecki Przegl¹d Diecezjalny�, 61

(1986), nr 4, s. 285�290;
28. Binacja i trynacja Mszy �wiêtej, �Homo Dei�, 55 (1986), nr 1, s. 50�54;
29. Post eucharystyczny, �Prawo Kanoniczne�, 29 (1986), nr 1�2, s. 185�201;
30. Ofiary mszalne, �Prawo Kanoniczne�, 29 (1986), nr 3�4, s. 113�139;
31. Wielkanocna Komunia �wiêta, �Prawo Kanoniczne�, 30 (1987), nr 1�2,

s. 77�90;
32. Szafarz Eucharystii, �Prawo Kanoniczne�, 30 (1987), nr 3�4, s. 29�48;
33. Równoczesne rozgrzeszenie wielu penitentów bez uprzedniej ich spo-

wiedzi indywidualnej, �Prawo Kanoniczne�, 31 (1988), nr 1� 2, s. 53�85;
34. Kap³an szafarzem sakramentu pokuty, �Prawo Kanoniczne�, 31 (1988),

nr 3�4, s. 59�74;
35. Obowi¹zek przyjêcia sakramentu bierzmowania, �Prawo Kanonicz-

ne�, 32 (1989), nr 1�2, s. 79�95;
36. Wierny �wiecki szafarzem Komunii �wiêtej, �Collectanea Theologica�,

59 (1989), fasc. 2, s. 51�65;

Nota biograficzna ks. prof. dra hab. Mariana Pastuszki
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37. Kto usuwa klauzulê zamieszczon¹ w wyroku lub reskrypcie dyspen-
syjnym od ma³¿eñstwa niedope³nionego zakazuj¹c¹ stronie pozwa-
nej ponownego zawarcia ma³¿eñstwa, �Prawo Kanoniczne�, 32 (1989),
nr 1�2, s. 263�269;

38. Przechowywanie i kult Naj�wiêtszego Sakramentu, �Prawo Kanonicz-
ne�, 32 (1989), nr 3�4, s. 75�128;

39. Szafarz sakramentu bierzmowania, �Prawo Kanoniczne�, 33 (1990), nr
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Ks. Ginter Dzier¿on � Warszawa

W¥TPLIWO�Æ PRAWNA A SKUTECZNO�Æ USTAWY

(KAN. 14 KPK)

1. Wstêp

Ze stanowieniem prawa wi¹¿e siê �ci�le kwestia jego zachowania1.
Z natury rzeczy bowiem, adresatem ustawy ko�cielnej jest spo³eczno�æ wier-
nych, zobowi¹zana do zachowania ustaleñ w niej zawartych.

W rzeczywisto�ci nie mo¿na jednak wykluczyæ sytuacji, i¿ ustawa obo-
wi¹zuj¹ca w danej wspólnocie, faktycznie mo¿e nie obowi¹zywaæ którego�
z jej cz³onków2. Otó¿ taka sytuacja mo¿e wynikn¹æ m.in. z faktu, i¿ nie bêd¹
weryfikowa³y siê warunki ze strony samego prawa. Ustanowione prawo mo¿e
przecie¿ budziæ w¹tpliwo�ci.

Jest wol¹ Prawodawcy, aby ustanowione przez niego ustawy by³y jasne
oraz pewne. Niemniej z aspektu teoretycznoprawnego tego typu akty charak-
teryzuj¹ siê du¿ym stopniem abstrakcyjno�ci. St¹d te¿ nie mo¿na wykluczyæ,
i¿ w niektórych przypadkach stan¹ siê one niejasne b¹d� nieprecyzyjne3.

W tym kontek�cie rodzi siê zatem zasadnicze pytanie: jak w owej sytuacji po-
winien zachowaæ siê cz³onek spo³eczno�ci zobowi¹zanej do zachowania ustawy?

Otó¿ generalne regu³y interpretacyjne w tej materii zosta³y skodyfikowa-
ne w kan. 14 KPK, gdzie Ustawodawca postanowi³:

W w¹tpliwo�ci prawnej, ustawy nie obowi¹zuj¹, nawet uniewa¿niaj¹ce i uniezdal-
niaj¹ce. Natomiast w w¹tpliwo�ci faktycznej, ordynariusze mog¹ od nich dyspen-
sowaæ, byleby � gdy idzie o dyspensê zastrze¿on¹ � zwyk³a jej udzielaæ w³adza,
której jest zarezerwowana.

�Kieleckie Studia Teologiczne�
8 (2009), s. 21�29

1 Por. R. Sobañski, Komentarz do Tytu³u I Ksiêgi I KPK, w: J. Krukowski,
R. Sobañski, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1, Poznañ 2003, s. 55.

2 Por. P. Michiels, Normae generales juris canonici, t. 1, Lublin 1929, s. 329.
3 Por. V. De Paolis, A. Montan, Il Libro I del Codice: Norme generali can.

1�203, w: Il Diritto nel mistero della Chiesa, t. 1, Roma 1988, s. 260.
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Z tre�ci przytoczonej regulacji wynika, i¿ Prawodawca uj¹³ w niej dwie
zasady interpretacyjne, które dotycz¹ zwi¹zku zachodz¹cego miêdzy w¹tpli-
wo�ci¹ prawn¹ oraz faktyczn¹ a skuteczno�ci¹ ustaw.

Przedmiotem naszego zainteresowania w niniejszym opracowaniu stanie
siê jedynie pierwsza z wymienionych figur, wi¹¿¹ca siê ze wspó³zale¿no�ci¹
zachodz¹c¹ pomiêdzy w¹tpliwo�ci¹ prawn¹ a obwi¹zywaniem ustaw.

2. W¹tpliwo�æ prawna

W doktrynie przez w¹tpliwo�æ rozumie siê stan zawieszenia umys³u po-
miêdzy dwoma s¹dami przeciwnymi, wynikaj¹cy z tego, i¿ za ka¿dym z nich
stoj¹ obiektywne racje4.

Zasygnalizowali�my, ¿e interesowaæ nas bêdzie wy³¹cznie jedna postaæ
w¹tpliwo�ci, ujêta w kan. 14 KPK, jak¹ jest w¹tpliwo�æ prawna. Z brzmienia
kan. 14 KPK wynika, i¿ w tym przypadku idzie o w¹tpliwo�æ, która odnosi siê
do ustawy5. Zajmuj¹cy siê t¹ problematyk¹ kanoni�ci dodaj¹, i¿ mo¿e ona do-
tyczyæ b¹d� to normy w jej ca³okszta³cie, b¹d� tylko jakiego� jej aspektu6.

Zdaniem autorów podobna w¹tpliwo�æ zachodzi wtedy, �je�li po zbadaniu
wszystkich okoliczno�ci za i przeciw, nie ma pewno�ci, czy dana ustawa istnie-
je lub jakie ma znaczenie i jaki jest jej zakres, czy konkretny fakt podpada pod
przepis ustawy lub nie�7.

Rozwijaj¹c ten w¹tek, H. Socha wykaza³, i¿ taki stan niepewno�ci mo¿e
wyst¹piæ w odniesieniu do ró¿nych hipotez, a mianowicie mo¿e siê on pojawiæ,
gdy nie jest jasne: 1) czy dana ustawa jeszcze istnieje, czy te¿ nie utraci³a ona
swej mocy na skutek wprowadzenia zwyczaju przeciwnego; 2) czy dany akt
prawny posiada charakter ustawy uniezdalniaj¹cej lub uniewa¿niaj¹cej; 3) czy
dany stan faktyczny podpada pod dan¹ ustawê?8.

4 P. Michiels, Normae generales..., dz. cyt., s. 332: �[...] dubium generatim defini-
tur: status mentis inter duas sententias sibi contraria evidentiaque objective caren-
tes, haerentis�. Por. D. Cenalmor, J. Miras, El derecho de la Iglesia. Curso básico de
derecho canonico, Nawarra 2004, s. 121; R. Sobañski, Komentarz do kan. 14, w:
J. Krukowski, R. Sobañski, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1, Poznañ
2003, s. 65; M. Heinzmann, Le leggi irritanti et inhabilitanti, Roma 2002, s. 137.

5 Por. P. Jone, Commentarium in Codicem Iuris Canonici, t. 1, Paderborn 1954,
s. 108; J. García Martín, Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Roma 1999, s. 101.

6 Por. De Paolis, A. Montan, Il Libro..., dz. cyt., s. 261.
7 F. B¹czkowicz, F. Baron, W. Stawinoga, Prawo kanoniczne, t. 1, Opole 1958,

s. 202; por. A. Vermeersch, J. Creusen, Epitome Iuris Canonici, t. 1, Brugis � Bruxellis
1940, s. 33.

8 Por. H. Socha, Allgemeine Normen: kirchliche Gesetze, w: Münsterischer Kom-
mentar zum Codex Iuris Canonici, t. 1, Essen 1985, ad 2 n. 3.

Ks. Ginter Dzier¿on
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Kanoni�ci podejmuj¹cy tê problematykê podkre�laj¹, i¿ w kan. 14 KPK
nie chodzi o w¹tpliwo�æ o charakterze generalnym, lecz o w¹tpliwo�æ o �ci�le
okre�lonej charakterystyce. Ich zdaniem niepewno�æ ta powinna byæ: 1) w¹t-
pliwo�ci¹ pozytywn¹, tzn. istniej¹c¹ wtedy, gdy pojawiaj¹ siê powody uzasad-
niaj¹ce wyst¹pienie ró¿nych punktów widzenia9. Z kolei V. De Paolis oraz
A. Montan twierdz¹, i¿ w¹tpliwo�æ jest pozytywna, je�li istniej¹ racje przed-
miotowe oraz realne w¹tpienia co do normy reguluj¹cej dany fakt10. Oznacza
to zatem, i¿ w¹tpliwo�æ nie mo¿e byæ negatywna. Trafnie zauwa¿y³ V. Pinto,
i¿ taka postaæ w¹tpliwo�ci nie ró¿ni siê od ignorancji; 2) w¹tpliwo�ci¹ prawdo-
podobn¹, która ma miejsce wtedy, gdy owe racje oparte s¹ na solidnych argu-
mentach11; 3) w¹tpliwo�ci¹ obiektywn¹, tzn. tak¹, która ma swój fundament
w prawie12. Innymi s³owy, ów stan niepewno�ci nie mo¿e byæ rezultatem
procesów poznawczych jednostki; nie mo¿e on byæ tak¿e nastêpstwem pro-
cesów skrupulatnego ludzkiego sumienia13.

Konkluduj¹c powy¿szy passus, nale¿y stwierdziæ, i¿ owa w¹tpliwo�æ
w �wiadomo�ci podmiotu musi wyp³ywaæ z niedoskona³ej ustawy. W praktyce
bowiem taki stan uniemo¿liwia dokonanie w³a�ciwego wyboru14.

Nale¿y jednocze�nie dodaæ, i¿ zaistnia³y impas w pierwszym rzêdzie po-
winien zostaæ rozwi¹zany za pomoc¹ pryncypiów interpretacyjnych ujêtych
w kan. 17 KPK. Je�li za� aplikacja owych zasad nie doprowadzi do oczekiwa-
nego rezultatu, tzn. do usuniêcia stanu w¹tpliwo�ci, to wtedy nale¿y odwo³aæ
siê do regu³ skodyfikowanych w kan. 14 KPK15.

3. Skuteczno�æ ustawy w¹tpliwej

Nadmienili�my ju¿, i¿ Ustawodawca w kan. 14 KPK postanowi³: �w w¹t-
pliwo�ci prawnej, ustawy nie obowi¹zuj¹, nawet uniewa¿niaj¹ce i uniezdal-
niaj¹ce�. Tym sposobem nawi¹za³ on do klasycznej regu³y interpretacyjnej,
zgodnie z któr¹ lex dubia, lex nulla16.

9 Por. J. Otaduy, Comentario al can.14, w: Comentario exegético al Código de
Derecho Canónico, red. A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, t. 1, Pamplona 1996,
s. 339; V. Pinto, De normis generalibus, w: Commento al Codice di Diritto Canonico,
red. V. Pinto, Città del Vaticano 2001, s. 15.

10 Por. De Paolis, A. Montan, Il Libro..., dz. cyt. s. 261.
11 Por. J. García Martín, Le norme generali..., dz. cyt., s. 102.
12 Por. J. Otaduy, Comentario al can.14, dz. cyt., s. 339; V. Pinto, De normis...,

dz. cyt., s. 15; D. Cenalmor, J. Miras, El derecho de la Iglesia..., dz. cyt., s. 121
13 Por. A. Bunge, Las claves del Código. El libro I del Código de Derecho

Canonico, Buenos Aires 2006, s. 80; M. Heinzmann, Le leggi..., dz. cyt., s. 137.
14 Por. V. Pinto, De normis..., dz. cyt., s. 15.
15 Por. J. Otaduy, Comentario al can. 14, dz. cyt., s. 339.
16 Por. D 4, 2; X 22, 2, 8.

W¹tpliwo�æ prawna a skuteczno�æ ustawy (kan. 14 KPK)
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J. Otaduy twierdzi, i¿ w przytoczonym kanonie zasada ta zosta³a nieco
zmodyfikowana. W my�l jego opinii brzmi ona lex dubia non urget in casu17.
Z drugiej za� strony trafnie spostrzeg³, i¿ wystêpuj¹cy w pryncypium lex du-
bia, lex nulla termin lex nale¿y interpretowaæ w znaczeniu abstrakcyjnym
oraz materialnym. To znaczy, nie nale¿y odnie�æ tego pojêcia do aspektu for-
malnego normy kanonicznej, ale do zobowi¹zania wynikaj¹cego z ustawy18.

Kontynuuj¹c nasz wywód, nale¿y zauwa¿yæ, i¿ z punktu widzenia prawa
substancjalnego w¹tpliwo�æ prawna w zasadzie nie os³abia systemu norma-
tywnego, lecz mo¿e ona wzruszyæ za³o¿enia abstrakcyjne oraz hipotetyczne
ustawy w poszczególnym przypadku19.

Je¿eli zatem owa niepewno�æ dotyczy brzmienia danej ustawy, to wów-
czas znajduje aplikacjê wspomniana ju¿ zasada lex dubia, lex nulla. Przy
czym trzeba dodaæ, i¿ w przypadku pojawienia siê w¹tpliwo�ci, nale¿y d¹¿yæ
do jej rozwi¹zania. Z regu³y staje siê to mo¿liwe poprzez badania nad pro-
blematyczn¹ kwesti¹, podjête przez kanonistów. Co wiêcej, w takim przypad-
ku nie mo¿na równie¿ wykluczyæ dokonania interpretacji autentycznej (kan. 16
§ 2 KPK). Nie oznacza to jednak, i¿ ten autorytarny sposób wyk³adni rozwi¹¿e
ka¿d¹ zaistnia³¹ w¹tpliwo�æ prawn¹20.

Gdyby wiêc powsta³aby taka w¹tpliwo�æ, to wtedy zgodnie z kan. 14 KPK
nie obowi¹zywa³yby nawet ustawy uniewa¿niaj¹ce i uniezdalniaj¹ce. Wystê-
puj¹ce w przytoczonej normie pojêcie etam wskazuje, i¿ dyspozycja ta nie
dotyczy wy³¹cznie wspomnianej kategorii ustaw, lecz tak¿e innych ustaw.

Komentatorzy podejmuj¹cy ten w¹tek twierdz¹, i¿ w przypadku pojawie-
nia siê w¹tpliwo�ci prawnej, ustawê nale¿y uznaæ za nieistniej¹c¹21. Tak wiêc
akty te nie posiadaj¹ skuteczno�ci prawnej22.

W tym kontek�cie J. Otaduy zapyta³: czy w takim przypadku w odniesie-
niu do ka¿dej kategorii ustaw wyst¹pi mechanizm ich nieobowi¹zywania? Od-
powiadaj¹c na tê trudno�æ, podkre�li³ on, i¿ z tak radykalnymi nastêpstwami
spotkamy siê jedynie co do ustaw, które zawieraj¹ w sobie wymagania zobo-
wi¹zuj¹ce; takich nastêpstw natomiast nie nale¿y wi¹zaæ z aktami o charakte-
rze nakazuj¹cym lub zakazuj¹cym23.

17 J. Otaduy, Comentario al can. 14, dz. cyt., s. 339.
18 Por. tam¿e, s. 341.
19 Por. tam¿e, s. 339. Autor ten stwierdzi³: �Un caso dudoso con duda de derecho

no enerva la normatividad general de la ley; es más, es inevitable que los supestos
legales � abstracto e hipoteticos como son � queden afectados, en casos singulares
pero objetivos, por la duda de derecho�.

20 Por. tam¿e, s. 340.
21 Por. tam¿e.
22 Por. J. García Martín, Le norme generali..., dz. cyt., s. 102.
23 Por. J. Otaduy, Comentario al can. 14, dz. cyt., s. 340�341; M. Heinzmann,

Le leggi..., dz. cyt., s. 137.
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Wreszcie nale¿y dodaæ, i¿ z zasad¹ ujêt¹ w kan. 14 KPK s¹ koherentne
dyspozycje skodyfikowane w kan. 144 § 1 KPK24.

Otó¿ w kan. 144 § 1 KPK Prawodawca stworzy³ m.in. mo¿liwo�æ uzupe³-
nienia wykonawczej w³adzy rz¹dzenia zarówno w zakresie zewnêtrznym, jak
i wewnêtrznym w przypadku wyst¹pienia w¹tpliwo�ci prawnej.

Komentatorzy analizuj¹cy wspomniany kanon wskazuj¹, i¿ za wpro-
wadzeniem takiego rozwi¹zania przemawiaj¹ ró¿norakie racje, a mianowicie
ochrona dobra wspólnego Ko�cio³a25, ponadto za� zachowanie oraz zagwa-
rantowanie integralno�ci podjêtego aktu, a tak¿e zabezpieczenie dóbr ducho-
wych nabytych przez wiernego26.

4. Zakres obowi¹zywania zasady skodyfikowanej
w kan. 14 KPK

W kontek�cie prowadzonych analiz powinni�my jeszcze zapytaæ o zakres
obowi¹zywania kan. 14 KPK.

Podejmuj¹c analizê tej kwestii, trzeba zauwa¿yæ, i¿ pod wzglêdem syste-
matyzacyjnym interesuj¹ca nas norma znalaz³a siê w Tytule I Ksiêgi I KPK,
po�wiêconej ustawom ko�cielnym. Oznacza to wiêc, i¿ dyspozycje w niej
zawarte odnosz¹ siê wy³¹cznie do prawa pozytywnego27. Zatem w sensie
negatywnym owego pryncypium nie mo¿na aplikowaæ do dyspozycji wynika-
j¹cych z prawa naturalnego oraz z prawa Bo¿ego pozytywnego.

Pomimo tego, i¿ interesuj¹ca nas zasada posiada charakter regu³y gene-
ralnej, która znajduje sw¹ aplikacjê w kanonicznym porz¹dku prawnym, to
jednak w systemie kanonicznym spotykamy siê z rozwi¹zaniami odmiennymi
od tego pryncypium.

5. Odstêpstwa od zasady generalnej ujêtej
w kan. 14 KPK

Wspomnieli�my ju¿, i¿ w Kodeksie z 1983 r. znajduje siê równie¿ szereg
rozwi¹zañ, które s¹ niczym innym jak odstêpstwami od zasady generalnej
skodyfikowanej w kan. 14 KPK. W wielu bowiem regulacjach w¹tpliwo�æ

24 Por. M. Heinzmann, Le leggi..., dz. cyt., s. 137.
25 Por. A. Montan, Il diritto nella vita e nella missione della Chiesa, Bologna

2006, s. 171; D. Czupryñski, Uzupe³nienie upowa¿nienia do asystowania przy zawar-
ciu ma³¿eñstwa, Warszawa 2007, s. 42.

26 Por. J. Otaduy, Comentario al can. 14, dz. cyt., s. 341.
27 Por. F. Urrutia, De normis generalibus. Adnotaiones in Codicem: Liber I,

Romae 1983, s. 17; V. De Paolis, A. Montan, Il Libro..., dz. cyt., s. 261; M. Heinzmann,
Le leggi..., dz. cyt., s. 137.
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prawna nie godzi w obowi¹zywanie ustawy, ale faworyzuje sytuacjê wynika-
j¹c¹ z powsta³ej w¹tpliwo�ci28.

Otó¿ taka odmienna konstrukcja pojawia siê ju¿ w innej regulacji Tytu³u I
Ksiêgi I, jak¹ jest kan. 21 KPK. Prawodawca bowiem w kanonie tym posta-
nowi³, i¿: �w w¹tpliwo�ci nie domniemywa siê, ¿e ustawa poprzednia zosta³a
odwo³ana, lecz ustawy pó�niejsze nale¿y odnie�æ do poprzednich i wedle mo¿-
no�ci z nimi uzgodniæ�.

Komentuj¹c brzmienie tej normy, R. Sobañski trafnie zauwa¿y³, i¿ w przy-
padku pojawienia siê w¹tpliwo�ci co do odwo³ania ustawy, nie mo¿na posi³ko-
waæ siê pryncypium skodyfikowanym w kan. 14 KPK29.

Nale¿y zatem zapytaæ, jakie racje zadecydowa³y o odmienno�ci tego
rozwi¹zania?

Ów w¹tek podj¹³ w swoim komentarzu do kan. 21 KPK J. Otaduy. Uwa¿a
on, ¿e z dok³adnej analizy komparatystycznej tre�ci kann. 14 i 21 KPK wynika, i¿
ró¿nica ujêæ w tych regulacjach wyp³ywa z faktu, i¿ Ustawodawca w kan. 21
KPK ¿¹da wyst¹pienia w¹tpliwo�ci prawnej kwalifikowanej, charakteryzuj¹cej
siê wiêkszym stopniem intensywno�ci, ani¿eli ta, o której traktuje kan. 14 KPK30.

Kontynuuj¹c nasz wywód, nale¿y stwierdziæ, i¿ z innym charakterem dys-
pozycji spotykamy siê w przypadku pojawienia siê w¹tpliwo�ci co do wa¿no�ci
takich sakramentów, jak chrzest, bierzmowanie oraz kap³añstwo. W tej sytu-
acji bowiem Prawodawca nakazuje warunkowe ich udzielenie (kann. 845 § 2,
869 § 1 KPK). Podobne rozwi¹zanie warunkuje g³ównie to, ¿e z jednej strony
sakramenty te wywieraj¹ sakramentalny charakter (kann. 845 § 1 KPK),
z drugiej za� ich skuteczno�æ wynika z prawa Bo¿ego.

Wreszcie jeszcze inne racje zadecydowa³y o odmiennych konstrukcjach
niektórych dyspozycji w obszarze materialnego prawa ma³¿eñskiego (kann.
1060, 1085 § 2, 1086 § 3 KPK)

I tak w kan. 1060 KPK Prawodawca postanowi³, i¿: �ma³¿eñstwo cieszy
siê przychylno�ci¹, dlatego w w¹tpliwo�ci nale¿y uwa¿aæ je za wa¿ne, dopóki
nie udowodni siê czego� przeciwnego�.

Zatem z tre�ci tej regulacji wynika, ¿e w przypadku wyst¹pienia w¹tpli-
wo�ci przewa¿a favor iuris. W my�l doktryny, wprowadzenie takiego roz-
wi¹zania ma miejsce ze wzglêdu na ochronê dobra wspólnego oraz interesu
publicznego Ko�cio³a, a tak¿e ze wzglêdu na ochronê instytucji ma³¿eñstwa31.

28 Por. J. Otaduy, Comentario al can. 14, dz. cyt., s. 342.
29 Por. R. Sobañski, Komentarz do kan. 21, w: J. Krukowski, R. Sobañski, Komen-

tarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1, Poznañ 2003, s. 76�77.
30 Por. J. Otaduy, Comentario al can. 21, w: Comentario exegético al Código de

Derecho Canónico, red. A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, t. 1, Pamplona 1996,
s. 399�400.

31 Por. R. Callejo, Persona e institución. El derecho al matrimonio en el c. 1060,
Comillas 2004, s. 171�178.
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Z podobnym ujêciem spotykamy siê w kan. 1085 § 2 KPK, który dotyczy
przeszkody wêz³a ma³¿eñskiej. Otó¿ Ustawodawca w regulacji tej stwierdzi³:

Chocia¿ pierwsze ma³¿eñstwo by³o niewa¿nie zawarte lub zosta³o rozwi¹zane
z jakiejkolwiek przyczyny, nie wolno dlatego zawrzeæ nowego ma³¿eñstwa, dopóki
nie stwierdzi siê zgodnie z prawem w sposób pewny niewa¿no�ci lub rozwi¹zania
pierwszego.

W tym kontek�cie w doktrynie rozwa¿ano nastêpuj¹cy przypadek: je�li
ta sama osoba zawar³aby dwa zwi¹zki ma³¿eñskie, to wówczas kwalifikacja
prawna drugiego ma³¿eñstwa jest uzale¿niona od kwalifikacji pierwszego ma³-
¿eñstwa. Rozwijaj¹c tê my�l, wskazywano, ¿e mo¿e siê jednak zdarzyæ, ¿e co
do wa¿no�ci pierwszego zwi¹zku pojawi¹ siê w¹tpliwo�ci.

W tej sprawie w dniu 26.06.1947 r. wypowiedzia³a siê Papieska Komisja
do Spraw Autentycznej Interpretacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Z udzie-
lonej przez ni¹ odpowiedzi wynika, i¿ w przypadku zaistnienia pozytywnej oraz
niepokonalnej w¹tpliwo�ci co do wa¿no�ci pierwszego zwi¹zku, nale¿y opo-
wiedzieæ siê za niewa¿no�ci¹ drugiego zwi¹zku, zgodnie z domniemaniem
skodyfikowanym w kan. 1014 KPK z 1917 r.32

Favor iuris znalaz³ tak¿e sw¹ aplikacjê w kan. 1086 § 3 KPK, dotycz¹-
cym przeszkody ró¿no�ci religii. Albowiem w regulacji tej Ustawodawca
skonstatowa³ m.in., i¿ je¿eli podczas zawierania zwi¹zku ma³¿eñskiego chrzest
jednej ze stron by³by w¹tpliwy, to wówczas zgodnie z kan. 1060 KPK nale¿y
domniemywaæ wa¿no�æ ma³¿eñstwa, dopóki nie udowodni siê w sposób pew-
ny, ¿e jedna strona by³a ochrzczona, druga za� nieochrzczona33.

Co wiêcej, w systemie prawa ma³¿eñskiego spotykamy siê równie¿ z od-
stêpstwami od zasad zawartych w kan. 1060 KPK.

Takie w³a�nie ujêcie znajdujemy w kan. 1150 KPK34. Albowiem w my�l
dyspozycji skodyfikowanej w owej normie, w przypadku pojawienia siê du-
bium, przewa¿y³by przywilej wiary. W regulacji tej bowiem Prawodawca
podkre�li³, i¿: �w razie w¹tpliwo�ci przywilej wiary cieszy siê przychylno�ci¹
prawa�35. Owa dyspozycja koresponduje z brzmieniem kan. 1608 § 4 KPK,
zgodnie z którym sêdzia, który nie mo¿e osi¹gn¹æ pewno�ci moralnej, powinien

32 Por. Pontificia Commissio ad Codicis Canones Authentice Interpretandos,
Responsa � 26.06.1947, AAS 39 (1947), 374. Szerzej na ten temat zob. A. Bernárdez
Cantón, Compendio de derecho matrimonial canónico, Madrid 2006, s. 78�79.

33 Por. G. Dzier¿on, Ewolucja doktryny oraz dyscypliny dotycz¹cych przeszkody
�ró¿no�ci religii� w kanonicznym porz¹dku prawnym, Warszawa 2008, s. 114�118
i 332�333.

34 Por. F. Aznar Gíl, Derecho matrimonial canónico, t. 3, Salamanca 2003, s. 183.
35 Por. J. Hendriks, Diritto matrimoniale. Commento ai canoni 1055�1165 del

Codice di diritto canonico, Milano 1998, s. 299.
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orzec, ¿e nie udowodniono uprawnienia powoda, a pozwanego uwolnionego
odes³aæ, chyba ¿e chodzi o sprawê ciesz¹c¹ siê przywilejem prawa, w którym
to wypadku nale¿y wydaæ wyrok na jej korzy�æ36.

Zdaniem F. Bersini zasadnicz¹ racj¹ wprowadzenia powy¿szego rozwi¹-
zania jest wolno�æ osoby do zawarcia nowego ma³¿eñstwa w przypadku
w¹tpliwo�ci co do wa¿no�ci wêz³a ma³¿eñskiego poprzedniego zwi¹zku, który
zosta³ rozwi¹zany37. J. Castaño za� twierdzi, i¿ Ustawodawca tym zapisem
faworyzuje bardziej wiarê kontrahenta ani¿eli wêze³ ma³¿eñski38.

6. Zakoñczenie

Z przeprowadzonych analiz wynika, i¿ Prawodawca w kan. 14 KPK uj¹³
generaln¹ zasadê interpretacyjn¹, zgodnie z któr¹ w przypadku pojawienia siê
w¹tpliwo�ci prawnej, nie obowi¹zuj¹ tak¿e ustawy uniewa¿niaj¹ce oraz uniez-
dalniaj¹ce. Dotyczy ona wy³¹cznie aktów prawnych pochodz¹cych z prawa
pozytywnego.

Przy czym nale¿y dodaæ, i¿ dyspozycja ta odnosi siê jedynie do ustaw,
które zawieraj¹ w sobie wymagania zobowi¹zuj¹ce; nie odnosi siê natomiast
do aktów o charakterze nakazuj¹cym lub te¿ zakazuj¹cym.

Poprzez wprowadzenie tej regu³y Ustawodawca pragn¹³ przeciwstawiæ
siê pewnym doktrynom wypracowanym w teologii moralnej, takim jak tutio-
ryzm i probabilizm. Otó¿ przedstawiciele pierwszego kierunku twierdzili, i¿ do
zachowania dyspozycji zawartych w ustawie wystarcza minimalne prawdopo-
dobieñstwo39. Z kolei zwolennicy probabilizmu uwa¿ali, i¿ w przypadku poja-
wienia siê nieprzezwyciê¿onej w¹tpliwo�ci dla godziwo�ci dzia³ania wystarcza
rozstrzygniêcie ludzkiego sumienia40.

Ponadto w opracowaniu tym wykazano, i¿ w systemie kanonicznym wy-
stêpuj¹ równie¿ liczne odstêpstwa od regu³y generalnej, wynikaj¹ce z ró¿nych
racji. Z takim wyj¹tkiem spotykamy siê ju¿ w tym samym Tytule I, w którym
wystêpuje interesuj¹ca nas zasada interpretacyjna (kan. 21 KPK). W tym
kontek�cie rodzi siê zatem postulat de lege ferrenda, aby w przysz³ej kodyfi-
kacji w interesuj¹cej nas regulacji wprowadziæ klauzulê typu: chyba, ¿e �pra-
wo stanowi inaczej�.

36 F. Aznar Gíl, Derecho matrimonial...,  dz. cyt., s. 183.
37 Por. F. Bersini, Il diritto canonico matrimoniale, Torino 1994, s. 226.
38 Por. J. Castaño, Legislación matrimonial de la Iglesia, Salamanca 1994, s. 420.
39 Por. R. Callejo, Persona e institución..., dz. cyt., s. 217.
40 Por. F. Urrutia, De normis generalibus..., dz. cyt., s. 17.
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Summary

LEGAL DOUBT THE EFFICIENCY OF LEGAL ACT

(CAN. 14 CIC)

The author of the presented article focused his attention on the question of the
correlation between legal doubt and the ineffectiveness of a legal act in the canonical
legal order, an issue researched rather sporadically. In this context, the interpretation of
can. 14 CIC became a subject of particular interest.

The analyses concerning can. 14 CIC showed that the intention of a legislator was
to express a general interpretative rule according to which whenever legal doubt ari-
ses, annulling and disabling acts do not apply as well.

This rule only concerns positive laws but it also need to be added that the dispo-
sition applies only to laws which include obligatory conditions and does not concern
any act of the ordering or forbidding nature.

Moreover, the study showed that in the canonical system there are numerous
exception to general rules resulting from various reasons. One of such exceptions is
already included in Title I, where an interpretative rule occurs (can. 21 CIC). From this
perspective, a postulate de lege ferrenda appears calling for future codification to
include a clause �unless the la specifies otherwise� in the abovementioned regulation.

Ks. dr hab. Ginter DZIER¯ON � ur. w 1959 r. w Kujakowicach, prof. UKSW.
W 1998 r. doktoryzowa³ siê w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Tytu³ dokto-
ra habilitowanego uzyska³ w 2002 r. Jest kierownikiem Katedry Norm Ogólnych Prawa
Ko�cielnego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego w Warszawie. Napisa³ ponad 100 opracowañ z zakresu prawa ma³¿eñ-
skiego, norm ogólnych oraz teorii prawa.
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Ks. Dariusz G¹cik � Kielce

PRAWO WIERNYCH DO STOWARZYSZANIA SIÊ

W artykule zostanie przedstawione zagadnienie dotycz¹ce prawa wier-
nych do stowarzyszania siê, które zosta³o proklamowane w kan. 215 Kodeksu
Prawa Kanonicznego. Tre�æ tego prawa jest nastêpuj¹ca: �Wierni maj¹ prawo
do swobodnego zak³adania stowarzyszeñ i kierowania nimi dla celów mi³o�ci
lub pobo¿no�ci albo dla o¿ywiania chrze�cijañskiego powo³ania w �wiecie,
a tak¿e odbywania zebrañ dla wspólnego osi¹gniêcia tych celów�.

Uznanie tego prawa przez prawodawcê kodeksowego ma bardzo du¿¹
warto�æ z tego wzglêdu, ¿e po raz pierwszy prawo chrze�cijan do stowarzy-
szania siê znalaz³o swoje miejsce w prawodawstwie Ko�cio³a.

1. Geneza

W celu pog³êbionego rozumienia tego prawa nale¿y prze�ledziæ proces
jego powstania.

1.1. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r.

Na prawo chrze�cijan do stowarzyszania siê nale¿y patrzeæ w �wietle ekle-
zjologii, która stanowi³a bazê dla Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r. Teolo-
dzy i kanoni�ci � szczególnie od XV w. � widzieli podstawê spo³ecznej struktury
Ko�cio³a w relacji istniej¹cej pomiêdzy hierarchi¹ a pozosta³ymi wiernymi. Pierwsi
z nich mieli w³adzê jurydykcyjn¹ wzglêdem pozosta³ych chrze�cijan, którzy jako
podmioty bierne w Ko�ciele, byli przedmiotem jej pasterskiej troski. Skutkiem
powy¿szej koncepcji by³o zredukowanie praw i obowi¹zków wiernych �wiec-
kich do obowi¹zku pos³uszeñstwa i respektu wobec hierarchii. Skoro pos³an-
nictwo Ko�cio³a indentyfikowa³o siê z misj¹ hierarchii, to wierni �wieccy mieli
jako g³ówne zadanie s³u¿enie pomoc¹ duchownym w realizacji tej misji1.

�Kieleckie Studia Teologiczne�
8 (2009), s. 31�44

1 Por. A. del. Portillo, Laici e fedeli nella Chiesa. Le basi dei loro giuridici,
Milano 1999, s. 106�107.
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Wykluczenie aktywnej roli laikatu w ¿yciu spo³eczno�ci Ko�cio³a rzuto-
wa³o równie¿ na normy prawne odnosz¹ce siê do rozwa¿anej materii. Intere-
suj¹ce nas kanony znajduj¹ siê w Tytule XVIII De fidelium associationibus
in genere, czê�ci III, ksiêdze II Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r.

Kanon 684 wprowadza pierwsze rozró¿nienie: �Chrze�cijanie zas³uguj¹
na pochwa³ê, gdy zapisuj¹ siê do stowarzyszeñ erygowanych lub przynajmniej
zalecanych przez Ko�ció³; powinni natomiast wystrzegaæ siê stowarzyszeñ
tajnych, potêpionych, wywrotowych, podejrzanych, albo usi³uj¹cych uwolniæ
siê spod prawnego ko�cielnego nadzoru�2.

Pomin¹wszy kwestiê zrzeszeñ, których nale¿y siê wystrzegaæ, zosta³y
tutaj przedstawione dwa rodzaje stowarzyszeñ:

1. Stowarzyszenia erygowane przez Ko�ció³;
2. Stowarzyszenia zalecane przez Ko�ció³.
Z powy¿szym przepisem prawnym nale¿y zestawiæ dyspozycjê zawart¹

w kan. 686 § 1, która brzmi nastêpuj¹co: �Nie uznaje siê w Ko�ciele ¿adnego
stowarzyszenia, które nie by³o erygowane przez w³adzê ko�cieln¹ lub przynaj-
mniej przez ni¹ zatwierdzone�3.

Kanon 686 § 1 wyklucza jakiekolwiek stowarzyszenie, które nie zosta³o
powo³ane do ¿ycia przez w³adzê ko�cieln¹. Stoi to w sprzeczno�ci z kan. 684
§ 1, który zak³ada istnienie stowarzyszeñ tak¿e zalecanych przez Ko�ció³4.

Z tego powodu wa¿ne jest okre�lenie pozycji prawnej stowarzyszeñ zale-
canych przez w³adze ko�cielne. W celu zaistnienia stowarzyszenia � w my�l
kan. 686 § 1 � konieczna jest interwencja w³adzy ko�cielnej poprzez erygowa-
nie go lub zaaprobowanie. Stowarzyszenia formalnie erygowane posiadaj¹
osobowo�æ prawn¹ ze wszystkimi konsekwencjami p³yn¹cymi z tego faktu5.
Odmienna jest natomiast pozycja prawna stowarzyszeñ jedynie zaaprobowa-
nych, które nie posiadaj¹ osobowo�ci prawnej, ale mog¹ korzystaæ z dóbr
duchowych, zw³aszcza odpustów6.

Do stowarzyszeñ uznanych przez Ko�ció³ poprzez erygowanie, b¹d�
zaaprobowanie, odnosz¹ siê przepisy prawne zawarte w kanonach od 686
do 725. Wszystkie pozosta³e zrzeszenia � jako nie uznane przez w³adzê ko�-
cieln¹ � istniej¹ poza ko�cielnym porz¹dkiem prawnym i tym samym nie pod-
legaj¹ kanonicznemu prawu o stowarzyszeniach. S¹ zalecane przez w³adzê

2 Kan. 684.
3 Kan. 686 § 1.
4 Por. L. Ruga, Diritto di associazione ed autonomia. Studio applicativo alla

fisionomia giuridica della Pia Unione Silenziosi Operai della Croce e delle sue
consociazioni, Roma 1995, s. 26.

5 Por. W. Schulz, Le norme canoniche sul diritto di associazione e la loro rifor-
ma alla luce dell�insegnamento del Concilio Vaticano Secondo, �Apollinaris�, 50
(1977), s. 154.

6 Por. W. Schulz, Le norme canoniche..., dz. cyt., s. 155.
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ko�cieln¹ ze wzglêdu na ich dzia³alno�æ i realizacjê celów religijnych oraz
charytatywnych. To zalecenie nie zmienia natury prawnej stowarzyszenia7.

Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e w Kodeksie Prawa Kanonicznego
z 1917 r. brak jest wyra�nego uznania prawa chrze�cijan do stowarzyszania
siê, bowiem akt konstytutywny stowarzyszeñ nie zosta³ przyznany poszcze-
gólnym wiernym, ale do ich zaistnienia konieczna jest interwencja w³adzy
ko�cielnej. Bez tego stowarzyszenia nie istniej¹ in Ecclesia8.

1.2. Resolutio Corrientensis

Nieadekwatno�æ rozwi¹zañ prawnych zawartych w Kodeksie Prawa
Kanonicznego z 1917 r. ujawni³a siê szybko. Niektóre stowarzyszenia istniej¹-
ce przed promulgacj¹ kodeksu oraz inne powo³ane ju¿ po niej, nie znalaz³y
miejsca w dotychczas obowi¹zuj¹cym ko�cielnym systemie prawnym i tym
samym ich sytuacja prawna by³a niepewna9. W celu wype³nienia pewnych luk
prawnych zosta³a wydana dnia 13 listopada 1920 r. przez Kongregacjê Sobo-
row¹ Resolutio Corrientensis10.

Decyzja Kongregacji by³a odpowiedzi¹ na zapytanie biskupa z Corrientes
w Argentynie, dotycz¹c¹ podporz¹dkowania Towarzystwa �w. Wincentego
à Paulo w³adzy ordynariusza miejsca. W tre�ci Resolutio na uwagê zas³uguje
rozró¿nienie pomiêdzy stowarzyszeniami ko�cielnymi, które zosta³y erygowa-
ne b¹d� zaaprobowane przez w³adzê ko�cieln¹, a stowarzyszeniami �wiecki-
mi, które powstaj¹ poprzez akt konstytutywny wiernych �wieckich i s¹ przez
nich kierowane. W³adza ko�cielna mo¿e nadzorowaæ i kontrolowaæ te stowa-
rzyszenia w identycznym zakresie, jak mo¿e to czyniæ w stosunku do pojedyn-
czych wiernych.

7 Zdarza³o siê, ¿e zrzeszenia ab Ecclesia mere commendatae po okresie d³u¿szej
próby, po dostosowaniu swoich statutów do wymogów prawa ko�cielnego, mog³y
staæ siê stowarzyszeniami aprobowanymi lub nawet formalnie erygowanymi na pod-
stawie kanonów 100 i 687. Por. W. Padacz, Podstawy prawne istnienia i dzia³alno�ci
zrzeszeñ katolików �wieckich, Warszawa 1936, s. 13.

8 Por. L. Navarro, Diritto di associazione e associazioni de fedeli, Milano 1991,
s. 10; W tym miejscu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e niektórzy autorzy s¹ zdania, ¿e w CIC 1917
zosta³o po�rednio przyznane prawo do stowarzyszania siê. Wychodz¹c z faktu, ¿e kan.
684 sugeruje istnienie w Ko�ciele stowarzyszeñ zalecanych, uznaj¹ oni tym samym,
¿e jest mo¿liwy akt prywatny wiernych konstytuuj¹cy stowarzyszenie, bez potrzeby
interwencji w³adzy ko�cielnej. Por. P. Giuliani, La distinzione fra associazioni pubbli-
che e associazioni private dei fedeli nel nuovo codice di Diritto Canonico, Roma
1986, s. 10�13.

9 Por. L. Navarro, Persone e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto
della persona, Roma 2000, s. 173.

10 Por. AAS 13 (1921), s. 135�144.
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Niew¹tpliw¹ zas³ug¹ Resolutio Corrientensis jest uznanie po raz pierw-
szy w ko�cielnym porz¹dku prawnym prawa wiernych �wieckich do tworze-
nia stowarzyszeñ dla realizacji celów religijnych. Jednak to uznanie nie by³o
w pe³ni wystarczaj¹ce, poniewa¿ w dalszym ci¹gu liczne stowarzyszenia nie
mia³y jasnej pozycji prawnej w porz¹dku kanonicznym. We wspomnianej
Resolutio, w odniesieniu do stowarzyszeñ �wieckich znajdujemy nastêpuj¹ce
stwierdzenie: �associatio non habet esse ab Ecclesia, nec ab Ecclesia agnosci-
tur quoad iuris effectus�. Z tego te¿ powodu stowarzyszenia �wieckich,
powsta³e z prywatnej inicjatywy wiernych �wieckich nie maj¹ce ko�cielnej
aprobaty istnia³y poza ko�cielnym porz¹dkiem kanonicznym11.

1.3. Doktryna Soboru Watykañskiego II

Sobór Watykañski II poprzez swoje za³o¿enia eklezjologiczne przyczyni³
siê do sformu³owania w wyra�ny sposób prawa chrze�cijan do stowarzyszania
siê. Pojêcie Ko�cio³a jako Ludu Bo¿ego, który jest wspólnot¹ osób wierz¹cych
w Chrystusa oraz powo³anych do uczestnictwa i odpowiedzialno�ci za misjê
Ko�cio³a, stanowi³o podstawê do przezwyciê¿enia indentyfikacji pos³annictwa
Ko�cio³a jedynie z misj¹ hierarchii i wp³ynê³o tym samym na dowarto�ciowa-
nie wiernych �wieckich12.

W Dekrecie Apostolicam actuuositatem zosta³o w sposób wyra�ny pro-
klamowane prawo wiernych �wieckich do stowarzyszania siê: �Zachowuj¹c
nale¿ny szacunek do w³adz ko�cielnych, maj¹ chrze�cijanie �wieccy prawo
zak³adaæ stowarzyszenia, kierowaæ nimi i wstêpowaæ do ju¿ istniej¹cych�13.

W stosunku do innych chrze�cijan nie znajdujemy podobnego stwierdze-
nia, co jednak nie oznacza, ¿e Sobór nie by³ �wiadomy egzystencji tego prawa.
W odniesieniu do prezbiterów w Dekrecie Presbyterorum ordinis zosta³a
wyra¿ona pochwa³a stowarzyszeñ kap³añskich:

Nale¿y wysoko ceniæ i usilnie zalecaæ stowarzyszenia, które w oparciu o statuty
zatwierdzone przez kompetentn¹ w³adzê ko�cieln¹, dziêki zaaprobowanemu i bar-
dziej odpowiedniemu porz¹dkowi ¿ycia i pomocy braterskiej, pielêgnuj¹ �wiêto�æ
prezbiterów w wykonywaniu pos³ugi i w ten sposób zamierzaj¹ s³u¿yæ ca³emu
stanowi kap³añskiemu14.

11 Por. D. Cenalmor, Komentarz do kanonu 215, w: Comentario exegético al Códi-
go de Derecho Canónico, Pamplona 1996, vol. II, s. 111; L. Navarro, Persone e sog-
getti..., dz. cyt., s. 173�174; L. Navarro, Diritto di associazione..., dz. cyt., s. 10; L. Ruga,
Diritto di associazione..., dz. cyt., s. 27�28; R. Baccari, Il diritto di associazione dei
laici nell�ordinamento canonico, �Monitor Ecclesiasticus�, 107 (1982), s. 559�560.

12 Por. A. del. Portillo, Laici e fedeli..., dz. cyt., s. 107�108.
13 DA 19.
14 DP 8.

Ks. Dariusz G¹cik



35

Natomiast je¿eli chodzi o osoby ¿yj¹ce ¿yciem konsekrowanym nie by³o po-
trzeby wyra�nego potwierdzenia prawa do stowarzyszania siê, bowiem by³o
jasne, ¿e staj¹c siê cz³onkami instytutów ¿ycia konsekrowanego, tym samym
posiadali oni to prawo15.

Eklezjologia Vaticanum II oraz przytoczone wy¿ej wypowiedzi soborowe
stanowi³y w³a�ciw¹ bazê doktrynaln¹ dla wprowadzenia prawa chrze�cijan do
stowarzyszania siê do ko�cielnego porz¹dku prawnego.

2. Podstawa

Zostanie teraz przedstawiona podstawa prawa chrze�cijan do stowarzy-
szania siê z punktu widzenia filozoficznego i teologicznego. Bêdzie to za³o¿e-
niem do dokonania klasyfikacji prawnej prawa do stowarzyszania siê.

2.1. Podstawa filozoficzna

Cz³owiek ze swej natury jest istot¹ spo³eczn¹, co poci¹ga za sob¹ ³¹czenie
siê ludzi w celu osi¹gniêcia celów odpowiadaj¹cych ich po³o¿eniu. W tym w³a-
�nie tkwi uzasadnienie istnienia prawa cz³owieka do stowarzyszania siê. Po-
niewa¿ jest to prawo naturalne, wynikaj¹ce bezpo�rednio ze spo³ecznej natury
cz³owieka, to zadania w³adzy pañstwowej polegaj¹ przede wszystkim na uzna-
niu i respektowaniu tego prawa.

Prawo cz³owieka do stowarzyszania siê zosta³o uznane i potwierdzone
w dokumentach spo³ecznego nauczania Ko�cio³a. Proklamacja tego prawa przez
Magisterium Ko�cio³a16 oraz ewidentny fakt istnienia ró¿norodnych stowarzy-
szeñ w Ko�ciele przyczyni³y siê do jego recepcji w ko�cielnym porz¹dku kano-
nicznym. Doktryna kanonistyczna, pocz¹wszy od Kodeksu Prawa Kanoniczne-
go z 1917 r., wyodrêbnia podstawê tego prawa w tym, ¿e przez sakrament chrztu
�w. zostaje wprowadzone do spo³eczno�ci ko�cielnej prawo cz³owieka do sto-
warzyszania siê dla realizacji celów zgodnych z natur¹ Ko�cio³a. Tak jak ³aska �
dodaj¹ autorzy � nie niszczy ludzkiej natury, lecz j¹ udoskonala, tak prawa natu-
ralne zostaj¹ poprzez chrzest podniesione na p³aszczyznê nadprzyrodzon¹17.

15 Por. L. Navarro, Persone e soggetti..., dz. cyt., s. 175.
16 Por. Encyklika Leona XIII, Rerum novarum z dnia 15 maja 1891 r., w: AAS 23

(1890�1891), s. 665; Encyklika Piusa XI, Quadragesimo anno z dnia 15 maja 1931 r.,
w: AAS 23 (1939), s. 186�189; Encyklika Piusa XII, Sertium laetitiae z dnia 1 listopada
1939 r., w: AAS 31 (1939), s. 643; Encyklika Jana XXIII, Pacem in terris z dnia
11 kwietnia 1963 r., w: AAS 55 (1963), s. 262.

17 Por. G. Michiels, Principia generalia de personis in Ecclesia, Roma 1955,
s. 396; R. Baccari, Il diritto di associazione dei laici nell�ordinamento canonico,
�Monitor eclesiasticus�, 107 (1982), s. 560.
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Po linii tego tradycyjnego rozumowania posz³a równie¿ doktryna soboro-
wa, która znalaz³a swój wyraz w uzasadnieniu prawa chrze�cijan do stowarzy-
szania siê w tym, ¿e cz³owiek jest ze swej natury istot¹ spo³eczn¹. To naturalne
prawo ma tak¿e swoje odniesienie do sfery religijnej, gdy¿ � jak zaznacza
Deklaracja o wolno�ci religijnej � wspólnot religijnych domaga siê spo³eczna
natura cz³owieka i religii. Zatem prawo do stowarzyszania siê w Ko�ciele od-
powiada w pe³ni potrzebom cz³owieka wynikaj¹cym z jego natury18.

2.2. Podstawa teologiczna

Stwierdzenie, ¿e cz³owiek jako istota spo³eczna, która przez chrzest wpro-
wadza do wspólnoty eklezjalnej wszystkie elementy charakterystycznej natury
ludzkiej, nie wyja�nia wyczerpuj¹co istnienia prawa chrze�cijan do stowarzy-
szania siê. Istnieje bowiem zasadnicza ró¿nica pomiêdzy wspólnotami ludzki-
mi, które realizuj¹ cele doczesne, a wspólnot¹ Ko�cio³a.

Chrze�cijanie s¹ przekonani, ¿e to Pan zgromadzi³ ich w jeden lud stano-
wi¹cy znak jedno�ci wszystkich ludzi w Bogu. Jedno�æ tego ludu pokonuje
wszelkie podzia³y, jest silniejsza ni¿ inne wiêzy i czynniki integracji spo³ecznej,
gdy¿ sprawia j¹ Duch �wiêty. Wierz¹cy w Chrystusa maj¹ �wiadomo�æ, ¿e
zostali przeniesieni w nowy uk³ad spo³eczny, który jest darem otrzymanym
przez tych, którzy uwierzyli. Nie chodzi bowiem o to, aby istnieæ jako nowa
grupa spo³eczna dla realizacji w³asnych celów, lecz aby byæ ludem, który jest
znakiem i przypomnieniem Bo¿ych obietnic. Na rzeczywisto�æ Ko�cio³a
nale¿y zatem patrzeæ z perspektywy wiary, maj¹c przed oczami wolê Jezusa
Chrystusa objawion¹ dla swojego Ko�cio³a19.

Nowo�ci¹ Soboru Watykañskiego II jest wprowadzenie pojêcia Ko�cio³a
jako Ludu Bo¿ego20. Istnieje zwi¹zek miêdzy rozumieniem Ko�cio³a jako Ludu
Bo¿ego a obecno�ci¹ stowarzyszeñ we wspólnocie wierz¹cych w Chrystusa.
W cytowanym Dekrecie o apostolstwie �wieckich znajdujemy stwierdzenie,
¿e podoba³o siê Bogu po³¹czyæ wierz¹cych w Chrystusa w jeden Lud Bo¿y,
w którym chrze�cijanie poprzez apostolstwo zespo³owe ukazuj¹ znak jedno�ci
i wspólnoty Ko�cio³a21.

18 Por. G. Feliciani, Il diritto di associazione dei fedeli dal Concilio al Codice,
�Quaderni di Diritto Ecclesiale�, 3 (1990), s. 313�323; L. Navarro, Diritto di associazio-
ne..., dz. cyt., s. 7�12; A. Montan, Le associazioni dei fedeli nel Codice di diritto
canonico, �Quaderni di Diritto Ecclesiale�, 3 (1990), s. 324�344.

19 Por. R. Sobañski, Nauki podstawowe Prawa Kanonicznego. Teologia prawa
ko�cielnego, Warszawa 2001, s. 36�43.

20 Por. O. Semmelroth, La Chiesa, nuovo popolo di Dio, w: La Chiesa del Vati-
cano II, red. G. Barauna, Milano 1978, s. 439�452.

21 DA 18.
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Maj¹c to na uwadze, mo¿na wskazaæ wspólne elementy istniej¹ce pomiê-
dzy pojêciem Ko�cio³a jako Ludu Bo¿ego i funkcj¹ eklezjaln¹ stowarzyszeñ.
Pokazuje to nastêpuj¹ce zestawienie:

Lud Bo¿y:
a) jedno�æ i równo�æ w�rod ochrzczonych;
b) uczestnictwo chrze�cijan w misji prorockiej, kap³añskiej i królewskiej

Chrystusa;
c) historyczno�æ Ko�cio³a, który zosta³ ustanowiony przez Chrystusa jako

Lud Bo¿y pielgrzymuj¹cy na przestrzeni dziejów.

Stowarzyszenia:
a) wiêzy spo³eczne pomiêdzy cz³onkami stowarzyszenia;
b) realizacja misji Chrystusa przez cz³onków stowarzyszeñ i powo³anie

do apostolstwa realizowanego ad intra i ad extra;
c) ró¿norodne typy stowarzyszeñ dostosowane do wymogów czasu

i miejsca.
Chrze�cijanie bêd¹cy cz³onkami stowarzyszenia poprzez ¿ycie, wiarê oraz

wzajemne odniesienia, które wyp³ywaj¹ z przykazania mi³o�ci, s¹ znakiem jed-
no�ci i wspólnoty Ko�cio³a. Realizuj¹c cele stowarzyszenia zgodne z celami
Ko�cio³a, w³¹czaj¹ siê w wype³nianie misji Chrystusa.

Natomiast ró¿norodno�æ stowarzyszeñ jest zwi¹zana z odczytywaniem
obecnych w Ko�ciele i �wiecie znaków czasu. Zatem stowarzyszanie siê
w Ko�ciele, który jest Ludem Bo¿ym, jest zgodne z jego natur¹ i w tym nale¿y
szukaæ uzasadnienia istnienia prawa chrze�cijan do stowarzyszania siê22.

2.3. Kwalifikacja prawna prawa do stowarzyszania siê

Pamiêtaj¹c o katalogu obowi¹zków i praw wszystkich chrze�cijan oraz
o umiejscowienie w nim prawa do stowarzyszania siê, trzeba teraz bli¿ej za-
poznaæ siê z natur¹ tego prawa.

2.3.1. Ius est � integrum est

Tekst kanonu 215 nie precyzuje z jasno�ci¹, ¿e chodzi o rzeczywiste pra-
wo. Zosta³o w nim bowiem u¿yte ³aciñskie wyra¿enie integrum est a nie ius
est. Mo¿e to byæ zastanawiaj¹ce równie¿ z tego powodu, ¿e w innych kano-
nach proklamuj¹cych prawa chrze�cijan zosta³o u¿yte wyra¿enie ius est23.

22 Por. L. Navarro, Diritto di asssociazione..., dz. cyt., s. 12�17; A. Montan, Le
associazioni dei fedeli nel Codice di diritto canonico, �Quaderni di Diritto Eccle-
siale�, 3 (1990), s. 324�326; J. Hervada, Diritto costituzionale canonico, Milano 1989,
s. 28�32.

23 Por. kann. 211; 212 § 3; 213; 214; 216; 217; 221 § 2; 221 § 3.
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Poniewa¿ wyra¿enie integrum est mo¿e byæ interpretowane w ró¿ny
sposób, tak¿e bez odniesienia do prawa podmiotowego, to nale¿y wskazaæ na
nastêpuj¹ce racje, dziêki którym nale¿y mówiæ o rzeczywistym prawie chrze�-
cijan do stowarzyszania siê:

1. Prawo do stowarzyszania siê znajduje siê w katalogu obowi¹zków
i praw wszystkich chrze�cijan. By³oby zatem nielogicznie, aby znalaz³y siê
w nim przepisy prawne nie proklamuj¹ce ani obowi¹zków, ani praw;

2. W tek�cie Dekretu Apostolicam actuositatem Soboru Watykañskiego II,
w którym zosta³o uznane prawo �wieckich do stowarzyszania siê i który stanowi
zarazem podstawê doktrynaln¹ kanonu 215, u¿yto wyra¿enia ius est (nr 19);

3. Proces redakcyjny kanonu 215 potwierdza, ¿e chodzi o rzeczywiste
prawo chrze�cijan do stowarzyszania siê24;

4. Jan Pawe³ II w Adhortacji apostolskiej Christifideles laici, z dnia 30
grudnia 1988, potwierdza w sposób wyra�ny prawo chrze�cijan �wieckich do
swobodnego zak³adania stowarzyszeñ (nr 29)25;

5. Istnieje powszechnie akceptowana opinia kanonistów dotycz¹ca cha-
rakteru prawnego tego prawa26.

2.3.2. Prawo podstawowe

W konstytucjach pañstwowych zawarte s¹ podstawowe prawa i obowi¹zki
cz³owieka, które wynikaj¹ z godno�ci osoby ludzkiej i tym samym winny pod-
legaæ ochronie prawnej. Okre�laj¹ one równie¿ relacje istniej¹ce pomiêdzy
obywatelami a w³adz¹, która winna staæ na stra¿y, promocji i zabezpieczeniu
realizacji tych praw. Istnieje jednak ró¿nica miêdzy prawami cz³owieka a chrze-
�cijanina w odniesieniu do ich podstawy i relacji osoba � wspólnota. Pierwsze
z nich maj¹ �ród³o w naturalnej godno�ci ka¿dego cz³owieka, drugie za� � nie
wykluczaj¹c uprawnieñ, które wynikaj¹ z prawa naturalnego � maj¹ funda-
ment w przyjêtym sakramencie chrztu �w. W odniesieniu do relacji istniej¹cej
pomiêdzy ochrzczonym a wspólnot¹ Ko�cio³a nale¿y stwierdziæ istniej¹cy zwi¹-
zek pomiêdzy misj¹ Ludu Bo¿ego a realizacj¹ tych praw, które nie mog¹ byæ
postrzegane subiektywistycznie, w oderwaniu od pierwszoplanowego celu
Ko�cio³a, którym jest zbawienie cz³owieka27.

24 Por. P. Terra, La formalizzazione dei doveri-diritti fondamentali dei fedeli
nei progetti di Lex Ecclesiae Fundamentalis fino al Codex Iuris Canonici del 1983,
Roma 1994, s. 63�66; L. Navarro, Diritto di..., dz. cyt., s. 4�5.

25 AAS 81 (1989), s. 445.
26 Szerzej na ten temat, wraz ze wskazówkami bibliograficznymi: por. L. Navarro,

Diritto di..., dz. cyt., s. 3�6.
27 Por. J. Krukowski, Katalog..., dz. cyt., s. 43�45; G. Feliciani, I diritti..., dz. cyt.,

s 259�261; Obszerniej na ten temat: por. J. Krukowski, Prawa cz³owieka i prawa chrze�-
cijanina, RTK 27 (1980), z. 5, s. 65�83; E. Sztafrowski, Ko�ció³ a prawa cz³owieka, RNP
t. 1�2 (1991�1992), s. 77�97; G. Ghirlanda, Il diritto..., dz. cyt., s. 93�100.
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Maj¹c to na wzglêdzie, nale¿y uznaæ, ¿e podmiotowe prawo chrze�cijan do
stowarzyszania siê wyp³ywa bezpo�rednio z konstytucji Ko�cio³a jako Ludu Bo-
¿ego. Jest ono eksplikacj¹ prawn¹ pozycji chrze�cijanina odrodzonego przez chrzest
i powo³anego do realizacji misji Ko�cio³a. Wyznacza ono p³aszczyznê jego ak-
tywno�ci oraz domaga siê potwierdzenia, ochrony i promocji przez kompetentn¹
w³adzê ko�cieln¹. Równie¿ interpretacja norm prawnych dotycz¹cych stowa-
rzyszeñ winna siê odbywaæ przez pryzmat tego prawa. W jego za� realizacji
wa¿na jest �wiadomo�æ odpowiedzialno�ci ochrzczonych za misjê Ko�cio³a28.

2.3.3. Prawo wolno�ciowe

Znamienne jest to, ¿e prawodawca kodeksowy traktuje prawo chrze�ci-
jan do stowarzyszania siê jako prawo wolno�ciowe. Javier Hervada, w klasy-
fikacji praw podmiotowych, umiejscawia to prawo w�ród tych, które wynikaj¹
z condicio libertatis rozumianej jako sfera wolno�ci przyznana chrze�cija-
nom, która jest jednocze�nie zwi¹zana z ich odpowiedzialno�ci¹29.

Przejawem wolno�ci do stowarzyszania siê jest niezale¿no�æ od w³adzy
ko�cielnej, która nie mo¿e pozbawiæ chrze�cijan tego prawa lub tak go ograni-
czyæ, aby korzystanie z niego by³o faktycznie niemo¿liwe30.

3. Podmiot

Podmiotem obowi¹zków i praw zawartych w kann. 209�223 Kodeksu
Prawa Kanonicznego � i tym samym prawa do stowarzyszania siê � s¹ wszy-
scy ochrzczeni. To ogólne stwierdzenie domaga siê bli¿szego sprecyzowania
poprzez dokonanie rozró¿nienia w�ród chrze�cijan ze wzglêdu na stan. Te usta-
lenia s¹ wa¿ne w okre�leniu osób, które mog¹ korzystaæ z tego prawa i tym
samym byæ cz³onkami stowarzyszeñ.

3.1. Rozró¿nienie chrze�cijan ze wzglêdu na stan

W odniesieniu do zró¿nicowania istniej¹cego w�ród chrze�cijan ze wzglê-
du na stan, istotne znaczenie ma przepis prawny zawarty w kan. 207:

�§ 1. Z ustanowienia Bo¿ego s¹ w Ko�ciele w�ród chrze�cijan �wiêci
szafarze, których w prawie nazywa siê te¿ duchownymi, pozosta³ych za�

28 Por. J. Hervada, Diritto costituzionale..., dz. cyt., s. 92�94; P. Lombardia, Lezio-
ni di Diritto canonico, Milano 1985, s. 98; J. Krukowski, Katalog..., dz. cyt., s. 44.

29 Por. J. Hervada, Diritto costituzionale..., dz. cyt., s. 117�131.
30 Por. J. Krukowski, Prawo chrze�cijan do stowarzyszania siê i mo¿liwo�æ jego

realizacji w prawie kanonicznym i polskim, w: Ko�ció³ i prawo, red. J. Krukowski,
Lublin 1991, t. 9, s. 193.
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nazywa siê �wieckimi. § 2. Spo�ród jednych i drugich wywodz¹ siê chrze�cija-
nie, którzy profesj¹ rad ewangelicznych, przez �luby lub inne �wiête wiêzy
przez Ko�ció³ uznane i zatwierdzone, w sposób szczególny po�wiêcaj¹ siê Bogu,
a tak¿e pomagaj¹ w zbawczej misji Ko�cio³a. Ich stan, choæ nie odnosi siê do
hierarchicznej struktury Ko�cio³a, jednak nale¿y do jego ¿ycia i �wiêto�ci�.

Na podstawie powy¿szej dyspozycji, uwzglêdniaj¹c bazê doktrynaln¹
i kontekst prawny, mo¿na przedstawiæ w sposób opisowy charakterystykê sta-
nu osób �wieckich, duchownych oraz konsekrowanych.

3.2.1. Duchowni

Duchowni to ci chrze�cijanie, którzy przyjêli sakrament �wiêceñ, który
jest z ustanowienia Bo¿ego i obejmuje trzy stopnie: biskupstwo, prezbiterat
i diakonat. Rozró¿nienie stopni wp³ywa na odmienn¹ pozycjê wy�wiêconych.
Biskupi posiadaj¹ pe³niê kap³añstwa, prezbiterzy s¹ wspó³pracownikami bisku-
pów, uczestnicz¹c wraz z nimi w kap³añstwie s³u¿ebnym, natomiast diakoni
zostaj¹ wy�wiêceni nie do kap³añstwa, ale do pos³ugi.

W celu uchwycenia ró¿nicy miêdzy �wieckimi a duchownymi, istotne
jest okre�lenie cech wspólnych i ró¿nicy pomiêdzy kap³añstwem s³u¿ebnym
a kap³añstwem wspólnym. Jedynym prawdziwym Kap³anem jest Jezus Chrys-
tus. On daje udzia³ w swoim kap³añstwie cz³onkom Ko�cio³a. Istniej¹ dwa
sposoby uczestnictwa w tym kap³añstwie: kap³añstwo wspólne i kap³añstwo
s³u¿ebne. Oba te kap³añstwa s¹ wzajemnie przyporz¹dkowane, bowiem jed-
no i drugie uczestniczy w kap³añstwie Chrystusa. Istnieje jednak istotna ró¿-
nica pomiêdzy nimi. Kap³añstwo wspólne urzeczywistnia siê przez rozwój
³aski chrztu. Natomiast kap³añstwo s³u¿ebne s³u¿y kap³añstwu wspólnemu,
przyczyniaj¹c siê do rozwoju ³aski chrztu u wszystkich chrze�cijan. Zatem
kap³añstwo s³u¿ebne jest ustanowione dla dobra kap³añstwa wspólnego, dla
zapewnienia jego realizacji31. To¿samo�æ biskupa oraz prezbitera jest nowa
w stosunku do to¿samo�ci wszystkich chrze�cijan i wyra¿a siê w ontologicz-
nej wiêzi z Chrystusem i Ko�cio³em, umo¿liwiaj¹cej dzia³anie in persona
Christi i in persona Ecclesiae32.

3.2.2. �wieccy

W kodeksowym okre�leniu cz³owieka �wieckiego � maj¹cym swoje
�ród³o w doktrynie Soboru Watykañskiego II � mo¿na wskazaæ na trzy za-

31 KK 10; KKK 1547.
32 KK 10; KL 33; DB 11; DK 2. Por. G. Ghirlanda, Chierico, w: Nuovo Dizionario

di Diritto Canonico, a cura di C. C. Salvador, V. de Paolis, G. Ghirlanda, Milano 1993,
s. 153�160.
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sadnicze elementy tej kategorii chrze�cijan, które wynikaj¹ z chrztu �w., powo-
³ania Bo¿ego oraz przyjêtej i wype³nianej formy ¿ycia33.

Cz³owiek �wiecki to przede wszystkim chrze�cijanin. Jego to¿samo�æ
wyp³ywa z przyjêtego sakramentu chrztu, dziêki któremu jest on wszczepiony
w Chrystusa, uczestniczy w kap³añstwie wspólnym, jest cz³onkiem Ludu Bo-
¿ego oraz cieszy siê wolno�ci¹ i godno�ci¹ dzieci Bo¿ych. Konsekwencj¹ jego
statusu ontologiczno-sakramentalnego jest powo³anie do �wiêto�ci oraz wspó³-
odpowiedzialno�æ za misjê Ko�cio³a, w której �wieccy maj¹ swój w³asny, nie-
powtarzalny udzia³. Bêd¹c aktywnym cz³onkiem Ludu Bo¿ego, jest on pod-
miotem obowi¹zków i praw wspólnych wszystkim chrze�cijanom oraz tych,
które dotycz¹ �wieckich.

Kolejny element opisu cz³owieka �wieckiego wynika z faktu przyjêcia przez
niektórych chrze�cijan sakramentu �wiêceñ. Wed³ug tego kryterium �wiecki
to ten, który nie przyj¹³ tego sakramentu i tym samym nie jest duchownym. To
stwierdzenie nie mo¿e byæ jednak traktowane w sensie negatywnym; bowiem
bycie �wieckim lub duchownym nie zale¿y od osobistych zas³ug, ale od powo-
³ania Bo¿ego34.

W tym miejscu nale¿y zaznaczyæ, ¿e w przytoczonych wy¿ej okre�leniach
cz³owieka �wieckiego brakuje wskazania cech wyró¿niaj¹cych stan ¿ycia osób
�wieckich35. Pewne �wiat³o na powy¿sze zagadnienie rzuca dyspozycja za-
warta w § 2 kan. 207; wed³ug którego �wieccy nie s¹ ani duchownymi, ani
osobami konsekrowanymi. Wynika z tego, ¿e spe³niaj¹ oni specyficzn¹, sobie
w³a�ciw¹ rolê w Ko�ciele i �wiecie. Na temat misji chrze�cijan �wieckich
w �wiecie wypowiedzia³ siê Sobór Watykañski II, stwierdzaj¹c, ¿e specyficz-
n¹ w³a�ciwo�ci¹ �wieckich jest ich �wiecki charakter. Natomiast ich podsta-
wowym zadaniem jest szukanie królestwa Bo¿ego przez zajmowanie siê spra-
wami �wieckimi i kierowanie nimi po my�li Bo¿ej. Tam w³a�nie ich powo³uje
Bóg, aby pe³ni¹c w³a�ciw¹ sobie misjê, kierowani duchem ewangelicznym,
jak zaczyn, od wewn¹trz niejako przyczyniali siê do u�wiêcenia �wiata36.

33 Szerzej na ten temat: por. J. Fornes, Komentarz do kanonu 207, w: Comenta-
rio..., dz. cyt., vol II, s. 47�52; L. Navarro, Persone e soggetti..., dz. cyt., s. 101�114;
J. Hervada, Diritto costituzionale..., dz. cyt., s. 256�266; G. Ghirlanda, Laico, w: Nuovo
Dizionario di Diritto Canonico, a cura di C. C. Salvador, V. de Paolis, G. Ghirlanda,
Milano 1993, s. 612�619; G. Ghirlanda, De laicis iuxta novum Codicem, �Periodica�,
72 (1983), s. 53�70; P. A. Bonnet, De laicorum notione adumbratio, �Periodica�, 74
(1985), s. 227�271.

34 Por. L. Navarro, Persone e soggetti..., dz. cyt., s. 105.
35 Schemat Lex Ecclesiae Fundamentalis zawiera³ kanon definiuj¹cy �wieckich.

Por. Schema Legis Ecclesiae Fundamentali (Textus emendatus) can. 30. Tekst polski:
E. Sztafrowski, PPK t. IV, z. 3, s. 29�30; E. Szczot, Prawo wiernego..., dz. cyt., s. 55�57.
Kodeks Kanonów Ko�cio³ów Wschodnich zawiera kanon definiuj¹cy �wieckich. Por.
can. 399 CCEO.

36 KK 31.
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3.2.3. Osoby konsekrowane

Kanoniczne rozró¿nienie pomiêdzy ¿yciem chrze�cijañskim wynikaj¹cym
z chrztu a ¿yciem konsekrowanym zosta³o zawarte w kan. 573 § 2:

Tê w³a�nie formê ¿ycia w instytutach ¿ycia konsekrowanego, kanonicznie erygo-
wanych przez kompetentn¹ w³adzê Ko�cio³a, podejmuj¹ w sposób wolny ci chrze-
�cijanie, którzy przez �luby lub inne zobowi¹zania, zgodnie z przepisami w³asnych
instytutów, zobowi¹zuj¹ siê do zachowania ewangelicznych rad czysto�ci, ubó-
stwa i pos³uszeñstwa oraz przez mi³o�æ, do której prowadz¹, ³¹cz¹ siê w sposób
szczególny z Ko�cio³em i jego tajemnic¹.

¯ycie konsekrowane jest �ci�le zwi¹zane z jego komponentem instytucjo-
nalnym, polegaj¹cym na profesji rad ewangelicznych, z³o¿onych w instytucie
¿ycia konsekrowanego, kanonicznie erygowanym przez kompetentn¹ w³adzê
ko�cieln¹. Charakterystyczne jest te¿ docenienie przez prawodawcê kanonicz-
nego tej formy ¿ycia, poprzez podniesienie jej do godno�ci stanu kanonicznego37.

4. Tre�æ

Wed³ug kanonu 215 Kodeksu Prawa Kanonicznego prawo do stowarzy-
szania siê obejmuje zak³adanie stowarzyszeñ i kierowanie nimi. Natomiast
w Dekrecie o apostolstwie �wieckich jest mowa o wstêpowaniu do stowarzy-
szeñ jako istotnym elemencie realizacji prawa do stowarzyszania siê. Bior¹c to
pod uwagê, zostanie teraz przedstawiona tre�æ tego prawa na bazie zapisu
kanonu i dekretu soborowego.

4.1. Zak³adanie stowarzyszeñ

Jako wyraz autonomii prywatnej38, chrze�cijanie na podstawie wzajemnej
umowy mog¹ zak³adaæ stowarzyszenia w Ko�ciele39. Maj¹ one charakter sto-
warzyszeñ prywatnych, których cele s¹ zgodne z natur¹ Ko�cio³a, z zastrze¿e-
niem jednak tych, które odnosz¹ siê do stowarzyszeñ publicznych erygowa-
nych przez kompetentn¹ w³adzê ko�cieln¹40.

Istotny jest akt konstytutywny, poprzez który zostaje wyra¿ona wola utwo-
rzenia konkretnego stowarzyszenia. Ten pactum unionis jest równie¿ konieczny,
gdy powstaje stowarzyszenie, jako owoc odczytywania i ¿ycia charyzmatami
udzielanymi przez Ducha �wiêtego dla dobra Ko�cio³a.

37 Por. L. Navarro, Persone e sogetti..., dz. cyt., s. 128�129.
38 Por. R. Baccari, Il diritto..., dz. cyt., s. 565�568.
39 Por. kan. 299 § 1.
40 Por. kan. 301.
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Mo¿liwo�æ swobodnego zak³adania stowarzyszeñ oznacza tak¿e, ¿e akty
w³adzy ko�cielnej, takie jak zatwierdzenie statutów czy nadanie osobowo�ci
prawnej, nie s¹ konieczne do narodzin stowarzyszenia w Ko�ciele41.

4.2. Kierowanie stowarzyszeniami

Skoro chrze�cijanie maj¹ prawo zak³adania stowarzyszeñ, musz¹ mieæ
tak¿e mo¿liwo�æ kierowania nimi. Ka¿de stowarzyszenie wymaga w³adzy, która
kieruje i koordynuje aktywno�ci¹ cz³onków. Wynika ona z woli tych, którzy
tworz¹ stowarzyszenie, jest ona natury prywatnej, ró¿na od w³adzy jurysdyk-
cyjnej wykonywanej przez hierarchiê.

Podmioty w³adzy i kompetencje im przyznane s¹ zazwyczaj zawarte
w normach statutowych, organizuj¹cych wewnêtrzne ¿ycie stowarzyszeñ42.

4.3. Wstêpowanie do stowarzyszeñ

Istnienie prawa do zak³adania stowarzyszeñ i kierowania nimi poci¹ga za
sob¹ mo¿liwo�æ wstêpowania do nich. Jest to logiczna konsekwencja realizacji
prawa chrze�cijan do stowarzyszania siê. Nie wynika z tego, ¿e ka¿dy ma
prawo zapisaæ siê do wybranego przez siebie stowarzyszenia. Ograniczeniem
jest prawo kanoniczne, zakazuj¹ce np. przyjmowania do stowarzyszeñ publicz-
nych tych, którzy s¹ heretykami, apostatami lub podlegaj¹ ekskomunice, a tak-
¿e normy statutowe, które okre�laj¹ w sposób szczegó³owy konieczne warun-
ki, które musi spe³niæ ten, kto chce zostaæ cz³onkiem stowarzyszenia.

Pomimo tego, ¿e w tre�ci kanonu 215 nie znalaz³ siê zapis dotycz¹cy
prawa wstêpowania do stowarzyszeñ, pozostawiaj¹c tê kwestiê normom
statutowym, to wed³ug opinii kanonistów43 jest to element substancjalny prawa
do stowarzyszania siê, który zabezpiecza mo¿liw¹ zbytni¹ dowolno�æ i daleko
posuniêt¹ restrykcyjno�æ norm statutowych.

41 Por. D. Cenalmor, Komentarz do kan. 215..., dz. cyt., s. 114; L. Navarro, Diritto
di..., dz. cyt., s. 18�19.

42 Por. A. del. Portilio, Laici e fedeli..., dz. cyt., s. 115�116; L. Navarro, Diritto di...,
dz. cyt., s. 19�20; R. Sobañski, La potesta dei moderatori delle associazioni ecclesia-
li, �Monitor ecclesiasticus�, 113 (1988), s. 533�540.

43 Por. D. Cenalmor, Komentarz do kan. 215..., dz. cyt., s. 114; L. Navarro, Diritto
di..., dz. cyt., s. 20�21.
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Sommario

DIRITTO DEI FEDELI A FAR PARTE DELLE ASSOCIAZIONI

Il presente articolo commenta la questione del diritto dei fedeli a far parte delle
associazioni di cui tratta il canone 215 del Codice del Diritto Canonico. Il riconoscimen-
to di questo diritto da parte del legislatore canonico ha un gran valore, in quanto, per
la prima volta nella storia, il diritto dei fedeli ad associarsi ha trovato posto nella
legislazione ecclesiastica. Per questi motivi nel presente articolo è stato esaminato il
processo della formazione di questo diritto, partendo dal Codice del Diritto Canonico
del 1917 nel quale tale diritto non era ancora espressamente riconosciuto, esaminando
successivamente la Resolutio Corrientensis, la dottrina del Concilio Vaticano II fino
alla redazione del canone 215. Questo sguardo storico-dogmatico sulla genesi del
diritto dei fedeli ad associarsi permette di comprenderlo più profondamente e di scopri-
re fino in fondo il pensiero del legislatore. Successivamente, l’autore presenta l’inter-
pretazione del diritto di cui sopra, indicando il suo fondamento, il soggetto, il contenu-
to ed i limiti di tale diritto. Proprio per il fatto che le regolazioni del Codice in materia
hanno carattere abbastanza generale, era doveroso esaminare l’intenzione del legisla-
tore in un contesto teologico e legislativo più largo.

(t³um. ks. P. Borto)

Ks. mgr lic. Dariusz G¥CIK � ur. w 1966 r. w Krakowie. Ukoñczy³ WSD w Kiel-
cach. Studia specjalistyczne z prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim oraz na Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie. Od 2000 roku pracuje w Kurii
Diecezjalnej w Kielcach. Jest autorem kilku artyku³ów, m.in. Prawo w duszpasterstwie,
Parafia wed³ug Kodeksu Prawa Kanonicznego, Wspó³praca proboszcza z wiernymi
�wieckimi, Rady parafialne oraz Kremacja czy grzebanie cia³ zmar³ych? Aktualnie
wyk³ada prawo kanoniczne w Wy¿szym Seminarium Duchownym w Kielcach.
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Ks. Wojciech Góralski � Warszawa � P³ock

GWARANCJE OTRZYMANE PRZEZ KO�CIÓ£ KATOLICKI

W KONKORDACIE Z 1993 R.

I

Konkordat, jako sprawdzony od stuleci instrument prawny s³u¿¹cy regu-
lacji wzajemnych stosunków pañstwa i Ko�cio³a katolickiego, wci¹¿ nie prze-
staje spe³niaæ swojej roli, wydatnie przyczyniaj¹c siê do utrwalania tak nie-
zbêdnego w ka¿dym miejscu i w ka¿dym czasie ³adu spo³ecznego. Nie sposób
przecie¿ w¹tpiæ, ¿e harmonijnie uk³adaj¹ce siê w danym kraju wzajemne
relacje wspólnoty politycznej i wspólnoty religijnej w niema³ym stopniu ów
³ad buduj¹.

Mocno rozchwiane po zerwaniu 12 wrze�nia 1945 r. przez Tymczasowy
Rz¹d Jedno�ci Narodowej konkordatu z 10 lutego 1925 r. stosunki pañstwo �
Ko�ció³ katolicki w Polsce, regulowane przez dziesi¹tki lat wy³¹cznie
jednostronnie, a wiêc na drodze ustawowej (nie licz¹c �Porozumienia� Rz¹du
PRL i Episkopatu Polski z 14 kwietnia 1950 r., uzupe³nionego 5 grudnia 1956
r.)1, a przy tym w sposób restrykcyjny, wymaga³y niezbêdnej normalizacji.
I jakkolwiek uchwalona u schy³ku PRL Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.
o stosunku Pañstwa do Ko�cio³a katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej2

stosunki te unormowa³a poprawnie, uznaj¹c osobowo�æ publicznoprawn¹
Ko�cio³a katolickiego oraz nale¿ne mu prawa zwi¹zane z pe³nieniem w³asnej
misji, to jednak do�wiadczenie 44. lat wystarczaj¹co zdawa³o siê wskazywaæ

�Kieleckie Studia Teologiczne�
8 (2009), s. 45�58

1 Teksty tych aktów prawnych: zob. Po³o¿enie prawne Ko�cio³ów i zwi¹zków
wyznaniowych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zbiór przepisów i dokumentów
wg stanu na dzieñ 1 pa�dziernika 1956, Warszawa 1960, s. 124�130.

2 Dz. U. Nr 29, poz. 154 z pó�n. zm. Por. J. Rokita, Realizacja postanowieñ Kon-
kordatu 1993 w kontek�cie polskiego prawodawstwa pañstwowego, w: Konkordat
1993. Dar i zadanie dla Ko�cio³a i Polski, red. J. Dyduch, Kraków 1998, s. 52�55.
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na potrzebê utrwalenia tej regulacji jednostronnej, to za� mog³o siê dokonaæ jedy-
nie w drodze dwustronnej umowy miêdzynarodowej, jak¹ jest konkordat. Nic te¿
dziwnego, ¿e w zmienionej sytuacji politycznej dosz³o do zawarcia � w dniu
28 lipca 1993 r. � Konkordatu miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i Rzecz¹pospolit¹
Polsk¹3. Zosta³ on ratyfikowany 23 lutego 1998 r. (po uprzednim przyjêciu przez
Sejm RP ustawy ratyfikacyjnej)4, i wszed³ z ¿ycie 26 kwietnia 1998 r. (z wyj¹tkiem
art. 10, który nabra³ mocy obowi¹zuj¹cej 15 listopada tego samego roku).

Reprezentuj¹c nowy, posoborowy model umowy konkordatowej, ukszta³-
towany przez Sobór Watykañski II, dla którego podstawow¹ zasad¹ stosun-
ków miêdzy pañstwem a Ko�cio³em jest ochrona wolno�ci religijnej maj¹cej
swoje �ród³o w nale¿nej ka¿demu cz³owiekowi godno�ci osoby ludzkiej5, kon-
kordat polski zawiera gwarancje dotycz¹ce owej wolno�ci. Stanowi¹ one tre�æ
przepisów normatywnych tego dokumentu i s¹ uszczegó³owieniem ustawy
zasadniczej, s³u¿¹ zatem urzeczywistnianiu rêkojmi konstytucyjnych6.

Z naciskiem nale¿y podkre�liæ, ¿e � odmiennie ni¿ to mia³o miejsce
w regulacjach konkordatów przedsoborowych � gwarancje udzielone przez
Pañstwo polskie Ko�cio³owi katolickiemu w Konkordacie z 1993 r. bynajmniej
nie nosz¹ na sobie znamion przywilejów7. Dotycz¹ bowiem wspomnianej

3 Konkordat miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ podpisany
w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 318).

4 Ustawa z dnia 8 stycznia 1998 r. o ratyfikacji Konkordatu miêdzy Stolic¹ Apo-
stolsk¹ i Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ (Dz. U. Nr 12, poz. 42). Ta znaczna zw³oka w powziêciu
ustawy ratyfikacyjnej by³a spowodowana wzglêdami pozamerytorycznymi. Por.
W. Góralski, Konkordat polski 1993. Od podpisania do ratyfikacji, Warszawa 1998,
s. 29�150.

5 Por. Deklaracja Soboru Watykañskiego II o wolno�ci religijnej Dignitatis huma-
nae, nr 2.

6 Por. J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2005, s. 86;
W. Góralski, Ochrona ma³¿eñstwa i rodziny w Konkordacie polskim z 1993 roku,
w: Konkordat polski w 10 lat po ratyfikacji. Materia³y z konferencji, red. J. Wroceñ-
ski i H. Pietrzak, Warszawa 2008, s. 131�132.

7 Por. Konstytucja o Ko�ciele w �wiecie wspó³czesnym Soboru Watykañskiego
II Gaudium et spes, nr 76; Wypada przytoczyæ tutaj wypowied� abp. Józefa Kowalczy-
ka, nuncjusza apostolskiego w Polsce, z dnia 24 pa�dziernika 1994 r.: �W tym kontek-
�cie Stolica Apostolska jeszcze raz potwierdza swoje konsekwentne stanowisko, ¿e nie
oczekuje ze strony Pañstwa polskiego ¿adnych przywilejów w zwi¹zku z konkorda-
tem�, �S³owo. Dziennik katolicki� z 26.10.1994 r., s. 2; Wymowne jest równie¿ stwierdze-
nie papie¿a Benedykta XVI zawarte w jego przemówieniu wyg³oszonym 12 maja 2005 r.
do korpusu dyplomatycznego, ¿e Ko�ció³ �nie domaga siê ¿adnego przywileju dla
siebie, lecz jedynie stworzenia w zakresie swej misji uzasadnionych warunków swobo-
dy dla swojej dzia³alno�ci� (za: H. Suchocka, Polski model relacji pañstwo-Ko�ció³
w �wietle Konstytucji RP i Konkordatu z 1993 roku, w: Konkordat polski w 10 lat
po ratyfikacji..., dz. cyt., s. 42).
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wolno�ci religijnej, zarówno w wymiarze relacji instytucjonalnych obydwu
wspólnot, jak i w wymiarze indywidualnym, która to wolno�æ wyp³ywa z samej
misji w³a�ciwej Ko�cio³owi katolickiemu (podobnie jak w³a�ciwej pozosta³ym
zwi¹zkom wyznaniowym) oraz z przyrodzonej godno�ci ludzkiej8.

Wypada ju¿ tutaj dodaæ, ¿e � poza wprowadzeniem alternatywnej w sto-
sunku do istniej¹cej przed wej�ciem w ¿ycie konkordatu formy zawarcia ma³-
¿eñstwa (art. 10 ust. 1) oraz stworzeniem mo¿liwo�ci nauczania religii w przed-
szkolach (art. 12 ust. 1) � pozosta³e normy konkordatowe stanowi¹ jedynie
potwierdzenie unormowañ wcze�niej obowi¹zuj¹cych, wpisanych do ustaw
zwyk³ych, szczególnie do wspomnianej ju¿ Ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

Umowa konkordatowa zawiera liczne gwarancje, które Pañstwo polskie
udziela Ko�cio³owi katolickiemu. Ich przedmiotem, jak ju¿ nadmieniono, jest ge-
neralnie wolno�æ religijna � w wymiarze wspólnotowym i instytucjonalnym oraz
indywidualnym. Chodzi zatem o uznanie wynikaj¹cego z samej misji Ko�cio³a
prawa do swobodnego jej wykonywania na obszarze Pañstwa polskiego. Pañ-
stwo to nie przyznaje wiêc Ko�cio³owi okre�lonych praw w tym zakresie, lecz
uznaj¹c je, sk³ada gwarancje ich poszanowania i ochrony. Zobowi¹zuje siê do
zabezpieczenia wolno�ci nale¿nej Ko�cio³owi jako wspólnocie i instytucji, która
posiada w³asne jednostki organizacyjne i w³asnych wyznawców.

II

Art. 3 konkordatu zawiera gwarancjê swobodnego utrzymywania przez
Ko�ció³ katolicki oraz jego osoby prawne i fizyczne stosunków oraz komuniko-
wania siê ze Stolic¹ Apostolsk¹ i innymi podmiotami: konferencjami biskupów,
Ko�cio³ami partykularnymi, �a tak¿e miêdzy sob¹ i z innymi wspólnotami
i instytucjami, organizacjami i osobami w kraju i za granic¹�.

Przedmiotem gwarancji, danych Ko�cio³owi katolickiemu oraz jego oso-
bom prawnym i fizycznym w Polsce, jest swobodne utrzymywanie stosunków
i komunikowanie siê z innymi osobami prawnymi i z osobami fizycznymi �
zarówno w p³aszczy�nie wertykalnej (ze Stolic¹ Apostolsk¹), jak i w p³aszczy�-
nie horyzontalnej (z konferencjami biskupów i z Ko�cio³ami partykularnymi,
a tak¿e miêdzy sob¹ oraz z innymi wspólnotami, instytucjami, organizacjami
i osobami tak w kraju, jak i za granic¹). Chodzi zarówno o �stosunki�, a wiêc
relacje utrzymywane w sposób sta³y (instytucjonalny), jak i o �komunikowanie
siê�, tj. nawi¹zywanie kontaktów okazjonalnych (w dowolny sposób)9.

8 Por. J. Krukowski, Ko�ció³ i pañstwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000,
s. 189.

9 Por. J. Krukowski, Ko�ció³ i pañstwo..., dz. cyt., s. 305; Ten¿e, Konkordat
polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999, s. 98�99; W. Góralski, W. Adamczewski,
Konkordat miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ z dnia 28 lipca
1993 r., P³ock 1994, s. 29�31.

Gwarancje otrzymane przez Ko�ció³ katolicki w Konkordacie z 1993 r.
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Zapis konkordatowy stanowi potwierdzenie i rozwiniêcie art. 19 ust. 2 pkt 8
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolno�ci sumienia i wyznania10.

Uznanie przez pañstwo w art. 4 ust. 1 konkordatu osobowo�ci prawnej
�Ko�cio³a katolickiego� (nale¿y przyj¹æ, ¿e chodzi o Ko�ció³ katolicki w Pol-
sce) oraz �wszystkich instytucji ko�cielnych terytorialnych i personalnych,
które uzyska³y tak¹ osobowo�æ na podstawie przepisów prawa kanonicznego�
(art. 4 ust. 2) stanowi wa¿n¹ gwarancjê, dziêki której ko�cielne jednostki orga-
nizacyjne (m.in. parafie) mog¹ uczestniczyæ w obrocie prawnym zgodnie
z zasadami prawa cywilnego i prawa administracyjnego. Gwarancja ta rozci¹-
ga siê na wszystkie jednostki organizacyjne Ko�cio³a w Polsce, które powsta-
j¹c, uzyskaj¹ osobowo�æ prawn¹ w sferze prawa kanonicznego. Warunkiem
jednak uzyskania osobowo�ci prawnej przez dan¹ jednostkê ko�cieln¹ na
forum pañstwowym jest powiadomienie kompetentnych organów administra-
cyjnych o jej utworzeniu, dokonane przez w³adzê ko�cieln¹.

Ponadto w art. 4 ust. 3 traktatu pañstwo zobowi¹zuje siê, ¿e �inne instytu-
cje ko�cielne�, a wiêc jednostki nieposiadaj¹ce osobowo�ci prawnej na forum
ko�cielnym (np. niektóre stowarzyszenia wiernych), mog¹ j¹ uzyskaæ �na pod-
stawie prawa polskiego�.

Regulacje objête art. 4 umowy konkordatowej nie wprowadzaj¹ zmian do
stanu prawnego tych instytucji ko�cielnych, które uzyska³y osobowo�æ prawn¹
w oparciu o art. 6�9 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Pañstwa do
Ko�cio³a katolickiego (okre�lanej dalej jako �ustawa z 17 maja 1989 r.�)11.

Do art. 5 traktatu zosta³a wpisana gwarancja, w my�l której pañstwo �
odwo³uj¹c siê do �prawa do wolno�ci religijnej� � zapewnia Ko�cio³owi kato-
lickiemu (we wszystkich jego obrz¹dkach) �swobodne i publiczne pe³nienie
jego misji, ³¹cznie z wykonywaniem jurysdykcji oraz zarz¹dzaniem i admini-
strowaniem jego sprawami na podstawie prawa kanonicznego�.

Pañstwo polskie zobowi¹za³o siê tutaj do respektowania tego, co przys³u-
guje Ko�cio³owi katolickiemu jako spo³eczno�ci religijnej w obszarze potrójnej
pos³ugi: nauczania, u�wiêcania i rz¹dzenia (pos³uga rz¹dzenia obejmuje dzie-
dzinê ustawodawstwa, s¹downictwa i administracji). Wyklucza to podejmo-
wanie dzia³añ, które powodowa³yby ograniczenia w tym wzglêdzie. Klauzula
o swobodnym wykonywaniu przez Ko�ció³ jurysdykcji �na podstawie prawa
kanonicznego� wskazuje na zobowi¹zanie siê pañstwa do nieingerowania
jego organów w dzia³alno�æ ko�cieln¹ realizowan¹ w oparciu o przepisy prawa
kanonicznego12.

10 Dz. U. Nr 29, poz. 155 z pó�n. zm.
11 Por. W. Góralski, W. Adamczewski, Konkordat..., dz. cyt., s. 32�35; W. Góral-

ski, A. Pieñdyk, Zasada niezale¿no�ci i autonomii pañstwa i Ko�cio³a w konkorda-
cie polskim z 1993 roku, Warszawa 2000, s. 11�12.

12 Jednak¿e podjêcie czynno�ci prawnej przez organ ko�cielnej osoby prawnej
z naruszeniem przepisu prawa kanonicznego wymaganego do wa¿no�ci tej czynno�ci
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Zapis o swobodnym i publicznym wykonywaniu przez Ko�ció³ katolicki
w³asnej misji, potwierdzaj¹cy gwarancjê zawart¹ w art. 2 ustawy z 17 maja
1989 r., jest uszczegó³owieniem przyjêtej w art. 1 umowy konkordatowej
zasady niezale¿no�ci i autonomii.

Kolejna gwarancja udzielona w konkordacie przez stronê pañstwow¹,
pomieszczona w art. 6 ust. 1, dotyczy swobody Ko�cio³a katolickiego w za-
kresie tworzenia, dokonywania zmian i znoszenia w³asnych struktur tery-
torialnych i personalnych. Wyszczególnienie jednostek organizacyjnych
Ko�cio³a � zarówno terytorialnych (prowincja ko�cielna, archidiecezja, die-
cezja, administratura apostolska, pra³atura terytorialna, opactwo terytorial-
ne, parafia terytorialna), jak i personalnych (ordynariat polowy, pra³atura
personalna, instytuty ¿ycia konsekrowanego i stowarzyszenia ¿ycia apostol-
skiego, parafia personalna) nie jest wyczerpuj¹ce, lecz jedynie egzempla-
tywne, na co zreszt¹ wskazuje tekst ustêpu in fine: �oraz innych ko�cielnych
osób prawnych�.

Gwarancja poszanowania w tym obszarze dzia³alno�ci Ko�cio³a decyzji
jego �kompetentnej w³adzy� pozostaje w pe³nej zgodno�ci z art. 1 i art. 5 kon-
kordatu13. Stwarza³a j¹ w znacznej mierze � implicite � ustawa z 17 maja
1989 r. (art. 13 ust. 4).

W art. 7 ust. 1 znalaz³o siê stwierdzenie, stanowi¹ce konsekwencjê art. 1
oraz art. 5, w my�l którego �urzêdy ko�cielne obsadza kompetentna w³adza
ko�cielna zgodnie z przepisami prawa kanonicznego�. Pañstwo daje wiêc gwa-
rancjê Ko�cio³owi ca³kowitej autonomii w wykonywaniu jednego ze znacz¹-
cych obszarów w³asnej jurysdykcji. Pozostaje ona zgodna z postanowieniem
ustawy z 17 maja 1989 r. (art. 14)14.

Zwyk³¹ implikacj¹ gwarancji, o której mowa w art. 7 ust. 1 umowy, jest
inna, sformu³owana w art. 7 ust. 2, w my�l której �mianowanie i odwo³ywanie
biskupów nale¿y wy³¹cznie do Stolicy Apostolskiej�. Urz¹d biskupi jest bo-
wiem jednym z urzêdów ko�cielnych15.

Art. 8 ust. 1 konkordatu Pañstwo polskie �zapewnia Ko�cio³owi katolic-
kiemu wolno�æ sprawowania kultu zgodnie z artyku³em 5�. Jest to gwarancja
generalna, stanowi¹ca uszczegó³owienie (w zakresie pe³nionej przez Ko�ció³

stanowi podstawê do uznania jej niewa¿no�ci równie¿ w porz¹dku prawnym pañstwa
(stanowisko S¹du Najwy¿szego w wyroku kasacyjnym z 27.07.2000 r.). Por. J. Krukow-
ski, Realizacja Konkordatu z 1993 r. w polskim porz¹dku prawnym, w: Konkordat
polski 10 lat po ratyfikacji..., dz. cyt., 2008, s. 99�100; Por. tak¿e ten¿e, Ko�ció³
i pañstwo..., dz. cyt., s. 308�309; W. Góralski, W. Adamczewski, Konkordat..., dz. cyt.,
s. 35�36.

13 Por. W. Góralski, W. Adamczewski, Konkordat..., dz. cyt., s. 37�39.
14 Por. W. Góralski, A. Pieñdyk, Zasada niezale¿no�ci..., dz. cyt., s. 32�33.
15 W odniesieniu do mianowania biskupa diecezjalnego art. 7 ust. 2 konkordatu

zawiera klauzulê ograniczaj¹c¹.

Gwarancje otrzymane przez Ko�ció³ katolicki w Konkordacie z 1993 r.
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misji u�wiêcania) gwarancji wpisanej do powo³anego tutaj art. 5. Nale¿y j¹ od-
nie�æ do kultu tak publicznego (liturgicznego), jak i prywatnego (pozaliturgicz-
nego). Stanowi ona potwierdzenie art. 15 ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r.

Co siê tyczy kultu publicznego, to nastêpnie w art. 8 ust. 2 traktatu po-
mieszczono gwarancjê pañstwa, w my�l której organizowanie tego¿ kultu
�nale¿y do w³adzy ko�cielnej zgodnie z przepisami prawa kanonicznego�, przy
czym dodano klauzulê ograniczaj¹c¹.

Z kolei w art. 8 ust. 3, dotycz¹cym miejsc przeznaczonych przez w³a�ci-
w¹ w³adzê ko�cieln¹ �do sprawowania kultu i grzebania zmar³ych�, przedmio-
tem gwarancji jest �nienaruszalno�æ� tych miejsc. Chodzi tutaj o ko�cio³y, ora-
toria, kaplice, sanktuaria, o³tarze oraz cmentarze, które to miejsca �przezna-
czone [do wy¿ej okre�lonych celów � wtr¹cenie moje W. G.] przez w³a�ciw¹
w³adzê ko�cieln¹� nie mog¹ byæ przedmiotem ingerencji pañstwa (zmierzaj¹-
cej do przeznaczenia ich na inny u¿ytek)16, poza okre�lonymi w tym¿e ust. 3
(zd. drugie i trzecie) dwoma wyj¹tkami.

Wyj¹tek pierwszy zosta³ okre�lony nastêpuj¹co: �Z wa¿nych powodów
i za zgod¹ kompetentnej w³adzy ko�cielnej mo¿na przeznaczyæ te miejsca na
inny u¿ytek� (zd. drugie). Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e stosowanie tego wyj¹tku
jest mo¿liwe jedynie �z wa¿nych powodów� oraz �za zgod¹ kompetentnej w³a-
dzy ko�cielnej�. Ta druga klauzula stanowi gwarancjê dan¹ implicite stronie
ko�cielnej, i¿ w przypadku inicjatywy w³adzy pañstwowej dotycz¹cej przezna-
czenia danego miejsca przeznaczonego na sprawowanie kultu lub na grzeba-
nie zmar³ych (np. cmentarza parafialnego) na inny u¿ytek (np. na budowê
autostrady) i jednocze�nie nieuznania przez biskupa diecezjalnego takiego po-
wodu za wa¿ny, a tym samym niewyra¿enia przezeñ zgody na przeznaczenie
tego miejsca na wspomniany u¿ytek, w³adza pañstwowa nie dokona zmiany
jego przeznaczenia.

16 W zwi¹zku z przyjmowan¹ w niektórych �rodowiskach b³êdn¹ interpretacj¹
zwrotu �nienaruszalno�æ cmentarzy�, w Deklaracji Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 15 kwietnia 1997 r. znalaz³o siê wyja�nienie, w my�l którego pojêcie to �nie
mo¿e byæ rozumiane jako prawo odmowy pochowania na cmentarzu katolickim osoby
innego [ni¿ katolickie � wtr¹cenie moje W.G.] wyznania lub niewierz¹cej� (M.P. Nr 4,
poz. 51).

Wypada dodaæ, ¿e na mocy Ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy
o cmentarzach i chowaniu zmar³ych (Dz. U. Nr 126, poz. 805), do Ustawy z dnia 31
stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar³ych zosta³y wprowadzone nastêpuj¹ce
zapisy: �W miejscowo�ciach, w których nie ma cmentarzy komunalnych, zarz¹d cmen-
tarza wyznaniowego jest obowi¹zany umo¿liwiæ pochowanie na tym cmentarzu, bez
jakiejkolwiek dyskryminacji, osób zmar³ych innego wyznania lub niewierz¹cych� (art. 8
ust. 2); �Zarz¹d cmentarza wyznaniowego nie mo¿e odmówiæ pochowania zw³ok osób,
które posiadaj¹ nabyte prawo do pochówku w okre�lonym miejscu tego cmentarza�
(art. 8 ust. 3). Tekst jednolity: Dz. U. 2000, Nr 23, poz. 295.

Ks. Wojciech Góralski



51

Wyj¹tek drugi (zawarty w zd. trzecim), zwi¹zany jest z gwarancj¹ dan¹
przez stronê ko�cieln¹.

Art. 8 ust. 4, stanowi¹cy potwierdzenie art. 15 ust. 2�3 ustawy z 17 maja
1989 r., zapewnia Ko�cio³owi katolickiemu swobodne, tzn. bez zezwolenia w³adz
pañstwowych, sprawowanie kultu publicznego �w miejscach innych ni¿ okre�lo-
ne w ustêpie 3�, a wiêc poza miejscami przeznaczonymi na ten cel przez w³a�ci-
w¹ w³adzê ko�cieln¹. Gwarancja ta jest jednak ograniczona klauzul¹
polecaj¹c¹ zachowanie przepisów prawa polskiego, je�li stanowi¹ w tej sprawie
inaczej17. Klauzula ta zawiera � implicite � zobowi¹zanie strony ko�cielnej.

Gwarancja poszanowania dni �wi¹tecznych � jako wolnych od pracy �
stanowi przedmiot regulacji art. 9 ust. 1 umowy dwustronnej. Zawarty tutaj
katalog dni wolnych od pracy, obejmuj¹cy niedziele i siedem dni �wi¹tecznych
(1 stycznia, drugi dzieñ Wielkanocy, dzieñ Bo¿ego Cia³a, 15 sierpnia, 1 listopa-
da, 25 grudnia i 26 grudnia) pokrywa siê w pe³ni z wykazem figuruj¹cym w art.
17 ustawy z 17 maja 1989 r.

Art. 10 ust. 1 umowy konkordatowej, po�wiêcony ma³¿eñstwu tzw. kon-
kordatowemu, stanowi gwarancjê z³o¿on¹ przez Pañstwo polskie, i¿ �od chwili
zawarcia ma³¿eñstwo kanoniczne wywiera takie skutki, jakie poci¹ga za sob¹
zawarcie ma³¿eñstwa zgodnie z prawem polskim�, je¿eli zostan¹ spe³nione trzy
okre�lone warunki.

Poniewa¿ powy¿sza norma konkordatowa nie nadaje siê do bezpo�red-
niego stosowania, w art. 10 ust. 6 strona pañstwowa zobowi¹za³a siê do wpro-
wadzenia �koniecznych zmian w prawie polskim�. Zosta³y one wprowadzone
przez Ustawê z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie ustaw � Kodeks rodzinny
i opiekuñczy, Kodeks postêpowania cywilnego, prawo o aktach stanu cywilne-
go, ustawy o stosunku Pañstwa do Ko�cio³a katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej oraz niektórych innych ustaw18, do której Minister Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji wyda³ dwa akty prawne wykonawcze19.

W art. 10 ust. 3 pañstwo da³o gwarancjê poszanowania autonomii
�kompetentnej w³adzy ko�cielnej� w orzekaniu �o wa¿no�ci ma³¿eñstwa
kanonicznego, a tak¿e w innych sprawach ma³¿eñskich przewidzianych w pra-
wie kanonicznym�.

17 Por. J. Krukowski, Realizacja Konkordatu z 1993 r., dz. cyt., s. 104�106.
18 Dz. U. Nr 17, poz. 757.
19 Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 26 pa�-

dziernika 1998 r. (Dz. U. Nr 136, poz. 884) oraz Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji z dnia 4 listopada 1998 r. (M.P. Nr 40, poz. 554); Nale¿y wspomnieæ,
¿e Konferencja Episkopatu Polski wyda³a z kolei, 22 pa�dziernika 1998 r., Instrukcjê dla
duszpasterzy dotycz¹c¹ ma³¿eñstwa konkordatowego (Biuletyn Prasowy Katolickiej
Agencji Informacyjnej, 1998, nr 90); Na temat ma³¿eñstwa �konkordatowego� (zawiera-
nego w trybie art. 1 § 2 k.r.o.) szerzej por. W. Góralski, Zawarcie ma³¿eñstwa konkorda-
towego w Polsce, Warszawa 1998.

Gwarancje otrzymane przez Ko�ció³ katolicki w Konkordacie z 1993 r.
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W art. 12 ust. 1 Ko�ció³ katolicki otrzyma³ od pañstwa, uznaj¹cego � jak
zaznaczono in principio tego zapisu � �prawo rodziców do religijnego wycho-
wania dzieci� � gwarancjê dotycz¹c¹ organizowania przez �szko³y publiczne
podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola, prowadzone przez organy
administracji pañstwowej i samorz¹dowej�, zgodnie z wol¹ zainteresowanych
(rodziców lub uczniów pe³noletnich), nauki religii �w ramach planu zajêæ szkol-
nych i przedszkolnych�.

Gwarancja ta jest zgodna z postanowieniami art. 1�19 Ustawy z dnia 7
wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty20 oraz Rozporz¹dzeniem Ministra Eduka-
cji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków nauczania
religii w szko³ach publicznych21. Novum regulacji konkordatowej � w stosunku
do wspomnianej ustawy � jest mo¿liwo�æ nauczania religii w przedszkolach,
w zwi¹zku z czym Minister Edukacji Narodowej wyda³ Rozporz¹dzenie
z dnia 30 czerwca 1999 r.22, zmieniaj¹ce poprzednie23.

Sk³adaj¹c ow¹ gwarancjê, pañstwo odwo³uje siê jednocze�nie do zasady
tolerancji (in principio zapisu).

W art. 12 ust. 2 strona pañstwowa uznaje prawo w³adzy ko�cielnej do
opracowywania programu nauczania religii katolickiej oraz podrêczników24.

W art. 12 ust. 3 zd. drugie pañstwo zobowi¹za³o siê do tego, i¿ cofniêcie
nauczycielowi religii w szkole lub w przedszkolu upowa¿nienia (missio cano-
nica) przez biskupa diecezjalnego, bêdzie uznawaæ za �utratê prawa do na-
uczania religii�.

Z kolei w art. 12 ust. 4 zawarta jest gwarancja, w my�l której �w spra-
wach tre�ci nauczania i wychowania religijnego nauczyciele religii podlegaj¹
przepisom i zarz¹dzeniom ko�cielnym�.

W art. 12 ust. 5 zosta³a udzielona Ko�cio³owi katolickiemu gwarancja ko-
rzystania �ze swobody prowadzenia katechezy dla doros³ych, ³¹cznie z dusz-
pasterstwem akademickim�.

W art. 13 pañstwo sk³ada Ko�cio³owi katolickiemu gwarancjê w formie
zapewnienia mo¿liwo�ci �wykonywania praktyk religijnych, a w szczególno�ci
uczestniczenia we Mszy �w. w niedziele i �wiêta dzieciom i m³odzie¿y katolic-
kiej przebywaj¹cym na koloniach i obozach oraz korzystaj¹cym z innych form
zbiorowego wypoczynku�. Jest to potwierdzenie zapisu zawartego w art. 30
ust. 1�2 ustawy z 17 maja 1989 r. oraz w Zarz¹dzeniu Ministra Edukacji

20 Dz. U. Nr 95, poz. 425 z pó�n. zm.
21 Dz. U. Nr 36, poz. 155 z pó�n. zm.
22 Dz. U. Nr 67, poz. 753.
23 Por. J. Krukowski, Ko�ció³ i pañstwo..., dz. cyt., s. 316�317; Ten¿e, Realizacja

Konkordatu z 1993 r., dz. cyt., s. 109.
24 Uchylony zosta³ w ten sposób wymóg art. 22 ust. 2 Ustawy o systemie o�wiaty

z 7 wrze�nia 1991 r., dotycz¹cy zatwierdzania podrêczników do nauki religii przez
w³adze pañstwowe.
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Narodowej z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie warunków zapewnienia prawa
wykonywania praktyk religijnych dzieciom i m³odzie¿y przebywaj¹cym na
obozach i koloniach25.

Strona pañstwowa zagwarantowa³a Ko�cio³owi katolickiemu � w art. 14
ust. 1 � prawo zak³adania i prowadzenia w³asnych placówek o�wiatowych
i wychowawczych, w tym przedszkoli oraz szkó³ wszystkich rodzajów, zgodnie
z przepisami prawa kanonicznego, co stanowi potwierdzenie postanowienia
art. 20 ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r.

W art. 14 ust. 2 znalaz³o siê zapewnienie, i¿ szko³y prowadzone przez
jednostki Ko�cio³a katolickiego w realizowaniu programu nauczania przedmio-
tów � poza minimum programowym � �stosuj¹ siê do przepisów ko�cielnych�.

Art. 14 ust. 3 natomiast zawiera gwarancjê odnosz¹c¹ siê do nauczycieli,
wychowawców i innych pracowników oraz do uczniów i wychowanków szkó³
i placówek o�wiatowych i wychowawczych prowadzonych przez jednostki
Ko�cio³a katolickiego, a bêd¹cych �szko³ami lub placówkami publicznymi� albo
maj¹cych �uprawnienia szkó³ lub placówek publicznych�. Wymienione kate-
gorie osób �maj¹ prawa i obowi¹zki takie same jak analogiczne osoby w szko-
³ach i placówkach publicznych�. Zapis ten jest potwierdzeniem dyspozycji art.
21 ust. 1�3 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r.

Wreszcie ten¿e art. 14, w ust. 4 stwarza gwarancjê, i¿ szko³y i placówki,
o których mowa w art. 14 ust. 1, �bêd¹ dotowane przez Pañstwo lub organy
samorz¹du terytorialnego w przypadkach i na zasadach okre�lonych przez
odpowiednie ustawy�.

Strona pañstwowa w art. 15 ust. 1 �gwarantuje Ko�cio³owi katolickiemu
prawo do swobodnego zak³adania i prowadzenia szkó³ wy¿szych, w tym uni-
wersytetów, odrêbnych wydzia³ów i wy¿szych seminariów duchownych oraz
instytutów naukowo-badawczych�. Chodzi zatem o wszelkiego typu szko³y
ko�cielne wy¿sze oraz ko�cielne instytuty naukowo-badawcze, zak³adane
w oparciu o przepisy prawa ko�cielnego. Zapis ten potwierdza postanowienia
art. 23 ust. 1 i 5 ustawy z 17 maja 1989 r.

Art. 15 ust. 3 zawiera z kolei gwarancjê dotycz¹c¹ dotowania przez Pañ-
stwo Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego. Nowym elementem � w stosunku do regulacji ustawowej �
by³o jedynie zobowi¹zanie odnosz¹ce siê do Papieskiej Akademii Teologicznej,
potwierdzone Ustaw¹ z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie z bud¿etu Pañstwa26, w stosunku bowiem
do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego gwarancjê konkordatow¹ poprze-
dzi³a Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o finansowaniu Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego z bud¿etu Pañstwa27.

25 M.P. Nr 25, poz. 181.
26 Dz. U. Nr 103, poz. 650.
27 Dz. U. Nr 61, poz. 259.
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W tym¿e ust. 3 (zd. drugie) Pañstwo sk³ada gwarancjê rozwa¿enia
mo¿liwo�ci �udzielania pomocy finansowej odrêbnym wydzia³om wymienio-
nym w ustêpie 1� (chodzi o wydzia³y teologiczne istniej¹ce poza uniwersyte-
tem)28. W dniu 5 kwietnia 2006 r. Sejm RP uchwali³ trzy ustawy o finansowa-
niu z bud¿etu pañstwa Papieskiego Wydzia³u Teologicznego w Warszawie,
Papieskiego Wydzia³u Teologicznego we Wroc³awiu i Wy¿szej Szko³y Filozo-
ficzno-Pedagogicznej �Ignatianum� w Krakowie29.

W art. 16 ust. 1 zosta³o zagwarantowane sprawowanie opieki duszpaster-
skiej �nad ¿o³nierzami wyznania katolickiego w czynnej s³u¿bie wojskowej,
w tym równie¿ zawodowej� � �w ramach ordynariatu polowego� � przez Bi-
skupa Polowego, �zgodnie z prawem kanonicznym i statutem zatwierdzonym
przez Stolicê Apostolsk¹ (...)�. Konkordat potwierdza tutaj stan prawny
dotycz¹cy Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, reaktywowanego przez
Stolicê Apostolsk¹ 21 stycznia 1991 r. (na podstawie art. 25�28 ustawy z 17
maja 1989 r.)30.

W art. 16 ust. 2 strona pañstwowa zapewni³a ¿o³nierzom, o których mowa
w ust. 1, �mo¿liwo�æ swobodnego uczestniczenia we Mszy �w. w niedziele
i �wiêta, je�li nie koliduje to z wa¿nymi obowi¹zkami s³u¿bowymi�. Zapewnie-
nie to stanowi potwierdzenie art. 25 ust. 1�2 ustawy z 17 maja 1989 r.

Przedmiotem gwarancji zawartej w art. 16 ust. 3 umowy konkordatowej
jest zwolnienie od s³u¿by wojskowej (przeniesienie do rezerwy) kap³anów
i diakonów oraz cz³onków instytutów ¿ycia konsekrowanego i stowarzyszeñ
¿ycia apostolskiego po z³o¿eniu profesji wieczystej, a tak¿e odroczenie tej s³u¿-
by � �ze wzglêdu na odbywanie nauki� � �alumnom wy¿szych seminariów
duchownych, osobom po z³o¿eniu �lubów czasowych oraz nowicjuszom�. Za-
pis ten pozostaje potwierdzeniem art. 29 ust. 1�2 ustawy z 17 maja 1989 r.

Jednocze�nie, w art. 16 ust. 4, pañstwo daje gwarancjê, ¿e �kap³ani prze-
niesieni do rezerwy mog¹ byæ powo³ani do odbywania æwiczeñ wojskowych
tylko w celu przeszkolenia do pe³nienia funkcji kapelana wojskowego na wnio-
sek w³a�ciwego prze³o¿onego ko�cielnego�. Oznacza to, ¿e powo³anie kap³a-
na przeniesionego do rezerwy mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie we wspomnianym
wy¿ej celu i tylko na wniosek biskupa diecezjalnego lub wy¿szego prze³o¿one-
go zakonnego (w stosunku do kap³ana zakonnego).

28 Istniej¹ dwa wydzia³y tego rodzaju: Papieski Wydzia³ Teologiczny w Warsza-
wie i Papieski Wydzia³ Teologiczny we Wroc³awiu.

29 Ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Papieskiego Wydzia³u Teolo-
gicznego w Warszawie z bud¿etu pañstwa (Dz. U. Nr 94, poz. 648); Ustawa z dnia
5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Papieskiego Wydzia³u Teologicznego we Wroc³awiu
z bud¿etu pañstwa (Dz. U. Nr 94, poz. 649); Ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finanso-
waniu Wy¿szej Szko³y Filozoficzno-Pedagogicznej �Ignatianum� w Krakowie (Dz. U.
Nr 94, poz. 650).

30 Por. J. Krukowski, Realizacja Konkordatu z 1993 r., dz. cyt., s. 115.
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Pañstwo zobowi¹za³o siê � w art. 17 ust. 1 � do zapewnienia warunków
�do wykonywania praktyk religijnych i korzystania z pos³ug religijnych osobom
przebywaj¹cym w zak³adach penitencjarnych, wychowawczych, resocjaliza-
cyjnych oraz opieki zdrowotnej i spo³ecznej, a tak¿e w innych zak³adach i pla-
cówkach tego rodzaju�. Zapis ten oznacza, ¿e osoby zarz¹dzaj¹ce wymienio-
nymi zak³adami s¹ obowi¹zane stworzyæ odpowiednie warunki, by osoby prze-
bywaj¹ce w tych zak³adach mog³y zarówno wykonywaæ praktyki religijne, jak
i korzystaæ z pos³ug religijnych.

Uszczegó³owienie przytoczonego zapisu znalaz³o siê w art. 17 ust, 2,
gdzie zaznaczono, ¿e osobom, o których mowa w ust. 1, �zapewnia siê
w szczególno�ci mo¿liwo�æ uczestniczenia we Mszy �w. w niedziele i �wiêta
oraz w katechizacji i rekolekcjach, a tak¿e korzystania z indywidualnych po-
s³ug religijnych w zgodzie z celami pobytu tych osób wskazanych w ustêpie 1�.
U¿yty w tym ustêpie zwrot �w szczególno�ci� wskazuje na egzemplatywne
wyszczególnienie praktyk religijnych31.

Gwarancje konkordatowe dotycz¹ce opieki duszpasterskiej w stosunku
do osób przebywaj¹cych w zak³adach tzw. zamkniêtych stanowi¹ potwier-
dzenie regulacji zawartej w art. 30 ust. 1, 31 ust. 1 i 3 oraz 32 ustawy z 17 maja
1989 r.

Przedmiotem gwarancji zawartej w art. 19 jest �prawo wiernych do zrze-
szania siê zgodnie z prawem kanonicznym i w celach okre�lonych w tym pra-
wie�. Charakterystyczny jest zwrot artyku³u in principio: �Rzeczpospolita
Polska uznaje prawo wiernych (...)�. Zapis konkordatowy jest potwierdze-
niem art. 33�37 ustawy z 17 maja 1989 r.

Gwarancja dostêpu Ko�cio³a do �rodków spo³ecznego przekazu, stano-
wi¹ca jeden z podstawowych warunków poszanowania wolno�ci religijnej,
zosta³a wpisana do art. 20 traktatu. W ust. 1 Pañstwo zapewnia Ko�cio³owi
katolickiemu prawo �swobodnego drukowania, wydawania i rozpowszechnia-
nia wszelkich publikacji zwi¹zanych z jego pos³annictwem�.

Z kolei w ust. 2 strona pañstwowa gwarantuje temu¿ Ko�cio³owi prawo
�do posiadania i u¿ywania w³asnych �rodków spo³ecznego przekazu, a tak¿e
do emitowania programów w publicznej radiofonii i telewizji, na zasadach okre-
�lonych w prawie polskim�.

Obydwa postanowienia stanowi¹ potwierdzenie dyspozycji art. 46 ust. 1,
47, 48 ust. 1 i 3 oraz 49 ustawy z 17 maja 1989 r.

W art. 21 ust. 1 zd. pierwsze Ko�ció³ katolicki otrzyma³ zapewnienie pro-
wadzenia przez �odpowiednie instytucje ko�cielne�, ka¿dej zgodnie ze swoj¹
natur¹, �dzia³alno�ci o charakterze misyjnym, charytatywnym i opiekuñczym�.
Konsekwencj¹ tego zapisu jest nastêpnie gwarancja tworzenia przez te insty-
tucje w³asnych struktur organizacyjnych i urz¹dzanie publicznych zbiórek

31 Por. W. Góralski, Z. Adamczewski, Konkordat..., dz. cyt., s. 95�98.
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(zd. drugie). Jest to potwierdzenie regulacji prawnej objêtej art. 7 ust. 12, pkt
2�4 i ust. 3 pkt 7�9 oraz art. 38�40 ustawy z 17 maja 1989 r.

Co siê tyczy publicznych zbiórek, to w art. 21 ust. 2, bêd¹cym implikacj¹
prawa instytucji ko�cielnych okre�lonego w ust. 1, pomieszczono gwarancjê
zapewniaj¹ca Ko�cio³owi katolickiemu prawo �do zbierania ofiar na cele reli-
gijne, ko�cieln¹ dzia³alno�æ charytatywno-opiekuñcz¹, naukow¹, o�wiatow¹
i wychowawcz¹ oraz utrzymanie duchownych i cz³onków zakonów, je¿eli od-
bywaj¹ siê w obrêbie terenów ko�cielnych, kaplic oraz w miejscach i okolicz-
no�ciach zwyczajowo przyjêtych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie usta-
lony�. Tego rodzaju zbiórki zosta³y expressis verbis wyjête spod przepisów
prawa polskiego o zbiórkach publicznych. Regulacja ta jest potwierdzeniem
art. 57 ust. 1�2 ustawy z 17 maja 1989 r.

Do art. 22 ust. 1 traktatu wpisano gwarancjê dotycz¹c¹ zrównania pod
wzglêdem prawnym dzia³alno�ci podejmowanej przez ko�cielne osoby praw-
ne, s³u¿¹cej celom �humanitarnym, charytatywno-opiekuñczym i o�wiatowo-
-wychowawczym�, z dzia³alno�ci¹ s³u¿¹c¹ analogicznym celom i prowadzon¹
przez instytucje pañstwowe.

Sformu³owana w ten sposób zasada, zapewniaj¹ca instytucjom ko�ciel-
nym dzia³aj¹cym w okre�lonym zakresie równe traktowanie z organizacjami
pañstwowymi (m.in. w dostêpie do �rodków z finansów publicznych), stanowi
nowy element w stosunku do ustawy z 17 maja 1989 r.32

W art. 22 ust. 4 Rzeczpospolita Polska zapewnia o udzielaniu � �w miarê
mo¿liwo�ci� � �wsparcia materialnego w celu konserwacji i remontowania
zabytkowych obiektów sakralnych i budynków towarzysz¹cych, a tak¿e dzie³
sztuki stanowi¹cych dziedzictwo kultury�.

Jak wynika z przytoczonego brzmienia normy konkordatowej, choæ nie
zawiera ona konkretnego zobowi¹zania finansowego pañstwa, to jednak sta-
nowi gwarancjê generaln¹ i zarazem uwarunkowan¹ w realizacji jego mo¿li-
wo�ciami finansowymi33.

Prawa maj¹tkowe ko�cielnych osób prawnych zosta³y zagwarantowane
w art. 23. Pañstwo uznaje tutaj prawo tych¿e osób prawnych do nabywania,
posiadania, u¿ytkowania i zbywania mienia nieruchomego i ruchomego oraz
nabywania i zbywania praw maj¹tkowych, zgodnie z prawem polskim. Stano-
wi to niemal dos³owne potwierdzenie art. 52�54 oraz 59 ustawy z 17 maja
1989 r.

W art. 24 konkordatu pañstwo sk³ada najpierw gwarancjê uznania
prawa Ko�cio³a do �budowy, rozbudowy i konserwacji obiektów sakralnych
i ko�cielnych oraz cmentarzy � zgodnie z prawem polskim� (zd. pierwsze), co
stanowi potwierdzenie art. 41�45 ustawy z 17 maja 1989 r. Nastêpnie uznaje

32 Por. J. Krukowski, Ko�ció³ i pañstwo..., dz. cyt., s. 324�325.
33 Por. J. Krukowski, Realizacja Konkordatu z 1993 r., dz. cyt., s. 122�123.
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prawo biskupa diecezjalnego lub innego w³a�ciwego ordynariusza do decy-
dowania o potrzebie budowy �wi¹tyni i o za³o¿eniu cmentarza (zd. drugie).

Uznanie prawa ko�cielnych osób prawnych do zak³adania fundacji jest przed-
miotem art. 26, bêd¹cego powtórzeniem art. 58 ustawy z 17 maja 1989 r.

III

Konkordat zawarty miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ i Stolic¹ Apostolsk¹
w 1993 r., stanowi¹cy rezultat d³ugiego procesu normalizacji wzajemnych sto-
sunków pañstwa i Ko�cio³a katolickiego, do którego przynale¿y tak znacz¹ca
wiêkszo�æ obywateli w Polsce, reguluj¹c ca³okszta³t spraw interesuj¹cych oby-
dwie strony, czyni to w duchu wzajemnego zrozumienia w³asnych celów i zadañ,
a tym samym poszanowania ich odrêbno�ci. Utrwalaj¹c status quo zaistnia³y
wraz z Ustaw¹ z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Pañstwa do Ko�cio³a
katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, umowa ta, nacechowana wyra�nie
wol¹ stron umocnienia wzajemnej zgody i porozumienia, a nawet gotowo�ci¹ do
wspó³dzia³ania �dla rozwoju cz³owieka i dobra wspólnego� (art. 1 konkordatu),
stanowi wymowny wyraz ich d¹¿enia �do trwa³ego i harmonijnego uregulowania
wzajemnych stosunków� (preambu³a konkordatu). Podstawow¹ zasad¹ doty-
cz¹c¹ relacji Pañstwa polskiego i Ko�cio³a katolickiego przyjêt¹ w konkordacie
jest zasada niezale¿no�ci i autonomii, ka¿dego w swojej dziedzinie (art. 1), wpi-
sana generalnie (w odniesieniu do wszystkich �ko�cio³ów i innych zwi¹zków
wyznaniowych�) do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (art. 25 ust. 3).

W regulacji konkordatowej znalaz³y siê artyku³y, w których obydwie stro-
ny wspólnie przyjmuj¹ okre�lone zobowi¹zania, a tak¿e zapisy zawieraj¹ce
gwarancje jednostronne, pochodz¹ce zarówno od jednej, jak i od drugiej uk³a-
daj¹cej siê strony. Dwustronno�æ gwarancji zdaje siê stwarzaæ niezbêdne wa-
runki dla harmonijnego kszta³towania wzajemnych relacji obydwu wspólnot:
politycznej i religijnej.

W niniejszym opracowaniu ograniczono siê wy³¹cznie do gwarancji, które
Pañstwo polskie czyni w stosunku do Ko�cio³a katolickiego w Polsce. Bez-
stronna analiza zaprezentowanych zapisów konkordatowych zawieraj¹cych
owe gwarancje wyra�nie wskazuje, ¿e ¿adna z nich nie nale¿y do kategorii
przywilejów, jak to mia³o miejsce w konkordatach przedsoborowych. Pañstwo
jedynie uznaje okre�lone prawa Ko�cio³a katolickiego przys³uguj¹ce mu z sa-
mej natury pe³nionej przez siebie misji, a tak¿e daje gwarancjê, i¿ prawa
te bêd¹ respektowane. Niemal te same gwarancje zosta³y zreszt¹ udzielone
Ko�cio³owi katolickiemu w ustawie z 17 maja 1989 r., na co zwracano uwagê
przy referowaniu odno�nych, poszczególnych regulacji konkordatowych.

Kieruj¹c siê w preambule umowy �zasadami prawa miêdzynarodo-
wego, ³¹cznie z normami dotycz¹cymi poszanowania praw cz³owieka i pod-
stawowych swobód oraz wyeliminowania wszelkich form nietolerancji
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i dyskryminacji z powodów religijnych�, a ponadto �uznaj¹c, ¿e fundamentem
rozwoju wolnego i demokratycznego spo³eczeñstwa jest poszanowanie
godno�ci osoby ludzkiej i jej praw�, uk³adaj¹ce siê strony chcia³y daæ wyraz
przekonaniu, ¿e przyjêcie konkordatu nie mo¿e w najmniejszym sposób obni-
¿yæ standardu ochrony praw innych (niekatolickich) Ko�cio³ów i zwi¹zków
wyznaniowych oraz ich wyznawców, czy te¿ spowodowaæ jakiejkolwiek nie-
równo�ci w traktowaniu ich przez pañstwo.

Nie mo¿na zapominaæ, ¿e umowa konkordatowa zawiera równie¿ okre-
�lone gwarancje Ko�cio³a katolickiego z³o¿one pañstwu. W³a�nie owa dwu-
stronno�æ gwarancji zdaje siê stwarzaæ niezbêdne warunki dla harmonijnego
kszta³towania wzajemnych relacji obydwu wspólnot: politycznej i religijnej.

Sommario

LE GARANZIE RICEVUTE DALLA CHIESA CATTOLICA

NEL CONCORDATO DEL 1993

Il concordato stipulato il 28 luglio 1993 fra la Santa Sede e la Repubblica di Polo-
nia, ratificato il 23 febbraio 1998, ha terminato un lungo processo della normalizzazione
dei rapporti reciproci tra lo stato e la Chiesa cattolica in Polonia. L’insieme della materia
concordataria, composto dal preambolo e da 29 articoli, abbraccia gli obblighi presi in
commune da ambedue parti nonché le garanzie concesse da una e dall’altra parte.

Nel suo studio l’autore presenta e commenta solo le garanzie che lo Stato polacco
ha conceso alla Chiesa cattolica (in diverse materie riguardanti il libero esercizio della
sua missione: di predicare, santificare e governare), sottolineando che non si tratta per
nulla dei privilegi e che quasi tutte queste garanzie sono state già concesse con la
legge polacca del 17 maggio 1989.

Ks. prof. zw. dr hab. Wojciech GÓRALSKI � ur. w 1939 r. w Poznaniu. Jest kierow-
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Kanonicznego UKSW w Warszawie i profesorem prawa kanonicznego w WSD w P³oc-
ku, za³o¿ycielem i redaktorem naczelnym rocznika �Jus Matrimoniale�, cz³onkiem Pol-
skiego Komitetu Doradczego Miêdzynarodowego Przegl¹du Teologicznego �Commu-
nio�, wiceprzewodnicz¹cym Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, cz³onkiem Komite-
tu Nauk Prawnych PAN, cz³onkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytu³ów. Autor
blisko 900 prac naukowych i popularnonaukowych, m.in.: Kapitu³a katedralna
w P³ocku XII�XVI w., P³ock 1979; I primi sinodi di San Carlo Borromeo, Milano 1989;
Kanoniczna zgoda ma³¿eñska, Gdañsk 1991; Konkordat polski 1993, Warszawa 1998;
Matrimonium facit consensus, Warszawa 2000; Ze studiów nad ma³¿eñstwem i rodzi-
n¹, Warszawa 2007.
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RESKRYPT

W KO�CIELNYM PRAWIE ADMINISTRACYJNYM

Wstêp

Narodziny prawa administracyjnego we wspó³czesnych systemach praw-
nych s¹ zwi¹zane z wypracowaniem w nauce prawa podzia³u w³adz, co znala-
z³o swoje zastosowanie po raz pierwszy we Francji, po wybuchu rewolucji
w 1789 r. Zjawisko podzia³u w³adz w bardzo szybkim tempie rozszerzy³o siê
i na inne pañstwa.

Historyczny proces wyodrêbnienia siê prawa administracyjnego w syste-
mach prawnych poszczególnych krajów opiera³ siê na za³o¿eniach filozofii pra-
wa, która g³osi³a przyrodzon¹ równo�æ osób oraz istnienie praw podstawo-
wych. Jako drugi faktor mo¿na wymieniæ tendencjê do stworzenia instytucji do
ochrony tych¿e praw. W poszczególnych systemach prawnych prawo admini-
stracyjne okre�la organizacjê, funkcjonowanie i kontrolê administracji.

Nale¿y jednak¿e stwierdziæ, ¿e prawo administracyjne jako dyscyplina nauk
prawnych jest bardzo m³od¹ dziedzin¹ prawa. W czasach najnowszych obser-
wujemy wielki rozwój tej ga³êzi prawa i dyscyplin, które j¹ badaj¹.

Zjawisko wyszczególnienia administracji, bêd¹cej integralnym kompo-
nentem struktur spo³ecznych, to cecha charakterystyczna wspó³czesnej kul-
tury prawnej, istniej¹ca nie tylko w spo³eczeñstwach cywilnych, ale równie¿
w Ko�ciele.

1. Prawo administracyjne w systemie prawa
kanonicznego

W pañstwowych systemach prawnych prawo administracyjne, jako
osobna dyscyplina, wyodrêbni³o siê wcze�niej ani¿eli w prawie kanonicznym.

�Kieleckie Studia Teologiczne�
8 (2009), s. 59�76
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A¿ do po³owy lat sze�ædziesi¹tych po�ród kanonistów nie mówiono o pra-
wie administracyjnym jako o odrêbnej ga³êzi w systemie prawa kanonicznego.
Wystarczy wspomnieæ, ¿e w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r. nawet
nie wystêpowa³y okre�lenia typu: �akt administracyjny� czy �sprawiedliwo�æ
administracyjna�.

Istotna zmiana nast¹pi³a po Soborze Watykañskim II, kiedy papie¿ Pawe³
VI Konstytucj¹ apostolsk¹ Regimini Ecclesiae Universae (REU) z 15 sierp-
nia 1967 r., ustanowi³ Sectio Altera (drug¹ sekcjê) Sygnatury Apostolskiej.
Dnia 25 marca 1968 r., poprzez zatwierdzenie �Normae speciales ad experi-
mendum servandae�, ten¿e papie¿ uregulowa³ funkcjonowanie pierwszego try-
buna³u administracyjnego na poziomie Stolicy Apostolskiej.

Od tego czasu rozpoczê³a siê wielka dyskusja w teorii prawa kanoniczne-
go, nie tylko odno�nie do sprawiedliwo�ci administracyjnej, ale równie¿ odno-
�nie do istnienia i roli ko�cielnego prawa administracyjnego w systemie prawa
kanonicznego.

Pierwsze Zgromadzenie Generalne Synodu Biskupów, 7 pa�dziernika
1967 r., zatwierdzi³o �Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem diri-
gant�. W punkcie siódmym tych¿e principiów zawarto postulat, aby �jasno
rozró¿niæ ró¿ne funkcje w³adzy ko�cielnej, to jest: w³adzê prawodawcz¹, admi-
nistracyjn¹ i s¹downicz¹�. Te principia sta³y siê baz¹ pó�niejszych projektów
i propozycji dla przysz³ego Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK). Kodeks
ów, promulgowany w 1983 r., nie ma ksiêgi bezpo�rednio po�wiêconej prawu
administracyjnemu. Normy dotycz¹ce tej materii znajduj¹ siê jednak w ró¿-
nych ksiêgach KPK z 1983 r., a szczególnie w ksiêgach pierwszej i siódmej.
Wej�cie w ¿ycie nowego kodeksu nie zamknê³o dyskusji na temat tej dziedziny
prawa kanonicznego.

Wielu kanonistów w wypracowaniu teorii ko�cielnego prawa administra-
cyjnego inspirowa³o siê doktryn¹ prawa administracyjnego �wieckiego, inni
natomiast odcinali siê od takiego podej�cia. Jednak¿e obecnie nikt nie podaje
w w¹tpliwo�æ istnienia zwi¹zków pomiêdzy ko�cielnym prawem administra-
cyjnym a prawem administracyjnym �wieckim.

2. Akty administracyjne

W minionym stuleciu, pod wp³ywem prawa cywilnego dosz³o do wypra-
cowania teorii ko�cielnego prawa administracyjnego. Typowym przejawem
funkcji administracyjnej s¹ akty administracyjne. Z tej perspektywy rozpoczê-
to tak¿e refleksjê nad natur¹ prawn¹ reskryptów. Chocia¿ w Kodeksie Prawa
Kanonicznego z 1917 r. wystêpowa³y ró¿ne rodzaje aktów administracyjnych,
m.in.: dekrety, reskrypty, dyspensy, to jednak � jak wspomnieli�my � nie by³o
ogólnej koncepcji aktu administracyjnego. Papie¿ Pawe³ VI Konstytucj¹ apo-
stolsk¹ REU przywróci³ s¹dow¹ kontrolê nad funkcjonowaniem administracji
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ko�cielnej, okre�laj¹c w art. 106, ¿e przedmiotem tej¿e kontroli bêd¹ �akty
ko�cielnej w³adzy administracyjnej�1.

Pojêcie szczegó³owego aktu administracyjnego w obecnie obowi¹zuj¹cym
KPK mo¿na sformu³owaæ na postawie Tytu³u IV De actibus administrativus
singularibus, Pierwszej Ksiêgi De normis generalibus. Przy czym szczegól-
ne elementy do okre�lenia szczegó³owego aktu administracyjnego zawiera kan.
35. Na tej podstawie akt administracyjny szczegó³owy, lub krócej akt admini-
stracyjny, mo¿na okre�liæ jako jednostronny i szczegó³owy akt prawny wydany
przez w³adzê wykonawcz¹. Ten¿e kan. 35 wylicza trzy kategorie aktów admi-
nistracyjnych: dekrety, nakazy i reskrypty. Wydaje siê jednak, ¿e ów podzia³
ma charakter bardziej formalny ani¿eli materialny, poniewa¿ wymienione
kategorie mog¹ byæ podzielone na ró¿nego rodzaju grupy ze wzglêdu na ich
materialn¹ tre�æ: pozwolenie, koncesja, upowa¿nienie, przyjêcie, nominacja,
sankcja, dyspensa na mocy w³adzy wykonawczej itd.

3. Pojêcie reskryptu

Najprostsza, a zarazem bardzo szeroka definicja reskryptu to �responsum
principis ad instantiam petentis�, czyli odpowied� prze³o¿onego na petycjê
prosz¹cego.

Reskrypty wywodz¹ siê z instytucji prawa rzymskiego, w my�l którego
poddani zwracali siê do imperatora z pro�b¹ o udzielenie im jakiej� ³aski lub
wy�wiadczenie jakiego� dobra. W staro¿ytno�ci reskrypt by³ postrzegany jako
kontrakt o charakterze bilateralnym, �ad instar donationis�, który nabiera³ mocy
w momencie akceptacji przez tego, kto o niego prosi³2. Praktyka ta ju¿ od
czasów antycznych wesz³a równie¿ do Ko�cio³a, gdzie wydawano na pi�mie
odpowiedzi na pro�by dotycz¹ce udzielenia ³ask, przys³ug, przywilejów b¹d�
dyspens. Pierwszy ko�cielny reskrypt, o którym zachowa³a siê dokumentacja
pisana, zosta³ wydany w 385 r. przez papie¿a Syrycjusza (384�399) dla Imerio,
biskupa Tarragony3.

A¿ do pocz¹tku XX w. reskrypt s³u¿y³ przede wszystkim do udzielania
odpowiedzi na petycje kierowane do Papie¿a. Nie by³o jednak ¿adnych bezpo-
�rednich studiów, które jako cel stawia³yby sobie okre�lenie jego natury4. Rów-
nie¿ w prawie kanonicznym, praktycznie do momentu promulgowania KPK

1 J. Krukowski, Administracja w Ko�ciele. Zarys ko�cielnego prawa admini-
stracyjnego, Lublin 1985, s. 107�108.

2 Por. P. V. Pinto, Diritto amministrativo canonico. La Chiesa: mistero e istitu-
zione, Bologna 2006, s. 232.

3 Por. J. Canosa, Il rescritto come atto amministrativo nel diritto canonico,
Milano 2003, s. 6.

4 Por. tam¿e.
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z 1917 r., reskrypt by³ uwa¿any za rodzaj kontraktu bilateralnego, podobnego
do darowizny, który nabiera³ mocy przez akceptacjê tego, który o niego
wyst¹pi³5. Z wej�ciem w ¿ycie KPK z 1917 r.6, wymóg akceptacji, konieczny
wcze�niej do wa¿no�ci reskryptu, straci³ na wadze. Odt¹d reskrypt by³ uwa-
¿any za jednostronny akt jurysdykcyjny prze³o¿onego, choæ nie by³o ³atwo
wtedy okre�liæ, o jaki rodzaj jurysdykcji chodzi³o. Jedni kanoni�ci uwa¿ali go za
normatywny akt administracyjny, inni byli zdania, ¿e jest to akt legislacyjny,
a inni wreszcie, ¿e jest to w³a�ciwy akt administracyjny. Ostatecznie spory
te zosta³y rozstrzygniête przez prawodawcê w promulgowanym w 1983 r.
nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego.

W KPK z 1983 r., reskryptom po�wiêcono kanony 59�93, które dotycz¹
pojêcia i figury reskryptu, kompetentnej w³adzy do jego udzielania, beneficjen-
tów i ich interpretacji. Kanony te zosta³y umieszczone w trzech rozdzia³ach
Pierwszej Ksiêgi KPK: III De rescriptis (kan. 59�75); IV De privilegiis
(kan. 76�86); V De dispensationibus (kan. 85�93). Normy ogólne odno�nie
do reskryptów, zawarte w rozdziale III, odnosz¹ siê tak¿e do przywilejów,
dyspens (kan. 75) i do pozwoleñ oraz ³ask udzielonych w formie ustnej.

Obecny KPK okre�la reskrypty jako szczegó³owe akty administracyjne,
które ze wzglêdu na ich tre�æ dotycz¹c¹ przywilejów, dyspens lub innych ³ask,
udzielaj¹ okre�lonym osobom pewnych praw podmiotowych7.

Na podstawie kan. 59 § 18, który zawiera w sobie pojêcie reskryptu, mo¿-
na stwierdziæ, ¿e reskrypt to akt administracyjny wydany na pi�mie przez kom-
petentn¹ w³adzê wykonawcz¹, którym � zgodnie z jego natur¹ � na czyj¹�
pro�bê udziela siê przywileju, dyspensy czy innej ³aski.

Niektóre z elementów tworz¹cych pojêcie reskryptu, takie jak tre�æ i for-
ma odpowiedzi, s¹ jego specyficznymi elementami, inne natomiast s¹ wspólne
równie¿ i dla innych aktów administracyjnych. Podobnie jak jak dekret, re-
skrypt jest szczegó³owym aktem administracyjnym.

Z punktu widzenia legislacyjnego najwiêkszym wydarzeniem po pro-
mulgacji KPK z 1983 r. by³a promulgacja w 1990 r. Kodeksu Kanonów Ko-
�cio³ów Wschodnich (KKKW). Przepisy dotycz¹ce reskryptów zosta³y ujête
w tym kodeksie w art. 3 rozdzia³u 3, który nale¿y do Tytu³u XXIX De lege, de

5 Por. E. Labandeira, Trattato di diritto amministrativo canonico, Milano 1994,
s. 321.

6 Kan. 37 � �Rescriptum impetrari potest pro alio etiam praeter eius assensum;
et licet ipse possit gratia per rescriptum concessa non uti, rescriptum tamen valet ante
eius acceptationem, nisi aliud ex appositis clausulis appreat�.

7 Por. F. J. Urrutia, Rescritto, w: Nuovo Dizionario di Diritto Canonico, red. C. C.
Salvador, V. De Paolis, G. Ghirlanda, Milano 1996, s. 916.

8 Kan. 59 § 1 � �Rescriptum intellegitur actus administrativus a competenti aucto-
ritate exsecutiva in scriptis elicitus, quo suapte natura, ad petitionem alicuis, concedi-
tur privilegium, dispensatio aliave gratia�.
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cosuetudine et de actibus administrativis. Normy KKKW ró¿ni¹ siê od dys-
pozycji KPK tym, ¿e nie ma tam wspólnych przepisów dla wszystkich aktów
administracyjnych, ponadto za� faktem, ¿e przed reskryptami, w pierwszym
artykule jest przedstawiona procedura wydawania dekretów pozas¹dowych,
a w drugim dzia³ania w wykonywaniu aktów administracyjnych. Poza tym
ró¿ne s¹ dyspozycje odno�nie do przepisów dotycz¹cych niektórych aktów
administracyjnych9.

4. Cechy wspólne z innymi aktami administracyjnymi

Obecnie nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e reskrypt to akt administracyjny, poniewa¿
w ten sposób okre�la go konkretna norma prawna10, która nie przewiduje ¿ad-
nych wyj¹tków od tego sformu³owania jego charakteru. Równie¿ analiza ele-
mentów pojêcia reskrypru potwierdza jego prawn¹ natur¹, to znaczy, ¿e jest to
akt administracyjny.

Podobnie jak inne akty administracyjne reskrypt to akt prawny szczegó³o-
wy, konkretny, jednostronny, wydany przez w³adzê wykonawcz¹11. Godne pod-
kre�lenia, i¿ stanowi akt prawny jednostronny nie tylko dlatego, ¿e w jego wy-
daniu nie uczestniczy wiêksza ilo�æ podmiotów z ich ró¿nymi aktami woli, tak
jak to jest w przypadku kontraktów. Bowiem sam prawodawca w kan. 59 § 1
podkre�la wa¿n¹ rolê prosz¹cego w wydaniu reskryptu i zostawia szerokie
pole do jego w³asnej inicjatywy, tudzie¿ przedstawienia w³asnych motywacji,
to jednak fakt ten ¿adn¹ miar¹ nie przekszta³ca go w akt prawny dwustronny,
czy te¿ akt, odno�nie do którego dopuszczane s¹ negocjacje. Jest to akt
prawny pozas¹dowy, o ile nie jest on w³a�ciwy sferze s¹dowej, poniewa¿ mo¿e
byæ u¿yteczny w postêpowaniu s¹dowym. Jest to akt prawny wydany przez
kompetentny organ w³adzy wykonawczej. Nie wystarczy tylko, ¿e jest to
organ w³adzy wykonawczej, musi on te¿ posiadaæ odpowiednie kompetencje
odno�nie materii i osoby, których dotyczy przedstawiona pro�ba.

5. Cechy specyficzne reskryptów

Na podstawie przepisów obecnego KPK odnosz¹cych siê do reskryptów,
mo¿na wyró¿niæ jego nastêpuj¹ce cechy specyficzne:

� odpowied� na petycjê;
� udzielona na pi�mie;
� zawiera udzielenie pewnej ³aski;

9 Por. J. Canosa, Il rescritto come�, dz. cyt., s. 144�145.
10 Por. kan. 59 § 1.
11 Por. kan. 35.
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� motywacja do jego wydania zosta³a bezpo�rednio wyra¿ona przez tego,
kto o niego prosi;

� jego bezpo�rednim celem jest korzy�æ jednej lub wiêcej osób.

5.1. Odpowied� na petycjê

Tym, co odró¿nia reskrypt od dekretu administracyjnego czy nakazu, jest
fakt, ¿e jest on aktem prawnym wydanym na pro�bê kogo�, co suponuje uprzedni¹
pro�bê o jego otrzymanie. Wed³ug kan. 60 i kan. 61 o udzielenie im reskryptów
mog¹ zwracaæ siê ci wszyscy, którym prawo wyra�nie tego nie zabrania. Po-
przedni KPK bezpo�rednio wskazywa³ kategorie ludzi, które nie mog³y otrzy-
maæ ¿adnego reskryptu12. Nowy KPK nie precyzuje tego wyra�nie. Kanon 61
stanowi, ¿e reskrypt mo¿e byæ uzyskany dla drugiej osoby, nawet niezale¿nie
od jej zgody, i jest wa¿ny przed jego akceptacj¹, z zachowaniem przeciwnych
klauzul, o ile nie stwierdza siê czego� innego. Praktycznie kanon ten czyni
rozró¿nienie pomiêdzy wa¿no�ci¹ a skuteczno�ci¹ reskryptu. Je¿eli akceptacja
nie zosta³a wyra�nie postanowiona jako warunek wa¿no�ci, reskrypt jest wa¿-
ny tak¿e bez akceptacji tego dla kogo zosta³ udzielony, przy czym osoba, która
zosta³a obdarzona jak¹� ³ask¹, wcale nie jest zmuszona do korzystania z niej.
Mo¿na wiêc zwracaæ siê o udzielenie reskryptu dla innych, bez ich zgody, co
sprawia, ¿e w tym wypadku reskrypt jest wa¿ny przed jego zaakceptowaniem,
z wyj¹tkiem klauzul przeciwnych. Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e nie ka¿-
da odpowied� udzielona na pi�mie jest reskryptem.

Dla wydania reskryptu w zwyczajnym trybie wymaga siê w³a�ciwej pro�-
by ze strony zainteresowanej osoby, skierowanej do kompetentnej w³adzy.
Oprócz trybu zwyczajnego, istnieje mo¿liwo�æ wydania reskryptów z w³asnej
inicjatywy motu proprio ze strony kompetentnych w³adz. Korzystanie z pra-
wa do przedstawiania w³asnych potrzeb (por. kan. 212), niesie ze sob¹ dla
poszczególnego organu w³adzy �obowi¹zek � prawnie wymagany � odpowiednio
oceniæ pytanie i daæ na nie stosown¹ odpowied�, która powinna byæ mo¿liwie
jak najw³a�ciwsza, lub je�li dotyczy materii dyskrecjonalnej, jak najbardziej
odpowiednia�13.

5.2. Odpowied� udzielona na pi�mie

Ju¿ z samej nazwy reskryptu � która pochodzi od ³aciñskiego czasownika
rescribere znacz¹cego tyle, co pisaæ w odpowiedzi, odpisywaæ � mo¿na
wywnioskowaæ, ¿e musi byæ to akt prawny wydawany w formie pisemnej.

12 Por. Codex Iuris Canonici 1917, can.: 2265 § 2; 2268 § 1; 2275 n. 3; 2278 § 1; 2283.
13 J. Miras, J. Canosa, E. Baura, Compendio di diritto amministrativo canonico,

Roma 2007, s. 241.
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Wed³ug kan. 37 akty administracyjne dotycz¹ce zakresu zewnêtrznego powin-
ny charakteryzowaæ siê form¹ pisemn¹, o czym wyra�nie w stosunku do re-
skryptów stanowi sam kan. 59 § 1, mówi¹c, ¿e przez reskrypt nale¿y rozumieæ
akt administracyjny wydany na pi�mie przez kompetentn¹ w³adzê wykonaw-
cz¹. Forma ta, jak widaæ, nale¿y do konstytutywnych cech reskryptu, co mo¿-
na tak¿e dostrzec w sformu³owaniu kan. 59 § 2, gdzie jasno odró¿nia siê od
reskryptów zezwolenia i ³aski udzielone w formie ustnej i chocia¿ stosuje siê do
nich przepisy o reskryptach, to jednak nie s¹ one za takie uznane. Okre�lenie
�reskrypt� nie odnosi siê tylko do jednego, konkretnego rodzaju dokumentu, ale
odnosi siê do pewnej typologii aktów administracyjnych, to znaczy pisemnej
odpowiedzi na wystosowan¹ pro�bê. Jednak¿e odpowied� ta nie mo¿e byæ
jakakolwiek: negatywna lub pozytywna. Kanon 59 § 1 mówi, ¿e do natury
reskryptu nale¿y udzielenie na czyj¹� pro�bê przywileju, dyspensy czy innej
³aski. Czyli wed³ug tego kanonu nie mo¿na uznaæ za reskrypt odpowiedzi nega-
tywnej na czyj¹� pro�bê. Odno�nie do jego formy zewnêtrznej, reskrypt mo¿e
przybieraæ ró¿ne postacie typu: bulla, brewe, zwyk³y list, powiadomienie itd.
Forma zewnêtrzna zale¿y od organu w³adzy, który go udziela, od przedmiotu,
adresata b¹d� okoliczno�ci jego wydania czy wykonania. W przypadku kwestii
formalnych zwi¹zanych z reskryptem nale¿y zaznaczyæ, ¿e brak zgodno�ci
danych zawartych w reskrypcie z osob¹, do której siê odnosi, nie stanowi
automatycznej przyczyny jego niewa¿no�ci14. Bowiem przy udzielaniu reskry-
ptu, bierze siê pod uwagê przede wszystkim osobê z jej wewnêtrznymi cecha-
mi, nie za� nazwisko � o ile jednak nie ma w¹tpliwo�ci co do prosz¹cej osoby
i prawdziwo�ci skierowanej pro�by, i o ile ewentualny b³¹d w nazwisku nie
mia³by wp³ywu na wa¿no�æ reskryptu. To samo dotyczy b³êdów odno�nie do
miejsca zamieszkania i prawnej kwalifikacji przedmiotu. Jednak w przypadku,
kiedy ordynariusz nabra³by w¹tpliwo�ci co do osoby i przedmiotu wobec re-
skryptu, zawieraj¹cego powy¿sze b³êdy, wówczas taki reskrypt by³by niewa¿-
ny i aby móg³ spowodowaæ skutki prawne, musi byæ poprawiony.

5.3. Zawiera udzielenie pewnej ³aski

Przedmiotem reskryptu jest udzielenie udzielenia jakiej� ³aski. Kompetentne
w³adze udzielaj¹ na pro�bê prosz¹cego pewnego dobra, które co prawda jest
przewidziane przez prawo, ale które mu siê nie nale¿y z mocy samego prawa,
lecz jest udzielone na zasadzie ³askawo�ci. Natomiast w przypadku, gdy udziela-
ne dobro nie jest przewidziane przez prawo, albo nawet jest przeciwne jakiej�
normie prawnej, wówczas chodzi o reskrypt udzielony in forma gratiosa.

Przedmiotem reskryptu jest przede wszystkim udzielenie jakiego� dobra,
które rozszerza przestrzeñ praw lub uprawnieñ danego podmiotu. Kompetentne

14 Por. kan. 66.
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w³adze udzielaj¹ce danej ³aski czyni¹ to na podstawie szerokiej, dyskrecjonalnej
oceny okoliczno�ci, która sprawia, ¿e jest ona sprawiedliwa i w³a�ciwa. Ta sze-
roko�æ oceny stanowi g³ówn¹ ró¿nicê miêdzy udzieleniem ³aski a udzieleniem
zezwolenia (licencji). W przypadku zezwolenia nie chodzi o ³askê w �cis³ym
sensie, lecz raczej o udzielenie uprawnienia koniecznego do korzystania z jakie-
go� prawa, które siê posiada, lecz zawiera ono w sobie pewne ograniczenia ze
wzglêdu na powszechne dobro.

Chocia¿ kan. 59 wspomina dwa g³ówne podmioty reskryptu, to znaczy
prosz¹cego i udzielaj¹cego, to w dzia³aniach prawnych zwi¹zanych z jego udzie-
leniem mog¹ braæ równie¿ udzia³ i inne podmioty. Jest mo¿liwe, ¿e beneficjen-
tem reskryptu jest osoba inna od tej, która wyst¹pi³a o jego udzielenie. Osobie
prosz¹cej mo¿e towarzyszyæ adwokat. Mo¿e równie¿ wyst¹piæ osoba wyko-
nawcy, która zosta³a przewidziana w reskrypcie do jego wykonania, ordyna-
riusz, któremu przedstawia siê reskrypt, biskup, który przed³u¿a reskrypty
wydane przez Stolicê Apostolsk¹. Beneficjentem reskryptu wed³ug kan. 60 mo¿e
byæ ka¿dy, komu prawo tego wyra�nie nie zabrania, niezale¿nie od faktu, czy
osoba ta jest katolikiem, czy te¿ nie. Dlatego mo¿na stwierdziæ, ¿e zakres re-
skryptów jest o wiele szerszy w stosunku do prawa przedstawiania w³asnych
pró�b, o którym w kan. 212 § 2, który odnosi siê tylko do wiernych katolików.

5.4. Przyczyny reskryptu

Ka¿dy dekret ze swojej natury jest wydawany przez kompetentn¹ w³adzê
ze wzglêdu na jej obowi¹zek czuwania nad dobrym funkcjonowaniem wspól-
noty, która jej zosta³a powierzona. W tym celu sam organ w³adzy admini-
stracyjnej bêdzie weryfikowa³ faktyczne sytuacje i je ocenia³, aby w koñcu
uczyniæ je motywami swojego dekretu. W przypadku reskryptów przyczyny
s¹ przedstawiane przez prosz¹cego, który za ich po�rednictwem pragnie
umotywowaæ jego wydanie. Udzielaj¹c reskryptu, kompetentny organ w³adzy
dokonuje oceny motywów przedstawionych przez prosz¹cego, czy s¹ one
wystarczaj¹ce, aby go udzieliæ. Dawca reskryptu rozwa¿a przedstawione
przyczyny poprzez postêpowanie administracyjne. Po dokonaniu koniecznej
weryfikacji, czyni je swoimi i przekszta³ca w przyczyny wydania reskryptu.
Przyczyny wyra¿one w pro�bie maj¹cej na celu przekonanie prze³o¿onego do
wydania reskryptu mog¹ byæ wp³ywaj¹ce lub sk³aniaj¹ce. Wp³ywaj¹ce s¹ te
przyczyny, które nie s¹ wystarczaj¹ce do nak³onienia prze³o¿onego do przy-
chylenia siê do przedstawionej pro�by, natomiast sk³aniaj¹ce s¹ to te, które
nak³aniaj¹ wolê prze³o¿onego do wydania proszonego reskryptu. Gdy w pro�-
bie zosta³y przedstawione wiêcej ni¿ jedna przyczyna, wystarczy do wa¿no�ci,
a¿eby jedna przyczyna sk³aniaj¹ca by³a prawdziwa, podczas gdy pozosta³e mog¹
byæ fa³szywe15. W przypadku kiedy w pro�bie wymieniona jest tylko jedna

15 Por. P. V. Pinto, Diritto amministrativo�, dz. cyt., s. 235.
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przyczyna, wówczas musi byæ ona sk³aniaj¹ca, nie mo¿e byæ tylko wp³ywaj¹-
ca, i musi byæ prawdziwa, inaczej reskrypt by³by niewa¿ny. Mo¿e zaistnieæ
sytuacja, kiedy w pro�bie przedstawiono wiêksz¹ liczbê przyczyn wp³ywaj¹-
cych, bez ¿adnej przyczyny sk³aniaj¹cej, ale przyczyny te jako ca³o�æ mog¹
byæ uznane jako jedna przyczyna sk³aniaj¹ca, to wówczas wszystkie przy-
czyny wp³ywaj¹ce musz¹ byæ prawdziwe, chyba ¿e te, które ewentualnie
okaza³yby siê nieprawdziwe, by³yby rzeczywi�cie ma³ej wagi.

Przyczyna sk³aniaj¹ca musi byæ prawdziwa w czasie, kiedy reskrypt
zosta³ wydany w reskryptach, w których nie ma wykonawcy. Natomiast tam,
gdzie jest wykonawca, konieczne jest, aby by³a prawdziwa w momencie
wykonania.

5.5. Cel najbli¿szy reskryptu

Cel najbli¿szy reskryptu dotyczy jakiego� dobra udzielonego jednej lub
wiêcej konkretnym osobom. Odno�nie do celu reskryptów mówi¹ ró¿ne kano-
ny: kan. 59 o udzielaniu przywileju, dyspensy czy innej ³aski; kan. 61 stanowi,
¿e reskrypt mo¿e byæ uzyskany dla drugiego, nawet niezale¿nie od jego zgody;
kan. 71 zawiera przepisy mówi¹ce o tym, ¿e nikt nie ma obowi¹zku korzystaæ
z reskryptu udzielonego tylko dla w³asnego po¿ytku, chyba ¿e sk¹din¹d jest
do tego kanonicznie zobowi¹zany. Kanony 77 i 80 dotycz¹ przywilejów, do
których odnosz¹ siê normy o reskryptach. W rzeczywisto�ci ostatecznym
celem reskryptów jest powszechne dobro, w którym nastêpuje integracja
dobra indywidualnego z dobrem wspólnoty. Przy czym nale¿y zaznaczyæ, ¿e
dobro wspólnoty i dobro pojedynczej osoby nie s¹ niekompatybilne i czêsto
z korzy�ci jednostki od samego pocz¹tku bior¹ pocz¹tek po¿yteczne efekty
tak¿e i dla innych osób. St¹d widaæ bardzo jasno, ¿e tego typu korzy�ci zosta³y
udzielone po to, a¿eby adresat móg³ dzia³aæ we wspólnocie z jeszcze wiêkszym
po¿ytkiem16.

6. W³adze kompetentne do udzielania reskryptu

Kanon 59 stanowi, ¿e autorem reskryptu jest kompetentna w³adza wyko-
nawcza. Ró¿ne organy hierarchiczne, do których nale¿y wydawanie reskryp-
tów, mog¹ znajdowaæ siê na tym samym poziomie, lub te¿ nie. Kiedy ten sam
typ ³aski mo¿e byæ udzielony przez ró¿ne rodzaje w³adzy, nale¿y wzi¹æ pod
uwagê kan. 139 § 1, wed³ug którego w³adza wykonawcza jakiego� organu
w³adzy hierarchicznej nie ulega zawieszeniu przez fakt, ¿e kto� zwróci³ siê do
innego organu w³adzy bêd¹cego na tym samym poziomie, albo nawet wy¿-
szym. Ten sam kanon w § 2 stanowi, ¿e do sprawy przedstawionej w³adzy

16 Por. E. Labandeira, Trattato�, dz. cyt., s. 327.
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wy¿szej nie powinna mieszaæ siê ni¿sza, chyba ¿e z wa¿nej i nagl¹cej przyczy-
ny, w którym to wypadku winna natychmiast powiadomiæ o tej¿e przyczynie
w³adzê wy¿sz¹.

Zdarzaj¹ siê równie¿ sytuacje, ¿e dla tego samego przypadku wymaga siê
dzia³ania dwóch ró¿nych organów w³adzy, z których ka¿dy musi wydaæ w³a-
sny akt prawny dotycz¹cy tej samej materii. Niekiedy uzyskanie reskryptu ze
strony jakiego� organu w³adzy uwarunkowane jest przez wydanie decyzji tej
samej natury przez inny organ hierarchiczny. W pierwszym przypadku jako
przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ kan. 609 § 2, gdzie na erekcjê klasztoru mniszek, po
uzyskaniu wcze�niej pisemnej zgody biskupa diecezjalnego, wymagane jest
ponadto zezwolenie Stolicy Apostolskiej. Natomiast jako przyk³ad drugiego
przypadku mo¿e pos³u¿yæ kan. 693, gdzie wydanie indultu dla cz³onka wspól-
noty zakonnej, który jest duchownym, uwarunkowane jest uprzednim znalezie-
niem biskupa, który go inkardynuje do diecezji lub przynajmniej przyjmie na
okres próby.

Kanony 64 i 65 okre�laj¹ kryteria chronologiczne i hierarchiczne, wed³ug
których nale¿y przedstawiæ pro�by, a¿eby unikn¹æ ewentualnych konfliktów
interesów. Kryterium chronologiczne rozró¿nia pro�bê wcze�niejsz¹ i pó�niej-
sz¹, natomiast hierarchiczne mówi o tym, ¿e pro�ba mo¿e byæ skierowana do
organu w³adzy na tym samym poziomie b¹d� znajduj¹cego siê na innym pozio-
mie w stosunku do tego organu w³adzy, do którego by³a skierowana uprzednia
pro�ba.

Kanon 64 stanowi: �Zachowuj¹c nienaruszone prawo Penitencjarii
w odniesieniu do zakresu wewnêtrznego, ³aska, której odmówi³a jakakolwiek
dykasteria Kurii Rzymskiej, nie mo¿e byæ wa¿nie udzielona przez inn¹ dyka-
steriê tej¿e Kurii lub przez inn¹ kompetentn¹ w³adzê � ni¿sz¹ od Biskupa Rzym-
skiego � bez zgody dykasterii, z któr¹ sprawê zaczêto za³atwiaæ�. W³a�ciwe
zastosowanie tej¿e normy wymaga u�ci�lenia trzech elementów. Pierwszy
element zak³ada rzeczywist¹ odmowê udzielenia pewnej ³aski przez pewn¹
dykasteriê Kurii Rzymskiej. To znaczy nie chodzi tutaj o ³askê przypuszczalnie
odmówion¹ ze wzglêdu na milczenie administracyjne17, ale o odmowê wyra-
¿on¹ w sposób bezpo�redni.

Drugi element, na bazie dyspozycji kan. 59 § 2, stanowi, ¿e przepisy te
musz¹ byæ stosowane równie¿ w stosunku do zezwoleñ, chyba ¿e stwierdza
siê co� innego, chocia¿ tekst odnosi siê do pro�by i udzielenia ³aski rozumianej
tutaj w sensie szerokim. Na podstawie przepisu kan. 64, odmowa ze strony
jakie� dykasterii Kurii Rzymskiej uprawnionej do wydania reskryptów dotyczy
nie tylko pozosta³ych dykasterii tej¿e Kurii, ale równie¿ podleg³ych organów
w³adzy wykonawczej. Jednak¿e przepis ten nie odnosi siê do Papie¿a ani do
tego¿ organu w³adzy, który odmówi³ ³aski, ani Penitencjarni Apostolskiej, je�li
udzielenie dotyczy zakresu wewnêtrznego.

17 Por. kan. 57.
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Trzeci element stanowi, ¿e chodzi o tê sam¹ ³askê. To znaczy musi tutaj
zachodziæ identyczno�æ pomiêdzy korzystaj¹cym z ³aski a przedmiotem. Bio-
r¹c pod uwagê te za³o¿enia, przepis okre�la jako niewa¿ne udzielenie ³aski
przez jak¹� dykasteriê albo jaki� inny podporz¹dkowany organ w³adzy, je�li
³aska ta zosta³a wcze�niej odmówiona przez jak¹� dykasteriê Kurii Rzymskiej,
o ile nie ma zgody tej dykasterii, która jej wcze�niej odmówi³a. Jednak¿e w tym
wypadku nie wystarczy tylko zwyk³a wzmianka o odmowie w udzielonym re-
skrypcie. Zasada ta nie dotyczy jednak przypadku jakie� ³aski, która zosta³a
odmówiona przez jak¹� dykasteriê, a pó�niej zosta³a udzielona przez Papie¿a,
chocia¿ w pro�bie nie zosta³a wspomniana odmowa, i dlatego nie jest wyma-
gana zgoda dykasterii, która uprzednio odmówi³a tej¿e ³aski. Co nie przekre�la
faktu, ¿e tego typu dzia³anie ze strony prosz¹cego mo¿e byæ niegodziwe,
a reskrypt, chocia¿ wa¿ny, mo¿e byæ odwo³any18.

Kanon 65 zawiera przepisy dotycz¹ce udzielania ³ask, które s¹ w kompe-
tencji organów w³adzy hierarchicznej nie nale¿¹cych do Stolicy Apostolskiej.
Kanon ten stanowi:

§ 1. Zachowuj¹c przepisy §§ 2 i 3, nikt nie mo¿e, bez wspomnienia
o odmowie, prosiæ innego ordynariusza o ³askê, której odmówi³ w³asny ordyna-
riusz. Po zawiadomieniu o odmowie, ordynariusz nie powinien udzielaæ ³aski,
bez rozwa¿enia racji, dla których pierwszy ordynariusz jej odmówi³.

§ 2. £aski nie udzielonej przez wikariusza generalnego lub wikariusza
biskupiego, nie mo¿e wa¿nie udzieliæ inny wikariusz tego¿ biskupa, nawet po
rozwa¿eniu racji, dla których poprzedni wikariusz jej odmówi³.

§ 3. Bez powiadomienia o odmowie, biskup diecezjalny niewa¿nie udziela
³aski, której uprzednio odmówi³ wikariusz generalny lub wikariusz biskupi. Na-
tomiast po odmowie ³aski przez biskupa diecezjalnego, wikariusz generalny lub
wikariusz biskupi nie mo¿e jej wa¿nie udzieliæ bez zgody biskupa nawet po
zawiadomieniu o odmowie.

Pierwszy paragraf tego kanonu dotyczy pró�b skierowanych do ró¿nych
ordynariuszy tej samej rangi, gdzie stwierdza siê ¿e nie mog¹ oni udzielaæ ³aski
bez uprzedniego rozwa¿ania racji ordynariusza, który jej wcze�niej odmówi³.
W sposób niegodziwy dzia³a równie¿ prosz¹cy, który w swojej pro�bie pomin¹³
poprzedni¹ odmowê. Fakt ten mo¿e spowodowaæ nawet anulowanie reskryp-
tu, je¿eli taka by³aby praktyka lub styl kurii ordynariusza, który wyda³ reskrypt.
Kodeks Kanonów Ko�cio³ów Wschodnich, na bazie kan. 1530, stanowi, ¿e
reskrypt wydany w ten sposób nie tylko jest niegodziwy, ale równie¿ jest nie-
wa¿ny. W przypadku, w którym prosz¹cy w skierowanej pro�bie wspomnia³
o uprzedniej odmowie jej udzielenia, wówczas niegodziwie dzia³a organ w³adzy
hierarchicznej, który udziela takiej ³aski, bez uprzedniego rozwa¿enia racji
ordynariusza, który jej odmówi³.

18 Por. J. Miras, J. Canosa, E. Baura, Compendio di diritto�, dz. cyt., s. 245�246.
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Paragrafy 2 i 3 kan. 65 okre�laj¹ porz¹dek udzielania reskryptów ze stro-
ny wiêkszej ilo�ci organów w³adzy nale¿¹cych do tej samej struktury hierar-
chicznej. W paragrafie 2 znajduj¹ siê one na tym samym poziomie, posiadaj¹c
w³adz¹ zastêpcz¹, natomiast w paragrafie 3 mowa jest o organach w³adzy
znajduj¹cych siê na ró¿nych poziomach. Odno�nie do paragrafu 2 mo¿na za-
uwa¿yæ, ¿e zosta³y tutaj powtórzone kryteria przewidziane dla Kurii Rzymskiej
z kan. 64. Udzielenie reskryptu przez wikariusza generalnego lub biskupiego
jest wa¿ne, o ile nie zosta³o odmówione przez innego wikariusza tego samego
biskupa. Chocia¿ w kanonie nie jest to wyra�nie powiedziane, to jednak
wydaje siê logiczne, ¿e by³oby wa¿ne udzielenie reskryptu przez drugiego wi-
kariusza generalnego albo biskupiego, za zgod¹ pierwszego wikariusza, który
uprzednio odmówi³ jego udzielenia, a t¹ zgod¹ odwo³a³ pierwotn¹ odmowê.

Przepisy zawarte w kan. 65 strzeg¹ jednolito�ci w wykonywaniu w³adzy
wykonawczej przynale¿nej biskupowi w udzielaniu reskryptów. W sposób ana-
logiczny, chocia¿ bardziej ogólnie, stanowi¹ o tym kanony 473 § 1 i 480. To jest
motywem, dla którego w kan. 65 § 3 nie wchodzi w grê kryterium hierarchicz-
ne, w ten sposób, ¿e ³aska udzielona przez biskupa jest niewa¿na, je¿eli
w pro�bie nie wspomina siê o ewentualnej wcze�niejszej odmowie ze strony
jednego z jego wikariuszy generalnych lub biskupich.

7. Postêpowanie administracyjne odno�nie reskryptów

Proces formowania reskryptu rozpoczyna siê wraz ze sformu³owaniem
i skierowaniem pro�by przez prosz¹cego do kompetentnego organu w³adzy.

Zasada generalna zawarta w kanonach 60 i 61 stanowi, ¿e wszyscy mog¹
zwracaæ siê o udzielenie reskryptów, o ile prawo wyra�nie tego im nie zabra-
nia. Prosz¹cy, który przedstawia pro�bê do kompetentnego organu w³adzy
o udzielenie pewnej ³aski, mo¿e to uczyniæ równie¿ dla innej osoby, nawet bez
jej wiedzy i zgody. Jednak¿e od tej zasady istniej¹ wyj¹tki, np. w kann. 241,
293, 597, 690, 735, gdzie osoba prosz¹ca o reskrypt musi byæ identyczna
z osob¹ jego beneficjenta. W kan. 61 jest przewidziana mo¿liwo�æ uzyskania
reskryptu dla drugiej osoby niezale¿nie od jej zgody, i jest on wa¿ny przed jego
akceptacj¹, która hipotetycznie mog³aby nawet nigdy nie mieæ miejsca. Jed-
nak¿e w pewnych okoliczno�ciach, aby reskrypt móg³ uzyskaæ swoj¹ skutecz-
no�æ, konieczna jest jego akceptacja ze strony osoby zainteresowanej, jak to
zachodzi na przyk³ad w przypadku kan. 692, odno�nie do indultu odej�cia
z instytutu zakonnego, który do jego wa¿no�ci musi byæ zaakceptowany
w momencie notyfikacji.

W tej fazie rozwa¿enia pro�by kompetentne w³adze gromadz¹ konieczne
elementy do oceny okoliczno�ci, które uzasadniaj¹ lub nie udzielenie reskryptu,
o który poproszono. W tej fazie mog¹ wyst¹piæ dwie wady, o których stanowi
kan. 63, które czyni¹ niewa¿nym wydany akt administracyjny: subrepcja, czyli
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zatajenie prawdy, i obrepcja, czyli przedstawienie nieprawdy. Je¿eli w przed-
stawionej pro�bie o udzielenie reskryptu ³aski brakuje czego�, co powinno byæ
przedstawione dla wa¿no�ci, inaczej mówi¹c nastêpuje zatajenie prawdy, czyli
subrepcja, ale pomimo tego organ w³adzy wydaje reskrypt z zaznaczeniem,
¿e udziela go z w³asnej inicjatywy (motu proprio), wówczas brak ten zosta³
uwa¿niony19. W przeciwieñstwie do subrepcji, obrepcja, która zasadza siê
na przedstawieniu nieprawdy w przyczynach sk³aniaj¹cych w pro�bie o udzie-
lenie reskryptu, nie mo¿e zostaæ uwa¿niona na podstawie klauzuli motu pro-
prio. Bardzo czêsto fa³szywo�æ przedstawionych przyczyn ukazuje animus
doli, czyli chêæ oszustwa. Poza tym, nie mo¿na udzieliæ jakie� ³aski bez wy-
starczaj¹cej przyczyny i w rzeczywisto�ci brak takiej przyczyny w wielu wy-
padkach powoduje niewa¿no�æ udzielonej ³aski20.

Postêpowanie administracyjne kompetentnej w³adzy, która ocenia oko-
liczno�ci i decyduje o tym, czy udzieliæ ³aski, o któr¹ proszono, koñczy siê wraz
ze z³o¿eniem podpisu na wydanym reskrypcie.

8. Skuteczno�æ i wykonanie reskryptów

Odno�nie do wywo³ania skutków prawnych, kan. 62 rozró¿nia dwa rodza-
je reskryptów: maj¹ce wykonawcê i te bez wykonawcy. Reskrypty bez wyko-
nawcy (in forma gratiosa) nabieraj¹ mocy prawnej od momentu ich wyda-
nia. Natomiast reskrypty z wykonawc¹ (in forma commissoria) nabieraj¹
mocy w momencie ich wykonania. Reskrypty wydane in forma commisso-
ria, s¹ udzielane po�rednio przez wykonawcê. Tego rodzaju powierzenie
kompetencji do wykonania reskryptu mo¿e byæ obowi¹zkowe, gdy wykona-
wca nie mo¿e odmówiæ wykonania reskryptu, lub te¿ fakultatywne (in forma
voluntaria), kiedy wykonawca podejmuje decyzjê o wykonaniu reskryptu
wed³ug w³asnego, roztropnego uznania � tak jak to mówi przepis w kan. 7021.
Reskrypt, który przewiduje udzia³ wykonawcy, zazwyczaj jest wydany przez
ordynariusza adresata reskryptu, który zazwyczaj dzia³a jako jego wyko-
nawca. Poza wyj¹tkiem, kiedy postanowiono co� innego, bêdzie on tym, który
powiadomi beneficjenta i zaproponuje datê wykonania reskryptu. Zdarza siê
jednak, ¿e reskrypt jest przekazany bezpo�rednio do prosz¹cego o reskrypt
b¹d� jego beneficjenta, wówczas ten powinien sam zwróciæ siê do wykonaw-
cy z otrzymanym reskryptem, aby przyst¹piæ do jego wykonania. W ka¿dym
razie wykonawca nie mo¿e dzia³aæ przed otrzymaniem reskryptu, tak jak
to stanowi przepis kan. 40. W obydwu przedstawionych przypadkach, o ile
w samym reskrypcie nie zosta³a okre�lona data jego wykonania, zainteresowany

19 Por. J. Miras, J. Canosa, E. Baura, Compendio di diritto�, dz. cyt., s. 253.
20 Por. kan. 90.
21 Por. J. Krukowski, Administracja�, dz. cyt., s. 125.
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sam mo¿e wybraæ czas jego wykonania22. Taka prerogatywa mo¿e zostaæ
udzielona zainteresowanemu, poniewa¿ w samej idei reskryptu znajduje siê
jakie� szczególe dobro osobiste danego podmiotu, pod warunkiem ¿e nie bê-
dzie tutaj mia³o miejsce jakie� oszustwo lub podstêp.

Wykonanie reskryptów powinno byæ dokonane w formie pisemnej, gdy
chodzi o reskrypty odnosz¹ce siê do zakresu zewnêtrznego, jak to stanowi
kan. 37 w odniesieniu do jakiegokolwiek aktu administracyjnego szczegó³owe-
go. Ten przepis odnosi siê tylko do godziwo�ci, a nie do wa¿no�ci wykonania,
o ile wyra�nie nie zosta³o przewidziane co� przeciwnego. Wymóg pisemno�ci
bierze siê st¹d, ¿e jest to zwyczajny i najprostszy �rodek weryfikacji aktów,
które maj¹ byæ skuteczne w zakresie zewnêtrznym. Wykonanie reskryptu
w tej formie, u³atwia precyzyjne wskazanie momentu, kiedy reskrypt powo-
duje skutki prawne. Nastêpuje to wówczas, gdy podpisuje siê dokument dla
wykonawcy, niezale¿nie od faktu, ¿e jego udzielenie musi byæ jeszcze notyfiko-
wane jego adresatowi. Informacje, które towarzysz¹ wykonaniu reskryptu,
niekoniecznie musz¹ byæ ujête w formie pisemnej, aczkolwiek by³oby korzy-
stne umieszczenie ich w jakim� dokumencie, ró¿nym od dokumentu dotycz¹-
cego wykonania.

Kanon 68 stanowi, ¿e dla godziwo�ci, a nie dla wa¿no�ci reskryptu pocho-
dz¹cego ze Stolicy Apostolskiej, dla którego nie zosta³ przewidziany wyko-
nawca, jest wymagane, aby zosta³ on przedstawiony ordynariuszowi w trzech
wypadkach:

1. je¿eli tak jest przewidziane w samym reskrypcie;
2. je¿eli reskrypt dotyczy spraw publicznych;
3. je¿eli jest konieczna weryfikacja niektórych warunków.
W niektórych przypadkach mog¹ siê pojawiæ pewne problemy odno�nie

do interpretacji wiêkszej ilo�ci reskryptów dotycz¹cych tej samej materii, które
zawieraj¹ sprzeczne dyspozycje. W KPK kwestie te reguluje kan. 67, który
stanowi, ¿e:

§ 1 je�li siê zdarzy, ¿e w jednej i tej samej sprawie uzyskano dwa przeciw-
ne reskrypty, wtedy szczegó³owy przewa¿a nad ogólnym, w tym, co zosta³o
szczegó³owo wyra¿one;

§ 2. je�li s¹ jednakowo szczegó³owe lub ogólne, wcze�niejszy przewa¿a
nad pó�niejszym, chyba ¿e w pó�niejszym wyra�nie zaznaczono o poprzednim,
albo ten, który wcze�niej uzyska³ reskrypt, dot¹d z niego nie korzysta³ podstêp-
nie lub wskutek swego oczywistego zaniedbania;

§ 3. W w¹tpliwo�ci czy reskrypt jest wa¿ny lub nie, nale¿y siê odnie�æ do
dawcy reskryptu.

Jednak¿e nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e kryterium chronologiczne po-
miêdzy przeciwstawnymi aktami administracyjnymi jest ró¿ne w stosunku

22 Por. kan. 69.
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do dwóch rodzajów aktów administracyjnych szczegó³owych. W przypadku
reskryptów przewa¿a reskrypt wcze�niejszy, podczas gdy w przypadku
dekretów szczegó³owych przewa¿a dekret pó�niejszy, w takim stopniu, w ja-
kim jest z nim sprzeczny23. W rzeczywisto�ci, udzielenie jakiego� reskryptu
suponuje pocz¹tek sytuacji sprzyjaj¹cej dla jego adresata, której ustania siê
nie przewiduje, o ile organ w³adzy nie wyrazi takiej intencji, natomiast dekrety
przedstawiaj¹ sob¹ decyzjê organu w³adzy, który z w³asnej inicjatywy mo¿e
dokonaæ modyfikacji dekretu wcze�niejszego w wyniku nowej oceny zaistnia-
³ych okoliczno�ci.

W celu ustalania priorytetu chronologicznego, bierze siê pod uwagê datê
wydania reskryptu, a nie datê jego wykonania, równie¿ w tych przypadkach,
kiedy w akcie wydania zosta³ mianowany wykonawca.

Beneficjent otrzymuje pewn¹ ³askê z upowa¿nieniem do decydowania
o jej u¿yciu. Pozostaje jednak przedmiotem jego wolnego wyboru korzystanie
lub nie z tego, co zosta³o mu przyznane, jak równie¿ mo¿liwo�æ u¿ywania,
kiedy uzna to za stosowne. Pomimo tego KPK w kan. 71 przewiduje obowi¹-
zek u¿ywania reskryptu poprzez zawart¹ klauzulê. Kanon ten stanowi, ¿e nikt
nie ma obowi¹zku korzystaæ z reskryptu udzielonego tylko dla w³asnego po¿yt-
ku, chyba ¿e sk¹din¹d jest do tego kanonicznie zobowi¹zany. Nie chodzi oczy-
wi�cie o ³askê, która zosta³a udzielona beneficjentowi, a¿eby ten jej u¿ywa³ dla
dobra innej osoby, ale chodzi o tê, która zosta³a udzielona wy³¹cznie dla jego
korzy�ci, i osoba ta jest zobligowana do jej u¿ywania dla innej przyczyny.
W tym wypadku obowi¹zek u¿ywania reskryptu mo¿e mieæ ró¿norodny cha-
rakter: naturalny, moralny, jak równie¿ i prawny. W rzeczywisto�ci zosta³o
postanowione, ¿e osoba, która otrzyma³a reskrypt wy³¹cznie dla w³asnej ko-
rzy�ci, nie jest zobowi¹zana do jego u¿ywania, o ile z innego tytu³u nie wynika
dla niej kanoniczny obowi¹zek, to znaczy obowi¹zek bazuj¹cy na prawie i prze-
widziany przez kanoniczny porz¹dek prawny, ale który pojawi³ siê z innego
tytu³u ni¿ ten, który le¿a³ u podstaw udzielania ³aski. W tym za³o¿eniu, tak jak to
zachodzi w przypadku, które prawo kanoniczne okre�la jako niegodziwe i szko-
dliwe opó�nienie w wykonaniu reskryptu24, ukazuje siê natura publiczna aktu.
Charakter publiczny, w niektórych przypadkach, mo¿e narzuciæ adresatowi
reskryptu ograniczenie jego autonomii, która jest typow¹ charakterystyk¹ dla
tego typu aktów administracyjnych, których tre�ci¹ jest udzielona ³aska.

Moc prawna reskryptów, tak jak aktów administracyjnych szczegó³owych,
nie wygasa wraz z chwil¹ ustania prawa tego, który go wyda³, chyba ¿e co
innego wyra�nie w prawie zastrze¿ono, tak jak to stanowi kan. 46. Nie s¹
odwo³ywane automatycznie na mocy pó�niejszej, przeciwnej ustawy25.

23 Por. kan. 53.
24 Por. kan. 69.
25 Por. kan. 73.
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Kompetentny organ w³adzy mo¿e poleciæ jego odwo³anie, lub te¿ w momencie
udzielania mo¿e okre�liæ datê i okoliczno�ci, które determinuj¹ ustanie jego
mocy prawnej. W tych przypadkach jednak jest mo¿liwe uzgodnienie ich przed-
³u¿enia, które wyd³u¿a okres ich skuteczno�ci. Co do reskryptów wydanych
przez Stolicê Apostolsk¹, biskup diecezjalny mo¿e dokonaæ ich przed³u¿enia
na okre�lony czas, który nie mo¿e jednak przekroczyæ trzech miesiêcy. Stano-
wi¹c o tym, kan. 72 precyzuje, ¿e takiego przed³u¿enia biskup mo¿e udzieliæ
tylko jednorazowo i dla s³usznej przyczyny. Istnieje równie¿ mo¿liwo�æ odwo-
³ywania siê od udzielonego reskryptu. Jednak¿e prawo to nie dotyczy reskryp-
tów udzielonych przez Ojca �wiêtego lub Sobór Powszechny26.

9. Pozwolenia i ³aski udzielone w formie oraculum vivae vocis

Chocia¿ pozwolenia i ³aski wydane w formie oraculum vivae vocis, to
znaczy ustnie, s¹ regulowane przez prawodawcê przepisami odno�nie do re-
skryptów � tak jak stanowi kan. 59 § 2 � to jednak te akty prawne, w �cis³ym
sensie, nie s¹ reskryptami. Nie posiadaj¹ one cech w³a�ciwych reskryptom,
poniewa¿ zosta³y wydane w formie ustnej, a nie pisemnej, nie s¹ ani przywile-
jem, ani dyspens¹, chyba ¿e nie postanowiono czego� innego27. Eduarado La-
bandeira uwa¿a, ¿e co prawda koncesje udzielane ustnie, o których stanowi
kan. 59 § 2, nie s¹ reskryptami, to jednak posiadaj¹ tê sam¹ tre�æ, co one
i dlatego s¹ z nimi zrównane odno�nie do regulacji prawnych i skutków28.

W przypadku pozwoleñ nale¿y zaznaczyæ, ¿e w KPK nie istnieje jedno-
znaczny termin na okre�lenie aktu prawnego, przez który organ w³adzy udziela
jakiemu� podmiotowi uprawnienia do u¿ywania okre�lonego prawa w taki
sposób, ¿e to korzystanie nie bêdzie niegodziwe ani niewa¿ne. W przepisach
prawa kanonicznego bardzo czêsto stosuje siê dla nich inne okre�lenia, takie
jak: zezwolenie, uprawnienie, dopuszczenie itp., co wydaje siê odpowiadaæ
zawarto�ci danego aktu prawnego.

W wielu wypadkach pozwolenia maj¹ na celu uregulowanie ze strony
organu w³adzy korzystania z praw, w odniesieniu do dobra wspólnego29.

Od momentu jednak, kiedy pozwolenie nabiera charakteru koncesyjnego,
wówczas upodabnia siê do udzielania ³aski, co stanowi w³a�nie tre�æ reskryp-
tów. Ta okoliczno�æ wyja�nia dyspozycje kan. 59 § 2, który rozci¹ga przepisy
prawne dotycz¹ce reskryptów na akty prawne, za po�rednictwem których
udziela siê pozwoleñ. Udzielenie ³aski ró¿ni siê tym od udzielenia pozwolenia
w �cis³ym sensie, ¿e dotyczy dyskrecjonalnej oceny dokonanej przez organ

26 Por. kan. 1732.
27 Por. J. Garcia, Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Roma 1996, s. 242.
28 Por. E. Labandeira, Trattato..., dz. cyt., s. 324�325.
29 Por. kan. 223.
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w³adzy, natomiast w przypadku ³ask udzielonych w �cis³ym sensie, dzia³anie
organu w³adzy powoduje powstanie nowego prawa, a w przypadku pozwole-
nia organ w³adzy uwalnia tylko od prawnego ograniczenia, pozwalaj¹c tym
samym na godziwe i wa¿ne korzystanie z okre�lonego uprawnienia.

Równie¿ koncesje nadane w formie oraculum vivae vocis, czyli w for-
mie ustnej, poprzez które udziela siê lub odmawia ³aski, s¹ regulowane za
po�rednictwem przepisów dotycz¹cych reskryptów30, o ile nie postanowiono
czego� innego.

Odno�nie do zakresu wewnêtrznego nie istnieje ¿adna norma ogólna,
która nakazywa³aby formê pisemn¹ aktów. Taka norma natomiast istnieje
w stosunku do szczegó³owych aktów administracyjnych wydanych dla zakre-
su zewnêtrznego31. Zasada ta pozwala przypuszczaæ, ¿e akty wydane w for-
mie oraculum vivae vocis stanowi¹ tutaj wyj¹tek.

Jak mo¿na zauwa¿yæ, w obydwu powy¿szych sytuacjach dla skuteczno-
�ci aktów prawnych wymagane s¹ ró¿ne rekwizyty. Te dla zakresu zewnêtrz-
nego s¹ bardziej wymagaj¹ce, poniewa¿ dobro osobiste beneficjenta mo¿e wej�æ
w konflikt z dobrem publicznym. Natomiast w przypadku zakresu wewnêtrz-
nego rekwizyty s¹ mniej wymagaj¹ce, gdy¿ poprzez udzielenie jakiej� ³aski,
wp³ywa siê bezpo�rednio na dobro duchowe beneficjenta, bez konieczno�ci
jakiej� szczególnej harmonizacji z interesem ogólnym, od momentu gdy ryzyko
odno�nie dobra publicznego jest minimalne. W ka¿dym razie, porz¹dek prawny
przewiduje okre�lone akty kontroli i wymaga weryfikacji w przypadkach,
kiedy koncesja udzielona ustnie, mo¿e posiadaæ skuteczno�æ w zakresie ze-
wnêtrznym. W takich przypadkach, wed³ug przepisu kan. 74, beneficjent jest
obowi¹zany udowodniæ j¹ w zakresie zewnêtrznym, ilekroæ kto� domaga siê
tego zgodnie z prawem.

Riassunto

RESCRITTO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO DELLA CHIESA

L’articolo „Rescritto nel diritto amministrativo della Chiesa”, presenta il rescritto
nel contesto del diritto amministrativo canonico, analizzando in particolare la normati-
va vigente riguardo a questo atto giuridico. Come introduzione viene brevemente
presentata la storia del diritto amministrativo nell’ambito statale. La sua nascita è stata
legata all’elaborazione della dottrina della divisione dei poteri, applicata per la prima
volta in Francia con la Rivoluzione del 1789. Il fenomeno della divisione dei poteri
si trasfuse poi nei Paesi che a tale cambiamento si ispirarono. Come disciplina delle
scienze giuridica piuttosto recente.

30 Por. kan. 59 § 2.
31 Por. kan. 37.
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Successivamente viene esposto lo sviluppo del diritto amministrativo nell’ambito
del diritto canonico. Fra gli studiosi del diritto canonico, fino ad oltre la metà degli anni
sessanta, non si parlava di diritto amministrativo come ramo a sé stante nell’ordina-
mento canonico, fino alla promulgazione da parte di Paolo VI della Costituzione Apo-
stolica „Regimini Ecclesiae Universae” del 15 agosto 1967.

Poi viene presentata la nozione dell’atto amministrativo, fra i quali rientra il res-
critto. Il paragrafo seguente è dedicato alla nozione di rescritto, è viene presentata
anche la sua breve storia dall’antichità fino al Codice di Diritto Canonico del 1983, dove
nel can. 59 § 1 ne è data la nozione, quale atto amministrativo dato per iscritto dalla
competente autorità esecutiva, per mezzo del quale, di sua stessa natura, su petizione
di qualcuno, viene concesso un privilegio, una dispensa o un’altra grazia. Successiva-
mente vengono presentate le sue caratteristiche comuni con gli altri atti amministrativi:
si tratta di un atto amministrativo singolare, concreto, unilaterale, extragiudiziale, ema-
nato dalla potestà esecutiva. Nei seguenti paragrafi vengono analizzate le caratteristi-
che specifiche dei rescritti, in quanto cioè risposta a una petizione, emanata per iscritto,
contenente la concessione di una grazia; la sua motivazione deve essere stata espres-
sa direttamente dal richiedente e il suo fine l’ultimo è il bene di una o più persone.
Si analizza poi la questione delle autorità competenti per la sua emanazione. Succes-
sivamente si presenta il procedimento amministrativo nella formazione dei rescritti, con
l’analisi del problema del soggetto che può chiederli e si indica quali possono essere
i vizi nel processo della richiesta. Poi viene tratta la questione dell’efficacia dei rescritti
ed i modi ed i principi della loro esecuzione. L’ultimo paragrafo è dedicato alla conces-
sione delle licenze e delle grazie fatta a viva voce. Anche se licenze ed altre grazie
emanate in questo modo non sono rescritto, però secondo le disposizioni del Codice
sono regolate dalle disposizioni stabilite riguardanti rescritti. I requisiti richiesti per
gli atti giuridici dipendono dal foro per il quale sono stati destinati. Sono più
esigenti quelli previsti per il foro esterno, invece lo sono meno quelli destinati nel foro
interno.

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. Sekretarz Nuncjatury Apostolskiej, obecnie pracuj¹cy w Watykanie,
w Sekcji Sekretariatu Stanu ds. Stosunków z Pañstwami.

Autor ksi¹¿ki Il diritto amministrativo della Chiesa nella letteratura canonisti-
ca polacca, Roma 2001; recenzji ksi¹¿ki Sennen Corrà, Bruno F. Pighin, Il vescovo
emerito. Riflessioni confidenziali e profilo giuridico, Pordenone 2001, w: �Ius Eccle-
siae�, XIV (2002), s. 286�288; oraz artyku³ów, m.in.: Kanonizacja prawa cywilnego,
�Kieleckie Studia Teologiczne�, 3 (2004), s. 355�365; Stolica Apostolska w obronie
praw wierz¹cych w stosunkach 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 Sandomierskie�, 13 (2006), z. 3, s. 69�90.
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Ks. Jan Krajczyñski � Warszawa

PRAWO DZIECKA DO POCZÊCIA W SPOSÓB LUDZKI

Wstêp

Prawo kanoniczne gwarantuje dzieciom wielorakie prawa, indywidualne
i spo³eczne, przys³uguj¹ce im z racji godno�ci ludzkiej, naturalnej i nadprzy-
rodzonej, oraz inkorporacji do wspólnoty Ko�cio³a. Po�ród nich s¹ te¿ takie,
które przys³uguj¹ dzieciom znajduj¹cym siê w okresie prenatalnym. Ochrona
prawna dzieci ju¿ od chwili poczêcia � i to absolutna � nie dziwi, wszak jedn¹
z podstawowych funkcji prawa ko�cielnego jest s³u¿ba cz³owiekowi od po-
cz¹tku jego istnienia a¿ do jego naturalnej �mierci.

Gros wspomnianych uprawnieñ podmiotowych, jakie przys³uguj¹ dzieciom,
posiada swe �ród³o w godno�ci osoby ludzkiej. Owa godno�æ �bêd¹ca podsta-
w¹ praw i etycznych imperatywów, na których pod³o¿u usi³owano i wci¹¿ usi-
³uje siê budowaæ ludzkie spo³eczeñstwo�1, domaga siê okre�lonej postawy
wszystkich cz³onków tej spo³eczno�ci, o ile posiada ona wolê zapewnienia dzie-
ciom dóbr, które przys³uguj¹ im z tytu³u przynale¿no�ci do rodzaju ludzkiego.

Jest zrozumia³e, ¿e skoro poczêcie ¿ycia ludzkiego jest pocz¹tkiem osoby2,
a godno�æ osoby ludzkiej stanowi podstawê okre�lonych praw, jakimi cieszy
siê cz³owiek ju¿ na etapie prenatalnym, ta sama godno�æ powinna równie¿
determinowaæ wszelkie dzia³ania, które prowadz¹ do powstania jednostkowe-
go ¿ycia ludzkiego. Wspomniana kwestia poczêcia dziecka w sposób w pe³ni

�Kieleckie Studia Teologiczne�
8 (2009), s. 77�91

1 Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Dignitas personae dotycz¹ca niektórych
problemów bioetycznych, 36 � (http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
cfaith/documentsrc_con_cfaith_d � 2009.01.29). Na temat samej godno�ci osoby
ludzkiej por. m.in.: Ioannes XXIII, Enc. Pacem in terris, 9�10; KDK 12�18, Ioannes
Paulus II, Enc. Redemptor hominis, 7�10, 13�21; ten¿e, Enc. Dives in misericordia, 6;
J. Messner, Czym jest godno�æ ludzka?, w: Moralno�æ chrze�cijañska, �Kolekcja Com-
munio� 2, Poznañ � Warszawa 1987, s. 49�59.

2 Por. R. Otowicz, Etyka ¿ycia. Bioetyczny i teologiczny kontekst problematyki
¿ycia poczêtego, Kraków 1998, s. 174�184.
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odpowiadaj¹cy przyrodzonej godno�ci osoby ludzkiej stanowi przedmiot docie-
kañ autora niniejszego opracowania. Celem poszukiwañ, ograniczonych jedy-
nie do prawa kanonicznego, jest chêæ odpowiedzi na pytanie, jakie warunki
nale¿y zrealizowaæ, by mo¿na mówiæ o ochronie prawnej faktycznego po-
cz¹tku ¿ycia ludzkiego. Innymi s³owy, w jakich realiach spo³eczno-prawnych
powinien dokonaæ siê akt poczêcia dziecka, aby mo¿na by³o z ca³¹ pewno�ci¹
stwierdziæ, ¿e dane ¿ycie ludzkie zosta³o zapocz¹tkowane w sposób autentycz-
nie ludzki, w niczym nie uw³aczaj¹cy godno�ci osoby ludzkiej, z poszanowa-
niem jej naturalnych i niezbywalnych praw.

Wspomniana kwestia jawi siê wspó³cze�nie � w epoce, w której wiele
mówi siê o reprodukcyjnej wolno�ci ma³¿onków i wspomaganej prokreacji ludz-
kiej � jako szczególnie wa¿na3. Od odpowiedzi na wymienione pytania zale¿y
m.in., czy bêdzie mo¿na dopu�ciæ, jako odpowiadaj¹ce naturze ludzkiej, klono-
wanie reprodukcyjne oraz sztuczn¹ inseminacjê, w tym: zap³odnienie heterolo-
giczne, zap³odnienie homologiczne w próbówce, zap³odnienie in vitro.

Przedstawione wy¿ej cele badawcze autor zamierza osi¹gn¹æ z pomoc¹
metody analizy i syntezy. Poniewa¿ zasady prawne przyjête w KPK pozostaj¹
w �cis³ej relacji wobec aktualnej doktryny Ko�cio³a, teren badañ naukowych
stanowiæ bêd¹ w tym przypadku nie tylko stosowne �ród³a prawa kanoniczne-
go, ale równie¿ dokumenty Urzêdu Nauczycielskiego Ko�cio³a precyzuj¹ce
naukê chrze�cijañsk¹ o przekazywaniu ¿ycia ludzkiego.

I. Prawo do poczêcia w ma³¿eñstwie i z ma³¿eñstwa

W my�l sta³ej doktryny Ko�cio³a g³êboka wspólnota ¿ycia i mi³o�ci ma³-
¿eñskiej ustanowiona przez Stwórcê i unormowana Jego prawami, która
zawi¹zuje siê przez przymierze ma³¿eñskie mê¿czyzny i kobiety4, stanowi
naturalne, w³a�ciwe i wy³¹czne �rodowisko przekazania i przyjêcia nowego
¿ycia ludzkiego5. Co wiêcej, jak podkre�la wydana przez Kongregacjê Nauki
Wiary Instrukcja o szacunku dla rodz¹cego siê ¿ycia ludzkiego i o godno�ci

3 Por. J. J. Puerto González, La doctrina de humano modo�y las técnicas biomédi-
cas de reprodución asistida, �Revista Española de Derecho Canónico�, 57 (149) 2000,
s. 519�558; ten¿e, Familia. Derechos Humanos y legislación sobre reproducción,
�Familia. Revista de ciencias y orientación familiar�, 22 (2001), s. 67�84.

4 Por. KK, 48; Kan. 1055 § 1 KPK.
5 We wstêpie do opublikowanej 22 X 1983 r. przez Stolicê Apostolsk¹ Karty Praw

Rodziny, która przedstawia podstawowe prawa w³a�ciwe tej naturalnej i powszechnej
spo³eczno�ci, jak¹ jest rodzina, stwierdza siê m.in.: �ma³¿eñstwo jest instytucj¹ natural-
n¹, wy³¹cznie jemu powierzona jest misja przekazywania ¿ycia�. Por. �Communicatio-
nes�, 15 (1983), s. 142.
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jego przekazywania Donum vitae6, dziecko posiada �prawo do poczêcia i uro-
dzenia siê w ma³¿eñstwie i z ma³¿eñstwa� (II A 2). Takie dziecko, poczête lub
urodzone z ma³¿eñstwa wa¿nego lub mniemanego, zgodnie z dyspozycjami
kan. 1137 i 1138 § 2 KPK, uwa¿a siê za potomstwo prawego pochodzenia,
któremu przys³uguj¹ wszelkie wynikaj¹ce st¹d uprawnienia.

Stanowisko zajmowane przez Magisterium Ko�cio³a w kwestii przekazy-
wania ¿ycia ludzkiego w ramach ma³¿eñstwa jest w pe³ni zrozumia³e, wszak
komunia ma³¿eñska � która ma swoje korzenie w naturalnym uzupe³nianiu siê
mê¿czyzny i kobiety, jest wzmacniana przez osobist¹ wolê ma³¿onków dziele-
nia ca³ego programu ¿ycia, tego, czym s¹, i tego, co posiadaj¹7, oraz cieszy siê
stosown¹ ochron¹ prawn¹ � stanowi nie tylko instytucjê �z natury swej skiero-
wan¹ ku zrodzeniu i wychowaniu potomstwa�8, ale równie¿ najlepsz¹ z mo¿li-
wych przestrzeni, gdzie dziecko mo¿e znale�æ w³a�ciwe warunki do pe³nego
rozwoju. Przekazanie ¿ycia w ramach ma³¿eñstwa i osobi�cie przez samych
ma³¿onków gwarantuje dziecku synowsk¹ relacjê pochodzenia rodzinnego, s³u¿y
formowaniu siê jego to¿samo�ci, zapewnia mu bezcenn¹ wrêcz sposobno�æ
poznania sensu tej jedynej i niepowtarzalnej relacji mi³o�ci, jaka ³¹czy ma³¿on-
ków, dla których p³odno�æ jawi siê jako znak pe³nego oddania siê sobie oraz
uczestnictwo w dziele stwórczym Boga pragn¹cego poprzez nich powiêkszaæ
i ubogacaæ swoj¹ rodzinê.

W konsekwencji Urz¹d Nauczycielski Ko�cio³a odrzuca jak¹kolwiek mo¿-
liwo�æ poczêcia dziecka poza ma³¿eñstwem czy te¿ poprzez po³¹czenie gamet,
przynajmniej jednego dawcy ró¿nego od mê¿czyzny i kobiety, którzy s¹ z³¹cze-
ni wêz³em ma³¿eñskim. I tak na przyk³ad �wolny zwi¹zek�, w którym mê¿-
czyzna i kobieta odmawiaj¹ nadania formy prawnej i publicznej wspó³¿yciu
zak³adaj¹cemu intymno�æ p³ciow¹, Magisterium Ko�cio³a traktuje jako sytu-
acjê nieprawid³ow¹ i sprzeczn¹ z prawem moralnym, formê ¿ycia na sposób
ma³¿eñski, która mo¿e rodziæ takie negatywne reperkusje spo³eczne, jak psy-
chiczne urazy u potomstwa9. W przypadku za� sztucznego zap³odnienia hete-
rologicznego, kiedy podejmuje siê metody dla uzyskania w sposób sztuczny
poczêcia ludzkiego z gamet pobranych przynajmniej od jednego dawcy innego
ni¿ mê¿czyzna i kobieta z³¹czeni wêz³em ma³¿eñskim, Donum vitae stwierdza
wprost, i¿ dzia³anie takie �narusza prawo dziecka do poczêcia siê w ma³¿eñ-
stwie i z ma³¿eñstwa, pozbawia je synowskiej relacji do pochodzenia rodzin-
nego, w koñcu � mo¿e utrudniæ kszta³towanie siê jego to¿samo�ci osobowej�
(II A 2). Sztuczna inseminacja heterologiczna rodzi ponadto oraz

6 Por. AAS 80 (1988), s. 70�102.
7 Por. Ioannes Paulus II, Enc. Familiaris consortio, 19, AAS 74 (1982), s. 101.
8 KK, 50.
9 Por. Katechizm Ko�cio³a Katolickiego, Poznañ 1994, nr 2390; Ioannes Pau-

lus II, Familiaris consortio, 81.
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ujawnia rozdzia³ pomiêdzy pokrewieñstwem genetycznym, pokrewieñstwem
wynikaj¹cym z ci¹¿y a odpowiedzialno�ci¹ wychowawcz¹. Takie sfa³szowanie
stosunków osobowych w ³onie rodziny mo¿e z kolei odbiæ siê na spo³eczeñstwie;
wszak to, co zagra¿a jedno�ci i trwa³o�ci rodziny, stanowi równie¿ �ród³o nie-
zgody, nie³adu i niesprawiedliwo�ci w ca³ym ¿yciu spo³ecznym10.

W praktyce poczêcie ludzkie �w ma³¿eñstwie i z ma³¿eñstwa� oznacza
zap³odnienie naturalne11 w ramach zwi¹zku ma³¿eñskiego powsta³ego na mocy
aktu woli, o którym jest mowa w kan. 1057 § 1�2 KPK, dokonane z uszano-
waniem jedno�ci ma³¿eñskiej i godno�ci ma³¿onków �przez akt w³a�ciwy
i wy³¹czny ma³¿onkom, wed³ug praw wpisanych w ich osoby i w ich zjedno-
czenie�12. Wspomniany wêze³ ma³¿eñski, ukonstytuowany z zachowaniem
przepisów prawa okre�lonych w kan. 1055�1130 KPK, udziela ma³¿onkom �
w sposób obiektywny i niezbywalny � wy³¹cznego prawa do stania siê ojcem
i matk¹ jedynie dziêki sobie13.

Wszelkie natomiast akty seksualne mê¿czyzny i kobiety zmierzaj¹ce do
przekazania ¿ycia poza ma³¿eñstwem � czy to stosunki przedma³¿eñskie, czy
akty intymne sprzeczne z zasad¹ wierno�ci ma³¿eñskiej, czy te¿ te dokonywa-
ne w ramach nieprawid³owych form ¿ycia wspólnego podobnych do ma³¿eñ-
stwa14 � oznaczaj¹ i

stanowi¹ powa¿ny nie³ad, gdy¿ s¹ wyra¿eniem zarezerwowanym dla rzeczywisto-
�ci, która jeszcze nie istnieje; s¹ jêzykiem, który siê nie sprawdza w rzeczywisto�ci
¿ycia dwojga osób, które nie utworzy³y jeszcze definitywnej wspólnoty z koniecz-
nym uznaniem i potwierdzeniem ze strony spo³eczno�ci cywilnej, a dla ma³¿onków
katolickich spo³eczno�ci religijnej15.

Poczêcie i zrodzenie dziecka w ramach takich relacji pozama³¿eñskich,
czyni jego sytuacjê spo³eczn¹, emocjonaln¹ i prawn¹ znacznie mniej korzystn¹,
ani¿eli ta, w jakiej znajduje siê dziecko, któremu przekazano ¿ycie w ramach
ma³¿eñstwa. Po�ród negatywnych uwarunkowañ, w jakich znajduje siê dziec-
ko, które przysz³o na �wiat poza ma³¿eñstwem i które bez w¹tpienia nie s³u¿¹

10 Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Donum vitae, II A 2.
11 Por. Dec c. Caberletti z 17 XI 2000 r., RRDec. 92 (2000), s. 638�640.
12 Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Donum vitae, 5. Por. KDK, 51.
13 Por. kan. 1134 KPK.
14 Mowa tu o aktach seksualnych osób, które znajduj¹ siê w takich sytuacjach

nieprawid³owych, jak: �ma³¿eñstwo na próbê�; rzeczywisty wolny zwi¹zek; zwi¹zek
cywilny katolików; zwi¹zek wiernych chrze�cijan, którzy po otrzymaniu rozwodu usi³o-
wali zawrzeæ nowe ma³¿eñstwo cywilne; separacja i rozwód cywilny, bez wchodzenia
w nowy zwi¹zek ma³¿eñski.

15 Sacra Congregatio pro Institutione Catholica, Orientations éducatives sur
l�amour humain. Traits d�éducation sexuelle, (1 XI 1983), 95, Libreria Editrice Vatica-
na, Città de Vaticano 1983.
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jego dobru, nale¿y wymieniæ: wê¿szy zakres praw podmiotowych gwaranto-
wanych przez prawo pozytywne; okoliczno�ci ¿ycia, które nie pomagaj¹
w prawid³owej formacji duchowej dziecka oraz wychowaniu go do autentycz-
nej mi³o�ci i do w³a�ciwego korzystania z p³ciowo�ci16. Je�li chodzi o poczêcie
dziecka w ma³¿eñstwie, ale nie za spraw¹ samych ma³¿onków, choæby po-
przez wykorzystanie gamet osoby trzeciej w celu zdobycia spermy lub jaja,
powoduje ono pogwa³cenie wzajemnego zobowi¹zania mê¿a i ¿ony oraz uchy-
bienie jednej z podstawowych w³a�ciwo�ci ma³¿eñstwa, jak¹ jest jego jedno�æ17.
Postêpowanie takie pozbawia p³odno�æ ma³¿eñsk¹ jedno�ci i integralno�ci,
sprzeciwia siê godno�ci ma³¿onków i prawu dziecka do poczêcia siê z ma³¿eñ-
stwa, wreszcie � nie s³u¿y szeroko rozumianemu duchowemu dobru dziecka.

II. Prawo do poczêcia w sposób w pe³ni �wiadomy
i dobrowolny

Niezmiernie wa¿ne dla nowo poczêtego dziecka � szczególnie chodzi
o jego sytuacjê emocjonaln¹ oraz duchow¹ � jest nastawienie jego rodziców
wzglêdem jego osoby. W zasadzie autentyczne przyjêcie dziecka, jego pe³n¹
i bezwarunkow¹ akceptacjê, w koñcu � gwarancjê koniecznej opieki i praw-
dziwego wychowania, o którym w kan. 795 KPK, zapewnia mu poczêcie
w pe³ni �wiadome, dobrowolne i o¿ywione prawdziw¹ mi³o�ci¹ ma³¿eñsk¹.
Radykalnie ró¿n¹, od tej opisanej wy¿ej, jest sytuacja dziecka poczêtego wbrew
wolnej woli choæby jednego z rodziców, w przypadku braku pe³nego otwarcia
siê na nowe ¿ycie przynajmniej jednego z nich, w razie tzw. ci¹¿y nieplanowa-
nej, w przypadku podjêcia wspó³¿ycia fizycznego przez osoby nie posiadaj¹ce
stosownej zdolno�ci konsensualnej.

Nie podlega ¿adnej dyskusji fakt, ¿e dziecko, jako osoba od chwili swego
poczêcia maj¹ca prawo do szacunku, posiada te¿ prawo, aby byæ owocem
w³a�ciwego aktu mi³o�ci ma³¿eñskiej rodziców18. Takie poczêcie dziecka, kie-
dy stanowi ono owoc wzajemnego oddania siê ma³¿onków19 oraz zwieñczenie
mi³o�ci oblubieñczej20, zak³ada posiadanie przez jego rodziców stosownej
�wiadomo�ci i pe³nej wolno�ci w zakresie korzystania z prawa do aktów
ma³¿eñskich. Co oznacza wspomniana rozumna dobrowolno�æ zap³odnienia
naturalnego, precyzuje przywo³ana ju¿ Instrukcja Donum vitae, kiedy stwierdza,

16 Por. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Declaratio Persona humana, (29 XII
1975), 7, AAS 68 (1976), s. 82�84.

17 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Donum vitae, II A 2.
18 Por. tam¿e, II 8; Katechizm Ko�cio³a Katolickiego, 2378.
19 Por. KDK, 51.
20 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Donum vitae, II B 4 b.
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¿e �zap³odnienie jest godziwie chciane, je�li ma³¿onkowie podjêli w sposób
ludzki akt ma³¿eñski przez siê zdolny do zrodzenia potomstwa, do którego to
aktu ma³¿eñstwo jest ze swojej natury ukierunkowane i przez który ma³¿onko-
wie staj¹ siê jednym cia³em� (B 4 a), oraz opublikowana 12 grudnia 2008 r.
przez Kongregacjê Nauki Wiary Instrukcja Dignitas personae dotycz¹ca
niektórych problemów bioetycznych. Stanowi ona, ¿e zap³odnienie takie jest
�w rzeczywisto�ci osi¹gniête i pozytywnie chciane jako wyraz i owoc w³a�ci-
wego aktu zjednoczenia ma³¿eñskiego� (por. tam¿e, nr 17)21.

Zreszt¹ sam najwy¿szy ustawodawca traktuj¹c na temat consummatio-
nis matrimonii, wyra�nie mówi o dope³nieniu ma³¿eñstwa dokonanym huma-
no modo22, czyli o akcie ma³¿eñskim pe³nego zespolenia cielesnego stron,
zgodnego z naturalnym porz¹dkiem23. W parze z doskona³ym zespoleniem
cielesnym mê¿a i ¿ony winno tu i�æ pe³ne zjednoczenie duchowe tych osób. To
ostatnie, co jest w pe³ni zrozumia³e, zak³ada rozumn¹ dobrowolno�æ stron po-
dejmuj¹cych zjednoczenie seksualne cia³ poprzez skuteczne wspó³dzia³anie
organów p³ciowych, zgodnie z ich naturalnym przeznaczeniem24.

Nie mo¿na zatem okre�liæ dope³nieniem ma³¿eñstwa prawdziwie ludzkim
takiego zespolenia fizycznego cia³ ma³¿onków, jak: wspó³¿ycie fizyczne poz-
bawione pe³nej rozumnej wolno�ci obojga ma³¿onków25; zespolenie seksualne
osób dotkniêtych anomaliami psychicznymi, które czyni¹ je niezdolnymi do
zawi¹zania minimalnej relacji ma³¿eñskiej; antykoncepcyjny akt ma³¿eñski,

21 �Copula coniugalis humano modo peragi debet; hoc quidem requirit «a) ut
copula sit actus humanus in se; b) ut ponatur absque violentia physica etsi ex coactio-
ne morali seu ex metu; ut ponatur animo maritali»�. Dec c. Caberletti z 17 XI 2000 r.,
RRDec. 92 (2000), s. 639.

22 Por. kan. 1061 KPK; por. Ioannes Paulus II, Allocutio Ad Rotae Romanae
Praelatos Auditores, (28 I 1991), 5, AAS 83 (1991), s. 949; ten¿e, Allocuzione alla Rota
Romana, (28 I 2002), 6, AAS 94 (2002), s. 343.

23 Por. P-J. Viladrich, Konsens ma³¿eñski. Sposoby prawnej oceny i interpretacji
w kanonicznych procesach o stwierdzenie niewa¿no�ci ma³¿eñstwa (kan. 1095�
�1107 KPK), t³um. S. �wiaczny, Warszawa 2002, s. 108�109.

24 Por. tam¿e, s. 109.
25 Nie posiada wolno�ci, o której jest mowa wy¿ej, ma³¿onek, który podejmuje

dzia³anie seksualne pod wp³ywem fizycznego gwa³tu czy w stanie upojenia alkoholo-
wego. Wszelki gwa³t, tak¿e ten ma³¿eñski, �oznacza wtargniêcie przemoc¹ w intymno�æ
p³ciow¹ osoby. Stanowi on naruszenie zasady sprawiedliwo�ci i mi³o�ci; godzi w pra-
wo ka¿dego cz³owieka do szacunku, wolno�ci wewnêtrznej oraz integralno�ci fizycznej
i moralnej�. Por. Katechizm Ko�cio³a Katolickiego, 2356. O braku wspomnianej ro-
zumnej wolno�ci mo¿na te¿ mówiæ wtedy, kiedy akt ma³¿eñski stanowi nastêpstwo
przymusu moralnego, podstêpu, nienawi�ci, nierz¹du. Por. U. Navarrete, Quaedam
problemata actualia de matrimonio, Romae 1972, s. 120; A. Molina Melia, La disolu-
cion del matrimonio inconsumado. Antecedentes historicos y derecho vigente , Sala-
manca 1987, s. 141.
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czyli wszelkie dzia³anie mê¿a i ¿ony, które � czy to w przewidywaniu aktu
ma³¿eñskiego, podczas jego spe³niania, czy w rozwoju jego naturalnych skut-
ków � mia³oby za cel uniemo¿liwienie poczêcia lub prowadzi³oby do tego26;
zjednoczenie cielesne ma³¿onków dotkniêtych uprzedni¹ niemoc¹ p³ciow¹,
organiczn¹ lub funkcjonaln¹27.

III. Prawo do poczêcia w ramach aktu wzajemnego
obdarowania ma³¿onków

W my�l systematycznie pog³êbianej doktryny Ko�cio³a dotycz¹cej
przekazywania ¿ycia ludzkiego, poczêcie dziecka adekwatne do jego ludzkiej
godno�ci, mo¿e dokonaæ siê w odpowiednich, specyficznych dla tego aktu
realiach. Nale¿y wyra�nie podkre�liæ, i¿ nie wystarcz¹ tutaj ogólne ramy ¿ycia
ma³¿eñskiego czy wzajemnych, nawet seksualnych, relacji ma³¿eñskich,
mianowicie: poczêcie dokonane w obrêbie zalegalizowanej wspólnoty ¿ycia
i mi³o�ci ma³¿eñskiej; zap³odnienie zrealizowane w kontek�cie ca³o�ci ¿ycia
ma³¿eñskiego, przekazanie ¿ycia jedynie w blisko�ci � choæby bezpo�redniej �
stosunków ma³¿eñskich, które faktycznie maj¹ miejsce28. Wspomniane, nieco-
dzienne okoliczno�ci przekazania ¿ycia ludzkiego jasno okre�la Instrukcja
Donum vitae, kiedy stwierdza: �akt mi³o�ci ma³¿eñskiej jest w nauczaniu
Ko�cio³a uwa¿any za jedyne godne miejsce ludzkiego rodzicielstwa� (II B 5).
Innymi s³owy, poczêcie dziecka � zgodnie z zamys³em Stwórcy i z poszanowa-
niem godno�ci osoby ludzkiej � mo¿e urzeczywistniæ siê wy³¹cznie w ramach
specyficznego aktu zjednoczenia ma³¿eñskiego29.

W praktyce prokreacja, która realizuje siê w �prawdziwym kontek�cie
ma³¿eñstwa, poprzez akt wyra¿aj¹cy wzajemn¹ mi³o�æ mê¿a i ¿ony�30, ozna-
cza: a) zap³odnienie dokonane podczas stosunku p³ciowego mê¿a i ¿ony;
b) przekazanie ¿ycia z uszanowaniem �nierozerwalnego zwi¹zku znaczenia

26 Por. KDK, 49; Ioannes Paulus II, Familiaris consortio, 32; Katechizm Ko�cio-
³a Katolickiego, 2370; Dec. c. Stankiewicz z 29 VII 1980 r., SRRDec. 72 (1980), s. 560�
�562; Dec. c. Burke z 1 III 1990 r., �Il Diritto Ecclesiastico�, 1990 n. 2, s. 111�114;
H. Stawniak, Niemoc p³ciowa jako przeszkoda do ma³¿eñstwa. Ewolucja czy zmiana
koncepcji?, Warszawa 2000, s. 165�167.

27 Por. H. Stawniak, Niemoc p³ciowa jako przeszkoda do ma³¿eñstwa..., dz. cyt.,
s. 162�163; A. Mc Grath, A Controversy Concerning Male Impotence, s. 213�213 �
(http://books.google.pl/books?id=5VywhM8k8w0C&pg=PA213&lpg+humano+mo-
do&source � 2009�02�08).

28 Chodzi tu np. o sztuczn¹ inseminacjê homologiczn¹, która uprzedza b¹d�
nastêpuje po aktach ma³¿eñskich.

29 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Donum vitae, II B 5.
30 Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Dignitas personae, 6.
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jednocz¹cego i rozrodczego p³ciowo�ci ludzkiej, kiedy ma³¿onkowie «korzysta-
j¹» z p³ciowo�ci zgodnie z pierwotnym dynamizmem obdarowania «ca³kowite-
go», bez manipulacji i zniekszta³ceñ�31; c) zap³odnienie, które jest �faktycznie
uzyskane i pozytywnie chciane jako wyraz i owoc w³a�ciwego aktu ma³¿eñ-
skiego�32. Naturalnie, wymienione wy¿ej cechy �prokreacji prawdziwie
odpowiedzialnej wobec maj¹cego siê narodziæ dziecka�33 nale¿y traktowaæ
kumulatywnie; niespe³nienie choæby jednego z tych kryteriów, czyni ów akt
sprzecznym z ludzk¹ godno�ci¹ potomstwa.

Realizacji wspomnianych warunków nie mo¿na stwierdziæ miêdzy innymi
w przypadku nastêpuj¹cych form inseminacji ró¿nej od tej dokonywanej
w ramach specyficznego aktu zjednoczenia ma³¿eñskiego: 1) klonowanie re-
produkcyjne ludzi, czyli rozmna¿anie bezp³ciowe i agamiczne ca³ego organi-
zmu cz³owieka w celu otrzymania przynajmniej jednej identycznej genetycznie
�kopii� wy³¹cznie jednego przodka, kiedy tworzy siê now¹ istotê ludzk¹
w sposób nie maj¹cy ¿adnego zwi¹zku z aktem wzajemnego obdarowania
ma³¿eñskiego i z ludzk¹ p³ciowo�ci¹34; 2) sztuczne zap³odnienie homologiczne
w probówce � tak¿e w przypadku, w którym uda³oby siê ca³kowicie unikn¹æ
�mierci embrionów ludzkich � poniewa¿ dokonuje siê ono poza cia³em ma³-
¿onków za po�rednictwem dzia³ania osób trzecich, powoduje rozdzia³ miêdzy
dzia³aniami zmierzaj¹cymi do zap³odnienia a aktem ma³¿eñskim, za� samo po-
czêcie nie nastêpuje za spraw¹ w³a�ciwego aktu ma³¿eñskiego, lecz stanowi
wynik czynno�ci technicznej35; 3) zap³odnienie in vitro, w tym docytoplazma-
tyczne wstrzykniêcie spermy (Intra Cytoplasmic Sperm Injection), kiedy za-
stêpuje siê akt ma³¿eñski procedur¹ techniczn¹, uchybia siê szacunkowi, jaki
nale¿y siê prokreacji, której nie mo¿na sprowadzaæ jedynie do wymiaru repro-
dukcyjnego, oddziela siê zap³odnienie od ca³kowicie osobistego kontekstu aktu
ma³¿eñskiego, a to dokonuje siê poza cia³em ma³¿onków, za po�rednictwem

31 Ioannes Paulus II, Familiaris consortio, 32.
32 Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Donum vitae, II B 5. �Ko�ció³ uwa¿a za

etycznie nie do przyjêcia oddzielanie prokreacji od ca³kowicie osobistego kontekstu
aktu ma³¿eñskiego: przekazywanie ludzkiego ¿ycia jest aktem osobistym mê¿czyzny
i kobiety jako pary, nie dopuszczaj¹cym ¿adnego rodzaju zastêpczego dzia³ania�. Kon-
gregacja Nauki Wiary, Instrukcja Dignitas personae, 16.

33 Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Dignitas personae, 6.
34 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Dignitas personae, 28; J. J. Puerto

González, La clonación. Ciencia, ética y derecho, �Derecho y Opinión�, 5 (1997),
s. 111�122.

35 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Donum vitae, II B 5; J-L. Bruguès,
La fécondation artificielle au crible de l�éthique chrétienne, Paris 1989; J. M. Díaz
Moreno, Nota sobre el modo humano del can. 1061 § l y la inseminación artificial
homóloge, w: Bioética. Un diálogo plural. Homenaje a Javier Gafo Fernández, red.
J. J. Ferrer, J. L. Martinez, Madrid 2002, s. 717�732.
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dzia³ania osób trzecich, od których kompetencji i dzia³añ technicznych zale¿y
powodzenie zabiegu36; 4) kriokonserwacja embrionów, czyli zamra¿anie ko-
mórek jajowych ¿eñskich, do których nie przenikn¹³ plemnik, albowiem maj¹c
na wzglêdzie wielo�æ cyklów sztucznego przekazania ¿ycia, urzeczywistniaj¹-
cego siê równie¿ w oddzieleniu od specyficznego aktu zjednoczenia ma³¿eñ-
skiego, dokonuje siê tutaj zap³odnienia tylko tych owocytów, które zostan¹
przeniesione do organizmu matki, podczas gdy pozosta³e zamra¿a siê, by ewen-
tualnie mog³y zostaæ zap³odnione i przeniesione w przypadku niepowodzenia
pierwszej próby37; 5) redukcja embrionów, kiedy w celu wykluczenia ci¹¿y
mnogiej w ramach sztucznego przekazywania ¿ycia ludzkiego dokonuje siê
zmniejszenia liczby embrionów lub p³odów obecnych w ³onie matki przez ich
bezpo�rednie unicestwienie38. Wszystkie te techniki sztucznego zap³odnienia
nale¿y wykluczyæ, poniewa¿ zastêpuj¹ akt ma³¿eñski.

Oczywi�cie przestrzeganie zasady, zgodnie z któr¹ poczêcie osoby ludz-
kiej powinno dokonaæ siê w ramach w³a�ciwego aktu ma³¿eñskiego, nie
wyklucza zaanga¿owania przedstawicieli nauk medycznych, w tym równie¿
biomedycyny, w dzie³o przekazywania ¿ycia ludzkiego. Wysi³ek wspomnia-
nych uczonych i rozwój tych nauk jest niew¹tpliwie faktem pozytywnym i za-
s³uguje na poparcie, o ile tylko nie narusza godno�ci osoby ludzkiej i nie s³u¿y
celom sprzecznym z integralnym dobrem cz³owieka. Chodzi tu przede wszyst-
kim o poszanowanie nastêpuj¹cych zasad szczególnych: a) przekazywanie ¿ycia
wpisane jest w naturê cz³owieka, a jej prawa s¹ niczym niepisana norma, któr¹
wszyscy powinni siê kierowaæ39; b) poszukiwania naukowe i dzia³ania doty-
cz¹ce przekazywania ¿ycia ludzkiego winny s³u¿yæ przezwyciê¿eniu b¹d�
wyeliminowaniu patologii oraz przywróceniu normalnego przebiegu procesów
rozrodczych; nie wolno na nie przyzwoliæ, ilekroæ zak³adaj¹ niszczenie istot
ludzkich lub korzystaj¹ ze �rodków, które s¹ sprzeczne z godno�ci¹ osoby ludz-
kiej lub jej szeroko rozumianym dobrem40; c) w ramach prowadzonych badañ
i leczenia bezwarunkowo nale¿y okazaæ szacunek ka¿dej istocie ludzkiej, i to
na ka¿dym etapie jej istnienia, oraz chroniæ specyficznie ludzkie warto�ci p³cio-
wo�ci i szczególny charakter osobistych aktów ma³¿eñskich, s³u¿¹cych prze-
kazywaniu ¿ycia41; nale¿y respektowaæ jedno�æ ma³¿eñstwa, poci¹gaj¹c¹ za

36 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Dignitas personae, 16�17.
37 Por. tam¿e, 20.
38 Por. tam¿e, 21.
39 Por. Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników miêdzynarodowego kon-

gresu zorganizowanego przez Papieski Uniwersytet Laterañski z okazji 40. rocznicy
og³oszenia Encykliki Humanae vitae, (10 V 2008), �L�Osservatore Romano�, wyd.
polskie, 2008 nr 6, s. 40. Por. Ioannes XXIII, Enc. Mater et magistra (15 V 1961), III,
AAS 53 (1961), s. 447.

40 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Dignitas personae, 4.
41 Por. tam¿e, 10, 12.
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sob¹ wzajemne poszanowanie prawa ma³¿onków do stania siê ojcem i matk¹
wy³¹cznie dziêki sobie42.

W praktyce dopuszczalne s¹ wszelkie te metody w zakresie przekazywa-
nia ¿ycia ludzkiego, które maj¹ na celu wspieranie aktu ma³¿eñskiego i jego
p³odno�ci43. Dobrze oddaje to cytowana ju¿ Instrukcja Donum vitae. W doku-
mencie tym stwierdza siê miêdzy innymi: �Lekarz pozostaje w s³u¿bie osób
i przekazywania ¿ycia ludzkiego. Nie jest uprawniony do dysponowania nimi
ani do decydowania o nich. Interwencja lekarska szanuje godno�æ osób, gdy
u³atwia ten akt lub pozwala uzyskaæ jego cel, je�li zosta³ dokonany w sposób
normalny� (II B 7). Dalej, dopuszcza siê sztuczn¹ inseminacjê homologiczn¹,
o ile w ramach wspomnianego postêpowania ��rodek techniczny nie zastêpuje
aktu ma³¿eñskiego, lecz s³u¿y jako u³atwienie i pomoc do osi¹gniêcia jego
naturalnego celu�44. Wreszcie � w my�l Instrukcji Dignitas personae � do-
zwolone s¹ wszelkie

dzia³ania maj¹ce na celu usuniêcie przeszkód uniemo¿liwiaj¹cych naturaln¹ p³od-
no�æ, jak na przyk³ad leczenie hormonalne niep³odno�ci spowodowanej przez
zaburzenia w funkcjonowaniu gruczo³ów p³ciowych, chirurgiczne leczenie endo-
metriozy, udro¿nienie jajowodów albo mikrochirurgiczne przywrócenie ich dro¿-
no�ci. Wszystkie te metody mo¿na uznaæ za autentyczne terapie o tyle, o ile po
rozwi¹zaniu problemu le¿¹cego u podstaw bezp³odno�ci, para mo¿e spe³niaæ akty
ma³¿eñskie prowadz¹ce do przekazywania ¿ycia bez potrzeby bezpo�redniej
interwencji lekarza w sam akt ma³¿eñski (nr 13).

IV. Prawo do poczêcia zgodnie z prawami wpisanymi
w naturê mê¿czyzny i kobiety

Poniewa¿ przekazanie ¿ycia ludzkiego jest wpisane w sam¹ naturê
cz³owieka45, w procesie tym nale¿y przestrzegaæ zasad w³a�ciwych mê¿czy�-
nie i kobiecie, w tym dotycz¹cych korzystania przez nich z daru p³ciowo�ci,
który stanowi integralny element ludzkiej natury. Zatem poczêcie dziecka
humano modo domaga siê zachowania w ca³ym tym szczególnym procesie
prokreacji praw wpisanych w naturê ma³¿onków. W poszczególnym przypadku

42 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Donum vitae, II A 1; Kongregacja
Nauki Wiary, Instrukcja Dignitas personae, 12.

43 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Dignitas personae, 12.
44 Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Donum vitae, II B 6.
45 �Prawo naturalne, le¿¹ce u podstaw uznania prawdziwej równo�ci osób i naro-

dów, winno byæ przyjête jako �ród³o, z którego mo¿e czerpaæ równie¿ relacja miêdzy
ma³¿onkami, odpowiedzialnymi za prokreacjê nowych dzieci. Przekazywanie ¿ycia wpi-
sane jest w naturê, a jej prawa s¹ niczym niepisana norma, któr¹ wszyscy powinni siê
kierowaæ�. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Dignitas personae, 6.
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przek³ada siê to na uznanie i poszanowanie nastêpuj¹cych pierwotnych zasad:
a) dziecko nie jest rzeczywisto�ci¹, która siê nale¿y, ale jest darem; ma³¿onko-
wie �wiadomi tego, ¿e posiadaj¹ prawo do relacji seksualnych, ale nie do po-
tomstwa, nie mog¹ zapominaæ, ¿e s¹ jedynie �wspó³pracownikami Boga
w przekazywaniu daru ¿ycia nowej osobie�46; tak jak Sara47 i wielu innych
ludzi, o których mówi Pismo �wiête48, otrzymuj¹ oni �moc poczêcia�49 od Stwór-
cy rodzaju ludzkiego, który w ka¿dym poszczególnym przypadku tchnie ducha
o¿ywiaj¹cego50 w powo³an¹ do istnienia now¹ istotê ludzk¹51; b) wspó³praca
z Bogiem w wydawaniu na �wiat nowych ludzi52 domaga siê zachowania

nierozerwalnego zwi¹zku, jakiego chcia³ Bóg, a którego cz³owiekowi nie wolno
samowolnie zrywaæ, miêdzy podwójnym znaczeniem aktu ma³¿eñskiego: znacze-
niem jednocz¹cym i znaczeniem rodzicielskim, kiedy akt ma³¿eñski w swojej we-
wnêtrznej strukturze ³¹cz¹c najg³êbszym wêz³em mê¿a i ¿onê, czyni ich zdolnymi
do zrodzenia nowego ¿ycia, zgodnie z prawami wpisanymi w sam¹ naturê mê¿-
czyzny i kobiety53;

w konsekwencji, nale¿y pamiêtaæ, ¿e �nigdy nie jest rzecz¹ dozwolon¹ rozdzie-
lanie tych dwóch ró¿nych aspektów, wykluczaj¹c pozytywnie lub intencjonal-
nie przekazywanie ¿ycia lub akt ma³¿eñski�54; c) wspomniany �akt ma³¿eñski
przez siê zdolny do zrodzenia potomstwa, do którego to aktu ma³¿eñstwo jest

46 Ioannes Paulus II, Familiaris consortio, 14.
47 Por. Rdz 17,16.
48 Por. Rdz 4,1; 1 Sm 1,20; Jr 1,5.
49 Katechizm Ko�cio³a Katolickiego, 145.
50 Por. Rdz 7,22, Iz 42,5; Pius XII, Enc. Humani generis, AAS 42 (1950), s. 575;

Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Donum vitae, Wstêp 5.
51 Rolê ma³¿onków w zakresie przekazywania ¿ycia bardzo precyzyjnie okre�la

Sobór Watykañski II. Konstytucja Gaudium et spes stwierdza m.in.: �zrodzenie dziecka
powinno byæ owocem wzajemnego oddania siê mê¿a i ¿ony, które realizuje siê w akcie
ma³¿eñskim, przez który ma³¿onkowie wspó³pracuj¹ z dzie³em mi³o�ci Stwórcy jako s³u-
dzy, a nie w³adcy� (nr 50�51). Takie rodzicielstwo, jak zauwa¿aj¹ ojcowie soborowi,
�wymaga odpowiedzialnej wspó³pracy ma³¿onków z p³odn¹ mi³o�ci¹ Boga� (tam¿e, 50).
Instrukcja Donum vitae dodaje tutaj jeszcze, ¿e �dar ¿ycia powinien byæ przekazywany
tylko w ma³¿eñstwie przez akty w³a�ciwe i wy³¹czne ma³¿onkom, wed³ug praw wpisa-
nych w ich osoby i w ich zjednoczenie� (Wstêp 5). Poniewa¿ ma³¿onkowie, wspó³pra-
cownicy Boga w poczêciu i zrodzeniu nowego cz³owieka, nie wszystko, co dotyczy
przekazywania ¿ycia bêd¹cego kontynuacj¹ stworzenia, potrafi¹ ogarn¹æ umys³em
i poj¹æ, Jan Pawe³ II okre�la ich udzia³ w powo³aniu do istnienia osobowego nowej
istoty ludzkiej mianem �wielkiej tajemnicy� (Gratissimam sane, 9).

52 Por. Paulus VI, Enc. Humanae vitae (25 VII 1968), 8, AAS 60 (1968), s. 485�486.
53 Por. tam¿e, 12.
54 Pius XII, Przemówienie do uczestników II �wiatowego Kongresu o p³odno�ci

i bezp³odno�ci ludzkiej w Neapolu (19 V 1956), AAS 48 (1956), s. 470.
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ze swojej natury ukierunkowane i przez który ma³¿onkowie staj¹ siê jednym
cia³em�55, bezwzglêdnie powinien byæ otwarty na nowe ¿ycie i rodzicielstwo56;
d) poniewa¿ pochodzenie istoty ludzkiej jest wynikiem przekazywania ¿ycia
zwi¹zanego nie tylko z jedno�ci¹ biologiczn¹, lecz równie¿ zjednoczeniem du-
chowym rodziców z³¹czonych wêz³em ma³¿eñskim, ma³¿onkowie mog¹ dope³-
niæ ma³¿eñstwo i staæ siê ojcem i matk¹ tylko i wy³¹cznie w swoim ciele i przez
swoje cia³o, mianowicie w ramach aktu ma³¿eñskiego, nierozerwalnie ciele-
snego i duchowego57; e) ma³¿onkowie, którzy posiadaj¹ wolê uszanowania
nierozerwalnego zwi¹zku znaczenia jednocz¹cego i rozrodczego p³ciowo�ci
ludzkiej oraz postêpowania jako �s³udzy� zamys³u Bo¿ego, mog¹ �korzystaæ�
z p³ciowo�ci zgodnie z pierwotnym dynamizmem obdarowania �ca³kowitego�,
bez ¿adnych manipulacji i zniekszta³ceñ58; f) w przypadku leczenia bezp³odno-
�ci nale¿y uszanowaæ dobro jedno�ci ma³¿eñstwa, która oznacza miêdzy inny-
mi �wzajemne poszanowanie prawa ma³¿onków do stania siê ojcem i matk¹
wy³¹cznie dziêki sobie�59.

Wymienione wy¿ej zasady nale¿y postrzegaæ w sposób ³¹czny. Jedynie
uszanowanie wszystkich tych praw wpisanych w naturê ma³¿onków i ma³¿eñ-
stwa pozwala na rodzicielstwo zgodne z godno�ci¹ osoby ludzkiej.

V. Prawo do szacunku i poczêcia jako owoc mi³o�ci

Jako istota ludzka poczête dziecko posiada prawo do szacunku ju¿ od pierw-
szej chwili swego ¿ycia60. Wspomniany respekt dla jego godno�ci domaga siê
stosownego przyjêcia tej nowej istoty. Pozytywne otwarcie siê na jej istnienie
oraz wszelkie bogactwo warto�ci i talentów, jakie ze sob¹ wnosi na ten �wiat,
przek³ada siê w praktyce na postawê mi³o�ci. Ta za� nie oznacza w tym
przypadku nic innego, jak: a) przyjêcie dziecka w akcie jedno�ci i mi³o�ci ma³-
¿eñskiej, kiedy jego poczêcie jest owocem mi³o�ci i wzajemnego oddania siê
jego rodziców61; b) uznanie dziecka za równe w godno�ci osobistej ze wszyst-
kimi innymi lud�mi62; c) przyjêcie go jako ¿ywego daru dobroci Boga, który

55 Kan. 1061 KPK.
56 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Donum vitae, II B 4b.
57 Por. tam¿e.
58 Por. Ioannes Paulus II, Familiaris consortio, 32.
59 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Dignitas personae, 12. Por. Kongre-

gacja Nauki Wiary, Instrukcja Donum vitae, II A 1.
60 Por. Katechizm Ko�cio³a Katolickiego, 2270, 2322; Karta Praw Rodziny,

art. 4; Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Donum vitae, I; Kongregacja Nauki Wiary,
Instrukcja Dignitas personae, 1, 4.

61 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Donum vitae, II B 4c; Kongregacja
Nauki Wiary, Instrukcja Dignitas personae, 6.

62 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Donum vitae, II B 4c.
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w ludzkim poczêciu przekazuje to dziecko jego rodzinie i spo³eczeñstwu63;
d) uszanowanie dziecka jako osoby ludzkiej i jako stworzenia, którego Bóg
chce dla niego samego; otoczenie go najwy¿sz¹ trosk¹ i ochron¹ oraz wycho-
wanie z mi³o�ci¹64.

W przypadku, kiedy spe³nione s¹ wszystkie warunki, które tutaj okre�lono,
pochodzenie osoby ludzkiej jest w rzeczywisto�ci rezultatem wzajemnego od-
dania ma³¿onków, im tylko w³a�ciwego i wy³¹cznego, a poczête dziecko stano-
wi owoc mi³o�ci swoich rodziców65.

Wprawdzie trudno odmówiæ ma³¿onkom, którzy nie posiadaj¹ potomstwa
i decyduj¹ siê na sztuczn¹ prokreacjê, szczerej mi³o�ci oraz otwarcia siê na nowe
¿ycie � zw³aszcza wtedy, kiedy podejmuj¹ tak¹ decyzjê w przypadku niemo¿li-
wo�ci zapobie¿enia w inny sposób bezp³odno�ci bêd¹cej przyczyn¹ ich cierpieñ
� niemniej nawet takie szczególne okoliczno�ci nie wystarczaj¹ do zmiany oceny
i usprawiedliwienia zap³odnienia w probówce, nawet miêdzy gametami ma³¿on-
ków, poniewa¿ w takiej sytuacji powierza siê �¿ycie i to¿samo�æ embrionów
w rêce lekarzy i biologów oraz ustala panowanie techniki nad pochodzeniem
i przeznaczeniem osoby ludzkiej�66. Jak za� podkre�la Instrukcja Donum vitae,
�tego rodzaju relacja panowania sama w sobie sprzeciwia siê godno�ci i równo-
�ci, które powinny byæ wspólne rodzicom i dzieciom� (II B 5)67. Dokument wska-
zuje przy tym racje, które czyni¹ tego typu dzia³ania prowadz¹ce do przekazania
¿ycia ludzkiego bezprawiem. Stwierdza on miêdzy innymi:

W swoim jedynym i niepowtarzalnym pochodzeniu, dziecko powinno byæ usza-
nowane i uznane za równe w godno�ci osobistej z tymi, którzy przekazuj¹
mu ¿ycie. Osoba ludzka powinna byæ przyjêta w akcie jedno�ci i mi³o�ci swoich
rodziców; dlatego [poczêcie i � wtr¹cenie moje J. K.] zrodzenie dziecka powinno

63 Por. Ioannes Paulus II, Epist. Ap. Gratissimam sane, 9; Kongregacja Nauki
Wiary, Instrukcja Donum vitae, I 1, II B 5. Wed³ug Jana Paw³a II �ca³y ten proces �
poczêcia, rozwoju w ³onie matki, wreszcie zrodzenia, wydania na �wiat � s³u¿y do
stworzenia stosownej jakby przestrzeni, aby ten nowy cz³owiek móg³ siê objawiæ jako
«dar»� (Gratissimam sane, 11).

64 Por. Karta Praw Rodziny, art. 4; Ioannes Paulus II, Gratissimam sane, 9; Kon-
gregacja Nauki Wiary, Instrukcja Donum vitae, I 1, II B 5.

65 Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Donum vitae, II B 4c; Kongregacja Nauki
Wiary, Instrukcja Dignitas personae, 6.

66 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Donum vitae, II B 5; Kongregacja
Nauki Wiary, Instrukcja Dignitas personae, 17.

67 �Ko�ció³ uznaje s³uszno�æ pragnienia dziecka i rozumie cierpienia ma³¿onków
dotkniêtych problemem bezp³odno�ci. Jednak¿e tego pragnienia nie mo¿na przedk³a-
daæ nad godno�æ ka¿dego ludzkiego ¿ycia, posuwaj¹c siê a¿ do panowania nad nim.
Pragnienie dziecka nie mo¿e usprawiedliwiaæ jego «produkowania», podobnie jak nie-
chêæ wobec dziecka ju¿ poczêtego nie mo¿e usprawiedliwiaæ porzucenia go lub znisz-
czenia�. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Dignitas personae, 16.
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byæ owocem ich wzajemnego oddania siê, które realizuje siê w akcie ma³¿eñskim,
przez który ma³¿onkowie wspó³pracuj¹ z dzie³em mi³o�ci Stwórcy jako s³udzy, a nie
w³adcy. [Dziecko � wtr¹cenie moje J. K.] nie mo¿e byæ po¿¹dane i poczête jako
wynik interwencji technik medycznych i biologicznych; oznacza³oby to sprowa-
dzenie go do poziomu przedmiotu technologii naukowej. Nikt nie mo¿e uzale¿niaæ
przyj�cia dziecka na �wiat od warunków skuteczno�ci technicznej ocenianej
wed³ug parametrów kontroli i panowania (II B 4c).

Zakoñczenie

Wspó³czesna epoka, w której nauka gotowa jest zast¹piæ naturalne dzia³a-
nia cz³owieka w zakresie przekazywania ¿ycia ludzkiego, stawia przed wier-
nymi chrze�cijanami zupe³nie nowe zadania w zakresie g³oszenia Ewangelii
¿ycia. Po�ród nich na czo³o wysuwaj¹ siê dwa nastêpuj¹ce: przypomnienie
�wiatu o zamy�le Stwórcy Wszechrzeczy dotycz¹cym zachowania rodzaju ludz-
kiego oraz ochrona spo³eczno�ci ludzkiej przed dehumanizacj¹. Dla realizacji
tych zadañ potrzeba miêdzy innymi upowszechnienia wymienionych wy¿ej
zasad, które gwarantuj¹ przekazywanie ¿ycia ludzkiego w sposób adekwatny
do wyj¹tkowej godno�ci cz³owieka.

Zasady te w ¿adnym wypadku nie stanowi¹ przeszkody w postêpie nauki,
one wyznaczaj¹ jedynie jej ramy. Dzia³alno�æ naukowa nie mo¿e bowiem
lekcewa¿yæ natury, podwa¿aæ najwy¿sz¹ warto�æ godno�ci osoby ludzkiej, od-
rzucaæ priorytet etyki nad technik¹. Innymi s³owy, je�li postêp w badaniach
naukowych, tak¿e tych dotycz¹cych ludzkiej prokreacji, nie chce okazaæ siê
cofniêciem na p³aszczy�nie ludzkiej, powinien bezwzglêdnie dokonywaæ siê
przy pe³nym poszanowaniu godno�ci cz³owieka.

Powszechne poznanie, a tym bardziej wprowadzenie w czyn wspomnia-
nych praw osoby ludzkiej odno�nie do prokreacji, domaga siê uporz¹dkowane-
go i pe³nego determinacji wysi³ku ca³ej wspólnoty eklezjalnej. Mowa jest tutaj
zarówno o dziele ewangelizacji, pos³udze S³owa, katechizacji, przygotowaniu
do ma³¿eñstwa, duszpasterstwie rodzin, kierownictwie duchowym, poradnic-
twie prawnym, wykorzystaniu �rodków przekazu, jak i o koniecznej dzia³alno-
�ci ustawodawczej, która powinna zagwarantowaæ wspomniany porz¹dek
w zakresie wymienionej aktywno�ci na rzecz Ewangelii ¿ycia, wreszcie chro-
niæ najwy¿sze warto�ci ludzkie.

Zaanga¿owanie to posiada istotny walor spo³eczny, kulturowy i religijny.
Chodzi tu bowiem o zachowanie podstawowych warto�ci ludzkich, s³u¿bê cz³o-
wiekowi, realizacjê przykazania mi³o�ci bli�niego. Zaniechanie wspomnianego
wysi³ku, opiesza³o�æ w zakresie rozpowszechniania wymienionych zasad,
a tak¿e sprzyjanie b³êdnym opiniom w zakresie prokreacji, choæby spowodo-
wane brakiem pog³êbionej refleksji chrze�cijañskiej, mo¿e przynie�æ tylko szkodê
rodzajowi ludzkiemu.

Ks. Jan Krajczyñski
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Nale¿y tu jednak zaznaczyæ, ¿e wysi³ek ludu Bo¿ego w zakresie krze-
wienia planu Boga dotycz¹cego ludzkiej prokreacji, wpisanego w naturê cz³o-
wieka, mo¿e okazaæ siê skuteczny tylko wówczas, gdy dokona siê mo¿liwie
powszechnego zg³êbienia tre�ci wspomnianego zamys³u oraz dobierze siê
odpowiednie do okoliczno�ci metody i �rodki dzia³ania, tak by si³a argumentów
i intersubiektywnie sensowny przekaz tych zasad trafi³y do adresatów. Potrze-
ba ponadto, aby owa fundamentalna misja zosta³a otoczona nieustann¹ i gorli-
w¹ modlitw¹ ca³ej spo³eczno�ci ko�cielnej.

Résumé

LE DROIT DE L�ENFANT À CONCEVOIR DE MANIÈRE HUMAINE

L’auteur de l’article présenté aborde une question de la conception humaine con-
forme à la dignité de l’homme. Il essaie de déterminer des droits de l’enfant concernant
sa conception qui ressortent de cette valeur particulière que représente l’humanité
de l’homme et qui mérite le respect.

En faisant l’analyse de la discipline canonique en vigueur et de l’enseignement du
Magistère de l’Eglise sur la procréation humaine et en se rapportant aux nouvelles
formes de la transmission de la vie humaine (insémination artificielle homologue et
hétéroloque, fécondation in vitro, clonage etc.) il présente tour à tour les droit suivants
de l’enfant:

1) le droit à être conçu dans le mariage et par le mariage;
2) le droit à la conception positivement voulue;
3) le droit à être conçu dans le cadre de l’acte spécifique de l’union conjugale;
4) le droit à être conçu selon les lois inscrites dans l’être même de l’homme et de

la femme;
5) le droit au respect et à être conçu comme le fruit de l’amour des époux.

Ks. dr. hab. Jan KRAJCZYÑSKI, ur. w 1963 r. w Ciechanowie, kap³an diecezji
p³ockiej, dr. hab. nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego, prof. UKSW,
kierownik Katedry Prawa o Pos³udze Nauczania na Wydziale Prawa Kanonicznego
Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie. Jest autorem kilkudzie-
siêciu publikacji z zakresu prawa ma³¿eñskiego i prawa wyznaniowego, dotycz¹cych
przede wszystkim sytuacji prawnej cz³owieka we wspólnocie ma³¿eñskiej, rodzinnej,
ko�cielnej i pañstwowej. Ostatnio opublikowa³ m.in.: Wychowanie dzieci i m³odzie¿y
w �wietle posoborowych dokumentów Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu
Polski. Studium kanoniczno-pastoralne, P³ock 2002; (Red.), Podmiotowo�æ osoby
ludzkiej i konsens ma³¿eñski, P³ock 2005; Prawo rodziny do opieki duszpasterskiej,
Warszawa 2007; Finis legis Christus. Ksiêga pami¹tkowa dedykowana Ksiêdzu Pro-
fesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesi¹tej rocznicy urodzin, red.
J. Wroceñski, J. Krajczyñski, t. 1�2, Warszawa 2009.

Prawo dziecka do poczêcia w sposób ludzki
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Ks. Józef Kudasiewicz � Kielce

JEZUS CHRYSTUS A DZIEDZICTWO PRAWNE

STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU

Tytu³ niniejszego studium zaczerpniêty zosta³ z Konstytucji apostolskiej
Sacrae disciplinae leges Jana Paw³a II. Konstytucja ta jest wstêpem do
nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, wydanego w polskim przek³adzie
w 1984 r.1 We wstêpie tym papie¿ dwa razy przypomina, ¿e Kodeks Prawa
Kanonicznego wywodzi siê �z d³ugiego dziedzictwa prawa, które zawiera siê
w ksiêgach Starego i Nowego Testamentu�. Nazywa je pra�ród³em tego
Prawa. A nieco dalej dodaje, ¿e Kodeks jako podstawowy dokument usta-
wodawczy Ko�cio³a opiera siê na dziedzictwie prawnym i ustawodawczym
Objawienia i Tradycji. Papie¿ pisze:

Chrystus Pan przebogatego dziedzictwa Prawa i Proroków, które z historii do-
�wiadczenia Ludu Bo¿ego w Starym Testamencie powoli wzrasta³o, bynajmniej
nie zniszczy³, lecz wype³ni³ (Mt 5,17), tak ¿e ono w nowy i doskona³y sposób
nale¿y do dziedzictwa Nowego Testamentu (...). Tak wiêc pisma Nowego Testa-
mentu pozwalaj¹, aby�my znacznie lepiej rozumieli donios³o�æ dyscypliny i aby-
�my g³êbiej mogli poj¹æ wiêzy, które j¹ w sposób wznio�lejszy ³¹cz¹ ze zbawczym
charakterem samego orêdzia Ewangelii2.

Celem tego artyku³u jest biblijne zilustrowanie i uzasadnienie tezy papie¿a, oraz
próba odpowiedzi na pytanie, jak ten zwi¹zek Kodeksu z Bo¿ym Prawem Sta-
rego i Nowego Testamentu rzutuje lub powinien rzutowaæ na praktykê
kanoniczn¹ w Ko�ciele wspó³czesnym.

1 Tekst ³aciñsko-polski Konstytucji Sacrae disciplinae leges znajduje siê jako
wstêp do polskiego wydania Kodeksu Prawa Kanonicznego, Poznañ 1984, s. 5�17.
Przek³adu Konstytucji i Kodeksu dokona³ ks. E. Sztafrowski. Konstytucja bêdzie cyto-
wana wed³ug tego przek³adu.

2 Tam¿e, s. 11.

�Kieleckie Studia Teologiczne�
8 (2009), s. 93�104
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1. Jezus Chrystus �nowym Moj¿eszem�

£¹czenie postaci Jezusa z Moj¿eszem spotyka siê w sposób szczególny
w Ewangelii Mateusza. W jego wizji teologicznej Jezus jest nowym Moj¿e-
szem i nowym Izraelem3. Ewangelista nie u¿ywa wprawdzie takich okre�leñ,
lecz wyra�nie je sugeruje, nak³adaj¹c ¿ycie Jezusa na t³o wydarzeñ ze Starego
Testamentu. Czyni to najpierw w Ewangelii dzieciñstwa. W opisie ucieczki
Jezusa do Egiptu Mateusz wzorowa³ siê na ucieczce Moj¿esza do ziemi
Madian, gdy wszed³ on w konflikt z egipskim prawem. Miêdzy tymi dwoma
opisami istniej¹ nawet zbie¿no�ci s³owne. Mateusz chcia³ przez to powiedzieæ,
¿e Chrystus jest nowym Moj¿eszem, a nawet kim� wiêcej ni¿ on, poniewa¿
uwolni lud nie z niewoli egipskiej, ale z niewoli grzechu (por. Mt 1,21). Podo-
bieñstwo miêdzy ¿yciem Jezusa a kolejami losu Izraela widoczne jest przy
Jego kuszeniu. Jezus znajduje siê na pustyni, a po czterdziestodniowym po�cie
odczuwa g³ód. W tej sytuacji szatan podsuwa Mu my�l, aby wykorzysta³ sw¹
moc mesjañsk¹ i przemieni³ kamienie w chleb. Jezus odpowiada na to werse-
tem Pwt 8,3. W najbli¿szym jego kontek�cie mówi siê o próbie, jakiej poddany
zosta³ Izrael. Bóg prowadzi³ lud przez czterdzie�ci lat przez pustyniê, by go
trapiæ, wypróbowaæ i poznaæ (w. 2). Dawa³ mu odczuæ g³ód i ¿ywi³ go man-
n¹, ¿eby go przekonaæ, ¿e nie samym tylko chlebem ¿yje cz³owiek, ale
cz³owiek ¿yje wszystkim, co pochodzi z ust Jahwe (w. 3). Bóg chcia³
wypróbowaæ na pustyni swego pierworodnego syna, jakim by³ Izrael, i jego
przywódcê � Moj¿esza. W podobnym po³o¿eniu jest teraz Jezus; natychmiast
po uroczystej proklamacji Jego Bo¿ego synostwa w chwili chrztu w Jordanie
(Mt 3,17) wyprowadzi³ Go Duch na pustyniê aby by³ kuszony przez diab³a.
Czterdzie�ci lat na pustyni odpowiada czterdziestu dniom postu Jezusa (por.
Lb 14,34). Mo¿na wiêc owo kuszenie porównaæ z wypróbowaniem Izraela na
pustyni. Fragment Ksiêgi Powtórzonego Prawa (8,2-5) nawi¹zuje do historii
wyj�cia (Wj 16). Lud jest niezadowolony i narzeka, poniewa¿ nie ma co je�æ.
Bóg obiecuje przez Moj¿esza zes³aæ chleb. Chcê ich tak¿e do�wiadczyæ (ku-
siæ), czy pójd¹ za moimi rozkazami, czy te¿ nie (Wj 16,4). Jezus jako nowy
Moj¿esz i nowy Izrael, prawdziwy Syn Bo¿y, musia³ równie¿ siê spotkaæ z tak¹
sam¹ pokus¹. Jest jednak ró¿nica: Moj¿esz zachwia³ siê w wierze, Izrael uleg³
pokusie, Jezus � �nowy Moj¿esz� przezwyciê¿y³ j¹ i dlatego móg³ w sensie
pozytywnym odnie�æ do siebie cytat z Deuteronomium: Nie samym chlebem
¿yje cz³owiek. Odrzucaj¹c pokusê za pomoc¹ cytatu biblijnego, Chrystus uczy,
¿e zasad¹ postêpowania winna byæ wola Bo¿a i plany Bo¿e wyra¿one w Pi-
�mie. Realizacja misji mesjañskiej jest równocze�nie pe³nieniem woli Bo¿ej.

3 Por. S. Cavaletti, Gesù Messia e Mosè, �Antonianum�, 36 (1961), s. 94�101; D. C.
Allison, The New Moses. A. Matthean Typology, Mineapolis 1993; A. Kowalczyk,
Cykle typologiczne epizodów w Ewangelii Mateusza, STV 36 (1998), s. 31�48.

Ks. Józef Kudasiewicz
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Jeszcze wyra�niej ideê �nowego Moj¿esza� rozwinie Mateusz w Kazaniu
na górze. Porównuje on tu Jezusa-Nauczyciela z Moj¿eszem-prawodawc¹ przez
samo umiejscowienie tej s³ynnej mowy na górze. Przytaczaj¹c przykazania
Dekalogu (por. Mt 5,21-48), czyni wyra�nie aluzjê do góry Synaj, na której Moj-
¿esz otrzyma³ je od Boga. Wymowne jest tak¿e zestawienie tekstów: Moj¿esz
wszed³ na górê (Wj 19,3) i Jezus wszed³ na górê (Mt 5,1). £ukasz tê sam¹
mowê zlokalizowa³ �na równinie� (por. £k 5,17). Mateusz, mówi¹c o kazaniu
�na górze�, osi¹gn¹³ podwójny cel: nawi¹za³ do wydarzeñ z Synaju oraz podkre-
�li³ teologiczne znaczenie góry w ¿yciu Jezusa, co stanowi zreszt¹ o specyfice
tekstów pod jego redakcj¹. Drugi element w kazaniu, który wyra�nie wskazuje
na zamiar porównania Jezusa z Moj¿eszem, to formalna wzmianka o przykaza-
niach: Mateusz cytuje w dos³ownym brzmieniu pi¹te (Mt 5,21-26) i szóste (Mt
5,33-37). Na górze Synaj Moj¿esz otrzyma³ od Boga Dekalog (Wj 20,1-21)
i og³osi³ go ludowi. Na górze b³ogos³awieñstw Jezus promulguje i interpretuje te
same przykazania. Jezus jednak, jako nowy Moj¿esz, przewy¿sza wielko�ci¹
i godno�ci¹ Moj¿esza biblijnego. Wskazuj¹ na to formu³y czasownikowe, jakich
u¿ywa Mateusz, mówi¹c o prawodawstwie, którego Moj¿esz by³ po�rednikiem:
�Powiedziano (errethe) przodkom� � czasownik ten w aory�cie oznacza fakt
przesz³y historyczny o wzglêdnej trwa³o�ci. Natomiast gdy Mateusz mówi o pro-
mulgacji i interpretacji w przypadku Jezusa, pos³uguje siê czasem tera�niejszym:
�A Ja wam powiadam� (lego–), podkre�laj¹c w ten sposób aktualno�æ i ci¹g³¹
trwa³o�æ Jezusowego s³owa, wieczn¹ trwa³o�æ Jego nauki oraz absolutny auto-
rytet prawodawcy. Jezus jest wiêc wy¿szy od Moj¿esza4.

2. Jezus interpretuje stare Prawo

Jak Moj¿esz na Synaju otrzyma³ od Boga Prawo i przekaza³ je ludowi
(por. Wj 19,1-21), tak równie¿ Jezus, jako nowy Moj¿esz, da³ Prawo nowemu
ludowi Bo¿emu. Prawo to zosta³o sformu³owane w sposób szczególny w Ka-
zaniu na górze (Mt 5-7). Prawo to nie jest zniesieniem Starego Przymierza,
lecz jego now¹ interpretacj¹ i radykalizacj¹5.

Czy uczniów Jezusa obowi¹zuje jeszcze stare Prawo? Odpowied� na
to pytanie by³a konieczna, poniewa¿ w Ko�ciele czasów Mateusza �ciera³y siê
ze sob¹ dwie skrajne postawy. Pierwsz¹ postawê okre�la ewangelista mia-
nem anomia � bezprawie, nieprawo�æ (7,23). Termin ten wystêpuje tylko
u Mateusza (7,23; 13,41; 23,28; 24,14) i oznacza prawdopodobnie jak¹� grupê

4 Por. J. Kudasiewicz, Ewangelie synoptyczne dzisiaj, Z¹bki 2006, s. 209; T. Jelo-
nek, Postaæ Moj¿esza w Nowym Testamencie, RBL 26 (1973), s. 100�109.

5 Por. C. H. Dodd, Prawo Chrystusa, w: Biblia dzisiaj, red. J. Kudasiewicz, Kra-
ków 1969, s. 284�298; S. Czy¿, Postulat starotestamentalnego Prawa (Mt 5,17-20),
Pz ST 4 (1983), s. 47�68.

Jezus Chrystus a dziedzictwo prawne Starego i Nowego Testamentu
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antynomistów, którzy utrzymywali, ¿e stare Prawo ju¿ jest nieaktualne. Drug¹
grupê natomiast reprezentowa³ faryzeizm i rabinizm: by³a to postawa skrajnie
legalistyczna, domagaj¹ca siê skrupulatnego zachowania starego Prawa.
W Kazaniu na górze Mateusz ustosunkowuje siê do obu tych kierunków, przed-
stawiaj¹c zarazem rozumienie Prawa oparte o naukê, jak¹ g³osi Jezus.

Najpierw odpowiada antynomistom, podkre�laj¹c trwa³e warto�ci Prawa
(por. 5,17-19). Odpowied� ta zawiera dwa elementy. W pierwszym podkre�la
trwa³o�æ i wi¹¿¹cy charakter Prawa, powo³uj¹c siê na s³owa samego Jezusa:
Zaprawdê bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przemin¹,
ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni siê w Prawie, a¿ siê wszystko
spe³ni (5,18). Werset ten ma swoj¹ paralelê u £ukasza: Lecz ³atwiej niebo
i ziemia przemin¹, ni¿ ¿eby jedna kreska mia³a odpa�æ z Prawa (£k 16,17).
Logion ten siêga samego Jezusa; £ukasz zachowa³ jego formê pierwotn¹,
Mateusz natomiast przepracowa³ go redakcyjnie. Praca ta nie zmieni³a sensu
logionu, lecz tylko mocniej uwypukli³a jego pierwotne znaczenie. W podobny
sposób o wiecznej trwa³o�ci Tory mówili rabini: �Bóg powiedzia³: Salomon
i tysi¹c jemu podobnych przeminie, ani jednej kresce z ciebie (tj. Tory) nie
pozwolê przemin¹æ� (Sanhedrin, 2,20c). A wiêc i uczniowie Jezusa obowi¹-
zani s¹ zachowaæ Prawo. Antynomizm wobec tego jest b³êdem.

Dlaczego uczniów Jezusa obowi¹zuje zachowanie Prawa? Odpowiada
na to Mateusz, powo³uj¹c siê na przyk³ad i naukê Jezusa: Nie s¹d�cie, ¿e
przyszed³em znie�æ Prawo albo Proroków. Nie przyszed³em znie�æ, ale
wype³niæ (5,17). Owo �nie s¹d�cie� wskazuje na to, ¿e Mateusz styka³ siê
z lud�mi b³êdnie rozumiej¹cymi sens misji Pana. S¹dzili oni, ¿e Jezus powinien
znie�æ Prawo i naukê proroków. �Znie�æ� (katlyein) jest wyra¿eniem bardzo
mocnym, oznacza �zniszczyæ�, �zburzyæ�. Wskazuje na tendencjê do uwolnie-
nia ludzi od powagi Prawa. Jezus nie przyszed³ jednak w tym celu, aby Prawo
znie�æ lub obaliæ, lecz aby je wype³niæ (pleroun). Co oznacza �wype³niæ�
u Mateusza? Po pierwsze � w stronie czynnej (3,15; 5,17): wype³niæ w³asnym
czynem wolê Bo¿¹, Bo¿e przykazanie. Gdy odniesiemy to do wersetu 5,17,
sens jest nastêpuj¹cy: Jezus nie przyszed³ znie�æ Tory, lecz j¹ wype³niæ, reali-
zowaæ. Po drugie � w znaczeniu biernym i w kontek�cie wype³nienia siê Pi-
sma (1,22; 2,15; 4,14; 8,17; 12,17; 13,35; 21,4; 26,54; 26,56) pleroun ma taki
sens: w Chrystusie i przez Chrystusa oraz przez Jego dzie³o zbawcze dokonuje
siê wype³nienia Tory. Jezus w sposób autorytatywny wykazuje w Prawie defi-
nitywne zamiary Bo¿e; czyni to w ten sam sposób, w jaki ca³e Pismo zosta³o
przez Niego wype³nione. Jest to realizacja eschatologiczna: Jezus uczy, co jest
punktem kulminacyjnym zawartej w Prawie woli Bo¿ej6.

6 Na temat Mt 5,17 powsta³o wiele interesuj¹cych studiów. Omawia je H. Ljung-
mann, Das Gesetz erfüllen, Lund 1954, s. 19�36; J. £ach, Nie s¹d�cie, ¿e przyszed³em
rozwi¹zywaæ Prawo albo proroków, w: Biblia Ksiêga Ludu Bo¿ego, red. S. Stach,
Lublin 1990, s. 79�89.
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Bior¹c pod uwagê ca³y kontekst Ewangelii Mateusza, trzeba powiedzieæ,
¿e pleroun (5,7) zawiera w sobie obydwa te znaczenia. Jezus wype³ni³ Prawo,
poddaj¹c siê jego wymaganiom, pe³ni¹c swym czynem wolê Bo¿¹ (3,15), oraz
wyja�ni³ prawdziw¹ donios³o�æ i zasiêg Prawa. Kontekst najbli¿szy zawiera
Jezusow¹ naukê o Prawie; jest ona w sposób szczególny uwidoczniona w tzw.
antytezach, w których Jezus wyja�nia sens Dekalogu (por. 5,21-47). Prawo
wiêc, wbrew pogl¹dom antynomistów, obowi¹zuje równie¿ uczniów Jezusa.

Nie oznacza to, ¿e Nauczyciel staje w jednym szeregu z legalistami. Stare
Prawo obowi¹zuje bowiem chrze�cijan nie w takim samym sensie, jak rozumia³
je faryzeusz czy uczony w Pi�mie, lecz jak je rozumia³ i wype³nia³ sam Jezus;
obowi¹zuje ich Prawo zgodnie z interpretacj¹ i wzorem Mistrza. Co nowego
w reinterpretacjê Prawa wnosi Jego nauka i przyk³ad? Wnosi ona trzy bardzo
istotne elementy: radykalizacjê, interioryzacjê i eliminacjê zbyt surowych Praw
starotestamentalnych, koncentruj¹c ca³e Prawo na przykazaniu mi³o�ci.

Na czym polega radykalizacja i interioryzacja wymagañ Bo¿ych? Widaæ
to szczególnie w antytezach (5,21-48), które s¹ skierowane nie przeciw same-
mu Prawu, lecz przeciw rabinackiej interpretacji tego Prawa. Antytezy: pierwsza
(5,22), druga (5,28) i czwarta (5,44) wcale nie znosz¹ starych przykazañ, lecz
je zaostrzaj¹ i radykalizuj¹. W my�l tych antytez nie tylko nie wolno zabijaæ, ale
tak¿e gniewaæ siê na brata; nie tylko nie wolno cudzo³o¿yæ, ale równie¿ po¿¹-
dliwie patrzeæ na kobietê; nie tylko nie wolno fa³szywie przysiêgaæ, lecz
w ogóle unikaæ przysiêgania. Inny natomiast charakter maj¹ antytezy pi¹ta
(5,38,-42) i szósta (5,42-48): ta ostatnia znosi jedynie b³êdn¹ interpretacjê przy-
kazania mi³o�ci (nienawi�æ nieprzyjació³ � 5,43c), natomiast w stosunku do
w³a�ciwego przykazania (5,43b; Kp³ 19,18) jest tylko zaostrzeniem i radykali-
zacj¹ wymagañ. Jedynym prawem, które zosta³o ca³kowicie odrzucone, a któ-
re zawiera Stary Testament, jest prawo odwetu (por. 5,38-39; Wj 21,23n; Pwt
19,21). Zast¹pi³o je zastosowanie przykazania mi³o�ci, które ma obowi¹zywaæ
jako zasada interpretacji ca³ego Prawa i nauki g³oszonej przez proroków (por.
12,12). Antytezy wiêc, z wyj¹tkiem jedynie pi¹tej, nie znosz¹ Prawa, lecz
zaostrzaj¹ i radykalizuj¹ wymagania, przewy¿szaj¹c przez to sprawiedliwo�æ
uczonych w Pi�mie i faryzeuszy7.

3. Wiêksza sprawiedliwo�æ ewangelicznego Prawa Jezusa

W antytezach ewangelista chcia³ pouczyæ Ko�ció³ o tym, co go dzieli od
faryzeizmu i co go nad niego wynosi. To, co �powiedziano przodkom� (tj. obja-
wienie synajskie w aktualnej wówczas tradycji i interpretacji rabinicznej),

7 Por. G. Strecker, Die Antithesen der Bergpredigt (Mt 5,21-48 par.), ZNW 69
(1978), s. 36�72; I. Broer, Die Antithesen der Bergpredigt. Ihre Bedentung und Furek-
tion für die Gemeinde des Matthäus, Bi Ki 48 (1992), s. 128�133.
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stanowi³o fundament judaizmu i umo¿liwia³o faryzeuszom uznawanie siê za
sprawiedliwych (por. 5,20). To za�, co zosta³o powiedziane na innej górze (5,1
� a Ja wam powiadam), ma znaczenie dla Ko�cio³a, stanowi¹c fundament
nowego rozumienia Prawa oraz takiej jego interpretacji, która umo¿liwi
�sprawiedliwo�æ wiêksz¹� od sprawiedliwo�ci w wydaniu faryzejskim (5,20).
Wyra¿enie �Ja wam powiadam� to autorytatywny sposób mówienia prawo-
dawcy. Dziêki temu Kazanie na górze jest podstaw¹ chrze�cijañskiej tradycji
prawno-etycznej. Jest ona w porównaniu z tradycj¹ faryzejsk¹ czym� zupe³nie
nowym. Tê nowo�æ i oryginalno�æ zawdziêcza osobie Mesjasza-Nauczyciela.

W chrze�cijañskim rozumieniu Prawa k³adzie siê du¿y nacisk na aspekt
wewnêtrzny, na jego g³êbszy wymiar; odrzuca siê w nim nie tylko zewnêtrzny
przejaw grzechu, ale te¿ dociera do najg³êbszych korzeni z³a, ukrytych w ludz-
kim sumieniu (5,21-31); postuluje siê absolutn¹ szczero�æ i prawdomówno�æ
wobec bli�nich (5,33-37); zdecydowanie odrzuca siê odwet (5,38-42), zaleca-
j¹c zarazem powszechny zasiêg mi³o�ci (5,43-48). Chodzi wiêc o nowe, pog³ê-
bione i zradykalizowane wype³nienie Dekalogu, a szczególnie pierwszego
i najwiêkszego przykazania.

Ten nowy sposób realizacji Prawa nazywa Mateusz �sprawiedliwo�ci¹�
� dikaiosyne. Jest to u Mateusza ulubione okre�lenie (por. Mt 3,15; 5,6.10.20;
6,1.33; 21,32). U pozosta³ych synoptyków wystêpuje bardzo rzadko, u £uka-
sza tylko raz (1,75). Najczê�ciej pojawia siê ono w Kazaniu na górze, stano-
wi¹c jeden z g³ównych jego w¹tków.

Co oznacza ta sprawiedliwo�æ? Aby na to odpowiedzieæ, trzeba przyjrzeæ
siê bli¿ej tamtym czasom. W pó�nych ksiêgach biblijnych oraz w judaizmie
czasów Chrystusa by³o to centralne pojêcie religijne. W �rodowiskach tych
mia³o ono wyra�ny koloryt etyczno-religijny (por. Dn 4,24; Tb 1,3; 12,8; Syr
7,10; 29,12; Tb 1,18; 4,7.10.16; 10). Oznacza³o postêpowanie zgodne z wol¹
Bo¿¹: wierne i ca³kowite zachowanie przykazañ Bo¿ych, ¿ycie wed³ug Prawa.
Pojêcie to okre�la³o nie tylko zwyk³¹ pobo¿no�æ i prawo�æ etyczn¹, ale idea³
¿ycia zgodnego z wol¹ Boga, pobo¿no�æ, �wiêto�æ, prawdziw¹ religiê.

U Mateusza sprawiedliwo�æ nie oznacza daru Bo¿ego, dziêki któremu
cz³owiek staje siê sprawiedliwy, lecz ma ona równie¿ sens religijno-etyczny.
Oznacza postêpowanie zgodne z wol¹ Bo¿¹ wyra¿on¹ w Prawie, a wiêc takie,
które siê Bogu podoba, etyczno-religijn¹ uczciwo�æ cz³owieka wobec Boga
i Jego s¹du. To ci¹g³e odwo³ywanie siê do Boga, Jego woli i Prawa jest rzecz¹
istotn¹. W tym bowiem tkwi zasadnicza ró¿nica miêdzy biblijnym a pogañskim
pojêciem sprawiedliwo�ci. Kazanie na górze w tym w³a�nie znaczeniu odnosi
to okre�lenie do uczniów Jezusa.

Klasyczny tekst, w którym sprawiedliwo�æ pojmowania jest w taki w³a-
�nie sposób, to Mt 6,1: Strze¿cie siê, ¿eby�cie uczynków pobo¿nych nie
wykonywali przed lud�mi. W tek�cie greckim zamiast �uczynków pobo¿-
nych� jest �sprawiedliwo�ci waszej�. Sprawiedliwo�æ nie oznacza tu daru
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Bo¿ego, lecz obowi¹zki i uczynki etyczno-religijne. Wskazuje na to bezpo�red-
ni kontekst, który je wylicza, a s¹ to: ja³mu¿na, modlitwa, post (6,2-18). Ucznio-
wie Jezusa tak powinni wykonywaæ te tradycyjne uczynki pobo¿no�ci, aby ich
�wiadkiem i celem by³ tylko Bóg. Wówczas bêd¹ one zdrowe ju¿ od samych
podstaw. Identyczne znaczenie ma sprawiedliwo�æ w Mt 6,33 oraz w b³ogo-
s³awieñstwach (5,6.10). Werset 6,33 mo¿na by przet³umaczyæ nastêpuj¹co:
Starajcie siê najpierw o królestwo (Boga) i o Jego sprawiedliwo�æ. Jak
Prawu Jahwe w Starym Testamencie odpowiada³y obowi¹zki ludu Bo¿ego,
tak Prawu królestwa Bo¿ego odpowiada obowi¹zek uczniów Jezusa. Wresz-
cie w Mt 5,6.10 sprawiedliwo�æ nie oznacza usprawiedliwienia w sensie
Paw³owym, lecz wierno�æ uczniów Jezusa, postêpowanie potwierdzone
przez Boga. Szczê�liwi s¹ ci, którzy ³akn¹ i pragn¹ coraz doskonalszego ¿ycia
chrze�cijañskiego.

Zasadniczy i programowy tekst o sprawiedliwo�ci znajduje siê w Mt 5,20:
sprawiedliwo�æ uczniów musi byæ �wiêksza� od faryzejskiej. Co to znaczy?
Podstawowym pytaniem pobo¿nego ¯yda, a w sposób szczególny uczonego
w Pi�mie i faryzeusza by³o: jak osi¹gn¹æ sprawiedliwo�æ w oczach Boga?
Odpowiadano sobie, ¿e dziêki wype³nianiu Prawa i dobrym uczynkom. Je¿eli
one przewa¿¹ szalê win przed Bogiem-Sêdzi¹, to siê wtedy cz³owiek ostoi.
Taka koncepcja prowadzi³a do pobo¿no�ci zewnêtrznej, sformalizowanej. Jej
krytykê podejmuje ca³o�æ Ewangelii Mateusza. W �wietle utarczek s³ownych
z Jezusem faryzeusze k³adli zbyt wielki nacisk na literê Prawa, co prowadzi³o
do legalizmu, tj. do czysto zewnêtrznego zachowania przepisów, a tak¿e do
samochwalstwa i pogardy dla innych8.

Kazanie na górze stanowczo wystêpuje przeciw podobnym postawom.
Owo �wiêcej�, którego ¿¹da Jezus, polega najpierw na wewnêtrznym nasta-
wieniu i czystej intencji, które rozstrzygaj¹ o czynie etyczno-religijnym. Jako
nazwy dla tego wewnêtrznego nastawienia ewangelista u¿y³ terminu �serce�.
Stosuje go przewa¿nie w znaczeniu przeno�nym (por. 5,8.28; 6,21; 9,4; 11,29;
12,34; 13,19; 15,8; 16,18; 18,35; 22,37), a chodzi tu o ludzkie wnêtrze w ró¿no-
rodnych tego wnêtrza aspektach (siedziba my�li, ¿yczeñ, uczuæ i decyzji etycz-
nych). �Serce� pe³ni wiêc tak¹ sam¹ funkcjê, jak¹ my przypisujemy sumieniu.
I w³a�nie to, co pochodzi z serca, czyni cz³owieka nieczystym: Z serca bowiem
pochodz¹ z³e my�li, zabójstwa, cudzo³óstwa, czyny nierz¹dne, kradzie¿e,
fa³szywe �wiadectwa, przekleñstwa (Mt 15,19). Jest to wyra�ne nawi¹zanie
do Iz 29,13, gdzie Jahwe wyrzuca swemu ludowi, ¿e czci Go tylko wargami,
a serce jego jest dalekie od Boga. Swoj¹ tezê, tak mocno sformu³owan¹
w 15,19, ilustruje ewangelista konkretnymi przyk³adami w Kazaniu na górze,
a w sposób szczególny w antytezach: po¿¹dliwe patrzenie na kobietê jest ju¿

8 Por. G. Schrenk, Dykaiosyne, TWNT, t. II, s. 197; A. Feuillet, Dwa aspekty
sprawiedliwo�ci w Kazaniu na Górze, �Communio�, 1 (1981), z. 1�2, s. 70�73.
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zdrad¹ pope³nion¹ w sercu (5,28); cz³owiek nie powinien byæ przykuty do skar-
bów ziemskich, lecz zakorzeniony w Bogu (6,21); prawdziwie b³ogos³awieni
to ludzie czystego serca, tj. ludzie pro�ci, wewnêtrznie szczerzy, lojalni, s³u¿¹cy
Bogu i ludziom9.

K³ad¹c tak du¿y nacisk na postawê wewnêtrzn¹, na czyst¹ intencjê
i sumienie, ewangelista nie chce jednak pomniejszaæ warto�ci zewnêtrznego
czynu etycznego (5,16). Niemniej czyn ten ma byæ owocem postawy wewnêtrz-
nej. Wyrazi³ to �w. Mateusz w sposób bardzo wymowny pod koniec Kazania
na górze (7,12-27). Wprowadzony w przypowie�æ dom na skale (7,24-27) jest
apelem, by s³ów Jezusa nie tylko s³uchaæ, ale je równie¿ wype³niaæ (6,10; 7,21).
Nie ma bowiem prawdziwej sprawiedliwo�ci bez etycznych czynów. Na tym
w³a�nie polega ró¿nica miêdzy Ewangeli¹ a faryzeizmem, miêdzy chrze�cijañ-
stwem a judaizmem. Ten ostatni przecenia³ to, co zewnêtrzne, Jezus k³ad³
nacisk na postawê wewnêtrzn¹ i na wyp³ywaj¹cy z niej czyn. Takiej postawy
etycznej domaga³ siê od swoich uczniów.

4. Mi³o�æ dusz¹ Prawa Jezusa

Drugim nowym elementem, jaki Jezus wniós³ w interpretacjê starego
Prawa, jest ca³kowite podporz¹dkowanie go mi³o�ci. Sam te¿ siê do tego sto-
sowa³ przez swoje s³owo i przyk³ad.

Przykazanie mi³o�ci wystêpuje u wszystkich synoptyków (por. Mk 12,
28-31; Mt 22,34-40; £k 10,25-28), u Mateusza jednak zosta³o uwydatnione
w sposób szczególny. W trakcie polemiki pewien faryzeusz pyta:

�Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest najwiêksze?� On mu odpowiedzia³:
�Bêdziesz mi³owa³ Pana Boga swego ca³ym swoim sercem, ca³¹ swoj¹ dusz¹
i ca³ym swoim umys³em. To jest najwiêksze i pierwsze przykazanie. Drugie podob-
ne jest do niego: Bêdziesz mi³owa³ swego bli�niego jak siebie samego. Na tych
dwóch przykazaniach opiera siê ca³e Prawo i Prorocy� (Mt 22,34-40).

Gdy porównamy perykopê Mateusza z paraleln¹ perykop¹ Marka, wyra�nie
widaæ, ¿e pierwszy ewangelista inaczej roz³o¿y³ akcenty. Nacisk redakcyjny
spoczywa nie na �drugie podobne jest�, lecz na �ca³e Prawo� i �na tych dwóch�.
Mateusz wyra�nie koncentruje i skupia ca³e Prawo na jednym punkcie, w któ-
rym zawarte jest wszystko, tj. na przykazaniu mi³o�ci. To wielkie przykazanie
jest istot¹ �Prawa i Proroków� (22,40). U Mateusza jednak jest ono rozumiane
nie tylko jako maksyma etyczna, ale równie¿ jako zasada teologiczna. Wska-
zuj¹ na to dwie rzeczy: cel redakcji Mateuszowej, która w sformu³owaniu

9 Por. J. Kudasiewicz, Chrystus odwo³uje siê do �serca�, w: Jan Pawe³ II naucza,
t. 2. Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich, red. T. Styczeñ, Lublin 1987, s. 133�142.
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wersetu 40 wyra�nie ró¿ni siê od tekstów paralelnych (Mk 12,31; £k 10,28),
oraz czasownik krematai. Jest to termin techniczny, odpowiadaj¹cy aramej-
skiemu talui. Oznacza³ on egzegetyczn¹ dedukcjê normy postêpowania, prze-
prowadzon¹ na podstawie perykopy biblijnej. Stosuj¹c to do tekstu Mateusza,
wyra¿a on nastêpuj¹c¹ my�l: z przykazania mi³o�ci mo¿e byæ wyprowadzona
egzegeza ca³ej Tory. Wola Bo¿a nie tylko osi¹ga w tym przykazaniu swój punkt
kulminacyjny, lecz zawiera j¹ ono w sposób zupe³ny i ca³kowity. W punkcie
tym widaæ zasadnicz¹ opozycjê wobec faryzejskiego legalizmu. Faryzeizm zna³
rozró¿nienie miêdzy przykazaniami ³atwymi i trudnymi, jednak nie mia³o to wiêk-
szego znaczenia, poniewa¿ nie istnia³ dla nich hierarchiczny porz¹dek praw.
Inaczej jest u Mateusza. Ka¿de z obu przykazañ mi³o�ci (Pwt 6,5; Kpt 19,18)
jest nie tylko najwiêksze, lecz zawis³o na nich �ca³e Prawo i Prorocy�, tak jak
drzwi utrzymuj¹ siê na zawiasach. S¹ one norm¹ podstawow¹. Wype³niaj¹c je,
wype³nia siê inne prawa. Zamiast wielo�ci jest wiêc jedno�æ, zamiast rabi-
nicznej koncepcji równego znaczenia wszystkich praw � ukazanie ich w hie-
rarchicznym porz¹dku. Mateusz wyniós³ przykazanie mi³o�ci do rangi kanonu
interpretacyjnego ca³ej Tory.

W Kazaniu na górze przykazanie mi³o�ci wystêpuje jako zasada wyja�nia-
j¹ca �ca³e Prawo i Proroków� oraz jako etyczny kodeks dla uczniów Jezusa.
W znaczeniu pierwszym widoczne jest ono w z³otej regule postêpowania:
Wszystko wiêc, co by�cie chcieli, ¿eby wam ludzie czynili, i wy im czyñcie.
Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy (7,12). Regu³a ta w redakcji £u-
kasza ma formê krótsz¹: Jak chcecie, ¿eby ludzie wam czynili, podobnie
wy im czyñcie (£k 6,31). Mateusz, dodaj¹c do logionu £ukasza: Albowiem na
tym polega Prawo i Prorocy, czyni wyra�n¹ aluzjê do najwiêkszego z przyka-
zañ (12,40). Z³ot¹ regu³ê nale¿y wiêc interpretowaæ zgodnie z przykazaniem
mi³o�ci. Wyra¿enie �wszystko, co by�cie chcieli� oznacza u Mateusza w³a�nie
to, co wypracowa³ on jako nowe ujêcie w konkretnym realizowaniu mi³o�ci
bli�niego. Miêdzy przykazaniem mi³o�ci a �Prawem i Prorokami� istnieje
w redakcji Mateusza jakby znak równania (houtos estin). Nastêpnie w z³otej
regule (7,12) streszczaj¹ siê wszystkie nakazy Kazania na górze. Wszystkie
wiêc s¹ interpretowane w odniesieniu do przykazania mi³o�ci. To mi³o�æ jest
podstaw¹ i ukrytym celem wszystkich przykazañ. Na jej wykonaniu zawis³o
�ca³e Prawo i Prorocy�10.

W drugim sensie, czyli jako norma etyczna, przykazanie mi³o�ci równie¿
jest obecne w Kazaniu na górze. Uczniowie Jezusa maj¹ mi³owaæ nie tylko
wspó³braci (7,15), ale wszystkich, nawet wrogów i prze�ladowców (5,38-48).

10 Por. J. Kudasiewicz, Jezusowe prawo mi³o�ci, �Ethos�, 43 (1998), s. 133�142;
P. Kasi³owski, Przykazanie mi³o�ci Boga i mi³o�ci bli�niego w tradycji synoptycznej,
WST 10 (1997), s. 141�150; J. £ach, Relacja �z³otej regu³y postêpowania� (Mt 7,12)
do nakazu mi³o�ci nieprzyjació³ (Mt 5,43-48), RBL 42 (1988), s. 457�465.
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W tym ostatnim fragmencie wyra�nie widaæ redakcyjny wysi³ek Mateusza,
wyra¿aj¹cy siê w zaostrzeniu wymagañ. Przez takie roz³o¿enie akcentów na
logiach Jezusa, zamkn¹³ on ostatni¹ mo¿liw¹ furtkê tym, którzy chcieliby ogra-
niczyæ powszechny wymiar mi³o�ci. Ta sama mi³o�æ widoczna jest wreszcie
w nawo³ywaniach do zgody i przebaczenia. Jak Bóg przebacza nasze winy,
tak i my winni�my przebaczaæ braciom (6,12.14). Dopiero wtedy, gdy siê wy-
pe³ni ten bezwarunkowy obowi¹zek, ofiara nasza bêdzie Bogu mi³a. Krótk¹
przypowie�æ �w drodze do sêdziego� (5,25-26) interpretuje Mateusz jako apel
wzywaj¹cy do pojednania. Relacje miêdzy braæmi równie¿ powinny byæ okre-
�lone przez mi³o�æ: gniewanie siê na brata porównane jest z morderstwem
(5,21); krytyka i s¹dzenie bli�nich zas³uguje na surowy Bo¿y s¹d (7,1-6).

5. Znaczenie Jezusowego rozumienia Prawa
dla kanonicznej praktyki

We wspó³czesnej egzegezie Kazanie Jezusa na górze (Mt 5-7) nazywa
siê lex Christi lub Konstytucj¹ nowego ludu Bo¿ego. Rodzi siê pytanie, czy
Prawo to ma jakie� znaczenie dla wspó³czesnej praktyki kanonicznej?

Najpierw nale¿y stwierdziæ, ¿e analiza Kazania na górze i miejsc paralel-
nych potwierdza ca³kowicie tezê Jana Paw³a II wyra¿on¹ w Konstytucji Sacrae
disciplinae leges. Nie tylko potwierdza, ale pokazuje, jak papieska teologia pra-
wa g³êboko zakorzeniona jest w Biblii. Tezê tê tak mo¿na by stre�ciæ: Jezus
Chrystus nie zniszczy³ bogatego dziedzictwa Prawa i Proroków Starego Testa-
mentu, lecz je wype³ni³ (Mt 5,17);  dziêki temu nale¿y ono w nowy i doskonalszy
sposób do dziedzictwa Nowego Testamentu11. To wype³nienie starego Prawa
przez Jezusa, wed³ug Papieskiej Komisji Biblijnej12, przedstawia siê nastêpuj¹co:

Jezus potwierdza trwa³¹ warto�æ Prawa (Mt 5,18-19), ale w nowej interpretacji, poda-
nej z pe³nym autorytetem (M 5,21-48). Jezus �dope³ni³� Prawo (Mt 5,17), radykalizu-
j¹c je: czasem znosi literê Prawa (rozwód, prawo odwetu), czasem nadaje mu now¹,
bardziej wymagaj¹c¹ interpretacjê (morderstwo, cudzo³óstwo, przysiêga) lub bar-
dziej elastyczn¹ (szabat). Jezus k³adzie nacisk na podwójne przykazanie mi³o�ci
Boga (Pwt 6,4) i bli�niego (Kp³ 19,18), na których �opiera siê ca³e Prawo i Prorocy�
(Mt 22,34-40). Obok Prawa, Jezus, nowy Moj¿esz, daje poznaæ ludziom wolê Bo¿¹,
skierowan¹ najpierw do ̄ ydów, a potem do innych narodów (Mt 28,19-20)13.

Takie rozumienie Prawa przez Jezusa nie mo¿e byæ bez wp³ywu na wspó³-
czesne prawodawstwo Ko�cio³a, poniewa¿ � jak uczy Jan Pawe³ II � we
wspomnianej na pocz¹tku Konstytucji, �d³ugie dziedzictwo prawa, które

11 Por. Sacrae disciplinae leges, s. 11.
12 Papieska Komisja Biblijna, Naród ¿ydowski i jego �wiête Pisma w Biblii chrze�-

cijañskiej, t³um. R. Rubinkiewicz, Kielce 2002.
13 Tam¿e, s. 87.
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zawiera siê w ksiêgach Starego i Nowego Testamentu i z którego ca³a tra-
dycja prawna i prawodawcza Ko�cio³a siê wywodzi jakby ze swojego pierw-
szego �ród³a�14. Je¿eli wiêc Kodeks oparty jest �na dziedzictwie prawnym
i ustawodawczym Objawienia i Tradycji�, to równie¿ wspó³cze�nie nale¿y siê
liczyæ z dziedzictwem prawnym Objawienia i Tradycji. Papie¿ podkre�la, ¿e
szczególnie wa¿n¹ rzecz¹ jest znajomo�æ natury Ko�cio³a zgodnie z nauk¹
Vaticanum II. Nowy Kodeks bowiem mo¿na rozumieæ jako �wielki pas trans-
misyjny�, przenosz¹cy na jêzyk kanoniczny soborow¹ eklezjologiê15. Wynika
z tego w sposób oczywisty konieczno�æ znajomo�ci przez kanonistów równie¿
teologii, a szczególnie eklezjologii. Wielu kanonistów chlubi siê tytu³em doktora
obojga praw, tj. prawa rzymskiego i kanonicznego. W �wietle Konstytucji
Sacrae disciplinae leges prawnicy Ko�cio³a winni byæ raczej doktorami
obojga dyscyplin: teologii i prawa.

Zwi¹zek prawodawstwa ko�cielnego z Jezusow¹ dzia³alno�ci¹ reinterpre-
tacji starego Prawa w Kazaniu na górze domaga siê równie¿ na�ladowania
Jezusa w interpretacji Prawa. Styl ten mo¿na wyraziæ w krótkim zdaniu: wiêk-
sza sprawiedliwo�æ i prymat mi³o�ci. Za liter¹ Prawa, za paragrafem, trzeba
widzieæ cz³owieka. Na ten styl Jezusa wskaza³ Jan Pawe³ II w cytowanej
Konstytucji:

Celem Kodeksu nie jest bynajmniej zast¹pienie w ¿yciu Ko�cio³a lub wiernych
wiary, ³aski, charyzmatów zw³aszcza, mi³o�ci. Przeciwnie, w Kodeksie chodzi raczej
o to, aby rodzi³ taki porz¹dek spo³eczno�ci ko�cielnej, który � przyznaj¹c g³ówne
miejsce mi³o�ci, ³asce i charyzmatom � jednocze�nie u³atwia³by ich uporz¹dkowa-
ny postêp w ¿yciu, czy to w spo³eczno�ci ko�cielnej, czy to poszczególnych ludzi,
którzy do niej nale¿¹16.

Kodeks Prawa Kanonicznego winien tak byæ stosowany, ¿eby do wspólnoty
ludu Bo¿ego wprowadzaæ porz¹dek, który u³atwi realizacjê mi³o�ci. Jednym
s³owem, nowy Kodeks Prawa Kanonicznego winien u³atwiæ realizacjê progra-
mu duszpasterskiego Jana Paw³a II na trzecie tysi¹clecie: �Czyniæ Ko�ció³
domem i szko³¹ komunii, oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczy-
naj¹cym siê tysi¹cleciu, je�li chcemy pozostaæ wierni Bo¿emu zamys³owi,
a jednocze�nie odpowiedzieæ na najg³êbsze oczekiwania �wiata�17. Bêdzie to
równocze�nie na�ladowanie stylu Jezusa.

Oficja³ S¹du Biskupiego, który chce s¹dziæ w stylu Jezusa, winien byæ
ikon¹ Chrystusa � Sêdziego. Ten zaszczytny urz¹d w kieleckim Ko�ciele
z godno�ci¹ i kompetencj¹ pe³ni³ ponad piêædziesi¹t lat Ksi¹dz Jubilat, któremu
z potrzeby serca dedykujemy te �Studia�.

14 Sacrae disciplinae leges, s. 11.
15 Por. tam¿e, s. 13.
16 Tam¿e, s. 17.
17 Novo millennio ineunte. List apostolski Jana Paw³a II, Roma 2001, 42�43.

Jezus Chrystus a dziedzictwo prawne Starego i Nowego Testamentu
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Sommario

GESÙ CRISTO E L�EREDITÀ DELL�ANTICO

E DEL NUOVO TESTAMENTO

Il presente articolo è un commento biblico alle tesi teologiche della Costituzione
apostolica “Sacrae disciplinae leges” di Giovanni Paolo II. Questa Costituzione costi-
tuisce l’introduzione al nuovo Codice di Diritto Canonico, mettendo in rilievo due tesi
riguardanti la teologia del diritto ecclesiastico: 1) il nuovo Codice di Diritto Canonico
utilizza l’eredità dell’Antico e del Nuovo Testamento – perciò la Sacra Scrittura è origi-
ne del diritto canonico; 2) Gesù Cristo non venne per abolire la legge dell’Antico
Testamento ma per dare compimento ad essa (cf. Mt 5,17).

Nei primi quattro paragrafi l’autore indica ciò che costituisce la realtà di questo
compimento dell’Antica Legge da Gesù: è una sua radicalizzazione, interiorizzazione
e scioglimento di alcune antiche leggi (pe. legge del taglione). Nell’ultimo paragrafo
viene indicato quale influenza sulla legge del Codice ebbe l’attività di Gesù nell’ambito
della legge. Inoltre, l’autore sottolinea che il diritto canonico, se vuole essere fedele
alla sua origine, deve distinguersi da una maggiore giustizia rispetto alla legge laica
e deve distinguersi da un vero amore, e cioè oltre la lettera del diritto vi si deve vedere
l’uomo stesso.

(t³um. ks. P. Borto)

Ks. prof. dr hab. Józef KUDASIEWICZ � ur. w 1926 r. w Kijach, biblista, absol-
went KUL i Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, emerytowany prof. KUL. By³
kierownikiem Instytutu Nauk Biblijnych KUL i kierownikiem Katedry Teologii Biblijnej
Nowego Testamentu. Cz³onek Towarzystwa Naukowego KUL, Rady Naukowej Insty-
tutu Jana Paw³a II KUL, Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski,
Stowarzyszenia Biblistów Polskich i Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. G³ówne
obszary badañ: Ewangelie synoptyczne w aspekcie historycznym, teologicznym i lite-
rackim, biblistyka stosowana i teologia biblijna ze szczególnym uwzglêdnieniem mario-
logii. Najwa¿niejsze publikacje ksi¹¿kowe: Biblia, historia, nauka (1978); Ewangelie
synoptyczne dzisiaj (1986, t³um. na jêzyk angielski: The Synoptic Gospel Today �
1996); Jezus historii a Chrystus wiary (1987); Biblia w nauczaniu chrze�cijañskim
(red., wspó³autor, 1991); Matka Odkupiciela (1991, t³um. na jêzyk rosyjski � 2000);
Odkrywanie Ducha �wiêtego (1998); Poznawanie Boga Ojca (2000); Biblijna droga
pobo¿no�ci maryjnej (2002); Nowe tajemnice Ró¿añca �wiêtego (2002). Oto Matka
twoja. Biblijny katechizm maryjny (2007). Autor t³umaczeñ i komentarzy do listów
�w. Jana w Biblii Poznañskiej. Dwa razy nominowany do nagrody �Totus�.

Ks. Józef Kudasiewicz
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Ks. Jan Pi¹tek � Kielce

PRAWO STANOWIONE

I JEGO ONTOLOGICZNE IMPLIKACJE

Cz³owiek a porz¹dek prawny

Prawo stanowione towarzyszy ludzko�ci, odk¹d wytworzy³y siê formy ¿ycia
wspólnotowego. Nawet w spo³eczno�ciach pierwotnych i prymitywnych
w swych strukturach by³y przyjmowane i uznawane jakie� regulacje prawne,
które z czasem stawa³y siê bardziej z³o¿one i stanowi³y w ¿yciu spo³ecznym
tak zwany porz¹dek prawny.

Jedn¹ z charakterystycznych cech czasów wspó³czesnych jest szczególne
uwra¿liwienie na porz¹dek prawny, i to zarówno w wymiarze indywidualnych
i osobowych praw cz³owieka, jak i w wymiarze poszczególnych pañstw czy
instytucji miêdzynarodowych. Jeste�my �wiadkami ci¹g³ego procesu tworzenia
i uchwalania rozmaitych praw, a nawet mo¿emy mówiæ o ich nadmiarze. Niekie-
dy podejmuje siê regulacje prawne nawet w odniesieniu do bardzo drobnych
spraw. Nic dziwnego, ¿e tego rodzaju regulacje prawne osi¹gaj¹ z czasem tak
wielkie rozmiary, ¿e ich kodyfikacja obejmuje bardzo wiele tomów.

Powstaj¹ ró¿nego rodzaju instytucje i trybuna³y, zarówno krajowe, jak
i miêdzynarodowe, które maj¹ staæ na stra¿y przestrzegania tych praw. Cho-
cia¿ odnotowuje siê bardzo du¿e uwra¿liwienie na tzw. prawa cz³owieka i po-
trzebê ich poszanowania, to jednak niestety w wielu krajach na �wiecie ma
miejsce ich nagminne ³amanie i nieprzestrzeganie.

W stosowaniu prawa du¿¹ rolê odgrywa dzi� tak zwana �poprawno�æ
polityczna czy �rodowiskowa�, co powoduje, ¿e prawo nie zawsze i nie
w równej mierze jest stosowane do wszystkich. Jedni mog¹ wiêcej, inni mniej,
jedni pozostaj¹ bezkarni, a inni za te same sprawy ponosz¹ niekiedy powa¿ne
konsekwencje.

Zauwa¿a siê równie¿ do�æ powszechn¹ relatywizacjê prawa, zw³aszcza
przy jego uchwalaniu, kiedy to istotn¹ rolê odgrywa tzw. �wiêkszo�æ g³osuj¹ca�
z pominiêciem odniesienia siê do prawa naturalnego. Pewne sprawy poddaje

�Kieleckie Studia Teologiczne�
8 (2009), s. 105�116
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siê zbyt drobiazgowej regulacji prawnej, a inne, niekiedy wa¿ne, pozostawia
indywidualnemu rozeznaniu.

Zwróci³ na to szczególn¹ uwagê Jan Pawe³ II, pisz¹c:

(...) we wspó³czesnej kulturze demokratycznej szeroko rozpowszechni³ siê pogl¹d,
wedle którego porz¹dek prawny spo³eczeñstwa powinien ograniczaæ siê do utrwa-
lania i przyswajania sobie przekonañ wiêkszo�ci i w konsekwencji winien byæ
zbudowany wy³¹cznie na tym, co wiêkszo�æ obywateli stosuje i uznaje za moralne.
(...) Wspólnym korzeniem wszystkich tych tendencji jest relatywizm etyczny, ce-
chuj¹cy znaczn¹ czê�æ wspó³czesnej kultury1.

Niekiedy tak zwan¹ �wiêkszo�æ� organizuje siê dora�nie dla okre�lonych
celów, nierzadko politycznych czy ideologicznych, pos³uguj¹c siê ³atwymi obiet-
nicami, naciskami, czy wrêcz medialn¹ presj¹, a po uzyskaniu po¿¹danej �wiêk-
szo�ci� uznaje siê, ¿e skoro wiêkszo�æ tak zadecydowa³a, to tak uchwalone
prawo ma moc obowi¹zuj¹c¹.

W systemach za� skrajnie totalitarnych kryterium ostatecznie rozstrzy-
gaj¹cym w stanowieniu prawa staje siê wola panuj¹cych. Nic dziwnego, ¿e
w odczuciu spo³ecznym tak stanowione prawa s¹ odbierane jako nies³uszne
i niesprawiedliwe.

Cz³owiek jako istota rozumna, my�l¹ca i zdolna do refleksji wymaga
racjonalno�ci prawa, tzn. aby ono jawi³o siê jako prawo logiczne, s³uszne, za-
sadne i sprawiedliwe.

Unormowania prawne, nawet gdy s¹ wymagaj¹ce i bardzo trudne do
wype³nienia czy zachowania, ³atwiej zostan¹ zaakceptowane, je¿eli za tymi
unormowaniami bêdzie staæ racjonalne i logiczne uzasadnienie. St¹d prawo
w swej istocie, je�li ma byæ s³uszne, musi byæ racjonalne i trafiaj¹ce do przeko-
nania tego, który jest do jego zachowania zobowi¹zany.

Prawda ontologiczna
jako punkt odniesienia w stanowieniu prawa

Analiza wspó³czesnej nam sytuacji prawnej wystarczaj¹co wskazuje, ¿e
o s³uszno�ci prawa nie mo¿e i nie powinna decydowaæ tylko wola prawodawcy
lub tzw. �wiêkszo�æ� g³osuj¹ca za dan¹ regulacj¹ prawn¹, ale w tworzeniu pra-
wa zawsze powinien byæ brany pod uwagê jaki� obiektywny i racjonalny punkt
odniesienia. Na ten temat formu³owanych jest wiele pogl¹dów, które odwo³uj¹
siê do ró¿nych pogl¹dów filozoficznych, religijnych czy ideologicznych.

W niniejszym opracowaniu chodzi o wskazanie na mo¿liwie najbardziej pod-
stawowy i fundamentalny punkt odniesienia, który powinien zawsze towarzyszyæ

1 Por. A. M. Kr¹piec, Realizm ludzkiego poznania, wyd. Pallotinum, Poznañ 1959,
s. 98�109.
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stanowieniu wszelkich praw. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e takim punktem odniesie-
nia powinno 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 jako pierwszy dociera do jego
�wiadomo�ci poprzez akt poznania fakt realnie istniej¹cych rzeczy. Dopiero pó�-
niej poprzez refleksjê nad �wiatem rzeczy, kszta³tuje siê w nim �wiadomo�æ same-
go siebie i innych oraz �wiadomo�æ swego wewnêtrznego �wiata my�li.

Rzeczywisto�æ realnie istniej¹ca rozumiana jako byt, kiedy jest ujêta my-
�l¹ ludzk¹, staje siê �logosem�, czyli wewnêtrznym s³owem. Cz³owiek dziêki
zdolno�ci do refleksji jest w stanie zrozumieæ �wiat przedmiotowy i potrafi
go zinterioryzowaæ, uwewnêtrzniæ w swej �wiadomo�ci, nadaj¹c mu wymiar
pojêciowy, czyli niematerialny.

Dzieje siê tak dlatego, ¿e rzeczywisto�æ, czyli �wiat rzeczy, nawet w wy-
miarze kosmicznym, jest nie tylko sam¹ materi¹, ale jest ide¹ zmateriali-
zowan¹, jest w niej zawarta pewna my�l i dlatego jest ona racjonalna w samej
sobie, posiada sobie w³a�ciwy sens. Kiedy jednak g³êbiej zastanowimy siê nad
procesem ludzkiego my�lenia i poznawania, to zauwa¿ymy, ¿e my�lenie i bo-
gactwo pojêæ, czyli tzw. �wiat wewnêtrzny cz³owieka, a tak¿e ca³y proces
poznawania s¹ wtórne w stosunku do �wiata rzeczy.

Cz³owiek bowiem, poprzez spostrze¿enia �wiata rzeczy i poprzez reflek-
sjê nad tymi spostrze¿eniami, zaczyna kszta³towaæ swój w³asny �wiat my�li
i rozwija siê w nim to, co zwie siê �zdrowym rozs¹dkiem�, �recta ratio�. Tak
wiêc cz³owiek niejako wprost i bezpo�rednio �wyczytuje� z otaczaj¹cej rze-
czywisto�ci podstawowe i elementarne prawdy, i chocia¿ nie zawsze jest
w stanie je uzasadniæ i w pe³ni zrozumieæ, to jednak intuicyjnie wie i jest prze-
konany, ¿e tak jest i ¿e tak siê rzeczy maj¹.

Tak zdobyte prawdy na drodze normalnego funkcjonowania ludzkiego
umys³u stanowi¹ tzw. dane tzw. zdrowego rozs¹dku. Z tych za� prawd, ponie-
wa¿ s¹ oczywiste i przemawiaj¹ do umys³u sw¹ racjonalno�ci¹, czerpane s¹
podstawowe przes³anki do wydawania s¹dów, jak równie¿ i do formu³owania
elementarnych norm reguluj¹cych ludzkie postêpowanie. Umys³ bowiem przyj-
muje 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.

Tak wiêc to nie cz³owiek decyduje o �wiecie rzeczy, ale w procesie
poznawczym rzeczy kszta³tuj¹ jego w³asny �wiat my�li. Kszta³tuj¹ dlatego,
¿e maj¹ wpisan¹ w sw¹ istotê racjonalny porz¹dek i dlatego s¹ rzeczami
o okre�lonej naturze. Dziêki temu racjonalnemu porz¹dkowi wpisanemu w ich

Prawo stanowione i jego ontologiczne implikacje
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naturê rzeczy s¹ inteligibilne, czyli racjonalne, a tym samym wolne od we-
wnêtrznej 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. Istnieje wewnêtrzne zwi¹zanie inte-
lektu z bytem; sam byt jest pierwotnie bardziej �inteligibilny�, racjonalny, ni¿ to,
co zdaje siê bezspornie bardziej racjonalne, czyli nasza my�l2.

Wynika z tego, ¿e wcze�niejszym od rzeczy musia³ byæ jaki� Byt rozumnej
natury, jaka� potê¿na i doskona³a Inteligencja, która o tym racjonalnym porz¹dku
rzeczy zdecydowa³a, a nie mog³o to byæ dzie³em zwyk³ego przypadku. Dlatego
�wiat rzeczy moc¹ poznaj¹cego ludzkiego intelektu otrzymuje nowy, niematerial-
ny status w ludzkim umy�le, jako swoisty obraz b¹d� idea tej rzeczywisto�ci.

W krêgu my�li chrze�cijañskiej, zw³aszcza w nurcie tomistycznym, panuje
powszechny pogl¹d, ¿e rzeczy dlatego s¹ w swej naturze transparentne, czyli
racjonalne, poniewa¿ ostatecznie pochodz¹ na drodze stworzenia od Boga,
jako Najdoskonalszej Inteligencji, i dlatego te¿ mog¹ staæ siê przedmiotem ludz-
kiego poznania. Niekiedy s¹ one poznawane w sposób niedoskona³y, ale tak
siê dzieje z racji skoñczono�ci i ograniczono�ci ludzkiego umys³u.

Trzeba wiêc wyra�nie stwierdziæ, ¿e wcze�niejszy od dialogu miêdzyoso-
bowego, jaki zachodzi miêdzy jednym a drugim cz³owiekiem, jest �dialog� ze
�wiatem rzeczy, a wiêc z tym, co istnieje, co jest bytem. I ten w³a�nie �dialog�
jest najbardziej fundamentalny dla ka¿dego innego dialogu.

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 umy-
s³u �s³owem�, które mówi3.

�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 konsekwencji ods³aniaj¹
porz¹dek natury, jako podstawê dla wszystkich innych s³ów, zasad i praw4.

2 M. A. Kr¹piec, Metafizyka, wyd. TN KUL, Lublin 1978, s. 172.
3 Por. L. Bogliolo, Antropologia filosofica. Alla scoperta dell�uomo, Roma 1971,

s. 190�191.
4 Ks. J. Pi¹tek, Cz³owiek � bytem s³owa i dialogu, w: �Kieleckie Studia Teologicz-

ne�, 7 (2008), s. 104�105.
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Pojêcie danej rzeczy nigdy nie oddaje w sposób wyczerpuj¹cy ca³ego za-
wartego w niej bogactwa egzystencjalnego. Rzecz jest zawsze bogatsza
w swej tre�ci ni¿ ludzkie s³owo, które j¹ oznacza. Dzieje siê tak dlatego, ¿e
ka¿da rzecz przez swój akt istnienia jest niejako zanurzona w istnieniu jako
takim, które ostatecznie ma swoje �ród³o w Absolutnym Bycie. St¹d stwier-
dzenie, ¿e inteligibilno�æ rzeczy jest spraw¹ przypadku, pozostaje w ca³kowitej
sprzeczno�ci z elementarnymi prawid³ami ludzkiego my�lenia i prowadzi³oby
ostatecznie do absurdu5.

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

Est quidem recta ratio, naturae congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna,
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 immutabi-
lis continebit, unusque erit communis quasi magister et imperator omnium deus6.

Roszczenie sobie prawa ze strony cz³owieka do nadawania rzeczom
ich wewnêtrznej okre�lono�ci i sensowno�ci, a wiêc prawa do decydowania
o ich racjonalno�ci, jest nie tylko sprzeczne ze zdrowym rozs¹dkiem i elemen-
tarnym do�wiadczeniem. By³oby to równoznaczne ze stawianiem siê cz³o-
wieka w roli Stwórcy. Cz³owiek dziêki swej racjonalnej naturze, a wiêc zdolno-
�ci do refleksji, mo¿e tylko ten racjonalny porz¹dek z rzeczy odczytywaæ,
ale nie mo¿e go ustanawiaæ, bo nie jest tego porz¹dku twórc¹. Mo¿e, co naj-
wy¿ej, rzeczy doskonaliæ i je modyfikowaæ, ale pod warunkiem respektowania
ich natury7.

Cz³owiek jako istota rozumna uczestniczy w odwiecznym prawie Boskim,
które wpisane jest w ludzk¹ naturê i które znajduje swój wyraz w naturalnych
i rozumnych d¹¿eniach cz³owieka ukierunkowanych na dobro w³a�ciwe natu-
rze ludzkiej. Te d¹¿enia znajduj¹ swój wyraz w tzw. pierwszych nakazach
rozumu praktycznego, np.: �Czyñ dobro, a unikaj z³a�, i to one s¹ w³a�nie prze-
jawem prawa naturalnego. St¹d cz³owiek jest podmiotem prawa naturalnego,
poniewa¿ cz³owiek aktem swej woli kieruje samego siebie ku okre�lonemu
dzia³aniu dla osi¹gniêcia dobra w³a�ciwego swej naturze, st¹d jest podmiotem
prawa naturalnego. Zwierzêta natomiast nie mog¹ byæ podmiotem prawa na-
turalnego, ale s¹ tylko przedmiotem prawa naturalnego, bo ich inklinacje natu-
ralne nie s¹ wolne, ale s¹ ca³kowicie zdeterminowane poprzez mechanizm
instynktowy8.

5 Por. A. Alessi, Metafizyka, wyd. LAS, Roma 1988, s. 233�234.
6 M. T. Cyceron, De Repub. Lib. III, c. 23. 33.
7 Por. Ks. R. Ro¿d¿eñski, Filozofia poznania, wyd. PAT, Kraków 2003, s. 50�52.
8 Por. M. A. Kr¹piec, Cz³owiek i prawo naturalne, wyd. TN KUL, Lublin 1986,

s. 199�200.
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Porz¹dek prawny a spo³eczna natura cz³owieka

Porz¹dek prawny, maj¹cy swoje oparcie w obiektywnym porz¹dku rze-
czy �wiata stworzonego, do respektowania którego zobowi¹zany jest cz³owiek
jako istota rozumna, ma równie¿ swoje oparcie w spo³ecznej naturze ludzkiej.
Na spo³eczny charakter natury ludzkiej zwraca³ uwagê ju¿ jeden z najwiêk-
szych my�licieli staro¿ytno�ci, Arystoteles, definiuj¹c cz³owieka nie tylko jako
�animal rationale�, ale tak¿e jako �animal sociale�.

Ten spo³eczny charakter natury cz³owieka wynika nie tylko z tego, ¿e
cz³owiek rodzi siê we wspólnocie ludzkiej, ale przede wszystkim z tego, ¿e bez
wspólnoty ludzkiej cz³owiek nie mo¿e ani ¿yæ, ani siê rozwijaæ, ani te¿ osi¹gn¹æ
swego pe³nego osobowego rozwoju9.

Dla pe³niejszego zrozumienia roli i znaczenia ¿ycia wspólnotowego cz³o-
wieka warto porównaæ je z ¿yciem wspólnotowym zwierz¹t, które zwane jest
¿yciem stadnym. Ju¿ na poziomie potocznej obserwacji mo¿na zauwa¿yæ, ¿e
¿ycie stadne zwierz¹t, w odró¿nieniu od ¿ycia spo³ecznego ludzi, charakteryzu-
je siê przede wszystkim tym, ¿e jest ono dla danego gatunku zwierz¹t jedno-
rodne, sta³e i niezmienne.

Zwierzêta nie wp³ywaj¹ na kszta³t swego ¿ycia stadnego ani o nim nie
decyduj¹. Wyp³ywa ono z ich natury i jest regulowane poprzez mechanizm
instynktowo-popêdowy. Ponadto ¿ycie stadne nie podlega rozwojowi i dosko-
naleniu, jest zawsze takie samo � od tysi¹cleci, a je�li zachodz¹ w nim jakie�
zmiany, to s¹ one roz³o¿one na przestrzeni tysiêcy lat, nie s¹ bezpo�rednio
zauwa¿alne i nie s¹ powodowane dzia³aniami samych zwierz¹t, ale zmianami
�rodowiskowymi, w jakich dany gatunek ¿yje.

Zwierzêta same z siebie nie modyfikuj¹ form swego ¿ycia stadnego, bo s¹
pozbawione �wiadomo�ci i zdolno�ci do refleksji, a wiêc i podejmowania decy-
zji. Ponadto zwierzêta nie zmieniaj¹ form swego ¿ycia stadnego, ani te¿ nie
mog¹ przynale¿eæ do ró¿nych form ¿ycia stadnego10.

¯ycie wspólnotowe cz³owieka, chocia¿ ma swe zakorzenienie w ludzkiej na-
turze i jej naturalnych potrzebach, to jednak mo¿e byæ przez cz³owieka �wiadomie
kszta³towane, modyfikowane i doskonalone. Ponadto cz³owiek ¿yje nie tylko we
wspólnotach zwanych naturalnymi, jakimi s¹ przede wszystkim rodzina i naród, ale
te¿ mo¿e tworzyæ i tworzy ró¿norakie wspólnoty zwane umownymi. S¹ to ró¿nego
rodzaju organizacje, zwi¹zki, stowarzyszenia, kluby itp. Cz³owiek tworzy je dlatego,
aby ró¿norodne cele ¿yciowe, jakie sobie stawia, móg³ wspólnie z innymi ³atwiej
zrealizowaæ, ni¿ by³oby to mo¿liwe w indywidualnym dzia³aniu11.

9 Por. K. Wojty³a, Elementarz etyczny, wyd. TN KUL, Lublin 1999, s. 81�82.
10 Por. K. J. Pi¹tek, Wspólnotowy wymiar osoby ludzkiej, w: �Kieleckie Studia

Teologiczne�, 5 (2006), s. 149.
11 Por. Ks. W. Szewczyk, Rozumieæ siebie i innych, wyd. Biblos, Tarnów 1998,

s. 207�211.
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Skoro wiêc cz³owiek jest z natury swej istot¹ spo³eczn¹ i ¿yje we wspól-
nocie z innymi, to ¿ycie wspólnotowe winno byæ tak organizowane, aby zabez-
piecza³o jego godno�æ osobow¹ i aby cz³owiek w ¿yciu spo³ecznym nigdy nie
by³ zredukowany do roli �rodka, a tym samym nie by³ uprzedmiotowiony. Inny-
mi s³owy, aby zawsze by³ zagwarantowany prymat osoby nad rzecz¹ i aby,
jako byt osobowy cz³owiek zawsze by³ traktowany jako podmiot, a nie przed-
miot czyjego� dzia³ania12.

Ta przyrodzona osobowa godno�æ cz³owieka nie jest wynikiem czyjego�
nadania, nie jest wynikiem takiej czy innej g³osuj¹cej �wiêkszo�ci�, ani te¿ nie
jest ustalana na zasadzie takiej czy innej umowy czy ugody. Wynika ona
z rozumnej natury cz³owieka i dlatego zajmuje on po�ród innych bytów �wiata
widzialnego pierwsze i uprzywilejowane miejsce.

Z tej przyrodzonej cz³owiekowi godno�ci wynikaj¹ przys³uguj¹ce mu
prawa, a nade wszystko prawo do ¿ycia, prawo do uszanowania jego wolno�ci
i integralno�ci, zarówno w wymiarze cielesnym, jak i duchowym.

S¹ to prawa jak najbardziej podstawowe i niezbywalne. W przeciwnym
razie ¿ycie ludzkie zarówno w swym wymiarze indywidualnym, jak i spo³ecz-
nym by³oby ju¿ u swych podstaw zagro¿one.

Podstaw¹ tych warto�ci � jak uczy Jan Pawe³ II � nie mog¹ byæ tymczasowe
i zmienne �wiêkszo�ci� opinii publicznej, ale wy³¹cznie uznanie obiektywnego
prawa moralnego, które jako �prawo naturalne�, wpisane w serce cz³owieka, jest
normatywnym punktem odniesienia tak¿e dla prawa cywilnego13.

Skoro cz³owiek jest istot¹ spo³eczn¹, to jego ¿ycie wspólnotowe domaga
siê odpowiedniej regulacji prawnej. I nic dziwnego, ¿e takie regulacje prawne
by³y ju¿ podejmowane w spo³eczeñstwach prymitywnych, chocia¿ w ograni-
czonym stopniu, a tym bardziej s¹ podejmowane w spo³eczeñstwach wysoko
rozwiniêtych.

Wszelkie jednak uregulowania prawne powinny zawsze braæ pod uwagê
te podstawowe i elementarne prawa, które maj¹ swe ostateczne oparcie
i uzasadnienie w samej ludzkiej naturze. S³usznie wiêc uznawane s¹ za wyraz
tzw. prawa naturalnego, które powinno byæ zawsze koniecznym punktem od-
niesienia dla prawa stanowionego i nigdy nie powinno byæ naruszane. Prawo
stanowione przez ludzi nabiera pe³nej mocy prawnej o tyle, o ile wyp³ywa
z prawa naturalnego, je�li za� jest z nim sprzeczne, sprzeczne z rozumem, jest
niegodziwe, staje siê bezprawiem i wypaczeniem prawa14.

12 Por. Ks. S. Kowalczyk, Cz³owiek a spo³eczno�æ. Zarys filozofii spo³ecznej,
wyd. KUL 1994, s. 211�138.

13 Jan Pawe³ II, Evangelium Vitae, p. 70.
14 �w. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, I�II, q. 95, a. 2.
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Cz³owiek jako istota spo³eczna charakteryzuje siê i tym, ¿e nie tylko ¿yje
wspólnie z innymi, ale i dzia³a wspólnie z innymi. W tym wspólnym dzia³aniu
powinien byæ zawsze zapewniony tzw. personalistyczny charakter ludzkiego
dzia³ania, który w swej istocie polega na tym, ¿e cz³owiek, dzia³aj¹c wspólnie
z innymi i realizuj¹c jakie� dobro wspólne, nie powinien byæ nigdy w tym dzia-
³aniu zredukowany tylko do roli �rodka, ale powinien równocze�nie mieæ mo¿-
liwo�æ realizowania dobra w³asnego, czyli tego wszystkiego, co go osobowo
ubogaca i rozwija jego fizyczne i duchowe mo¿liwo�ci.

Innymi s³owy, cz³owiek poprzez wspólne dzia³anie nigdy nie powinien byæ
w swej godno�ci osobowej pomniejszony, wrêcz przeciwnie, dzia³aj¹c wspól-
nie z innymi, powinien mieæ mo¿liwo�æ realizowania w³asnego dobra, a wiêc
i doskonalenia siebie, nie tylko na p³aszczy�nie fizycznej, ale tym bardziej na
p³aszczy�nie duchowej, intelektualnej i moralnej. W tym wspólnym dzia³aniu
powinien stawaæ siê �kim�� wiêcej, a nie �kim�� mniej i nie powinien byæ
nigdy pomniejszony w swej osobowej godno�ci15.

Ka¿dy bowiem czyn ludzki, czyli �wiadome i dobrowolne dzia³anie, nie
tylko pozostawia swój �lad w tym, czego dotyczy, czyli w przedmiocie dzia³a-
nia, ale pozostawia równie¿ �lad w samym cz³owieku jako podmiocie dzia³aj¹-
cym, zawsze co� wprowadza do jego wnêtrza � �in plus� albo �in minus�.
Albo cz³owieka ubogaca, albo pomniejsza. I w tym wyra¿a siê tzw. personali-
styczna warto�æ ludzkiego czynu. Wszystko wiêc, co cz³owiek �wiadomie
i dobrowolnie czyni, nie pozostaje obojêtne dla niego samego16.

Osoba ludzka a prawo naturalne i prawo stanowione

Osoba ludzka ró¿ni siê od innych bytów ni¿ej od niej stoj¹cych, zarówno
sw¹ struktur¹, jak i doskona³o�ci¹ swego bytu, a znajduje to wyraz w tym, ¿e
posiada tzw. �wnêtrze�, w którym znajduj¹ siê pierwiastki ¿ycia duchowego,
a tak¿e ca³e bogactwo my�li, duchowych do�wiadczeñ i prze¿yæ. St¹d osoba
jest bytem alteri incommunicabilis.Owa nieprzekazywalno�æ czy niedostêp-
no�æ osoby jest naj�ci�lej zwi¹zana z jej wnêtrzem, ze samostanowieniem,
z woln¹ wol¹. Nikt inny nie mo¿e za mnie chcieæ. Nikt nie mo¿e podstawiæ
swojego aktu woli za mój17.

Gdy we�mie siê pod uwagê to, kim jest cz³owiek, a wiêc jego godno�æ
osobow¹, staje siê rzecz¹ oczywist¹, ¿e cz³owiek w swym dzia³aniu powinien
spe³niaæ tylko takie czyny, które go osobowo ubogacaj¹. Tego domaga siê jego

15 Por. kard. K. Wojty³a, Osoba i czyn, Kraków 1969, s. 292�296.
16 Por. tam¿e, s. 288�292.
17 Ks. bp K. Wojty³a, Mi³o�æ i odpowiedzialno�æ, wyd. Znak, Kraków 1962, s. 14.
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rozumna natura18. Dlatego za podstawowe prawo moralne, rozpoznawane ju¿
na poziomie tzw. zdrowego rozs¹dku, uwa¿a siê stwierdzenie: �Czyñ dobro,
a unikaj z³a�. I to podstawowe prawo nale¿y uznaæ za wyraz tzw. prawa
naturalnego19.

Tre�æ tej normy prawa naturalnego ci¹gle siê nam narzuca w kontakcie
poznawczym z realnie istniej¹cym �wiatem osób i rzeczy. To prawo samo
w sobie jest tak racjonalne i oczywiste, ¿e na mocy swej oczywisto�ci rodzi
w cz³owieku �wiadomo�æ powinno�ci, tzn. przekonanie, ¿e nale¿y tak dzia³aæ,
¿e w aspekcie moralnym takie dzia³anie jest s³uszne, a wiêc i dobre, a dzia³anie
przeciwne temu prawu jest nieracjonalne, a w aspekcie moralnym z³e.

�wiadomo�æ w³asnej osobowej godno�ci stanowi z kolei podstawê dla
uznania osobowej godno�ci drugiego cz³owieka. Skoro cz³owiek jest bytem
osobowym i podmiotem dzia³ania, to w równym stopniu bytem osobowym
i podmiotem dzia³ania jest tak¿e drugi cz³owiek. I je�li cz³owiek na mocy zdro-
wego rozs¹dku ma obowi¹zek troszczyæ siê o w³asne dobro i w dzia³aniu uni-
kaæ tego wszystkiego, co narusza osobow¹ godno�æ jego bytu, to w równym
stopniu winien uszanowaæ godno�æ bytu drugiego cz³owieka.

W �wietle tego oczywist¹ staje siê zasada, która g³osi, ¿e cz³owiek nie
powinien czyniæ niczego wobec drugiego cz³owieka, czego nie chcia³by, aby
czyniono wobec niego, co znajduje wyraz w powiedzeniu: �Nie czyñ drugiemu,
co tobie niemi³e�. Szacunek dla drugiej osoby, dla jej godno�ci i przynale¿nych
jej praw nie rodzi siê z czyjego� nakazu, czy miêdzyludzkiej umowy, ale z samej
godno�ci osobowej w³a�ciwej ka¿demu cz³owiekowi20.

St¹d w ustanawianiu praw, które maj¹ regulowaæ ¿ycie wspólnotowe osób
tworz¹cych dan¹ wspólnotê, powinna byæ zawsze brana pod uwagê niezby-
walna godno�æ osoby ludzkiej i prawa, które jej z natury przys³uguj¹.

Dotychczasowe rozwa¿ania wystarczaj¹co uzasadniaj¹, ¿e porz¹dek praw-
ny, w tym prawo stanowione, ma swe ostateczne zakorzenienie w porz¹dku
natury. Przez porz¹dek natury rozumie siê tu inteligibilno�æ �wiata widzialnego,
czyli �wiata bytów cielesnych, zarówno o¿ywionych, jak i nieo¿ywionych, któ-
rych ukoronowaniem jest �wiat ludzki. Ta inteligibilno�æ �wiata sprawia, ¿e jest
on poznawalny jako zespó³ bytów o sobie w³a�ciwym sensie, czyli znaczeniu
i logicznym uporz¹dkowaniu21.

18 Por. A. Szostek MIC, Wokó³ godno�ci, prawdy i mi³o�ci, wyd. KUL, Lublin
1998, s. 186�188.

19 Por. ks. S. Olejnik, W odpowiedzi na dar i powo³anie Bo¿e, wyd. ATK, Warsza-
wa 1979, s. 166�167.

20 Por. ten¿e, Teologia moralna fundamentalna, W³oc³awek 1998, s. 129�137.
21 Por. M. A. Kr¹piec, Realizm ludzkiego poznania, dz. cyt., s. 186.
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Podstawê jedno�ci i to¿samo�ci ka¿dego bytu nale¿y upatrywaæ w natu-
rze bytu, jako czym� niezmiennym, jako tym, co jest zdeterminowane w sobie,
co jest ze sob¹ to¿same22.

Wprawdzie byt podlega wielorakim zmianom, to jednak posiada sobie
w³a�ciw¹ stabilno�æ natury, tzn., ¿e w tym samym czasie i pod tym samym
wzglêdem jest tym, czym jest, jest to¿samy ze sob¹, nie mo¿e równocze�nie
byæ i nie byæ, i dlatego poznaj¹c go, mo¿emy o nim orzekaæ i formu³owaæ na
jego temat s¹dy, które same w sobie maj¹ warto�æ obiektywn¹23.

Bóg jako ostateczne �ród³o wszelkiego prawa

Ta inteligibilno�æ �wiata naprowadza nas na przekonanie o konieczno�ci
istnienia jakiej� inteligencji wcze�niejszej od rzeczy, jakiego� rozumu, który
o tej inteligibilno�ci rzeczy ostatecznie zadecydowa³24.

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.

Prawda, do której z natury d¹¿y umys³ ludzki, nie jest umys³owi wrodzona,
ani te¿ nie jest jego wytworem. Jest ona wpisana w naturê rzeczy, czyli
w naturê bytu, w to, co realnie istnieje. Jest ona owocem refleksji umys³u nad
�wiatem rzeczy.

Rzeczy przyrodzone � jak uczy �w. Tomasz z Akwinu � 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 znaj-
duj¹ 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 skiero-
wa³ go umys³ Bo¿y. Nazywa siê za� prawdziwym wobec umys³u ludzkiego, o ile
jest zdolny wywo³aæ w nim prawdziw¹ ocenê siebie25.

St¹d �ród³em inteligibilno�ci w �wiecie rzeczy mo¿e byæ tylko Byt absolut-
nie doskona³y, to znaczy taki Byt, który w swym istnieniu i w swej naturze jest

22 Por. E. Morawiec, Podstawowe zagadnienia metafizyki klasycznej, wyd. ATK,
Warszawa 1998, s. 137�138.

23 Por. S. Kamiñski, Czym s¹ w filozofii i logice tzw. pierwsze zasady, w: �Rocznik
Filozoficzny�, 11 (1963), z. 1, s. 7.

24 Por. M. A. Kr¹piec, Metafizyka, dz. cyt., s. 173.
25 �w. Tomasz z Akwinu, De Veritate, q. 1, a. 2.
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absolutnie niezale¿ny od jakiegokolwiek innego bytu i jako taki jest ostateczn¹
przyczyn¹ wszystkiego, co jest, nie tylko w porz¹dku istnienia, 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 bytu26.

Skoro wiêc byty pochodne s¹ natury racjonalnej, to i byt, od którego po-
chodz¹, tym bardziej musi byæ racjonalny. St¹d Byt absolutny jest najwy¿sz¹
i absolutn¹ inteligencj¹. A tego rodzaju Byt absolutny powszechnie nazywany
jest Bogiem27.

Wynika z tego, ¿e pierwszym i najg³êbszym �ród³em wszelkiego prawa
jest natura samego Boga, który w stworzony przez siebie �wiat wpisa³ racjo-
nalny 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�leniu28.

Prawda ontologiczna, czyli 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 intelektu29.

Naruszanie prawa natury jest wiêc naruszaniem ustalonego przez Boga
porz¹dku, a wiêc naruszaniem woli Bo¿ej, a to zawsze obraca siê przeciw
dobru cz³owieka, 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 istniej¹ce-
go �wiata, zgodnie z nakazem samego Stwórcy: Czyñcie sobie ziemiê podda-
n¹ (Rdz 1,28).

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 natury. Dlatego prawda poznawcza ³¹-
czy siê �ci�le z prawd¹ moraln¹, z powinno�ci¹ jej przyjêcia, dzielenia siê ni¹
z innymi i wed³ug niej stanowienia praw30.

26 Por. A. Szostek, Wokó³ godno�ci, prawdy i mi³o�ci, dz. cyt., s. 189�190.
27 Por. ks. T. �lipko, Zarys etyki ogólnej, wyd. WAM, Kraków 1974, s. 279�301.
28 M. T. Cyceron, De Legibus Lib. I, c. 6. 18.
29 Por. A. Maryniarczyk SDB, �Zeszyty z metafizyki�, IV (2000), s. 66�77.
30 Por. S. Kowalczyk, Metafizyka ogólna, Lublin 1997, s. 118�125.
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Sommario

DIRITTO POSITIVO E SUE IMPLICAZIONI ONTOLOGICHE

In questo articolo intitolato: “Diritto positivo e sue implicazioni ontologiche”
viene intrapresa una riflessione per trovare una risposta alla domanda: Esiste una
verità o valore che potrebbe costituire un punto di riferimento nel processo legislativo,
il che potrebbe assicurare alle leggi stabilite che siano orientate verso il vero bene della
persona?

Nel mondo ocontemporaneo da una parte si avverte una grande sensibilità
ai  diritti riguardanti la persona umana e la società e per questo viene varata una quan-
tità enorme di leggi, e dall’altra parte nelle diverse parti del mondo non si rispettano
diritti fondamentali delle persone umane.

Per riscoprire questo punto di riferimento bisogna partire nella riflessione non
da un pensiero puro, bensì dalla realtà oggettiva, quella che ci viene data immediata-
mente nel nostro atto conoscitivo.

La riflessione sulla realtà delle cose ci fa comprendere che essa è in se stessa
intelligibile, cioè è una realtà razionale e logica. Innoltre si avverte che questa realtà
è anteriore rispetto al nostro pensiero ed esiste indipendentmente da esso. Non siamo
noi che la rendiamo intelligibile, al contrario, noi con il nostro intelletto la rileggia-
mo dentro la realtà delle cose e questa intelligibilità delle cose forma il nostro modo
di pensare.

Se la realtà delle cose è in se stessa intelligibile, vuol dire che prima di essa
esisteva una Intelligenza più perfetta ed assoluta, come causa e principio ultimo della
razionalità del mondo e per questo comunemente viene chiamiata Dio. Questo ordine
razionale delle cose scoperto da noi viene poi riconosciuto come la legge della natura
che a sua volta crea in noi un obbligo morale di rispettarla.

Ne risulta che proprio la legge della natura sia quel punto di riferimento per ogni
legislazione. Non rispettare questa legge crea confusione e alle volte le leggi non sono
più al servizio dell’uomo e della società, ma servono agli interessi ideologici o econo-
mici di certi gruppi.

Ks. dr Jan PI¥TEK � ur. w 1941 r. w Leñczach, �wiêcenia kap³añskie przyj¹³ w 1965 r.,
doktor filozofii, absolwent WSD w Kielcach i Papieskiego Uniwersytetu �w. Tomasza
z Akwinu w Rzymie, wyk³adowca filozofii w Wy¿szym Seminarium Duchownym
w Kielcach i dyrektor �wiêtokrzyskiego Instytutu Teologicznego w Kielcach. Opubli-
kowa³ ksi¹¿ki: Persona e amore nel pensiero filosofico del Card. Karol Wojty³a, Rzym
1976; 10 lat �wiêtokrzyskiego Instytutu Teologicznego w Kielcach, Kielce 2003.
Autor wielu artyku³ów po�wiêconych filozofii Boga, filozofii cz³owieka i problematyce
etycznej, opublikowanych g³ównie w �Kieleckich Studiach Teologicznych�, tak¿e
autor homilii publikowanych we �Wspó³czesnej Ambonie�.

Ks. Jan Pi¹tek
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Ks. Maciej Radej � Kielce

FORMY PRZYGOTOWANIA DO MA£¯EÑSTWA1

W zwi¹zku z zarysowuj¹cymi siê przemianami i problemami w dziedzinie
¿ycia rodzinnego i ma³¿eñskiego prowadzone s¹ ci¹g³e poszukiwania, a nadto
proponuje siê coraz to nowe rozwi¹zania dotycz¹ce tego tematu i zagadnieñ
¿ycia rodzinnego2. Ko�ció³ winien trosk¹ obejmowaæ nupturientów na ró¿nym
etapie przygotowania do ma³¿eñstwa. W przygotowaniu dalszym proponuje
siê zaanga¿owanie w to dzie³o obok instytucji rodziców równie¿ w nie mniej-
szym stopniu szko³ê, katechezê i mass media3.

Zagadnienia, przedstawione w tym artykule, omawiane bêd¹ w punktach,
które sprzyjaj¹ doskonaleniu i rozwojowi nupturienta. Wyrazem tego jest:
1) troska rodziców o wychowanie potomstwa � Ko�ció³ domowy, 2) formacja
katechetyczna oraz 3) sposób przekazywania informacji o ma³¿eñstwie w �rod-
kach masowego przekazu.

1. Troska rodziców o wychowanie potomstwa
Ko�ció³ domowy

W³a�ciwe wychowanie dziecka powinno rozpocz¹æ siê mo¿liwie jak
najwcze�niej i trwaæ nieprzerwanie a¿ do okresu pe³noletno�ci. W tym
bowiem czasie w du¿ej mierze rozstrzyga siê sprawa przysz³ego charakteru

�Kieleckie Studia Teologiczne�
8 (2009), s. 117�134

1 M. Radej, Przygotowanie dalsze do zawarcia ma³¿eñstwa, Praca magisterska
napisana na seminarium z prawa kanonicznego pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Maria-
na Pastuszko w Wy¿szym Seminarium Duchownym w ramach umowy zawartej z Wy-
dzia³em Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; Kielce 2002.
Niniejszy artyku³ jest ostatnim rozdzia³em pracy i stanowi rozwiniêcie oraz dope³nienie
wy¿ej wymienionego tematu pracy.

2 J. Majka, Wprowadzenie do Konstytucji duszpasterskiej o Ko�ciele w �wiecie
wspó³czesnym, w: Sobór Watykañski II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst pol-
ski, Poznañ 1967, s. 535.

3 W. Góralski, O przysz³o�æ polskiej rodziny, �Przegl¹d Powszechny�, 2 (1993), s. 222.
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dziecka4.  Widzieæ tu nale¿y równie¿ szansê i konieczno�æ podjêcia �wiadome-
go przygotowania ludzi m³odych do ¿ycia w rodzinie5.

K. Rahner powiada, ¿e gdy dwoje ochrzczonych wi¹¿e siê sakramental-
nym wêz³em ma³¿eñskim, wtedy realizuje siê Ko�ció³. Wspólnota ¿ycia i mi³o-
�ci ma³¿onków staje siê komórk¹ Ko�cio³a nazywan¹ �ma³ym Ko�cio³em� lub
�Ko�cio³em domowym�. Tak wiêc ma³¿eñstwo sakramentalne ma zasadniczy
wp³yw na budowanie Ko�cio³a6. Podobne stwierdzenie odnajdujemy w Ko-
deksie Prawa Kanonicznego.

Prawodawca w kan. 226 § 1 mówi, ¿e ma³¿onkowie maj¹ obowi¹zek
przyczyniaæ siê do budowania Ludu Bo¿ego przez ma³¿eñstwo i rodzinê7.
W § 2 stwierdza: �Rodzice, poniewa¿ dali dzieciom ¿ycie, maj¹ bardzo powa¿-
ny obowi¹zek i prawo ich wychowania. St¹d te¿ na pierwszym miejscu do
chrze�cijañskich rodziców nale¿y troska o chrze�cijañskie wychowanie dzieci,
zgodnie z nauk¹ przekazywan¹ przez Ko�ció³�8. Dlatego te¿ przys³uguje im
prawo swobodnego organizowania ¿ycia religijnego w ognisku domowym9.

�rodowisko, w jakim dziecko wzrasta, tj. rodzina, najbli¿si, przyjaciele, ma
decyduj¹cy wp³yw na jego wychowanie i rozwój. �w. Jan Chryzostom (�407)
mówi, ¿e g³ówny ciê¿ar odpowiedzialno�ci za wychowanie dzieci spoczywa
przede wszystkim na rodzicach i przys³uguje im z prawa naturalnego10.

S³usznie wiêc Ko�ció³ pyta przy �lubie: �Czy chcecie z mi³o�ci¹ przyj¹æ
i po katolicku wychowaæ potomstwo, którym was Bóg obdarzy?�. Mi³o�æ ma³-
¿eñska wyra¿a siê w wychowaniu jako prawdziwa mi³o�æ rodzicielska. �Ko-
munia osób�, która stoi u pocz¹tku rodziny, dope³nia siê poprzez wychowanie
i rozprzestrzenia siê na dzieci. Jest to proces wzajemny, w którym wycho-
wawcy � rodzice, s¹ równocze�nie w pewien sposób wychowywani. Ucz¹c
cz³owieczeñstwa w³asne dziecko, sami te¿ poznaj¹ je na nowo i ucz¹ siê go
na nowo11.

4 J. Winkowski, Ogniwo i gniazdo. Rozwa¿ania o rodzinie i wychowaniu, San-
domierz 1997, s. 46�47.

5 E. Sujak, Wspó³czesne zagadnienia wychowawcze w zakresie przygotowania
do ¿ycia rodzinnego, �Ateneum Kap³añskie�, 66 (1974), z. 3, s. 421.

6 J. Grze�kowiak, Ma³¿eñstwo chrze�cijan jest sakramentem, �Ateneum Kap³añ-
skie�, 98 (1982), z. 1, s. 87.

7 Kan. 226 § 1.
8 Kan. 226 § 2.
9 Deklaracja o wolno�ci religijnej �Dignitatis humanae�, w: Sobór Watykañ-

ski II..., dz. cyt., nr 5.
10 H. Wójtowicz, Zadania rodziny chrze�cijañskiej w nauczaniu �w. Jana Chry-

zostoma, w: �Vox Patrum�, Ma³¿eñstwo i rodzina w chrze�cijañstwie staro¿ytnym,
z. 8�9 (styczeñ�grudzieñ), Lublin 1985, s. 204�205.

11 Jan Pawe³ II, List do Rodzin �Gratissimam sane�, (1994), nr 16, w: Wybór listów
Ojca �wiêtego Jana Paw³a II, t. 1, Kraków 1997, s. 309.
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W dzie³ach �w. Augustyna (�430) odnale�æ mo¿emy wzmianki dotycz¹ce
zaanga¿owania i troski rodziców o sprawê wychowania dzieci, by za ich stara-
niem wzrasta³y, zachowuj¹c zbawienne przykazania Pana12. Objawiaæ siê to
powinno poprzez nale¿yte wychowanie religijne, umys³owe i moralne13. S³usz-
nie wiêc mówi siê o tym, aby ukazywaæ dzieciom ca³e bogactwo warto�ci
wewnêtrznych nadanych przez Chrystusa rodzinie14.

Troska o odpowiednie wychowanie nupturienta wymaga ustawicznego
nadzoru i czujno�ci15. Prawodawca zawar³ to w przepisie kan. 774 § 2,
w którym czytamy: �Rodzice maj¹ przed innymi obowi¹zek s³owem i przyk³a-
dem formowaæ dzieci w wierze i praktyce ¿ycia chrze�cijañskiego. Podobny
obowi¹zek spoczywa na tych, którzy zastêpuj¹ rodziców oraz na chrzestnych�16.
Potwierdzenie powy¿szej normy odnajdujemy w Dekrecie o apostolstwie �wiec-
kich Apostolicam actuositatem17.

W ma³¿eñstwie i rodzinie chrze�cijañskiej istnieje i rozwija siê Ko�ció³ nie
tyle biologicznie, co przede wszystkim wspólnotowo i religijnie. W tym¿e Ko�-
ciele zostaj¹ przekazane dzieciom podstawy wiary i nigdy niczym nie zast¹pio-
ny model i wzór mi³o�ci bezinteresownej. Przyswojenie sobie tych postaw
w kandydatach do ma³¿eñstwa uaktywnia ich ¿ycie religijne i sprawia, ¿e do-
skonal¹ siê wzajemnie. Mi³o�æ ma³¿eñska otwarta ku dzieciom jest znakiem
obecno�ci w niej Ducha mi³o�ci Bo¿ej, który uzdalnia ich z kolei do ofiarnej
s³u¿by dla potomstwa, do dobrego przyk³adu, apostolstwa w najszerszym i naj-
pe³niejszym wymiarze18.

Stosownie do praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z sakramentu ma³¿eñ-
stwa, rodzice buduj¹ Ko�ció³ poprzez zrodzenie, wzajemne u�wiêcanie siê
i przyk³ad wzorowego ¿ycia chrze�cijañskiego19. Potwierdzenie dla powy¿-
szych opinii odnajdujemy w kan. 793 § 120.

12 W. Eborowicz, Ma³¿eñstwo i rodzina w nauce i praktyce duszpasterskiej
�w. Augustyna, w: �Vox Patrum�, Ma³¿eñstwo i rodzina..., dz. cyt., s. 146.

13 Tam¿e, s. 149; Jan Pawe³ II, List do Rodzin �Gratissimam sane�, (1994), nr 16.
14 J. Buxakowski, Wprowadzenie do teologii duszpasterstwa rodzin, Pelplin

1999, s. 160.
15 H. Wójtowicz, Zadania rodziny chrze�cijañskiej..., art. cyt., s. 206.
16 Kan. 774 § 2.
17 Dekret o apostolstwie �wieckich �Apostolicam actuositatem�, w: Sobór

Watykañski II..., dz. cyt., nr 30.
18 Szafrañski, Struktura ³aski sakramentu ma³¿eñstwa, �Collectanea Theolo-

gica�, 46 (1976), z. 2, s. 32.
19 J. Grze�kowiak, Ma³¿eñstwo chrze�cijan..., art. cyt., s. 87.
20 Kan.793 § 1. �Rodzice oraz ci, którzy ich zastêpuj¹, maj¹ obowi¹zek i zarazem

prawo wychowania potomstwa. Rodzice katoliccy maj¹ ponadto obowi¹zek i prawo
dobrania takich �rodków i instytucji, przy pomocy których, uwzglêdniaj¹c miejscowe
warunki, mogliby lepiej zadbaæ o katolickie wychowanie swoich dzieci�.
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Rodzice powinni od lat najm³odszych uczyæ dzieci prowadzenia ¿ycia
w boja�ni Bo¿ej21, uczciwie i odwa¿nie wychowuj¹c je do czysto�ci i mi³o�ci,
czyli do pe³nego daru z siebie22 � stwierdza Papieska Rada do Spraw Rodziny
w instrukcji o przygotowaniu do sakramentu ma³¿eñstwa. Rozwiniêciem
powy¿szej dyrektywy jest nota Kongregacji do Spraw Wychowania Katolic-
kiego omawiaj¹ca wytyczne w odniesieniu do ludzkiej mi³o�ci. Dokument
niniejszy opiera siê na zasadach doktrynalnych i normach moralnych przyjê-
tych przez Magisterium Ko�cio³a i postuluje wprowadzenie pozytywnego,
jak te¿ roztropnego wychowania seksualnego. Zauwa¿a siê bowiem, i¿ wy-
chowawcy i rodzice czêsto s¹ bezradni ze wzglêdu na brak przygotowania
do tego, by odpowiednio przeprowadziæ wychowanie seksualne23. Pielêgno-
wanie równowagi w tej sferze ¿ycia musi mieæ swe podstawy zaufania i dia-
logu, tak aby dzieci odpowiednio do swojego wieku i stopnia rozwoju mog³y
nabraæ pewno�ci, ¿e idea³ chrze�cijañski jest rzeczywisto�ci¹ istniej¹c¹ w ob-
rêbie w³asnej rodziny24.

Oprócz wychowania moralnego rodzice s¹ równie¿ odpowiedzialni za
pierwsze pouczenie swoich dzieci w zakresie religii25.

Wychowawcza misja rodziców, wyp³ywaj¹ca z sakramentu ma³¿eñstwa, staje siê
pos³ugiwaniem Ewangelii. Wszyscy cz³onkowie ewangelizuj¹ i s¹ ewangelizo-
wani. Rodzice s¹ pierwszymi zwiastunami Dobrej Nowiny wobec dzieci przez
modlitwê, lekturê s³owa Bo¿ego, naukê zasad wiary, zbli¿anie dzieci do Chrystusa
Eucharystycznego i Mistycznego26.

Przez Chrystusa ka¿de wychowanie w rodzinie i poza rodzin¹ osi¹ga
sw¹ pe³niê w paschalnej tajemnicy �mierci i zmartwychwstania. W tym
szczytowym punkcie naszego Odkupienia rozpoczyna siê proces chrze�ci-
jañskiego wychowania, które jest zarazem formowaniem do pe³ni cz³owie-
czeñstwa27.

21 W. Kania, Pierwsza rodzinna katecheza domowa w ujêciu �w. Jana Chryzo-
stoma, w: �Vox Patrum�, Ma³¿eñstwo i rodzina..., dz. cyt., s. 217.

22 Papieska Rada do Spraw Rodziny, Przygotowanie do sakramentu ma³¿eñ-
stwa, (13 V 1996), w: Posoborowe dokumenty Ko�cio³a Katolickiego o ma³¿eñstwie
i rodzinie, Wybór i wstêp: K. Lubowicki, Indeks analityczny: M. Czekañski, t. 2, Kra-
ków 1999, nr 24.

23 Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego, Wytyczne wychowawcze
w odniesieniu do ludzkiej mi³o�ci. Zasadnicze cechy wychowania seksualnego, (1 XI
1983), w: Posoborowe dokumenty Ko�cio³a Katolickiego..., dz. cyt., nr 9.

24 Tam¿e, nr 49�50.
25 H. Wójtowicz, Zadania rodziny chrze�cijañskiej..., art. cyt., s. 208.
26 B. Mierzwiñski, Problemy ma³¿eñstwa i rodziny na V Synodzie Biskupów

w Rzymie, �Communio�, 5 (1981), s. 123.
27 Jan Pawe³ II, List do Rodzin �Gratissimam sane�, nr 16.
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Wychowawcy powinni zatem uczyæ dzieci szacunku dla wypowiadanych
s³ów28. Dobrze zrobi¹, gdy bêd¹ ich u¿ywaæ zawsze do wyra¿enia prawdy
w sposób jasny i zrozumia³y. Jest to istotne, szczególnie je�li chodzi o przekaz
wiary, czyli wypowiedzi dotycz¹ce problematyki religijnej i ¿ycia moralnego29.
Kiedy bowiem w rodzinie wszyscy ¿yj¹ zgodnie z nauk¹ Bo¿¹ i s¹ zjednoczeni
wêz³em mi³o�ci i wzajemnej s³u¿by, wówczas rzeczywi�cie dom przekszta³ca
siê w ma³y Ko�ció³30.

W ko�cielnotwórcz¹ rolê ma³¿eñstwa sakramentalnego, realizuj¹c¹ siê
poprzez funkcjê kap³añsk¹, prorock¹ i królewsk¹, ma³¿onkowie wpisuj¹ swe
powo³anie w osobiste �wiadectwo ¿ycia religijnego31. Wezwani przez s³owo
Bo¿e, wiarê i sakrament chrztu, buduj¹ Ko�ció³ domowy, który staje siê mater
et magistra dla ich dzieci32.

W rozporz¹dzeniach zawartych w Catechesi tradendae nale¿y dostrzec,
¿e wychowanie to utrwala siê i realizuje wraz z nadej�ciem wydarzeñ rodzin-
nych, takich jak przyjmowanie sakramentów, obchody �wi¹t liturgicznych,
narodziny dziecka czy ¿a³oba. Wówczas jest stosowna chwila, by wyja�niæ
chrze�cijañski czy religijny sens tych wydarzeñ33.

Trzeba pamiêtaæ, ¿e przygotowanie do ¿ycia w ma³¿eñstwie realizuje siê
w rodzinie wówczas, gdy wszyscy cz³onkowie rodziny tworz¹ tzw. �szko³ê
bogatszego cz³owieczeñstwa�34. ̄ ycie wspólnoty domowego Ko�cio³a, opar-
te o ducha modlitwy i realizowane w atmosferze dialogu, tworzy prawdziw¹
komuniê budowan¹ przez wzajemn¹ troskê i wspieranie siê jej cz³onków35.
W kontek�cie ca³ego procesu wychowawczego nie mo¿na pomin¹æ istotnej
sprawy dotycz¹cej rozpoznania w³asnego powo³ania ¿yciowego, tak do ofiar-
nej s³u¿by Bogu w celibacie, jak i przygotowania do ¿ycia w ma³¿eñstwie36.

28 W. Kania, Pierwsza rodzinna katecheza domowa..., art. cyt., s. 218.
29 S. S³awiñski, S³owa w procesie moralnego wychowania dziecka, �W drodze�,

105 (1982), nr 5, s. 77�82.
30 H. Wójtowicz, Zadania rodziny chrze�cijañskiej..., art. cyt., s. 212; P. Porêba,

Rodzina chrze�cijañska �ma³ym Ko�cio³em�, w: Wychowanie w rodzinie chrze�cijañ-
skiej, red. F. Adamskiego, Kraków 1984, s. 182�199.

31 J. Grze�kowiak, Ma³¿eñstwo chrze�cijan..., art. cyt., s. 87�88.
32 B. Mierzwiñski, Problemy ma³¿eñstwa i rodziny..., art. cyt., s. 123. �V zgroma-

dzenie Synodu Biskupów mia³o miejsce w Rzymie, w dniach 26 wrze�nia do 25 pa�dzier-
nika 1980 r. oficjalny temat tego Synodu brzmia³: De muneribus familiae christianae in
mundo hodierno � Zadania rodziny chrze�cijañskiej we wspó³czesnym �wiecie�, s. 109.

33 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska �Catechesi tradendae�, (16 X 1979),
Kielce 1996, nr 68.

34 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska �Familiaris consortio�, (22 XI 1981),
w: Posoborowe dokumenty Ko�cio³a Katolickiego..., dz. cyt., nr 21.

35 H. Witczyk, Sakrament ma³¿eñstwa, �Wspó³czesna Ambona�, 29 (2001), nr 3, s. 190.
36 Jan Pawe³ II, List do Rodzin �Gratissimam sane�, nr 16.
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2. Formacja katechetyczna w przygotowaniu dalszym
do ma³¿eñstwa

Dobre przygotowanie do ma³¿eñstwa domaga siê przekazania dzieciom
i m³odzie¿y w³a�ciwej wiedzy i formacji religijnej w procesie katechizacji. Pe³-
ny zakres nauk powinien obejmowaæ chrze�cijañskie ujêcie spraw dotycz¹-
cych ma³¿eñstwa i rodziny. Wskazan¹ zatem jest rzecz¹ stwarzaæ dogodne
warunki do kszta³towania u nupturientów postawy dojrza³ego podej�cia do spraw
wiary i praktyk religijnych. Formacja katechetyczna37 stanowi niezmiernie wa¿-
ny i konieczny element w przygotowaniu dalszym do ma³¿eñstwa. Z tej te¿
racji nie wolno go przeoczyæ, ale nale¿y odpowiednio doceniæ38.

Prawodawca w kan. 1063 w punkcie 1° jako wa¿ny czynnik przygotowa-
nia do ma³¿eñstwa okre�la pomoc udzielan¹ dzieciom i m³odzie¿y szczególnie
�poprzez przepowiadanie, katechezê, odpowiednio przystosowan¹ dla ma³olet-
nich, m³odzie¿y i starszych (...)�39. Jej zadaniem jest rozbudzenie w dziecku
mi³o�ci do wszystkiego, co jest dzie³em Boga. W przekazie dotycz¹cym pozna-
nia nie wystarcz¹ jednak tylko s³owa, dlatego konieczno�ci¹ staje siê ukazanie
wzorów postêpowania, bêd¹cych pomoc¹ w budowaniu cywilizacji mi³o�ci40.

Wa¿nym elementem w katechezie jest praca zmierzaj¹ca do wyrobienia
w dzieciach postawy poszanowania autorytetu rodziców, umiejêtno�ci dostrze-
gania drugiego cz³owieka i jego potrzeb, ofiarnej mi³o�ci do rodziców i rodzeñ-
stwa oraz szczególnej przyja�ni w relacjach z Bogiem41. Ten proces wycho-
wawczy winien wskazywaæ na konieczno�æ przedstawienia ma³¿eñstwa
w �wietle nauki o ¿yciu i mi³o�ci, które mieszcz¹ siê w szeroko pojêtym
przygotowaniu do ma³¿eñstwa42. Nale¿y realizowaæ podstawowe zadania
katechezy, takie jak: rozwijanie poznania wiary; wychowanie liturgiczne;
formacja moralna; nauczanie modlitwy; wychowanie do ¿ycia wspólnotowe-
go; podanie praw dotycz¹cych ma³¿eñstwa i rodziny; itp.43.

37 S. Lanza, Katecheza, w: Encyklopedia Chrze�cijañstwa, red. H. Witczyk, Kiel-
ce 2000, s. 332. Sam wyraz �katecheza� pochodzi od greckiego katechéo i oznacza tyle
co �nauczam ¿ywym g³osem�. Jest to wiêc rezonans, jaki s³owo wiary wywo³uje w sercu
s³uchacza, w którym zostaje przyjête i pog³êbione, aby staæ siê dla niego sensem ¿ycia
i norm¹ w postêpowaniu. Tote¿ w przekazie wiary jest ono czym� nieodzownym.

38 E. Sztafrowski, Podrêcznik Prawa Kanonicznego, t. 4, Warszawa 1986, s. 39.
39 Kan. 1063, 1°; E. Sztafrowski, Podrêcznik Prawa Kanonicznego, dz. cyt., s. 37.
40 W. Pó³tawska, Przed nami mi³o�æ..., Czêstochowa 2001, s. 40.
41 J. Borucki, Ko�ció³ w s³u¿bie ma³¿eñstwa, �Homo Dei� 71 (2001), nr 2, s. 29.
42 M. G. A. Wilczewska, Przygotowanie dalsze do wype³niania istotnych obo-

wi¹zków ma³¿eñskich w �wietle prawa kanonicznego obowi¹zuj¹cego w Polsce,
w: Ius matrimoniale. Ze studiów nad ko�cielnym prawem ma³¿eñskim, 6�7 (1996),
Warszawa 1996, s. 115.

43 Kongregacja do spraw Duchowieñstwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji,
Poznañ 1998, nr 85�87.
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St¹d te¿ obowi¹zkiem rodziców jest nie tylko �pos³aæ� dziecko na kate-
chizacjê, lecz tak¿e szerzej zainteresowaæ siê formacj¹ religijn¹ w³asnych
dzieci, dokonuj¹c¹ siê przez katechezê. To zainteresowanie mo¿e i powinno
siê uzewnêtrzniaæ w wielorakiej formie. Przede wszystkim jednak w dwóch
sprawach, które okre�liæ mo¿emy jako: stworzenie odpowiednich warunków
do nauczania oraz wspó³dzia³anie z osobami katechizuj¹cymi44.

Zarz¹dzenia Pierwszej Instrukcji Episkopatu Polski dla duchowieñstwa
o przygotowaniu wiernych do sakramentu ma³¿eñstwa i o duszpasterstwie
rodzin zobowi¹zuj¹ duszpasterza-katechetê do tego, aby w ka¿dej klasie
na poziomie szko³y podstawowej i �redniej, przy uwzglêdnieniu m³odzie¿y
pozaszkolnej, prowadziæ systematyczn¹ katechizacjê. Nadto powinno siê
po³o¿yæ du¿y nacisk na wyrabianie cnót wi¹¿¹cych siê �ci�le z ¿yciem
rodzinnym. Nale¿y w ca³ym tym procesie nauczania udzielaæ szczerych
i prostych odpowiedzi na w¹tpliwo�ci m³odzie¿y, które dotykaj¹ tematu
przygotowania do ma³¿eñstwa45.

Prawdziwa katecheza jest zawsze uporz¹dkowanym i systematycznym
wprowadzeniem w Objawienie46. W formacji katechetycznej, w przygotowa-
niu dalszym nupturienta, winien siê uwidaczniaæ schemat: poznanie � prze-
konanie � postêpowanie � zachowanie przyjêtych praw odnosz¹cych siê do
katolickiego ma³¿eñstwa47. Nauka na temat ma³¿eñstwa i rodziny zatem,
podobnie jak ca³e Objawienie, nie mo¿e byæ oderwana od ¿ycia ani nie mo¿e
byæ mu jak gdyby sztucznie przeciwstawiana. Dotyczy ona przecie¿ ostatecz-
nego sensu znaczenia ludzkiego istnienia i nie mo¿na przekazywaæ jej zafa³szo-
wanej48. To g³oszenie prawdy winno przede wszystkim dokonywaæ siê przez
�wiadectwo, zmierzaj¹ce do tego, by pielêgnowaæ to, co szlachetne i dobre49.

Prawdy przekazane m³odym w formacji katechetycznej w czasie przy-
gotowania dalszego do ma³¿eñstwa winny byæ stale pog³êbiane. Ukazywaæ
powinny tak¿e wielkie znaczenie sakramentu ma³¿eñstwa i rodziny dla ¿ycia
cz³owieka formuj¹cego swój �wiatopogl¹d50.

44 E. Sztafrowski, Chrze�cijañskie ma³¿eñstwo, Pomoce prawno-pastoralne,
Warszawa 1985, s. 141.

45 Pierwsza Instrukcja Episkopatu Polski dla duchowieñstwa o przygotowaniu
wiernych do sakramentu ma³¿eñstwa i o duszpasterstwie rodzin (12 II 1969), w: Pra-
wodawstwo Ko�cio³a w Polsce 1961�1970, t. 1, Warszawa 1971, s. 265�266.

46 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska �Catechesi tradendae�, nr 22.
47 S. Lanza, Katecheza, w: Encyklopedia Chrze�cijañstwa, red. H. Witczyk, Kiel-

ce 2000, s. 333.
48 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska �Catechesi tradendae�, nr 22.
49 Pawe³ VI, Adhortacja apostolska �Evangelii nuntiandi�, (8 XII 1975), Kielce

1990, nr 21.
50 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska �Catechesi tradendae�, nr 25.
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W Pierwszej Instrukcji Episkopatu Polski dla duchowieñstwa o przy-
gotowaniu wiernych do sakramentu ma³¿eñstwa i o duszpasterstwie ro-
dzin Prawodawca zaleca, aby powierzyæ katechezy o ma³¿eñstwie i rodzi-
nie roztropnym i do�wiadczonym osobom �wieckim. Formacja nupturienta
powinna kszta³towaæ jego ¿ycie w prawdziwym duchu modlitwy51. Modlitwa
bowiem pomo¿e dziecku wypracowaæ w sobie odpowiednie spojrzenie na dar
powo³ania do ma³¿eñstwa, czy te¿ ¿ycia w stanie bez¿ennym52. St¹d kateche-
za powinna, zw³aszcza u dzieci i m³odzie¿y, zak³adaæ konieczno�æ modlitwy
dnia powszedniego53.

Obecnie w warunkach szybkich przemian spo³ecznych nastêpuj¹ daleko
id¹ce przekszta³cenia w sferze �wiadomo�ci i zachowañ moralnych. Proce-
som tym podlegaj¹ tak¿e m³odzie¿ i dzieci54. Wobec takiej rzeczywisto�ci
jedn¹ z najbardziej w³a�ciwych pos³ug katechezy jest oferowanie ludziom
pomocy w poszukiwaniu i odkrywaniu sensu ¿ycia. Tego rodzaju s³u¿ba ma
charakter humanizuj¹cy i wychowawczy, tak¿e przy uwzglêdnieniu etapu
przygotowania dalszego do ma³¿eñstwa55.

Nie nale¿y pomin¹æ faktu, i¿ ludzie kszta³tuj¹ samych siebie i nieustannie
wzrastaj¹ wewnêtrznie, przez co ca³e w³asne ¿ycie zmys³owe i duchowe czy-
ni¹ przedmiotem swojego wzrostu56. St¹d w kszta³towaniu osobowo�ci

katecheza przygotowuj¹ca do ¿ycia w ma³¿eñstwie i rodzinie powinna mieæ swój
charakter formacyjny, a nie tylko informacyjny. Jej zadaniem jest pog³êbienie
katolickiej nauki o ma³¿eñstwie i rodzinie oraz przekazanie ca³o�ciowego, usyste-
matyzowanego i zwartego ujêcia problemów cz³owieka jako osoby, Bo¿ej wizji
ma³¿eñstwa i rodziny. Katecheza powinna te¿ przysposabiaæ do spo³ecznego
¿ycia w grupie rodzinnej, do wspó³odpowiedzialno�ci, i wskazywaæ na koniecz-
no�æ posiadania takich cech indywidualnych, które zapewni¹ szczê�liwe ¿ycie
rodzinne57.

51 J. Borucki, Ko�ció³ w s³u¿bie ma³¿eñstwa, art. cyt., s. 29�30.
52 Katechizm Rzymski, Kraków 1880, s. 429.
53 K. Rahner, Modlitwa i wiara, Kraków 2000, s. 58.
54 J. Kupny, Katechizacja i duszpasterstwo m³odzie¿y w okresie przemian,

w: W s³u¿bie warto�ciom. Ksiêga pami¹tkowa po�wiêcona Ksiêdzu Biskupowi
Profesorowi Dr. Hab. Kazimierzowi Ryczanowi z okazji 60-lecia urodzin, red.
R. Kamiñski, S. J. Koza, L. Skorupa, K. �wiês, Kielce 1999, s. 335.

55 M. Cisowski, Nauczanie religii w szkole a katecheza Ko�cio³a na przyk³a-
dzie debaty konkordatowej we W³oszech, w: Powo³anie i s³u¿ba. Ksiêga jubileuszo-
wa ku czci Biskupa Mieczys³awa Jaworskiego w 70 rocznicê urodzin, red. K. Gurda,
T. Gacia, Kielce 2000, s. 280.

56 Katechizm Ko�cio³a Katolickiego, Poznañ 1994, nr 1700.
57 M. G. A. Wilczewska, Przygotowanie dalsze do wype³niania istotnych obo-

wi¹zków ma³¿eñskich..., art. cyt., s. 115�116.
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Wszelkie nauki katechetyczne winny promowaæ godno�æ i warto�æ cz³o-
wieka58, albowiem w swych za³o¿eniach przygotowuj¹ m³odocianych równie¿
do wa¿nych zadañ chrze�cijañskich wieku dojrza³ego. Tote¿ w okresie dzie-
ciñstwa i wczesnej m³odo�ci stopniowo nale¿y wprowadzaæ nupturientów
w rzeczywisto�æ powo³ania ma³¿eñskiego, b¹d� do stanu kap³añskiego lub
zakonnego59.

Jan Pawe³ II w orêdziu skierowanym do Konferencji Episkopatu Polski
w dniu 8 czerwca 1997 r. równie¿ podejmuje temat przygotowania kateche-
tycznego m³odego pokolenia do ¿ycia w �wiecie ci¹g³ych przemian. W jego
przepowiadaniu jasno widaæ, ¿e �do wspó³czesnych dzieci i m³odzie¿y nale¿y
przyj�æ z t¹ sam¹ Ewangeli¹, ale g³oszon¹ w sposób nowy i bardziej dostoso-
wany do dzisiejszej mentalno�ci i warunków, w których ¿yjemy�60.

Z uwagi na to, ¿e wspó³czesna m³odzie¿ bardzo wra¿liwa jest na formê,
w jakiej przekazywane s¹ jej zasady moralne i warto�ci, jako najw³a�ciwszy
model nauczania proponuje siê dialog61. ¯adn¹ miar¹ nie ma on na celu prze-
kre�lenia duszpasterstwa autorytetu, lecz tylko ma na celu jego dope³nienie �
stosownie do mo¿liwo�ci, a tak¿e potrzeb wspó³czesnych ludzi62. W procesie
takiego przekazu w ramach katechizacji w wieku szkolnym nastêpuje formo-
wanie nastawienia spo³ecznego63. Przyczynia siê to do duchowego wzrostu
i rozbudzenia pospolitej uczciwo�ci.

Duszpasterze winni pilnie studiowaæ i chrze�cijanom wyk³adaæ prawdy
dotycz¹ce ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego64. Zwi¹zane jest to z tym, ¿e

wa¿nym elementem pracy duszpasterza w przygotowaniu trwa³ej rodziny jest
przepowiadanie. Ma ono na celu wykszta³ciæ w s³uchaj¹cych prawid³owy obraz
rodziny, zgodny z zamys³em Bo¿ym. Obraz ten powinien byæ poparty przyk³adami
z ¿ycia i �wiadectwem biblijnym. Na tej podstawie duszpasterz ma przedstawiæ
zasady ¿ycia chrze�cijañskiego, które w m³odym pokoleniu ukszta³tuj¹ zdrowe
charaktery i m³odych ludzi uczyni¹ zdolnymi do podjêcia i wype³nienia obowi¹z-
ków ma³¿eñskich65.

58 A. Zuberbier, Jan Pawe³ II � nauczyciel wiary, �Kielecki Przegl¹d Diecezjalny�
75 (1999), nr 3, s. 252.

59 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska �Catechesi tradendae�, nr 39.
60 Jan Pawe³ II, Orêdzie do Konferencji Episkopatu Polski. Kraków 8 czerwca

1997, w: Pielgrzymki do Ojczyzny 1979 – 1983 � 1987 � 1991 � 1995 � 1997.
Przemówienia i homilie, Kraków 1997, s. 981.

61 J. Kupny, Katechizacja i duszpasterstwo m³odzie¿y w okresie przemian,
w: W s³u¿bie warto�ciom, dz. cyt., s. 343.

62 Tam¿e, s. 344.
63 J. Borucki, Ko�ció³ w s³u¿bie ma³¿eñstwa..., art. cyt., s. 28.
64 Katechizm Rzymski, dz. cyt., s. 305.
65 J. Borucki, Ko�ció³ w s³u¿bie ma³¿eñstwa..., art. cyt., s. 30.
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Przez to podmiot przygotowania do ma³¿eñstwa wyrobi w sobie przekonanie
i chêæ zawarcia w przysz³o�ci ma³¿eñstwa jako przymierza trwa³ego i nieod-
wo³alnego na wzór Nowego Przymierza, jakie Chrystus zawar³ z ludzko�ci¹
przez swoj¹ Ofiarê na krzy¿u66.

W docieraniu do prawdy o ma³¿eñstwie i rodzinie wa¿ne jest zarówno
poznanie umys³owe, jak i poznanie duchowe cz³owieka, pozwalaj¹ce bardziej
przenikn¹æ tê prawdê67. W katechezie nale¿y widzieæ okazjê do zapoznania
siê uczniów z warto�ciami i normami odnosz¹cymi siê do powo³ania ma³-
¿eñskiego. £¹czno�æ z Bogiem mo¿e im pomóc w przezwyciê¿aniu trudno�ci
w realizowaniu konkretnych wymagañ autoedukacyjnych68.

Przekazywanie prawd katechetycznych dokonuje siê w du¿ej mierze na
lekcjach religii, dlatego formacjê katechetyczn¹ w szkole winni prowadziæ
ludzie dobrze przygotowani69. Papie¿ Pius XI w Encyklice o chrze�cijañ-
skim wychowaniu m³odzie¿y wypowiada siê nastêpuj¹co:

Dobre szko³y s¹ owocem nie tyle dobrych urz¹dzeñ, ile przede wszystkim dobrych
nauczycieli, którzy, doskonale przygotowani i wykszta³ceni, ka¿dy w swym przed-
miocie, jaki ma wyk³adaæ, wyposa¿eni w te przymioty intelektualne i moralne,
wymagane przez ich tak wa¿ny urz¹d70,

przekazuj¹ rzeteln¹ naukê wiary katolickiej, w tym naukê dotycz¹c¹ formacji
¿ycia wspólnotowego.

Nale¿y ponadto zwróciæ uwagê na to, aby w oddzia³ywaniu formacyj-
no-katechetycznym Ko�cio³a widzieæ skuteczno�æ dalszego przygotowania
dzieci i m³odzie¿y do ma³¿eñstwa. Zale¿y to w du¿ej mierze od wspó³pracy
rodziców, katechetów, duszpasterzy i specjalistów z ró¿nych dziedzin. Trzeba
sobie u�wiadomiæ, ¿e rodzina jest fundamentem spo³eczeñstwa, dlatego

66 S. Czerwik, Obecno�æ i dzia³anie Ducha �wiêtego w liturgii Ko�cio³a, �Kie-
lecki Przegl¹d Diecezjalny�, 74 (1998), nr 5, s. 380.

67 M. Rusiecki, Starajcie siê o wiêksze dary. Rekolekcje dla nauczycieli w Czê-
stochowie 2�5 lipca 1998, Kielce 1999, s. 82.

68 E. Mitek, Samowychowanie chrze�cijañskie jako realizacja �wiêto�ci ¿ycia,
w: W krêgu chrze�cijañskiego orêdzia moralnego. Ksiêga Jubileuszowa po�wiêcona
ks. prof. Antoniemu M³otkowi, red. M. Biskup, T. Reroñ, Wroc³aw 2000, s. 552.

69 J. S³omiñska, Pierwszy rok nauczania religii w szkole w opinii uczniów, ro-
dziców i katechetów � koncepcje i niektóre wnioski badañ, w: Szko³a czy parafia?
Nauka religii w szkole w �wietle badañ socjologicznych..., s. 138. Niestety, religii
grozi to, ¿e mo¿e staæ siê zwyk³¹, jeszcze jedn¹, a czasami mniej wa¿n¹ lekcj¹, ¿e zabrak-
nie w niej do�wiadczenia wiary, a pozostanie tylko przekaz wiary. Nale¿y wobec tego
rozwijaæ wiê� dzieci i m³odzie¿y z Ko�cio³em lokalnym.

70 Pius XI, Encyklika o chrze�cijañskim wychowaniu m³odzie¿y, (31 XII 1929),
Lwów 1930, s. 30.
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wszyscy, którzy maj¹ wp³yw na wspólnoty i grupy spo³eczne, winni skutecznie
siê przyczyniaæ do podnoszenia godno�ci ma³¿eñstwa i rodziny71.

3. �rodki spo³ecznego przekazu

W trudnym zadaniu wychowania potomstwa (kan. 1136) rodzice doz-
nawaæ powinni wsparcia ze strony ró¿nych instytucji. One to w charakterze
pomocy w przekazywaniu dziecku prawdy wspomagaæ ich bêd¹ w funkcji
nauczania. Wypada nam poszerzyæ omawiany temat o nowy czynnik, jak siê
dzi� wydaje równie wa¿ny i maj¹cy du¿y wp³yw na proces formowania po-
tomstwa. Jest nim wp³yw �rodków masowego przekazu.

Ju¿ na samym pocz¹tku Dekretu o �rodkach spo³ecznego przekazywa-
nia my�li Inter mirifica Ojcowie Soboru Watykañskiego II podkre�laj¹, ¿e
spo�ród wynalazków techniki godne uwagi s¹ te, które odnosz¹ siê przede
wszystkim do ducha ludzkiego, a które ponadto ods³aniaj¹ nowe drogi do prze-
kazywania wiadomo�ci, my�li i wskazañ. W�ród tych wynalazków du¿¹ rolê
przypisuje siê urz¹dzeniom, które z natury swej zdolne s¹ dosiêgn¹æ i poruszyæ
nie tylko jednostki, ale tak¿e ca³e zbiorowo�ci i ca³¹ spo³eczno�æ ludzk¹. Wy-
mieniæ tu mo¿emy choæby takie, jak: prasa, kinematografia, radiofonia, telewi-
zja, Internet, itp. Mo¿na je dlatego w³a�ciwie nazwaæ �rodkami przekazu
spo³ecznego72.

Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 822 § 3 zachêca, by wszyscy wier-
ni, w szczególno�ci za� ci, którzy maj¹ jaki� udzia³ w organizowaniu lub u¿yciu
tych �rodków przekazu, starali siê �wiadczyæ pomoc pasterskiej dzia³alno�ci,
aby Ko�ció³ móg³ tak¿e poprzez te �rodki skutecznie wype³niaæ swoj¹ misjê73.

Papie¿ Pius XI w Encyklice o chrze�cijañskim wychowaniu m³odzie¿y
mówi, ¿e owe �rodki popularyzacji mog¹ przynie�æ wielk¹ korzy�æ wykszta³-
ceniu i wychowaniu dzieci i m³odzie¿y, o ile bêd¹ nimi kierowaæ zdrowe zasa-
dy, tzn. bez podniecania z³ych sk³onno�ci i ¿¹dzy zysku74.

Obecnie powszechnie wiadomo, ¿e �rodki spo³ecznego przekazu oddzia-
³uj¹ na psychikê odbiorców zarówno pod wzglêdem uczuciowym i intelektu-
alnym, jak te¿ moralnym, a nawet religijnym, zw³aszcza u m³odych. Mog¹
zatem mieæ dobroczynny wp³yw na ¿ycie i zwyczaje rodzin oraz na wycho-
wanie dzieci, lecz jednocze�nie kryj¹ zasadzki i niebezpieczeñstwa, których
nie nale¿y bagatelizowaæ. Mog¹ bowiem staæ siê propagatorami ideologii

71 J. Borucki, Ko�ció³ w s³u¿bie ma³¿eñstwa..., art. cyt., s. 30.
72 Dekret o �rodkach spo³ecznego przekazywania my�li �Inter mirifica�, w: So-

bór Watykañski II..., dz. cyt., nr 1.
73 Kan 822 § 3.
74 Pius XI, Encyklika o chrze�cijañskim wychowaniu m³odzie¿y, s. 31.
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rozk³adaj¹cych i zniekszta³caj¹cych pogl¹dy na ¿ycie, rodzinê, religiê, moral-
no�æ, nie maj¹cych poszanowania prawdziwej godno�ci i przeznaczenia
cz³owieka75.

�rodki masowego przekazu maj¹ s³u¿yæ te¿ przygotowaniu dalszemu do
wype³niania istotnych obowi¹zków ma³¿eñskich poprzez ukazywanie w³a�ci-
wego obrazu ma³¿eñstwa i rodziny. Dokonuje siê to przez g³oszenie zdrowej
nauki o mi³o�ci ma³¿onków, ofiarnej p³odno�ci, jedno�ci i wierno�ci, przez co
nupturient kszta³tuje w sobie w³a�ciwy obraz ma³¿eñstwa76. Prawodawca
Ko�cielny w kan. 822 § 2 mówi równie¿ o tym, by u¿ycie tych �rodków prze-
poiæ duchem ludzkim i chrze�cijañskim77. Wówczas kszta³towaæ siê bêdzie
zdrowa opinia publiczna na temat ma³¿eñstwa i rodziny78.

W ostatnich dziesi¹tkach lat telewizji i elektronicznym sieciom infor-
macyjnym przypisuje siê decyduj¹c¹ rolê w rewolucji, która mia³a miejsce
w dziedzinie �rodków przekazu i która wywar³a g³êboki wp³yw na ¿ycie ro-
dzinne. Dla wielu rodzin telewizja i Internet s¹ dzisiaj najwa¿niejszym �ród³em
bie¿¹cych wiadomo�ci, wiedzy i rozrywki, to one kszta³tuj¹ ich postawy i opi-
nie, a równie¿ warto�ci i wzory postêpowania. Istotnie te �ród³a komunikacji
mog¹ wiêc wzbogacaæ ¿ycie rodzinne. Mog¹ zbli¿aæ cz³onków rodziny miêdzy
sob¹, umacniaæ ich solidarno�æ z innymi rodzinami i z wszystkimi lud�mi. Przy-
czyniaæ siê to mo¿e do pomna¿ania nie tylko ich wiedzy ogólnej, ale tak¿e
religijnej, pozwalaj¹c im us³yszeæ s³owo Bo¿e, umocniæ sw¹ religijn¹ to¿sa-
mo�æ i kszta³towaæ ¿ycie moralne i duchowe79.

Pos³uguj¹c siê obrazem, �rodki przekazu docieraj¹ w sposób szczególny
do odbiorcy, poniewa¿ obraz jest bardziej rozkazuj¹cy ni¿ pismo80. Uczeni
w procesach badawczych wspó³czesnej cywilizacji zauwa¿aj¹, ¿e kwestie
¿ycia dotycz¹ce seksualno�ci sta³y siê przedmiotem publicznych dyskusji
w ksi¹¿kach, dziennikach i periodykach, a tak¿e w innych �rodkach spo³eczne-
go przekazu. Zjawisko to jest o tyle niepokoj¹ce, o ile nadaje seksualno�ci

75 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska �Familaris consortio�, nr 76.
76 Konstytucja duszpasterska o Ko�ciele w �wiecie wspó³czesnym �Gaudium

et spes�, w: Sobór Watykañski II..., dz. cyt., nr 48.
77 Kan. 822 § 2.
78 Konstytucja duszpasterska o Ko�ciele w �wiecie wspó³czesnym �Gaudium

et spes�, nr 4.
79 Jan Pawe³ II, Orêdzie na XXVIII �wiatowy Dzieñ �rodków Spo³ecznego Prze-

kazu (24 I 1994), �Telewizja w rodzinie, kryteria w³a�ciwego wyboru programów�,
w: Posoborowe dokumenty Ko�cio³a Katolickiego..., dz. cyt., s. 27.

80 M. Braun-Ga³kowska, Wykorzystanie �rodków masowego przekazu w proce-
sie wychowania rodzinnego, w: Wychowanie w rodzinie chrze�cijañskiej, red. F. Adam-
skiego, Kraków 1984, s. 462.
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przesadne znaczenie81. Wobec tego faktu w dziedzinie wychowania i odbiorze
opinii publicznej nale¿y w prawdzie przekazywaæ informacje mówi¹ce o tym,
¿e autentyczne oddanie siê sobie jest w³a�ciwe tylko ma³¿onkom82.

�rodki spo³ecznego przekazu, z racji swej sugestywno�ci, powinny wy-
wieraæ na m³odych i m³odocianych sta³y i formacyjny wp³yw, daj¹c im praw-
dziwe informacje na temat ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego, przede wszystkim
w dziedzinie wychowania seksualnego. St¹d te¿ papie¿ Jan Pawe³ II wskaza³
na sytuacjê, w jakiej przychodzi rozwijaæ siê dzieciom w kontakcie ze �rodka-
mi masowego przekazu. Z regu³y ci m³odzi odbiorcy informacji zafascynowani
propozycjami mass mediów s¹ gotowi przyj¹æ to, co im jest oferowane w do-
brym lub w z³ym. Przyci¹ga je ekran, na�laduj¹ ka¿dy pokazywany gest, a przy
tym szybciej i bardziej ni¿ ktokolwiek inny przyswajaj¹ sobie wyra¿one tam
emocje i uczucia83.

Tak zatem na wychowawcach spoczywa konieczno�æ tworzenia klimatu
sprzyjaj¹cego czysto�ci, aby dziêki pe³nemu przestrzeganiu zasad porz¹dku
moralnego prawdziwa wolno�æ zapanowa³a nad swawol¹84.

Z poruszanego tematu mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek negatywny, ¿e telewi-
zja czy Internet mog¹ szkodziæ ¿yciu rodzinnemu poprzez propagowanie fa³-
szywych warto�ci i wzorów postêpowania; przez rozpowszechnianie porno-
grafii i obrazów brutalnej przemocy; przez wpajanie moralnego relatywizmu
i religijnego sceptycyzmu; przez przedstawianie bie¿¹cych wydarzeñ i proble-
mów w sposób celowo wypaczony; przez agresywn¹ reklamê, odwo³uj¹c¹ siê
do najni¿szych instynktów; wreszcie przez zachwalanie fa³szywych wizji ¿y-
cia, które sprzeciwiaj¹ siê zasadzie wzajemnego szacunku oraz nie sprzyjaj¹,
a wrêcz utrudniaj¹ ustanowienie sprawiedliwo�ci i pokoju85. Ojciec �wiêty
w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio mówi, ¿e tego typu dzia³ania
godz¹ w podstawowe warto�ci rodziny i prawdziwe dobro cz³owieka86.

81 Kongregacja Wychowania Katolickiego, Deklaracja o niektórych zagadnie-
niach etyki seksualnej �Persona humana�, (29 XII 1975), nr 1, w: Posoborowe doku-
menty Ko�cio³a Katolickiego..., dz. cyt., t. 1, s. 77.

82 K. Wojty³a, Antropologia encykliki �Humanae vitae�, �Analecta Cracovien-
sia�, 10 (1978), s. 24.

83 Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego, Wytyczne wychowawcze
w odniesieniu do ludzkiej mi³o�ci. Zasadnicze cechy wychowania seksualnego,
(1 XI 1983), nr 66, w: Posoborowe dokumenty Ko�cio³a Katolickiego..., dz. cyt., t. 1,
s. 276�277.

84 Pawe³ VI, Encyklika �Humanae vitae�, (25 VII 1968), w: Posoborowe doku-
menty Ko�cio³a Katolickiego..., dz. cyt., nr 22.

85 Jan Pawe³ II, Orêdzie na XXVIII �wiatowy Dzieñ �rodków Spo³ecznego Prze-
kazu (24 I 1994), �Telewizja w rodzinie, kryteria w³a�ciwego wyboru programów�,
w: Posoborowe dokumenty Ko�cio³a Katolickiego..., dz. cyt., t. 2, s. 27.

86 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska �Familiaris consortio�, nr 76.
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Wypowied� Ojca �wiêtego wzywa nas do u�wiadomienia sobie niebez-
pieczeñstw, jakie mo¿e nie�æ rodzinie niew³a�ciwe korzystanie ze �rodków ma-
sowego przekazu87. Dobr¹ natomiast rzecz¹ by³oby wychowywaæ m³odzie¿
poprzez programy edukacyjne w dziedzinie ¿ycia ludzkiego, dostosowane do
wieku, etapu dojrzewania czy aktualnych potrzeb, bez odrzucania zasad mo-
ralnych i niszczenia ¿ycia duchowego cz³owieka. Winny one przygotowywaæ
do prze¿ywania ludzkiej mi³o�ci i odpowiedzialnego ¿ycia wspólnoty rodzin-
nej88. Integralne dojrzewanie ch³opców i dziewcz¹t dotyczy przecie¿ ich sfery
uczuciowej i duchowej, która ma donios³e znaczenie w rozwijaniu piêkna ludz-
kiej osobowo�ci89.

Wychowuj¹c dzieci, rodzice z regu³y wiedz¹, ¿e telewizor, a dzi� jeszcze
bardziej Internet s¹ przez nich lubian¹, ³atwo dostêpn¹ i nie wymagaj¹c¹ du¿e-
go wysi³ku umys³owego rozrywk¹. Tote¿ w³¹czenie tych �rodków przekazu
w tok formacji rodzinnej, czy te¿ lekcji szkolnych, mo¿e uatrakcyjniæ w oczach
dzieci stan ma³¿eñstwa, szko³ê i naukê, wnosz¹c w jej podwoje nowego du-
cha90. Promuj¹c ma³¿eñstwo i rodzinê, media powinny przekazywaæ i popieraæ
prawdziw¹ naturê tych instytucji, chroni¹c je poprzez strze¿enie moralno�ci
publicznej i sprzyjanie dobrobytowi domowemu91.

Tote¿ rodzice powinni uczyæ swoje pociechy korzystania z tych �rodków
w sposób rozwa¿ny, aktywnie kszta³tuj¹c w swoich dzieciach nawyki w tej
dziedzinie, by zapewniæ im zdrowy rozwój osobowy, moralny i religijny. Po-
nadto dobr¹ rzecz¹ by³oby uprzednio zasiêgn¹æ informacji o tre�ci danego
programu czy przegl¹danych stron internetowych. Kszta³towanie u dzieci
w³a�ciwych nawyków w ogl¹daniu telewizji czy te¿ spêdzaniu czasu przed
monitorem komputera bêdzie niekiedy wymagaæ wy³¹czenia tych �rodków
przekazu, gdy¿ lepiej jest zaj¹æ siê czym� innym, a tak¿e poniewa¿ wymaga
tego szacunek dla innych cz³onków rodziny, albo dlatego, ¿e bezkrytyczne
ogl¹danie mo¿e byæ szkodliwe92. Potwierdzeniem powy¿szego jest nauka

87 M. G. A. Wilczewska, Przygotowanie dalsze do wype³niania istotnych obo-
wi¹zków ma³¿eñskich..., art. cyt., s. 116; Dekret o �rodkach spo³ecznego przekazywa-
nia my�li, Inter mirifica, nr 2.

88 Z. Szymañski, Edukacja seksualna, w: S³ownik Ma³¿eñstwa i Rodziny, red.
E. Ozorowski, Warszawa � £omianki 1999, s. 122�123.

89 U. Dudziak, Edukacja seksualna w szkole � zagro¿enia i szanse, w: Wychowa-
nie do ¿ycia w rodzinie, red. G. Witaszek, R. Podpora, Lublin 1996, s. 104.

90 J. Komorowska, Telewizja w ¿yciu dzieci i m³odzie¿y. Studium telewizji w�ród
uczniów szko³y podstawowej w mie�cie przemys³owym �N�, cz. I, £ód� � Warszawa
1963, s. 64�79.

91 Konstytucja duszpasterska o Ko�ciele w �wiecie wspó³czesnym �Gaudium
et spes�, nr 52.

92 Jan Pawe³ II, Orêdzie na XXVIII �wiatowy Dzieñ �rodków Spo³ecznego Prze-
kazu, �Telewizja w rodzinie, kryteria w³a�ciwego wyboru programów�, (24 I 1994),
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Ojców Soboru Watykañskiego II w Dekrecie o �rodkach spo³ecznego
przekazywania my�li, �Inter mirifica�93.

Sieæ Internet jako �rodek komunikacji dostarcza dzieciom i m³odzie¿y
szybszych narzêdzi do pog³êbiania wszelkiego rodzaju zainteresowañ, w tym
równie¿ wiedzy o ma³¿eñstwie i rodzinie94. Zamieszczone w Internecie strony
chrze�cijañskie powinny promowaæ poprzez odpowiednio dobrane informacje
wiedzê nupturienta i przekazywaæ mu zasady zdrowego wychowania95. Po-
nadto do�wiadczenie wskazuje, ¿e informacje przekazywane przez sieæ kom-
puterow¹ s¹ czym� wiêcej ni¿ tylko wiadomo�ci¹. Mog¹ przekazywaæ pewne
tre�ci i kszta³towaæ w nupturiencie postawê do wype³nienia okre�lonych
dzia³añ, w tym tak¿e s³u¿¹cych przygotowaniu do ma³¿eñstwa96. Idzie tutaj
równie¿ o �popularyzacjê dobrych obyczajów towarzyskich�97.

Prezentuj¹c �rodki spo³ecznego przekazu, nie mo¿na pomin¹æ prasy.
W tej dziedzinie przekazu zauwa¿a siê, ¿e w przeciwieñstwie do obrazu, czyta-
nie rozwija wyobra�niê, uczy my�lenia, bo uwra¿liwia na s³owo i pobudza do
refleksji. Z lektury m³odzie¿y nale¿y bezwzglêdnie i zdecydowanie wykluczyæ
wszelkie czasopisma w¹tpliwe pod wzglêdem etycznym. St¹d te¿ tak wa¿ne
staje siê dobranie lektury dostosowanej do wieku i stopnia rozwoju, która for-
mowa³aby dojrza³¹ osobowo�æ98.

Przede wszystkim nale¿y wiêc popieraæ w �rodowiskach dzieci i m³odzie-
¿y dobr¹ prasê. Chc¹c przepoiæ czytelników w pe³ni duchem chrze�cijañskim,
nale¿y równie¿ tworzyæ i rozwijaæ prawdziwie katolick¹ prasê, by urabiaæ,
umacniaæ i popieraæ opiniê publiczn¹, zgodnie z prawem naturalnym, nauk¹
i nakazami katolickimi. Warto�ciow¹ rzecz¹ by³oby te¿ podawaæ m³odym do
wiadomo�ci i nale¿ycie wyja�niaæ wydarzenia dotycz¹ce ¿ycia Ko�cio³a99.
W dobrej lekturze dziecko jest w stanie przyswoiæ sobie cnoty obywatelskie,
uczyæ siê traktowania z szacunkiem i mi³o�ci¹ drugiego cz³owieka, a tak¿e
stanu ma³¿eñskiego i ¿ycia rodzinnego. Utrwalone w sobie te postawy

w: Posoborowe dokumenty Ko�cio³a Katolickiego..., dz. cyt., t. 2, s. 28�29. �M¹drzy
rodzice wiedz¹ tak¿e, ¿e nawet dobre programy powinny byæ uzupe³nione przez inne
�ród³a informacji, rozrywki, wiedzy i kultury�.

93 Dekret o �rodkach spo³ecznego przekazywania my�li �Inter mirifica�, nr 10.
94 C. Climati, M³odzi i ezoteryzm. Magia, satanizm i okultyzm � oszustwo ognia,

który nie spala, Kielce 2001, s. 100�101.
95 Tam¿e, s. 105�106.
96 Tam¿e, s. 159.
97 J. Kubin, Radio i wychowanie, Warszawa 1964, s. 57.
98 M. G. A. Wilczewska, Przygotowanie dalsze do wype³niania istotnych obo-

wi¹zków ma³¿eñskich..., art. cyt., s. 117.
99 Dekret o �rodkach spo³ecznego przekazywania my�li �Inter mirifica�,

nr 14.
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spo³eczne bêd¹ mocnym budulcem relacji w ¿yciu wspólnotowym100. Wspar-
cie, jakie niesie ze sob¹ prasa w rozpowszechnianiu mi³o�ci i zasad moralnych,
ma znacz¹cy wp³yw na wypracowanie w cz³owieku postawy wzajemnego
szacunku wobec drugiego, nabiera stateczno�ci, sta³o�ci i charakteru powin-
no�ci w okazywaniu mi³o�ci drugiemu cz³owiekowi101. Nale¿y jednak pamiê-
taæ, ¿e równie¿ i w tej dziedzinie szczególnie nale¿y ochraniaæ m³odzie¿ przed
pras¹ i widowiskami, które by³yby szkodliwe w jej wieku102.

Przez studium literackie i naukowe musz¹ byæ upowszechniane wszelkie
pozytywne normy wychowawcze103. Ten zakres wiadomo�ci winien urabiaæ
w czytelniku b¹d� s³uchaczu w³a�ciwe postawy traktowania ludzkich warto-
�ci. Nadto uczyæ powinien interpretowaæ ¿ycie i jego wydarzenia, dzia³ania
ludzkie, rozwijaæ zdolno�æ oceny i braæ za ni¹ odpowiedzialno�æ, a tak¿e wy-
ci¹gaæ praktyczne wnioski ze zdobytych informacji104.

Wielk¹ szans¹ jest wiêc, by za pomoc¹ �rodków przekazu przedstawiaæ
w³a�ciwy model ma³¿eñstwa i rodziny. Nie bez znaczenia jest ukazanie pozy-
tywnych bohaterów d¹¿¹cych do czystej, ofiarnej mi³o�ci. Programy telewi-
zyjne, audycje radiowe, prasa, �sieæ� Internetu powinny ukazywaæ czysto�æ,
wierno�æ, jedno�æ, nierozerwalno�æ ma³¿eñstwa, jako warto�ci, które stano-
wi¹ gwarancjê rodzinnego szczê�cia, a które mo¿liwe s¹ do zrealizowania.

Osoby odpowiedzialne za �rodki spo³ecznego przekazu winny do³o¿yæ
wszelkich starañ, aby ukazywaæ ma³¿eñstwo jako harmonijn¹ wspólnotê ¿ycia
i mi³o�ci105. Dziennikarze obowi¹zani s¹ w tym zakresie zachowaæ obiekty-
wizm i poszanowanie prawa odbiorców do pe³nej informacji106. W progra-
mach wychowawczych winni popieraæ i wpajaæ warto�ci etyczne i spo³eczne
umacniaj¹ce jedno�æ i zdrowy rozwój rodziny oraz spo³eczno�ci107.

100 Episkopat Polski, List pasterski biskupów polskich na niedzielê �wiêtej
Rodziny 27 grudnia 1998 r. �Kielecki Przegl¹d Diecezjalny� 75 (1999), nr 2, s. 123.

101 M. Nowodworski, Ma³¿eñstwo, w: Encyklopedia Ko�cielna, t. 13, Warszawa
1880, s. 218.

102 Dekret o �rodkach spo³ecznego przekazywania my�li �Inter mirifica�, nr 12.
103 Pius XI, Encyklika o chrze�cijañskim wychowaniu m³odzie¿y, Lwów 1930, s. 25.
104 Z. Grzegorski, Dialog rodzinny � formacja i korektura wp³ywu masowego

przekazu, w: Wychowanie w rodzinie chrze�cijañskiej, red. F. Adamskiego, Kraków
1984, s. 508.

105 M. G. A. Wilczewska, Przygotowanie dalsze do wype³niania istotnych obo-
wi¹zków ma³¿eñskich..., art. cyt., s. 117.

106 A. F. Dziuba, Drogi powstania i recepcji Humanae vitae, w: Cz³owiek. Mi-
³o�æ. Rodzina, Humanae vitae po 30 latach. Materia³y z sympozjum, KUL 3�4 XII
1998, red. J. Nagórny, K. Je¿yna, Lublin 1999, s. 76.

107 Papieska Rada do Spraw �rodków Spo³ecznego Przekazu, Pornografia i prze-
moc w �rodkach przekazu: odpowied� duszpasterska (7 V 1989), nr 25, w: Posoboro-
we dokumenty Ko�cio³a Katolickiego..., dz. cyt., t. 1, s. 422.
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Wnioski koñcowe

Niniejszy artyku³ jako jeden z wielu tematów bogatej rzeczywisto�ci
ma³¿eñstwa i rodziny rozpatrywa³ w¹tek form przygotowania dalszego do ma³-
¿eñstwa. Zauwa¿yæ nale¿y tak¿e fakt, i¿ normy prawa powszechnego, jak
i partykularnego proponuj¹ d³ugofalow¹ pracê i podjêcie obowi¹zku ofiarnego
wychowania dzieci i m³odzie¿y na wielu p³aszczyznach ludzkiego ¿ycia.

Ró¿norodno�æ zadañ w formacji m³odocianych winna byæ podejmowana
i rozwijana przez instytucje powo³ane do tej dzia³alno�ci, tj. rodziców, duszpaste-
rzy, katechetów, szko³ê, �rodki spo³ecznego przekazu. Jakkolwiek miêdzy tymi
organami wychowawczymi winna istnieæ synchronizacja pracy, to jednak rolê
najwa¿niejsz¹ spe³niaj¹ tutaj rodzice i budowany przez nich Ko�ció³ domowy.

W obecnym czasie niema³y ciê¿ar odpowiedzialno�ci spoczywa na for-
macji katechetycznej i �rodkach spo³ecznego przekazu. Ten rodzaj wychowa-
nia potrzebuje przekazania prawdy m³odym poprzez uwra¿liwianie na warto�ci
czysto�ci przedma³¿eñskiej, ukazywanie ró¿norodnych ¿yciowych spraw
ma³¿eñskich i rodzinnych, które mo¿liwe s¹ do zrealizowania w �wietle nauki
Chrystusowej. Odpowiednio przedstawiony materia³ w mass mediach i pracy
katechetycznej winien w ramach wymiany my�li odpowiadaæ na w¹tpliwo�ci
m³odzie¿y w ujêciu zdrowych zasad religijno-moralnych.

Episkopat Polski w trosce o przygotowanie dalsze do ma³¿eñstwa zachê-
ca do systematycznego i uporz¹dkowanego zapoznawania dzieci i m³odzie¿y
z przedmiotem studium nad ma³¿eñstwem i rodzin¹.

Zusammenfassung

FORMEN DER VORBEREITUNG FÜR DIE EHESCHLIEßUNG

Da sich die Polnische Bischofskonferenz um weitere Vorbereitung für die Ehe-
schließung kümmert, ermuntert sie dazu, dass Kinder und Jugendliche mit der Frage
der Ehe und Familie auf systematischer und geordneter Weise vertraut gemacht wer-
den. Im Zusammenhang mit den vorkommenden Veränderungen und Problemen in
diesem Beriech des menschlichen Lebens werden ständig immer neuere Lösungen
gesucht und sogar angeboten, die das Problem des Familienlebens anbelangen. Die
Kirche soll sich um alle Heiratswilligen kümmern, die sich doch in verschiedenen Sta-
dien der Vorbereitung für die Ehe befinden. In weiterer Vorbereitung wird das Engage-
ment anderer Institutionen, wie z.B. der Schule, Katechese und der Massenmedien
vorgesehen, die doch die Eltern bei dieser Unternehmung fördern könnten.

Die in diesem Artikel dargestellten Fragen sprechen die Themen an, die der En-
twicklung eines Heiratswilligen dienen. Das Engagement wird dagegen durch die elter-
liche Sorge um die Hauskirche, durch die genauso wichtige katechetische Formation
und durch die Art der Übermittlung von Informationen über die Ehe mithilfe der Mas-
senmedien zum Ausdruck gebracht.
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Ks. Tomasz Rozkrut � Tarnów � Kraków

FUNDAMENTALNE ZNACZENIE SKARGI POWODOWEJ

W KANONICZNYM PROCESIE MA£¯EÑSKIM

(KPK, KAN. 1501�1506)

W ka¿dym procesie, tak¿e w tym szczególnym postêpowaniu proceso-
wym, którego przedmiotem jest ma³¿eñstwo kanoniczne, miêdzy osobami
ochrzczonymi sakrament1, fundamentalne znaczenie posiada skarga powodo-
wa. Rozpoczyna ona bowiem to do�æ partykularne postêpowanie s¹dowe, dla
wielu osób niezrozumia³e i nieprawid³owo okre�lane jako �rozwód ko�cielny�,
a jednocze�nie ukierunkowuje ona pracê ko�cielnego s¹downictwa w konkret-
nym przypadku. Równocze�nie skarga powodowa stwarza do�æ szczególn¹
sytuacjê miêdzy ma³¿onkami, którzy bardzo czêsto s¹ ju¿ po rozwodzie cywil-
nym i ¿yj¹ ju¿ w nowych zwi¹zkach cywilnych, a mimo to informacja o zaskar-
¿eniu ma³¿eñstwa jest dla nich czêsto du¿ym zaskoczeniem. Fundamentalne
znaczenie skargi powodowej w kanonicznym procesie ma³¿eñskim zostanie
przedstawione w obowi¹zuj¹cym ustawodawstwie Ko�cio³a, czyli w kan. 1501�
�1506 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.2, oraz w Instrukcji procesowej
�Dignitas connubii�, która bardzo praktycznie ukazuje obowi¹zuj¹ce normy
procesowe Kodeksu Jana Paw³a II3.

1 KPK, kan. 1055 § 2. Doktryna o nierozdzielno�ci pomiêdzy kontraktem a sakra-
mentalno�ci¹ ma³¿eñstwa jest nauk¹ powszechnie przyjmowan¹ i wyra¿an¹ tak
w sposób implicite jak i explicite przez Magisterium Ko�cio³a. Por. J. Hervada, �Studi
sull�essenza del matrimonio, Milano 2000, s. 363.

2 Kodeks wschodni nie ma wyodrêbnionego Rozdzia³u na temat skargi powodo-
wej, istnieje natomiast Rozdzia³: De obligationibus iudicum et aliorum administrorum
tribunalium (KKKW, kan. 1103�1116) wraz z kan. 1104 § 2, który stanowi, ¿e �iudex
nullam causam cognoscere potest, nisi petitio ad normam canonum facta est ab eo,
cuius interest, vel a promotore iustitiae�.

3 Dc, art. 114�125.

Orêdzie na �wiatowy Dzieñ Chorego

�Kieleckie Studia Teologiczne�
8 (2009), s. 135�146
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Skarga powodowa ma byæ z³o¿ona zgodnie z przepisami prawa. Przedsta-
wiaj¹c j¹ i wskazuj¹c na jej rolê, trzeba mieæ na uwadze takie obszary jej
formalnego zrozumienia, jak: legalno�æ samej skargi powodowej (ad normam
iuris), jej tre�æ oraz formê, jak równie¿ sposób postêpowania celem jej przy-
jêcia lub odrzucenia przez autorytet s¹dowy Ko�cio³a. Skarga powodowa
w kanonicznym procesie ma³¿eñskim jest wezwaniem sêdziego do realizacji
przez niego pos³ugi sprawiedliwo�ci, nie jest to wprost pozwanie drugiej strony,
jak to ma miejsce w pañstwowych porz¹dkach prawnych, albowiem dopiero
sukcesywne wezwanie s¹dowe (czyli �citatio�), zgodnie z przepisami kano-
nów Kodeksu4, jest ju¿ decyzj¹ sêdziego ko�cielnego. Wydaje siê, ¿e taki po-
rz¹dek rzeczy w ko�cielnym prawie procesowym jest s³uszniejszy, gdy¿ nieko-
niecznie trzeba od razu pozywaæ drug¹ stronê, skoro np. skarga powodowa
mo¿e zostaæ odrzucona z uznanych przez prawo powodów. Wa¿na jest zatem
w ka¿dym wypadku poprawna ekonomia procesowa.

1. Kodeksowe okre�lenie skargi powodowej

Skarga powodowa rozpoczyna spór s¹dowy5; ona te¿ jest pierwszym
i absolutnie koniecznym dokumentem procesowym, albowiem sam sêdzia nie
mo¿e, bez pro�by powoda, rozpocz¹æ postêpowania procesowego, zgodnie ze
znan¹ zasad¹ procesow¹ �nemo iudex sine actore�6. Proces rozpoczyna za-
tem strona procesowa i dlatego w pierwszym kanonie Kodeksu Jana Paw³a II

4 KPK, kan. 1507�1512; Dc, art. 126�134.
5 Por. KPK, kan. 1504; Dc, art. 116 § 1.
6 Najogólniej przez skargê powodow¹ nale¿y rozumieæ pisemn¹ pro�bê strony

powodowej przedstawion¹ sêdziemu, aby ten rozwi¹za³ zaistnia³¹ kontrowersjê. P. V.
Pinto, �I processi nel Codice di diritto canonico. Commento sistematico al Lib. VII�,
�Libreria Editrice Vaticana�, 1993, s. 226. Warto przypomnieæ, ¿e w wypadku braku
skargi powodowej, o której w kan. 1501, ewentualny proces bêdzie dotkniêty wad¹
niewa¿no�ci nieusuwalnej (KPK, kan. 1620, n. 4). W kanonicznym procesie ma³¿eñskim
bêdzie chodzi³o o poznanie prawdy, czy ma³¿eñstwo zosta³o zawarte niewa¿nie. Nato-
miast nie jest przedmiotem takiego procesu badanie wa¿no�ci ma³¿eñstwa, które cieszy
siê przychylno�ci¹ prawa i w w¹tpliwo�ci nale¿y uwa¿aæ je za wa¿ne, jak postanawia
prawodawca w kan. 1060, mimo pojawiania siê dzisiaj przewrotnych propozycji, do
których odniós³ siê w swoim przemówieniu rotalnym Jan Pawe³ II w 2004 r. Wskaza³ on,
¿e s³yszy siê g³osy krytyczne na temat tej¿e normy kanonicznej, a nawet i wiêcej,
w dzisiejszym spo³eczeñstwie, w którym spotykamy siê z kryzysem ma³¿eñstwa, mo¿na
spotkaæ siê z pogl¹dami, które pytaj¹ wprost, �czy nie by³oby lepiej zak³adaæ niewa¿-
no�æ ma³¿eñstwa ni¿ jego wa¿no�æ�? W tym kontek�cie Jan Pawe³ II wskazuje, ¿e
wed³ug niektórych favor matrimonii powinien ust¹piæ favor personae, czy te¿ favor
veritatis subiecti czy te¿ favor libertatis. Discorso di Giovanni Paolo II ai Prelati
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na temat skargi powodowej, tj. w kan. 1501, czytamy, ¿e �sêdzia nie mo¿e
rozpoznawaæ sprawy, je¿eli ten, kto jest zainteresowany, albo rzecznik sprawie-
dliwo�ci nie przedstawi pro�by zgodnie z przepisami kanonów�7. Wspó³czesny
proces ko�cielny, w tym tak¿e proces dotycz¹cy niewa¿no�ci ma³¿eñstwa kano-
nicznego, nie mo¿e mieæ charakteru inkwizycyjnego, a z³o¿ona skarga powodo-
wa kszta³tuje sukcesywne konsekwencje, tak w wymiarze procesowym, jak
i spo³ecznym8. Zaraz potem w nastêpnym kanonie mamy dopowiedziane, ¿e ten,
�kto chce kogo� pozwaæ, musi przed³o¿yæ w³a�ciwemu sêdziemu skargê
powodow¹, w której przedstawi przedmiot sporu i wyrazi pro�bê o pos³ugê
sêdziego�9. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ten przepis prawny na temat meritum skargi
powodowej zawiera konieczne warunki dla rozpoczêcia procesu. S¹ w nim
zawarte cztery elementy konstytutywne skargi powodowej:

a. element podmiotowy � który obejmuje osoby zwi¹zane z rodz¹cym
siê procesem. Nale¿y tutaj wymieniæ, przede wszystkim, osobê powoda, czyli
osobê, która domaga siê zastosowania prawa poprzez przeprowadzenie postê-
powania procesowego. W procesie ma³¿eñskim jest to konkretny ma³¿onek,
maj¹cy imiê, nazwisko, zamieszkanie, itd., wyj¹tkowo bêdzie nim promotor
sprawiedliwo�ci; o takiej mo¿liwo�ci mówi bowiem kan. 1674, n. 2. Drug¹
osob¹ bêdzie strona pozwana, czyli jest to osoba, od której siê czego� powód
domaga w wyniku przeprowadzonego procesu, który to proces, z formalnego
punktu widzenia, winien mieæ charakter kontradyktoryjny i dwustronny � acz-
kolwiek w �specyficznym� kanonicznym procesie ma³¿eñskim rodzi siê bardzo
konkretne pytanie: czy rzeczywi�cie albo czy zawsze kanoniczny proces ma³-
¿eñski ma taki charakter10? Np. je�li powód prosi o stwierdzenie niewa¿no�ci
zawartego ma³¿eñstwa z tytu³u swojej niezdolno�ci na podstawie normy kan.
1095, n. 3 KPK, to w takim procesie, kto jest stron¹ pozwan¹, czyli t¹, od
której formalnie nale¿a³oby siê czego� domagaæ? W tak kszta³tuj¹cym siê
procesie wspó³ma³¿onek mo¿e w ogóle nie przyst¹piæ do procesu albo mo¿e
swoimi argumentami jeszcze dodatkowo poprzeæ ¿¹danie powoda; jeszcze

Uditori, Officiali e Avvocati del Tribunale della Rota Romana, in occasione dell�inau-
gurazione dell�anno giudiziario, w: �L�Osservatore Romano�, 31 Gennaio 2003, s. 4�5.
Zob. P. Majer, Favor iuris dla ma³¿eñstwa czy favor libertatis dla ma³¿onków?,
w: Lex tua in corde meo, red. P. Majer i A. Wójcik, Kraków 2004, s. 341�357.

  7 KPK, kan. 1501; Dc, art. 1501.
  8 KPK, kan. 1611, 1612, 1620 § 4.
  9 KPK, kan. 1502; Dc, art. 115 § 1.
10 Warto jeszcze raz podkre�liæ specyficzny charakter procesu ma³¿eñskiego.

Znacz¹ce rozwi¹zanie proponuje instrukcja �Dignitas connubii�, kiedy zamiast mówiæ
o zawi¹zaniu sporu, mówi o formule w¹tpliwo�ci w kanonicznym procesie ma³¿eñskim
(Dc, art. 135). Zob. M. Greszata, Iudicium cum principiis. Kodeksowa weryfikacja
wybranych zasad procesowych w kanonicznych sprawach o niewa¿no�æ ma³¿eñ-
stwa, Lublin 2008, s. 259�263 i s. 278�280.
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wiêksza trudno�æ ze zdefiniowaniem kontradyktoryjno�ci procesu ma³¿eñskie-
go bêdzie wystêpowa³a wówczas, gdyby skarga powodowa zosta³a wniesiona
po �mierci jednego z ma³¿onków, zgodnie z norm¹ kan. 1675 § 1. Trzeci¹ oso-
b¹ zaanga¿owan¹ w proces jest sêdzia (rozumiany nie jako osoba fizyczna, ale
jako organ s¹dowy, czyli jako instytucja ko�cielnej sprawiedliwo�ci), wobec
którego sk³adana jest skarga powodowa i który jest proszony o pos³ugê
zwi¹zan¹ z okre�leniem prawdy na temat wa¿no�ci zawartego ma³¿eñstwa.
W codziennej praktyce skarga powodowa jest kierowana do konkretnego s¹du
ko�cielnego, nie jest ona zatem kierowana imiennie.

b. element przedmiotowy � którym jest �petitum�, czyli pro�ba dotycz¹ca
stwierdzenia niewa¿no�ci zawartego ma³¿eñstwa kanonicznego przez s¹d
ko�cielny. Przedmiot sporu s¹dowego musi byæ jasno i precyzyjnie okre�lony11.

c. element prawny � którym jest �causa petendi�, czyli jest nim konkret-
ny tytu³ (lub tytu³y) zaproponowany jako prawny fundament zaskar¿onego ma³-
¿eñstwa kanonicznego; rzecz¹ korzystn¹ jest zatem wymienienie konkretnego
kanonu ma³¿eñskiego, wokó³ którego bêdzie siê toczy³o postêpowanie dowo-
dowe. W skardze powodowej nale¿y tak¿e wskazaæ na konkretne fakty, które
urealni¹ zaproponowany tytu³ niewa¿no�ci i pomog¹ w tym, aby z prezentowa-
nej skargi powodowej w perspektywie instrukcji procesowej �wydoby³ siê�
fumus boni iuris. Mówi¹c inaczej, wyeksponowanie prawa oraz faktów win-
no uwiarygodniæ interes procesowy powoda oraz pozytywny przebieg postê-
powania procesowego. Praktyka duszpasterska uczy, ¿e skar¿¹cy ma³¿eñstwo
kanoniczne s¹ zainteresowani przede wszystkim mo¿liwo�ci¹ zawarcia nowe-
go ma³¿eñstwa w Ko�ciele, a zatem jedynie po�rednio interesuje ich poznanie
prawdy na temat wa¿no�ci swojego ma³¿eñstwa. Wskazuje to, ¿e istota proce-
su ma³¿eñskiego w�ród wiernych jest praktycznie ma³o znana.

d. postulat � którym jest domaganie siê pos³ugi sêdziego celem rozwi¹za-
nia powsta³ej kontrowersji12.

2. Skarga powodowa w procesie o stwierdzenie
niewa¿no�ci ma³¿eñstwa

W procesie ma³¿eñskim osobami zainteresowanymi jego rozpoczêciem
s¹ zasadniczo sami ma³¿onkowie (najczê�ciej jeden z nich), czasami rozpoczê-
ciem procesu ma³¿eñskiego bêdzie zainteresowany równie¿ rzecznik sprawie-
dliwo�ci (�wtedy kiedy niewa¿no�æ ma³¿eñstwa zosta³a ju¿ rozg³oszona, je¿eli
ma³¿eñstwo nie mo¿e byæ uwa¿nione lub nie jest to po¿yteczne�13). Ponadto

11 �Formu³a w¹tpliwo�ci musi okre�laæ, z jakiego tytu³u lub tytu³ów zaskar¿a siê
wa¿no�æ wêz³a ma³¿eñskiego�, Dc, art. 135 § 3.

12 Zob. J. Arroba Conde, Diritto processuale canonico, Roma 1993, s. 294�297.
13 KPK, kan. 1674; Dc, art. 92.
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skarga powodowa ma byæ z³o¿ona w³a�ciwemu sêdziemu14. Ogólnie trzeba
powiedzieæ, ¿e skarga powodowa formu³uje jasne ¿¹danie procesowe, którym
jest stwierdzenie niewa¿no�ci ma³¿eñstwa kanonicznego, natomiast stronie
pozwanej, po zapoznaniu siê z jej tre�ci¹, daje mo¿liwo�æ obrony; z kolei
sêdziego ukierunkowuje na poprawne okre�lenie rodz¹cego siê przedmiotu
sporu, który w instrukcji �Dignitas connubii� zosta³ okre�lony jako formu³a
w¹tpliwo�ci, co lepiej odpowiada specyfice procesu ma³¿eñskiego15.

Co do formy z³o¿enia skargi powodowej Kodeks Jana Paw³a II stwierdza,
¿e sêdzia mo¿e przyj¹æ ustn¹ pro�bê, zw³aszcza wtedy, gdy powód �albo ma
przeszkodê w przedstawieniu skargi powodowej [np. powód nie umie pisaæ],
albo sprawa jest ³atwa w dochodzeniu i mniejszej wagi�; niemniej jednak do-
piero sporz¹dzenie pro�by w formie pisemnej zapocz¹tkuje jej skutki proceso-
we16. Zasadniczo jednak, równie¿ ze wzglêdów praktycznych, powinna ona
mieæ od pocz¹tku charakter pisemny, albowiem jak ³atwo zrozumieæ, waga
kanonicznego procesu ma³¿eñskiego domaga siê, aby skarga by³a nie tylko
formalnie dobrze napisana i umotywowana, ale tak¿e, aby by³a nale¿ycie prze-
my�lana, a sam powód by³ przez to nale¿ycie przygotowany i zmotywowany
do udzia³u w procesie od jego pocz¹tku a¿ do samego koñca; winna ona tak¿e
u�wiadomiæ powodowi konsekwencje jej z³o¿enia (mo¿e byæ jej nastêpstwem
wrogie nastawienie ze strony wspó³ma³¿onka, jego bliskich, a w niektórych
wypadkach tak¿e i wspólnego potomstwa). Ponadto nale¿y pamiêtaæ, ¿e skar-
ga powodowa nie mo¿e mieæ charakteru tak ogólnego, aby powód domaga³ siê
jedynie stwierdzenia niewa¿no�ci ma³¿eñstwa bez podania tytu³u niewa¿no�ci
oraz faktów za tym przemawiaj¹cych. W takim wypadku bêdzie ona musia³a
byæ odpowiednio uzupe³niona, dlatego wa¿n¹ rzecz¹ jest, aby powód, sk³ada-
j¹c skargê powodow¹, wcze�niej skorzysta³ z nale¿ytej pomocy prawno-kano-
nicznej (praktycznie wa¿na jest tutaj fachowa pomoc adwokata lub poradni
prawnej dzia³aj¹cej przy s¹dzie ko�cielnym17) . Nie jest wymagane, aby ma³-
¿onkowie byli ju¿ po rozwodzie cywilnym. Praktyka jednak jest taka, ¿e naj-
czê�ciej s¹ ju¿ po orzeczeniu rozwodu cywilnego, z kolei z praktycznego

14 KPK, kan. 1502; Dc, art. 115 § 1.
15 Dc, art. 135�137.
16 KPK. 1503 § 1. Kodeks, daj¹c mo¿liwo�æ przyjêcia ustnej pro�by, zaznacza, ¿e:

�w obydwu jednak wypadkach sêdzia powinien nakazaæ notariuszowi, by zredagowa³
akt na pi�mie; ma on byæ odczytany powodowi i przez niego potwierdzony; zastêpuje
on, co do wszystkich skutków prawnych, skargê pisan¹ przez powoda�. KPK, kan.
1503 § 2; zob. Dc, art. 115 § 2. Kiedy powód ma przeszkodê w napisaniu skargi powo-
dowej, to byæ mo¿e lepiej by³oby skierowaæ powoda do adwokata, gdy¿ skarga ma³¿eñ-
ska, ze wzglêdu na jej charakter, nie mo¿e byæ zredagowana po�piesznie (jakby �na
kolanie�) w notariacie s¹du ko�cielnego. Wymaga ona odpowiedniego przemy�lenia
oraz odpowiedniej argumentacji.

17 Zob. Dc, art. 113.
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punktu widzenia podpowiada siê, aby strony nie prowadzi³y równocze�nie dwóch
ró¿nych postêpowañ: tj. postêpowania rozwodowego oraz kanonicznego pro-
cesu ma³¿eñskiego, aczkolwiek nie jest to prawnie zabronione.

3. Elementy formalne skargi powodowej

Skarga powodowa, wed³ug kan. 1504, n. 1�4, powinna zawieraæ nastêpu-
j¹ce elementy formalne:

a. powinna okre�laæ, wobec jakiego sêdziego sprawa jest wnoszona, cze-
go powód ¿¹da oraz od kogo. W przypadku procesu ma³¿eñskiego strona po-
wodowa prezentuje skargê powodow¹ w³a�ciwemu s¹dowi ko�cielnemu, skarga
ma okre�laæ, czego siê od niego ¿¹da (orzeczenia niewa¿no�ci ma³¿eñstwa �
czyli jest tzw. petitum) oraz z jakiego tytu³u niewa¿no�ci (na podstawie jakiego
kanonu ma³¿eñskiego � czyli jest to tzw. causa petendi). W³a�ciwo�æ s¹du
ko�cielnego w sprawach o niewa¿no�æ ma³¿eñstwa, które nie s¹ zarezer-
wowane Stolicy Apostolskiej, okre�la kan. 167318. Nale¿y w tym miejscu
podkre�liæ, ¿e ten obecny pluralizm w³a�ciwo�ci s¹dów ko�cielnych do prowa-
dzenia procesów ma³¿eñskich niew¹tpliwie powinien wp³ywaæ jak najbardziej
pozytywnie na sprawno�æ funkcjonowania ko�cielnego wymiaru sprawiedli-
wo�ci. Zauwa¿y³ to ju¿ sam prawodawca ko�cielny. Papie¿ Jan Pawe³ II, prze-
mawiaj¹c do Trybuna³u Roty Rzymskiej w 1996 roku, podkre�li³, ¿e aktualne
ustawodawstwo Ko�cio³a prezentuje ¿yw¹ wra¿liwo�æ na wymogi dotycz¹ce
stanu osób, albowiem je¿eli zosta³ on podany w w¹tpliwo�æ, to nie powinien
zbyt d³ugo pozostawaæ w¹tpliwym. Konkretnie Papie¿ wskaza³, ¿e obecnie
istnieje mo¿liwo�æ zwrócenia siê do ró¿nych s¹dów, aby u³atwiæ instruktoriê
sprawy, o czym stanowi kan. 167319.

b. skarga powodowa ma wskazaæ, na jakich uprawnieniach opiera siê
powód oraz winna, przynajmniej w ogólnej formie, zawieraæ fakty oraz dowo-
dy dla poparcia prezentowanych roszczeñ (czyli powinna zawieraæ motywy
prawne i faktyczne dla prowadzenia procesu ma³¿eñskiego ze wskazanego
tytu³u niewa¿no�ci).

c. skarga powodowa ma byæ podpisana przez powoda (lub jego pe³no-
mocnika; w tym wypadku winna ona zawieraæ pe³nomocnictwo wed³ug kan.
1484 § 120), ma zawieraæ datê (dzieñ, miesi¹c oraz rok) oraz powinna wskazy-
waæ miejsce zamieszkania powoda lub jego pe³nomocnika albo winno byæ
wskazane miejsce dla odbierania akt procesowych21.

18 Dc, art. 10 § 1.
19 Ad Romanae Rotae iudices habita (die 22 Ianuarii 1996), w: AAS, 88 (1996)

s. 773�777.
20 Dc, art. 106 § 1.
21 S¹d ko�cielny, przyjmuj¹c skargê powodow¹, winien wbiæ datê jej wp³yniêcia.
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d. skarga powodowa powinna wskazywaæ sta³e lub tymczasowe miejsce
zamieszkania strony pozwanej.

Ponadto do skargi powodowej, która powinna byæ merytoryczna, przej-
rzysta i krótka, czyli napisana fachowo (a zatem nie mo¿e mieæ np. formy
pamiêtnika), nale¿y do³¹czyæ autentyczne �wiadectwo zawarcia ma³¿eñstwa,
metryki chrzcielne stron, uzyskane ju¿ orzeczenie rozwodu, listê �wiadków, jak
równie¿ w niektórych wypadkach karty kliniczne oraz, wspomniane ju¿, ewen-
tualne zlecenie dla pe³nomocnika (adwokata)22. Maj¹ to byæ dokumenty au-
tentyczne lub odpowiednio uwiarygodnione. Wymienione dokumenty bêd¹
�wiadczyæ, ¿e powód do procesu przystêpuje przygotowany merytorycznie
i jest �wiadomy spoczywaj¹cego na nim obowi¹zku udowodnienia tego, co twierdzi,
jak tego wymaga procesowy kan. 1526 § 1. To powód, w oparciu o przedstawio-
ne dowody procesowe, ma dowie�æ prawdziwo�ci swojego twierdzenia, s¹d ma
jedynie kompetentnie przeprowadziæ postêpowanie procesowe23.

Skarga powodowa przedstawiona s¹dowi ko�cielnemu winna zostaæ na-
tychmiast zarejestrowana przez notariusza s¹dowego w rejestrze s¹dowym,
zgodnie z norm¹ kan. 1458, który stanowi, ¿e sprawy nale¿y rozpatrywaæ w tej
kolejno�ci, w jakiej zosta³y wniesione i wpisane do rejestru, chyba ¿e jaka�
z nich wymaga przed innymi szybszego za³atwienia, co jednak nale¿y ustaliæ
specjalnym dekretem, zawieraj¹cym uzasadnienie24.

4. Przyjêcie lub odrzucenie skargi powodowej

Po wp³yniêciu skargi powodowej wikariusz s¹dowy jest zobowi¹zany do
ustanowienia kolegium (turnusu trzyosobowego)25, chyba ¿e mamy do czynie-
nia z trybuna³em jednoosobowym, którego przewodnicz¹cy (w niektórych

22 �Do skargi powodowej nale¿y do³¹czyæ egzemplarz autentycznego �wiadectwa
zawartego ma³¿eñstwa, jak równie¿, gdy jest to aktualne w sprawie, dokumentu o stanie
cywilnym stron. Nie powinno siê ¿¹daæ opinii bieg³ych przy przyjmowaniu skargi�, Dc,
art. 116 § 2�3. Przyk³ady skargi powodowej znajdujemy np. w publikacji: A. Sobczak,
Proces o stwierdzenie niewa¿no�ci ma³¿eñstwa ko�cielnego, Gniezno 2001.

23 �Je�li jest to proces oparty o dokumenty, gdy jest to mo¿liwe, powinny byæ one
do³¹czone do skargi; gdy o �wiadków, trzeba wskazaæ ich nazwiska i zamieszkanie.
W przypadku innych �rodków dowodowych winno siê wskazaæ w ogólno�ci fakty
lub poszlaki, na których proces bêdzie siê opiera³. Co do tych ostatnich dowodów
nic nie stoi na przeszkodzie, by by³y one do³¹czone w trakcie prowadzenia procesu�,
Dc, art. 117.

24 Dc, art. 76. Zob. KPK, kan. 1437.
25 KPK, kan. 1425 § 3; Dc, art. 118 § 1�2: �Przedstawiona skarga powoduje, ¿e

wikariusz s¹dowy powinien jak najszybciej poprzez dekret ukonstytuowaæ trybuna³,
zgodnie z art. 48�49. O nazwiskach sêdziów i obroñcy wêz³a nale¿y natychmiast zawia-
domiæ powoda�.
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wypadkach trybuna³owi kolegialnemu bêdzie przewodniczy³ wspomniany ju¿
wikariusz s¹dowy � kan. 1425 § 3) musi odpowiedzieæ na trzy pytania:

� czy s¹d jest w³a�ciwy, czyli kompetentny dla prowadzenia przedsta-
wionej sprawy,

� czy powód ma zdolno�æ procesow¹, oraz
� czy skarga w oparciu o swoj¹ tre�æ ma byæ przyjêta.
Sêdzia w dalszym swoim postêpowaniu musi pamiêtaæ, ¿e nie mo¿e s¹-

dziæ tego, o co nie jest proszony (�ultra petita�) oraz nie mo¿e decydowaæ
w tych sprawach, o które z racji wykonywanego urzêdu nie jest proszony.

Po z³o¿eniu skargi powodowej �sêdzia jednoosobowy lub przewodnicz¹cy
trybuna³u kolegialnego � po ustaleniu, ¿e zarówno sprawa nale¿y do jego w³a-
�ciwo�ci, jak i tego, ¿e powód nie jest pozbawiony zdolno�ci wystêpowania
w s¹dzie � powinien swoim dekretem jak najszybciej skargê albo przyj¹æ, albo
odrzuciæ�26. Przyczyny odrzucenia skargi powodowej, wed³ug Kodeksu, by³y-
by nastêpuj¹ce27:

a. niew³a�ciwo�æ (brak kompetencji) ze strony s¹du lub sêdziego; Ko-
deks nie mówi o jak¹ niekompetencjê tutaj chodzi, nale¿y rozumieæ, ¿e prawo-
dawca ma na my�li niew³a�ciwo�æ bezwzglêdn¹ oraz wzglêdn¹, o której
stanowi¹ kan. 1406 § 2 oraz 1407 § 228.

b. pewno�æ co do faktu, ¿e powód nie posiada zdolno�ci procesowej;
c. zaprezentowana skarga powodowa nie zawiera elementów wyliczo-

nych w kan. 1504 n. 1�3, czyli skarga nie wiadomo do jakiego s¹du zosta³a
wniesiona, nie wiadomo jakie s¹ ¿¹dania powoda, nie ma wskazanych ani
motywów prawnych, ani faktycznych dla prowadzenia procesu, brakuje pod-
pisów, dat i wymaganych przez Kodeks adresów.

d. ze skargi powodowej jasno wynika, ¿e wnoszone roszczenie jest po-
zbawione jakiejkolwiek podstawy i nie zanosi siê na to, ¿e w czasie procesu
ujawni siê wymagana podstawa29. Takim przyk³adem mo¿e byæ postêpowa-
nie, w którym powód pragnie (czasami za wszelk¹ cenê) uregulowaæ sobie
sprawy w³asnego ¿ycia i sumienia, a wiadomo, ¿e zaskar¿one przez niego
ma³¿eñstwo przez wiele lat funkcjonowa³o poprawnie i by³o zwi¹zkiem
szczê�liwym, jedynie s³abo�æ natury ludzkiej oraz chêæ wygodnego ¿ycia
by³y przyczyn¹ rozpadu zaskar¿onego ma³¿eñstwa. Powstaje w¹tpliwo�æ, czy

26 KPK, kan. 1505 § 1; Dc, art. 119 § 1. Zob. tak¿e praktyczny art. 120.
27 Takie ustawienie kodeksowe jest wa¿ne i pozwala domniemywaæ, ¿e skarga

powodowa � oprócz wymienionych wprost wypadków � powinna byæ przyjêta. �Bra-
kuje podstaw do przyjêcia skargi powodowej, je�li fakt, na którym opiera siê zaskar¿e-
nie, nawet gdy jest we wszystkim prawdziwy, ale ca³kowicie niew³a�ciwy do orzeczenia
niewa¿no�ci ma³¿eñstwa, lub gdy fakt mo¿e spowodowaæ niewa¿no�æ ma³¿eñstwa, ale
nieprawdziwo�æ jego jest oczywista�, Dc, art. 122.

28 Dc, art. 8 § 2 i 10 § 2.
29 KPK, kan. 1505 § 2; Dc, art. 121 § 1.
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praktyka przyjmowania wszystkich spraw, z w¹tpliw¹ nadziej¹, ¿e byæ mo¿e
w czasie instrukcji dowodowej wy³oni¹ siê nowe oraz istotne dowody, lub te¿
wy³oni siê inny, bardziej w³a�ciwy tytu³ niewa¿no�ci, jest poprawna? Jest to
pytanie, na które sêdzia ko�cielny musi rzetelnie odpowiedzieæ najpierw w swoim
sumieniu, maj¹c tak¿e i tê �wiadomo�æ, ¿e czasami dla strony procesowej samo
ju¿ przyjêcie skargi powodowej jest równoznaczne z pozytywnym wynikiem
rozpoczynaj¹cego siê procesu ma³¿eñskiego. Czasami tak¿e przyjmowanie
wskazanej powy¿ej skargi powodowej mo¿e wywo³aæ zgorszenie u wspó³ma³-
¿onka, który mimo ¿e wie, i¿ to on jest winny rozpadowi szczê�liwego zwi¹zku
po wielu latach, gdzie s¹ ju¿ doros³e dzieci, ulega zgorszeniu z powodu decyzji
sêdziego ko�cielnego przyjmuj¹cego tak¹ skargê. Taka osoba mimo ¿e sama
¿yje aktualnie w grzechu, to jednak wie, ¿e ma³¿eñstwo jest nierozerwalne
i dziwi siê, ¿e Ko�ció³ bada wa¿no�æ tego, co wydaje siê byæ oczywiste. Byæ
mo¿e, dla lepszego rozeznania i motywacji decyzji, nale¿a³oby w takich wy-
padkach, ju¿ na tym etapie, wys³uchaæ tak¿e opinii obroñcy wêz³a ma³¿eñskiego,
co zreszt¹ sugeruje instrukcja procesowa �Dignitas connubii� w art. 119 § 2.

Je�li skarga powodowa zosta³a odrzucona z powodu wad, które mog¹ byæ
poprawione, powód mo¿e przedstawiæ ponownie temu samemu sêdziemu
prawid³owo sporz¹dzon¹ skargê30.

Natomiast przeciwko odrzuceniu skargi powodowej strona ma zawsze
prawo wnie�æ w ci¹gu dziesiêciu u¿ytecznych dni uzasadniony rekurs � albo
do trybuna³u apelacyjnego31, albo do kolegium, je¿eli skarga zosta³a odrzucona
przez przewodnicz¹cego32; sprawa za� odrzucona powinna byæ rozstrzygniêta
jak najszybciej33. Dekret oddalaj¹cy powinien zawieraæ motywy, ukazane przy-
najmniej sumarycznie, zgodnie z kan. 1617. W wypadku gdy trybuna³ apelacyj-
ny potwierdzi swoj¹ decyzj¹ zasadno�æ odrzucenia skargi powodowej, mamy
podobny skutek prawny jak w wypadku sprawy os¹dzonej34.

Kan. 1506 daje mo¿liwo�æ przyjêcie skargi na mocy samego prawa: �je�li
w ci¹gu miesi¹ca od z³o¿enia skargi powodowej sêdzia nie wyda dekretu,
moc¹ którego dopuszcza lub odrzuca skargê, wed³ug przepisu kan. 1505, strona

30 KPK, kan. 1505 § 3; Dc, art. 123.
31 Trybuna³em apelacyjnym jest nie tylko trybuna³ metropolitalny, ale tak¿e Rota

Rzymska � zwyczajny trybuna³ ustanowiony przez Biskupa Rzymskiego dla przyjmo-
wania apelacji (KPK, kan. 1443). Gdy trybuna³ apelacyjny postanowi o przyjêciu skargi
powodowej, sprawê rozpatruje trybuna³ pierwszej instancji, który przedtem nie przyj¹³
skargi powoda (Dc, art. 124 § 2).

32 �Je�li rekurs zosta³ wniesiony do kolegium, nie mo¿e on byæ wniesiony drugi
raz do s¹du apelacyjnego�, Dc, art. 124 § 3.

33 KPK, kan. 1505 § 4; Dc, art. 124 § 1. Zastosowane tutaj techniczne wyra¿enie
�expeditissime� oznacza, ¿e podjêta decyzja nie mo¿e ju¿ byæ przedmiotem apelacji
(KPK, kan. 1629, n. 5).

34 KPK, kan. 1641�1642. Zob. P. V. Pinto, I processi nel..., dz. cyt., s. 237.
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zainteresowana mo¿e domagaæ siê, by sêdzia wype³ni³ swoje zadanie; je�li mimo
to sêdzia milczy, to po up³ywie bezu¿ytecznie dziesiêciu dni od z³o¿enia pro�by
uwa¿a siê skargê za przyjêt¹� � w tym wypadku obowi¹zywa³aby zasada: �qui
tacet consentire videtur�. Dlatego te¿ jest bardzo wa¿ne, aby kan. 1506 by³ do-
brze wcielany w ¿ycie przez praktykê s¹dow¹, szczególna rola przypada tutaj
oficja³owi oraz przewodnicz¹cemu trybuna³u kolegialnego. Ogólnie rzecz bior¹c,
wed³ug kan. 1506 przyjêcie skargi powodowej mo¿e byæ albo dekretem, albo
�ipso iure� � jednak przyjêcie skargi powodowej na podstawie postanowienia
prawa budzi doktrynalne i praktyczne zastrze¿enia; skarga mo¿e byæ bezpod-
stawna, tj. mo¿e byæ u³omna w wielu miejscach, mo¿e mieæ formalne lub mery-
toryczne braki, itd. Natomiast przyjêcie skargi powodowej nie wymaga uzasad-
nienia, jest ona przyjmowana dekretem bez podania uzasadnienia.

Jakby na marginesie analizowanej problematyki wypada zaznaczyæ, ¿e
postawa oficja³a, który swoj¹ decyzj¹ odrzuca skargê powodow¹, jest nie-
zgodna z prawem35; w takim wypadku zainteresowana strona niew¹tpliwie
bêdzie mog³a wnie�æ rekurs do biskupa, moderatora s¹du ko�cielnego, ¿e ofi-
cja³ naruszy³ prawo procesowe36. Wydaje siê, ¿e w wypadku braku decyzji
tego ostatniego kolejn¹ instancj¹ bêdzie Najwy¿szy Trybuna³ Sygnatury
Apostolskiej, który czuwa nad prawid³owym wymiarem sprawiedliwo�ci
w Ko�ciele37. Naturalnie odrzucenie skargi powodowej na takiej drodze nie
powinno byæ uznane jako odrzucenie zgodne z norm¹ kan. 1505. Wydaje siê,
¿e nieprawid³owe jest tak¿e ograniczanie ilo�ci skarg powodowych przyjmo-
wanych w danym roku, tylko dlatego, ¿e jest ich coraz wiêcej i s¹d nie jest
w stanie ich wszystkich rozpatrzyæ w wyznaczonym przez Kodeks czasie,
o którym mówi kan. 1453. Niew¹tpliwie taka praktyka wysuwa wci¹¿ aktual-
ny postulat, aby s¹downictwo ko�cielne sta³o na wysokim poziomie, a instruk-
cja �Dignitas connubii� przypomina w swoim wprowadzeniu, ¿e

biskupi maj¹ powa¿ny obowi¹zek zatroszczyæ siê o to, aby pracownicy s¹dów byli
troskliwie formowani do nale¿ytego administrowania sprawiedliwo�ci oraz aby
zostali przez odpowiedni¹ praktykê na forum kanonicznym przygotowani do pro-
wadzenia spraw ma³¿eñskich, wed³ug norm  i zgodnie ze sprawiedliwo�ci¹38.

5. Pojednawcza rola s¹du ko�cielnego

Tym, co cechuje s¹downictwo Ko�cio³a w sprawach ma³¿eñskich, jest
d¹¿enie do pogodzenia ma³¿onków. Dlatego te¿ Kodeks jasno postanawia,

35 J. Arroba Conde, Dintto..., dz. cyt., s. 308.
36 Dc, art. 24 § 2.
37 KPK, kan. 1445 § 3, n. 1.
38 Komentarz do Instrukcji procesowej �Dignitas connubii�, red. T. Rozkrut, San-

domierz 2007, s. 22.
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¿e sêdzia, zanim przyjmie sprawê i ilekroæ dostrze¿e nadziejê dobrego wyniku,
powinien zastosowaæ �rodki pastoralne, by ma³¿onkowie, je¿eli to mo¿liwe,
zostali doprowadzeni do uwa¿nienia ma³¿eñstwa i do wznowienia wspólnego
¿ycia ma³¿eñskiego39. Co wiêcej, Kodeks Jana Paw³a II w innym miejscu mówi
tak¿e, ¿e równie¿ w czasie samego procesu ma³¿eñskiego, sêdzia dostrzegaj¹c
nadziejê dobrego wyniku, powinien zachêciæ strony i dopomóc im, by szuka³y
s³usznego rozwi¹zania sporu przez wspólne porozumienie40. W tej materii
s¹ tak¿e znacz¹ce wypowiedzi Biskupów Rzymskich, miêdzy innymi Jan
Pawe³ II, przemawiaj¹c do Trybuna³u Roty Rzymskiej dnia 18 stycznia 1990 r.,
przypomnia³ s³owa Chrystusa, który wszystkim utrudzonym mówi³, ¿e jego jarz-
mo jest s³odkie, a brzemiê jest lekkie (por. Mt 11,29), oraz zacytowa³ kan. 1676,
który okre�li³ jako manifestacjê troski duszpasterskiej Ko�cio³a wzglêdem
ma³¿onków znajduj¹cych siê w trudno�ciach; przy czym Jan Pawe³ II wezwa³
równie¿ do tego, aby wymieniona norma kanoniczna by³a rzeczywi�cie wier-
nie aplikowana, tak aby nie by³ to jedynie przepis czysto formalny41.

Podsumowanie

W kanonicznym procesie ma³¿eñskim skargê powodow¹ mog¹ z³o¿yæ
te osoby, które zawar³y ma³¿eñstwo w Ko�ciele katolickim, a wiêc tak¿e
i niekatolicy oraz nieochrzczeni, gwarantuje to osobom zainteresowanym
kan. 147642. Ogólnie trzeba zatem powiedzieæ, ¿e aktualnie istnieje bardzo sze-
roka mo¿liwo�æ korzystania z administracji sprawiedliwo�ci s¹downictwa Ko-
�cio³a. Trzeba jednak przy tym pamiêtaæ, ¿e ten, kto pisze lub pomaga napisaæ
skargê powodow¹, winien posiadaæ wystarczaj¹c¹ znajomo�æ materialnego
prawa ma³¿eñskiego, formalnego ko�cielnego prawa procesowego, jak rów-
nie¿ bardzo przydatna by³aby znajomo�æ orzecznictwa rotalnego w propono-
wanym tytule niewa¿no�ci; taka znajomo�æ bêdzie szczególnie przydatna
w dalszych etapach procesu ma³¿eñskiego. I dlatego te¿ z³o¿enie skargi powodo-
wej winno byæ poprzedzone w³a�ciwym przygotowaniem, które R. Sztychmiler

39 KPK, kan. 1676; Dc, art. 65 § 1. Sukcesywnie instrukcja procesowa dodaje
nastêpuj¹co: �Je�li to nie jest mo¿liwe, sêdzia powinien zachêciæ ma³¿onków, aby pozo-
stawiwszy wszelkie osobiste pragnienia, szczerze wspó³pracowali, dzia³aj¹c w praw-
dzie i z mi³o�ci¹, w poszukiwaniu prawdy obiektywnej, tak jak tego wymaga natura
spraw ma³¿eñskich. Gdyby za� sêdzia zauwa¿y³, ¿e ma³¿onkowie s¹ do siebie nawzajem
wrogo nastawieni, powinien ich usilnie zachêcaæ, aby w trakcie procesu, porzuciwszy
wszelk¹ niechêæ, kierowali siê nawzajem uprzejmo�ci¹, dobroci¹ i mi³o�ci¹ bli�niego�,
Dc, art. 65 § 2�3.

40 KPK, kan. 1446 § 2.
41 Ad Romanae Rotae Praelatos, auditores, officiales et advocatos anno iudiciali

ineunte (die 19 Ianuarii 1990), w: AAS, 82 (1990), s. 876, n. 6.
42 KPK, kan. 1501; Dc, art. 114.
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okre�li³ jako fazê przedprocesow¹ procesu ma³¿eñskiego43. Skarga winna byæ
krótka, jasna, precyzyjna. Pamiêtaæ tak¿e nale¿y, ¿e ze skarg¹ powodow¹ za-
pozna siê strona pozwana, wiêc na pewno skarga powodowa nie mo¿e byæ
pismem mijaj¹cym siê z prawd¹ oraz nie mo¿e mieæ charakteru obra�liwego.
Oprócz wymienionych powy¿ej nasuwa siê jeszcze i taki wniosek, ¿e �Digni-
tas conubii� nadaje opisanej formalnie skardze powodowej w Kodeksie Jana
Paw³a II wymiar bardziej praktyczny, dostosowany wprost do procesu ma³-
¿eñskiego, zreszt¹ jest to zgodne z natur¹ tej¿e instrukcji procesowej.

Riassunto

RUOLO FONDAMENTALE DEL LIBELLO NEL PROCESSO MATRIMONIALE

(CIC, CAN. 1501�1506)

Il testo di questo articolo presenta e commenta, anche dal punto di vista della
odierna attività giudiziale della Chiesa, le norme relative alla fase iniziale del processo
matrimoniale (CIC, can. 1501–1504; istruzione Dignitas connubii, art. 114–125). Il pri-
mo di questi atti processuali è il libello, l’atto mediante il quale l’autore chiede l’inter-
vento dell’organo giudiziale della Chiesa. Il libello, secondo i canoni, posiede quattro
tipi di elementi propri: soggettivo, oggettivo, giuridico e postulatorio. Cinque punti
dell’articolo riguardano: la definizione del libello, il libello nel processo matrimoniale,
gli elementi formali del libello, la decisione di ammettere o respingere il libello da parte
del giudice o del tribunale collegiale, il ricorso a mezzi pastorali per indurre i coniugi, se
è possibile, a convalidare il matrimonio e a ristabilire la convivenza coniugale.

Ks. prof. dr hab. Tomasz ROZKRUT, � ur. w 1963 r. w Tarnowie, kierownik kate-
dry historii prawa kanonicznego w Instytucie Prawa Kanonicznego PAT w Krakowie.
Doktorat z prawa kanonicznego uzyska³ w 1996 r. na Papieskim Uniwersytecie �w.
Krzy¿a w Rzymie na podstawie rozprawy pt. La natura teologico-giuridica del sinodo
diocesano. W roku 2002 uzyska³ stopieñ naukowy doktora habilitowanego na Wydzia-
le Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie na podstawie monografii Walor opinii
bieg³ego w kanonicznym procesie ma³¿eñskim. Od 2006 r. profesor nadzwyczajny
PAT w Krakowie oraz konsultor Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, cz³onek
Zespo³u Konferencji Episkopatu Polski ds. oceny etyczno-prawnej dokumentów doty-
cz¹cych duchownych katolickich, przechowywanych w archiwach IPN. Autor publi-
kacji g³ównie z prawa dotycz¹cego organizacji Ko�cio³a oraz ko�cielnego prawa proce-
sowego (m.in. redaktor Komentarza do Instrukcji procesowej Dignitas connubii,
Sandomierz 2007). Organizator cyklicznych sympozjów naukowych dotycz¹cych
prawa ma³¿eñskiego oraz procesowego (tzw. �Ogólnopolskie Forum S¹dowe�: 2004,
2005, 2007).

43 R. Sztychmiler, Ochrona praw cz³owieka w normach kanonicznego procesu
spornego, Olsztyn 2003, s. 42.
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Ks. Remigiusz Sobañski � Katowice � Warszawa

SCIRE LEGES

UWAGI O PRAWIE S£USZNYM

I O JEGO S£USZNYM STOSOWANIU

1. Non verba tenere, sed vim et potestatem

Jêzyk to �system znaków kieruj¹cy siê okre�lonymi regu³ami (syntaktycz-
nymi, semantycznymi, pragmatycznymi), bêd¹cy narzêdziem intelektualnej
i emocjonalnej komunikacji miêdzyludzkiej�1. Jako narzêdzie komunikacji wy-
maga zrozumienia, jako system znaków wymaga zrozumienia ich znaczenia
i sensu. St¹d te¿ ju¿ na staro¿ytnych synodach, podkre�laj¹cych konieczno�æ �
zw³aszcza w�ród duchownych � znajomo�ci Pisma �w. i kanonów2, zwracano
uwagê na konieczno�æ wydobycia sensu s³ów3, odwo³uj¹c siê przy tym do
prawa rzymskiego4.

W literaturze chrze�cijañskiej obficie korzystano z Etymologii Izydora
z Sewilli5, który znaczenie s³ów wywodzi³ z ich pochodzenia. Izydora bardzo
czêsto cytowano w �redniowieczu (szczególnie Gracjan), na podstawie Ety-
mologii powsta³o w czasach karoliñskich dzie³o dydaktyczne Interrogationes
seu interpretationes de legibus divinis et humanis, które wywar³o znaczny
wp³yw na kszta³cenie kleru we wczesnym �redniowieczu6. Ówcze�ni autorzy,

1 A. Bronk, Jêzyk, w: Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin 2000, s. 1.
2 �Sciant igitur sacerdotes Scripturas Sacras et canones...� � Synod Toletañski IV

(633), c. 25 (Mansi, 16, 626).
3 �... rogo, non verbum ex verbo, sed sensum ex sensu transferri, quia plerumque,

dum proprietas verborum attenditur, sensus veritatis amittitur� � Grzegorz I (X, 5, 40, 8).
4 �Scire leges non hoc est earum verba tenere, sed vim et potestatem� � Dig. 1, 3.
5 Etymologiarum sive Originum libri XX � ed. W. M. Lindsay, Oxford 1911.
6 P. Erdö, Storia della scienza del diritto canonico. Una introduzione, Roma

1999, s. 15.
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8 (2009), s. 147�155
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jak Iwo z Chartres7, Bernold z Konstancji8, zw³aszcza za� Piotr Abelard, autor
pierwszej �rozprawy o metodzie9, wypracowali szereg regu³ przydatnych przy
sporz¹dzaniu zbiorów, zw³aszcza dla harmonizacji tekstów sprzecznych. Zbio-
ry tworzono niew¹tpliwie na u¿ytek praktyczny, taki zamys³ przy�wieca³ te¿
Gracjanowi, cz³owiekowi oddanemu reformie gregoriañskiej. Nie mniejsz¹ rolê
odgrywa³ jednak te¿ wzgl¹d symboliczny. Gracjan nie tylko podpatrzy³ metodê
pracy Irneriusza, jemu udzieli³a siê te¿ aura �rodowiska i nimb otaczaj¹cy kom-
pilacjê Justyniana. Prawa rzymskiego nie postrzegano bowiem jako produktu
dawnej, przebrzmia³ej epoki historycznej, lecz widziano je w analogii do Biblii:
jako miejsce ponadczasowej m¹dro�ci prawniczej � prawa �objawionego� dla
wszystkich czasów. �Czym dla teologów by³o Pismo �wiête, a dla filozofów
XIII w. dzie³a Arystotelesa, tym dla legistów by³y teksty kodyfikacji justyniañ-
skiej�10. Corpus iuris to dzie³o doskona³e, zawarte w nim prawo uchodzi³o za
niezmienne, idealne. Do tego idea³u nale¿a³o dotrzeæ przez egzegezê tekstu,
pozwalaj¹c¹ poznaæ jego dok³adne znaczenie: scire leges jako �rodek odkry-
cia idea³u prawa. Poniewa¿ za� niektórych tekstów nie da³o siê pogodziæ
z chrze�cijañskim sumieniem, trzeba by³o zaj¹æ siê nimi kreatywnie, uzdolniaæ
do bie¿¹cego u¿ytku spo³eczno�ci chrze�cijañskiej (a tak¿e dostosowaæ do
potrzeb wynikaj¹cych z przemian gospodarczych i spo³ecznych).

2. Ius aequum i ius strictum w doktrynie legistów

W³a�nie kwestia pierwszeñstwa zasad chrze�cijañskich wraz z chrze�ci-
jañskim pojêciem s³uszno�ci i sprawiedliwo�ci czy te¿ dyspozycji zawartych
w prawie sta³a u t³a toczonych przez boloñskich glosatorów dyskusji na temat
ius aequum i ius strictum11. Glosatorzy próbowali okre�liæ wzajemny sto-
sunek tych pojêæ12 oraz � konsekwentnie � znaczenie zadañ ujêtych w zwro-

7 De consonantia canonum, Prologus � Patrologia Latina 161, s. 47.
8 De statutis ecclesiasticis sobrie legendis � Patrologia Latina 151, 977.
9 Sic et non � Patrologia Latina 178, 1329�1610. Przek³ad polski w: Pisma wybra-

ne, II: Rozprawy, Warszawa 1969, s. 263�511.
10 E. Szymoszek, �Iurisdictio� w pogl¹dach glosatorów, Wroc³aw 1976, s. 34.
11 H. Lange, Ius aequum und ius scriptum bei den Glossatoren, Zeitschrift f.

Rechtsgeschichte, Rom. Abt. 71 (1954), s. 319�347.
12 �Aequitas est rerum convenientia quae in paribus causis paria iura desiderat.

Item Deus, qui secundum quod desiderat aequitas dicitur: nihil aliud est aequitas quam
Deus. Si talis aequitas in voluntate hominis est perpetuo, iustitia dicitur, quae talis
voluntas redacta in praeceptionem sive scripta sive consuetudinaria, ius dicitur� �
cytat z pochodz¹cego z 10 w. (?) Fragmentum Pragense, wyd. przez H. Fitting, Iuri-
stische Schriften des frühen Mittelalters, Halle 1876. Cytat za: E. Szymoszek, �Iuris-
dictio...�, dz. cyt., s. 57n.
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tach ius dicere i aequitatem statuere. Znaczenie tych zwrotów wy�wietlano
w ramach rozwa¿añ zmierzaj¹cych do okre�lenia pojêcia jurysdykcji13, którym
obejmowano obydwa te uprawnienia14. W tych definicjach wyra¿ano przeko-
nanie, ¿e prawo � po pierwsze � to wyraz sprawiedliwo�ci i s³uszno�ci, oraz �
po drugie � jest aktem uprawnionej w³adzy, czy to stanowi¹cej prawo, czy to
stosuj¹cej prawo15. Bo � zak³adano � sens prawa polega na wydobyciu s³usz-
no�ci i ujêciu jej w przepisach na³o¿onych poddanym do przestrzegania16.

Realizm kaza³ jednak dostrzegaæ, ¿e prawo stanowione nie zawsze odpo-
wiada zasadom sprawiedliwo�ci i s³uszno�ci. Co pocz¹æ, gdy ius strictum
k³óci siê ze s³uszno�ci¹? Pogl¹dy glosatorów by³y nader rozbie¿ne. Ich prze-
gl¹d i analiza prowadzi do nastêpuj¹cego wniosku:

Przys³uguj¹ca okre�lonym podmiotom potestas... cum necessitate iuris dicendi
et aequitatis statuendae wyra¿a siê w rozstrzyganiu okre�lonych spraw, zgod-
nych z prawem i zasadami s³uszno�ci, tymi, które znalaz³y odzwierciedlenie
w obowi¹zuj¹cym prawie. Jedynie w odniesieniu do cesarza ów drugi postulat
mo¿e mieæ szersze znaczenie. Cesarz bowiem potest generalem statuere aequita-
tem, co w pojêciu Azona oznacza³o stanowienie norm prawnych, a tak¿e ich inter-
pretacjê17.

Uprawienie cesarza aequitatem statuere odnoszono nie tyle do rozstrzy-
gania poszczególnych przypadków, ile do ujmowania przezeñ zasad s³uszno�ci
w normy prawa: ius dicere wi¹¿e siê z leges statuere18.

Glosatorzy, uwa¿aj¹c prawo rzymskie za ¿ywe, dokonywali operacji lo-
giczno-jêzykowych, zachowywali raczej wstrzemiê�liwo�æ w jego dostosowa-
niu do bie¿¹cych potrzeb (aczkolwiek trudno im odmówiæ kontaktu z realiami,
czego dowodem jest chocia¿by przyznanie zadania aequitatem statuere magi-
straturze). Jednak ju¿ wtedy, zw³aszcza po sporz¹dzeniu przez Akursiusza jego

13 Szerzej: E. Szymoszek, �Iurisdictio�..., dz. cyt., s. 40�63.
14 �Iurisdictio est potestas cum necessitate iuris scilicet reddendi aequitatisque

statuendae� � Vacarius, Liber pauperum 3, 12; �Iurisdictio est potestas de publico
introducta cum necessitate iuris dicendi et aequitatis statuendae� � 1720, Summa Co-
dicis 3, 13, 1. Obydwa cytaty za: E. Szymoszek, �Iurisdictio�..., dz. cyt., s. 43 i 45.

15 �Iurisdictio est ius dicentis ius vel iam constitutum vel ipsa sententia constitu-
endum� � Codex Haenel 4, 67, cyt. za E. Szymoszek, �Iurisdictio�..., dz. cyt., s. 42.

16 �Circa rudem aequitatem hoc intendunt: scilicet eam eruere, erutam in preceptis
redigere, redactam in preceptis subditis conservandam iniungere, et sub idoneis titulis
collocare� � Rogerius, Summa Codicis 1,1, cyt. za E. Szymoszek. �Iurisdictio�..., dz.
cyt., s. 59, przyp. 10.

17 E. Szymoszek, �Iurisdictio�..., dz. cyt., s. 63.
18 E. Szymoszek, �Iurisdictio�..., dz. cyt., s. 62. Autor zauwa¿a jednak, ¿e analizo-

wane przezeñ teksty glosatorów nie upowa¿niaj¹ do stawiania tezy, ¿e iurisdictio to
tak¿e legislatio.
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Glossa ordinaria, mówiono quidquod non agnoscit Glossa, non agnoscit
curia. Znacznie odwa¿niej z dostosowaniem prawa do potrzeb praktyki po-
czynali sobie postglosatorzy, czyli komentatorzy, ich opinie przestylizowano
w obowi¹zuj¹ce prawo.

3. Aequitas non scripta i ius scriptum
w doktrynie kanonistów

Nie inaczej wygl¹da³a praca kanonistów, tak dekretystów, jak te¿ dekreta-
listów. Dekret Gracjana zawiera³ ius antiquum19. Dlatego dekrety�ci musieli
wiele tekstów dawnych dostosowaæ do bie¿¹cych potrzeb, a to z zachowa-
niem powagi i presti¿u dawnych auctoritates. Nie ograniczali siê przeto do
glosowania tekstu, ale dokonywali rozró¿nieñ, wydobywali rzeczowe powi¹za-
nia, systematyzowali materia³, konkretyzowali zasady ogólne. Gracjan dzia³a³
ju¿ w czasach, kiedy doceniano wprawdzie wagê sta³o�ci prawa, ale dostrze-
gano te¿, ¿e okoliczno�ci czasu mog¹ wymagaæ jego zmiany, a to nale¿y do
ustawodawcy, który jest nie tylko moderator legum, lecz te¿ conditor le-
gum20. St¹d uznanie � w �lad za prawem rzymskim21 � ¿e do interpretacji
kanonów uprawniony jest tylko ich autor22. Zarazem jednak podkre�la Gra-
cjan, ¿e dekrety ogólne nale¿y stosowaæ considerata rationis equitate23, za-
wsze z uwzglêdnieniem bli¿szych okoliczno�ci przypadku rozpatrywanego con-
sideratione discretionis24. Nale¿y � pisa³ � przyporz¹dkowaæ dyscyplinê
i mi³osierdzie25 oraz sprawiedliwo�æ i mi³osierdzie26 tak, aby prawo by³o stano-
wione i stosowane servata aequitate.

Kanoni�ci równie¿ roztrz¹sali problem, jak post¹piæ, gdy prawo pisane nie
odpowiada s³uszno�ci. Punktem wyj�ciowym dyskusji by³ dekret Honoriusza III

19 Szerzej: Ch. Munier, L�autorité de l�Eglise dans le système des sources du
droit médiéval, w: La norma en al Derecho Canonico. Actas del III Congreso Interna-
cional de Derecho Canonico..., Pamplona 1979, I, s. 113�134.

20 �Ex necessitate fit mutatio legis� � Ivo z Chartres, Prologus in Decretum
(Patrologia Latina 161, 57).

21 �Tam conditor quam interpres legum solus imperator iure existimabitur� � Co-
dex 1, 14, 12.

22 �Sicut enim ille solus habet ius interpretandi canones, qui habet potestatem
condendi eos� � Dictum po C. 11, q. 1, c. 30. Zob. te¿ Dictum po C. 25, q. 1. c. 16, § 2.

23 Dictum po C. 25, q. 1, c. 16 § 4.
24 C. 1, q. 5, c. 3.
25 �Disciplina non est servanda sine misericordia, nec misericordia sine discipli-

na� � D. 5, c. 9.
26 �Omnis qui iuste iudicat, stateram in manu gestat, in utroque penso iustitiam

et misericordiam portat� � D. 45, c. 10.
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nakazuj¹cy stosowaæ s³uszno�æ, gdy brak wyra�nego przepisu prawa27.
Dekrety�ci stali na stanowisku, ¿e je�li s³uszno�æ sprzeciwia siê prawu pisane-
mu, nale¿y rozs¹dziæ wed³ug s³uszno�ci28. Opinie dekretalistów by³y rozbie¿-
ne29. By³o oczywiste, ¿e nale¿y rozs¹dzaæ wedle s³uszno�ci, ale wiêkszo�æ
z nich uwa¿a³a, ¿e s³uszno�æ mie�ci siê w ustawie, bo w przeciwnym razie
ustawa by³aby niezrozumiana. St¹d opinia, ¿e s³uszno�æ kanoniczna to racjo-
nalny sposób interpretacji ustaw godz¹cy mi³osierdzie z surowo�ci¹30. Zak³a-
dano, i¿ ustawy ko�cielne realizuj¹ s³uszno�æ, zw³aszcza ¿e wyra¿a siê w nich
duch chrze�cijañski � mi³osierdzie, ³agodno�æ � st¹d powtarzane okre�lenie
aequitas est iustitia dulcore misericordiae temperata31. Dostrze¿ono wszak¿e,
¿e w tym stwierdzeniu spoczywa co� wiêcej ni¿ tylko kryterium interpretacyj-
ne czy korektora rygorów prawa, bowiem wyra¿a siê w nim wy¿sza racja,
mianowicie odniesienie do idea³u sprawiedliwo�ci i zadanie jej realizowania:
aequitas fons est iustitiae et origo32.

Dekretali�ci mieli wiêksze ni¿ legi�ci i dekrety�ci trudno�ci z przyznawa-
niem s³uszno�ci nadrzêdno�ci nad prawem pisanym. T³umaczy ich fakt, ¿e
tworzywem ich pracy nie by³o recypowane prawo sprzed wieków, lecz prawo
bie¿¹ce, dekreta³y wspó³czesnych im papie¿y. Fakt, ¿e by³o to prawo papie-
skie, potêgowa³ autorytet tekstów i kaza³ domniemywaæ ich s³uszno�æ.

Trzeba tu przypomnieæ, ¿e dekrety papieskie by³y promulgowane przez
przes³anie ich uniwersytetowi w Bolonii (i ewent. w Orleanie). W tych, prze-
s³anych uniwersytetom, urzêdowych zbiorach Grzegorza IX, Bonifacego VIII
i Jana XXII (Klementyny) znajdowa³y siê te¿ uchwa³y soborów, zw³aszcza
soborów XIII wieku. Przesy³ano zbiór ut hac compilatione utatur in iudiciis
et scholis. Dostawa³y siê wiêc w rêce kanonistów, którzy obrabiali je grama-
tycznie, retorycznie i dialektycznie33. Dziêki tej obróbce autorytet tekstów opiera³

27 X, 1, 36, 11.
28 �Quod si aequitas iuri scripto contraria videatur, secundum eam iudicandum

est� � Summa Quoniam status. Szerzej: P. G. Caron, �Aequitas romana�, �misericor-
dia� patristica ed �epicheia� Aristotelica nella dottrina dell �aequitas� canonica,
Milano 1971.

29 Szerzej: P. Landau, �Aequitas� in the �Corpus Iuris Canonici�, �Syracuse
Journal of International Law and Commerce�, 20 (1994), s. 95�104, szczeg. 97.

30 �Aequitas est modus rationabilis, regens sententiam et rigorem, haec enim est
aequitas, quam iudex, qui minister iuris est, semper debet habere pro oculis� � Hostien-
sis, Summa aurea, De dispensationibus, 1 (Lugduni 1568, 436), przedruk 1962.

31 M.in. Hostiensis, tam¿e.
32 P. G. Caron, �Aequitas romana�..., dz. cyt., s. 76. Zob. te¿: G. M. Colombo,

Sapiens aequitas. L�equità nella riflessione canonistica tra i due codici, Roma 2003,
s. 13�67.

33 K. W. Nörr, Ideen und Wirklichkeiten: Zur kirchlichen Rechtssetzung im 13.
Jahrhundert, Zeitschrift f. Rechtsgeschichte, Kan. Abt. 82 (1996), s. 1�11.
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siê odt¹d nie tylko na pochodzeniu (auctoritas), lecz na ratio. W dzie³ach
uczonych (takich jak Summa, Quaestiones, Notabilia, Lectura, Brocarda...)
teksty zaczê³y ¿yæ w³asnym ¿yciem, czêsto przeniesione w inny kontekst, wy-
korzystywane dla rozwi¹zywania nowych problemów, skutkuj¹ce w sposób
nieprzewidziany przez ustawodawcê34. W³a�nie ta kreatywno�æ �redniowiecz-
nych kanonistów fascynuje do dzi� historyków prawa, aczkolwiek wywo³uje
te¿ zdziwienie35.

Za t¹ kreatywno�ci¹ i odwa¿n¹ postaw¹ wobec tekstów nie sta³o ich lekce-
wa¿enie, lecz przeciwnie, ich docenianie jako media poznania prawa i dotarcia
do jego idea³u. U t³a spoczywa³a lex aeterna: prawo jest i musi byæ zakorzenione
w prawie Bo¿ym, wszelkie �ród³a prawa stanowionego, zarówno ko�cielnego,
jak te¿ �wieckiego, tak¿e rzymskiego36, traktowano jako wtórne. Przekonanie
o nadrzêdno�ci prawa Bo¿ego by³o powszechne, podzielali je zarówno kanoni�ci,
jak i legi�ci37. Tê transcendencjê prawa wyra¿ono chyba najdobitniej w wielo-
krotnie cytowanym stwierdzeniu: �Nihil aliud est aequitas quam Deus�.

Powy¿sze refleksje dotycz¹ �redniowiecznych romanistów i kanonistów,
wyk³adaj¹cych na uniwersytetach specjalistów od �prawdziwego� prawa �
prawa okre�lanego przez historyków jako �prawo uczone�, prawo rzymskie
i prawo kanoniczne. Z³o¿one z tych dwóch praw ius commune Europy mia³o
charakter uniwersalny, ono dominowa³o nad ca³¹ mozaik¹ praw lokalnych, re-
gionalnych, narodowych, stanowych... Praktyka tych praw lokalnych bywa³a
nieraz nader odleg³a od standardów wypracowanych na uniwersytetach, ale
dziêki doktorom, obejmuj¹cym po powrocie w ojczyste strony wa¿ne urzêdy,
wiedza prawnicza rozpowszechnia³a siê, a prawo uczonych rozmaitymi droga-
mi przenika³o w prawo narodów Europy38.

34 Zob. K. W. Nörr, Von der Textrationalität zur Zweckrationalität. Das Beispiel
des summarischen Prozesses, Zeitschrift f. Rechtsgeschichte, Kan. Abt. 81 (1995),
s. 1�25.

35 K. W. Nörr, Ideen und Wirklichkeiten..., dz. cyt., s. 6.
36 �Non quia romanum, sed quia ius�.
37 �Principium omnium rerum est Deus. Habemus initium in hoc principio, accipi-

mus materiam et huius scientiae fundamentum principium hoc, sine quo sapientia non
valet esse, principium nostrum verum perdurat ad esse. In principio igitur huius artis,
quae vocatur ius in elementis huius civilis scientiae ponamus fundamentum. Sit iuris
fundamentum, sive materia et principium timor Domini...� � Hugolinus, Summa in Di-
gestum Vetus, cyt. za E. Szymoszek, �Iurisdictio�..., dz. cyt., s. 118 ns.

38 W s¹dach ko�cielnych stosowano prawo kanoniczne, ponadto redagowane
przez nich prawa królewskie i cesarskie zawiera³y wiele elementów prawa rzymskiego,
doktorów anga¿owano te¿ do spisywania prawa zwyczajowego, a wtedy pos³ugiwali
siê pojêciami prawa rzymskiego. Szerzej m.in. R. C. v. Caenegem, Das Recht im Mittelal-
ter, w: Entstehung und Wandel rechtlicher Traditionen, hrsg. W. Fikentscher, H. Fran-
ke, O. Köhler, Freiburg-München 1980, s. 628 ns.
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4. Aktualno�æ problemu

Przywo³a³em pocz¹tki kszta³towania siê europejskiej tradycji prawnej39

i epokê klasyczn¹ historii prawa w Europie dla przypomnienia, ¿e znajomo�æ
ustaw to znajomo�æ narzêdzia, �rodka prowadz¹cego do okre�lonego celu. Usta-
wy i inne akty normatywne to bezpo�redni przedmiot wiedzy prawniczej,
przedmiot nadrzêdny, zorientowany na prawo: scire leges ut ius dici possit. Nie
chodzi o to, by stosuj¹cy prawo oddawali siê filozoficznym rozwa¿aniom o pra-
wie ani by wszczynali poszukiwania idea³u prawa, ani te¿ by wznosili siê ponad
przepisy czy stawiali sobie przy ka¿dym przepisie pytanie o jego s³uszno�æ. War-
to natomiast mieæ tê �wiadomo�æ, ¿e europejska historia prawa to ci¹g³e stawia-
nie pytania, co to jest s³uszne prawo, jak je poznaæ i jak je ustanowiæ40. Pytanie
o s³uszno�æ prawa i w prawie wcale siê nie zdezaktualizowa³o41. Wspó³czesne
problemy prawa nies³usznego nie ró¿ni¹ siê od tych, z którymi borykali siê �re-
dniowieczni legi�ci i kanoni�ci � i w tej kwestii ich rozwa¿ania w¹tpliwo�ci oraz
propozycje pozostaj¹ nadal aktualne42. Na powagê problemu zwraca³ uwagê
m.in. Jan Pawe³ II43, o jego donios³o�ci i z³o¿ono�ci �wiadczy nieprzebrana litera-
tura44. Po próbach wymanewrowania problemu s³uszno�ci z optyki prawniczej
w sposób skrajny w postaci �czystej teorii prawa�45, a tak¿e po tragicznych
do�wiadczeniach bezprawia kamuflowanego stanowionym prawem, nie podnosi
siê w¹tpliwo�ci, ¿e prawo ma byæ s³uszne. Dotyczy to zarówno samego prawa,
jak te¿ jego stosowania. Zw³aszcza gdy chodzi o stosowanie prawa, trzeba mieæ
wci¹¿ na uwadze rzymsk¹ przestrogê, ¿e znajomo�æ prawa nie mo¿e ograniczaæ
siê do rozpoznania s³ów46. S³uszne stosowanie prawa, tzn. takie stosowanie

39 H. J. Berman, Prawo i rewolucja. Kszta³towanie siê zachodniej tradycji praw-
nej, prze³. S. Amsterdamski, Warszawa 1995.

40 R. Sobañski, Prawo w Europie, ��l¹skie Studia Hist.-Teol.�, 31 (1998), s. 145�156.
41 R. Sobañski, S³uszno�æ w prawie, �Pañstwo i Prawo�, 56 (2001), z. 8 (666),

s. 3�12.
42 Zob. R. Sobañski, Prawo i moralno�æ, ��l¹skie Studia Hist.-Teol.�, 32 (1999),

s. 161�172.
43 Enc. Veritatis splendor nr 54�64; Evangelium vitae, nr 68�72.
44 Zob. m.in. prace zawarte w: Der Streit um das Gewissen, hrsg. G. Höver,

L. Honnefelder, Paderborn � München � Wien � Zürich 1993. Zob. te¿: R. Bertolino,
L�obiezione di coscienza moderna. Per una fondazione costituzionale del diritto di
obiezione, Torino 1994.

45 H. Kelsen, Reine Rechtslehre, I wyd.: Wien 1934, II wyd. 1960. Wyd. polskie:
Czysta teoria prawa, Warszawa 1960. Krytycznie: Cz. Martyniak, Moc obowi¹zuj¹ca
prawa a teoria Kelsena, Lublin 1938; J. Wróblewski, Krytyka normatywistycznej
teorii pañstwa i prawa Hansa Kelsena, Warszawa 1955. Z nowych opracowañ: C. J.
Errazuris, La teoria pura del Derecho de Hans Kelsen. Vision critica, Pamplona 1986.

46 Patrz przyp. 4.

Scire leges Uwagi o prawie s³usznym i o jego s³usznym stosowaniu



154

przepisów ustaw, by ich wynikiem by³o dictio iuris47, ustalenie s³usznego
in concreto prawa, to wêz³owe zagadnienie metodologii prawniczej od blisko
dwóch stuleci. Nie bez kozery mówi siê w tym kontek�cie o szukaniu i znale-
zieniu prawa (Rechtsfindung).

Stosuj¹cy prawo ko�cielne maj¹ do dyspozycji dyrektywy interpretacyjne
kan. 17�19. Chodzi jednak nie tylko o abstrakcyjne zrozumienie przepisów,
lecz o wydobycie ich sensu � czy to jako ogóln¹ regu³ê zachowania (interpre-
tacja), czy to w odniesieniu do konkretnego przypadku. Nie zas³uguje na
nazwê �interpretacja� samo streszczenie przepisów, przepis zosta³ zinterpre-
towany dopiero wtedy, gdy uczyniono go zrozumia³ym � czy to dla kogo�, kto
rozwi¹zywa³ subiektywne trudno�ci odbiorców, czy to przez jego skonkretyzo-
wanie w rozpatrywanym przypadku. Pierwszym krokiem w poznawaniu i in-
terpretacji prawa jest przeczytanie przepisów z zastosowaniem dyrektyw
kan. 17 i 18, ale do interpretowania, a bardziej jeszcze do stosowania prawa,
nie wystarcza sama umiejêtno�æ czytania. Znajomo�æ prawa to nie tylko zna-
jomo�æ ustaw. Interpretuj¹cy i stosuj¹cy prawo �po�rednicz¹ miêdzy prawem
i ¿yciem�, pierwsi z nich doktrynalnie, drudzy praktycznie i konkretnie. Chodzi
o to, by zrealizowa³o siê prawo � ius esto, �ma staæ siê sprawiedliwo�æ�. Na
tym polega istota i sens praktyki prawa48.

U pocz¹tków europejskiej kultury prawnej sz³y w parze dwa zjawiska:
rozkwit prawa uczonego (recepcja prawa rzymskiego dokona³a siê nie ratio-
ne imperii, lecz imperio rationis), ale tak¿e o¿ywiaj¹ca siê z wolna dzia-
³alno�æ ustawodawcza w³adców (sprowokowana zapiskiem Grzegorza VII
w Dictatus Papae �...illi soli licet pro temporis necessitate novas leges con-
dere�)49. Dzi� wydaje siê oczywiste, ¿e prawo tworzy w³adza prawodawcza,
a rola prawników maleje. A jednak baczni obserwatorzy dostrzegaj¹ te¿ pro-
cesy odwrotne: mediacje w sprawach cywilnych bez udzia³u s¹du, mediacje
w sprawach karnych, odej�cie od zasady �pañstwo nie paktuje� ... Jeden
z historyków prawa oceni³ te procesy jako powracanie prawa do spo³eczeñ-
stwa50. W dziejach prawa ³atwo wykazaæ dwie tradycje: �prawo to wola usta-
wodawcy� oraz �prawo to to, co dzieje siê w g³owach prawników�. Dobrze
by³oby o¿ywiæ tê drug¹ tradycjê, bo ju¿ Pomponiusz zauwa¿y³, ¿e nie mo¿e

47 Por. niemieckie Rechtsprechung.
48 Szerzej: R. Sobañski, Metodologia prawa kanonicznego, Katowice 2004.
49 Szerzej: R. Sobañski, �Pro temporis necessitate noves leges condere�. Ko-

nieczno�æ czasu jako kategoria prawna w �redniowieczu (w druku).
50 �Das Recht auf dem Weg zurück in die Gesellschaft� � U. Wesel, Geschichte

des Rechts. Von den Frühformen bis zur Gegenwart, München 2001, 581.
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51 �Constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris peritus, per quem possit cottidie
in melius produci� � Dig. 1, 2, 2, 13. Szerzej: R. Sobañski, Prawnicy wobec prawa
(O konsekutywnej i kreatywnej roli prawników), Palestra 51 (2006), nr 11�12 (587�
�588) 11�17.
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ostaæ siê prawo, je�li nie ma jakiego� bieg³ego w prawie, który by codziennie
wyprowadza³ je na lepsze51. Wymaga to � oczywi�cie � odpowiedniej formacji
i odwagi. Co dotyczy w równej mierze prawników i kanonistów.

Summarium

CONSIDERATIONES QUAEDAM DE IURE AEQUO

ET DE EIUSDEM AEQUA APPLICATIONE

Quid sit ius aequum, quomodo cognosci et fieri possit � quaestiones istae cultu-
ram iuridicam Europae ab eius primaevis coniciuntur. Superius praesentatur � primo �
doctrina legistarum de iure aequo et iure stricto, itemque de istorum reciproca habitu-
dine. Postea sermo fit de disputationibus decretistarum et decretalistarum, praesertim
in contextu crescentis activitatis legislativae Romanorum Pontificum. Creativitas
doctorum illius temporis in lucem ponitur et iuristis canonistisque hodiernis exemplum
ad imitationem commendatur. Iuxta animadversionem Pomponii: �Constare non potest
ius, nisi sit aliquis iuris peritus per quem possit cottidie in melius produci�.

Ks. prof. dr hab. Remigiusz SOBAÑSKI � ur. w 1930 r. w Miasteczku �l¹skim
� ksi¹dz katolicki, doktor teologii; profesor zwyczajny nauk prawnych UKSW
(wcze�niej ATK, której w latach 1981�1987 by³ rektorem) I U�, wybitny znawca prawa
kanonicznego; doktor honoris causa uniwersytetu w Bonn. Jest autorem licznych
publikacji z zakresu kanonistyki, m.in. Ko�ció³ jako podmiot prawa (1983), Teoria
prawa ko�cielnego (1992). Do 1989 pe³ni funkcjê wikariusza s¹dowego S¹du Metropo-
litalnego w Katowicach. Jest konsultorem Rady Prawnej Konferencji Episkopatu
Polski, cz³onkiem Ko�cielnej Komisji Konkordatowej I Komitetu Nauk Prawnych PAN.
W 2004 r. odznaczony przez Stolicê Apostolsk¹ godno�ci¹ protonotariusza apostol-
skiego supra numerum. W 2005 r. otrzyma³ nagrodê Lux ex Silesia, a w 2006 r. zosta³
honorowym obywatelem Tarnowskich Gór.
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Ks. Henryk Stawniak � Warszawa � Kraków

KONTROLA PUBLIKACJI

Z PUNKTU WIDZENIA NAUKI KO�CIO£A

1. Wstêp

Niezbyt interesuj¹co i zachêcaj¹co brzmi sformu³owany temat. Z jednej
strony brzmi¹ w nim echa indeksu ksi¹¿ek zakazanych, a z drugiej strony
w powszechnym d¹¿eniu do wolno�ci wyra¿ania my�li s³yszy siê naciskanie
hamulca stopuj¹cego rozwój. Zagadnienie, mimo takiego sformu³owania, jest
jednak wa¿ne z punktu widzenia ewangelizacji w Ko�ciele. W �rodkach prze-
kazu, tak¿e w s³owie drukowanym, Ko�ció³ znajduje cenne wsparcie dla sze-
rzenia warto�ci wiary i obrony tych trwa³ych zasad, które niezbêdne s¹ dla
ochrony godno�ci osób i dobra wspólnego. Jest te¿ prawd¹, ¿e prawo kano-
niczne uznaje prawo do wyra¿ania w³asnych opinii tak¿e w sprawach wiary
i moralno�ci1. Ale te¿ w tej kwestii trzeba dopowiedzieæ, ¿e prawdy wiary
i zasady moralne nie s¹ otwarte na dowolne interpretacje. Troska o integral-
no�æ i prawdziwo�æ depozytu wiary i tak¿e poszanowanie praw wszystkich
wiernych wyznacza granice w wypowiadaniu i przekazywaniu na pi�mie w³a-
snych przemy�leñ na tym obszarze.

Liczne dokumenty ko�cielne2 promuj¹ce �rodki spo³ecznego przeka-
zu �wiadcz¹ o tym, ¿e Ko�ció³ jest na nie otwarty, chce z nich korzystaæ

1 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego [dalej KPK], kan. 212 § 3.
2 S¹ to: Dekret Inter mirifica (1963); Papieska Rada ds. �rodków Spo³ecznego

Przekazu, Instrukcja duszpasterska Communio et progresio (1971); Kongregacja Na-
uki Wiary, Dekret Ecclesiae pastorum (1975); Papieska Rada ds. �rodków Spo³ecznego
Przekazu, Instrukcja duszpasterska Aetatis novae (1992); Kongregacja Nauki Wiary,
Instrukcja o niektórych aspektach wykorzystania �rodków spo³ecznego przekazu
w promowaniu nauki wiary (1992); Papieska Rada ds. �rodków Spo³ecznego Przeka-
zu, Etyka w Internecie (2002); Papieska Rada ds. �rodków Spo³ecznego Przekazu,
Ko�ció³ a Internet (2002).

�Kieleckie Studia Teologiczne�
8 (2009), s. 157�173
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w ewangelizacji �wiata, ale te¿ przestrzega przed z³em, jakie mo¿e wynikaæ
z nieetycznego z nich korzystania. Promuj¹c przede wszystkim dobro przez
media, szanuj¹c prawa autorów i odbiorców, Ko�ció³ w³¹cza siê w nurt wpro-
wadzania ³adu i porz¹dku w cz³owieku i w �wiecie.

Przy ko�cielnej aprobacie publikacji istotne s¹ cele, które jej przy�wiecaj¹,
a gubi¹ siê one niestety w spu�ci�nie historycznej. Pragnê w niniejszym opra-
cowaniu wydobyæ now¹ optykê w podej�ciu do publikacji, ukazaæ sens i cel
pracy kontrolnej przy wydawaniu zezwolenia lub aprobaty dla ró¿nych katego-
rii publikacji. Chcê przyjrzeæ siê temu, czy uprzednia lub nastêpcza recenzja
publikacji nie koliduje z wolno�ci¹ badañ i wyra¿ania w³asnych opinii, z pra-
wem autorów i czytelników? Warto te¿ w niniejszym artykule odpowiedzieæ
na pytanie: co oznacza pojêcie licentia w odró¿nieniu od s³owa approbatio
stosowane niejednokrotnie zamiennie w stosunku do problematyki edycyjnej?
Wreszcie zamierzam postulatywnie odnie�æ siê do niektórych wyzwañ XXI
wieku stoj¹cych wobec nauczycielskiej funkcji Ko�cio³a.

2. Rys historyczny cenzury ko�cielnej3

Wspó³cze�nie stosowane sposoby pewnej inwigilacji Ko�cio³a w obszar
publikacji maj¹ swoje korzenie historyczne. Jest powszechnie znany fakt, ¿e
zintensyfikowane interwencje w³adzy ko�cielnej w sferze kontroli publikacji
maj¹ historycznie bezpo�redni zwi¹zek z wynalezieniem druku i Reformacj¹.
W³adza ko�cielna chcia³a wówczas chroniæ czysto�æ wiary katolickiej i wier-
nych przez cenzurê uprzedni¹ i nastêpcz¹ zabraniaj¹c¹ czytania publikacji
przeciwnych wierze i moralno�ci chrze�cijañskiej. Pierwszym dokumentem
normuj¹cym zagadnienie cenzury ko�cielnej w ca³ym Ko�ciele zachodnim
by³a konstytucja Innocentego VIII Inter multiplices z 17 XI 1487 r., w której
papie¿ nakazywa³ pod ko�cielnymi sankcjami kontrolowanie wszystkich ksi¹-
¿ek, traktatów i pism, bez wzglêdu na tematykê, przez mistrza pa³acu apostol-
skiego, a poza Rzymem przez ordynariuszy miejsca. Przepisy tej konstytucji
w roku 1501 potwierdzi³ papie¿ Aleksander IV. On te¿ pod surowymi sankcja-
mi zakaza³ drukarzom niemieckim edycji ksi¹¿ek religijnych i �wieckich bez
aprobaty w³adzy ko�cielnej oraz poleci³ biskupom sporz¹dzenie wykazu ksi¹-
¿ek niezgodnych z zasadami wiary i obyczajów4. Podobny zakaz o charakterze
powszechnym wyda³ papie¿ Leon X na Soborze Luterañskim V, og³aszaj¹c
bullê Inter sollicitudines z dnia 4 V 1515 r., zwiêkszaj¹c tak¿e liczbê cenzorów.

3 Opracowanie tej czê�ci opiera siê g³ównie na: T. Pawluk, Prawo kanoniczne
wed³ug Kodeksu Jana Paw³a II, t. II, ss. 346�349.

4 Por. F. Reusch, Der Index der verbotenen Bücher, Bonn 1883, s. 54�55; T. Paw-
luk, Prawo kanoniczne..., dz. cyt., t. II, s. 347.
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Dzia³alno�æ prewencyjna skierowana przeciwko z³ej ksi¹¿ce zosta³a poddana
centralnej kontroli z chwil¹ powo³ania Kongregacji Inkwizycji (1542)
i Kongregacji Indeksu (1571)5.

W zwi¹zku ze wzrostem liczby ksi¹g zakazanych, przez co informacje
o nich nie mog³y ³atwo docieraæ do wiernych, zasz³a potrzeba spisania ich, czyli
sporz¹dzenia specjalnego katalogu. Pierwszy indeks rzymski ukaza³ siê za
papie¿a Paw³a IV w 1559 r. Ten sam papie¿ bull¹ Dominici gregis z dnia
24 III 1564 r. og³osi³ nowy indeks opracowany przez specjalnie powo³an¹
komisjê Soboru Trydenckiego, zamieszczaj¹c na pocz¹tku indeksu dziesiêæ regu³
postêpowania przy cenzurze ko�cielnej6 opracowanych przez wspomniany
sobór. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wielokrotnie by³y zmieniane przepisy dotycz¹ce
indeksu ksi¹¿ek zakazanych, cenzury prewencyjnej i sam indeks. Znacznie
uproszczony indeks og³osi³ papie¿ Aleksander VII bull¹ Speculatores z 1664 r.,
zniesiono bowiem dotychczasowy podzia³ na trzy czê�ci, wprowadzaj¹c wy-
kaz nazwisk w porz¹dku alfabetycznym. Zmiany równie¿ wprowadzi³ papie¿
Benedykt XIV, okre�laj¹c sposób procedowania Kongregacji Indeksu przez
wydanie konstytucji Sollicita ac provida w 1753 r. Ten¿e papie¿ opracowa³
nowy indeks og³oszony brewem Quae ad catholicae w 1757 r. Indeks ten
w g³ównych swych zarysach wielokrotnie wznawiany przetrwa³ do koñca XIX
wieku. Kodyfikacji przepisów indeksowych dokona³ papie¿ Leon XIII konsty-
tucj¹ Officiorum ac munerum z 1897 r. Opieraj¹c siê na tej konstytucji, spo-
rz¹dzono nowy indeks ksi¹¿ek zakazanych. Nale¿y dodaæ, ¿e Kongregacje
Inkwizycji i Indeksu przetrwa³y do reformy Kurii Rzymskiej w 1908 r., któr¹
przeprowadzi³ papie¿ Pius X konstytucj¹ Sapienti consilio, w �wietle której
uprawnienia Kongregacji Inkwizycji przesz³y na Kongregacjê �w. Oficjum,
przy której powo³ano Sekcjê Indeksu7 . Kongregacja Indeksu zosta³a zniesiona
ostatecznie w 1917 r.8

Reforma prawa kanonicznego i pierwszy kodeks z 1917 roku nie znios³y
indeksu ksi¹¿ek zakazanych, a problematyce kontroli publikacji po�wiêcono
znamienny tytu³: De praevia censura librorum eorumque prohibitione.
Wymieniony kodeks tworzy³ te¿ indeks ogólny, wymieniaj¹c okre�lone kate-
gorie ksi¹¿ek zakazanych z mocy prawa. Zaliczenie ksi¹¿ki do kategorii
zakazanych mia³o ten skutek � jak s³usznie komentuje prof. Pawluk � ¿e bez

5 Por. E. Sztafrowski, Wspó³pracownicy papie¿a w pasterskim pos³ugiwaniu,
Warszawa 1979, s. 82�83; H. Misztal (opr.), Cenzura ko�cielna, Encyklopedia Kato-
licka, t. 3, Lublin 1985, kol. 2.

6 Por. H. Denzinger, A. Schönmetzer, Enchiridion symbolorum, definicionum et
declarationum de rebus fidei et morum, Friburgi 1854, s. 1851�1861; Bularium Roma-
num 7,281; Dokumenty Soborów Powszechnych, t. IV, (1511�1870), opr. A. Baran,
H. Pietras, Kraków 2005, s. 583 i 847�848.

7 Por. T. Pawlak, Prawo kanoniczne..., dz. cyt., t. II, s. 348.
8 Por. E. Sztafrowski, Kuria Rzymska, Warszawa 1981, s. 13.
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nale¿ytego pozwolenia nie wolno by³o jej wydaæ, je¿eli nie zosta³a poprawiona,
czytaæ, przechowywaæ u siebie, sprzedawaæ, przek³adaæ na inny jêzyk ani te¿
w jakikolwiek sposób przekazywaæ innym. Ponadto w niektórych przypad-
kach grozi³a za to sankcja karna9.

Nauczanie soborowe o �rodkach spo³ecznego przekazu (dekret Inter mi-
rifica) da³o impuls do gruntownej reformy prawodawstwa ko�cielnego dotycz¹-
cego tzw. ksi¹¿ek zakazanych. Papie¿ Pawe³ VI przez motu proprio Integrae
servandae z 7 XII 1965 r. dokonuje reformy dotychczasowej Kongregacji �wiê-
tego Oficjum, daj¹c jej nazwê Kongregacja Doktryny Wiary i na nowo okre�la
jej kompetencje i zadania. Miêdzy innymi jej zadaniem by³o badanie pism doty-
cz¹cych wiary i moralno�ci, ich ocena, ³¹cznie z potêpieniem, zawsze jednak po
uprzednim kontakcie z autorem i wcze�niejszym upomnieniu. Taki sposób postê-
powania zapewnia³ autorowi prawo do obrony10. Normy specjalne, wydane przez
wymienion¹ Kongregacjê Nauki Wiary11, zgodnie z zaleceniem powy¿szego motu
proprio, szczegó³owo okre�li³y sposób postêpowania.

Kongregacja Nauki Wiary wkrótce wyda³a dwa dokumenty w interesuj¹cej
nas materii: 1. Notyfikacjê z dnia 14 VI 1966 r., która oznajmia³a, ¿e dotychcza-
sowy indeks ksi¹¿ek zakazanych nie ma znaczenia ustawy dyscyplinarno-kar-
nej, jak to by³o dot¹d, lecz tylko znaczenie moralne, jako ¿e przestrzega przed
niebezpieczeñstwem duchowym gro¿¹cym ze strony niektórych pism, którego
z prawa natury nale¿y strzec12. 2. Dekret z dnia 15 XI 1966 r. zniós³ kan. 1399,
który wymienia³ kategorie ksi¹¿ek zakazanych z mocy samego prawa, oraz kan.
2318, który okre�la³ kary, jakie spada³y na tych, którzy naruszali prawo o kontroli
prewencyjnej i indeksie13. Omawiane dokumenty zalecaj¹ biskupom i konferen-
cjom biskupim, aby starannie wype³niali obowi¹zki zwi¹zane z udzielaniem ze-
zwoleñ na publikacjê ksi¹¿ek religijnych, korzystaj¹c z pomocy pracowników
naukowych, instytutów i uniwersytetów14. W ten sposób wyczerpuj¹co zosta³
rozwi¹zany problem indeksu ksi¹¿ek zakazanych.

 9 Por. CIC, can. 2318; T. Pawluk, Prawo kanoniczne..., dz. cyt., t. II, s. 248; C. J.
Errazuriz, Gli strumenti di comunicazione sociale e in specie i libri (can. 822�832),
w: La funzione di insegnare della Chiesa, Milano 2001, s. 107�108.

10 Por. J. Dyduch, Ko�cielna aprobata publikacji � aspekt prawny, �Prawo
Kanoniczne�, 36 (1993), nr 1�2, s. 56; J. Krukowski, Zagadnienie indeksu ksi¹¿ek
zakazanych w �wietle posoborowych dokumentów Stolicy Apostolskiej, �Prawo Ka-
noniczne�, 13 (1970), nr 1�2, s. 221�222; C. J. Errazuriz, Gli strumenti..., dz. cyt., s. 108.

11 Nova agendi ratio in doctrinarum examine, 15 I 1971, AAS 63 (1971),
s. 234�236.

12 AAS 58 (1966) s. 445.: [tekst polski: W trosce o pe³niê wiary, Tarnów 1995, s. 17].
13 AAS 58 (1966) s. 1186; [tekst polski: W trosce o pe³niê wiary, Tarnów 1995,

s. 21]; J. Dyduch, Ko�cielna aprobata..., dz. cyt., s. 56.
14 Por. J. Dyduch, Ko�cielna aprobata..., dz. cyt., s. 56; J. Krukowski, Zagad-

nienie indeksu..., dz. cyt., s. 222�223.
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Do wiernych dociera³y jednak ksi¹¿ki i czasopisma dotycz¹ce wiary
i moralno�ci, które zawiera³y b³êdy i by³y zgorszeniem, st¹d konieczno�æ ure-
gulowania sprawy kontroli prewencyjnej. Dokona³a tego Kongregacja Nauki
Wiary przez dekret De Ecclesiae pastorum vigilantia circa libros z dnia
19 III 1975 r.15. Nale¿y podkre�liæ, ¿e w tym dokumencie nie pojawia siê ju¿
s³owo �cenzura�, odrzucone uprzednio przez komisjê przygotowuj¹c¹ nowy
kodeks prawa kanonicznego16. Zreszt¹ to nie by³a jedyna nowo�æ, któr¹ za-
wiera³ dekret z 1975 r., o nich powiem nieco pó�niej. W tym miejscu warto
dodaæ, ¿e postanowienia tego dekretu w zdecydowanej wiêkszo�ci przej¹³
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.

3. Troska Ko�cio³a o publikacje � akcenty wspó³czesne

Oprócz braku s³owa �cenzura� w dokumentach ko�cielnych po Soborze
Watykañskim II mo¿na dostrzec now¹ opcjê dotycz¹c¹ publikacji, a ogólnie
�rodków spo³ecznego przekazu. Zrezygnowano w du¿ej mierze ze stosowania
sankcji karnych i dyscyplinarnych, a zaczêto odwo³ywaæ siê do dojrza³o�ci
umys³owej i religijnej wiernych, ich krytycyzmu i zwiêkszonego poczucia god-
no�ci ludzkiej17. Tak¿e mo¿na stwierdziæ, ¿e w ko�cielnej dzia³alno�ci zosta³
po³o¿ony akcent na promowanie dobrych publikacji, a nie zwalczanie z³ych.
Sta³o siê to w my�l zaleceñ soborowych:

Przede wszystkim nale¿y popieraæ dobr¹ prasê. Aby przepoiæ czytelnika duchem
w pe³ni chrze�cijañskim, powinno siê tworzyæ i popieraæ prasê prawdziwie katolic-
k¹, wspieran¹ przez Ko�ció³ i zale¿n¹ b¹d� bezpo�rednio od autorytetu samego
Ko�cio³a, b¹d� od poszczególnych katolików. Jej celem powinno byæ kszta³towa-
nie, umacnianie i popieranie opinii publicznej zgodnie z prawem naturalnym, na-
ukami i wskazaniami katolickimi, a tak¿e upowszechnianie i wyja�nianie wydarzeñ
dotycz¹cych ¿ycia Ko�cio³a. Wiernym za� nale¿y przypominaæ o konieczno�ci
czytania i rozpowszechniania prasy katolickiej w celu wyrobienia sobie chrze�ci-
jañskiego os¹du na temat wszystkich wydarzeñ18.

15 AAS 67 (1975) s. 281�284. [tekst polski: W trosce o pe³niê wiary, Tarnów 1995,
s. 90�93].

16 Por. �Communicationes�, 21 (1989), s. 280; R. Csstillo-Lara, Le Livre III du CIC
de 1983. Histoire et principes, L�annee canonique, 31 (1988), s. 27�31; C. J. Errazuriz,
Gli strumenti�, dz. cyt., s. 109.

17 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne..., dz. cyt., t. II, s. 349; J. Dyduch, Ko�cielna
aprobata..., dz. cyt., s. 55, 57.

18 Dekret o �rodkach spo³ecznego przekazu Inter mirifica nr 14,1, w: Sobór Wa-
tykañski II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Pallotinum, Poznañ 2002.

Kontrola publikacji z punktu widzenia nauki Ko�cio³a



162

Tak wiêc promowanie dobrych publikacji jest pierwszorzêdnym zadaniem,
a dopiero w drugiej kolejno�ci jest zapobieganie, by nie ukazywa³y siê publikacje
szkodliwe dla wiary i moralno�ci. St¹d te¿ wskazañ Ko�cio³a i ko�cielnych
przepisów prawnych nie mo¿na rozumieæ jedynie jako zakazów i potêpieñ, ale
przede wszystkim jako popieranie, promowanie i rozpowszechnianie publikacji
dobrych, sprzyjaj¹cych rozwojowi wiary i dobrych obyczajów19.

Po Soborze Watykañskim II nast¹pi³a abrogacja przepisów prawa ko�ciel-
nego. Zasadnicz¹ nowo�ci¹ przepisów posoborowych i aktualnie obowi¹zuj¹-
cych jest to, ¿e zniesiono powszechny obowi¹zek ubiegania siê o pozwolenie
na druk wszelkiego rodzaju publikacji odnosz¹cych siê do wiary i moralno�ci.
Aktualnie publikacje, dla których nale¿y prosiæ o aprobatê lub zezwolenie, s¹
nieliczne i �ci�le okre�lone. Tylko niektóre kategorie publikacji podlegaj¹ obo-
wi¹zkowej aprobacie i nieliczne fakultatywnej20 i o nich wkrótce.

Zdecydowanie aspekt pozytywny wykorzystania �rodków spo³ecznego
przekazu i promowania dobrej prasy znajduje tak¿e potwierdzenie w Instrukcji
Kongregacji Nauki Wiary z dnia 30 III 1992 r. pt. O niektórych aspektach
wykorzystania �rodków spo³ecznego przekazu w promowaniu nauki wiary
(= Instrukcja 1992)21. Wymieniona instrukcja przedstawia w formie ca³o�ciowej
prawodawstwo Ko�cio³a dotycz¹ce tej materii. Przywo³uj¹c normy kanoniczne,
wyja�niaj¹c jej dyspozycje, rozwijaj¹c i okre�laj¹c postêpowanie, instrukcja za-
mierza umocniæ Pasterzy i pomóc im w wype³nianiu ich obowi¹zku (por.
kan. 34), wobec szerzenia dzisiaj coraz bardziej b³êdnych idei, w szczególno�ci
przez ksi¹¿ki22. Znamienne s¹ s³owa Instrukcji odnosz¹ce siê do przepisów
prawa oraz okre�laj¹ce ich sens i znaczenie. Znajduje siê tam taki zapis:

Normy kanoniczne stanowi¹ gwarancjê dla wolno�ci wszystkich, tak poszczegól-
nych wiernych, którzy maj¹ prawo do otrzymania czystego i integralnego orêdzia
Ewangelii, jak pe³ni¹cych zadania duszpasterskie, teologów i wszystkich publicy-
stów katolickich, którzy maj¹ prawo do przekazywania swoich my�li, zachowuj¹c
integralno�æ wiary i moralno�ci oraz szacunek dla Pasterzy. Tak wiêc prawa, które
kieruj¹ informacj¹, gwarantuj¹ i promuj¹ prawo wszystkich korzystaj¹cych ze �rod-
ków spo³ecznego przekazu do wiarygodnej informacji, a publicystom w ogólno�ci
do przekazywania ich my�li, w granicach deontologii zawodowej, dotycz¹cej tak-
¿e sposobu podejmowania zagadnieñ religijnych23.

19 Por. J. Dyduch, Ko�cielna aprobata..., dz. cyt., s. 55.
20 Por. Dekret Ecclesiae pastorum (1975), nr 4; F. J. Urrutia, De limitibus libertatis

scribendi fidelium iuxta legem canonicam, Periodice de re morali, liturgica, canoni-
ca, 65 (1976), ss. 529�583; C. J. Errazuriz, Gli strumenti..., dz. cyt., s. 109.

21 W: W trosce o pe³niê wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary, Tarnów
1995, ss. 381�389.

22 Tam¿e wprowadzenie, ss. 381�382.
23 Tam¿e, s. 382; J. Dyduch, Ko�cielna aprobata..., dz. cyt., s. 57; C. J. Errazuriz,

Gli strumenti..., dz. cyt., s. 112�113.
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Znakomitym komentarzem do powy¿szych s³ów instrukcji jest podsumo-
wanie prof. Dyducha, który pisze:

Tak wiêc zadaniem norm kanonicznych jest troska zarówno o twórców, jak i od-
biorców spo³ecznego przekazu. Z jednej strony przepisy ko�cielne nie mog¹
hamowaæ ewangelizacji poprzez ksi¹¿ki i czasopisma; z drugiej nie mog¹ dopu�ciæ
do rozpowszechniania przez nie fa³szywych i b³êdnych doktryn i opinii. Normy
kanoniczne maj¹ te¿ na uwadze zobowi¹zania nauczaj¹cego Ko�cio³a wobec �wia-
ta. W�ród zamieszania i zamêtu doktrynalnego panuj¹cego dzi� w �wiecie aprobo-
wane przez w³adzê ko�cieln¹ ksi¹¿ki i pisma maj¹ wprowadziæ ³ad, porz¹dek i g³osiæ
ludziom ca³¹ prawdê o Bogu, cz³owieku i �wiecie. We wspó³czesnym �wiecie �
wbrew pozorom � istnieje na to ogromne zapotrzebowanie24.

4. Cel uprzedniej aprobaty publikacji

W tym miejscu nale¿y zaakcentowaæ niektóre kwestie, które wynikaj¹
z powy¿szej refleksji, a okre�laj¹ cel aprobaty publikacji z punktu nauki Ko�-
cio³a w kontek�cie troski o integralno�æ wiary i moralno�ci oraz praw autorów
i czytelników.

Kan. 823 § 1 przedstawia cel troski pastoralnej Ko�cio³a w tej materii
w taki sposób:

Dla zachowania nieskazitelno�ci wiary i obyczajów, pasterze Ko�cio³a posiadaj¹
prawo i s¹ zobowi¹zani czuwaæ, by wiara i obyczaje wiernych nie dozna³y uszczerb-
ku przez s³owo pisane lub u¿ycie �rodków spo³ecznego przekazu. Przys³uguje im
równie¿ prawo domagania siê, aby przedk³adano do wcze�niejszej oceny to, co ma
byæ wydane przez wiernych na pi�mie, a dotyczy wiary lub moralno�ci, a tak¿e
odrzucenia pism przynosz¹cych szkodê prawdziwej wierze lub dobrym obyczajom.

Tak wiêc celem i sensem aktualnych przepisów odnosz¹cych siê do publikacji
jest troska o zachowanie prawdziwej nauki o wierze i moralno�ci w�ród wier-
nych25. Ten obowi¹zek spoczywa przede wszystkim na hierarchii ko�cielnej tj.
Biskupie Rzymu, poszczególnych biskupach, konferencjach biskupich
i prze³o¿onych zakonnych.

Obok troski o zachowanie prawdziwej wiary i moralno�ci, celem aprobaty
lub zezwolenia na publikacjê jest równie¿ troska Ko�cio³a o zachowanie prawa
wiernych czy to jako autorów, czy to jako czytelników.

Autorzy publikacji jako wierni na mocy chrztu i bierzmowania s¹ w³¹czeni
we wspólnotê Ludu Bo¿ego i s¹ wspó³odpowiedzialni za ewangelizacjê przez

24 J. Dyduch, Ko�cielna aprobata..., dz. cyt., s. 57.
25 H. Heinemann, Schutz der Glaubens und Sittenlehre, w: Handbuch des

katolischen Kirchenrechts, red. J. List, H. Müller, H. Schmitz, Regensburg 1983,
ss. 567�578; C. J. Errazuriz, Gli strumenti..., dz. cyt., s. 110.
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s³owo drukowane. Przy tym s¹ zobowi¹zani do zachowania komunii z Ko�cio-
³em26, zachowania z chrze�cijañskim pos³uszeñstwem tego, co �wiêci Paste-
rze, je�li reprezentuj¹ Chrystusa, og³aszaj¹ jako nauczyciele wiary i polecaj¹
jako g³owy Ko�cio³a27. Autor publikacji realizuje prawo zaanga¿owania siê
w pos³ugê nauczania. Ma tak¿e prawo przedstawiania pasterzom swoich
potrzeb i uwag dotycz¹cych dobra Ko�cio³a28. Twórca, poddaj¹c dzie³o uprzed-
niej kontroli, jest pewny o jako�ci swojego opracowania, i¿ jest ono wolne od
b³êdów w wierze i moralno�ci.

Przepisy prawa ko�cielnego w trosce o uszanowanie praw publicystów
oraz o prawdziwo�æ wiary i obyczajów obliguj¹ w �ci�le okre�lonych przypad-
kach autorów do poddania publikacji uprzedniej kontroli. Cytowany kanon 823
KPK i Instrukcja z 1992 r. wyra�nie wskazuj¹, ¿e biskup ma prawo domagania
siê od autorów, aby przedstawiano do wcze�niejszej oceny to, co ma byæ
wydane na pi�mie, a dotyczy wiary lub obyczajów. Z punktu widzenia nauki
Ko�cio³a wprawdzie tylko niektóre kategorie pism podlegaj¹ kontroli obowi¹z-
kowej lub fakultatywnej, to jednak biskup diecezjalny, na mocy prawa czu-
wania nad integralno�ci¹ wiary, je�li mia³by szczególne i specjalne powody,
móg³by tak¿e wymagaæ, pojedynczym dekretem lub nakazem (por. kan. 49),
by wszystkie pisma dotycz¹ce wiary i moralno�ci by³y przedstawione do jego
oceny. Takie polecenie mog³oby byæ wydane w pojedynczych przypadkach,
tak dla poszczególnych osób, jak i kategorii osób (duchowni, zakonnicy, wy-
dawnictwa katolickie itd.) lub dla okre�lonej dziedziny29. Z tego wynika, ¿e
autorzy, ciesz¹c siê okre�lonymi prawami, maj¹ te¿ powinno�ci w ramach wspó³-
odpowiedzialno�ci za depozyt wiary.

W kontek�cie obowi¹zków autorów i ich praw trafne wydaj¹ siê pytania,
stawiane przez licznych komentatorów przepisów prawa kanonicznego w in-
teresuj¹cej nas materii, czy nie narusza siê wolno�ci autorów i uczonych, któ-
rym przys³uguje prawo prowadzenia badañ i wyra¿ania swoich opinii? Czy nie
gubi siê warto�ci dialogu i dochodzenia do prawdy? Czy wydawnictwa uni-
wersyteckie powinny podlegaæ uprzedniej kontroli? W odpowiedzi na nie nale-
¿y najpierw zauwa¿yæ, ¿e s³uszna promocja wolno�ci osób i badañ zak³ada
jednak jej pewne granice w odpowiedzialno�ci. Granic¹ wolno�ci badañ teo-
logicznych bêdzie zawsze wiara Ko�cio³a i prawda zawarta w Bo¿ym Obja-
wieniu, przekazywanym i interpretowanym przez Urz¹d Nauczycielski
Ko�cio³a30. Autor musi siê liczyæ te¿ z dobrem wspólnym Ko�cio³a i prawami

26 KPK, kan. 209 i 205.
27 Tam¿e kan. 212 § 1; Instrukcja 1992, nr 1.l, 2b, s. 383.
28 Tam¿e kan. 211 i 212; tak¿e Instrukcja 1992, nr 1.l, s. 282.
29 Por. Instrukcja 1992, nr 8, § 3, s. 385.
30 Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o powo³aniu teologa w Ko�ciele, (24 V

1990), nr 12, s. 357, w: W trosce o pe³niê wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary
(1966�1994), Tarnów 1995.
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innych wiernych. Podejmuj¹c tematy dotycz¹ce wiary i moralno�ci, powinien
uczestniczyæ w trosce o ich nieskazitelno�æ i integralno�æ. W³a�ciwie rozumia-
na wolno�æ autora nie gubi odpowiedzialno�ci. Z kolei uprzednia kontrola pu-
blikacji jest w istocie tak¿e ochron¹ prawn¹ i moraln¹ samego autora, co ju¿
wcze�niej podkre�lono, i jest realizacj¹ prawa autora do otrzymania odpowie-
dzi od kompetentnej w³adzy. Zasada kontroli niektórych publikacji te¿ jest uza-
sadniona prawem innych wiernych, czyli czytelników, o których wkrótce.
W tym miejscu nale¿y wyeksponowaæ, ¿e uprzednia kontrola publikacji nie
przekre�la dialogu i dochodzenia do prawdy, gdy¿ dokumenty dotycz¹ce tego
przedmiotu podkre�laj¹, ¿e w przypadku odrzucenia publikacji relacje z auto-
rem maj¹ byæ realizowane w duchu pe³nego szacunku i komunii eklezjalnej,
które pozwalaj¹ odnale�æ w³a�ciw¹ drogê31.

Celem aprobaty publikacji, obok troski o zachowanie wiary i moralno�ci
oraz troski o przestrzeganie praw autora, nale¿y dodaæ jeszcze troskê o prawa
czytelników. Wy¿ej ju¿ zaznaczono, przytaczaj¹c s³owa Instrukcji z 1992 r., ¿e
normy prawa stanowi¹ gwarancjê dla wolno�ci poszczególnych wiernych, którzy
maj¹ prawo do otrzymania czystego i integralnego orêdzia Ewangelii. Ten sam
dokument, mówi¹c o powinno�ciach pasterzy co do czuwania i strze¿enia
nienaruszalno�ci depozytu wiary (por. kan. 386 i 747 § 1), podkre�la prawo
wiernych, ¿e maj¹ oni byæ prowadzeni drog¹ zdrowej nauki32. Wobec �ciera-
nia siê ró¿nych ideologii i opinii na tematy religijne s³usznie nale¿y wyartyku³o-
waæ pragnienie wiernych do otrzymania pewnych zasad dotycz¹cych wiary
i obyczajów. Podkre�laj¹c wspó³cze�nie w ramach ekologii prawa cz³owieka
do zdrowej ¿ywno�ci, czystego powietrza i wody, a unikanie tego wszystkiego,
co szkodzi, by³oby nieroztropno�ci¹ antropologiczn¹, by nie troszczyæ siê o du-
cha i o morale cz³owieka. W tym sensie ekologia postuluje troskê o czytelnika,
by �karmi³ siê w³a�ciw¹ straw¹ publikacji�33.

Refleksja przeprowadzona w poprzednim punkcie i obecnym niniejszego
opracowania pozwala stwierdziæ zupe³ne inne podej�cie Ko�cio³a do proble-
matyki kontroli publikacji. Istniej¹ca kontrola jest bardzo ograniczona od
strony ilo�ci publikacji, których dotyczy. Podej�cie pozytywne za� znamionuje,
i¿ jest ona w istocie promocj¹, popieraniem i rozpowszechnianiem publikacji
dobrych, (a nie tylko zwalczaniem z³ych). Ponadto odwo³uje siê ona do godno-
�ci i wolno�æ osób, dojrza³o�ci umys³owej i religijnej autorów i czytelników.
Celem aprobaty publikacji jest troska o integralno�æ wiary i obyczajów, jest
troska o zachowanie praw zarówno twórców, jak i odbiorców spo³ecznego
przekazu. Tak z³o¿ony cel kontroli publikacji uzasadnia jej istnienie na progu
XXI wieku.

31 Por. Instrukcja 1992, nr 12, § 3, s. 387.
32 Tam¿e nr 2, s. 383; por. kan. 213 i 217; C. J. Errazuriz, Gli strumenti..., dz. cyt., s. 113.
33 Por. C. J. Errazuriz, Gli strumenti..., dz. cyt., s. 113.
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5. Przedmiot aprobaty lub zezwolenia obligatoryjnego

Zanim przybli¿ymy przedmiot aprobaty ko�cielnej, warto wyja�niæ termi-
ny z tym zwi¹zane. Chodzi o dwa terminy u¿ywane w prawie kanonicznym
dotycz¹cym analizowanej materii: licentia,-ae i approbatio,-onis. Pierwsze
s³owo wed³ug s³ownika ³aciñskiego oznacza uprawnienie, pozwolenie, zw³. na
drukowanie. Drugie z nich oznacza zgadzanie siê, pochwa³ê, uznanie za dobre,
zezwolenie na oddanie do druku. Te dwa pojêcia nie s¹ to¿same i wystêpuj¹
w ró¿nych kontekstach normatywnych. S³owo licentia wystêpuje w kano-
nach: 825 § 2, 826 § 3, 827 § 4, 830 § 3; s³owo approbatio za� w kanonach
825 § 1, 827 §§ 1�2 KPK. Niektórzy s¹ zdania, ¿e pojêcie licentia bezpo�red-
nio odnosi siê nie do publikacji, lecz do osoby, która pisze, natomiast drugie
pojêcie approbatio odnosi siê bezpo�rednio do publikacji i oznajmia, ¿e nie
zawiera ono niczego przeciwnego wierze i obyczajom34. Jeszcze inni s¹dz¹, ¿e
licencja zezwala na publikacjê jakiego� dzie³a (imprimatur), zawieraj¹c dekla-
racjê, i¿ nie ma w nim ¿adnego b³êdu co do wiary i moralno�ci (nihil obstat).
Natomiast aprobata jest czym� wiêcej ni¿ zwyk³e imprimatur i zawiera
w sobie tak¿e ogólne zalecenie dzie³a i jego pozytywne walory35. W Instrukcji
z 1992 r. znajduje siê stwierdzenie, ¿e aprobata lub zezwolenie ko�cielne gwa-
rantuj¹, ¿e pismo nie zawiera niczego przeciwnego autentycznemu Urzêdowi
Nauczycielskiemu Ko�cio³a w sprawach wiary i obyczajów oraz po�wiadcza,
¿e zosta³y wype³nione wszystkie odpowiednie przepisy prawa kanonicznego
(por. 7 § 2). S¹ zatem ró¿ne wyk³adnie tych pojêæ. Warto w tej kwestii odnie�æ
siê do Kodeksu Kanonów Ko�cio³ów Wschodnich, który w kanonie 66136 okre-
�la znaczenie wymienionych pojêæ. Licentia � zezwolenie ko�cielne, wyra¿o-
ne jedynie s³owem �imprimatur� oznacza, ¿e dzie³o jest wolne od b³êdów co do
wiary katolickiej i obyczajów. Approbatio � zatwierdzenie za� udzielone przez
kompetentn¹ w³adzê wskazuje, ¿e tekst zosta³ zaakceptowany przez Ko�ció³
albo ¿e dzie³o jest zgodne z autentycznym nauczaniem Ko�cio³a. Zatem cyto-
wany kanon precyzuje, ¿e licencja oznacza brak b³êdów odnosz¹cych siê do
wiary i obyczajów, ale nie wyra¿a jakiejkolwiek oceny publikacji co do po¿ytku
wiernych. Z kolei zatwierdzenie tekstu � aprobata � oznacza, ¿e tekst jest

34 Il diritto nel mistero della Chiesa, t. 2, Roma 1990, s. 673.
35 Por. L. Chiappetta, Prontuario di diritto canonico e concordatorio, Roma

1994, s. 1016; Ten¿e, Il codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale,
vol. II, Roma 1996, s. 69�70.

36 Can. 661 § 1 �Licentia ecclesiastica cum solo verbo imprimatur expressa signi-
ficat opus ab erroribus circa fidem catholicam et mores esse immum�. § 2 �Approbatio
vero ab auctoritatae competenti concessa ostendit textum ab Ecclesia acceptum at
opus doctrinae authenticae Ecclesiae consonum esse�. § 3 �Si opus insuper ab Episco-
po eparchiali vel ab auctoritate superiore laudatum vel benedictum est, hoc significat
illud doctrinam authenticam Ecclesiae bene exprimere ideoque commendandum esse�.
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akceptowany przez kompetentn¹ w³adzê ko�cieln¹ albo ¿e jest zgodny z Magi-
sterium. Prof. Dimotros Salachas akcentuje, ¿e zatwierdzenie (approbatio)
jest czynno�ci¹ bardziej z³o¿on¹ prawnie czy to przez wa¿no�æ materii, czy to
przez autorytet kompetentny do jego udzielania, natomiast licencja jest pewn¹
formalno�ci¹, gwarancj¹ prawn¹ i moraln¹ dla autora, wydawcy i czytelni-
ków37. Nale¿y nadmieniæ, i¿ analizowany kanon w 3 paragrafie wspomina
jeszcze o laudacji i pob³ogos³awieniu publikacji, a to oznacza, ¿e dzie³o dobrze
wyra¿a autentyczn¹ naukê Ko�cio³a i dlatego nale¿y je zalecaæ.

Kodeks Prawa Kanonicznego i Instrukcja z 1992 r. zawieraj¹ rozró¿nie-
nie, ¿e pewna kategoria publikacji podlega obowi¹zkowej uprzedniej kontroli,
by zyskaæ licencjê lub aprobatê ko�cieln¹, i kategoria publikacji, gdzie jedynie
jest ona zalecana, czyli fakultatywna.

Sumarycznie ujmuj¹c zagadnienie, nie wchodz¹c w szczegó³y o kompetent-
nej w³adzy w tej materii, ze wspomnianych dokumentów wynika, ¿e wymagana
jest uprzednia aprobata (approbatio) przy publikacji nastêpuj¹cych pozycji:

� ksi¹g Pisma �wiêtego lub ich t³umaczeñ na jêzyki wspó³czesne (kan.
825 § 1);

� katechizmów i pism o charakterze katechetycznym (kan. 775 § 2, 827
§ 1);

� podrêczników dla szkó³, nie tylko podstawowych i �rednich, lecz tak¿e
wy¿szych, dotycz¹cych dyscyplin zwi¹zanych z wiar¹ lub moralno�ci¹
(kan. 827 § 2)38.

Jest natomiast konieczne uprzednie zezwolenie (licentio, imprimatur) przy
takich publikacjach:

� przy przygotowaniu i na publikacjê przez wiernych, tak¿e we wspó³pra-
cy z braæmi od³¹czonymi, t³umaczeñ Pisma �wiêtego (kan. 825 § 2);

� ksi¹¿ek do modlitwy, tak do u¿ytku publicznego, jak i prywatnego (kan.
826 § 3);

� nowych wydañ zbiorów dekretów lub dokumentów ko�cielnych (kan.
828);

� pism duchownych i zakonników w gazetach, czasopismach lub perio-
dykach, które wyra�nie atakuj¹ religiê katolick¹ lub dobre obyczaje (kan.
831 § 1);

� pism cz³onków instytutów zakonnych, które dotycz¹ zagadnieñ wiary
lub moralno�ci (kan. 832)39.

37 Por. Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, a cura di P. V.
Pinto, Liberia Editrice Vaticana 2001, s. 546; Instrukcja 1992, nr 7, § 1 i 10 § 1.

38 Por. Instrukcja 1992, nr 7, § 1a), s. 385; nale¿y dodaæ, ze art. 12 punkt 2 Konkor-
datu zapewnia w³adzom ko�cielnym opracowanie i zatwierdzanie podrêczników do
nauczania religii.

39 Tam¿e, nr 7, § 1b, s. 385.
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Ostatnie wymienione dwa przypadki zas³uguj¹ na uwagê od strony pod-
miotowej uzyskiwania licencji. Otó¿ duchowni i osoby konsekrowane musz¹
mieæ pozwolenie Ordynariusza miejsca na pisanie w gazetach, ksi¹¿kach lub
periodykach, które maj¹ zwyczaj otwarcie atakowaæ religiê katolick¹ lub do-
bre obyczaje. Ten za� winien dok³adnie rozwa¿yæ: czy i pod jakimi warunkami
takiego zezwolenia udzieliæ40. S³uszno�æ tego przepisu nie budzi w¹tpliwo�ci,
gdy¿ publikowanie nawet dobrych artyku³ów przez duchownych w pismach
atakuj¹cych religiê jest wprowadzaniem w b³¹d czytelników41.

Osoby zakonne nie tylko w powy¿szej sytuacji potrzebuj¹ zezwolenia na
publikacjê. S¹ one zobligowane bowiem do posiadania pozwolenia na publika-
cjê od prze³o¿onego zakonnego wed³ug konstytucji, gdy pisz¹ na tematy traktu-
j¹ce o religii lub moralno�ci. Prze³o¿ony mo¿e wymagaæ, by jego zezwolenie
poprzedza³o zezwolenie Ordynariusza miejsca oraz by by³o bezpo�rednio wspo-
mniane w publikacji42. Tak wiêc osoba zakonna winna mieæ pozwolenie od
Ordynariusza miejsca i od swego prze³o¿onego, gdy publikuje tre�ci dotycz¹ce
wiary lub moralno�ci. Czy takie rozwi¹zanie jest konieczne i uzasadnione, zw³asz-
cza w przypadku Ordynariuszy zakonnych?

6. Fakultatywna aprobata publikacji

Z punktu widzenia nauki Ko�cio³a istnieje, jak ju¿ wy¿ej wspomniano,
fakultatywna aprobata niektórych pism. Zaleca siê j¹ przy publikacjach doty-
cz¹cych zagadnieñ Pisma �wiêtego, teologii, prawa kanonicznego, historii
Ko�cio³a oraz dyscyplin religijnych lub moralnych, nawet je�li nie s¹ przezna-
czone jako teksty do wykorzystania w nauczaniu. Równie¿ fakultatywnej
uprzedniej aprobacie zaleca siê pisma, w których znajduj¹ siê elementy doty-
cz¹ce w sposób szczególny wiary lub czysto�ci obyczajów43. Jest to upraw-
nienie Ordynariusza miejsca. Ju¿ wy¿ej w innym kontek�cie zosta³o zasygnali-
zowane, Ordynariusz miejsca w ramach odpowiedzialno�ci za integralno�æ
wiary i obyczajów mo¿e zmieniæ przepis o zatwierdzeniu fakultatywnym na
obligatoryjne. Z tego wynika, ¿e Ordynariusz miejsca mo¿e za¿¹daæ poddania
obowi¹zkowej cenzurze tych pism, które Kodeks tylko zaleca kontrolowaæ44.

40 Tam¿e, nr 13, s. 387.
41 Aktualnie inaczej ni¿ w Instrukcji Ecclesiae pasorum (1975) nr 5 duchownym

diecezjalnym nie zaleca siê ubiegania o pozwolenie, gdy chc¹ publikowaæ ksi¹¿ki doty-
cz¹ce zagadnieñ religijnych i moralnych.

42 Por. Instrukcja 1992, nr 16 i 17, ss. 388�389.
43 Por. KPK, kan. 827 § 3; Instrukcja 1992, nr 8 § 1, s. 385.
44 Por. Instrukcja 1992, nr 8, § 2, s. 385; J. Dyduch, Ko�cielna aprobata..., dz.

cyt., s. 64.
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W tym kontek�cie refleksji nale¿y zwróciæ uwagê na jeszcze jeden
przepis Instrukcji z 1992 r. mówi¹cy o mo¿liwo�ci udzielenia zezwolenia na
publikacjê pod pewnymi warunkami okre�lonymi przez biskupa diecezjalnego.
Stwierdza siê, i¿ z chwil¹ gdy pismo mog³oby zawieraæ opinie czy zagadnienia
w³a�ciwe dla specjalistów lub nale¿¹ce do okre�lonych �rodowisk oraz mog³o-
by staæ siê przyczyn¹ zgorszenia lub zamieszania w pewnych ramach czy te¿
u okre�lonych osób, zezwolenie mog³oby byæ udzielone pod pewnymi warun-
kami, które mog¹ dotyczyæ �rodka publikacji lub jêzyka, aby unikn¹æ wymie-
nionych niebezpieczeñstw (nr 8 § 4). S³usznie podkre�la siê o mo¿liwo�ci
postawienia warunków, bowiem czym innym jest dociekanie naukowe, a czym
innym nauczanie wiernych przez s³owo pisane. W pierwszym przypadku kom-
petentnej osobie przys³uguje wolno�æ badañ oraz prawo dzielenia siê wynikami
za po�rednictwem publikacji. W drugim przypadku wiernym nale¿y przedsta-
wiaæ pewn¹ naukê Ko�cio³a. Mieszanie opinii i pogl¹dów uczonych w danej
kwestii z Magisterium Ko�cio³a mo¿e nie s³u¿yæ odbiorcy przy ma³ej zdolno�ci
krytycznej45, st¹d uzasadnione s¹ w tych przypadkach warunki o �rodku
publikacji lub o jêzyku.

W kan. 824 § 2 precyzuje siê, ¿e cokolwiek w kanonach tego tytu³u posta-
nawia siê o ksi¹¿kach, nale¿y stosowaæ tak¿e do wszelkiego rodzaju pism prze-
znaczonych do publicznego rozpowszechniania. Przepis ten, jak siê wydaje,
nale¿y stosowaæ nie tylko do publikacji drukowanych, ale tak¿e do nowocze-
snych sposobów rozpowszechniania my�li np. Internet. Ten ostatni sposób
publikacji, jako wspó³czesne narzêdzie ewangelizacji, nie mo¿e nie podlegaæ
przepisom Ko�cio³a, który winien strzec depozytu wiary. Kwestia jest z³o¿ona,
ale administrator oficjalnej internetowej strony ko�cielnej, zamieszczaj¹c ró¿ne
teksty, winien zachowywaæ przepisy odnosz¹ce siê do publikacji w formie dru-
ku. Inn¹ kwesti¹ zwi¹zan¹ z Internetem jest rozpowszechnianie nieoficjalnych
witryn www okre�laj¹cych siê jako �katolickie�. Zdaniem Papieskiej Rady
system dobrowolnego nadawania certyfikatów na poziomie lokalnym i narodo-
wym, pod nadzorem przedstawicieli Ko�cio³a, móg³by okazaæ siê pomocny
odno�nie do materia³u o charakterze specyficznie doktrynalnym czy kateche-
tycznym. Nie chodzi tu o narzucanie cenzury, ale o zaoferowanie u¿ytkowni-
kom Internetu godnego zaufania przewodnika po tym, co wyra¿a autentyczne
pogl¹dy ko�cielne46.

45 Papieska Komisja ds. �rodków Spo³ecznego Przekazu, Instrukcja duszpaster-
ska Communio et progresio (15 VII 1971), nr 118, w: �Posoborowe Prawodawstwo
Ko�cielne�, opr. E. Sztafrowski, t. IV, z. 1.

46 Papieska Rada ds. �rodków Spo³ecznego Przekazu, �Ko�ció³ a Internet�, KAI
10 (2002), nr 11, s. 34.
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Swoiste znaczenie, jak zauwa¿aj¹ uczeni47, posiada nowa forma aprobaty
publikacji, wyra¿aj¹ca siê ich wystawianiem, sprzedawaniem lub rozdawaniem
w ko�cio³ach lub kaplicach (kan. 827 § 4 i Inst. 15 § 3). Prawo wyra�nie
stanowi, ¿e zezwala siê tylko na takie publikacje, które maj¹ imprimatur lub
aprobatê ko�cieln¹. Ten przepis kodeksowy znajduje potwierdzenie jeszcze
w surowszej wersji w Instrukcji z 1992 r., w której zaznacza siê, ¿e biskupi
maj¹ obowi¹zek zabroniæ wystawiania lub sprzedawania publikacji, które nie
maj¹ zezwolenia lub aprobaty. Racj¹ uzasadniaj¹c¹ taki przepis jest fakt, ¿e
ksi¹¿ka wystawiona lub kupiona w tych miejscach stanowi dla wiernych gwa-
rancjê jej poprawno�ci doktrynalnej48. Mo¿na w tym miejscu zapytaæ, jak ten
przepis funkcjonuje w rzeczywisto�ci polskiej? Czy chêæ zysku nie dyktuje
tego, co znajduje siê w tych punktach?

Podobn¹ gwarancj¹ dla wiernych jest tak¿e publikacja wydana w wy-
dawnictwie katolickim (diecezja, instytut zakonny, stowarzyszenie katolickie
itp.) czy kupiona w ksiêgarni katolickiej. Jest to swoistego rodzaju apostolat
i jego dzia³alno�æ powinna siê rozwijaæ w harmonii z nauk¹ Ko�cio³a i komunii
z pasterzami, w zgodzie z przepisami prawa. Z kolei wierni, którzy pracuj¹ na
polu wydawniczym, zajmuj¹ siê dystrybucj¹ oraz sprzeda¿¹ publikacji, w my�l
Instrukcji z 1992 r., maj¹ w³asn¹ i szczególn¹ odpowiedzialno�æ w promocji
zdrowej nauki wiary i dobrych obyczajów (nr 14).

7. Procedura uzyskania zezwolenia lub aprobaty

Zezwolenie lub aprobata publikacji stanowi gwarancjê, tak prawn¹, jak
i moraln¹, dla autorów, wydawców publikacji i czytelników, dlatego oni, pro-
sz¹c o nie, maj¹ prawo je otrzymaæ od kompetentnej w³adzy, któr¹ zwykle jest
ordynariusz miejsca. Kompetentnym jest, wed³ug kan. 824 KPK i nr 11 § 1
Instrukcji, ordynariusz miejsca zamieszkania autora, w my�l kan. 107, lub or-
dynariusz miejsca wydania publikacji, zasadniczo miejsca, w którym mie�ci siê
wydawnictwo49. W³adza ko�cielna udziela zezwolenia lub aprobaty po doko-
naniu oceny publikacji przez cenzora, czyli przez osobê bieg³¹ w danej dziedzi-
nie, obiektywn¹ w ocenie, roztropn¹, znaj¹c¹ i wiern¹ Magisterium Ko�cio³a.
Jej pozytywna opinia przedstawiona na pi�mie, która wprawdzie ma charakter
g³osu doradczego, zwykle stanowi podstawê do udzielenia zezwolenia lub apro-
baty na wydanie publikacji. Ordynariusz miejsca móg³by nie daæ imprimatur,

47 Por. J. Dyduch, Ko�cielna aprobata..., dz. cyt., s. 64; T. Pawluk, �rodki spo-
³ecznego przekazu w dyspozycjach Kodeksu Prawa Kanonicznego, �Prawo kanonicz-
ne�, 31 (1988), nr 3�4, s. 55.

48 Por. Münsterischer Kommentar zum CIC, Essen 1985�2001, t. 3, s. 827.
49 Poprzedni kodeks mówi³ jeszcze o trzecim ordynariuszu miejsca � miejsca dru-

ku. Por. kan. 1385 § 3 CIC 1917.
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mimo pozytywnej oceny cenzora, ale musia³yby zaistnieæ jakie� wa¿ne racje
takiego dzia³ania. Jednak w tym ostatnim przypadku i w sytuacji, gdy opinia
cenzora jest negatywna i ordynariusz miejsca j¹ akceptuje, musi byæ podjêty
dialog z autorem, w którym nale¿y wskazaæ przyczyny odmowy udzielenia
zezwolenia na drukowanie50. Relacja decyduje o dalszych nastêpstwach,
dlatego nale¿y ten dialog prowadziæ w duchu szacunku i zrozumienia, maj¹c
na uwadze tak¿e wytyczne Kongregacji Nauki Wiary51 o badaniu prawowier-
no�ci nauki. Wa¿ny jest tak¿e aspekt dialogu, by nie zrobiæ reklamy kwestio-
nowanej publikacji. Przeciw odmowie zezwolenia lub aprobaty jest mo¿liwe
odwo³anie administracyjne, zgodnie z kan. 1732�1739 KPK, do wspomnianej
Kongregacji Nauki Wiary52.

Udzielone zezwolenie lub aprobata winny zawieraæ wa¿ne detale i nie
wystarczy u¿ycie formu³y �za zgod¹ kurii Metropolitalnej� czy inn¹ �za apro-
bat¹ w³adzy ko�cielnej�. Zezwolenie powinno zawieraæ nazwisko ordynariu-
sza, który go udziela, a tak¿e miejsce i dzieñ zgodnie z kan. 830 § 3 i Instrukcj¹
nr 12 § 4. Nale¿y nadmieniæ, ¿e te wymagania formalne dla licencji potwier-
dzi³a Papieska Komisja Interpretacji Kodeksu w 1987 r.53.

8. Sankcje kanoniczne za nadu¿ycia s³owa pisanego

Wy¿ej ju¿ zosta³o zasygnalizowane, ¿e �rodki pastoralne, mediacje i dialogi
z autorami stanowi¹ podstawowe �rodki przy regulacji kontroli publikacji,
a �rodki administracyjne i karne winny byæ stosowane w ostateczno�ci, cho-
cia¿ nie mo¿na zapominaæ, ¿e w niektórych przypadkach, dla zabezpieczenia
jedno�ci eklezjalnej, zastosowanie kar okazuje siê konieczne54. W tym wzglê-
dzie po stronie w³adzy kontroluj¹cej publikacje mog¹ byæ zaniedbania, jak
i nadu¿ywanie w³adzy. Musz¹ siê w tym przypadku liczyæ z sankcjami karnymi
w my�l kan. 1389 KPK.

Strze¿enie depozytu wiary jest wa¿nym obowi¹zkiem pasterzy, którzy
równie¿ daj¹c wyraz troski o dobro wspólnoty ko�cielnej w aspekcie wiary
i dobrych obyczajów, winni stosowaæ kary wobec tych, którzy przekracza-
j¹c przepisy prawa kanonicznego, wyrz¹dzaj¹ szkodê innym i naruszaj¹ ich

50 Por. L. Chiappetta. Il Codice..., dz. cyt., vol. II, s. 70, nr 3266�3268.
51 Mam tu na my�li dokument tej Kongregacji z 15 I 1971: Nova agendi ratio in

doctrinarum examine i nowszy dokument z 29 VI 1997 Congregatio dotycz¹cy zasad
badania prawowierno�ci nauki.

52 Por. Instrukcja 1992, nr 10, § 3.
53 Na zapytanie: �Utrum licentia, de quo in can. 830, § 3, imprimendo sit in libris

typis editis, indicatis nomine concedentis, die et loco concessionis� Odpowied�: Affir-
mative. AAS 89 (1987), s. 1249.

54 Por. KPK, kann. 1341 i 1317; Instrukcja 1992, nr 3.
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uprawnienia. Wed³ug kan. 1369 KPK ten, kto w rozpowszechnianym pi�mie
albo w inny sposób przy pomocy �rodków spo³ecznego przekazu wypowiada
blu�nierstwa, powa¿nie narusza dobre obyczaje albo zniewa¿a religiê lub Ko-
�ció³ b¹d� wywo³uje nienawi�æ lub pogardê, powinien byæ ukarany sprawiedli-
w¹ kar¹. Przyk³adowo: propagowanie eutanazji, bigamii, ma³¿eñstw homosek-
sualnych, zap³odnienia in vitro, rozpowszechnianie pornografii lub zachêcanie
do wykroczeñ przeciwko VI przykazaniu Dekalogu, oszczercze i obra�liwe
zachowanie siê wobec wyznawców religii katolickiej, naruszenie czyjego� do-
brego imienia55, mo¿e podlegaæ przepisom ko�cielnego prawa karnego.

W omawianej materii kontroli publikacji mo¿e zostaæ zastosowany kan.
1371 nr 1, który stanowi, ¿e powinien byæ ukarany ten, kto g³osi, czyli rozpo-
wszechnia w formie publikacji, naukê potêpion¹ przez papie¿a lub przez sobór,
b¹d� odrzuca naukê dotycz¹c¹ prawd de fide tenenda (kan. 750 § 2) lub
odrzuca naukê w sprawach wiary i obyczajów, która nie jest zdefiniowana
jako ostateczna (kan. 752). Przestêpstwo niepos³uszeñstwa w sprawach dok-
trynalnych jest dokonane tylko wtedy, gdy sprawca mimo upomnienia nie od-
wo³uje swoich b³êdów56.

Wypada zauwa¿yæ, ¿e przestêpstwem mo¿e byæ tak¿e rozpowszechnia-
nie tre�ci nagranej spowiedzi w �rodkach spo³ecznego przekazu, w tym przez
druk lub Internet. Zgodnie z dekretem Kongregacji Nauki Wiary z 1988 r.
i kan. 1388 grozi za to kara ekskomuniki latae sententiae.

9. Postulatywne zakoñczenie

Troska Ko�cio³a o s³owo pisane wynika z przekonania, ¿e mimo nowocze-
snych �rodków spo³ecznego przekazu jest ono podstawowym narzêdziem wp³y-
wania na cz³owieka, jego my�lenie, warto�ciowanie i postêpowanie. Promocja
dobrych publikacji przy uszanowaniu praw twórców i czytelników zdomino-
wa³a obszar tego, co dawniej ³¹czy³o siê z indeksem ksi¹¿ek zakazanych. Prze-
pisy prawa kanonicznego i innych dokumentów w tej materii stanowi¹ gwa-
rancjê dla wolno�ci poszczególnych wiernych, którzy maj¹ prawo do integral-
nego orêdzia Ewangelii, dla twórców, którzy maj¹ prawo przekazania swoich
my�li zgodnie z Magisterium Ko�cio³a. Z tre�ci referatu wynika, ¿e jest w nim
mowa o promocji dobrych publikacji przez kontrolê publikacji z punktu widze-
nia nauki Ko�cio³a ni¿ o kontroli jako takiej. Nale¿y zdecydowanie akcent po-
stawiæ na aprobatê s³owa drukowanego, z uwzglêdnieniem nowoczesnych
technologii np. Internetu.

55 Szerzej na ten temat: J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne czê�æ szczególna,
Warszawa 2003, ss. 56�60.

56 Tam¿e, ss. 135�138.
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Z niniejszego opracowania rodz¹ siê pewne postulaty.
a) Czy nie by³oby wskazane, aby w szczególnie cennych i przydatnych

dla rozwoju wiary i obyczajów publikacjach zamieszczaæ dodatkowe infor-
macje, mo¿e nawet w my�l przepisów Kodeksu Kanonów Ko�cio³ów
Wschodnich, pochwa³ê i b³ogos³awieñstwo. Dla czytelników, wydawców
i kolporterów by³aby to cenna pomoc.

b) Wydaje siê, ¿e niepotrzebne jest podwójne pozwolenie dla pisz¹cego
zakonnika: od biskupa diecezjalnego i prze³o¿onego zakonnego (zw³aszcza
ordynariusza kan. 134 § 1). Postuluje siê, w ramach wspó³odpowiedzialno�ci
za czysto�æ wiary i obyczajów prze³o¿onych zakonnych, zniesienie podwój-
nego pozwolenia, wystarczy jedno z nich.

c) Postuluje siê wiêksz¹ pilno�æ ordynariuszy miejsca w trosce o prze-
strzeganie przepisów dotycz¹cych wystawiania, sprzedawania lub rozdawania
pism w tzw. ko�cielnych punktach.

Résumé

LE CONTRÔLE DE LA PUBLICATION

DU POINT DE VUE DU MAGISTÈRE DE L�EGLISE

La sollicitude du dépôt de la foi et de droits de fidèles marque les limites des
propres pensées exprimées oralement et par écrit. L’Eglise Catholique promeut le média,
elle s’en ouvre et veut en profiter, mais aussi prévient du mal qui pourrait résoudre de
l’utilisation non étique. Par la promotion du bien dans le média, l’estime de droits des
auteurs et destinataires, l’Eglise s’associe à mettre de l’ordre en l’homme et dans le
monde. Dans l’approbation des publications les buts sont fondamentaux, mais mal-
heureusement ils se perdent dans l’héritage historique. Je désire tirer la nouvelle opti-
que, montrer le sens et le but du travail du contrôle de l’accord et de l’approbation de
differents catégories de publications. Je veux voir si le compte-rendu antérieur ou
consécutif n’est pas en collision avec la liberté de recherches et de la formulation de
propres opinions, et du droit des auteurs et lecteurs. Je cherche à trouver la réponse
à la question suivante: que signifie-t-elle la licentia en différence de l’approbatio
utilisé si souvent en l’édition de la publications? Je voudrais se réferer postulative-
ment à quelques défis du XXIème siècle dans le Magistère de l’Eglise.

Ks. prof. dr hab. Henryk STAWNIAK � ur. w 1952 r. w L¹dzie, salezjanin.
Prawnik, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydzia³u Prawa Kanonicznego UKSW,
prodziekan, kierownik II Katedry Prawa Ma³¿eñskiego i Rodzinnego, tak¿e wyk³a-
dowca WSDTS w Krakowie, autor ponad 100 publikacji z zakresu kanonicznego
prawa ma³¿eñskiego, problematyki procesowej i pos³ugi nauczania, redaktor naczelny
�Seminare� i zastêpca redaktora naczelnego �Jus matrimoniale�.
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Ks. Ryszard Sztychmiler � Olsztyn

PRZES£UCHANIA I REKWIZYCJE S¥DOWE

Najczê�ciej wykorzystywanymi �rodkami w procesach kanonicznych, s¹:
o�wiadczenia stron, dokumenty, zeznania �wiadków i opinie bieg³ych. W kan.
1527 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego prawodawca postanowi³, i¿ w pro-
cesie kanonicznym �mog¹ byæ przytoczone dowody jakiegokolwiek rodzaju,
które wydaj¹ siê po¿yteczne do poznania sprawy i s¹ godziwe�1. W zwi¹zku
z coraz znaczniejszym otwieraniem granic, poszerzaniem terenu wspólnot miê-
dzynarodowych i wynikaj¹cym st¹d coraz ³atwiejszym przemieszczaniem siê
ludzi, s¹dy musz¹ czê�ciej przekraczaæ granice diecezji i pañstw w zbieraniu
�rodków dowodowych. W Polsce i w Europie sytuacja ta nasili³a siê po II
wojnie �wiatowej, a jeszcze bardziej z dniem 1 maja 2004 r., czyli z chwil¹
poszerzenia Unii Europejskiej o Polskê i 9 innych pañstw.

W tej sytuacji wypada dok³adniej przyjrzeæ siê normie zawartej w kan.
1418 KPK, zezwalaj¹cej na korzystanie z pomocy innych s¹dów, a tak¿e nie-
którym normom dotycz¹cym gromadzenia poszczególnych �rodków dowodo-
wych, zawartych w tytule o dowodach (kan. 1526�1586 KPK), w kontek�cie
utrudnionego ich gromadzenia z racji zamieszkiwania stron lub �wiadków
w ró¿nych diecezjach lub krajach. W celu odpowiedzi na pytanie, w jakim
zakresie mo¿liwe jest gromadzenie dowodów ponad granicami regionów i pañstw
i jakich zasad szczegó³owych nale¿y przy tym przestrzegaæ, wypada zaj¹æ siê
nastêpuj¹cymi kwestiami: 1) mo¿liwo�æ miêdzydiecezjalnej i miêdzynarodowej
wspó³pracy s¹dowej, 2) dopuszczanie �rodków dowodowych spoza w³asnego
terenu, 3) zasady przes³uchañ stron i �wiadków mieszkaj¹cych poza terenem
dzia³alno�ci s¹du, 4) zasady korzystania z obcych bieg³ych s¹dowych.

1 W t³umaczeniu niemieckim niezbyt szczê�liwie przet³umaczono s³owo licitae
(godziwe) jako �erlaubt sind� (s¹ dozwolone); zob. Lüdicke, Prozeßrecht, (c. 1400�
�1752), w: Münsterischer Kommentar zum CIC. Essen 1985�2004 (7�26 Erg-Lfg.: III
1988 � V 1996), ad 1527/1. Nie chodzi tu bowiem o dozwolenie w sensie prawnym
(pojawi³by siê problem, kto mia³by zezwalaæ), lecz o godziwo�æ w sensie moralnym.

�Kieleckie Studia Teologiczne�
8 (2009), s. 175�190
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1. Mo¿liwo�æ miêdzynarodowej wspó³pracy
miêdzys¹dowej

Ka¿dy trybuna³ ko�cielny ma �ci�le okre�lony zakres swojej jurysdykcji
s¹dowej. Najczê�ciej jest on okre�lony terytorialnie, czasem zasadniczo oso-
bowo, co na ogó³ tak¿e ³¹czy siê z dookre�leniem terytorialnym. I tak ka¿dy
s¹d diecezjalny jest kompetentny rozstrzygaæ sprawy z terenu tej diecezji tery-
torialnej lub personalnej. A diecezja lub inna jednostka personalna ma na ogó³
tak¿e okre�lone granice terytorialne.

S¹d dzia³a zasadniczo na terenie podleg³ym jego kompetencji. Wynika to
z norm zawartych w kanonach 1468 i 1469 § 1 KPK. W sytuacjach wyj¹tko-
wych okre�lonych w kan. 1469 § 1�2 KPK mo¿e wykonywaæ swoj¹ w³adzê
lub zbieraæ dowody tak¿e poza swoim terytorium. Pierwsza z wymienionych
tam sytuacji (przeszkoda w wykonywaniu jurysdykcji) nie zdarza siê w Polsce
po obaleniu socjalizmu, druga za� (potrzeba gromadzenia dowodów) mo¿e mieæ
praktyczne zastosowanie zasadniczo na terenach s¹siednich diecezji, zazwy-
czaj we w³asnym kraju, ale tak¿e poza jego granicami.

Mo¿e jednak siê zdarzyæ, i¿ s¹dowi prowadz¹cemu sprawê ³atwiej by³oby
np. przes³uchaæ �wiadków na terenie obcej diecezji lub innego kraju (je�li oni
nie mogliby przybyæ do siedziby s¹du), ni¿ za po�rednictwem s¹du, któremu oni
podlegaj¹, gdy¿ do tego innego s¹du zeznaj¹cym trudniej by³oby dotrzeæ ni¿
dotrzeæ do nich sêdziemu prowadz¹cemu sprawê. Tak by³oby, gdyby np. S¹d
Metropolitalny w Olsztynie mia³ przes³uchaæ osoby mieszkaj¹ce w obwodzie
kaliningradzkim (Archidiecezja Moskiewska) lub S¹d Metropolitalny w Szcze-
cinie mia³ przes³uchaæ osoby mieszkaj¹ce w RFN, bli¿ej Szczecina ni¿ Berlina.

W sytuacji coraz czêstszych podró¿y mo¿e siê te¿ zdarzyæ, ¿e sêdzia
bêdzie przebywa³ w innym kraju, np. w celach naukowych, i móg³by tam
przy okazji przes³uchaæ osoby maj¹ce zeznawaæ w sprawach prowadzonych
w Polsce, a stale mieszkaj¹ce za granic¹. Jednak sytuacje takie nie zdarzaj¹
siê czêsto, a je¿d¿enie umy�lne do zbierania dowodów za granic¹ rzadko tylko
mo¿e nie przekraczaæ granicy rozs¹dnych kosztów. W takich w³a�nie sytua-
cjach pomoc¹ jest norma zawarta w kan. 1418 KPK.

W kan. 1418 stwierdza siê: �Ka¿dy trybuna³ ma prawo prosiæ o pomoc
inny trybuna³ celem instrukcji sprawy lub celem zawiadomienia o aktach�.
Zacytowana nowa norma jest bardzo lakoniczna. Nie wymienia ju¿, jak to by³o
w KPK z 1917 r., kwestii, w których jeden s¹d mo¿e prosiæ drugi s¹d o pomoc.
Stary kodeks wymienia³ przyk³adowo sytuacje, w których mo¿na by³o prosiæ
o pomoc: przes³uchanie stron i �wiadków, wezwanie s¹dowe, ocena dokumen-
tu czy spornych przedmiotów, dostarczenie dekretu (kan. 1570 § 2 KPK/1917).
Uzasadnieniem tej normy jest uprawnienie wiernych do w miarê prostego,
szybkiego, ale i jak najmniej uci¹¿liwego dochodzenia swoich praw. A nie ma
potrzeby zobowi¹zywaæ stronê czy �wiadków do odbywania d³ugich podró¿y
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do kompetentnego s¹du, gdy nie jest to konieczne. Je�li jest taka mo¿liwo�æ,
³atwiej jest zastosowaæ rekwizycjê, czyli pomoc s¹dow¹, i przes³aæ dokumenty
z jednego s¹du do drugiego.

Zatem ka¿dy trybuna³ ko�cielny ma obecnie uprawnienie przekazywania
pewnych zadañ innym s¹dom. Mo¿e prosiæ o pomoc w gromadzeniu dowodów
lub w dostarczaniu pism s¹dowych. Inny s¹d ma obowi¹zek omawian¹ pro�bê
o pomoc s¹dow¹ � zwan¹ rekwizycj¹ � wykonaæ bez zw³oki, zgodnie z prawem
i przys³an¹ instrukcj¹. O istnieniu �cis³ego obowi¹zku w tej kwestii �wiadcz¹
sformu³owania norm kodeksowych oraz zapisy z dyskusji w Papieskiej Komisji
Kodyfikacyjnej2. Prawo kanoniczne nie stawia ¿adnych granic, je�li chodzi
o pomoc s¹dów z innych krajów. Pro�ba mo¿e byæ przekazana ka¿demu trybu-
na³owi katolickiemu w kraju w³asnym lub w jakimkolwiek innym.

Pewnym problemem mog¹ byæ kwestie jêzykowe, ale nale¿y je optymal-
nie rozwi¹zywaæ. Nie powinno siê przyjmowaæ do rozpatrywania w danym
s¹dzie sprawy, w której w tym s¹dzie lub w danym kraju da³oby siê przes³uchaæ
tylko jedn¹ czy dwie osoby, a wiêksz¹ czê�æ �wiadków nale¿a³oby przes³uchaæ
w innych s¹dach, a nawet w innych krajach. Najczê�ciej ucierpia³aby na tym
jako�æ przes³uchañ, ich u¿yteczno�æ dla prawdziwego wy�wietlenia sprawy,
a tak¿e dostêp stron lub strony do akt sprawy, a tym samym jej mo¿liwo�æ obro-
ny swoich praw, gdy akta s¹ sporz¹dzone w nieznanym dla niej jêzyku.

2. Dopuszczanie �rodków dowodowych
spoza terenu diecezji

Sêdzia zobowi¹zany jest odpowiedzieæ na wniosek strony o dopuszczenie
�rodków dowodowych. Sêdzia winien roztropnie dopuszczaæ �rodki dowodo-
we. Jego decyzje nie powinny z jednej strony ograniczaæ mo¿liwo�ci wykazy-
wania swoich racji przez strony, a z drugiej nie dopuszczaæ zbyt wielu lub
trudnych do przeprowadzenia dowodów, np. z racji zamieszkania �wiadków
w innych krajach lub nieznajomo�ci przez nich jêzyka urzêdowego u¿ywanego
w s¹dzie prowadz¹cym sprawê. Sêdzia mo¿e ograniczyæ liczbê dowodów,
zw³aszcza je�li nie s¹ one konieczne lub u¿yteczne do wyja�nienia sprawy, aby
nie utrudniaæ i nie przed³u¿aæ zbytnio procesu.

Je�li sêdzia odrzuci jaki� �rodek dowodowy, a strona ponownie wykazuje
jego konieczno�æ i dalej ¿¹da jego dopuszczenia, ten¿e sêdzia winien kwestiê
rozstrzygn¹æ jak najszybciej (kan. 1527 § 2). Z jednej strony norma ta zobo-
wi¹zuje sêdziego do jak najszybszego i rozwa¿nego rozstrzygniêcia kwestii,

2 Kan. 1418; �Communicationes�, 10 (1978), s. 228; J. L. Acebal, Commento al can.
1400�1731, w: Código de Derecho Canónico, Edicion bilingue dei Professori della
Facolta di Diritto Canonico della Università Salamanca, Madrid 1984, ad. 1418.
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a z drugiej (przez takie jej sformu³owanie) nie daje stronie mo¿liwo�ci na
odwo³anie siê od tej decyzji. Owo rozstrzygniêcie sêdziego jest bowiem
niezaskar¿alne (kan. 1629 nr 5). Dlatego te¿ sêdzia w owym drugim dekrecie
powinien dodaæ klauzulê o jego natychmiastowej wykonalno�ci, czyli o przy-
st¹pieniu do dalszych czynno�ci procesowych. Sêdzia mo¿e jednak � dla
s³usznego powodu przedstawionego przez niego samego (po wys³uchaniu
stron) lub przez stronê � odwo³aæ lub zmieniæ swój pierwszy dekret o niedo-
puszczeniu okre�lonych �rodków dowodowych.

Strona lub sêdzia powinni ¿¹daæ przes³uchania drugiej strony, nawet gdy
mieszka ona za granic¹. Zw³aszcza w sprawach o niewa¿no�æ ma³¿eñstwa
istnieje obowi¹zek przes³uchania obydwu stron, co wynika z norm zawartych
w kan. 1678 § 1 n. 1 i 1679 KPK. Nie mo¿na ³atwo zwalniaæ siê z tego obo-
wi¹zku, gdy¿ bez wys³uchania obydwu stron i bez uwzglêdnienia �rodków do-
wodowych zg³oszonych przez obydwie strony znacznie zmniejsza siê szansa
dotarcia do prawdy obiektywnej i wydania sprawiedliwego wyroku. Negatyw-
nie o pracy s¹du �wiadczy fakt przeprowadzania znacznego odsetka spraw
bez udzia³u strony pozwanej, bez uwzglêdnienia �rodków dowodowych zg³o-
szonych przez obydwie strony. Prowadziæ to mo¿e do obni¿enia wska�nika
prawdziwo�ci wyroków, do obni¿enia autorytetu s¹downictwa ko�cielnego
i Ko�cio³a jako ca³o�ci.

�wiadków zg³aszaæ mog¹ przede wszystkim strony, gdy¿ ich zadaniem
jest uzasadniæ swoje ¿¹dania lub zaprzeczyæ ¿¹daniom powoda. Zgodnie z za-
sad¹: Onus probandi incumbit ei qui asserit3, w kan. 1552 prawodawca
postanowi³:

§ 1. Gdy kto� domaga siê dowodu ze �wiadków, winien podaæ trybuna³owi ich
nazwiska i sta³e zamieszkanie, § 2. W terminie wyznaczonym przez sêdziego nale¿y
przedstawiæ punkty zagadnieñ, co do których ¿¹da siê przes³uchania �wiadków;
inaczej uwa¿a siê, ¿e pro�ba zosta³a zaniechana.

Strona zg³aszaj¹ca �wiadków winna umo¿liwiæ sêdziemu ustalenie, w ja-
kiej parafii mieszka �wiadek i pod jakim adresem mo¿na go zastaæ, aby dorê-
czyæ wezwanie na przes³uchanie. Strony winny przedstawiæ fakty, których
potwierdzenia spodziewaj¹ siê od zg³aszanych �wiadków. Winny to byæ fakty
istotne dla sprawy. Prawodawca przyk³ada wielk¹ wagê do zg³aszania kwesti
do przes³uchania �wiadków; je�li strona nie wype³ni tego obowi¹zku, z mocy
prawa uznaje siê, i¿ pro�ba o �wiadków zosta³a zaniechana. Sêdzia mo¿e jed-
nak uznaæ, i¿ strona ju¿ wcze�niej, np. przy swoich zeznaniach, poda³a kwestie
do przes³uchania �wiadków. Przy zg³aszaniu i przyjmowaniu �wiadków z za-
granicy powinno siê zwracaæ szczególn¹ uwagê na to, czy posiadaj¹ oni wie-
dzê o faktach istotnych dla sprawy.

3 Ciê¿ar dowodzenia spoczywa na tym, który co� twierdzi.
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Du¿e znaczenie dla sprawnegp przeprowadzenia procesu ma kan. 1553:
�Sêdzia ma prawo ograniczyæ zbyt wielk¹ liczbê �wiadków�. Ograniczenie nie
mo¿e byæ ze szkod¹ dla sprawy. Sêdzia mo¿e i powinien ograniczyæ liczbê
�wiadków tylko z dwu powodów: 1) gdy zg³oszeni �wiadkowie nie maj¹ do
powiedzenia czego� istotnego dla sprawy (a sêdzia pozna to z kwestii zg³o-
szonych do przes³uchania), 2) gdyby zgromadzone ju¿ dowody przekona³y
sêdziego o ich wystarczalno�ci do rozstrzygniêcia sprawy.

3. Zasady przes³uchañ stron i �wiadków spoza diecezji

We wszystkich procesach sêdzia mo¿e przes³uchaæ strony (kan. 1530 KPK).
W sprawach za� ma³¿eñskich, w których przedmiot sprawy jest czêsto bardzo
intymny, nieznany szerszemu ogó³owi, strony powinny byæ przes³uchane zawsze,
chyba ¿e istnieje absolutna lub bardzo powa¿na niemo¿liwo�æ4. Pomimo tego, i¿
prawodawca wymienia ten �rodek dowodowy na samym pocz¹tku, mo¿na go
okre�liæ mianem posi³kowego5. Jego warto�æ jest uzale¿niona od wielu czynni-
ków6. W sprawach ma³¿eñskich sêdzia winien zawsze staraæ siê o przes³ucha-
nie obydwu stron. Ze wzglêdu na znaczenie zeznañ stron i trudno�æ w³a�ciwej
ich oceny, zw³aszcza gdy w grê wchodz¹ ró¿ne jêzyki, sêdzia powinien staraæ
siê o to, aby przes³uchania dokonywane by³y w jêzyku osoby przes³uchiwanej,
a tak¿e przez jak najbardziej wykwalifikowane osoby.

W sprawach ma³¿eñskich wielu spraw nie da siê dobrze na�wietliæ bez
zeznañ stron. Dlatego zawsze w tych sprawach strony s¹ przes³uchiwane,
a przynajmniej s¹d usilnie do tego d¹¿y7. Ich zeznania wymagaj¹ jednak szcze-
gólnie wnikliwej oceny. Samemu zeznaniu strony sêdzia nie powinien przy-
znawaæ mocy pe³nego dowodu, nawet je�li spe³nia ono wiêkszo�æ wymagañ
okre�lonych w kan. 1536 § 2, gdy¿ zgodnie z norm¹ zawart¹ w wymienionym
kanonie takie znaczenie mo¿na przyznaæ tylko przyznaniu s¹dowemu lub o�wiad-
czeniu z³o¿onemu w tzw. czasie niepodejrzanym8.

4 Kan. 1678�1679 KPK.
5 Tak te¿ T. Pawluk, Prawo kanoniczne wed³ug Kodeksu Jana Paw³a II, t. 4.

Doczesne dobra Ko�cio³a. Sankcje w Ko�ciele. Procesy, Olsztyn 1990, s. 249.
6 Podobnie: D�ostilio, Prontuario del Codice di Diritto Canonico. Tavole sinot-

tiche. Città del Vaticano brw, s. 573.
7 Lüdicke (Prozeßrecht ad 1539/2) uwa¿a przes³uchanie stron w tych sprawach

za obligatoryjne. Nie wynika to jednak z kan. 1530.
8 S. Margelist, Die Beweiskraft der Parteiaussagen im Ehenichtigkeitsverfah-

ren, Roma (Tesi Gregoriana 14) 1997, s. 188�189; G. P. Weishaupt (Die Parteiaussagen
im Spiegel der moralischen Gewissheit, w: Iustitia in caritate. Festschrift für Rößler,
pr. zbior., red. R. Puza i A. Weiß, Frankfurt am Main 1997, s. 415) przytacza dekret
�w. Oficjum z 1947 r. o wystarczalno�ci o�wiadczenia nawet tylko jednej strony, zawie-
raj¹cego powa¿ne argumenty za niewa¿no�ci¹ ma³¿eñstwa.
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W kan. 1531 prawodawca nak³ada na strony obowi¹zek zeznawania: �Stro-
na, pytana zgodnie z przepisami prawa, powinna odpowiadaæ i ujawniæ w ca³o-
�ci prawdê (§ 1). Gdyby nie chcia³a odpowiadaæ, do sêdziego nale¿y ocena,
jaki z tego mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, je�li chodzi o udowodnienie faktów�
(§ 2)9. Gdyby chodzi³o o odmowê zeznañ osoby nie znaj¹cej jêzyka obowi¹zu-
j¹cego w s¹dzie, fakt ten nale¿a³oby oceniæ szczególnie delikatnie.

Tylko w sprawach dobra publicznego, m.in. w sprawach dotycz¹cych
stanu osób, strony maj¹ �cis³y obowi¹zek zeznawania. W sprawach dobra
prywatnego zobowi¹zanie stron ma nieco mniejsze znaczenie. Jednak przy-
znanemu uprawnieniu sêdziego odpowiada tutaj po�rednio na³o¿one (przynaj-
mniej na katolików; a w kan. 1476 na stronê pozwan¹ tak¿e wprost na³o¿one)
zobowi¹zanie do udzielenia odpowiedzi na pytania sêdziego10.

Tak¿e podczas przes³uchania rekwizycyjnego strony i �wiadkowie maj¹
byæ pytani zgodnie z przepisami prawa, to znaczy, mog¹ byæ wezwani tylko
przez w³a�ciwy s¹d, wezwanie winno byæ sporz¹dzone i dorêczone zgodnie
z prawem, samo przes³uchanie winno odbywaæ siê w obecno�ci notariu-
sza oraz ograniczaæ siê do pytania o fakty maj¹ce zwi¹zek z badan¹ spraw¹
i o które sêdzia ma prawo pytaæ. Analogicznie nale¿y tu stosowaæ przepis
zawarty w kanonie 1548 § 2, przewiduj¹cy mo¿liwo�ci odmowy zeznañ.

Je�li strona odmawia zeznañ, sêdzia winien tê odmowê odpowiednio oce-
niæ. W ró¿nych sytuacjach ocena jest ró¿na. Je�li zeznañ odmawia strona
powodowa, nale¿y j¹ pouczyæ o skutkach takiej postawy, a zw³aszcza o mo¿li-
wo�ci umorzenia sprawy, zgodnie z kan. 1520. Je�li strona pozwana odmawia
zeznañ, sêdzia bada, czy jej postawa jest uzasadniona (np. tym, ¿e powód nie
przedstawi³ dowodów na poparcie swoich ¿¹dañ). Gdyby jednak odmowa
zeznawania nie by³a niczym uzasadniona, sêdzia mo¿e j¹ uznaæ za milcz¹ce
przyznanie faktu. Takiej oceny nie mo¿na zastosowaæ wobec oskar¿onego
i w sprawach dotycz¹cych stanu osób.

Chocia¿ osoba przes³uchiwana rekwizycyjnie zeznaje przed obcym s¹-
dem, to zawsze ma obowi¹zek ujawnienia ca³ej prawdy dotycz¹cej badanej
sprawy, tak samo jak przed w³asnym sêdzi¹. Do wzmocnienia �wiadomo�ci
obowi¹zku mówienia prawdy s³u¿y przysiêga (kan. 1532). Nie ma od niej zwol-
nienia podczas przes³uchania rekwizycyjnego. Szeroka interpretacja przepisu
zawartego w kan. 1470 § 2 mo¿e daæ podstawê do odpowiedniego ukarania
osoby wprowadzaj¹cej sêdziego w b³¹d11. Nale¿y jednak mieæ �wiadomo�æ
w¹skiej mo¿liwo�ci stosowania tego przepisu. Tylko oskar¿ony nie ma obo-
wi¹zku przyznania siê do przestêpstwa (kan. 1728 § 2).

9 Norma ta odpowiada tre�ciowo kan. 1743 § 1�2 KPK z 1917 r., z wyj¹tkiem
regulacji dla procesu karnego, która w obowi¹zuj¹cym KPK umieszczona zosta³a
w kan. 1728 § 2.

10 S. Margelist, Die Beweiskraft der Parteiaussagen..., dz. cyt., s. 90�91.
11 Zob. T. Pawluk, Prawo..., dz. cyt., t. 4, s. 249.
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Zgodnie z kan. 1532 �W wypadkach, w których sprawa dotyczy dobra
publicznego, sêdzia powinien nakazaæ stronom z³o¿yæ przysiêgê, ¿e bêd¹ mó-
wi³y prawdê, a przynajmniej ¿e powiedzia³y prawdê, chyba ¿e powa¿na przy-
czyna sugeruje co� innego; w innych wypadkach mo¿e post¹piæ wed³ug swojej
roztropno�ci�12. We wcze�niejszych schematach prawa procesowego propo-
nowano tylko napomnienie stron przez sêdziego, aby z³o¿y³y przysiêgê, lecz
nie by³o �cis³ego zobowi¹zania13. Obecnie wyró¿niæ mo¿na trzy sytuacje:

1) W sprawach dobra publicznego � z regu³y wymaga siê przysiêgi.
2) W sprawach dobra publicznego wyj¹tkowo mo¿e sêdzia odst¹piæ od

¿¹dania przysiêgi. Mo¿e to nast¹piæ tylko z powa¿nej przyczyny.
3) W sprawach dobra prywatnego sêdzia mo¿e ¿¹daæ lub nie z³o¿enia

przysiêgi, oceniaj¹c powagê sprawy i mo¿liwo�ci osoby maj¹cej zeznawaæ.
Przysiêga to uroczyste zobowi¹zanie siê zeznaj¹cego, i¿ bêdzie mówiæ lub

mówi³a prawdê. Osoby wierz¹ce w Boga sk³adaj¹ przysiêgê religijn¹, powo³u-
j¹c siê na Boga jako na �wiadka prawdy14. Krzywoprzysiêstwo jest obraz¹
Boga. Dlatego przysiêgê nale¿y proponowaæ, ale nie przymuszaæ do niej, zw³asz-
cza osoby niewierz¹ce w Boga czy uznaj¹ce relatywizm moralny. Sêdzia
winien pouczyæ strony o znaczeniu i �wiêto�ci przysiêgi, a tak¿e o skutkach
ewentualnego krzywoprzysiêstwa (zob. kan. 1368). Stwierdzone krzywoprzy-
siêstwo mo¿e byæ podstaw¹ do wymierzenia odpowiedniej kary. Fakt odmowy
z³o¿enia przysiêgi nale¿y odnotowaæ w protokole przes³uchania.

Kanoni�ci dyskutuj¹, która przysiêga jest wa¿niejsza: ta przed sk³adaniem
zeznañ, tzw. iusiurandum de veritate dicenda, czy ta po z³o¿eniu zeznañ,
zwana iusiurandum de veritate dictorum15. Wydaje siê, i¿ jedna i druga ma
swoje znaczenie. Prawodawca na pierwszym miejscu wymienia (w kanonie)
przysiêgê de veritate dicenda. Dlatego wydaje siê, i¿ czas i formê przysiêgi
nale¿y stronie proponowaæ w nastêpuj¹cej kolejno�ci:

1) Z³o¿enie przysiêgi przed i po zeznaniu,
2) Z³o¿enie przysiêgi tylko przed zeznaniem,
3) Z³o¿enie przysiêgi tylko po zeznaniu16.

12 Tekst polski kanonu zosta³, w wydaniu z 1984 roku, przet³umaczony (lub tylko
wydrukowany) w sposób niepe³ny: �Kan. 1532 � W wypadkach, w których sprawa
dotyczy dobra publicznego, sêdzia powinien nakazaæ stronom z³o¿yæ przysiêgê, ¿e
bêd¹ mówi³y prawdê, chyba ¿e powa¿na przyczyna sugeruje co� innego; w innych
wypadkach mo¿e post¹piæ wed³ug swojej roztropno�ci�.

13 Zob. �Communicationes�, 11 (1979), s. 101�102.
14 Zob. kan. 1199�1200 KPK.
15 Zob. Lüdicke, �Prozeßrecht�, ad 1532 1�2; P. Wirth, Anmerkungen zum Bewe-

irecht des CIC/1983, w: Ministerium Iustitiae (Festschrift Heinemann), pr. zbior., red.
A. Gabriels i H. J. F. Reinhardt, Essen 1986, s. 396; T. Pawluk, Prawo..., dz. cyt., t. 4, s. 250.

16 Podobnie T. Pawluk, Prawo..., dz. cyt., t. 4, s. 250, inaczej za�. Lüdicke, Pro-
zeßrecht, ad 1532/2.
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Wystarcza bowiem z³o¿enie tylko jednej przysiêgi. Wynika to z oryginal-
nego (³aciñskiego) tekstu normy. Tak¿e w wyrokach rotalnych przysiêga nie
jest traktowana jako osobny �rodek dowodowy lub element ostatecznie roz-
strzygaj¹cy o wiarygodno�ci osoby zeznaj¹cej17.

Przedmiotem przes³uchania jest wszystko, co mo¿e przyczyniæ siê do wyja-
�nienia sprawy. Za jej sprawne i wszechstronne wy�wietlenie odpowiada
sêdzia. Na pierwszym miejscu odpowiedzialno�æ ta ci¹¿y na osobie sêdziego
kieruj¹cego spraw¹ (sêdzia jednoosobowy lub przewodnicz¹cy trybuna³u kole-
gialnego); ale tak¿e osobie innego sêdziego, który z upowa¿nienia sêdziego
kieruj¹cego spraw¹ dokonuje przes³uchañ (audytor lub inny sêdzia delegowany).

W niektórych krajach, np. w Polsce i w Niemczech, wypracowano ju¿
bardzo u¿yteczny model sêdziów audytorów regionalnych (np. dla ka¿dego
dekanatu), którym mo¿na zlecaæ przes³uchania osób nie mog¹cych przybyæ do
siedziby s¹du. Audytorzy chocia¿ nie musz¹ mieæ takich kwalifikacji jak
sêdziowie wyrokuj¹cy, to jednak mog¹ mieæ takie samo wykszta³cenie lub
podobnie dobre przygotowanie praktyczne.

Je�li idzie o inne wymagania dotycz¹ce przes³uchania stron, to prawodawca
w kolejnym kanonie (1534) postanowi³: �Co do przes³uchania stron, nale¿y
z proporcj¹ zachowaæ to, co postanawia siê o �wiadkach w kan. 1548, § 2, n. 1,
1552 i 1558�1565�. Z normy tej wynika, i¿ zasady przes³uchania stron i �wiad-
ków s¹ takie same. W cytowanym wy¿ej kanonie prawodawca wymieni³ jednak
tylko te normy dotycz¹ce przes³uchañ �wiadków, które da siê zastosowaæ tak¿e
do stron18. Normy te dotycz¹ m.in.: wyj¹tków od obowi¹zku zeznawania, ko-
nieczno�ci podania danych dotycz¹cych zg³aszanych �wiadków, miejsca prze-
s³uchania, ograniczenia obecno�ci innych osób przy przes³uchaniu, oddzielnego
przes³uchiwania ka¿dej osoby zeznaj¹cej, sposobu przes³uchania przez sêdziego
(w obecno�ci notariusza)19, obowi¹zku z³o¿enia prawdziwych zeznañ i z³o¿enia
przysiêgi, obowi¹zku sprawdzenia to¿samo�ci osoby zeznaj¹cej. Przestrzeganie
tych wymagañ mo¿e byæ utrudnione przy wspó³pracy miêdzynarodowej, lecz
waga ich stosowania wtedy jeszcze bardziej wzrasta.

17 Margelist, Die Beweiskraft der Parteiaussagen..., dz. cyt., s. 189 i 194�195.
18 Szkoda, ¿e normy te nie zosta³y zamieszczone w rozdziale dotycz¹cym przes³u-

chania stron, a w normach dotycz¹cych przes³uchania �wiadków mo¿na by³oby zamie-
�ciæ odniesienie do norm wcze�niej podanych. A tak mieszaj¹ siê wzajemnie odniesie-
nia, np. w kan. 1534 do 1562, a stamt¹d z powrotem do 1532. Mo¿e lepsze by³oby
zamieszczenie w�ród norm ogólnych dotycz¹cych dowodzenia tak¿e norm wspólnych
odnosz¹cych siê do wszystkich przes³uchañ (stron, �wiadków i bieg³ych). Tak¹ propo-
zycjê z³o¿y³ jeden z konsultorów podczas prac kodyfikacyjnych; zob. �Communicatio-
nes�, 11 (1979), s. 100.

19 Konieczno�æ jego obecno�ci wykazuje S. Margelist (Die Beweiskraft der Par-
teiaussagen, s. 113�114) w kontek�cie wypracowywania w Komisji Kodyfikacyjnej
obecnego kan. 1561 KPK.
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Nie wiadomo dlaczego prawodawca ograniczy³ konieczno�æ stosowania norm
odnosz¹cych siê do przes³uchañ �wiadków tylko do zamieszczonych do kanonu
1565 w³¹cznie. Wydaje siê bowiem oczywiste, i¿ przy przes³uchaniach stron na-
le¿y te¿ stosowaæ normy zawarte w kolejnych czterech kanonach (1566�1569).
Stanowi¹ one, ¿e osoby zeznaj¹ce powinny mówiæ z pamiêci, ich zeznania po-
winny byæ spisane, odczytane i podpisane, ¿e odnotowane powinny byæ przez
notariusza wszystkie istotne wydarzenia towarzysz¹ce przes³uchaniu.

¯aden z komentatorów nie zwraca uwagi na fakt, i¿ tre�æ zeznañ strony
(podobnie �wiadków i bieg³ych) powinna byæ czasem zachowana w tajemnicy,
przynajmniej do zamkniêcia postêpowania dowodowego. Kan. 1455 § 3 po-
zwala bowiem sêdziemu na zobowi¹zanie strony (a tak¿e innych uczestników
procesu) przysiêg¹ do zachowania tajemnicy. Norma nie okre�la, jak d³ugo
tajemnica winna byæ dochowana. Sam sêdzia ma oceniaæ, kiedy potrzebne jest
powy¿sze zobowi¹zanie do tajemnicy. Mo¿e to dotyczyæ np. wszystkich lub
niektórych spraw dobra publicznego.

Z regu³y jako pierwsz¹ przes³uchuje siê stronê powodow¹, która mo¿e
podaæ wiele szczegó³ów uzasadniaj¹cych skargê. Strona pozwana mo¿e
potem ³atwiej ustosunkowaæ siê do twierdzeñ strony powodowej. W uzasad-
nionych przypadkach mo¿na jednak najpierw przes³uchaæ stronê pozwan¹,
a potem powodow¹. Stronie mo¿na zaproponowaæ, aby przed³o¿y³a pytania
dla drugiej ze stron (a potem te¿ dla �wiadków).

O �wiadkach mo¿na mówiæ w znaczeniu potocznym i procesowym.
W znaczeniu potocznym �wiadkiem jest osoba obecna przy sporz¹dzaniu ja-
kiego� aktu prawnego lub przy jakim� innym wydarzeniu i mog¹ca udzieliæ
informacji na temat owego zdarzenia20. �wiadkiem w znaczeniu proceso-
wym, czyli �cis³ym, jest osoba nie bêd¹ca stron¹ sporu �mo¿e dostarczyæ sê-
dziemu obiektywnych informacji o faktach lub okoliczno�ciach mog¹cych mieæ
wp³yw na rozstrzygniêcie sprawy�21. �ród³em informacji przedstawionych
s¹dowi przez �wiadka powinny byæ tylko jego spostrze¿enia, a nie jego wiedza
lub przekonania.

�wiadkowie s¹ mniej obiektywnym �rodkiem dowodowym ni¿ dokumen-
ty, lecz w praktyce s¹dowej czê�ciej wykorzystywanym. Jak wykazuje do-
�wiadczenie sêdziów, �wiadkowie nie s¹ zbyt pewnym �rodkiem dowodowym.
Dlatego sêdzia musi zwracaæ uwagê nie tylko na same zeznania �wiadków,
lecz tak¿e na ich osoby. Znalaz³o to swoje odzwierciedlenie tak¿e w tytule
rozdzia³u kodeksowego po�wiêconego dowodowi ze �wiadków. Rozdzia³ zo-
sta³ zatytu³owany ��wiadkowie i zeznania� (de testibus et attestationibus).
Dla sêdziego istotne znaczenie ma osobowo�æ �wiadka, jego wiarygodno�æ
oraz jego spostrze¿enia i zeznania.

20 O takich �wiadkach mowa jest w kan. 875, 876, 894,1108 § 1, 1116 § 1 KPK.
21 T. Pawluk, Prawo..., dz. cyt., t. 4, s. 260.
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Gdy sêdzia otrzyma³ wszystkie wymagane dane o �wiadkach, winien
ich wezwaæ do z³o¿enia zeznañ. W kan. 1556 prawodawca postanowi³:
�Wezwanie �wiadka dokonuje siê dekretem sêdziego, podanym do wiado-
mo�ci �wiadka zgodnie z przepisami prawa�. Dekret o powo³aniu �wiadka
lub �wiadków (decretum citationis) jest dokumentem koniecznym, je�li ma
byæ przes³uchiwany choæby jeden �wiadek. Dekret ten ma podwójne zna-
czenie. Po pierwsze, jest to rozstrzygniêcie sêdziego w sprawie ustalenia
wykazu �wiadków, których zeznania bêd¹ przyjête jako �rodki dowodowe.
Po drugie, jest to wezwanie �wiadków i powiadomienie ich o obowi¹zku
stawienia siê na przes³uchanie. Dekret sêdziego nie wymaga uzasadnienia22,
lecz w zasadzie powinien byæ wydany w formie pisemnej (dla celów dowo-
dowych)23. Mo¿e te¿ okre�laæ, do którego sêdziego maj¹ stawiæ siê okre�le-
ni �wiadkowie; np. niektórzy mog¹ byæ wezwani do siedziby s¹du, inni do
innego (bli¿szego miejscu zamieszkania, nawet za granic¹) trybuna³u, a jesz-
cze inni (chorzy) do regionalnego audytora lub swojego proboszcza. Drugi
z wymienionych celów dekretu mo¿e byæ zrealizowany wtedy, gdy �wiadko-
wie zostan¹ o nim w odpowiedni sposób powiadomieni. Dlatego a¿ w dwu
kanonach24 prawodawca wymaga od sêdziego, aby dekret o powo³aniu �wiad-
ków poda³ do ich wiadomo�ci zgodnie z przepisami prawa, to znaczy zgodnie
z kan. 1509 § 1�2.

Zasadniczym miejscem przes³uchañ �wiadków jest siedziba trybuna³u.
W kan. 1558 § 1 prawodawca poleca: ��wiadków nale¿y przes³uchiwaæ
w samej siedzibie trybuna³u, chyba ¿e sêdzia uzna inaczej�. W pierwszym
rzêdzie chodzi tutaj o siedzibê trybuna³u prowadz¹cego sprawê. Poniewa¿
jednak w kanonie tego siê nie precyzuje, mo¿na przyj¹æ, i¿ dotyczy to tak¿e
innych trybuna³ów, gdyby na terenie innych diecezji trzeba by³o tak¿e groma-
dziæ �rodki dowodowe. Od normy tej prawodawca ustanowi³ dwa rodzaje
wyj¹tków.

Pierwszy, to zagwarantowane � w § 2 cytowanego kanonu � dla osób
piastuj¹cych wysokie godno�ci prawo wyboru miejsca przes³uchania. Upraw-
nienie to przys³uguje z mocy prawa i niepotrzebna jest w tej kwestii decyzja
sêdziego. Norma bowiem stanowi: �Kardyna³owie, patriarchowie, biskupi i ci,
którzy na podstawie prawa w³asnego kraju ciesz¹ siê podobnym u³atwieniem,
s¹ przes³uchiwani w miejscu przez nich wybranym. Podmiotem wymienionego
uprawnienia s¹ wszystkie osoby duchowne piastuj¹ce wymienione z nazwy
godno�ci oraz osoby, którym takie uprawnienie przyznaje miejscowe prawo

22 Zob. kan. 1617 KPK.
23 W uzasadnionych przypadkach mo¿e byæ powiadomienie ustne lub telefonicz-

ne, ale winno byæ dokonane przy �wiadkach i w aktach sprawy winna byæ sporz¹dzona
notatka o tym wezwaniu.

24 Kan. 1556 i 1557 KPK.
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krajowe (bez precyzowania, jakiego szczebla), niezale¿nie od tego, czy s¹ to
osoby �wieckie, czy duchowne25.

Drugim wyj¹tkiem jest § 3 analizowanego kanonu, w którym prawodawca
postanowi³: �Sêdzia zarz¹dza, gdzie maj¹ byæ przes³uchani ci, dla których
z powodu odleg³o�ci, choroby czy innej przeszkody jest niemo¿liwe lub trudne
przybyæ do siedziby trybuna³u z zachowaniem przepisów kan. 1418 i 1469 § 2�.
Z cytowanej normy wynika, i¿ ka¿da s³uszna przyczyna upowa¿nia sêdziego do
wyznaczenia innego miejsca przes³uchania. Zawsze bêdzie on jednak musia³
rozwa¿yæ, jakie korzy�ci bêd¹ z przes³uchania �wiadka w innym miejscu, a jakie
mog¹ wynikn¹æ z tego szkody (np. gorsza jako�æ przes³uchania). Je�li przes³u-
chanie mia³oby siê odbyæ na terenie innej diecezji, a nawet innego kraju, sêdzia
mo¿e skorzystaæ z pomocy innego trybuna³u (kan. 1418) lub sam udaæ siê tam
na przes³uchanie, zachowuj¹c wymagania kanonu 1469 § 2.

Je�li przes³uchanie mia³oby siê odbyæ na terenie w³asnej diecezji, sêdzia
mo¿e skierowaæ do sêdziego audytora regionalnego albo wyznaczyæ sêdziego
delegowanego w osobie proboszcza przes³uchiwanego �wiadka lub innej oso-
by odpowiednio do tego przygotowanej. Nale¿y zawsze rozwa¿yæ, czy s³usz-
niejsze bêdzie udanie siê sêdziego do innej diecezji czy innego kraju (co jest
coraz ³atwiejsze), czy pro�ba innego trybuna³u o pomoc. Znane s¹ ju¿ przypad-
ki, i¿ sêdziowie czy inni urzêdnicy s¹dowi mieszkaj¹cy w jednym kraju pracuj¹
w s¹dzie w innym kraju. Skoro mog¹ doje¿d¿aæ do pracy za granicê, to mogli-
by te¿ wykonywaæ zadania s¹dowe w ró¿nych krajach.

4. Zasady korzystania z bieg³ych s¹dowych
spoza terenu diecezji

W niektórych sprawach konieczne lub po¿yteczne jest skorzystanie z opi-
nii bieg³ego. Bieg³ym w znaczeniu procesowym jest rzeczoznawca (nazywany
te¿ specjalist¹ lub ekspertem), posiadaj¹cy fachowe kwalifikacje nabyte przez
specjalistyczne studia lub wieloletnie do�wiadczenie (jeszcze lepiej, gdy kwali-
fikacje wynikaj¹ z obydwu wymienionych �róde³), który z polecenia sêdziego
wydaje dla potrzeb s¹dowych opiniê dotycz¹c¹ ustalenia jakiego� istotnego dla
procesu, a w¹tpliwego faktu, lub poznania prawdziwej natury jakiej� rzeczy.
Normy kodeksowe dotycz¹ce udzia³u bieg³ych w procesie spornym zawarte
zosta³y w kan. 1574�1581 KPK i reguluj¹ one takie kwestie jak: powo³ywanie
bieg³ych, opracowanie przez nich opinii, sêdziowska ocena opinii bieg³ych
oraz ich wynagrodzenie.

25 Gdyby osoba wybra³a miejsce poza terenem jurysdykcji s¹du prowadz¹cego
sprawê, a sêdzia sam chcia³by przeprowadziæ przes³uchanie, nie potrzebowa³by zgody
miejscowego biskupa (kan. 1469 § 2), lecz wypada, aby poinformowa³ go o tym.
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Aby nie podnosiæ kosztów procesu, z pomocy bieg³ego korzysta siê tylko
wtedy, gdy jest to konieczne. Jest to wiêc nadzwyczajny �rodek dowodowy.
Zw³aszcza przy korzystaniu z bieg³ych zza granicy nale¿y upewniæ siê wcze�-
niej o ich honorariach, czy strony staæ bêdzie na ich op³acenie.

Bieg³ymi s¹dowymi mog¹ byæ znawcy ró¿nych dziedzin, lecz w s¹dach ko-
�cielnych najczê�ciej korzysta siê z pomocy bieg³ych psychiatrów, psychologów,
ginekologów, seksuologów, grafologów. Sformu³owanie kanonu, i¿ biegli wydaj¹
opinie �oparte na do�wiadczeniu lub wiedzy� wskazuje, i¿ nie ich wykszta³cenie
czy stopieñ naukowy s¹ decyduj¹ce, lecz faktyczne kompetencje i wiedza.

Zgodnie z kan. 1575 KPK �do sêdziego nale¿y nominacja bieg³ych, po
wys³uchaniu lub na wniosek stron, albo, je¿eli siê zdarzy, dopuszczenie relacji
zrobionych ju¿ przez innych bieg³ych�. Powo³ywanie bieg³ych bardziej zale¿y
obecnie od decyzji sêdziego, ni¿ to mia³o miejsce w poprzednim kodeksie26 ,
a mniej od sytuacji wymienionych w kodeksie z 1983 roku; nie musi on ju¿
w okre�lonych sprawach powo³ywaæ dwu bieg³ych, lecz wed³ug w³asnej oce-
ny mo¿e powo³aæ jednego, kilku lub ¿adnego27. Nowo�ci¹ jest te¿ zezwolenie,
aby sêdzia móg³ zadecydowaæ o wykorzystaniu opinii bieg³ych sporz¹dzonych
ju¿ wcze�niej28. Przepis ten winien mieæ szczególnie zastosowanie, je�li bieg³y
z listy s¹dowej przygotowa³ opiniê do innej sprawy dotycz¹cej stron i jej przed-
miot pokrywa siê z przedmiotem ewentualnego nowego zlecenia, a przynaj-
mniej odpowiada na pytania, jakie stawia sêdzia ko�cielny.

Nie ma ju¿ te¿ zakazu, aby bieg³ymi w sprawie by³y osoby, które wcze�-
niej bada³y strony. Co wiêcej, sêdzia mo¿e zatwierdziæ bieg³ych zaproponowa-
nych przez strony (kan. 1581 § 1). Jest to przepis nowy, wprowadzony pod
koniec prac nad nowym KPK. S¹ to tzw. biegli prywatni, którym przyznano
niektóre kompetencje bieg³ych s¹dowych, lecz nie wszystkie. Mog¹ oni mieæ
wgl¹d w akta i mog¹ byæ obecni przy badaniu wykonywanym przez bieg³ego
s¹dowego29. Nie mog¹ jednak byæ obecni przy przes³uchaniu bieg³ych s¹do-
wych i nie maj¹ prawa wgl¹du w ich opinie. Ich funkcja jest wiêc po�rednia
pomiêdzy bieg³ym s¹dowym a adwokatem strony. Strona zg³asza takiego
bieg³ego, aby z pozycji rzeczoznawcy broni³ jej interesów. Oczywi�cie bieg³y
prywatny winien spe³niaæ takie same kryteria jak bieg³y s¹dowy, a nawet
powinien zostaæ sprawdzony pod wzglêdem swoich kompetencji i rzetelno�ci,
gdy¿ mo¿e to byæ osoba nieznana dot¹d s¹dowi.

Zadaniem bieg³ego jest stwierdzenie, potwierdzenie lub zaprzeczenie
jakiego� faktu maj¹cego istotne znaczenie dla rozstrzygniêcia sprawy albo

26 Zob. kan. 1976, 1979, 1986 KPK z 1917 roku.
27 Kan. 1575 i 1680 KPK. Wyj¹tkiem jest postêpowanie kanonizacyjne, w którym

sêdzia powinien powo³aæ okre�lon¹ liczbê bieg³ych.
28 Por kan. 1978 i 1982 KPK z 1917 r., a tak¿e art. 142 § 3 oraz 143 instrukcji Provida

z 1936 roku.
29 Kan. 1581 § 2; zob. Lüdicke, �Prozeßrecht�, ad 1581 1�2.
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wydanie opinii o jakim� zdarzeniu. Pytania dla bieg³ego musz¹ byæ tak sformu-
³owane, aby bieg³y je zrozumia³ i móg³ na nie odpowiedzieæ i aby odpowiedzi
bieg³ego pomaga³y w rozstrzygniêciu sprawy. Na okre�lenie zadania bieg³ego
wp³ywaæ mog¹ strony, które maj¹ prawo przedstawiaæ sêdziemu propozycje
zagadnieñ do wyja�nienia przez bieg³ego.

Poniewa¿ bieg³y ma wgl¹d w akta sprawy, sêdzia winien odebraæ od niego
przysiêgê o zachowaniu tajemnicy. Nie nale¿y przesadzaæ z posy³aniem do
bieg³ego tak¿e strony nie podlegaj¹cej badaniu. Z regu³y powinno siê kierowaæ
do bieg³ego tylko osobê, co do której bieg³y ma siê wypowiedzieæ. Czasem jed-
nak, np. w sprawie ma³¿eñskiej, gdy strona maj¹ca byæ badan¹ odmawia zg³o-
szenia siê do bieg³ego, wizyta u niego drugiej strony mo¿e byæ pomocna. Nikt nie
mo¿e na ogó³ powiedzieæ tyle szczegó³ów o osobie maj¹cej byæ badan¹, co jej
wspó³ma³¿onek. Ale nale¿y te¿ pamiêtaæ, i¿ druga strona najczê�ciej z³o¿y³a ju¿
swoje zeznanie, w którym by³y (a w sprawach z niektórych tytu³ów zawsze
powinny byæ) postawione pytania mog¹ce pomóc bieg³emu w wydaniu opinii.

Z regu³y ka¿dy bieg³y oddzielnie przeprowadza badanie i wystawia oddziel-
n¹ opiniê. Gdyby w wyj¹tkowej sytuacji sêdzia zleci³ zespo³owi bieg³ych sporz¹-
dzenie wspólnej opinii, winni oni uwidoczniæ w niej ewentualne ró¿nice zdañ
wraz z uzasadnieniem. Gdyby w jednej sprawie potrzebne by³y opinie w kilku
kwestiach, np. co do zdolno�ci do ma³¿eñstwa obu stron procesowych, bieg³y
mo¿e sporz¹dziæ jedn¹ opiniê, w której bêd¹ pewne czê�ci wspólne, a pewne
wyra�nie odnosz¹ce siê do poszczególnych zadañ, np. do poszczególnych osób.

Bieg³y w swojej opinii nie powinien odpowiadaæ na pytania postawione
przy zawi¹zaniu sporu, gdy¿ to nie nale¿y do jego kompetencji, lecz winien
jak najprecyzyjniej odpowiedzieæ na pytania postawione w zleceniu sêdziego.
Dlatego wa¿ne jest, aby otrzyma³ w³a�ciwie sformu³owane zlecenie, aby je
rozumia³ i potrafi³ w³a�ciwie je wykonaæ.

Opinie bieg³ych s¹ odrêbnym �rodkiem dowodowym i wymagaj¹ oceny
sêdziowskiej. W kan. 1579 prawodawca nakazuje:

§ 1. Sêdzia powinien uwa¿nie rozwa¿yæ nie tylko wnioski bieg³ych, chocia¿by
zgodne, lecz tak¿e pozosta³e okoliczno�ci sprawy. § 2. Kiedy podaje uzasadnienie
decyzji, powinien zaznaczyæ, jakie argumenty sk³oni³y go do przyjêcia lub odrzu-
cenia wniosków bieg³ych.

Poniewa¿ nie ma specjalnych norm do oceny opinii bieg³ych prywatnych,
nale¿y je oceniaæ podobnie jak opinie bieg³ych s¹dowych. Gdyby by³y sprzecz-
ne, pierwszeñstwo maj¹ opinie bieg³ych s¹dowych, gdy¿ ci z zasady s¹ bar-
dziej obiektywni, chyba ¿e oczywiste argumenty przemawiaj¹ za inn¹ ocen¹.
Gdyby o bieg³ym prywatnym nic nie by³o wiadomo, sêdzia winien najpierw
ustaliæ ze stron¹, i¿ ona pokryje wszelkie koszta zwi¹zane z jego opini¹ (zw³asz-
cza je�li jest on zza granicy) oraz uprzedziæ j¹ o mo¿liwo�ci powo³ania tak¿e
innych bieg³ych lub bieg³ego, za którego pomoc strona te¿ bêdzie musia³a
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zap³aciæ. Taka informacja mo¿e powstrzymaæ stronê od zg³aszania niekoniecz-
nych bieg³ych.

5. Wnioski

W zwi¹zku z otwarciem granic, poszerzaniem terenu wspólnot miêdzyna-
rodowych i wynikaj¹cym st¹d coraz ³atwiejszym przemieszczaniem siê ludzi,
s¹dy s¹ coraz czê�ciej zmuszane przekraczaæ granice pañstw w zbieraniu �rod-
ków dowodowych. Najczê�ciej wykorzystywanymi w procesach kanonicz-
nych �rodkami dowodowymi, po które trzeba bêdzie zwracaæ siê poza teren
w³asnej diecezji, s¹ o�wiadczenia stron, zeznania �wiadków i opinie bieg³ych.

W �wietle przeanalizowanych norm kanonicznych mo¿na stwierdziæ, i¿
daj¹ one mo¿liwo�æ miêdzydiecezjalnej i miêdzynarodowej wspó³pracy s¹dów
ko�cielnych. Mo¿na spodziewaæ siê, ¿e najczêstsza wspó³praca rozwijana bê-
dzie pomiêdzy s¹dami dzia³aj¹cymi na terenach przygranicznych oraz pomiê-
dzy s¹dami regionów, które aktywniej wspó³pracuj¹, gdzie nast¹pi³a szeroka
wymiana osobowa, gdzie ludzie przemieszczaj¹ siê w zwi¹zku z prac¹ lub mi-
gracj¹ rodzinn¹. Ekonomika procesu bêdzie czasem nakazywa³a skorzystaæ
z pomocy innego s¹du w kraju lub za granic¹.

Mo¿liwe jest wiêc szerokie gromadzenie dowodów ponad granicami diece-
zji i pañstw, lecz nale¿y przestrzegaæ przy tym norm szczegó³owych zawartych
w kanonicznym prawie procesowym, zw³aszcza zasad przes³uchañ stron i �wiad-
ków oraz zasad korzystania z bieg³ych s¹dowych. Nale¿y te¿ wypracowywaæ
coraz lepsze zasady wspó³pracy miêdzys¹dowej, uwzglêdniaj¹cej m.in. potrzebê
sprawnego wykonywania rekwizycji, a jednocze�nie niepowoduj¹cej dezorgani-
zacji pracy we w³asnych sprawach s¹dowych przez liczne rekwizycje.

S¹d, do którego skierowano pro�bê o pomoc s¹dow¹, ma obowi¹zek tê
pro�bê � zwan¹ rekwizycj¹ � wykonaæ bez zw³oki, zgodnie z prawem i przy-
s³an¹ instrukcj¹. Przepis ten daje s¹dom podstawê uzasadnionej nadziei na
szybkie wykonywanie zleconych rekwizycji. Nie powinno zatem mieæ miejsca
odk³adanie wykonywania rekwizycji na taki czas pracy s¹du, gdy nie bêdzie on
mia³ nawa³u swoich w³asnych spraw. Sprawy w³asne i zlecenia rekwizycyjne
winny byæ wykonywane równolegle.

Nie powinno siê przyjmowaæ do rozpatrywania w danym s¹dzie sprawy,
w której w tym s¹dzie lub w danym kraju da³oby siê zebraæ tylko niewielk¹
czê�æ �rodków dowodowych, a wiêkszo�æ z nich nale¿a³oby zebraæ w innych
s¹dach, a zw³aszcza w innych krajach. Najczê�ciej ucierpia³aby na tym jako�æ
przes³uchañ, ich u¿yteczno�æ dla prawdziwego wy�wietlenia sprawy, a tym
samym mo¿liwo�æ obrony swoich praw przez strony.

Jak ³atwo zauwa¿yæ, zasady gromadzenia �rodków dowodowych, m.in.
przes³uchañ s¹dowych, s¹ istotowo podobne przy ich gromadzeniu tylko

Ks. Ryszard Sztychmiler
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w kraju oraz przy gromadzeniu dowodów z ró¿nych krajów. Jednak przy gro-
madzeniu zagranicznych �rodków dowodowych zasady te winny byæ prze-
strzegane z jeszcze wiêksz¹ skrupulatno�ci¹. Wymaga tego tak dobro stron,
jak i obowi¹zek szczególnej troski o wykrycie prawdy obiektywnej. A obie te
warto�ci mog³yby byæ zagro¿one z powodu niedostatecznej znajomo�ci jêzy-
ków przez strony, �wiadków lub urzêdników s¹dowych. Jednak przy nale¿ytej
staranno�ci wszystkie te zagro¿enia mog¹ byæ wyeliminowane.

Przy przes³uchaniach osób z ró¿nych krajów nale¿y te¿ liczyæ siê z ró¿-
nym ich podej�ciem do przysiêgi, jej znaczenia, gotowo�ci jej z³o¿enia i liczenia
siê z ni¹. Potrzebne jest tutaj wielkie wyczucie i takt sêdziego. Tak¿e mo¿li-
wo�æ proboszczów z ró¿nych krajów i ko�cio³ów lokalnych do wystawienia
�wiadectwa kwalifikacyjnego jest ró¿na.

Wszystko, co wy¿ej powiedziano, dotyczy na ogó³ tak stron, jak i �wiad-
ków. Ostro¿niej � ze wzglêdów kulturowych, wyznaniowych, ewentualnie in-
nej znajomo�ci prawa kanonicznego, a tak¿e finansowych � nale¿y podchodziæ
do korzystania z zagranicznych bieg³ych s¹dowych. Jednak ich pomoc mo¿e
byæ czasem u¿yteczna lub wprost niezbêdna.

Zasady przes³uchania stron, �wiadków i bieg³ych s¹ takie same przy prze-
s³uchaniu przez w³a�ciwego sêdziego, jak i podczas przes³uchañ rekwizycyj-
nych. W tej ostatniej sytuacji, zw³aszcza w stosunku do stron i �wiadków,
sêdzia musi siê liczyæ z czêstsz¹ potrzeb¹ pokonywania nadzwyczajnych trud-
no�ci. Czynnikami najbardziej decyduj¹cymi o korzystaniu z przes³uchañ
rekwizycyjnych winny byæ: pewniejsze dotarcie do prawdy obiektywnej, eko-
nomika procesu, poszanowanie czasu sêdziego oraz osób przes³uchiwanych.

Zusammenfassung

VERNEHMUNGEN UND GERICHTSHILFE

Die grössere Migration der Menschen in der letzten Jahrzehnten verursacht
die Notwendigkeit der öffteren Nutzung durch kirchliche Gerichte von Hilfe der ande-
ren kirchlichen Gerichte. Es ist möglich besonders auf Grund der Normen aus can. 1418,
sowie aus Normen über die Beweise (kan. 1526–1586). Jeden kirchlichen Tribunal darf
um eine Hilfe den anderen Tribunal bitten. Der andere Tribunal ist verpflichtet solche
Bitte, die nennt mann Rekwisition, erfüllen nach zugesandte Instruktion, rechrmässig
und ohne Zögerung. Die Sprachproblemme soll man optimal lösen.

Die Vernehmungen sollen allgemein im Sitz des Gerichts durchgeführt sein.
Jedoch möglich sind auch Ausnahmen. Nach cann. 1678 § 1 N. 1 und 1679 CIC
in Ehenichtigkeitprozessen sollen beide Parteien und ihre Zeugen angehört sein, auch
wenn sie in anderen Dioezesen oer Ländern wohnen.

Przes³uchania i rekwizycje s¹dowe
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Die Regeln der Vernehmungen Parteien, Zeugen und Sachverständigen sind
gleiche in Vernehmungen durchgeführten von zuständigen Richter wie im Rekwisi-
tionsvernehmungen. In der letzt genennten Situation, besonders bei Vernehmungen
von Parteien und Zeugen, der Richter mit der außerordentlichen Schwierigkeiten rech-
nen soll. Die Argumenten, die für Nutzung der Rekwisition dienen, sind oft: sichere
Entdeckung der Wahrheit, Ekonomie des Prozesses, Respekt für die Zeit des Richters
und vernehmenden Personen.

Ks. prof. dr hab. Juliusz Ryszard SZTYCHMILER � ur. w 1948 r. w Pas³êku.
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Ks. Wojciech W¹sik � Kielce

URZ¥D I ZADANIA WIKARIUSZA S¥DOWEGO

Ksi¹dz Prof. Dr hab. Marian Pastuszko obchodzi³ w roku 2008 jubileusz
80 lat ¿ycia oraz 30-lecie pracy na stanowisku Oficja³a S¹du Biskupiego
w Kielcach. Zainteresowania zawodowe Jubilata sk³aniaj¹ do podjêcia tema-
tu, który wi¹¿e siê z ko�cielnym prawem procesowym i jego instytucjami. Z tej
racji autor po�wiêca niniejszy artyku³ urzêdowi oficja³a i zadaniom, jakie ma on
do wype³nienia w diecezji.

Dla lepszego i ³atwiejszego w odbiorze ukazania natury urzêdu wikariusza
s¹dowego, najpierw zostanie ukazana geneza, czyli zespó³ warunków i przy-
czyn, które z³o¿y³y siê na powstanie i rozwój oficjalatów. Nastêpnie omówiony
zostanie historyczny rozwój tego urzêdu. W trzeciej czê�ci artyku³u przeanali-
zowane zostan¹ przepisy na temat urzêdu oficja³a w aktualnie obowi¹zuj¹cym
Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Paw³a II z 1983 r. oraz w Instrukcji pro-
cesowej Dignitas connubii, z dnia 25 stycznia 2005 roku.

1. Geneza urzêdu oficja³a

Powsta³o wiele teorii na temat przyczyn pojawienia siê urzêdu oficja³a
w Ko�ciele1. Autorem jednej z nich by³ L. Thomassin2. Wylansowa³ on hipo-
tezê, wed³ug której powstanie oficjalatów by³o wynikiem celowych dzia³añ bi-
skupów, zmierzaj¹cych do uszczuplenia w³adzy archidiakonów, posiadaj¹cych
siln¹ i niezale¿n¹ pozycjê w czasach �redniowiecza3. Ju¿ papie¿ Leon Wielki

1 Por. P. Hemperek, Organizacja oficjalatu ³ukowskiego (XVI�XVIII w.), �Prawo
Kanoniczne�, 20 (1977), nr 1�2, s. 231.

2 Por. L. Thomassin, Ancienne & nouvelle discipline de l�Église. Tome septième,
bmw MDCCCLXIV, s. 489n.

3 Por. L. Thomassin, Ancienne & nouvelle discipline de l�Église..., dz. cyt.,
s. 490; R. Naz, Official, w: Dictionaire de droit canonique, Sous la direction R. Naz,
Tome sixiéme, Paris 1957, kol. 1106; F. Roberti, De Processibus, vol I, Civitas Vaticana
bdw, s. 250.

�Kieleckie Studia Teologiczne�
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okre�li³ kompetencje archidiakonów jako: dispensatio totius causae et cu-
riae ecclesiasticae. Pocz¹wszy od VIII wieku notowany jest coraz wiêkszy
wzrost uprawnieñ archidiakonów, którzy w koñcu otrzymali tak wielk¹ w³adzê,
¿e rywalizowali niekiedy nawet z biskupami, gdy chodzi o zarz¹dzanie diece-
zj¹4. Na terenie swojego archidiakonatu mieli oni niemal wszystkie kompe-
tencje biskupów, z wyj¹tkiem udzielania �wiêceñ kap³añskich i erygowania
nowych parafii. Mogli oni nawet zwo³ywaæ tzw. synody archidiakonalne. Po-
siadali ponadto uprawnienia s¹downicze, zw³aszcza w sprawach ma³¿eñskich
i karnych. W czasie nieobecno�ci biskupa lub wakansu stolicy biskupiej archi-
diakoni zarz¹dzali diecezj¹. Taka sytuacja spotka³a siê z ostrym sprzeciwem
biskupów, którzy starali siê ograniczaæ jurysdykcjê archidiakonów5. Poczyna-
nia biskupów doprowadzi³y w efekcie do powstania nowych urzêdów ko�ciel-
nych, ca³kowicie zale¿nych od biskupa, a mianowicie urzêdu oficja³a i urzêdu
wikariusza generalnego oraz do wykrystalizowania siê struktur kurii biskupiej.
Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê na istotn¹ cechê urzêdu oficja³a, a miano-
wicie na to, i¿ nie by³ on mianowany do¿ywotnio, tak jak to mia³o miejsce
w przypadku archidiakonów. W ostatecznym rozrachunku powstanie oficjala-
tów doprowadzi³o do spadku pozycji i ukrócenia w³adzy archidiakonów6.

Prekursorem innej hipotezy na temat przyczyn powstania urzêdu oficja³a
by³ P. Fournier. Sw¹ teoriê zawar³ on w dziele zatytu³owanym Les officialitès
au Moyen Age7. Wed³ug tego autora powstanie instytucji oficjalatu by³o kon-
sekwencj¹ odrodzenia w �redniowieczu zainteresowañ prawem rzymskim.
Pocz¹tek owego odrodzenia przypisywany jest profesorowi szko³y boloñskiej
� Irneriusowi. Przedstawiciele tej szko³y przyjêli zasadê polegaj¹c¹ na tym,
i¿ starano siê wydobywaæ z zapomnienia dzie³a jurysprudencji rzymskiej
i przyswajaæ je wspó³czesnym, w opracowaniu egzegetycznym, wraz z tzw.
glossami8. Nastêpstwem powy¿szych dzia³añ by³ proces przenikania ius
romanum do kanonistyki, okre�lany mianem recepcji doktrynalnej w prawie
kanonicznym. Tym, co sprawia³o, ¿e w kanonistyce tak chêtnie nawi¹zywano do
prawa rzymskiego, by³ jego uniwersalny charakter, u którego podstaw le¿a³a
zasada sprzyjaj¹ca ewoluowaniu instytucji prawnych, wyra¿aj¹ca siê w pare-
mii: lex posterior derogat legi anteriori9. To, jak ogromne piêtno odcisnê³o

4 Por. Archidiakonat, w: Encyklopedia Katolicka, tom I, red. AAVV, Lublin 1985,
kol. 869n.

5 Por. R. Naz, Official..., dz. cyt., kol. 1105�1106.
6 Por. F. Roberti, De Processibus..., dz. cyt., s. 250.
7 Por. P. Fournier, Les officialitès au Moyen Age, Paris 1880, s. 2nn.
8 Por. Prawo rzymskie, S³ownik encyklopedyczny, red. W. Wo³odkiewicz, War-

szawa 1986, s. 222n.
9 Por. H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a wspó³czesno�æ, Warszawa 1988, s. 42�43

i 176�178; W. Rozwadowski, Prawo rzymskie. Zarys wyk³adu wraz z wyborem �róde³,
Poznañ 1992, s. 49.

Ks. Wojciech W¹sik



193

prawo rzymskie na kanonistyce tamtych czasów, obrazuje nam pochodz¹ca
z czasów �redniowiecza maksyma: Ecclesia vivit lege romana10. Nale¿y za-
uwa¿yæ, i¿ wspomniana recepcja zasad prawa rzymskiego do kanonistyki by³a
wynikiem �wiadomej dzia³alno�ci prawotwórczej Ko�cio³a, �ci�le wi¹¿¹cej siê
z praktyk¹ wiary, w ramach rozwi¹zywania potrzeb i problemów ówczesnej
spo³eczno�ci chrze�cijañskiej11. Recepcji ius romanum na p³aszczy�nie teore-
tycznej towarzyszy³o przyjêcie procedur s¹dowych opartych na prawie rzym-
skim w procesach ko�cielnych12. W tych nowych okoliczno�ciach biskupi nie
byli ju¿ sami w stanie zapewniæ sta³ego i sprawnego funkcjonowania s¹dow-
nictwa ko�cielnego. Potrzebowali oni do pomocy wykszta³conych w naukach
prawnych duchownych, którzy potrafiliby stosowaæ skomplikowane procedu-
ry procesowe13.

Ewoluowanie kanonistyki pod wp³ywem ius romanum i potrzeby s¹dow-
nictwa ko�cielnego by³y kolejn¹ z przyczyn, które doprowadzi³y do ukszta³to-
wania siê urzêdu oficja³a.

W literaturze wymienia siê równie¿ inne powody, które sprzyja³y powsta-
niu urzêdu oficja³a. Komentatorzy zwracaj¹ uwagê miêdzy innymi na wzrost
liczby spraw s¹dowych, spowodowany szerokim zakresem kompetencji s¹-
dów ko�cielnych i uznawaniem tzw. privilegium fori, a tak¿e na wzrost zadañ
pasterskich biskupów oraz na zmianê stosunków gospodarczo-spo³ecznych,
które zmusi³y biskupów do wyrêczania siê sta³ymi pomocnikami w wykony-
waniu jurysdykcji s¹dowej14.

Pojawienie siê urzêdu oficja³a w Ko�ciele nie by³o zapewne spowodowa-
ne tylko jednym czynnikiem, ale raczej splotem wymienionych powy¿ej, wielo-
rakich i z³o¿onych przyczyn.

2. Historyczny rozwój urzêdu oficja³a

Pierwsze wzmianki na temat urzêdu oficja³a w Ko�ciele pochodz¹ z XII
wieku. Akta synodu z Tours, który odby³ siê w 1163 r., wspominaj¹ o pe³-
nomocnikach biskupów, którzy najprawdopodobniej byli oficja³ami. Jan

10 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne wed³ug Kodeksu Jana Paw³a II. Zagadnie-
nia wstêpne i normy ogólne, Tom 1, Olsztyn 1985, s. 45�47; M. Szczaniecki, Powszech-
na historia pañstwa i prawa, Warszawa 1994 (wyd. 7), s. 105.

11 Por. R. Sobañski, Teoria prawa ko�cielnego, Warszawa 1992, s. 36.
12 Por. R. Naz, Official..., dz. cyt., kol. 1105�1106; F. Roberti. De Processibus...,

dz. cyt., s. 250; P. Hemperek, Organizacja oficjalatu ³ukowskiego..., dz. cyt., s. 231.
13 Por. R. Naz, Official..., dz. cyt., kol. 1106; P. Hemperek. Organizacja oficjalatu

³ukowskiego..., dz. cyt., s. 231.
14 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne wed³ug Kodeksu Jana Paw³a II, Tom 4,

Olsztyn 1990, s. 184�185.
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z Salisbury w li�cie do biskupa Poitiers z 1167 r. wspomina o oficja³ach, którzy
przynale¿eli do dworu arcybiskupa i towarzyszyli mu15. Synod w Westminster
z 1173 r. czyni wzmiankê o wysoko postawionych urzêdnikach ko�cielnych,
którzy zastêpowali biskupa w potrzebie. Podobne informacje odnajdujemy
w bulli papie¿a Aleksandra III z 1179 r. oraz w dekretale tego papie¿a z 1180 r.,
w którym zawarty zosta³ zakaz przyjmowania beneficjów bez zgody biskupa
lub jego oficja³a16. Pocz¹tkowo oficja³ by³ mandatariuszem i pomocnikiem
biskupa, do którego zadañ nale¿a³o wspieranie lub zastêpowanie biskupa
w ró¿nych dziedzinach. Za�wiadcza o tym papie¿ Innocenty III, który poleci³,
aby biskupi brali sobie do pomocy zdatnych i godnych mê¿ów do wspomagania
przy sprawowaniu �wiêtych oficjów, do przepowiadania s³owa, do odbywania
wizytacji oraz do wype³niania innych obowi¹zków17. Takie rozumienie tego
urzêdu zdaje siê potwierdzaæ etymologia wyra¿enia oficja³. £aciñski termin
officialis znaczy tyle co: urzêdnik, kancelista, zarz¹dca18. Nazwa ta zosta³a
zapo¿yczona ze staro¿ytnej, �wieckiej ³aciny prawno-administracyjnej. Offi-
ciales w czasach Imperium Romanum byli �wieckimi urzêdnikami, do których
nale¿a³o wspomaganie wy¿szych urzêdników pañstwowych w wykonywaniu
ich zadañ, tak na p³aszczy�nie administracyjnej, jak i s¹downiczej19. Do s³ow-
nictwa ko�cielnego termin ten wszed³ dosyæ wcze�nie, bo ju¿ w IV wieku,
dziêki wzmiance zawartej w Epistola Synodi Singedunensis ad Germinium
Semiarianum, która odnosi³a siê do rzymskiego, �wieckiego urzêdnika � ofi-
cja³a � imieniem Cyriacus20.

W pocz¹tkowym okresie zarówno sam urz¹d oficja³a, jak i zakres jego
w³adzy, a tak¿e zadania, które mia³ do spe³nienia, by³y ma³o precyzyjnie okre�-
lone. Warto odnie�æ siê w tym miejscu do tekstów zawartych w Corpus Iuris

15 Por. P. Fourier, Les officialitès au Moyen Age..., dz. cyt., s. 4.
16 Por. C. 3, X, III, 7 [cytaty w niniejszym artykule za: Corpus Iuris Canonici.

Editio Lipsiensis secunda post Aemilii Ludouici Richteri curas ad librorum manu
scriptorum et editionis romanae fidem recognouit et adnotatione critica instruxit
Aemilius Fridberg, Pars I (Decretum Gratiani) et II (Decretalium collectiones), Graz
1955]; P. Fourier, Les officialitès au Moyen Age..., dz. cyt., s. 5.

17 Por. F. Roberti, De Processibus..., dz. cyt., s. 250; C. 14. X. I. 31: ��episcopus
debet providere eis per viros idoneos, qui secundum varietatem linguarum officia eis
celebrent, et sacramenta ministrent.�; C. 15. X. I. 31: ��Episcopi, qui per se non po-
ssunt, tenentur assumere idoneos, qui suppleant suo loco quoad praedicationes, visi-
tationes et confessionum auditiones�.

18 Por. Officialis, w: J. Sondel, S³ownik ³aciñsko-polski dla prawników i history-
ków, Kraków bdw, s. 687.

19 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne wed³ug Kodeksu Jana Paw³a II, Tom 4...,
dz. cyt., s. 184; Officium, w: Ma³a encyklopedia kultury antycznej, Warszawa 1990,
s. 536; Officium, w: W. Litewski, S³ownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kra-
ków bdw, s. 186.

20 Por. F. Roberti, De Processibus..., dz. cyt., s. 250.
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Canonici, które doskonale obrazuj¹, jak w �redniowieczu rozumiano zakres kom-
petencji oficja³a. I tak papie¿ Aleksander III w pi�mie skierowanym do arcybi-
skupa Canterbury stwierdza, ¿e oficja³owi przys³uguje uprawnienie na podstawie
przepisów prawa do przyjmowania skarg o niewa¿no�æ wyroku21.

Wed³ug papie¿a Innocentego III oficja³ by³ sêdzi¹ trybuna³u biskupiego,
bez którego udzia³u pozostali sêdziowie nie mogli prowadziæ skutecznie spra-
wy ani wydaæ ostatecznego wyroku22.

Przytoczone powy¿ej wypowiedzi papieskie nie ustala³y w sposób wi¹¿¹-
cy rozumienia urzêdu oficja³a. Dopiero papie¿ Innocenty IV w Konstytucji
Romanae Ecclesiae z 17 marca 1246 r. poda³ po raz pierwszy definicjê urzêdu
oficja³a i wyra�nie okre�li³ jego zadania23. Wed³ug tego papie¿a oficja³owie s¹
tymi, którzy:

...generaliter de causis ad ipsorum forum pertinentibus eorum vices supplendo
cognoscunt, unum et idem consistorium sive auditorium sit censendum: ab ipsis
officialibus non ad dictos suffraganeos, ne ab eisdem ad se ipsos interponi appel-
latio videatur, sed de iuread Remensem est curiam appellandum... officialis ipsius
nequaquam iurisdictionem ipsam in aliis impediant, ut ab eiusdem ordinarii pote-
state totaliter eximant taliter appellantem24.

Z powy¿szego tekstu dowiadujemy siê, i¿ oficja³ by³ sêdzi¹ wyposa¿o-
nym w zwyczajn¹ w³adzê s¹downicz¹, który rozpatrywa³ sprawy s¹dowe
w zastêpstwie biskupa, do których rozstrzygniêcia by³ kompetentny z racji

21 Por. C. 3. X. II. 7: �Ex frequentibus querelis personarum satis manifeste didici-
mus, in partibus vestris consuetudinem pravam admodum et enormem, et sanctorum
Patrum constitutionibus omnimodo contrariam a multis retro temporibus invaluisse,
quod videlicet clerici, caeca cupiditate ducti, ecclesias et ecclesiastica beneficia sine
consensu episcopi dioecesis vel officialium suorum, qui hoc de iure possunt facere,
recipiunt, minus quam deceat sollicite cogitantes, quomodo id a Patrum sanctorum est
institutionibus alienum et ecclesiasticae contrarium honestati...�.

Querella (lub querela) oznacza �rodek odwo³awczy od niewa¿nych wyroków. Jej
skutki zbli¿one by³y do in integrum restitutio [zob. S. P³odzieñ, Querella nullitatis
jako �rodek odwo³awczy w prawie kanonicznym, Lublin 1959, s. 15nn].

22 Por. C. 25. X. I. 29 : �...licet fuerit in eadem questione processum, tractatu tempo-
ris ante, quam ad diffinitivae sententiae calculum veniretur, idem episcopus dictum
R. in suum familiarem admisit, sine quo alii coniudices, secundum quod in nostris literis
mandabatur, in causa procedere non valebant, et alter ipsorum coniudicum officialis
est episcopi supradicti, propter quod adversae parti poterat suspectus haberi. Unde,
quum ex causa huiusmodi tam episcopus quam officialis praedictus, utpote quos idem
R. in iudices postularat, et ipse familiaris eorum postmodum est effectus, ab adversa
parte possent petiit discretioni committi...�.

23 Por. R. Naz, Official..., dz. cyt., kol. 1105; F. Roberti. De Processibus..., dz. cyt.,
s. 251.

24 C. 3. II. XV in VIo.
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w³a�ciwo�ci s¹dowej. Przy czym nie mo¿na by³o od jego decyzji apelowaæ do
biskupa, a jedynie do trybuna³u apelacyjnego.

Zakres jurysdykcji oficja³a bardzo precyzyjnie okre�li³ Bonifacy VIII.
Wed³ug tego papie¿a oficja³ by³ urzêdnikiem mianowanym przez biskupa,
w którego imieniu wype³nia³ on takie zadania, jak: rozstrzyganie spraw s¹do-
wych, prowadzenie dochodzeñ oraz karcenie lub wymierzanie kar za prze-
stêpstwa, zajmowanie siê niektórymi zadaniami administracyjnymi, zarz¹dza-
nie dobrami ko�cielnymi oraz sprawami zwi¹zanymi z beneficjami25.

Najstarsze oficjalaty pojawi³y siê w XII i XIII wieku. Najpierw powsta-
wa³y one we Francji, a nastêpnie w Niemczech, w Polsce i w Hiszpanii26.
Pierwszy oficjalat zosta³ utworzony przez arcybiskupa Guilleme z Blanches
Mains na terenie Galii, w Reims. Oficjalat ten musia³ ju¿ istnieæ w 1182 r., gdy¿
na ten rok datowany jest pierwszy wyrok wydany przez tamtejszego oficja³a27.
Nastêpny oficjalat powsta³ w Pary¿u w 1205 r., kolejne za� w Arras w 1210 r.,
w Cambrai w 1212 r., w Poitiers w 1246 r., w Arles w 1251 r., w Cavaillon
w 1255 r., w Marsylii w 1260 r., w Orange w 1269 r., w Tulonie w 1277 r.28.

P. Hemperek podaje informacjê, jednak bez powo³ania siê na �ród³a, ¿e
w niektórych krajach Europy Zachodniej, pocz¹wszy od koñca XII wieku, nie
tylko biskupi, ale równie¿ archidiakoni, prepozyci, archiprezbiterzy, a nawet opaci,
ustanawiali w³asnych oficja³ów, zlecaj¹c im zastêpstwo w sprawach s¹dowych29.

Po�wiêæmy jeszcze nieco uwagi powstaniu oficjalatów w Polsce. Poja-
wi³y siê one tutaj po synodzie legackim Jakuba z Leodium, jaki odby³ siê
w 1248 r. we Wroc³awiu. Statuty tego synodu, w ich pó�niejszej redakcji,
której autorem by³ legat papieski Anzelm, w rozdziale XXXVI pt. De constitu-
endo officiali in qualibet ecclesia cathedrali � nakazuj¹, aby biskupi polscy
w swoich diecezjach ustanawiali przy ko�cio³ach katedralnych po jednym ofi-
cjale, który sprawowa³by w³adzê s¹downicz¹ w ich imieniu30.

25 Por. C. 2�3. I. 13 in VIo: �Licet in officialem episcopi per commissionem officii,
generaliter sibi factam, causarum cognitio transferatur, potestatem tamen inquirendi,
corrigendi aut puniendi aliquorum excessus, seu aliquos a suis beneficiis, oficiis vel
administrationibus amovendi, transferri nolumus in eundem, nisi sibi specialiter haec
committantur... officialis aut vicarius generalis episcopi beneficia conferre non po-
ssunt, nisi beneficiorum collatio ipsis specialiter sit commisa�.

26 Por. R. Naz, Official..., dz. cyt., kol. 1106; F. Roberti, De Processibus..., dz. cyt., s. 251.
27 Por. R. Naz, Official..., dz. cyt., kol. 1105�1106.
28 Por. tam¿e, kol. 1106.
29 Por. P. Hemperek, Oficjalaty okrêgowe w Polsce, �Roczniki Teologiczno-Kano-

niczne� XVIII; 1971, z. 5, s. 51.
30 Por. W. Góralski, Wprowadzenie do historii ustawodawstwa synodalnego

w Polsce, Lublin 1991, s. 23�31; T. Pawluk, Kanoniczny proces ma³¿eñski, Warszawa 1973,
s. 55; R. Hube, Antiquissimae constitutiones synodales provinciae gneznensis. Maxima
ex parte. Nunc primum e codicibus manu scriptis typis mandatae, Petropoli 1856, s. 27.
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W krajach, gdzie istnia³y rozleg³e pod wzglêdem terytorialnym diecezje �
we Francji, Niemczech i w Polsce ukszta³towa³ siê dodatkowy urz¹d tzw.
oficja³a foralnego (officialis foraneus). W literaturze kanonistycznej oficja³o-
wie foralni otrzymali równie¿ nazwê oficja³ów okrêgowych lub terenowych31.
W Niemczech oficja³ taki nazywany by³ Spezialoffiziale für bestimten Teil-
bezirk der Diözese, czyli specjalnym oficja³em dla czê�ci diecezji. Do po-
wstania oficjalatów foralnych przyczyni³y siê trudno�ci z dotarciem do oficja³a
generalnego, który z regu³y sprawowa³ czynno�ci s¹dowe w stolicy biskupiej.
Wed³ug niektórych autorów dokona³o siê to pod koniec XIII wieku, wed³ug
innych na prze³omie XIV i XV wieku. A. Vetulani lansowa³ tezê, wed³ug której
podzia³ polskich diecezji na mniejsze okrêgi s¹dowe, tzw. oficjalaty okrêgowe,
zosta³ zapocz¹tkowany przed koñcem XV wieku, a w niektórych diecezjach
dokona³ siê on znacznie wcze�niej32. Dok³adniejsze ustalenie czasu powstania
oficjalatów foralnych w Polsce nie jest mo¿liwe, gdy¿ nie zachowa³y siê naj-
starsze dekrety erekcyjne lub nominacje na urz¹d oficja³a foralnego. Wyra�ne
wzmianki na ten temat pochodz¹ dopiero z XVI wieku i spotykamy je w usta-
wodawstwie synodalnym33.

Oficja³ g³ówny, inaczej zwany generalnym, który rezydowa³ w stolicy
biskupiej, posiada³ jurysdykcjê s¹dow¹ na terenie ca³ej diecezji, w odniesieniu
do wszystkich spraw, gdy¿ stanowi³ on z biskupem unum et idem consisto-
rium sive auditorium i w konsekwencji od jego wyroków nie mo¿na by³o
apelowaæ do biskupa. Natomiast w³adza oficja³a okrêgowego ograniczona by³a
terytorialnie do okre�lonej czê�ci diecezji oraz pod wzglêdem kompetencji, gdy¿
oficja³ foralny móg³ rozstrzygaæ sprawy sporne o mniejszym znaczeniu, w któ-
rych warto�æ przedmiotu sporu nie przekracza³a pewnej sumy. Zasadniczo
oficja³ foralny nie móg³ te¿ s¹dziæ w sprawach karnych i ma³¿eñskich. Od jego
wyroków mo¿na by³o apelowaæ do biskupa lub do oficja³a g³ównego34. Dosko-
na³ym przyk³adem, który to obrazuje, mo¿e byæ oficjalat okrêgowy w Kiel-
cach, który powsta³ ok. XV wieku. W ramach uprawnieñ nadanych przez

31 Por. P. Hemperek, Oficjalaty okrêgowe w Polsce..., dz. cyt., s. 51; J. Rzepa,
Organizacja terytorialna s¹downictwa ko�cielnego w diecezji krakowskiej do pierw-
szego rozbioru Polski, �Roczniki Teologiczno-Kanoniczne� IV; 1957, z. 3, s. 84.

32 Por. P. Hemperek, Oficjalaty okrêgowe w Polsce..., dz. cyt., s. 51; J. J. Hofmann,
Lexicon Universale, Historiam Sacram Et Profanam Omnis aevi, omniumque Gen-
tium; Chronologiam Ad Haec Usque Tempora; Geographiam Et Veteris Et Novi Or-
bis (...), Leiden 1698, s. 425.

33 Por. P. Hemperek, Oficjalaty okrêgowe w Polsce..., dz. cyt., s. 52; N. Hilling, Die
Offiziale der Bischöfe von Helberstadt, Stuttgart 1911, s. 49nn.

34 Por. P. Hemperek, Organizacja oficjalatu ³ukowskiego..., dz. cyt., s. 231;
P. Hemperek, Powstanie i terytorium oficjalatu okrêgowego w Lublinie, �Roczniki
Teologiczno-Kanoniczne� XIX; 1972, z. 5, s. 55; P. Hemperek, Oficjalaty okrêgowe
w Polsce..., dz. cyt., s. 68n.
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biskupa krakowskiego tamtejszemu oficja³owi okrêgowemu mo¿emy stwier-
dziæ, i¿ zosta³ on wyposa¿ony we w³adzê s¹dzenia wszystkich spraw, równie¿
spraw ma³¿eñskich oraz spraw mixti fori, które podlega³y jurysdykcji ko�ciel-
nej na mocy prawa lub zwyczaju prawnego. Natomiast wy³¹czone by³y spod
jego kompetencji sprawy beneficjalne i tzw. sprawy wiêksze, gdy chodzi
o maj¹tek, a wiêc sprawy sporne o rzeczy i o nabycie spadków testamento-
wych powy¿ej okre�lonej sumy35.

Zdarza³y siê jednak odstêpstwa od powy¿szej regu³y, gdy chodzi o zakres
jurysdykcji s¹dowej oficja³a foralnego. Przyk³ady tego spotykamy w diece-
zjach: w³oc³awskiej, warszawskiej i poznañskiej � tam oficja³owie okrêgowi
pod wzglêdem w³adzy s¹dowej byli zrównani z oficja³em generalnym36.

Rozwój sieci oficjalatów foralnych w Polsce przypada na XV�XVI wiek.
Wtedy w³a�nie wyodrêbniaj¹ siê nowe okrêgi s¹dowe. W XVI wieku, obok 12
istniej¹cych ju¿ oficjalatów okrêgowych, pojawi³o siê 5 nowych, co najwyra�-
niej mo¿na zaobserwowaæ na przyk³adzie bardzo rozleg³ej terytorialnie diecezji
krakowskiej. Oficjalaty okrêgowe przetrwa³y do pocz¹tków XIX wieku37.

Warto w tym miejscu wspomnieæ jeszcze o tym, ¿e w XVII wieku we Francji
ustanowienie przez biskupów tzw. oficja³ów sta³o siê obowi¹zkowe, na mocy art.
31 edyktu z 1695 roku. Zajmowali siê oni nie tylko sprawami zwi¹zanymi z jurys-
dykcj¹ ko�cieln¹, ale równie¿ niektórymi sprawami forum �wieckiego. Tak¹ pozy-
cjê utracili oni dopiero na mocy art. 16 ustawy z 16�24 sierpnia 1790 r.38.

Kolejnym wa¿nym etapem w rozwoju urzêdu oficja³a, ale równie¿ uregulo-
wañ prawnych z nim zwi¹zanych, by³o pojawienie siê Kodeksu Prawa Kano-
nicznego z 1917 roku. Kodeks ten zosta³ promulgowany w dniu 27 maja 1917 r.
przez papie¿a Benedykta XV bull¹ Providentissima Mater Ecclesia. Jego prze-
pisy zaczê³y obowi¹zywaæ z dniem 19 maja 1918 roku. Uporz¹dkowa³ on po raz
pierwszy w sposób systematyczny i metodyczny ogromny materia³ ustawodaw-
czy Ko�cio³a ³aciñskiego w jedn¹ ca³o�æ. Kodeks na³o¿y³ na biskupa rezyden-
cjalnego obowi¹zek ustanowienia w swojej diecezji oficja³a ze zwyk³¹, zastêpcz¹
w³adz¹ s¹downicz¹. Stanowi³ on razem z biskupem jeden trybuna³. Dlatego nie-
mo¿liwa by³a apelacja od orzeczeñ oficja³a do biskupa. Prawodawca w Kodek-
sie Piobenedyktyñskim stawia³ liczne warunki kandydatom na urz¹d oficja³a.
Musieli oni byæ kap³anami diecezjalnymi, gdy¿ zakonnicy bez specjalnego indultu
Stolicy Apostolskiej nie mogli zajmowaæ stanowisk, które s¹ niezgodne ze sta-
nem zakonnym. Normy kodeksowe stanowi³y ponadto, ¿e oficja³ powinien cie-
szyæ siê dobr¹ s³aw¹, posiadaæ doktorat z prawa kanonicznego albo przynamniej

35 Por. W. Wójcik, Oficjalat okrêgowy w Kielcach, �Roczniki Teologiczno-Kano-
niczne� X; 1963, z. 3, s. 30�33.

36 Por. J. Rzepa, Organizacja terytorialna s¹downictwa ko�cielnego w diecezji
krakowskiej do pierwszego rozbioru Polski..., dz. cyt., s. 85, przypis 6.

37 Por. P. Hemperek, Organizacja oficjalatu ³ukowskiego..., dz. cyt., s. 231n.
38 Por. R. Naz, Official..., dz. cyt., kol. 1107.
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byæ bieg³y w tej dziedzinie oraz mieæ ukoñczony 30 rok ¿ycia39. Prawodawca
w kanonach starego Kodeksu okre�li³ równie¿ zadania, jakie oficja³ mia³ do spe³-
nienia. Do zadañ oficja³a nale¿a³o przede wszystkim wykonywanie jurysdykcji
s¹dowej. Móg³ on byæ albo przewodnicz¹cym kolegium sêdziowskiego, albo sw¹
w³adzê s¹dow¹ móg³ wykonywaæ jako sêdzia stanowi¹cy trybuna³ jednooso-
bowy40. W�ród innych obowi¹zków wyliczone zosta³y w Kodeksie z 1917 r. jego
obowi¹zki administracyjne i tzw. subiektywne41.

3. Urz¹d oficja³a wed³ug KPK z 1983 r. oraz
Instrukcji procesowej Dignitas connubii

Przemiany zachodz¹ce w spo³eczno�ci ko�cielnej, potrzeba nad¹¿ania za
¿yciem, a tak¿e stopniowa dezaktualizacja norm Kodeksu Piobenedyktyñskie-
go przyczyni³y siê do przeprowadzenia reformy prawa kanonicznego w ra-
mach ogólnej odnowy Ko�cio³a zwi¹zanej z Soborem Watykañskim II. Jej
owocem by³o promulgowanie Konstytucj¹ Apostolsk¹ Sacrae disciplinae
leges z dnia 25 stycznia 1983 r. przez ojca �wiêtego Jana Paw³a II nowego
Kodeksu pt. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promul-
gatus. Przepisy tego zbioru zaczê³y obowi¹zywaæ od 27 listopada 1983 roku.
Kodeks ten na nowo uregulowa³ miêdzy innymi zagadnienia zwi¹zane z urzê-
dem i zadaniami oficja³a. Normy na ten temat zosta³y w tym zbiorze dostoso-
wane do ducha i dokumentów Vaticanum II42.

Przejdziemy teraz do szczegó³owej analizy kanonów aktualnie obowi¹zu-
j¹cego Kodeksu w interesuj¹cej nas materii.

3.1. Prawo i obowi¹zek biskupa diecezjalnego
ustanowienia oficja³a

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. w kan. 1419 § 1 podaje zasadê
ogóln¹, wed³ug której sêdzi¹ pierwszej instancji w ka¿dej diecezji jest biskup
diecezjalny. Tak¹ sam¹ w³adzê s¹downicz¹ posiadaj¹ tak¿e zwierzchnicy

39 Por. CIC 1917 kan. 1573; CIC 1917 kan. 626 § 1; CIC 1917 kan. 642 § 1n 3;
P. Matthaeus Conte a Coronata OFMCap, Institutiones iuris canonici. De processi-
bus. Vol III. Taurini � Romae bdw, s. 31nn; P. Francisco Xav. Wernz SI, P. Petri Vidal SI,
Ius Canonicum ad Codicis normam exactum. De Procesibus, Tomus VI, Romae 1927,
s. 80; T. Pawluk, Kanoniczny proces ma³¿eñski, Warszawa 1971, s. 56n.

40 Por. T. Pawluk, Kanoniczny proces ma³¿eñski..., dz. cyt., s. 56n; P. Matthaeus
Conte a Coronata OFMCap, Institutiones iuris canonici. De processibus..., dz. cyt., s. 32.

41 Por. tam¿e, s. 59nn.
42 Por. W. W¹sik, Kodeks Prawa Kanonicznego, w: Encyklopedia chrze�cijañ-

stwa. Historia i wspó³czesno�æ 2000 lat nadziei, Kielce 2000, s. 355n.
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innych ko�cio³ów partykularnych, które w prawie zosta³y zrównane z diecezj¹,
stosownie do kan. 368 i kan. 38143. Gdy za� chodzi o s¹dy miêdzydiecezjalne,
to w³adzê s¹downicz¹ ma w nich albo zespó³ biskupów, którzy utworzyli taki
trybuna³, albo jeden upowa¿niony przez nich biskup, tzw. moderator44.

W³adza s¹downicza biskupa diecezjalnego, zespo³u biskupów lub modera-
tora, a tak¿e zwierzchników innych ko�cio³ów partykularnych zrównanych
z diecezj¹, odnosi siê do wszystkich spraw, które wprost przez prawo nie zo-
sta³y wyjête spod ich kompetencji. Chodzi mianowicie o ograniczenia zwi¹za-
ne z w³a�ciwo�ci¹ s¹du, czyli z forum competens. Ponadto wy³¹czone s¹ spod
jurysdykcji s¹dowej biskupa sprawy zastrze¿one trybuna³om Stolicy Apostol-
skiej oraz sprawy kleryckich instytutów zakonnych na prawie papieskim45.

Biskup na podstawie pe³nej w³adzy rz¹dzenia w swojej diecezji mo¿e wyko-
nywaæ w³adzê s¹downicz¹ w dwojaki sposób. Mo¿e j¹ � stosownie do kan. 391 §
2 oraz kan. 1419 § 1 � pe³niæ osobi�cie. Czyni to albo stanowi¹c trybuna³ jedno-
osobowy, albo te¿ jako przewodnicz¹cy trybuna³u kolegialnego. Mo¿e te¿ wykony-
waæ jurysdykcjê s¹downicz¹ przez inne osoby, wed³ug przepisów prawa. Zawsze
jednak nale¿y pamiêtaæ o tym, i¿ to sam biskup decyduje, czy ze wzglêdu na dobro
Ko�cio³a lub konieczn¹ ochronê praw wiernych bêdzie sprawowa³ w³adzê
s¹downicz¹ osobi�cie czy przez swojego wikariusza s¹dowego i trybuna³46.

Nale¿y w tym miejscu dodaæ, ¿e niektóre sprawy zwi¹zane z funkcjo-
nowaniem s¹du biskup diecezjalny ma obowi¹zek wype³niaæ osobi�cie. I tak
na mocy ustawy nale¿y do niego miêdzy innymi: mianowanie oficja³a, wice-
oficja³a, sêdziów, jak równie¿ innych urzêdników wchodz¹cych w sk³ad

43 Por. CIC 1983 kan. 1419 § 1; CIC 1983 kan. 368; CIC 1983 kan. 381; Dignitas
connubii, art. 23 § 1 [za: Pontificium Consilium de Legum Textibus, �Dignitas con-
nubii�, Instruzione da osservarsi nei Tribunali Diocesani e Interdiocesani nella
trattazione delle cause di nullità del matrimonio, Città del Vaticano 2005]; G. Erle-
bach, A. Dziêga, J. Krukowski, R. Sztychmiler, Komentarz do Kodeksu Prawa Kano-
nicznego, Ksiêga VII. Procesy, Tom V, s. 38�39.

44 Por. CIC 1983 kan. 1423 § 1; Dignitas connubii, art. 23�26; G. Erlebach,
A. Dziêga, J. Krukowski, R. Sztychmiler, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicz-
nego..., dz. cyt., s. 38n.

45 Por. CIC 1983 kan. 1407 § 1; CIC 1983 kan. 1405, CIC 1983 kan. 1419 § 2; CIC 1983
kan. 1438; CIC 1983 kan. 1439; CIC 1983 kan. 1425 § 1; CIC 1983 kan. 1427 §§ 1�2;
T. Pawluk, Prawo kanoniczne wed³ug Kodeksu Jana Paw³a II, Tom 4..., dz. cyt., s. 183;
G. Erlebach, A. Dziêga, J. Krukowski, R. Sztychmiler, Komentarz do Kodeksu Prawa
Kanonicznego..., dz. cyt., s. 32n.

46 Por. CIC 1983 kan. 991 § 2; CIC 1983 kan. 1419 § 1: �In unaquaque dioecesi et
pro omnibus causis iure expresse non exceptis, iudex primae instantiae est Episcopus
dioecesanus, qui iudicialem potestatem exercere potest per se ipse vel per alios, secun-
dum canones qui sequuntur�; T. Pawluk, Prawo kanoniczne wed³ug Kodeksu Jana
Paw³a II, Tom 4..., dz. cyt., s. 183; Komentarz do Instrukcji procesowej �Dignitas
connubii�, red. T. Rozkrut, Sandomierz 2007, s. 79.
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trybuna³u; po objêciu diecezji potwierdzenie na urzêdzie lub odwo³anie oficja³a
i wiceoficja³a; aprobowanie adwokatów; rozpatrzenie spraw o wy³¹czenie wi-
kariusza s¹dowego ze sk³adu sêdziowskiego; udzielanie zezwolenia na to, aby
sêdzia z innej diecezji zbiera³ dowody na terytorium jego diecezji; karanie lub
nawet pozbawienie urzêdu takiego sêdziego, który bêd¹c w³a�ciwym, odma-
wia s¹dzenia lub nie maj¹c oparcia w ¿adnym przepisie prawnym, uznaje
swoj¹ w³a�ciwo�æ oraz rozpoznaje te sprawy i rozstrzyga je; karanie sêdziów,
którzy naruszaj¹ ustawê o tajemnicy albo na skutek podstêpu, czy te¿ powa¿-
nego zaniedbania, wyrz¹dzaj¹ procesuj¹cym siê stronom szkodê; nakazuje
wykonanie wyroku47.

Instrukcja procesowa Dignitas connubii zaleca w art. 22 § 2, aby bisku-
pi bez specjalnych powodów nie wykonywali w³adzy s¹downiczej osobi�cie,
lecz aby wype³niali j¹ przez oficja³a i trybuna³ ko�cielny. Nale¿y wnioskowaæ,
¿e regu³a ta nie odnosi siê do tych czynno�ci, które na mocy ustawy przynale¿¹
do obowi¹zków s¹dowych biskupa, a które osobi�cie jest on zobowi¹zany
wype³niæ48.

Za tym, aby biskup wykonywa³ jurysdykcjê s¹dow¹ przez inne osoby, prze-
mawiaj¹ przede wszystkim wzglêdy pastoralne. Czasoch³onna praca s¹dowa
uniemo¿liwia³aby biskupom realizowanie wielu obowi¹zków duszpasterskich,
które zobowi¹zani s¹ oni osobi�cie wype³niæ w diecezji. Istnieje tak¿e niebez-
pieczeñstwo nara¿enia siê na zarzut stronniczo�ci, a nawet na negatywne re-
akcje strony przegrywaj¹cej proces. Biskup za� nie powinien nara¿aæ swojej
dobrej opinii na szwank49.

Na podstawie analizy kan. 1419 § 1 mo¿na stwierdziæ, ¿e biskupom diece-
zjalnym przynale¿y uprawnienie do ustanowienia oficja³a, który zgodnie z kan.
1420 § 2 stanowi jeden trybuna³ z biskupem50.

Kan. 1420 § 1 zawiera dyspozycjê, wed³ug której: �ka¿dy biskup
diecezjalny jest obowi¹zany ustanowiæ wikariusza s¹dowego, czyli oficja³a,
ze zwyczajn¹ w³adz¹ s¹dzenia, odrêbnego od wikariusza generalnego,
chyba ¿e niewielki obszar diecezji lub ma³a liczba spraw zalecaj¹ inaczej�51.
Prawodawca w kanonie tym na³o¿y³ na biskupów diecezjalnych jurydyczny

47 Por. CIC 1983 kan. 470; CIC 1983 kan. 1420 § 1; CIC 1983 kan. 1420 § 3; CIC 1983
kan. 1421 § 1; CIC 1983 kan. 1435; CIC 1983 kan. 1449 § 2; CIC 1983 kan. 1457 § 1; CIC
1983 kan. 1469 § 2; CIC kan. 1488 § 1; CIC 1983 kan. 1653 § 1.

48 Por. Dignitas connubii, art. 22 § 2; Komentarz do Instrukcji procesowej �Di-
gnitas connubii�..., dz. cyt., s. 58.

49 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne wed³ug Kodeksu Jana Paw³a II, Tom 4...,
dz. cyt., s. 183.

50 Por. CIC 1983 kan. 1419 § 1; CIC 1983 kan. 1420 § 2.
51 CIC 1983 kan. 1420 § 1: �Quilibet Episcopus dioecesanus tenetur Vicarium

iudicialem seu Officialem constituere cum potestate ordinaria iudicandi, a Vicario gene-
rali distinctum, nisi parvitas dioecesis aut paucitas causarum aliud suadeat�.
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obowi¹zek ustanowienia wikariusza s¹dowego52, wyposa¿onego we w³adzê s¹-
downicz¹ maj¹c¹ charakter w³adzy zwyczajnej, zastêpczej. Obowi¹zek prawny
� obligatio � nale¿y rozumieæ tutaj jako powinno�æ, czyli konieczno�æ zrobienia
czego�. Nie mo¿na tego obowi¹zku uto¿samiaæ z obowi¹zkiem obyczajowym,
który wynika ze zmys³u wiary, zwyczaju lub s³uszno�ci kanonicznej, ani z obo-
wi¹zkiem moralnym, który wynika z nakazu moralnego lub ma ugruntowanie
w warstwie aksjologicznej53. Instrukcja Dignitas connubnii w sposób jeszcze
bardziej precyzyjny okre�la omawiany obowi¹zek w art. 38 § 1, kiedy stanowi,
i¿ nale¿y ustanowiæ tylko jednego oficja³a. Oficja³ powinien byæ jeden, poniewa¿
wymaga tego jedno�æ trybuna³u. Jednak¿e biskup mo¿e ustanowiæ do pomocy
oficja³owi jednego lub nawet kilku wiceoficja³ów, którzy z oficja³em tworz¹
jeden urz¹d. W konsekwencji to, co zostaje zrobione przez wiceoficja³a, uwa¿a
siê, ¿e zosta³o zrobione przez oficja³a54. Wspomniana Instrukcja doprecyzowuje
normy procesowe, nakazuj¹c biskupowi w art. 20 § 3 powo³anie nie tylko oficja-
³a, ale równie¿ trybuna³u55.

Kan. 1423 § 1 i art. 39 Instrukcji Dignitas connubii � przypominaj¹, i¿
taki prawny obowi¹zek powo³ania wikariusza s¹dowego istnieje tak¿e w ka¿-
dym s¹dzie miêdzydiecezjalnym, który to trybuna³ powo³ywany jest za aproba-
t¹ Stolicy Apostolskiej przez kilku biskupów. W tym przypadku przepisy usta-
nowione dla diecezjalnego wikariusza s¹dowego odnosz¹ siê, po odpowiednim
ich dostosowaniu, do oficja³a s¹du miêdzydiecezjalnego56.

Analizowany kan. 1420 § 1 nale¿y odczytywaæ w kontek�cie kan. 368,
który zrównuje z diecezj¹: pra³aturê terytorialn¹, opactwo terytorialne, wikariat

52 Por. AAVV, Il diritto nel ministero della Chiesa, a cura del Gruppo Italiano
Docenti di Diritto Canonico, Roma 1992 (ed. 2), s. 556.

53 Por. T. Pawluk, Prawo Kanoniczne wed³ug Kodeksu Jana Paw³a II. Lud Bo¿y
jego nauczanie i u�wiêcanie, Tom 2, Olsztyn 1985, s. 33; T. Stawecki, P. Winczorek,
Wstêp do prawoznawstwa, Warszawa 1998 (wyd. 2), s. 52; A. Redelbach, S. Wronkowska,
Z. Ziembiñski, Zarys teorii pañstwa i prawa, Warszawa 1994, s. 144; L. Gerosa, Prawo
Ko�cio³a, Poznañ 1999, s. 100�104; S. Olejnik, Dar � Wezwanie � Odpowied�. Teologia
moralna. Cz³owiek i jego dzia³anie, Tom 2, Warszawa 1988, s. 38; S. Olejnik, Dar �
Wezwanie � Odpowied�. Teologia moralna. Warto�ciowanie moralne. Prawo � su-
mienie � dobro � z³o, Tom 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�¯, red. A. Zuberbier, Tom 2, bmw 1989, s. 13�15;
K. Wojty³a, Elementarz etyczny, Wroc³aw 1991, s. 41�48.

54 Por. Dignitas connubii, art. 38 § 1.
55 Por. Dignitas connubii, art. 20 § 3; R. Sztychmiler, Forum w³a�ciwe i organiza-

cja trybuna³ów ko�cielnych w �wietle Instrukcji Dignitas connubii, w: Proces ma³-
¿eñski wed³ug instrukcji Dignitas connubii. Materia³y z ogólnopolskiego spotkania
pracowników s¹downictwa ko�cielnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 13�14
czerwca 2005 r. II Ogólnopolskie Forum S¹dowe, red. T. Rozkrut, Tarnów 2006, s. 40n.

56 Por. Dignitas conubii, art. 39.
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apostolski, prefekturê apostolsk¹, jak równie¿ administraturê apostolsk¹ erygo-
wan¹ na sta³e. Wynika z tego, ¿e obowi¹zek ustanowienia wikariusza s¹dowego
odnosi siê nie tylko do ka¿dej diecezji, ale równie¿ do wyszczególnionych powy-
¿ej ko�cio³ów partykularnych zrównanych w prawie z diecezj¹57.

Ogólnie rzecz bior¹c, prawodawca nie dopuszcza do kumulacji w tej sa-
mej osobie urzêdu wikariusza s¹dowego i wikariusza generalnego. Czyni tak
z uwagi na to, i¿ urzêdy te s¹ odmiennej natury, gdy¿ oficja³ wyposa¿ony jest
we w³adzê s¹downicz¹, natomiast wikariusz generalny posiada w³adzê admi-
nistracyjn¹. Kan. 1420 § 1 dopuszcza jednak wyj¹tek od tej zasady. Wed³ug
wspomnianej normy ta sama osoba mo¿e pe³niæ równocze�nie zadania wika-
riusza generalnego i oficja³a wtedy, gdy przemawia za tym niewielkie teryto-
rium diecezji lub ma³a liczba spraw s¹dowych58.

3.2. Natura urzêdu wikariusza s¹dowego

Prawodawca w Kodeksie z 1983 r. pos³uguje siê zamiennie terminami wi-
kariusz s¹dowy oraz oficja³, co znalaz³o swój wyraz w kan. 1420 § 159. Ka¿da
z tych nazw ukazuje pewien aspekt tego urzêdu. I tak wyra¿enie: wikariusz s¹-
dowy wskazuje na relacjê osoby sprawuj¹cej omawiany urz¹d do biskupa diece-
zjalnego. Innymi s³owy, oficja³ jest wikariuszem biskupa, do którego zadañ nale¿y
rozpatrywanie wszystkich spraw s¹dowych, w imieniu tego biskupa. Natomiast
wyra¿enie: oficja³ wskazuje na relacjê osoby pe³ni¹cej ten urz¹d do trybuna³u,
gdy¿ jest on bezpo�rednim prze³o¿onym wszystkich pracowników s¹du60.

Wikariusz s¹dowy jest jednym z urzêdników szeroko pojêtej kurii diece-
zjalnej i stosownie do kan. 469 nale¿y do tych instytucji i osób, które �wiadcz¹
biskupowi pomoc � w tym konkretnym przypadku � w wykonywaniu w³adzy
s¹downiczej61.

Ogólne wyobra¿enie na temat natury urzêdu oficja³a, jak i zakresu jego
w³adzy otrzymujemy ju¿ na podstawie samego umiejscowienia odnosz¹cych
siê do niego norm. Przepisy dotycz¹ce tej materii zosta³y zamieszczone

57 Por. G. Erlebach, A. Dziêga, J. Krukowski, R. Sztychmiler, Komentarz do Ko-
deksu Prawa Kanonicznego..., dz. cyt., s. 34n; T. Pawluk, Prawo kanoniczne wed³ug
Kodeksu Jana Paw³a II. Tom 4..., dz. cyt., s. 185.

58 Por. G. Erlebach, A. Dziêga, J. Krukowski, R. Sztychmiler, Komentarz do Ko-
deksu Prawa Kanonicznego..., dz. cyt., s. 34n; T. Pawluk, Prawo kanoniczne wed³ug
Kodeksu Jana Paw³a II, Tom 4..., dz. cyt., s. 185; Handbuch des katholischen Kir-
chenrechts, Herausgegeben von J. Listl, H. Müller, H. Schmitz, Regensburg bdw,
s. 366; T. Pieronek, Normy ogólne kanonicznego procesu s¹dowego, Czê�æ I, War-
szawa 1970, s. 97n.

59 Por. CIC 1983 kan. 1420 § 1.
60 Por. Komentarz do Instrukcji procesowej �Dignitas connubii�..., dz. cyt., s. 79.
61 Por. CIC 1983 kan. 469.
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w Ksiêdze VII Kodeksu z 1983 r., zatytu³owanej De processibus. A dokonu-
j¹c bardziej precyzyjnego ich umiejscowienia, w jej pierwszej czê�ci pt. De
iudiciis in genere, w rozdziale De tribunali primae instantiae, w artykule
De iudice. W oparciu o te informacje mo¿emy wnioskowaæ, ¿e oficja³ jest
sêdzi¹ ko�cielnym, czyli osob¹ piastuj¹c¹ publiczny urz¹d, z którym zwi¹zana
jest ko�cielna jurysdykcja do rozpatrywania i rozstrzygania spraw s¹dowych,
zgodnie z przepisami prawa. Ustanawiany jest on do s¹dzenia wszystkich spraw
� spornych, karnych oraz ma³¿eñskich � w procesach s¹dowych pierwszej
instancji62. Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na to, i¿ normy dotycz¹ce
urzêdu oficja³a zamieszczone zosta³y w�ród przepisów o trybunale pierwszej
instancji. Jest to przemy�lany przez prawodawcê zabieg, gdy¿ trybuna³ pierw-
szej instancji stanowi model dla wszystkich s¹dów ko�cielnych, gdy chodzi
o ich wewnêtrzn¹ strukturê i urzêdy. W zasadzie bowiem te same urzêdy wcho-
dz¹ równie¿ w sk³ad wszystkich innych trybuna³ów, wed³ug zasady mutatis
mutandis, a wiêc z uwzglêdnieniem istniej¹cych ró¿nic63.

Wikariusz s¹dowy, stosownie do kan. 1420 §§ 1 i 2, posiada zwyczajn¹,
ale zastêpcz¹ w³adzê s¹dzenia. Ponadto stanowi on jeden trybuna³ z bisku-
pem64. W³adza s¹downicza jest czê�ci¹ w³adzy rz¹dzenia. To, czym jest zwy-
czajna w³adza rz¹dzenia, wyja�nia nam kan. 131 § 1. W my�l tego kanonu nie
jest to jurysdykcja wynikaj¹ca ze zlecenia czy delegacji biskupa, ale jest to
w³adza, która na mocy prawa ³¹czy siê z urzêdem. Prawodawca stwierdzaj¹c,
¿e wikariusz s¹dowy jest wyposa¿ony w zwyczajn¹ w³adzê s¹dzenia, deklaru-
je, i¿ ma on jurysdykcjê, któr¹ przepisy prawa kanonicznego wi¹¿¹ w sposób
trwa³y z pe³nionym przez niego urzêdem. Komentatorzy Kodeksu z 1917 r.
zastanawiali siê nad kwesti¹, czy oficja³ mo¿e delegowaæ swoj¹ w³adzê s¹do-
w¹. Ró¿ne by³y w tej kwestii opinie kanonistów. Obecnie obowi¹zuj¹cy Ko-
deks Prawa Kanonicznego w kan. 135 § 3 stwierdza wyra�nie, ¿e w³adza
s¹downicza nie mo¿e byæ delegowana, chyba ¿e chodzi o dokonanie aktów
przygotowawczych jakiego� dekretu lub wyroku, a wiêc w przypadku, gdy
chodzi o akty nie wymagaj¹ce jurysdykcji. W³adzê zwyczajn¹ oficja³ nabywa
wraz z objêciem swojego urzêdu, jej zakres za� okre�laj¹ normy prawne kon-
stytuuj¹ce urz¹d wikariusza s¹dowego65.

62 Por. G. Erlebach, A. Dziêga, J. Krukowski, R. Sztychmiler, Komentarz do Ko-
deksu Prawa Kanonicznego..., dz. cyt., s. 12 i 34n; I. Gordon SI, Nowy proces niewa¿-
no�ci ma³¿eñstwa, postêpowanie, komentarze, Czêstochowa 1984, s. 130.

63 Por. E. Sztafrowski, Prawo kanoniczne w okresie odnowy soborowej, Tom 2,
Warszawa 1979, s. 454.

64 Por. CIC 1983 kan. 1420 § 1; Offizial, w: Lexikon für Theologie und Kirche.
Siebter band MAXIMILIAN bis PAZZI. Hrsg. von W. Kasper, Freiburg � Basel � Rom �
Wien 1998, kol. 1007n.

65 Por. CIC 1983 kan. 131 § 1; CIC 1983 kan. 135 § 3; I. Gordon, De normis genera-
libus. Adnotationes in codicem, Liber 1, Romae 1983, s. 90; Code de droit canonique
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Drug¹ cech¹ w³adzy wikariusza s¹dowego jest to, i¿ jest ona w³adz¹ za-
stêpcz¹, gdy¿ oficja³ wykonuje j¹ nie we w³asnym imieniu, ale w imieniu bisku-
pa diecezjalnego. Podporz¹dkowanie oficja³a biskupowi sprawia, i¿ podlega on
mu w zakresie ustanowienia na urzêdzie, funkcjonowania, jak i dyscypliny.
Natomiast gdy chodzi o wyrokowanie, to wikariusz s¹dowy jako sêdzia powi-
nien kierowaæ siê w³asnym sumieniem i nie jest zobowi¹zany do stosowania
siê ani do nakazów, ani do sugestii biskupa66. Poniewa¿ oficja³ stanowi jeden
trybuna³ z biskupem, dlatego od jego decyzji nie mo¿na apelowaæ do biskupa
diecezjalnego, ani te¿ jego decyzje nie wymagaj¹ zatwierdzenia przez tego¿
biskupa67. Oficja³ nie mo¿e jednak rozstrzygaæ spraw s¹dowych, które biskup
sobie zastrzeg³, gdy¿ w tym przypadku nie posiada on jurysdykcji i wszystkie
jego akty by³yby niewa¿ne68.

3.3. Wymogi stawiane kandydatom na urz¹d oficja³a

Prawodawca kodeksowy w kan. 1420 § 4 okre�li³ ustawowo wymogi dla
piastuj¹cych urz¹d oficja³a w nastêpuj¹cy sposób: �winni byæ kap³anami
nienaruszonej s³awy, doktorami lub przynajmniej licencjatami prawa
kanonicznego, maj¹cymi nie mniej ni¿ trzydzie�ci lat. Z tekstu cytowanego
kanonu wynika, ¿e biskup, który mianuje wikariusza s¹dowego, ma obowi¹zek
zatroszczyæ siê o to, aby osoba desygnowana przez niego na ten urz¹d spe³nia-
³a ³¹cznie wszystkie wymienione kryteria. Nale¿y podkre�liæ, i¿ biskup diece-
zjalny nie mo¿e sam dyspensowaæ od wymienionych warunków, gdy¿ jego
w³adza nie obejmuje ustaw prawa procesowego, co wynika z kan. 87 § 169.

Przejd�my teraz do bardziej szczegó³owego omówienia wymogów sta-
wianych oficja³owi w analizowanej normie.

Zgodnie z przepisami prawa oficja³ powinien byæ kap³anem. Biskup
diecezjalny nie mo¿e mianowaæ na ten urz¹d ani wiernego �wieckiego, ani
diakona. Taka nominacja by³aby niewa¿na. Termin sacerdos � kap³an �

annoté, Sous la direction E. Caparros, H. Aubé, Montréal 2007 (ed. 3) s. 1250n; J. Kru-
kowski, R. Sobañski, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Ksiêga I. Normy
ogólne, Tom I, Pallotinum 2003, s. 216; T. Pieronek, Normy ogólne kanonicznego
procesu s¹dowego..., dz. cyt., s. 99; T. Pawluk, Prawo kanoniczne wed³ug Kodeksu
Jana Paw³a II, Tom 4..., dz. cyt., s. 185.

66 Por. G. Erlebach, A. Dziêga, J. Krukowski, R. Sztychmiler, Komentarz do Ko-
deksu Prawa Kanonicznego..., dz. cyt., s. 35; T. Pieronek, Normy ogólne kanoniczne-
go procesu s¹dowego..., dz. cyt., s. 98

67 Por. T. Pieronek, Normy ogólne kanonicznego procesu s¹dowego..., dz. cyt., s. 98.
68 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne wed³ug Kodeksu Jana Paw³a II, Tom 4...,

dz. cyt., s. 185.
69 Por. CIC 1983 kan. 1420 § 4; T. Pieronek, Normy ogólne kanonicznego procesu

s¹dowego..., dz. cyt., s. 100.
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oznacza prezbiterów i biskupów, a nie diakonów. Tak wiêc oficja³em mo¿e
zostaæ tylko prezbiter lub biskup70. Nale¿y tu odnotowaæ, i¿ przedstawiciele
jurysprudencji uwa¿aj¹, ¿e by³oby rzecz¹ ma³o stosown¹, gdyby wikariuszem
s¹dowym zosta³ biskup pomocniczy lub biskup koadiutor71.

Drugim kryterium wymienionym w kan. 1420 § 4, które powinien spe³niaæ
wikariusz s¹dowy, jest posiadanie przez niego odpowiedniej reputacji. Aby
dok³adniej wyja�niæ istotê omawianego warunku, nale¿y przeanalizowaæ u¿yt¹
we wspomnianym kanonie terminologiê. £aciñski termin techniczny � integra
fama zosta³ prze³o¿ony w polskim t³umaczeniu Kodeksu na nienaruszona s³a-
wa. Jednak ów odpowiednik niezbyt precyzyjnie oddaje znaczenie ³aciñskich
s³ów. Integer oznacza tyle co: czysty, nieprzekupny, uczciwy, nieposzlako-
wany moralnie72. Natomiast fama oznacza: opiniê, publiczne mniemanie,
pog³oskê73. Wobec powy¿szego przez termin integra fama nale¿y rozumieæ
co� wiêcej ni¿ tylko pozytywn¹ opiniê moraln¹, któr¹ oficja³ powinien siê cie-
szyæ. Chodzi tutaj równie¿ o powszechne uznanie dla niego, i to uznanie na
forum publicznym, ze wzglêdu na jego pozytywne przymioty charakteru, uczci-
wo�æ, roztropno�æ, umi³owanie prawdy i sprawiedliwo�ci oraz prowadzenie
nieposzlakowanego moralnie ¿ycia74.

Kolejne kryterium odnosi siê do wykszta³cenia wikariusza s¹dowego.
Wymóg ten zosta³ wprowadzony ju¿ przez Sobór Trydencki, który zobowi¹-
zywa³, aby biskupi ustanawiali w swoich diecezjach oficja³ów, którzy posiada-
liby tytu³ naukowy doktora lub licencjata75. Wed³ug kan. 1573 § 4 Kodeksu
z 1917 r. do piastowania urzêdu oficja³a wystarczy³a bieg³o�æ w prawie kano-
nicznym. Natomiast w Kodeksie z 1983 r. prawodawca postawi³ o wiele wy-
¿sze wymagania co do wykszta³cenia. W kan. 1420 § 4 domaga siê on, aby

70 Por. KKKat n. 1554: �...Nauka katolicka, wyra¿ona w liturgii, Urz¹d Nauczyciel-
ski i sta³a praktyka Ko�cio³a uznaj¹, ¿e istniej¹ dwa stopnie uczestniczenia w kap³añ-
stwie Chrystusa: episkopat i prezbiterat. Diakonat jest przeznaczony do pomocy im
i s³u¿enia. Dlatego pojêcie sacerdos � kap³an � oznacza obecnie biskupów i prezbite-
rów, a nie diakonów...�; Commission théologique internationale, Le Diakonat: Évolu-
tion et perspectives, w: Enchiridion Vaticanum. Documenti ufficiali della Santa Sede
2002, Tom 21, Bologna bdw, s. 764nn.

71 Por. G. Erlebach, A. Dziêga, J. Krukowski, R. Sztychmiler, Komentarz do Ko-
deksu Prawa Kanonicznego..., dz. cyt., s. 35.

72 Por. Integer, w: J. Sondel, S³ownik ³aciñsko-polski dla prawników i history-
ków..., dz. cyt., s. 506.

73 Por. Fama, w: J. Sondel, S³ownik ³aciñsko-polski dla prawników i history-
ków..., dz. cyt., s. 373.

74 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne wed³ug Kodeksu Jana Paw³a II, Tom 4...,
dz. cyt., s. 187; G. Erlebach, A. Dziêga, J. Krukowski, R. Sztychmiler, Komentarz do
Kodeksu Prawa Kanonicznego..., dz. cyt., s. 35.

75 Por. L. Thomassin, Ancienne & nouvelle discipline de l�Église..., dz. cyt., s. 585.
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wikariusz s¹dowy by³ nie tylko bieg³y w prawie kanonicznym, a wiêc zna³
zarówno prawo materialne, jak i procesowe, posiada³ znajomo�æ juryspruden-
cji rotalnej, mia³ odpowiednie do�wiadczenie s¹dowe, ale tak¿e aby mia³ tytu³
doktora prawa kanonicznego lub przynajmniej by³ licencjatem prawa kano-
nicznego. Wymóg ten jest istotny, jak zauwa¿aj¹ komentatorzy, poniewa¿ wi-
kariusz s¹dowy bez odpowiedniego wykszta³cenia kanonicznego i co siê z tym
wi¹¿e bez odpowiedniego zasobu wiedzy teoretycznej nie móg³by sprawnie
wype³niaæ zadañ zwi¹zanych ze swoim urzêdem. Istnieje co prawda mo¿li-
wo�æ powo³ania na urz¹d oficja³a tak¿e kap³ana, który nie posiada wymaga-
nych stopni naukowych, ale jedynie dla powa¿nej przyczyny i dopiero po otrzy-
maniu wymaganej dyspensy, która jest specjalnie zarezerwowana Stolicy Apo-
stolskiej. Z. Grocholewski wyrazi³ opiniê, i¿ w przypadku gdyby taka dyspensa
nie zosta³a udzielona, oficja³ by³by � illegitimus. Stosownie do kan. 87 § 1 oraz
odpowiedzi udzielonej przez Sygnaturê Apostolsk¹ w dniu 1 lutego 1994 r. sam
biskup diecezjalny nie posiada uprawnieñ do tego, aby udzieliæ dyspensy
od wymogu posiadania przez oficja³a odpowiednich stopni akademickich.
W jednorazowych przypadkach dyspensy takiej mo¿e udzieliæ Sygnatura
Apostolska76.

Na ostatnim miejscu prawodawca wymieni³ warunek zwi¹zany z wie-
kiem. Wed³ug kan. 1420 § 4 wikariusz s¹dowy powinien mieæ ukoñczone trzy-
dzie�ci lat ¿ycia. Odpowiedni wiek, a co za tym idzie odpowiednio d³uga prak-
tyka s¹dowa s¹ gwarantem, ¿e oficja³ bêdzie bieg³ym kanonist¹, posiadaj¹cym
umiejêtno�æ stosowania, jak i interpretowania prawa oraz sprawiedliwego roz-
strzygania spraw s¹dowych. Ponadto oficja³, który jest starszy wiekiem, wyra-
¿a wiêksz¹ powagê urzêdu77.

3.4. Obowi¹zki i uprawnienia oficja³a

Wikariuszowi s¹dowemu z racji piastowania jego urzêdu nie przys³uguj¹
¿adne uprawnienia honorowe. Prawa i obowi¹zki za�, jakie mu przynale¿¹, s¹
zwi¹zane z wype³nianiem jego urzêdu. Dlatego te¿ oficja³ zobowi¹zany jest do
z³o¿enia przed objêciem swojego stanowiska przysiêgi, ¿e wype³ni swój urz¹d

76 Por. CIC 1983 kan. 87 § 1; Z. Grocholewski, �túdie z procesného kanonického
práva, Spišska Kapitula 1995, s. 49 i 60n; Z. Grocholewski, Alcune questioni attuali
concernenti lo stato e l�attività dei tribunali, con particolare riguardo alla situazio-
ne negli USA, �Monitor Ecclesiasticus� 114: 1989, III, s. 352�355; Code de droit cano-
nique annoté..., dz. cyt., s. 1251.

77 Por. G. Erlebach, A. Dziêga, J. Krukowski, R. Sztychmiler, Komentarz do Ko-
deksu Prawa Kanonicznego..., dz. cyt., s. 35; T. Pieronek, Normy ogólne kanoniczne-
go procesu s¹dowego..., dz. cyt., s. 101; Code de droit canonique annoté..., dz. cyt.,
s. 1250.
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w sposób okre�lony prawem i ¿e zachowa tajemnicê urzêdow¹ w zakresie
i w sposób oznaczony normami prawnymi78.

Poszczególne zadania, jakie ma oficja³ do spe³nienia, komentatorzy klasy-
fikuj¹ jako te, które s¹ zwi¹zane z trybuna³em79, oraz te, które ma on do spe³-
nienia poza trybuna³em80.

Gdy chodzi o pierwsz¹ kategoriê obowi¹zków, to wi¹¿¹ siê one z jego
jurysdykcj¹ w sferze s¹dowej. Oficja³ mo¿e dzia³aæ jako unicus iudex, stano-
wi¹c trybuna³ jednoosobowy. W tym przypadku do jego obowi¹zków jako sê-
dziego nale¿y rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw, które nie s¹ zarezerwo-
wane trybuna³owi kolegialnemu. Ponadto, zgodnie z kan. 1424, mo¿e on sobie
w takich sprawach dobraæ jednego lub dwóch asesorów, którzy bêd¹ pe³nili
funkcjê konsultacyjn¹81.

W sprawach zarezerwowanych trybuna³owi kolegialnemu wikariusz
s¹dowy przewodniczy trybuna³owi82. Ponadto powo³uje on sêdziów do roz-
strzygniêcia spraw zarezerwowanych trybuna³owi kolegialnemu. Czyni to
turnusami, wed³ug ustalonego porz¹dku, o ile biskup nie postanowi³ przeciwnie
w poszczególnych przypadkach83. Z bardzo wa¿nej przyczyny wikariusz
s¹dowy mo¿e zmieniaæ sk³ad sêdziów desygnowanych do rozpatrzenia danej
sprawy. Wed³ug opinii jurysprudencji gravissima causa, która uprawnia ofi-
cja³a do takiej zmiany sk³adu sêdziowskiego, to np. �mieræ sêdziego, zrzeczenie
siê lub utrata przez niego urzêdu84.

Wikariusz s¹dowy wype³nia równie¿ zadania o charakterze administracyj-
nym, które s¹ �ci�le z³¹czone z wykonywaniem w³adzy s¹downiczej. Nale¿y
do nich miêdzy innymi wyznaczanie spraw do rozpatrzenia przez trybuna³
jednoosobowy lub kolegialny. W przypadku gdy w s¹dzie jest wiêcej spraw,
wyznacza wiceoficja³a, a nawet w wyj¹tkowych sytuacjach innego sêdziego
na przewodnicz¹cego kolegium sêdziowskiego. W takiej sytuacji ka¿dy z nich

78 Por. CIC 1983 kan. 833, n. 5; CIC 1983 kan. 471, n. 1 i n. 2.
79 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne wed³ug Kodeksu Jana Paw³a II, Tom 4...,

dz. cyt., s. 185nn; T. Pawluk, Kanoniczny proces ma³¿eñski..., dz. cyt., s. 59nn;
G. Erlebach, A. Dziêga, J. Krukowski, R. Sztychmiler, Komentarz do Kodeksu Prawa
Kanonicznego..., dz. cyt., s. 41.

80 Por. CIC kan. 463 § 1, n. 2; J. Dyduch, W. Górlaski, E. Górecki, J. Krukowski,
M. Sitarz, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Ksiêga II Lud Bo¿y, Tom 2,1,
Pallotinum 2005, s. 338nn.

81 Por. CIC 1983 kan. 1424; G. Erlebach, s. 39.
82 Por. CIC 1983 kan. 1426 § 2; G. Erlebach, A. Dziêga, J. Krukowski, R. Sztychmi-

ler, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego..., dz. cyt., s. 42.
83 Por. CIC 1983 kan. 1425 § 3; CIC 1983 kan. 1426 § 2.
84 Por. CIC 1983 kan. 1425 § 5; CIC 1983 kan. 1449 § 2; G. Erlebach, A. Dziêga,

J. Krukowski, R. Sztychmiler, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego..., dz. cyt.,
s. 41.
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prowadzi swoje sprawy od pocz¹tku a¿ do koñca85. Oficja³ czuwa tak¿e nad
tym, aby nie by³o ¿adnych w¹tpliwo�ci i nadu¿yæ co do to¿samo�ci osób wy-
stêpuj¹cych w procesie86. Przywo³uje do porz¹dku lub karze osoby, które ubli-
¿y³y s¹dowi87. Oprócz zadañ administracyjnych z³¹czonych z wykonywaniem
w³adzy s¹dowej oficja³ wype³nia równie¿ obowi¹zki czysto administracyjne.
Do owych obowi¹zków nale¿y miêdzy innymi rozdzielanie pracy podw³adnym,
troszczenie siê o zaopatrzenie biblioteki s¹dowej itp.88.

Wikariusz s¹dowy oprócz zadañ o charakterze obiektywnym ma tak¿e do
zrealizowania obowi¹zki czysto subiektywne. W pierwszym rzêdzie do tego
rodzaju obowi¹zków nale¿y rzetelne wype³nianie zadañ w trybunale oraz za-
chowanie tajemnicy urzêdowej89. Ponadto nie mo¿e przyjmowaæ ¿adnych po-
darunków z racji prowadzenia sprawy90. Pe³ni¹c swoje obowi¹zki, oficja³ musi
równie¿ pamiêtaæ, ¿e jego urz¹d posiada wymiar duszpasterski. Dlatego powi-
nien on mieæ na uwadze dobro duchowe procesuj¹cych siê stron i nie powinien
pozwoliæ, aby proces s¹dowy przyniós³ im jak¹� szkodê duchow¹. Powinien
te¿ w taki sposób kierowaæ przyjêtymi sprawami s¹dowymi, aby doprowadziæ
je do koñca w terminie przepisanym przez prawo91.

Do zadañ oficja³a, które nie wi¹¿¹ siê z trybuna³em, ale nale¿¹ do jego
obowi¹zków, prawodawca zalicza powinno�æ uczestniczenia w synodzie die-
cezjalnym. Wikariusz s¹dowy wed³ug kan. 463 § 1, 2o powinien byæ wezwany
na synod diecezjalny i zobowi¹zany jest w nim uczestniczyæ92.

3.5. Wspó³praca oficja³a z wiceoficja³em
i innymi pracownikami s¹du

Pierwszym i najwa¿niejszym wspó³pracownikiem wikariusza s¹dowego
jest wiceoficja³. Ten sam kan. 1420, który stanowi w paragrafie pierwszym, ¿e
na biskupie diecezjalnym ci¹¿y prawny obowi¹zek ustanowienia oficja³a w die-
cezji, w kolejnym paragrafie � trzecim � upowa¿nia biskupa do mianowania

85 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne wed³ug Kodeksu Jana Paw³a II, Tom 4...,
dz. cyt., s. 186; Ten¿e, Kanoniczny proces ma³¿eñski..., dz. cyt., s. 59.

86 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne wed³ug Kodeksu Jana Paw³a II, Tom 4...,
dz. cyt., s. 186.

87 Por. CIC 1983 kan. 1470 § 2.
88 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne wed³ug Kodeksu Jana Paw³a II, Tom 4...,

dz. cyt., s. 186; T. Pawluk, Kanoniczny proces ma³¿eñski..., dz. cyt., s. 60.
89 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne wed³ug Kodeksu Jana Paw³a II, Tom 4...,

dz. cyt., s. 186.
90 Por. CIC 1983 kan. 1456.
91 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne wed³ug Kodeksu Jana Paw³a II, Tom 4...,

dz. cyt., s. 186.
92 Por. CIC 1983 kan. 463 § 1, n. 2.
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pomocniczego wikariusza s¹dowego, lub nawet kilku93. O ile biskup musi mia-
nowaæ oficja³a, o tyle wiceoficja³a lub wiceoficja³ów mianuje tylko wtedy, gdy
ze wzglêdu na ilo�æ pracy s¹dowej oficja³owi jest potrzebna lub po¿yteczna
pomoc. Wiceoficja³ posiada, podobnie jak oficja³, zwyczajn¹ w³adzê s¹dzenia,
a wiêc i jego jurysdykcja zwi¹zana jest z urzêdem. Pomocniczy wikariusz
s¹dowy rozpatruje sprawy nie w imieniu oficja³a, ale w imieniu biskupa diece-
zjalnego. Wiceoficja³ stanowi z oficja³em jeden urz¹d, przy czym podlega
bezpo�rednio oficja³owi, gdy¿ jest jego pomocnikiem. Przy wyrokowaniu po-
mocniczy wikariusz s¹dowy nie jest zobowi¹zany do stosowania siê do opinii
lub nakazów oficja³a ani biskupa. Pomocniczy wikariusz s¹dowy mo¿e zastê-
powaæ wikariusza s¹dowego, gdy jest on nieobecny lub dozna³ przeszkody.
Wtedy wype³nia wszystkie jego zadania. Zazwyczaj jednak w trybunale istnie-
je podzia³ pracy i wiceoficja³ spe³nia za oficja³a tylko niektóre zadania. Warto
jeszcze zwróciæ uwagê na wzmiankê M. Pastuszki o zwyczaju prawnym,
który zosta³ wprowadzony przez Prefekta Sygnatury Apostolskiej kard.
F. Robertiego. Otó¿, powo³uj¹c siê na praktykê istniej¹c¹ w Trybuna³ach
Wikariatu Rzymu, wprowadzi³ on w ¿ycie zasadê, wed³ug której do oficja³a
nale¿y rozk³ad prac s¹dowych miêdzy siebie i wiceoficja³a94.

W�ród wspó³pracowników oficja³a s¹ te¿ sêdziowie, których ustanawia
na urzêdzie biskup diecezjalny. Wikariusz s¹dowy, jak ju¿ to wcze�niej zosta³o
zasygnalizowane, powo³uje sêdziów do rozpatrywania spraw zarezerwowa-
nych trybuna³owi kolegialnemu per turnum, wed³ug ustalonego porz¹dku. Po-
nadto, zgodnie z kan. 1429, spo�ród sêdziów wchodz¹cych w sk³ad kolegium
wyznacza ponensa, czyli relatora, który na zebraniu sêdziów referuje sprawê
i redaguje wyrok na pi�mie. Do oficja³a nale¿y równie¿ rozpatrzenie, na wnio-
sek strony � stosownie do kan. 1449 § 2 � spraw wpadkowych o wy³¹czenie
sêdziego z procesu95.

Wikariusz s¹dowy pe³ni funkcjê nie tylko prezesa trybuna³u ko�cielnego,
ale równie¿ bezpo�redniego prze³o¿onego wszystkich jego pracowników �
wiceoficja³a i sêdziów, ale równie¿ audytora, notariusza, obroñców itp. Pe³ni
on te¿ funkcjê niejako moderatora trybuna³u, czyli osoby kontroluj¹cej i koor-
dynuj¹cej prace urzêdników s¹du96.

93 Por. CIC 1983 kan. 1420 § 1 i § 3.
94 Por. G. Erlebach, A. Dziêga, J. Krukowski, R. Sztychmiler, Komentarz do

Kodeksu Prawa Kanonicznego..., dz. cyt., s. 35; M. Pastuszko, Oficja³ i wiceo-
ficja³ w procesie o niewa¿no�æ ma³¿eñstwa, �Prawo Kanoniczne�, 21 (1978), nr 1�2,
s. 293n.

95 CIC 1983 kan. 1421 § 1; CIC 1983 kan. 1425 § 3; CIC 1983 kan. 1429; CIC 1983
kan. 1449 § 2; G. Erlebach, A. Dziêga, J. Krukowski, R. Sztychmiler, Komentarz do
Kodeksu Prawa Kanonicznego..., dz. cyt., s. 46 i 75.

96 Por. Komentarz do Instrukcji procesowej �Dignitas connubii�..., dz. cyt., s. 79.
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3.6. Utrata urzêdu

Z kan. 1422 dowiadujemy siê, ¿e wikariusz s¹dowy powinien byæ miano-
wany na okre�lony czas. Przy czym prawodawca nie okre�la, jak d³ugo taka
kadencja ma trwaæ, pozostawiaj¹c to swobodnemu uznaniu biskupów. W opi-
nii komentatorów zamys³em prawodawcy nie by³o precyzowanie, przez jaki
czas oficja³ ma pe³niæ swój urz¹d, gdy¿ to zale¿ne jest od ró¿norakich okolicz-
no�ci. Kadencyjno�æ z jednej strony zapewnia stabilno�æ urzêdu oficja³a, chro-
ni jego niezawis³o�æ wobec w³adzy diecezjalnej, zabezpiecza sprawne funkcjo-
nowanie trybuna³u oraz zapewnia poczucie bezpieczeñstwa stronom procesu.
Z drugiej za� strony chroni wolno�æ biskupa w obsadzaniu stanowisk ko�ciel-
nych. Niektóre Konferencje Episkopatów, np. Austrii, Szwajcarii, reguluj¹
kwestiê d³ugo�ci trwania kadencji oficja³a w prawie partykularnym, stanowi¹c,
i¿ wikariusz s¹dowy powinien byæ mianowany na okres 5 lat. Przy czym bi-
skup mo¿e mianowaæ tê sam¹ osobê na urz¹d oficja³a na nastêpn¹ kadencjê
lub mo¿e mianowaæ kogo� innego. Oficja³ traci swój urz¹d wraz z up³ywem
kadencji, na jak¹ zosta³ mianowany. Ani Kodeks Prawa Kanonicznego, ani
Instrukcja procesowa Dignitas connubii nie rozstrzygaj¹, czy oficja³ mo¿e
dalej pe³niæ swój urz¹d po up³ywie terminu jego kadencji, gdyby np. biskup nie
mianowa³ nowego oficja³a. Wiadomo jednak, ¿e wraz z up³ywem czasu okre-
�lonego w nominacji wygasa jego w³adza97.

W sytuacji wakansu stolicy biskupiej oficja³ nie traci swojego urzêdu ani
nie mo¿e byæ usuniêty przez administratora diecezjalnego, stosownie do zasa-
dy sede vacante nihil innovetur. Oficja³ nie potrzebuje te¿ zatwierdzenia ze
strony administratora98. Natomiast po objêciu urzêdu przez nowego biskupa
diecezjalnego � w my�l kan. 1420 § 5 � wymagane jest zatwierdzenie oficja³a
na urzêdzie. Brak takiego zatwierdzenia, w opinii komentatorów, jest uwa¿any
za koniec kadencji wikariusza s¹dowego. Biskup powinien w takim przypadku
mianowaæ nowego oficja³a99.

Oficja³, wed³ug kan. 1422, mo¿e byæ usuniêty z urzêdu przez biskupa tylko
z powodu prawnie uznanej i powa¿nej przyczyny100. Przytoczon¹ powy¿ej normê
przedstawiciele jurysprudencji odczytuj¹ z uwzglêdnieniem kan. 184, kan. 192,
kan. 193 §§ 1�3 oraz kan. 194. Uwzglêdniaj¹c wspomniane kanony, przyczy-
nami utraty przez wikariusza s¹dowego urzêdu mo¿e byæ przeniesienie go na

97 Por. CIC 1983 kan. 184 § 1; Erlebach, s. 37; Komentarz do Instrukcji procesowej
�Dignitas connubii�..., dz. cyt., s. 88n; Code de droit canonique annoté..., dz. cyt.,
s. 1253.

98 CIC 1983 kan. 1422; CIC 1983 kan. 428 § 1.
99 Por. Komentarz do Instrukcji procesowej �Dignitas connubii�..., dz. cyt., s. 88.

100 Por. G. Erlebach, A. Dziêga, J. Krukowski, R. Sztychmiler, Komentarz do Ko-
deksu Prawa Kanonicznego..., dz. cyt., s. 37.
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inny urz¹d lub usuniêcie z urzêdu. W tym drugim przypadku, stosownie do kan.
194, powodem mo¿e byæ utrata stanu duchownego, publiczne odstêpstwo od
wiary, usi³owanie zawarcia ma³¿eñstwa. Instrukcja procesowa Dignitas con-
nubii w art. 75 dodaje jeszcze inne powody usuniêcia oficja³a z jego urzêdu,
a mianowicie: pope³nienie przez niego przestêpstwa przeciwko powierzonemu
urzêdowi lub uniemo¿liwianie prawid³owego wymiaru sprawiedliwo�ci, spo-
wodowane niedbalstwem, nieudolno�ci¹, czy te¿ nadu¿yciami101.

Rezygnacja lub osi¹gniêcie wieku emerytalnego to kolejne przyczyny utraty
urzêdu przez oficja³a. Rezygnacja polega na z³o¿eniu na rêce biskupa diece-
zjalnego zrzeczenia siê urzêdu102. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ przepisy kodeksowe
nie okre�laj¹ wieku emerytalnego dla oficja³a. Wydaje siê, ¿e wiek emerytalny
dla wikariusza s¹dowego mo¿e byæ okre�lony przez prawo partykularne103.

*  *  *

W niniejszym artykule ukazana zosta³a w zarysie instytucja oficja³a diece-
zjalnego. Gdy chodzi o genezê tego urzêdu, to istniej¹ ró¿ne teorie. Jedne
z nich bior¹ pod uwagê dzia³ania biskupów, które w �redniowieczu zmierza³y
do tego, aby zmniejszaæ kompetencjê archidiakonów. Inne zwracaj¹ uwagê na
wprowadzenie prawa rzymskiego do kanonistyki. Niektórzy autorzy uwa¿aj¹,
¿e wykrystalizowanie siê urzêdu oficja³a by³o przyczynowane tak¿e warunka-
mi historycznymi i spo³ecznymi.

Pierwsze oficjalaty pojawi³y siê ok. XII wieku we Francji. Oficja³ od po-
cz¹tku by³ zasadniczo sêdzi¹ ko�cielnym, który wykonywa³ swoj¹ jurysdykcjê
w imieniu biskupa. We Francji w czasach tzw. Ancien Regimu oficja³ pe³ni³
zadania sêdziego ko�cielnego, ale równie¿ zajmowa³ siê s¹dzeniem spraw cy-
wilnych. Tak¹ pozycjê straci³ on na skutek uchwalenia ustaw z sierpnia 1790
roku. W okresie XIV�XVI wieku uformowa³ siê urz¹d wikariusza s¹dowego
generalnego, a obok niego urz¹d tzw. oficja³a foralnego. Oficja³ generalny
rezydowa³ w stolicy biskupiej i posiada³ jurysdykcjê s¹dow¹ na terenie ca³ej
diecezji, w odniesieniu do wszystkich spraw. Natomiast w³adza oficja³a
okrêgowego ograniczona by³a terytorialnie do okre�lonej czê�ci diecezji, a tak-
¿e pod wzglêdem kompetencji, gdy¿ oficja³ foralny móg³ rozstrzygaæ sprawy
o mniejszym znaczeniu. W Polsce istnia³y odstêpstwa od tej zasady. Oficjalaty
foralne zaniknê³y w XIX wieku.

101 Por. Dignitas connubii, art. 75.
102 Por. G. Erlebach, A. Dziêga, J. Krukowski, R. Sztychmiler, Komentarz do Ko-

deksu Prawa Kanonicznego..., dz. cyt., s. 37.
103 Por. Komentarz do Instrukcji procesowej �Dignitas connubii�..., dz. cyt., s. 88.
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Kolejnym wa¿nym etapem w rozwoju urzêdu oficja³a, ale tak¿e regulo-
wañ prawnych w tym temacie, by³o pojawienie siê Kodeksu Prawa Kanonicz-
nego z 1917 roku. Kodeks na³o¿y³ na biskupa obowi¹zek ustanowienia w swo-
jej diecezji oficja³a ze zwyk³¹, zastêpcz¹ jurysdykcj¹ s¹downicz¹. Stanowi³ on
razem z biskupem jeden trybuna³. W Kodeksie tym wymienione zosta³y wa-
runki stawiane kandydatom na urz¹d oficja³a oraz wyszczególniono zadania,
jakie oficja³ mia³ do spe³nienia.

Wed³ug aktualnie obowi¹zuj¹cego Kodeksu z 1983 r. oraz Instrukcji
procesowej Dignitas connubii urz¹d wikariusza s¹dowego jest niezbêdny
w kurii diecezjalnej. Biskup diecezjalny ma obowi¹zek ustanowienia w diecezji
oficja³a z w³adz¹ s¹downicz¹ zwyczajn¹, ale zastêpcz¹. Nie powinien on pe³-
niæ jednocze�nie funkcji oficja³a i wikariusza generalnego, chyba ¿e niewielki
obszar diecezji lub ma³a liczba spraw zalecaj¹ inaczej. Oficja³ powinien byæ, do
wa¿no�ci nominacji, kap³anem, doktorem albo licencjatem prawa kanoniczne-
go, maj¹cym ukoñczone co najmniej trzydzie�ci lat ¿ycia, powinien cieszyæ siê
dobr¹ s³aw¹. Stanowi on jeden trybuna³ z biskupem, ale nie mo¿e s¹dziæ spraw,
które biskup sobie zastrzeg³. Wikariusz s¹dowy powinien byæ mianowany na
okre�lon¹ kadencjê. Prawodawca nie chcia³ jednak sprecyzowaæ, jak d³ugo
ma ona trwaæ, poniewa¿ zale¿y to od ró¿nych okoliczno�ci. Oficja³ ma do wy-
pe³nienia zadania zwi¹zane z trybuna³em, s¹ to obowi¹zki s¹dowe, administra-
cyjno-s¹dowe i czysto administracyjne, ale równie¿ ma obowi¹zki, które nie
s¹ zwi¹zane z w³adz¹ s¹downicz¹, a mianowicie powinien on uczestniczyæ
w synodzie diecezjalnym. Oficja³ jest prze³o¿onym innych pracowników trybu-
na³u ko�cielnego, przy czym jego w³adza odno�nie do nich okre�lona jest prze-
pisami prawa. Wikariusz s¹dowy nie przestaje pe³niæ swojej funkcji w czasie
wakatu stolicy biskupiej, ale powinien byæ zatwierdzany przez nowego biskupa
diecezjalnego. Administrator diecezjalny nie mo¿e usun¹æ oficja³a z jego urzê-
du. Oficja³ mo¿e byæ odwo³any przez biskupa diecezjalnego, ale tylko dla po-
wa¿nej, prawnej przyczyny.

Résumé

LA CHARGE DE VICAIRE JUDICIAIRE

ET SES DEVOIRS

Dans son article – La charge de vicaire judiciaire et ses devoirs – l’auteur
présente l’ensemble des faits qui ont concouru à la création et formation de la charge
de vicaire judiciaire, puis il présente l’histoire de la charge de l’official et les normes
du droit canonique à ce sujet.

Il existe differents théories sur l’origine de la charge de l’official: L. Thommasin
écrit, que l’apparition de l’official est un épisode de la lutte engagée par les évêques

Urz¹d i zadania wikariusza s¹dowego
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pour réduire la compétence des archidiacres. P. Fournier assigne un second motif
à l’institution de l’official qui est une conséquence de l’introduction de droit romaine
dans le droit canonique. Les autres auteurs écrivent que l’origine de la charge
de l’official sont des causes historiques et sociaux. La charge de l’official fait son
apparition au XII-ème siècle. En Moyen Âge l’official est un juge ecclésiastique.
Il exerce ses fonctions au nom de l’évêque. Pendant toute la durée de l’Ancien Régime
l’official a été reconnu en France par l’autorité ecclésiastique comme par le pouvoir
civil. L’official a perdu en France son caractère civil par l’effet de la loi d’août 1790.
Dans les XIV–XVI siècles c’est la charge de l’official forain. Vers la fin du XIV-ème et
au cours du XV-ème siècles les diocèses français, polonais et allemands furent divisés
en circonscriptions judiciaires dites officialités ayant à leur tête des officiaux forains.
Dans XIX-ème siècle la charge de l’official forains a disparu. Le Code du 1917 était une
étape valable dans le développement de la charge de l’official, mais aussi de régularisa-
tions légales à ce sujet. Selon les disposition du Code de droit canonique de 1983
et l’instruction Dignitas connubii, la charge de vicaire judiciaire est un élément néces-
saire de la curie diocésaine. L’évêque diocésain est tenu de constituer un vicaire judi-
ciaire ayant  pouvoir ordinaire de juger, différent du vicaire général. L’ homme qui
exerce le pouvoir de l’ official devrait être prêtre, docteur ou licencié en droit canoni-
que, âgé au moins  de trente ans. Le Vicaire judiciaire constitue un seul et même tribunal
avec l’évêque, mais il ne peut pas juger des causes que l’évêque s’est réservées.
Le vicaire judiciaire est nommé pour un temps déterminé. Le législateur n’a pas voulu
préciser la durée de son mandat. Il a préféré que la durée en soit fixée, selon les diverses
circonstances. L’ official ne cesse pas de remplir ses fonctions pendant le siège vacant,
mais il a besoin d’être confirmé dans son charge par le nouvel évêque. L’official ne de-
vrait pas être révoqué que dans une cause légitime et grave.

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 Teologicz-
nych�, �Kieleckim Przegl¹dzie Diecezjalnym� oraz w �Obecnych�.
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Ks. Józef Wroceñski SCJ � Warszawa

UDZIA£ WIERNYCH �WIECKICH

W WYKONYWANIU W£ADZY RZ¥DZENIA

W KO�CIELE PARTYKULARNYM

Wstêp

Ko�ció³ jako wspólnota Ludu Bo¿ego otrzyma³ zadanie kontynuowania
Chrystusowego dzie³a zbawiania �wiata. Z samej jego natury nieustannie wy-
p³ywa wezwanie skierowane do wszystkich ochrzczonych, aby aktywnie w³¹-
czali siê na miarê otrzymanych charyzmatów i indywidualnych mo¿liwo�ci
w wype³nianie misji Ko�cio³a. Tê wspólnotê Ludu Bo¿ego, do której zostaje siê
w³¹czonym przez chrzest �wiêty, konstytuuj¹ dwie podstawowe kategorie wier-
nych: �wiêci szafarze, czyli duchowni i �wieccy. Na przestrzeni wieków histo-
rii Ko�cio³a prawnie okre�lany udzia³ poszczególnych kategorii wiernych
w realizacji misji zbawczej Ko�cio³a ulega³ zmianom. W pierwszych gminach
chrze�cijañskich, w których istnia³o silne poczucie wspólnoty, nie oddzielano
duchownych od �wieckich. W nied³ugim jednak czasie zarysowa³y siê ró¿nice
miêdzy wspomnianymi grupami wiernych, polegaj¹ce na �cis³ej rezerwacji
pewnych funkcji i urzêdów przeznaczonych wy³¹cznie dla duchownych. W IV
wieku po edykcie mediolañskim Ko�ció³ dozna³ powa¿nych przemian instytu-
cjonalno-organizacyjncyh, a duchowni wrêcz stali siê kategori¹ uprzywilejo-
wan¹. Nast¹pi³ okres oddalania siê wiernych �wieckich od aktywnego udzia³u
w spe³nianiu funkcji administracyjnych i s¹dowych w Ko�ciele. W ten sposób
utrwali³ siê miêdzy wiernymi mocno akcentowany na ró¿nych p³aszczyznach
podzia³ na dwa stany: duchownych i �wieckich. Proces ten doprowadzi³ do
zupe³nej bierno�ci wiernych �wieckich w realizacji pos³annictwa Ko�cio³a
i przejêcia prawie ca³kowitej odpowiedzialno�ci przez duchownych, a w kon-
sekwencji do zredukowania do minimum udzia³u �wieckich w realizacji powie-
rzonej im misji w Ko�ciele. Utar³o siê przekonanie, ¿e w³a�ciwa dzia³alno�æ
apostolska Ko�cio³a wraz z przynale¿n¹ jej sfer¹ w³adzy rz¹dzenia nale¿y
wy³¹cznie do hierarchii ko�cielnej.

�Kieleckie Studia Teologiczne�
8 (2009), s. 215�230
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Dopiero na prze³omie wieku XIX i XX na skutek upowszechniaj¹cego siê
zjawiska zorganizowanej dzia³alno�ci �wieckich, tak¿e w Ko�ciele, zaczê³a siê
rodziæ �wiadomo�æ, pochodz¹ca jeszcze z okresu Ko�cio³a pierwotnego, natu-
ralnej jedno�ci wiernych: duchownych i �wieckich. Ukoronowaniem tego proce-
su sta³a siê pog³êbiona przez Sobór Watykañski II refleksja nad natur¹ Ko�cio³a.
Powrót do �róde³ biblijnych i patrystycznych pozwoli³ odkryæ na nowo prawdê
o wspólnocie Ludu Bo¿ego, jako wspólnoty równych w godno�ci i wspó³odpo-
wiedzialnych wiernych, którzy wprawdzie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ ze wzglêdu
na otrzymane dary, ale tworz¹ ten sam Ko�ció³. Pos³ugiwanie hierarchiczne, jak
i apostolstwo �wieckich uzupe³niaj¹ siê wzajemnie, gdy¿ stanowi¹ wspólnie jed-
no pos³annictwo Ko�cio³a. Sobór podkre�la³, ¿e pos³uga duszpasterska �wiêtych
szafarzy nie osi¹gnie w³a�ciwej skuteczno�ci bez aktywnego udzia³u wiernych
�wieckich. Z kolei apostolstwo �wieckich musi byæ zawsze realizowane w ra-
mach misji ca³ego Ko�cio³a i w �cis³ej ³¹czno�ci z pasterzami.

Nauka Soboru Watykañskiego II oparta na za³o¿eniu, ¿e wykonywanie
apostolatu i zwi¹zanej z nim w³adzy rz¹dzenia w Ko�ciele nie mo¿e pozostaæ
zastrze¿one wy³¹cznie duchownym, sta³a siê podstaw¹ reformy prawa ko�-
cielnego. St¹d te¿ prawodawca nowego Kodeksu otworzy³ przed wiernymi
�wieckimi szerokie mo¿liwo�ci zaanga¿owania siê w ¿ycie Ko�cio³a na wszyst-
kich jego p³aszczyznach. Tym samym przywróci³ wiernym �wieckim zdolno�æ
do udzia³u w sprawowaniu w³adzy rz¹dzenia w Ko�ciele. Nale¿y te¿ zauwa-
¿yæ, ¿e owa zdolno�æ dotyczy tak mê¿czyzn, jak i kobiet. Zosta³ tym samym
przezwyciê¿ony problem mo¿liwo�ci udzia³u kobiet w wykonywaniu jurysdyk-
cji ko�cielnej. W ten sposób wierni �wieccy realizuj¹ swój udzia³ w misji
pasterskiej. W rzeczywisto�ci przybiera to ró¿ne formy, pocz¹wszy od spra-
wowania urzêdów ko�cielnych, poprzez uczestnictwo w ko�cielnej w³adzy rz¹-
dzenia i publicznym wypowiadaniu zdania w sprawach wspólnoty ko�cielnej,
a¿ po udzielanie rad. Niniejsze opracowanie zmierza do przedstawienia kwestii
udzia³u wiernych �wieckich w wykonywaniu w³adzy rz¹dzenia w Ko�ciele
partykularnym. Je�li za� chodzi o szczegó³owe regulacje prawne powy¿szej
kwestii, to z tej racji, ¿e w³adzê dzieli siê na ustawodawcz¹, wykonawcz¹
i sadownicz¹, wydaje siê stosowne wskazanie mo¿liwo�ci przyznanych tutaj
wiernym �wieckim w poszczególnych sektorach w³adzy rz¹dzenia.

1. Udzia³ wiernych �wieckich
w sprawowaniu w³adzy ustawodawczej

W Ko�ciele partykularnym w³adzê ustawodawcz¹ posiadaj¹, oprócz
Biskupa Rzymu i Kolegium Biskupów1, Konferencje Biskupów2, synody

1 Por. KPK/1983, kan. 333 § 1; 336.
2 Por. tam¿e, kan. 455 § 1 i § 4.
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partykularne3 i biskup diecezjalny4. Mo¿na mówiæ jednak o pewnym udziale
wszystkich duchownych i wiernych �wieckich w wykonywaniu tej w³adzy.
Je�li chodzi o tych drugich, generaln¹ zasadê ich udzia³u we w³adzy rz¹dzenia
podaje prawodawca w Kodeksie Prawa Kanonicznego. I chocia¿ prawodaw-
ca wyra�nie stwierdza, ¿e tylko ci, którzy otrzymali �wiêcenia, s¹ zdolni, zgod-
nie z przepisami prawa, do sprawowania w³adzy rz¹dzenia, to jednak dodaje,
¿e w wykonywaniu tej w³adzy mog¹, zgodnie z przepisami prawa, wspó³dzia-
³aæ wierni �wieccy5. Dokonuje siê to przede wszystkim na etapie przygoto-
wawczym, poprzedzaj¹cym wydanie przez kompetentny podmiot okre�lonych
aktów ustawodawczych6. Wk³ad wiernych �wieckich w tworzenie prawa ko�-
cielnego ujawnia siê g³ównie poprzez ró¿nego rodzaju inicjatywy ustawodaw-
cze oraz tworzenie prawa zwyczajowego. Wyra¿a siê to tak¿e poprzez
tworzenie projektów nowego prawa podczas prac synodalnych oraz na forum
ró¿nych rad i stowarzyszeñ7. Nale¿y podkre�liæ, ¿e pomimo tego, i¿ jest to
zawsze g³os doradczy, to jednak dziêki temu realizuje siê owo wspó³dzia³anie.

1.1. Udzia³ w synodach

Prawodawca kodeksowy w�ród synodów rozró¿nia synody partykularne
i synod diecezjalny. Pierwsze, czyli synod plenarny i prowincjalny, s¹ wy³¹cz-
nie zebraniami biskupów okre�lonego terytorium. Synod plenarny gromadzi
z g³osem decyduj¹cym biskupów wszystkich Ko�cio³ów partykularnych tej sa-
mej Konferencji Biskupów8, synod prowincjalny za� biskupów Ko�cio³ów par-
tykularnych tej samej prowincji ko�cielnej9. Synod diecezjalny natomiast nie
jest zebraniem biskupów, lecz wybranych kap³anów i innych wiernych Ko�cio-
³a partykularnego, którzy �wiadcz¹ pomoc biskupowi diecezjalnemu dla dobra
lokalnej wspólnoty10. We wszystkich tych synodach prawodawca przewiduje
równie¿ udzia³ wiernych �wieckich. Jest to efekt dowarto�ciowania przez
Sobór Watykañski II roli czynnika wspólnotowego. Na tej podstawie wierni
�wieccy s¹ pe³noprawnymi cz³onkami synodów partykularnych i diecezjalnych,

3 Por. tam¿e, kan. 445.
4 Por. tam¿e, kan. 381 § 1.
5 Por. tam¿e, kan. 129.
6 Por. W. Góralski, Udzia³ laikatu w sprawowaniu w³adzy rz¹dzenia w Ko�ciele,

�Chrze�cijanin w �wiecie� 20 (1988), nr 178, s. 83.
7 Por. J. Dyduch, Obowi¹zki i prawa wiernych �wieckich w prawodawstwie

posoborowym, Kraków 1985, s. 164.
8 Por. KPK/1983, kan. 439 § 1 i 443 § 1.
9 Por. tam¿e, kan. 440.

10 Por. tam¿e, kan. 460. Szerzej na ten temat por. K. Dullak, Ecclesia semper refor-
manda. Zjawisko synodalno�ci w Polsce po Soborze Watykañskim II, Szczecin 2007,
s. 14�21.
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chocia¿ jedynie z g³osem doradczym11. Synody posoborowe cechuj¹ siê silnym
ukierunkowaniem duszpasterskim, powinny wiêc anga¿owaæ ca³¹ lokaln¹ wspól-
notê wierz¹cych, zarówno duchownych, jak i wiernych �wieckich, w proces
pog³êbienia wiary, odnowy moralno�ci i dyscypliny ko�cielnej oraz poszukiwa-
nia nowej hierarchii warto�ci, zbudowanej w oparciu o Ewangeliê. Udzia³
w takich zgromadzeniach jest jedn¹ z wielu mo¿liwo�ci realizacji przez wier-
nych �wieckich, na mocy zakorzenienia w powszechnym kap³añstwie, wspó³-
odpowiedzialno�ci za Ko�ció³12. Dotyczy to zw³aszcza synodów diecezjalnych,
udzia³ wiernych �wieckich bowiem w synodach partykularnych jest bardziej
zdominowany przez uczestników z g³osem decyduj¹cym. Uczestnictwo wier-
nych �wieckich w komisjach synodalnych przygotowuj¹cych projekty uchwa³
synodalnych stwarza mo¿liwo�æ kszta³towania ich tre�ci. Ponadto w fazie kon-
sultacji nad wypracowanymi schematami przysz³ych uchwa³, zw³aszcza gdy
chodzi o synod diecezjalny, niema³y wp³yw mog¹ mieæ wierni �wieccy uczest-
nicz¹cy w komisjach, zespo³ach studyjnych, synodalnych krêgach dyskusyj-
nych13. Pozostali wierni �wieccy, którzy nie otrzymali nominacji do poszcze-
gólnych tematycznych komisji synodalnych, maj¹ wp³yw, chocia¿ w ró¿nym
stopniu, na efekty synodu. Swoje zaanga¿owanie wyra¿aj¹ poprzez udzielanie
wsparcia modlitewnego oraz udzia³ w pracach parafialnych zespo³ów syno-
dalnych. Biskup diecezjalny jest nawet prawnie zobowi¹zany, aby do udzia³u
w synodzie wezwaæ odpowiedni¹ liczbê uczestników reprezentuj¹cych ca³¹
wspólnotê diecezjaln¹, tak¿e wiernych �wieckich14. Nale¿y te¿ dodaæ, ¿e tak
ukonstytuowane zgromadzenie wiernych tylko wtedy spe³ni swoje zadania,
je�li bêdzie je o¿ywiaæ duch autentycznego zaanga¿owania i dialogu.

Udzia³ wiernych �wieckich w dziele synodalnym nie koñczy siê z chwil¹
zamkniêcia synodu. Wszyscy bowiem wierni s¹ odpowiedzialni za wprowadze-
nie nowego ustawodawstwa w ¿ycie Ko�cio³a partykularnego. Dokonaæ ma siê
to najpierw przez osobiste przyjêcie, a nastêpnie realizacjê na miarê swoich

11 Por. KPK/1983, kan. 443 § 4 i 463 § 1, n. 5. Por. tak¿e W. Wójcik, Ze studiów nad
synodami polskimi, Lublin 1982, s. 5; W. Góralski, Pozycja prawna osób �wieckich
w Ko�ciele wed³ug nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, �Prawo Kanoniczne�,
28 (1985), nr 1�2, s. 55; J. Dudziak, Synod diecezjalny, jego struktura i rola w Ko�ciele
partykularnym (Refleksja kanonistyczno-pastoralna), �Colloquium salutis � Wro-
c³awskie Studia Teologiczne�, 16 (1984), s. 58.

12 Por. W. Góralski, O rozumienie roli laikatu w Ko�ciele, �Miesiêcznik Pasterski
P³ocki�, 78 (1993), s. 115; J. Dudziak, Synod diecezjalny, jego struktura i rola..., dz.
cyt., s. 60.

13 Por. W. Góralski, Udzia³ laikatu w sprawowaniu w³adzy rz¹dzenia w Ko�-
ciele, �Chrze�cijanin w �wiecie�, 20 (1988), nr 178, s. 84.

14 Por. J. Dyduch, �wieccy w s³u¿bie Ko�cio³owi w �wietle adhortacji �Christi-
fideles laici�, �Prawo Kanoniczne�, 33 (1990), nr 3�4, s. 73; W. Góralski, III Synod
Diecezji Kieleckiej, �Miesiêcznik Pasterski P³ocki�, 78 (1993), nr 6, s. 411.
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mo¿liwo�ci i kompetencji we wszystkich wspólnotach duszpasterskich. O re-
cepcjê uchwa³ synodalnych przez poszczególne wspólnoty maj¹ zadbaæ, w pierw-
szym rzêdzie, zespo³y synodalne. St¹d te¿ jest rzecz¹ wskazan¹, aby po zakoñ-
czeniu synodu nie rozwi¹zywaæ zespo³ów synodalnych. Ponadto ich cz³onkowie
mog¹ stanowiæ trzon rad parafialnych, tworzonych wed³ug nowego statutu, lub
w ca³o�ci przekszta³ciæ siê w tego rodzaju parafialne gremia doradcze15.

Pewnej formy po�redniego wp³ywu wiernych �wieckich na kszta³t okre-
�lonych aktów ustawodawczych mo¿na dopatrywaæ siê w uprawnieniu do przed-
stawiania przez wiernych pasterzom Ko�cio³a w³asnych potrzeb duchowych,
jak równie¿ w³asnych ¿yczeñ. Ponadto przys³uguje im prawo, a niekiedy obo-
wi¹zek, wyjawiania swojego zdania �wiêtym pasterzom w sprawach dotycz¹-
cych dobra Ko�cio³a, a nawet podawania go do wiadomo�ci innym wiernym16,
co mo¿e zostaæ wykorzystane podczas prac synodalnych. W ten sposób uchwa-
³y synodalne staj¹ siê wspólnym dzie³em wspólnoty diecezjalnej17.

1.2. Udzia³ w kolegialnych organach doradczych

W³adza ustawodawcza w Ko�ciele partykularnym nie jest sprawowana
wy³¹cznie na synodach. Owszem biskup diecezjalny sprawuje j¹ uroczy�cie na
synodzie diecezjalnym, ale najczê�ciej w codziennej pos³udze pasterskiej, wyda-
j¹c dekrety ogólne, a w sensie szerszym podejmuj¹c decyzje administracyjne lub
formu³uj¹c nakazy indywidualne. W tym procesie wykonywania w³adzy rz¹dze-
nia istotn¹ rolê mog¹ odegraæ inni wierni, tak duchowni, jak i �wieccy, dziêki
radom i sugestiom przedk³adanym pasterzowi diecezji w ramach ró¿nych diece-
zjalnych gremiów doradczych. Sobór Watykañski II, podkre�laj¹c ogromne zna-
czenie zasady kolegialno�ci w Ko�ciele powszechnym, wskaza³ jednocze�nie na
konieczno�æ jej obecno�ci w Ko�ciele partykularnym. Dziêki temu pojawi³y siê
w jego strukturze ró¿ne rady jako nowe instytucje ustrojowe, których cz³onkami
mog¹ byæ wierni �wieccy. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e wierni zgromadzeni
w ró¿nych diecezjalnych kolegiach doradczych, wyra¿aj¹c swojemu biskupowi

15 Por. Przemówienie Jana Paw³a II na zakoñczenie synodu duszpasterskiego,
w: III Synod Diecezji Kieleckiej 1984�1991, Kielce 1992, s. 26; Regulamin Zespo³ów
Synodalnych III Synodu Kieleckiego, �Kielecki Przegl¹d Diecezjalny�, 60 (1984), nr 4,
s. 217�220; K. Dullak, Ecclesia semper reformanda. Zjawisko synodalno�ci w Pol-
sce..., dz. cyt., s. 284�285.

16 Por. KPK/1983, kan. 212 § 2 i 3; W. Góralski, Udzia³ laikatu w sprawowaniu
w³adzy..., dz. cyt., s. 84.

17 Por. Kongregacja Biskupów, Instrukcja Ecclesiae imago, nr 163�165, w: Ustrój
hierarchiczny Ko�cio³a. Wybór �róde³, red. M. Sitarz, W. Kacprzyk, Lublin 2006, s. 481�
�483; Kongregacja Biskupów, Dyrektorium Apostolorum Successores, nr 168�175,
w: Ustrój hierarchiczny Ko�cio³a. Wybór �róde³, red. M. Sitarz, W. Kacprzyk, Lublin
2006, s. 632�635.

Udzia³ wiernych �wieckich w wykonywaniu w³adzy rz¹dzenia...



220

opiniê, czy te¿ przedk³adaj¹c sugestie, pomagaj¹ mu nie tylko w wype³nianiu
pasterskich zadañ, ale maj¹ du¿y wp³yw na kszta³towanie siê ustawodawstwa
diecezjalnego. Biskup ze swej strony powinien stworzyæ wiernym mo¿liwo�ci
korzystania z ich uprawnieñ i sam chêtnie wykorzystywaæ wszelkie okazje kon-
taktu z wiernymi18. Tak pojête wspó³dzia³anie mo¿e przybieraæ ró¿norakie for-
my, pocz¹wszy od bli¿ej nieokre�lonych, spontanicznych spotkañ przy ró¿nych
okazjach, po �ci�le zaplanowan¹ wspó³pracê instytucjonaln¹ za po�rednictwem
rad diecezjalnych, funkcjonuj¹cych w diecezji zgodnie z przepisami prawa19. Po�ród
nich najwa¿niejsz¹ rolê odgrywaj¹ diecezjalna rada duszpasterska i rada do spraw
ekonomicznych.

Powo³anie przez biskupa diecezjalnej rady duszpasterskiej zgodnie z po-
stanowieniem prawodawcy pozostaje fakultatywne, chocia¿ wydaje siê, ¿e
okoliczno�ci pasterskie wiêkszo�ci diecezji sprawiaj¹, i¿ jej powo³anie staje
siê obligatoryjne20. Rada ma jedynie g³os doradczy i w swej dzia³alno�ci jest
ca³kowicie zale¿na od biskupa diecezjalnego, który j¹ powo³uje do istnienia,
zwo³uje i przewodniczy jej posiedzeniom. W swoim sk³adzie personalnym rada
ma byæ organem reprezentuj¹cym Lud Bo¿y danej diecezji, dlatego te¿ biskup
powinien okre�liæ sposób powo³ywania jej cz³onków, troszcz¹c siê o to, aby
odpowiednio byli reprezentowani duchowni, cz³onkowie instytutów ¿ycia kon-
sekrowanego, a przede wszystkim wierni �wieccy21. Za po�rednictwem rady
duszpasterskiej, której wierni �wieccy s¹ pe³noprawnymi cz³onkami, mog¹ oni
wyra¿aæ swoj¹ odpowiedzialno�æ za Ko�ció³ partykularny i wspó³pracowaæ
z duchownymi na najwy¿szym szczeblu diecezji. W celu zapewnienia owocno-
�ci dzia³ania wszyscy cz³onkowie, tak duchowni, osoby zakonne, jak i wierni
�wieccy, powinni posiadaæ odpowiednie przymioty: pozostawaæ w pe³nej ³¹cz-
no�ci z Ko�cio³em, posiadaæ pewn¹ wiarê, odznaczaæ siê chrze�cijañsk¹ gorli-
wo�ci¹ i roztropno�ci¹, posiadaæ dobr¹ opiniê w�ród wiernych oraz posiadaæ
konieczne kompetencje w sprawach publicznych Ko�cio³a22. Podstawowym

18 Por. Instrukcja Ecclesiae imago, nr 208.
19 Por. M. ̄ urowski, Hierarchiczne funkcje zarz¹dzania Ko�cio³em, t. II, Warsza-

wa 1979, s. 177; J. Dyduch, Obowi¹zki i prawa wiernych �wieckich..., dz. cyt., s. 175.
20 Por. KPK/1983, kan. 511; Instrukcja Ecclesiae imago, nr 204; Dyrektorium Apo-

stolorum Successores, nr 185. Szerzej na ten temat por. J. Wroceñski, Diecezjalna Rada
Duszpasterska w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego, �Prawo Kanoniczne�, 34
(1991), nr 3�4, s. 106.

21 Por. KPK/1983, kan. 512; Dyrektorium Apostolorum Successores, nr 185;
W. Góralski, Udzia³ laikatu w sprawowaniu w³adzy..., dz. cyt., s. 86.

22 Por. KPK/1983, kan. 512 § 3. Por. tak¿e W. Góralski, Pozycja prawna osób
�wieckich w Ko�ciele wed³ug nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, �Prawo Kano-
niczne�, 28 (1985), nr 1�2, s. 55; J. Dyduch, Obowi¹zki i prawa wiernych �wieckich...,
dz. cyt., s. 178; W. Góralski, O rozumieniu roli laikatu w Ko�ciele, �Miesiêcznik Pa-
sterski P³ocki�, 78 (1993), s. 115; J. Dyduch, Wierni �wieccy w nowym Katechizmie
Ko�cio³a Katolickiego, �Notificationes�, 131 (1993), nr 4�6, s. 332.
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zadaniem rady duszpasterskiej jest wspieranie biskupa w rozwi¹zywaniu
ró¿nych problemów duszpasterskich. Z tej te¿ racji cz³onkowie rady powinni
spe³niaæ swoje zadania poprzez badanie, omawianie konkretnych zagadnieñ
oraz wyci¹ganie praktycznych wniosków i przedstawianie ich wiernie bisku-
powi. Dlatego te¿ zaleca siê, aby rada pracowa³a na co dzieñ w ró¿nych
komisjach lub sekcjach tematycznych, co z kolei wymaga od jej cz³onków
sumiennego wype³niania obowi¹zków i aktywno�ci na posiedzeniach.

Zgodnie z postanowieniem prawodawcy kodeksowego w ka¿dej diecezji
nale¿y ustanowiæ radê do spraw ekonomicznych. Jej zadaniem jest �wiadcze-
nie pomocy biskupowi diecezjalnemu we wszystkich sprawach materialnych
Ko�cio³a partykularnego, przede wszystkim poprzez ich planowanie i kontro-
lowanie23. Rada ta powinna sk³adaæ siê przynajmniej z trzech wiernych,
bieg³ych w sprawach ekonomicznych, znaj¹cych dobrze prawo cywilne i od-
znaczaj¹cych siê prawo�ci¹24. Cz³onkami rady mog¹ byæ równie¿ wierni �wiec-
cy. Takie rozumienie przepisu cytowanego kanonu jest konsekwencj¹ upraw-
nienia przyznanego wiernym �wieckim przez prawodawcê kodeksowego.
Chodzi o mo¿liwo�æ udzia³u odpowiednio przygotowanych wiernych �wiec-
kich w wykonywaniu w³adzy administracyjnej na szczeblu diecezjalnym
poprzez uczestnictwo w radach dzia³aj¹cych zgodnie z przepisem prawa25.

Z dzia³alno�ci¹ rady do spraw ekonomicznych zwi¹zany jest urz¹d ekono-
ma, który równie¿ wspomaga biskupa diecezjalnego w zarz¹dzaniu dobrami
materialnymi diecezji26. Z tej te¿ racji diecezja musi posiadaæ ekonoma, miano-
wanego przez biskupa na okres piêciu lat, z mo¿liwo�ci¹ przed³u¿enia kadencji.
Ekonom, którym mo¿e byæ równie¿ osoba �wiecka, winien posiadaæ du¿e do-
�wiadczenie na polu ekonomiczno-administracyjnym i znaæ prawo kanoniczne
oraz cywilne dotycz¹ce ko�cielnych dóbr materialnych27. Swoje zadania eko-
nom wype³nia pod nadzorem rady do spraw ekonomicznych i zwierzchnic-
twem biskupa diecezjalnego.

Biskup diecezjalny w celu lepszego sprawowania troski pasterskiej mo¿e
równie¿ okazjonalnie lub na sta³e powo³ywaæ inne zespo³y konsultacyjne, takie
jak komisje, rady, których cz³onkami, zgodnie ze swoimi kompetencjami i uzdol-
nieniami, mog¹ byæ wierni �wieccy. Zazwyczaj w Ko�cio³ach partykularnych

23 Por. KPK/1983, kan. 492 § 1; Dyrektorium Apostolorum Successores, nr 193;
S. Dubiel, Uprawnienia maj¹tkowe Ko�cio³a Katolickiego w Polsce, w �wietle Ko-
deksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Konkordatu z 1993 roku i ustaw synodal-
nych, Lublin 2007, s. 159�160.

24 Por. KPK/1983, kan. 492 § 1.
25 Por. KPK/1983, kan. 228 § 2; W. Góralski, Udzia³ laikatu, w sprawowaniu

w³adzy..., dz. cyt., s. 86.
26 Por. KPK/1983, kan. 494.
27 Por. Dyrektorium Apostolorum Successores, nr 193.
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biskupi powo³uj¹ np. Komisjê �piewu i Muzyki Ko�cielnej28, Komisjê do Spraw
Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego29, Komisjê Nadzoru Budownictwa
Ko�cielnego30, Komisjê Sztuki Ko�cielnej31, czy te¿ Radê do Spraw Spo³ecz-
nych32, Radê do Spraw Powo³añ33, Radê Misyjn¹34, Radê do Spraw M³odzie-
¿y35, Radê Katechetyczn¹36. Te i inne gremia konsultacyjne tworzone na po-
ziomie diecezji stwarzaj¹ dla wiernych �wieckich p³aszczyznê wspó³pracy
z duchownymi, a tak¿e daj¹ im realny udzia³ w realizacji ich odpowiedzialno�ci
za Ko�ció³ partykularny.

2. Udzia³ w sprawowaniu w³adzy wykonawczej

Udzia³ wiernych �wieckich w dziedzinie sprawowania w³adzy wykonaw-
czej jest bardziej ró¿norodny ni¿ w przypadku w³adzy ustawodawczej. Prawo-
dawca kodeksowy stwarza szerokie perspektywy udzia³u wiernych �wieckich
w wype³nianiu okre�lonych urzêdów i funkcji w administracji ko�cielnej. Sta-
nowi o tym wyra�nie dyspozycja kodeksowa pozwalaj¹ca odpowiednio przy-
gotowanym wiernym �wieckim na pe³nienie, za pozwoleniem pasterzy Ko�-
cio³a, tych urzêdów i pos³ug, które wolno im piastowaæ zgodnie z przepisami
prawa37. Chodzi tu o urzêdy i pos³ugi na wszystkich poziomach organizacji
ko�cielnej, zarówno na p³aszczy�nie diecezji, np. kuria diecezjalna, jak równie¿
na ni¿szych szczeblach, a zw³aszcza w parafii. Dotyczy to g³ównie zakresu
spraw duszpasterskich i zarz¹du dobrami materialnymi Ko�cio³a. Szczególn¹

28 Por. Regulamin Diecezjalnej Komisji �piewu i Muzyki Ko�cielnej, w: I Synod
Diecezji Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej, Koszalin 1990, s. 178.

29 Por. Statut Diecezjalnej Komisji do Spraw Liturgii i Duszpasterstwa Litur-
gicznego, w: Statuty I Synodu Diecezji Pelpliñskiej, Pelplin 2001, s. 126�130.

30 Por. Statut Komisji Nadzoru Budownictwa Ko�cielnego Archidiecezji Bia³o-
stockiej, w: I Synod Archidiecezji Bia³ostockiej, Bia³ystok 2000, s. 254�255.

31 Por. Statut Komisji Sztuki Ko�cielnej Archidiecezji Bia³ostockiej, w: I Synod
Archidiecezji Bia³ostockiej, Bia³ystok 2000, s. 252�253.

32 Por. Statut Arcybiskupiej Rady Spo³ecznej, w: I Synod Archidiecezji Bia³o-
stockiej, Bia³ystok 2000, s. 249; Statut Rady Spo³ecznej Archidiecezji Przemyskiej,
w: Synod Archidiecezji Przemyskiej 1995�2000, Przemy�l 2000, s. 214.

33 Por. Dzie³o Powo³añ w Diecezji Czêstochowskiej, w: II Synod Diecezji Czêsto-
chowskiej, Czêstochowa 1987, s. 253�254.

34 Por. Statuty Archidiecezji Lwowskiej w Lubaczowie, Lubaczów 1990 (msp),
s. 70; IV Synod Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 1990, s. 74.

35 Por. Synod Archidiecezji Wroc³awskiej 1985�1991, Wroc³aw 1995, s. 272.
36 Por. Regulamin Diecezjalnej Rady Katechetycznej, w: Pierwszy Synod Diece-

zji Warszawsko-Praskiej, Warszawa 2000, s. 211�213.
37 Por. KPK/1983, kan. 228 § 1; J. Dyduch, Obowi¹zki i prawa wiernych �wiec-

kich..., dz. cyt., s. 156.
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form¹ udzia³u we w³adzy wykonawczej, jak¹ przewiduje obecny Kodeks, jest
powierzenie osobom �wieckim troski o parafiê w sytuacji braku kap³ana38.
I chocia¿ nie chodzi tu o samodzielne kierowanie parafi¹ przez osobê �wieck¹,
lecz tylko o jej wspó³udzia³ w zarz¹dzaniu parafi¹ pod przewodnictwem jakie-
go� innego kap³ana posiadaj¹cego uprawnienia proboszczowskie, to jednak
sytuacja taka daje konkretny udzia³ w pasterskiej trosce Ko�cio³a. Ponadto
nale¿y te¿ wspomnieæ o mo¿liwo�ci wystêpowania osoby �wieckiej w roli �wiad-
ka urzêdowego przy zawieraniu ma³¿eñstw wed³ug zwyczajnej formy kano-
nicznej39.

2.1. Kuria diecezjalna

Kuria diecezjalna odgrywa pierwszoplanow¹ rolê w �wiadczeniu pomocy
biskupowi diecezjalnemu w sprawowaniu w³adzy wykonawczej. Jako instytu-
cja sk³adaj¹ca siê z osób i urzêdów niesie biskupowi pomoc w zarz¹dzaniu ca³¹
diecezj¹, zw³aszcza w kierowaniu dzia³alno�ci¹ pastersk¹, w administrowaniu
diecezj¹ i w wykonywaniu w³adzy s¹downiczej40. Kuria powinna wiêc byæ
narzêdziem poszukiwania, sporz¹dzania i wprowadzania w ¿ycie planu dusz-
pasterskiego, który biskup rozwa¿a ze swoimi radami. Ponadto do niej nale¿y
zachowywanie tradycyjnej dyscypliny i praktyki Ko�cio³a lokalnego w kiero-
waniu i zarz¹dzaniu diecezj¹, która stoi ponad zmienno�ci¹ jednostek i poszcze-
gólnych instytucji41. Do biskupa diecezjalnego nale¿y swobodne powierzanie
urzêdów w kurii osobom, które charakteryzuj¹ siê odpowiednimi kompeten-
cjami w danej dziedzinie, gorliwo�ci¹ duszpastersk¹ i nieskazitelno�ci¹ ¿ycia
chrze�cijañskiego42. Prawodawca zaleca, aby przy obsadzaniu poszczegól-
nych urzêdów biskup zasiêgn¹³ opinii niektórych kap³anów i �wieckich, zgod-
nie ze sposobami, które uzna za stosowne43.

W kurii diecezjalnej powinien byæ ustanowiony kanclerz, którego zada-
niem jest troska o sporz¹dzanie i wysy³anie akt kurialnych oraz strze¿enie ich
w miejscowym archiwum. Jednak¿e zadania kanclerza nie zawê¿aj¹ siê jedy-
nie do tych sektorów. Prawo partykularne mo¿e bardziej precyzowaæ jego
kompetencje, powierzaj¹c mu np. obowi¹zki notariusza lub sekretarza kurii44.

38 Por. KPK/1983, kan. 517 § 2.
39 Por. tam¿e, kan. 1112 § 1. Szerzej na ten temat por. W. Góralski, Ko�cielne prawo

ma³¿eñskie, Warszawa 2006, s. 232�233; T. Pawluk, Prawo kanoniczne wed³ug Ko-
deksu Jana Paw³a II, T. III, Prawo ma³¿eñskie, Olsztyn 1984, s. 181�183.

40 Por. KPK/1983, kan. 469; Instrukcja Ecclesiae imago, nr 200; Dyrektorium
Apostolorum Successores, nr 177.

41 Por. Instrukcja Ecclesiae imago, nr 200.
42 Por. KPK/1983, kan. 157 i 470; Dyrektorium Apostolorum Successores, nr 177.
43 Por. Dyrektorium Apostolorum Successores, nr 177.
44 Por. KPK/1983, kan. 482 § 1 i 3; Dyrektorium Apostolorum Successores, nr 180.
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Prawo to powinno równie¿ okre�liæ relacjê kanclerza z innymi g³ównymi
urzêdami kurii. W przeciwieñstwie do poprzedniego prawodawca nowego
Kodeksu nie zastrzega urzêdu kanclerza tylko dla duchownych, mo¿e on byæ
powierzany tak¿e wiernym �wieckim. Prawodawca domaga siê jedynie, aby
kandydaci do tego urzêdu odznaczali siê nieposzlakowan¹ opini¹ i byli ponad
wszelkim podejrzeniem oraz by odznaczali siê bieg³o�ci¹ w sprawach kano-
nicznych i w praktyce administracyjnej45. W razie konieczno�ci, lub zgodnie
z uznaniem biskupa, kanclerza mo¿e wspomagaæ wicekanclerz, posiadaj¹cy
takie same uprawnienia jak kanclerz. Ponadto, je�li zachodzi potrzeba, oprócz
kanclerza biskup mo¿e ustanowiæ innych notariuszy. Urz¹d ten mog¹ równie¿
pe³niæ wierni �wieccy, z wy³¹czeniem spraw, w których opinia kap³ana mog³a-
by byæ nara¿ona na niebezpieczeñstwo. W takich przypadkach notariuszem
powinien byæ kap³an46.

Biskup diecezjalny korzysta z pomocy kanclerza i notariuszy w sporz¹-
dzaniu dokumentów o charakterze prawnym, jak na przyk³ad ró¿nego rodzaju
akta jurysdykcyjne, dekrety, indulty itd., aby ich tre�æ by³a precyzyjna47.

W�ród urzêdów kurialnych, które mog¹ piastowaæ wierni �wieccy, pra-
wodawca kodeksowy wymienia równie¿ urz¹d cenzora ksi¹¿ek. Kandydaci
na ten urz¹d powinni jednak odznaczaæ siê wiedz¹ i kierowaæ siê zdrow¹ na-
uk¹ i roztropno�ci¹48.

Warto tu jeszcze przypomnieæ o roli rad diecezjalnych i komisji, zw³aszcza
rady duszpasterskiej, rady ekonomicznej, komisji kurialnych, o których ju¿ by³a
mowa w poprzednim punkcie niniejszego opracowania w ramach omawiania
ich roli w wykonywaniu w³adzy ustawodawczej i ich wp³ywu na kszta³towanie
siê prawodawstwa partykularnego. Wymienione gremia doradcze, w których
uczestnicz¹ wierni �wieccy, odgrywaj¹ równie¿ wielk¹ rolê w wykonywaniu
w³adzy wykonawczej w Ko�ciele partykularnym.

2.2. Udzia³ wiernych �wieckich
w parafialnych strukturach zarz¹dzania

Zgodnie z nauk¹ ostatniego Soboru parafia jest wspólnot¹ wiary, kultu
i mi³o�ci. Dopiero w tak pojêtej wspólnocie wszyscy wierni mog¹ poczuwaæ

45 Por. KPK/1917, kan. 372; KPK/1983, kan. 482 i 483; por. J. Dyduch, Obowi¹zki
i prawa wiernych �wieckich..., dz. cyt., s. 167; W. Góralski, Pozycja prawna osób
�wieckich w Ko�ciele wed³ug nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, �Prawo Kano-
niczne�, 28 (1985), nr 1�2, s. 53.

46 Por. KPK/1983, kan. 483 § 2.
47 Por. Dyrektorium Apostolorum Successores, nr 180.
48 Por. KPK/1983, kan. 830 § 1; W. Góralski, Udzia³ laikatu w sprawowaniu

w³adzy..., dz. cyt., s. 86.
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siê do wspó³odpowiedzialno�ci za Ko�ció³ oraz anga¿owaæ siê apostolsko49.
Za wykonywanie w tej wspólnocie misji nauczania, u�wiêcania i rz¹dzenia
odpowiedzialny jest proboszcz. Powinien on jednak to potrójne zadanie wype³-
niaæ we wspó³pracy nie tylko z innymi duszpasterzami, ale tak¿e w granicach
prawa z wiernymi �wieckimi. Prawodawca kodeksowy, a tak¿e ¿ycie parafial-
ne stwarzaj¹ wiele mo¿liwo�ci do takiej wspó³pracy. Wierni �wieccy podejmu-
j¹ odpowiedzialno�æ za wspólnotê parafialn¹, przedstawiaj¹c swoje opinie, ini-
cjatywy i postulaty w sprawach odnosz¹cych siê do jej funkcjonowania lub te¿
uczestnicz¹c w dzia³alno�ci ró¿nych rad, zespo³ów, stowarzyszeñ50. Pierwszo-
rzêdn¹ rolê w tym wzglêdzie odgrywa parafialna rada duszpasterska51. Jest to
najwa¿niejsze gremium doradcze w dziedzinie duszpasterskiej, a jednocze�nie
p³aszczyzna wspó³pracy duchownych i �wieckich na poziomie parafii. St¹d te¿
na cz³onków parafialnej rady duszpasterskiej powinni byæ powo³ywani ci wier-
ni, którzy chc¹ ofiarnie podj¹æ odpowiedzialno�æ za Ko�ció³ i dzia³aæ w s³u¿bie
dla  jego rozwoju. Prawodawca kodeksowy bli¿ej nie okre�la przymiotów wy-
maganych od kandydatów na cz³onków rady. Wydaje siê jednak, ¿e powinni
oni cieszyæ siê uznaniem lokalnej spo³eczno�ci, byæ czynnie zaanga¿owani
w ¿ycie Ko�cio³a, posiadaæ cechy moralne i umys³owe przydatne w ¿yciu wspól-
noty parafialnej, a przede wszystkim byæ gorliwymi katolikami i mieæ dobr¹
opiniê. Posiadanie takich przymiotów sprawi, ¿e uczestnictwo w radzie bêdzie
efektywne. Istotn¹ spraw¹ jest równie¿ reprezentatywno�æ rady. Jej sk³ad oso-
bowy musi zatem w miarê mo¿no�ci odzwierciedlaæ strukturê religijno-spo-
³eczn¹ oraz terytorialn¹ danej parafii. Bez wzglêdu na p³eæ i wykszta³cenie
winni znale�æ w niej miejsce wierni reprezentuj¹cy ró¿ne stany, grupy zawodo-
we, wiekowe czy terytorialne parafii, a wiêc przedstawiciele duchowieñstwa,
instytutów ¿ycia konsekrowanego, je�li s¹ obecne na terenie parafii, kateche-
tów, grup nieformalnych, rodziców i m³odzie¿y. Wa¿n¹ spraw¹ jest równie¿
ilo�æ cz³onków omawianego gremium. Prawodawca sprawê tê pozostawia
roztropnej decyzji biskupa diecezjalnego. Nale¿y jednak przypuszczaæ, ¿e
sk³ad osobowy rady zale¿eæ bêdzie od wielko�ci i potrzeb parafii. Nie powin-
na ona byæ zbyt ma³ym gremium, poniewa¿ nie spe³ni wówczas wymogu

49 Por. KPK/1983, kan. 515; Konstytucja Lumen gentium, nr 26; Dekret Christus
Dominus, nr 30; Dyrektorium Apostolorum Successores, nr 212.

50 Por. J. Dyduch, Obowi¹zki i prawa wiernych �wieckich..., dz. cyt., s. 175;
Ten¿e, J. Dyduch, �wieccy w s³u¿bie Ko�cio³owi w �wietle adhortacji �Christifideles
laici�, �Prawo Kanoniczne�, 33 (1990), nr 3�4, s. 66; J. Krukowski, Prawa i obowi¹zki
laikatu w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego, �Chrze�cijanin w �wiecie�, 15 (1983),
nr 5, s. 66.

51 Por. KPK/1983, kan. 536; Dyrektorium Apostolorum Successores, nr 211;
W. Góralski, O rozumienie roli laikatu w Ko�ciele, �Miesiêcznik Pasterski P³ocki�,
78 (1993), s. 115.
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reprezentatywno�ci, ale te¿ nie powinna liczyæ zbyt wielu cz³onków, gdy¿ zmniej-
szy to jej operatywno�æ52.

Z faktu przynale¿no�ci do parafialnej rady duszpasterskiej wyp³ywa sze-
reg zadañ. Ka¿dy radny jest przede wszystkim zobowi¹zany do uczestniczenia
w posiedzeniach, czynnego udzia³u w pracach i realizacji postanowieñ rady.
Cz³onkowie maj¹ prawo, a nawet obowi¹zek, wyra¿ania opinii w sprawach
duszpasterstwa parafialnego oraz wystêpowania z wnioskami i propozycjami
dotycz¹cymi o¿ywiania dzia³alno�ci pasterskiej. W czasie wizytacji parafii maj¹
te¿ prawo do spotkania i rozmowy z biskupem lub dziekanem53.

Do zadañ parafialnej rady duszpasterskiej nale¿y nie tylko wspomaganie
proboszcza w wype³nianiu jego zadañ pasterskich, ale równie¿ praca nad po-
g³êbianiem �wiadomo�ci religijnej wiernych, pobudzanie i rozwój inicjatyw apo-
stolskich w�ród parafian, czuwanie nad w³a�ciw¹ realizacj¹ i koordynacj¹
wszelkich poczynañ apostolskich, wyra¿anie opinii o ¿yciu wspólnoty lokalnej,
wspomaganie innych duchownych w pracy duszpasterskiej. Poprzez wszech-
stronn¹ analizê ¿ycia wspólnoty parafialnej oraz wyci¹ganie praktycznych
wniosków rada ma zmierzaæ do kszta³towania parafii jako �wiadomej wspól-
noty odpowiedzialnej za swoje pos³annictwo. Jej zalecenia stwarzaj¹ mo¿-
liwo�æ dobrego planowania zadañ duszpasterskich i owocnej ich realizacji.
Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e wszelkie propozycje i postanowienia rady maj¹
wy³¹cznie charakter doradczy. Decyzje dotycz¹ce ca³okszta³tu ¿ycia parafial-
nego podejmuje samodzielnie proboszcz54. Z drugiej jednak strony proboszcz
jest zobowi¹zany do powa¿nego traktowania sugestii i propozycji rady, do uwa¿-
nej ich analizy i w miarê mo¿liwo�ci do wprowadzania ich w ¿ycie. Wynikaj¹
one przecie¿ z troski o dobro Ko�cio³a, pe³niejszego rozeznania potrzeb parafii,
do�wiadczenia i kompetencji oraz znajomo�ci problemów wspó³czesnego ¿y-
cia, a tak¿e z innego punktu widzenia cz³onków rady. Kompetencje parafialnej
rady duszpasterskiej zgodnie z prawem powszechnym s¹ najczê�ciej bardzo
szczegó³owo okre�lone w opracowanych przez synody i zatwierdzonych przez
biskupów diecezjalnych statutach rad parafialnych. Nale¿y te¿ dodaæ, ¿e para-
fialna rada duszpasterska powinna �ci�le wspó³pracowaæ z diecezjaln¹ rad¹
duszpastersk¹.

Ogólnie pojête dobro parafii to nie tylko warto�ci i sprawy duchowe, lecz
równie¿ wszelkie �rodki materialne, które pomagaj¹ w budowaniu wspólnoty
parafialnej. Troska o tak szeroko rozumiane dobro Ko�cio³a w parafii nale¿y

52 Por. Statut wzorcowy Rady Parafialnej, w: Synod Archidiecezji Wroc³awskiej
1985�1991, Wroc³aw 1995, s. 428�431.

53 Por. Instrukcja o wizytacji biskupiej w parafii, w: IV Synod Diecezji Tarnow-
skiej, Tarnów 1990, s. 283�285; Instrukcja o wizytacji dziekañskiej, w: IV Synod Die-
cezji Tarnowskiej, Tarnów 1990, s. 285�288.

54 Por. KPK/1983, kan. 519 i kan. 536 § 2.
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do proboszcza, który jednak powinien w zarz¹dzie maj¹tkiem parafialnym ko-
rzystaæ z pomocy kompetentnych wiernych �wieckich. St¹d te¿ prawodawca
kodeksowy nakazuje powo³anie w ka¿dej parafii rady do spraw ekonomicz-
nych55, która ma wspieraæ proboszcza oraz pomagaæ mu we w³a�ciwym
spe³nianiu wszelkich czynno�ci dotycz¹cych zarz¹du maj¹tkiem parafialnym.
Cz³onkowie tej rady to przede wszystkim wierni �wieccy, spe³niaj¹cy okre�lo-
ne wymogi. Sk³ad osobowy rady jest ca³kowicie uzale¿niony od decyzji pro-
boszcza. Wydaje siê jednak, ¿e kandydaci na jej cz³onków powinni byæ lud�mi
g³êboko religijnymi, odznaczaj¹cymi siê poczuciem odpowiedzialno�ci za para-
fiê i roztropno�ci¹ oraz bieg³o�ci¹ w sprawach ekonomicznych i administracyj-
nych, pragn¹cy lojalnie wspó³pracowaæ z proboszczem, a tak¿e ciesz¹cy siê po-
wszechnym zaufaniem56. Proboszcz, okre�laj¹c sk³ad rady, powinien kierowaæ
siê zasad¹ reprezentatywno�ci, g³ównie w sensie spo³ecznym i terytorialnym.
Tak¿e, je�li chodzi o ilo�æ cz³onków, nale¿y wzi¹æ pod uwagê kryteria dotycz¹ce
sk³adu parafialnej rady duszpasterskiej, tzn. nie mo¿e ich byæ zbyt wielu ani te¿
zbyt ma³o. Decydowaæ o tym powinna wielko�æ parafii i jej potrzeby.

Omawiana rada swoje zadania wype³nia zgodnie z przepisami prawa
kanonicznego. Jej dzia³alno�æ reguluj¹ równie¿ statuty wydane przez biskupa
diecezjalnego57. Do jej kompetencji, zgodnie ze statutem, nale¿¹ przede wszyst-
kim sprawy gospodarcze, dotycz¹ce sfery maj¹tkowej i finansowej parafii.
Nie mo¿e natomiast ingerowaæ w dobra, które z mocy prawa przeznaczone
s¹ na utrzymanie proboszcza lub innych duchownych pracuj¹cych w parafii,
a tak¿e nie mo¿e ingerowaæ w inne dziedziny ¿ycia ko�cielnego. Szczegó³owy
zakres dzia³alno�ci rady, w miarê potrzeb zawê¿aj¹c go lub poszerzaj¹c,
w konkretnym przypadku mo¿e okre�liæ biskup diecezjalny.

Parafialna rada do spraw ekonomicznych jest organem doradczym i nie
mo¿e sobie ro�ciæ prawa do podejmowania decyzji wi¹¿¹cych w jakiejkolwiek
sprawie. Proboszcz jednak powinien rozs¹dnie i we w³a�ciwy sposób korzystaæ
z pomocy wiernych �wieckich, którym przecie¿ równie¿ zale¿y na dobru wspól-
noty parafialnej. W wa¿niejszych sprawach ekonomicznych ma on obowi¹zek
zasiêgniêcia opinii rady przed podjêciem ostatecznej decyzji. Ewentualne kon-
flikty czy powa¿ne ró¿nice stanowisk, jakie mog¹ powstaæ miêdzy proboszczem
a rad¹ w sprawach nale¿¹cych do jej kompetencji, rozstrzyga odpowiednia in-
stancja wy¿sza, np. dziekan, kuria, ostatecznie biskup diecezjalny58.

55 Por. tam¿e, kan. 537; Dyrektorium Apostolorum Successores, nr 211.
56 Por. Statut Parafialnej Rady Gospodarczej, w: IV Synod Diecezji Tarnowskiej,

Tarnów 1990, s. 307�309; Statut Parafialnej Rady Ekonomicznej, w: IV Synod Archi-
diecezji Warszawskiej, Warszawa 2003, s. 122�123.

57 Por. KPK/1983, kan. 537.
58 Por. Statut Parafialnej Rady Gospodarczej, art. 4.2, w: IV Synod Diecezji

Tarnowskiej, Tarnów 1990.
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3. Udzia³ wiernych �wieckich
w wykonywaniu w³adzy s¹downiczej

Prawodawca kodeksowy wyra�nie stanowi, ¿e wierni �wieccy maj¹ udzia³
w sprawowaniu w³adzy s¹downiczej59. Przewiduje on najpierw mo¿liwo�æ
pe³nienia przez wiernych �wieckich posiadaj¹cych odpowiednie przygotowa-
nie i kwalifikacje funkcji sêdziego ko�cielnego. Uprawnienie to jednak mo¿e
byæ zrealizowane tylko w okre�lonych okoliczno�ciach. Biskup diecezjalny mo¿e
ustanowiæ wiernego �wieckiego sêdzi¹ tylko po uzyskaniu zezwolenia Konfe-
rencji Biskupów. Ponadto wierny �wiecki nie mo¿e wystêpowaæ jako sêdzia
w sk³adzie jednoosobowym, lecz w razie konieczno�ci mo¿e tworzyæ, wraz
z duchownymi, jedynie kolegium sêdziowskie60. Mo¿na wnioskowaæ, ¿e wier-
ny �wiecki pe³ni¹cy funkcjê sêdziego i wchodz¹cy w sk³ad trybuna³u kolegial-
nego mo¿e zostaæ wyznaczony przez przewodnicz¹cego tego¿ trybuna³u do
funkcji ponensa, czyli relatora sprawy61.

Prawo kodeksowe przewiduje równie¿ mo¿liwo�æ pe³nienia przez wier-
nych �wieckich innych urzêdów s¹dowych. I tak wierny �wiecki mo¿e pe³niæ
urz¹d asesora, sêdzia jednoosobowy bowiem w ka¿dej sprawie mo¿e sobie
dobraæ nawet dwóch doradców �wieckich o odpowiednich kompetencjach,
którzy bêd¹ mu pomagali w procesie62. Ponadto sêdzia lub przewodnicz¹cy
trybuna³u mo¿e dla przeprowadzenia instrukcji sprawy wyznaczyæ spo�ród wier-
nych �wieckich audytora. Osoby podejmuj¹ce siê tej funkcji, je�li nie s¹ cz³on-
kami trybuna³u, powinny odznaczaæ siê dobrymi obyczajami, roztropno�ci¹
i wiedz¹ oraz byæ zatwierdzonymi przez biskupa63. Wierni �wieccy mog¹ rów-
nie¿ pe³niæ funkcjê notariusza s¹dowego z wy³¹czeniem spraw, w których opi-
nia kap³ana mog³aby byæ nara¿ona na niebezpieczeñstwo64. Ponadto wierni
�wieccy, odpowiednio przygotowani, ciesz¹cy siê dobr¹ opini¹ i posiadaj¹cy
stopieñ doktora lub licencjata z prawa kanonicznego mog¹ otrzymaæ od bisku-
pa diecezjalnego nominacjê na urz¹d rzecznika sprawiedliwo�ci lub obroñcê
wêz³a ma³¿eñskiego65. Wreszcie trzeba te¿ podkre�liæ, ¿e wierni �wieccy

59 Por. KPK/1983, kan. 228 § 1 w zwi¹zku z kan. 1421 § 2�3.
60 Por. KPK/1983, kan. 1421 § 2; W. Góralski, Udzia³ laikatu w sprawowaniu

w³adzy rz¹dzenia w Ko�ciele, �Chrze�cijanin w �wiecie�, 20 (1988), nr 178, s. 87;
J. Krukowski, Prawa i obowi¹zki laikatu w nowym Kodeksie..., dz. cyt.; W. Góralski,
Pozycja prawna osób �wieckich w Ko�ciele wed³ug nowego Kodeksu Prawa Kano-
nicznego, �Prawo Kanoniczne�, 28 (1985), nr 1�2, s. 53; J. Dyduch, Obowi¹zki i prawa
wiernych �wieckich..., dz. cyt., s. 167.

61 Por. KPK/1983, kan. 1429.
62 Por. tam¿e, kan. 1424.
63 Por. tam¿e, kan. 1428 § 1�2.
64 Por. tam¿e, kan. 1437 § 1 i kan. 483 § 2.
65 Por. tam¿e, kan. 1435.
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o odpowiednich kwalifikacjach mog¹ wystêpowaæ w s¹dzie ko�cielnym jako
adwokaci lub pe³nomocnicy. Osoby pe³ni¹ce funkcje adwokata powinni byæ
katolikami, chyba ¿e biskup diecezjalny zezwoli inaczej, doktorami prawa ka-
nonicznego lub prawdziwie bieg³ymi i zatwierdzonymi przez biskupa. Nomina-
cja mo¿e byæ udzielona do konkretnej sprawy na pro�bê strony procesowej lub
te¿ na trwa³e w formie sta³ego obroñcy dzia³aj¹cego przy danym trybunale66.

Powy¿sza analiza nasuwa stwierdzenie, ¿e udzia³ wiernych �wieckich
w wykonywaniu w³adzy s¹dowej jest do�æ szeroki. Warto zauwa¿yæ, ¿e tylko
pe³nienie funkcji sêdziego przez osoby �wieckie jest obwarowane restrykcj¹
uzyskania pozwolenia Konferencji Biskupów, pozosta³e funkcje w s¹downic-
twie ko�cielnym mog¹ oni spe³niaæ po otrzymaniu nominacji bezpo�rednio od
biskupa diecezjalnego.

Zakoñczenie

Wierni �wieccy poprzez przyjêcie chrztu �w. otrzymuj¹ na swój sposób
udzia³ w kap³añstwie Chrystusa. Uczestnicz¹c w kap³añstwie powszechnym,
nie mog¹ w sensie �cis³ym byæ podmiotami w³adzy rz¹dzenia w Ko�ciele, ale
dziêki tej partycypacji mog¹ mieæ udzia³, w �ci�le okre�lonych granicach,
w wype³nianiu funkcji pasterskiej. Ten¿e udzia³ przybiera ró¿norodne formy,
pocz¹wszy od uczestnictwa w potrójnej w³adzy rz¹dzenia, poprzez sprawo-
wanie urzêdów ko�cielnych i publiczne wypowiadanie swego zdania w spra-
wach wspólnoty ko�cielnej, po udzielanie rad hierarchii. Wydaje siê, ¿e do-
puszczenie wiernych �wieckich do aktywnego uczestnictwa we w³adzy
rz¹dzenia w Ko�ciele partykularnym stanowi jeden z bardziej charakterys-
tycznych rysów prawodawstwa posoborowego i obecnego Kodeksu. Nale¿y
jednak stosownie przygotowaæ wiernych �wieckich do podjêcia przys³uguj¹-
cych im zadañ i funkcji w tej dziedzinie. Jak pokazuje posoborowa historia
niektórych Ko�cio³ów w krajach zachodnich, powierzanie odpowiedzialnych
zadañ wiernym �wieckim bez nale¿ytego ich przygotowania nie przynios³o
spodziewanych owoców, a raczej przyczyni³o siê do pog³êbienia kryzysu reli-
gijno�ci, co te¿ wywo³uje okre�lone skutki w strukturze wewnêtrznej tych¿e
Ko�cio³ów.

66 Por. tam¿e, kan. 1483; kan. 1481 § 1 i kan. 1490.
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Sommario

LA PARTECIPAZIONE DEI FEDELI LAICI

NELL�ESERCIZIO DELLA POTESTÀ DI GOVERNO

NELLA CHIESA PARTICOLARE

L’Autore, nel suo studio, approfondisce l’argomento della partecipazione dei fe-
deli laici nell’esercizio della potestà di governo. Il principale fondamento teologico
della missione dei fedeli laici è la loro partecipazione nel sacerdozio di Cristo e nelle
sue tre funzioni: profetica, sacerdotale e regale. Questa ultima funzione si intende come
compito di guidare o governare la Chiesa. La terminologia di potestà di governo nella
Chiesa è adoperata dal Concilio Vaticano II, che ha abbandonato l’atteggiamento pas-
sivo nel trattamento dei fedeli laici. Il legislatore dell’attuale Codice, facendo riferimen-
to a molti documenti del medesimo Concilio, ha concesso ai fedeli laici un’effettiva
partecipazione nell’esercizio della potestà di governo nella Chiesa, sottolineando
però che essi non possono arrogarsi il diritto di entrare nell’ambito delle competenze
della gerarchia della Chiesa. L’Autore, mostrando le concrete soluzioni giuridiche,
chiarisce in che cosa consiste la partecipazione dei fedeli laici nell’esercizio della po-
testà di governo e l’ambito di tale partecipazione.

Ks. prof. dr hab. Józef WROCEÑSKI � ur. w 1952 r. w Moniuszkach, woj. pod-
laskie, Dziekan Wydzia³u Prawa Kanonicznego UKSW, kierownik Katedry Ustroju
Ko�cio³a. W ostatnich piêciu latach opublikowa³ ksi¹¿ki: Ksiêga Pami¹tkowa
Wydzia³u Prawa Kanonicznego ATK/UKSW 1954�2004, Zawarto�æ kwartalnika
�Prawo Kanoniczne� za lata 1958�2007, Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji
oraz 10 artyku³ów z zakresu prawa kanonicznego w pracach zbiorowych i czaso-
pismach.
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Dr hab. Dariusz Adamczyk � Kielce

WSPÓLNE CYTATY Z PIÊCIOKSIÊGU

W EWANGELIACH SYNOPTYCZNYCH

Wszyscy synoptycy zamieszczaj¹ w Ewangeliach kanonicznych staro-
testamentalne cytaty z Piêcioksiêgu. Tre�æ Tory mia³a dla Izraelitów ogrom-
ne znaczenie religijne. Piêcioksi¹g by³ wa¿niejszy od innych pism Starego
Testamentu1. Jezus Chrystus pos³uguje siê cytatami z Piêcioksiêgu celem
wyja�nienia Bo¿ego Prawa. W Ewangelii Mateusza w ponad dwudziestu
miejscach s¹ formalnie przytaczane teksty z Piêcioksiêgu. Dotyczy to nastê-
puj¹cych tekstów: Rdz 1,27; 2,24; Wj 3,6; 4,19; 20,12.13.14; Kp³ 19,18; 24,19n;
Lb 27,17; 30,3; Pwt 5,16-20; 6,5.13.16; 8,3; 19,15; 24,1; 25,5. Ewangelia
Marka zawiera dziesiêæ cytatów z Piêcioksiêgu. S¹ to teksty: Rdz 1,27; 2,24;
Wj 3,6; 20,12-16; 21,17; Kp³ 19,18; Lb 27,17; Pwt 5,16-20; 6,4n; 25,5n. Na-
tomiast w Ewangelii £ukasza znajduje siê kilkana�cie takich miejsc. Dotyczy
to tekstów: Rdz 19,24; Wj 3,2.6; 13,2.12.15; 20,12-16; Kp³ 18,5; 19,18; Pwt
5,16-20; 6,5.13.16; 8,3; 25,5n. Dwie pierwsze Ewangelie kanoniczne zawie-
raj¹ cytaty ze wszystkich Ksi¹g Piêcioksiêgu. Ewangelia £ukasza pomija
jedynie Ksiêgê Liczb.

W ka¿dej z trzech Ewangelii synoptycznych powtarzaj¹ siê cytaty z Ksiê-
gi Wyj�cia, Kap³añskiej i Powtórzonego Prawa. Chodzi o nastêpuj¹ce teksty:
Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem
Jakuba (Wj 3,6); Czcij ojca twego i matkê twoj¹, [...] Nie bêdziesz zabi-
ja³. Nie bêdziesz cudzo³o¿y³. Nie bêdziesz krad³. Nie bêdziesz mówi³ prze-
ciw bli�niemu twemu k³amstwa jako �wiadek (Wj 20,12-16; por. Pwt 5,16-
20); Bêdziesz mi³owa³ bli�niego jak siebie samego (Kp³ 19,18); Bêdziesz
mi³owa³ Pana, Boga twojego, z ca³ego swego serca, z ca³ej duszy swojej,
ze wszystkich swych si³ (Pwt 6,5; Je�li bracia bêd¹ mieszkaæ wspólnie

1 Por. D. Adamczyk, Starotestamentalne cytaty w Ewangelii wed³ug �wiêtego
Mateusza i ich zastosowanie w aktualnych polskich podrêcznikach do katechizacji.
Studium biblijno-katechetyczne, Kielce 2006, s. 63.

�Kieleckie Studia Teologiczne�
8 (2009), s. 233�256
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i jeden z nich umrze, a nie bêdzie mia³ syna, nie wyjdzie ¿ona zmar³ego
za m¹¿ za kogo� innego, spoza rodziny, lecz szwagier jej zbli¿y siê do
niej, we�mie j¹ sobie za ¿onê, dope³niaj¹c obowi¹zku lewiratu (Pwt 25,5).

Druga z kolei Ksiêga w Piêcioksiêgu, dotyczy wyj�cia Izraelitów z Egiptu
(por. Wj 1,1�15,21) oraz ich podró¿y do góry Synaj (por. Wj 15,22�18,27).
W dalszej jej czê�ci zostaje podjêty motyw zawarcia przymierza na Synaju (por.
Wj 19,1�24,18)2. Opisano te¿ prace zwi¹zane z kultem, odstêpstwo Izraela
i odnowienie przymierza (por. Wj 25,1-40,38). Ksiêga Kap³añska ma charakter
prawniczy. Zawiera przepisy liturgiczne (Kp³ 1�16) oraz prawa reguluj¹ce ¿ycie
moralne, zawarte w czê�ci nazwanej prawem �wiêto�ci (Kp³ 17�26). Ze wzglê-
du na troskê o wysoki poziom moralny ludu Bo¿ego i nale¿yte sprawowanie
kultu, mia³a ona w czasach Starego Testamentu wielkie znaczenie dla wycho-
wania religijnego3. Ksiêga Powtórzonego Prawa, ostatnia w Piêcioksiêgu, jest
napisana w formie przemówieñ w³o¿onych w usta Moj¿esza. Zawiera prawa,
którymi mia³ siê kierowaæ Izrael. Istotn¹ czê�æ Ksiêgi Powtórzonego Prawa
stanowi Kodeks Deuteronomiczny (Pwt 12�26). S¹ to przepisy Prawa. Roz-
dzia³y wprowadzaj¹ce, okre�lone w Biblii Tysi¹clecia jako wstêpne mowy
Moj¿esza, zawieraj¹ pouczenia oraz wspomnienia wydarzeñ z czasów wêdrów-
ki Izraelitów przez pustyniê. Ostatnie rozdzia³y tej Ksiêgi stanowi¹ napomnienia
i ostatnie polecenia Moj¿esza. Ksiêgê koñczy opis �mierci Moj¿esza4.

1. Sprawa zmartwychwstania
(Wj 3,6; Pwt 25,5 � Mt 22,24.32; Mk 12,19.26; £k 20,28.37)

U ka¿dego z synoptyków znajduje siê perykopa, która w Biblii Tysi¹cle-
cia jest zatytu³owana jako sprawa zmartwychwstania (Mt 22,23-33; Mk 12,
18-27; £k 20,27-40). Wszyscy trzej ewangeli�ci zamieszczaj¹ w niej po dwa
cytaty starotestamentalne. Jeden pochodzi z Wj 3,6, drugi za� z Pwt 25,5.
Perykopa o zmartwychwstaniu umar³ych w ka¿dej z Ewangelii synoptycznych
znajduje siê po fragmencie dotycz¹cym sprawy podatku (Mt 22,15-22; Mk 12,
13-17; £k 20,20-26). Po interesuj¹cej nas perykopie Mateusz i Marek umie-
szczaj¹ fragment o najwiêkszym przykazaniu (Mt 22,34-40; Mk 12,28-34),
a nastêpnie perykopê o Mesjaszu Synu Bo¿ym (Mt 22,41-46; Mk 12,35-37).

2 Por. Z. Paw³owski, Forma i struktura literacka Ksiêgi Wyj�cia 19�24, �Collec-
tanea Theologica�, 3 (1999), s. 13�26.

3 Por. S. Wypych, Ksiêga Kap³añska, w: Wstêp do Starego Testamentu, red.
L. Stachowiak, Poznañ 1990, s. 120nn; E. Charpentier, Czytaj¹c Stary Testament, W³oc³a-
wek 1993, s. 94.

4 Por. M. Stumpf-Konstanzer, Deuteronomium, w: Praktyczny s³ownik biblijny,
red. A. Grabner-Haider, Warszawa 1994, kol. 242.
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£ukasz za� bezpo�rednio po perykopie o zmartwychwstaniu umar³ych umiesz-
cza fragment dotycz¹cy Mesjasza Syna Bo¿ego (£k 20,41-44).

Jeden z cytatów zawartych w omawianej perykopie to s³owa z Wj 3,6
gdzie czytamy: Powiedzia³ jeszcze Pan: �Jestem Bogiem ojca twego, Bo-
giem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba�. Moj¿esz zas³oni³ twarz,
ba³ siê bowiem zwróciæ oczy na Boga. Jest to werset z opisu powo³ania
Moj¿esza przez Boga do spe³nienia misji wyprowadzenia Izraelitów z niewoli
egipskiej (por. Wj 2,23�4,31). Moj¿esz widzi p³on¹cy krzew, który siê nie spa-
la. Chce podej�æ bli¿ej, zaciekawiony tym niezwyk³ym zjawiskiem. Wtedy
s³yszy g³os ze �rodka p³on¹cego krzewu. Bóg, który do niego mówi³, to Bóg
jego przodków, Abrahama, Izaaka i Jakuba5.

Nastêpnie Bóg podaje powód swojego objawienia. Jest nim ¿¹danie, aby
Moj¿esz uda³ siê do faraona i wyprowadzi³ lud Izraelitów z Egiptu (por. Wj 3,
7-21). Na pro�bê Moj¿esza, aby Bóg wyjawi³ swoje imiê, otrzymuje odpo-
wied�: JESTEM, KTÓRY JESTEM (Wj 3,14). Jahwe nie jest nowym Bogiem.
To Bóg ojców. Wybra³ naród i da³ obietnicê przodkom. Jest równie¿ Bogiem
tera�niejszo�ci. Nie jest On zwi¹zany z jakim� szczególnym miejscem, lecz
z ojcami pokoleñ oraz z obietnicami danymi ojcom narodu wybranego6.

W Ewangeliach synoptycznych omawiany cytat znajdujemy w ramach
fragmentu o zmartwychwstaniu umar³ych. Tym razem saduceusze7 chc¹ po-
chwyciæ Jezusa na s³owie. Okazj¹ do tego mia³a byæ Jego nauka o zmar-
twychwstaniu. Saduceusze uznawali za religijn¹ prawdê tylko to, co znajduje
siê w Piêcioksiêgu. Natomiast uzasadnienia do nauki o zmartwychwstaniu nie
znajdowali tam bezpo�rednio. Dlatego odrzucali g³oszon¹ przez Jezusa naukê
o zmartwychwstaniu cia³8.

Czyni¹c Jezusowi zarzut co do Jego nauki, saduceusze chc¹ wykazaæ, ¿e
zmartwychwstanie jest wprost sprzeczne z Pismem. W swojej argumentacji
odwo³uj¹ siê do prawa lewiratu. W ramach perykopy o zmartwychwstaniu
umar³ych znajduje siê równie¿ tekst z Ksiêgi Powtórzonego Prawa. Czytamy
tam: Je�li kto umrze bezdzietnie, niech jego brat we�mie wdowê po nim
i wzbudzi potomstwo swemu bratu (Mt 22,24; por. Mk 12,19; £k 20,28). Ten

5 Por. D. Adamczyk, Starotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 81.
6 Por. S. £ach, Ksiêga Wyj�cia. Wstêp � Przek³ad z orygina³u � Komentarz,

Poznañ 1964, s. 102; D. Adamczyk, Starotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 81.
7 Szerzej o saduceuszach zob.: A. Läpple, Od egzegezy do katechezy, t. 2, Warsza-

wa 1986, s. 40nn; D. Riemensperger, Saduceusze, w: Praktyczny s³ownik biblijny,
dz. cyt., kol. 1166; B. Poni¿y, Korzenie przes³ania biblijnego Nowego Testamentu,
Gniezno 1997, s. 183nn.

8 Por. J. Radermakers, Lettura pastorale del vangelo di Matteo, Bologna 1997,
s. 289n; K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz Praktyczny do Nowego
Testamentu, t. 1, Poznañ, Kraków 1999, s. 134; D. Adamczyk, Starotestamentalne
cytaty..., dz. cyt., s. 81.
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tekst dotyczy s³ów z Pwt 25,5: Je�li bracia bêd¹ mieszkaæ wspólnie i jeden
z nich umrze, a nie bêdzie mia³ syna, nie wyjdzie ¿ona zmar³ego za m¹¿ za
kogo� innego, spoza rodziny, lecz szwagier jej zbli¿y siê do niej, we�mie
j¹ sobie za ¿onê, dope³niaj¹c obowi¹zku lewiratu9.

Ma³¿eñstwo lewirackie mia³o zapobiec wyga�niêciu imienia danej rodziny.
Dlatego najstarszy szwagier by³ zobowi¹zany daæ wdowie po swoim bracie syna.
Ten obowi¹zek wynika³ z pietyzmu dla zmar³ego brata, poniewa¿ tylko syn
przekazywa³ imiê potomnym (por. Pwt 25,6; Rt 4,1-17). Najstarszy syn, którego
ona urodzi, bêdzie uznany za syna zmar³ego brata. Nale¿a³o mu tak¿e nadaæ
imiê, jakie nosi³ ten zmar³y. Je�li brat nie chcia³by wype³niæ tego obowi¹zku,
wtedy kobieta ma pój�æ do starszych miasta i przedstawiæ ca³¹ sprawê. Starsi
za� maj¹ go nak³aniaæ do wype³nienia swojego obowi¹zku nakazanego prawem
(por. Pwt 25,7n). Kiedy mê¿czyzna nie pos³ucha³ starszych miasta i dalej nie
chcia³ poj¹æ za ¿onê wdowy po swoim bracie, wtedy kobieta w obecno�ci
starszych miasta zdejmowa³a mu sanda³ z nogi (por. Pwt 25,8nn)10.

To prawo potwierdzi³ Moj¿esz. Je�li wdowa zosta³a bezdzietna, brat jej zmar-
³ego mê¿a mia³ obowi¹zek poj¹æ j¹ za ¿onê i mieæ z ni¹ potomstwo. Gdyby i ten
zmar³, obowi¹zek przechodzi³ na kolejnego brata (por. Mt 22,24-26; Mk 12,
19-22; £k 20,28-31). Saduceusze stawiaj¹ pytanie Jezusowi nauczaj¹cemu
o zmartwychwstaniu, czyj¹ ¿on¹ bêdzie owa kobieta po zmartwychwstaniu, gdy
siedmiu braci by³o jej mê¿ami (por. Mt 22,28; Mk 12,23; £k 20,33)11. Jezus
zarzuca im, ¿e mimo, i¿ tak szczyc¹ siê znajomo�ci¹ Pisma, to w rzeczywisto�ci
go nie znaj¹. Bóg w swojej wszechmocy jest w³adny stworzyæ ludzi na nowo
(por. Mt 22,29; Mk 12,24). Jezus mówi, ¿e Przy zmartwychwstaniu bowiem
nie bêd¹ siê ani ¿eniæ, ani za m¹¿ wychodziæ, lecz bêd¹ jak anio³owie Bo¿y
w niebie (Mt 22,30; por. Mk 12,25; £k 20,34n). Dlatego pytanie saduceuszy
o to, czyj¹ ¿on¹ bêdzie ta kobieta po zmartwychwstaniu, zupe³nie nie ma sensu12.

9 Por. D. Adamczyk, Starotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 82; C. L. Blomberg,
Matthew, w: Commentary on the New Testament Use of the Old Testament, red. G. K.
Beale, D. A. Carson, Grand Rapids, Michigan 2007, s. 75n.

10 Por. S. £ach, Ksiêga Powtórzonego Prawa. Wstêp � Przek³ad z orygina³u �
Komentarz � Ekskursy, Poznañ � Warszawa 1971, s. 235n; S. Wypych, Testament
Moj¿esza (Ksiêga Powtórzonego Prawa), w: Wprowadzenie w my�l i wezwanie ksi¹g
biblijnych, t. 1: Piêcioksi¹g, red. J. Frankowski, Warszawa 1987, s. 187n; K. Pauritsch,
Ma³¿eñstwo lewirackie, w: Praktyczny s³ownik biblijny, dz. cyt., kol. 698; D. Adam-
czyk, Starotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 82.

11 Por. S. Fausti, Una comunità legge il Vangelo di Matteo, volume secondo (cc.
13-28), Bologna 1999, s. 446; H. Langkammer, Ewangelia wed³ug �w. Marka. T³uma-
czenie, wstêp i komentarz, Lublin 2004, s. 108n; ten¿e, Ewangelia wed³ug �w. £ukasza.
T³umaczenie, wstêp i komentarz, Lublin 2005, s. 450n.

12 Por. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz..., dz. cyt., t. 1,
s. 134; D. Adamczyk, Starotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 82.
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Bóg Jahwe nazywa siebie Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Patriar-
chowie ci dawno przecie¿ pomarli. Jezus przypomina saduceuszom: A co do
zmartwychwstania umar³ych, nie czytali�cie, co wam Bóg powiedzia³
w s³owach: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Bóg nie
jest [Bogiem] umar³ych, lecz ¿ywych (Mt 22,31n; por. Mk 12,26n; £k 20,37n).
Je�li Jahwe nazywa siebie Bogiem patriarchów, którzy dawno ju¿ pomarli, to
dlatego, ¿e ich istnienie nie skoñczy³o siê. Albowiem Bóg jest Bogiem ¿ywych,
a nie umar³ych. W³¹czeni w Bo¿e jestestwo nie bêdziemy w niebie ¿yli na
sposób ziemski13. Mateusz zaznacza, ¿e odpowied� Jezusa wywo³a³a wielkie
uznanie dla Niego w�ród t³umów: A t³umy, s³ysz¹c to, zdumiewa³y siê nad
Jego nauk¹ (w. 33). £ukasz natomiast koñczy swoj¹ relacjê s³owami: Na to
rzekli niektórzy z uczonych w Pi�mie: �Nauczycielu, dobrze� powiedzia³�,
bo ju¿ o nic nie �mieli Go pytaæ (ww. 39n)14.

Nale¿¹c do Boga, uczestniczymy w Jego ¿yciu. Znajomo�æ istoty Boga
zosta³a po³¹czona przez Jezusa z pewno�ci¹ ¿ycia wiecznego. W ten sposób
Jezus wykaza³, ¿e prawda o zmartwychwstaniu by³a ju¿ objawiona w Starym
Testamencie. Ludzie wiele razy s³yszeli te s³owa, znali je, lecz nie potrafili
dostrzec pe³ni zawartej w nich prawdy15. Jezus dokona³ pe³ni objawienia. Uka-
za³ odwieczn¹ prawdê o Bogu i o zmartwychwstaniu, która w Starym Testa-
mencie by³a podana jedynie w stopniu zal¹¿kowym16.

2. Przykazania Dekalogu
(Wj 20,12-16; Pwt 5,16-20 � Mt 5,21.27; 15,4; 19,18n;
Mk 7,10; 10,19; £k 18,20)

Wspólne cytaty w Ewangeliach synoptycznych z Wj 20,12-16 i Pwt
5,16-20 dotycz¹ piêciu przykazañ Dekalogu. Wszystkie zawiera perykopa

13 Por. R. Fabris, Matteo, Roma 1982, s. 456n; O. da Spinetoli, Matteo. Il vangelo
della chiesa, Assisi 1983, s. 597nn; A. Sand, Das Evangelium nach Matthäus, Re-
gensburg 1986, s. 442nn; S. Grasso, Il Vangelo di Matteo, Roma 1995, s. 521nn;
K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz..., dz. cyt., t. 1, s. 134n;
S. Fausti, Una comunità legge il Vangelo di Matteo, volume secondo (cc. 13�28),
dz. cyt., s. 447; H. Langkammer, Ewangelia wed³ug �w. Marka�, dz. cyt., s. 109; ten¿e,
Ewangelia wed³ug �w. £ukasza�, dz. cyt., s. 452.

14 Por. F. Gryglewicz, Ewangelia wed³ug �w. £ukasza. Wstêp � Przek³ad z orygi-
na³u � Komentarz, Poznañ � Warszawa 1974, s. 307n; F. Rienecker, Das Evangelium
des Lukas, Wuppertal 1974, s. 471n; K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Ko-
mentarz..., dz. cyt., t. 1, s. 287; D. W. Pao, E. J. Schnabel, Luke, w: Commentary on the
New Testament Use of the Old Testament, red. G. K. Beale, D. A. Carson, Gran Rapids,
Michigan 2007, s. 368nn.

15 Por. J. Homerski, Ewangelia wed³ug �wiêtego Mateusza. Wstêp � Przek³ad
z orygina³u � Komentarz, Poznañ � Warszawa 1979, s. 298n.

16 Por. D. Adamczyk, Starotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 83.
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o bogatym m³odzieñcu (Mt 19,16-22; Mk 10,17-22; £k 18,18-23). Oprócz tego,
dwa z nich znajduj¹ siê w Mt 5: Nie zabijaj (w. 21) i Nie cudzo³ó¿ (w. 27).
Za� nakaz czci rodziców znajduje siê jeszcze u Mateusza i Marka: Czcij ojca
i matkê [�] Kto z³orzeczy ojcu lub matce, niech �mieræ poniesie (Mt 15,4;
por. Mk 7,10). W Starym Testamencie przykazania Bo¿e znajduj¹ siê w Wj
20,1-17 i Pwt 5,1-21: Czcij ojca twego i matkê twoj¹, aby� d³ugo ¿y³ na
ziemi, któr¹ Pan, Bóg twój, da tobie (Wj 20,12; por. Pwt 5,16), Nie bêdziesz
zabija³ (Wj 20,13; por. Pwt 5,17)17, Nie bêdziesz cudzo³o¿y³ (Wj 20,14; por.
Pwt 5,18), Nie bêdziesz krad³ (Wj 20,15; por. Pwt 5,19), Nie bêdziesz mówi³
przeciw bli�niemu twemu k³amstwa jako �wiadek (Wj 20,16; Pwt 5,20).
Dekalog ³¹czy siê �ci�le z zawarciem przymierza przez Boga z narodem wy-
branym na Synaju. Przymierze jest podstawowym tematem Pisma �wiêtego.
Zawieraj¹c przymierze z pokoleniami izraelskimi, Bóg uczyni³ ich ludem.

Podczas tego przymierza Moj¿esz przekaza³ Izraelitom od Boga Dekalog,
który jest statutem religijno-moralnym. Stanowi on streszczenie prawa moral-
nego naturalnego. To zasadniczy tekst przymierza z Bogiem. Istnieje bardzo
�cis³y zwi¹zek miêdzy Dekalogiem a przymierzem synajskim. Bez dostrze¿e-
nia tego zwi¹zku, nie mo¿na w pe³ni zrozumieæ Dekalogu. Od strony lite-
rackiej, przymierze na Synaju jest wzorowane na przymierzach hetyckich.
Istotnym jego elementem by³o spisanie wzajemnych zobowi¹zañ. Dekalog
rozpoczyna siê prologiem historycznym: Ja jestem Pan, twój Bóg, który ciê
wywiód³ z ziemi egipskiej, z domu niewoli (Wj 20,2). To zdanie nie tylko
wskazuje na kontekst historyczny przymierza synajskiego, ale zawiera rów-
nie¿ motywacjê teologiczn¹ zobowi¹zañ przyjêtych przez Izraela. Ukazuje te¿
w³a�ciwy cel oraz sens Dekalogu, wed³ug zamys³u Bo¿ego18.

Wyzwolenie z niewoli egipskiej by³o pierwszym i najwa¿niejszym aktem Boga
w wymiarze wspólnotowym, w stosunku do Izraelitów. Jest ono prawzorem
wszelkiego zbawienia i ocalenia. Bóg zawiera przymierze, aby wej�æ w intymn¹
wspólnotê ¿ycia i mi³o�ci ze swoim ludem. Od tego momentu Jahwe bêdzie
jedynym, wy³¹cznym Bogiem Izraela. Izraelici za� bêd¹ Jego wybranym,
szczególnym ludem. Bêdê waszym Bogiem, a wy bêdziecie moim ludem (Kp³
26,12b; por. Ez 37,27). Poprzez przymierze Bóg objawia siê. Natomiast przyjê-
cie i wype³nienie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Dekalogu, jest odpowiedzi¹
na Bo¿e objawienie. Akceptacja s³ów Bo¿ych to odpowied� na ocalenie i wyba-
wienie z niewoli. To znak wyró¿niaj¹cy Izraelitów od innych ludzi19.

17 Por. S. £ach, Ksiêga Wyj�cia. Wstêp�, dz. cyt., s. 198n; S. £ach, Ksiêga Powtó-
rzonego Prawa. Wstêp�, dz. cyt., s. 138.

18 Por. H. J. Muszyñski, Dziesiêæ s³ów, Gniezno 1995, s. 15; H. J. Muszyñski,
Dekalog, Gniezno 1995, s. 18n; J. Lemañski, Piêcioksi¹g dzisiaj, Kielce 2002, s. 280�
293; D. Adamczyk, Starotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 74.

19 Por. H. J. Muszyñski, Dziesiêæ s³ów, dz. cyt., s. 16; D. Adamczyk, Starotesta-
mentalne cytaty..., dz. cyt., s. 74.
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Dekalog jest znakiem, ¿e Izraelici akceptuj¹ wspólnotê z Bogiem i s¹
gotowi na przyjêcie przymierza. Mog¹ te¿ budowaæ pe³niejsz¹ jedno�æ i wspól-
notê ludu miêdzy sob¹, zachowuj¹c i wype³niaj¹c Bo¿e przykazania. Naród
wybrany zosta³ wyzwolony z niewoli. Znakiem wolno�ci jest kult, jaki mog¹
sprawowaæ wolne dzieci Bo¿e. Na wolno�ci ma siê opieraæ porz¹dek religijny
i porz¹dek spo³eczny. Te dwa rodzaje ³adu �ci�le siê ze sob¹ ³¹cz¹. To dwie
tablice Dekalogu. Pierwsza dotyczy spraw zwi¹zanych z oddawaniem czci
Bogu Jahwe. Na drugiej tablicy s¹ przykazania dotycz¹ce ³adu miêdzy lud�mi.
Tak wiêc Dekalog stanowi kryterium i drogê do odkrywania tej wolno�ci, ku
której wyswobodzi³ nas Chrystus (por. Jk 1,25; Ga 5,1)20.

Jan Pawe³ II stwierdza:

Dekalog � dziedzictwo Starego Przymierza Boga z Izraelem � zosta³ potwierdzony
w Ewangelii jako moralny fundament Przymierza Nowego we Krwi Chrystusa. Ten
moralny fundament jest od Boga, zakorzenia siê w Jego stwórczej, ojcowskiej
m¹dro�ci i opatrzno�ci. Równocze�nie ten moralny fundament Przymierza z Bo-
giem jest dla cz³owieka, dla jego dobra prawdziwego. Je�li cz³owiek burzy ten
fundament, szkodzi sobie: burzy ³ad ¿ycia i wspó³¿ycia ludzkiego w ka¿dym
wymiarze21.

Interesuj¹ce nas cytaty zosta³y zamieszczone u wszystkich trzech synop-
tyków w perykopie o bogatym m³odzieñcu. Jezus wskazuje na nie cz³owieko-
wi, który pyta Go, jak osi¹gn¹æ ¿ycie wieczne (por. Mt 19,16; Mk 10,17;
£k 18,18). Jezus odpowiada, ¿e nale¿y zachowaæ przykazania (Mt 19,17).
Wymienia w tym miejscu piêæ przykazañ: �Nie zabijaj, nie cudzo³ó¿, nie kradnij,
nie zeznawaj fa³szywie, czcij ojca i matkê� (Mt 19,18n; por. Mk 10,19; £k
18,20). Nie omawia ich szczegó³owo. Wskazuje tylko, ¿e do osi¹gniêcia zba-
wienia konieczne jest zachowanie Bo¿ych przykazañ22. Ta warto�æ pouczaj¹-
ca ca³ego opowiadania jest taka sama u wszystkich trzech synoptyków. Jezus
wymienia tylko piêæ przykazañ z drugiej tablicy Dekalogu. Chce On nie tyle
wymieniæ wszystkie przykazania, które nale¿y zachowywaæ, aby osi¹gn¹æ
¿ycie wieczne, lecz raczej zamierza u�wiadomiæ cz³owiekowi centralne miej-
sce Dekalogu w stosunku do wszystkich innych przykazañ23.

Jezus wskazuje równie¿ na to, ¿e Jeden tylko jest Dobry (Mt 19,17;
Mk 10,18; £k 18,19). Odsy³a w ten sposób cz³owieka do pierwszej tablicy

20 Por. H. J. Muszyñski, Dekalog, dz. cyt., s. 19n; D. Adamczyk, Starotestamen-
talne cytaty..., dz. cyt., s. 75.

21 Jan Pawe³ II, �Bogu dziêkujcie � Ducha nie ga�cie�. IV Pielgrzymka Jana
Paw³a II do Ojczyzny 01.06�09.06.1991 r., Olsztyn 1991, s. 22.

22 Por. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz..., dz. cyt., t. 1,
s. 114n.

23 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Veritatis splendor, Rzym 1993, nr 13.
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przykazañ. Wzywa do uznania Boga jako jedynego, absolutnego Pana. Tylko
Jemu nale¿y oddawaæ cze�æ ze wzglêdu na Jego nieskoñczon¹ �wiêto�æ (por.
Wj 20,2-11; Pwt 5,6-15). Chodzi o pos³uszeñstwo Bogu i pokorne obcowanie
z Nim. Uznanie Pana za Boga stanowi istotê Prawa, z którego wyp³ywaj¹ i do
którego prowadz¹ nakazy szczegó³owe24.

Dekalog jest te¿ aktualny w nowej ekonomii zbawienia. Dopiero Jezus
Chrystus ods³ania w³a�ciw¹ g³êbiê i tre�æ Dekalogu. ¯ycie zgodne z Dekalo-
giem osi¹ga pe³niê dopiero wtedy, gdy cz³owiek staje siê ¿arliwym na�ladowc¹
Chrystusa. Istot¹ moralno�ci chrze�cijañskiej jest trwanie we wspólnocie
z Jezusem Chrystusem25. Miêdzy Moj¿eszem a Chrystusem istniej¹ liczne
powi¹zania. Tre�æ Dekalogu zostaje najpe³niej wyja�niona przez Jezusa Chry-
stusa w Kazaniu na Górze. Jezus og³asza Nowe Prawo. Widaæ tu wyra�nie
ci¹g³o�æ i rozwój idei Dekalogu. Typologia Moj¿esz � Chrystus zosta³a wyra�-
nie przedstawiona w Ewangelii Mateusza. W Kazaniu na Górze Chrystus ma
cechy nowego Moj¿esza. Daj¹c nowe Prawo, prowadzi nowy lud Bo¿y do
nowej Ziemi Obiecanej. Podobieñstwa miêdzy Chrystusem a Moj¿eszem mo¿na
dostrzec ju¿ w samym uk³adzie Ewangelii. Zawiera ona piêæ wielkich mów
Chrystusa na wzór Piêcioksiêgu26.

Kazanie na Górze mo¿na nazwaæ mesjañsk¹ Tor¹, prawem nowego Moj-
¿esza. Dziesiêæ S³ów Boga ma swoje odpowiedniki tre�ciowe w Kazaniu na
Górze, choæ cytaty z Ksiêgi Wyj�cia zawarte w Mt 5 dotycz¹ tylko dwóch
przykazañ: pi¹tego (w. 21) i szóstego (w. 27)27. Rozdzia³ pi¹ty rozpoczyna
Kazanie na Górze od o�miu b³ogos³awieñstw (por. Mt 5,1-12). Dowarto�cio-
wani s¹ ubodzy w duchu, smutni, cisi, uci�nieni, mi³osierni, czystego serca,
wprowadzaj¹cy pokój, prze�ladowani. Królestwo niebieskie, rado�æ, ogl¹danie
Boga i Bo¿e synostwo � to dobra, które niesie ze sob¹ pojawienie siê na ziemi
Mesjasza. W dalszej czê�ci rozdzia³u podjêto reinterpretacjê pi¹tego, szóstego
i ósmego przykazania Dekalogu, a tak¿e prawa odwetu oraz stosunku do
nieprzyjació³28.

24 Por. tam¿e, nr 11.
25 Por. A. Deissler, Jam Jest Bóg twój, który ciê wyzwoli³, Warszawa 1977,

s. 36nn; H. Witczyk, Orêdzie Dekalogu (Wj 20,1-17). Analiza krytycznoliteracka,
ZN KUL 157�158 (1997), nr 1�2, s. 73n.

26 Por. H. J. Muszyñski, Dziesiêæ s³ów, dz. cyt., s. 17n; D. Adamczyk, Starotesta-
mentalne cytaty..., dz. cyt., s. 75.

27 Por. J. Nagórny, Kazanie na Górze (Mt 5�7) jako moralne orêdzie Nowego
Przymierza, RTK 3 (1985), s. 6; H. J. Muszyñski, Dziesiêæ s³ów, dz. cyt., s. 18�22;
R. Bartnicki, Przes³anie Ewangelii, Warszawa 1996, s. 198n; M. Machinek, Kazanie
na Górze. Profetyczna prowokacja czy program ¿yciowy?, RBL 51,2 (1998), s. 87�101;
J. Za³êski, G³ówne my�li teologiczne Ewangelii �w. Mateusza, �Warszawskie Studia
Teologiczne�, 12 (1999), s. 289n.

28 Por. D. Adamczyk, Starotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 75n.
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Przykazanie pi¹te, jako zakaz zabijania, zostaje zinterpretowane przez
Jezusa Chrystusa w Mt 5,21-26. Dotyczy ono wszelkiego wrogiego nastawie-
nia cz³owieka do cz³owieka29. W �wietle nauki Jezusa to przykazanie zosta³o
wzmocnione nakazem mi³o�ci drugiego cz³owieka, nawet nieprzyjaciela (por.
Mt 5,43n). Ta mi³o�æ ma byæ wyprzedzaj¹ca, bez ob³udy, cierpliwa, altruis-
tyczna. Tê my�l o prawdziwej mi³o�ci rozwija w swoich listach �w. Pawe³
(por. Rz 12,9-21; 1 Kor 13; Ga 5,13-26)30.

Przedmiotem zakazu w pi¹tym przykazaniu �Nie zabijaj�, wed³ug starego
Prawa, by³ akt zewnêtrznie widocznego zabójstwa. Chrystus natomiast zabra-
nia nawet gniewaæ siê na bli�niego (por. Mt 5,22). Dla Izraelity brat to tylko
drugi Izraelita. Nieobrzezany nie zas³ugiwa³ na to miano. Chrystus daje do
zrozumienia, ¿e ka¿dy cz³owiek jest bli�nim. Jezus przeciwstawia swoje zdanie
ówczesnej interpretacji Prawa Moj¿eszowego31. Do odpowiedzialno�ci bêdzie
poci¹gniêty te¿ cz³owiek, który gniewa siê na innych. W omawianym frag-
mencie chodzi o gniew bez dostatecznych powodów, o duchowe nastawienie
pe³ne z³o�ci i nienawi�ci32. W 1 J 3,15a czytamy, ¿e: ka¿dy, kto nienawidzi
swego brata, jest zabójc¹33.

Wiêkszym wykroczeniem ni¿ gniew na bli�niego, jest nazwanie go raka.
Tu mamy do czynienia z gniewem uzewnêtrznionym w wyzwiskach. Aramej-
skie raka to prawdopodobnie tyle, co prostak, pusty ³eb, g³upiec34. Termin

29 Por. R. Fabris, Matteo, dz. cyt., s. 138nn; O. da Spinetoli, Matteo..., dz. cyt.,
s. 158nn; A. Sand, Das Evangelium..., dz. cyt., s. 111nn; G. Lohfink, Wem gilt die Berg-
predigt? Beiträge zu einer christlichen Ethik, Freiburg, Basel, Wien 1988, s. 69nn;
S. Grasso, Il Vangelo..., dz. cyt., s. 166nn; T. Loska, Ewangelia wed³ug �wiêtego Mate-
usza. Ksiêga wype³nionych obietnic Bo¿ych. Wstêp, tekst, komentarz, Katowice 1995,
s. 97; S. Fausti, Una comunità legge il Vangelo di Matteo, volume primo (cc. 1�13),
Bologna 1999, s. 75; A. Paciorek, Ewangelie synoptyczne II. Ewangelia wed³ug �w.
Mateusza, Tarnów 2002, s. 129n; A. Paciorek, Ewangelia wed³ug �wiêtego Mateusza,
rozdzia³y 1�13, Wstêp � Przek³ad z orygina³u � Komentarz, Czêstochowa 2005, s. 221nn.

30 Por. S. A. Panimolle, L�amore dei nemici, �Parola spirito e vita�, 11 (1985),
s. 119nn; D. Adamczyk, Starotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 76.

31 Por. E. Szymanek, Teologiczna tre�æ Kazania na Górze, w: Chrystus i Ko�ció³.
Wybrane teksty Nowego Testamentu, red. F. Gryglewicz, Lublin 1979, s. 40; K. Roma-
niuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz..., dz. cyt., t. 1, s. 34; B. Górka, Dekalog.
Kodeks moralno�ci czy prawa?, ZN KUL 183�184 (2003), nr 3�4, s. 33nn; H. Ordon,
�Powiedziano przodkom� a Ja wam powiadam� (Mt 5,21-48). Antytezy Kazania na
górze, RT 1 (2004), s. 81n.

32 Por. E. Szymanek, Wyk³ad Pisma �wiêtego Nowego Testamentu, Poznañ 1990,
s. 101.

33 Por. D. Adamczyk, Starotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 76n.
34 Por. E. Szymanek, Wyk³ad Pisma �wiêtego Nowego Testamentu, dz. cyt.,

s. 101; Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, red. C. S. Keener,
K. Bardski, W. Chrostowski, Warszawa 2000, s. 19.
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raka oznacza ogóln¹ niezaradno�æ umys³ow¹, nieudolno�æ. Jezus wymienia
te¿ okre�lenie �bezbo¿nik�. Tak przet³umaczono greckie more. Wed³ug �ró-
d³os³owia semicko-greckiego termin ten wyra¿a g³upotê w sprawach religij-
nych. Jest to synonim niegodziwo�ci, bezbo¿nictwa35.

Ró¿nica miêdzy nauczaniem starszych a nauk¹ Jezusa szczególnie uwi-
dacznia siê w sankcjach. Zabójcê dosiêga³a kara s¹du. Teraz tej karze podlega
ka¿dy, kto gniewa siê na brata (Mt 5,22a). Wype³nienie Prawa polega na rady-
kalizacji i zaostrzeniu jego wymagañ. Za nazwanie kogo� raka grozi sankcja
wymierzona przez Wysok¹ Radê (w. 22b). Z regu³y os¹dza³a ona tylko naj-
wiêksze przestêpstwa. Za okre�lenie kogo� mianem bezbo¿nika, grozi
potêpienie (w. 22c)36.

Wszystkie rozpatrywane przypadki w Mt 5,21n, a wiêc gniew na bli�nie-
go, okre�lenie go s³owem raka czy nazwanie bezbo¿nikiem, s¹ porównane
z zabójstwem. S³owem mo¿na nawet zabiæ cz³owieka, a ju¿ na pewno mo¿na
go zraniæ. Drwiæ z cudzego upo�ledzenia, to przecie¿ niedowierzaæ Bo¿ej m¹-
dro�ci i robiæ wymówki samemu Bogu37. Miejsce gniewu w ¿yciu chrze�cijañ-
skim powinna zaj¹æ zgoda. Jest to konieczne do tego stopnia, ¿e nawet gdy
wszystko jest przygotowane do z³o¿enia ofiary, to nale¿y siê wstrzymaæ i po-
jednaæ siê najpierw z bratem (por. Mt 5,23n). Równie¿ modlitwa cz³owieka
poró¿nionego z bli�nim nie przynowi owoców. ̄ ycie w gniewie jest niezgodne
z wol¹ Bo¿¹. S³owa Jezusa zobowi¹zuj¹ Jego uczniów do przebaczania. Pokój
miêdzy lud�mi to warunek prawdziwego pokoju z Bogiem. Sztuka przebacza-
nia jest konieczna do umiejêtnego wspó³¿ycia z lud�mi. Jezus wskazuje na
mi³o�æ bratersk¹. Pojednania z bli�nim nie mo¿na odk³adaæ na pó�niej. Aby to
uczyniæ, dobry jest ka¿dy czas. W przeciwnym razie, gdy nie pojednamy siê
z braæmi, mo¿na �ci¹gn¹æ na siebie karê Bo¿¹. St¹d wniosek, aby dobrze
wykorzystaæ ka¿d¹ chwilê ¿ycia38.

Szóste przykazanie Nie cudzo³ó¿! (Mt 5,27) zostaje zinterpretowane przez
Jezusa w Mt 5,27-32. Mimo, ¿e to przykazanie w Starym Testamencie odnosi-
³o siê zarówno do kobiet, jak i do mê¿czyzn, to jednak przepisy szczegó³owe
pozwala³y na wiêksz¹ swobodê mê¿czy�nie ni¿ kobiecie39. W Starym Testa-
mencie cudzo³óstwo pope³nia³a kobieta zamê¿na, oddaj¹c siê ka¿demu, nie

35 Por. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz..., dz. cyt., t. 1,
s. 34; D. Adamczyk, Starotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 77.

36 Por. E. Szymanek, Wyk³ad Pisma �wiêtego Nowego Testamentu, dz. cyt.,
s. 101; H. Witczyk, Orêdzie Dekalogu..., art. cyt., s. 62nn; D. Adamczyk, Starotesta-
mentalne cytaty..., dz. cyt., s. 77.

37 Por. S. A. Panimolle, Il discorso della montagna (Mt 5�7). Esegesi e vita,
Torino 1986, s. 86nn.

38 Por. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz..., dz. cyt., t. 1,
s. 34; C. L. Blomberg, Matthew, art. cyt., s. 21.

39 Por. tam¿e, s. 35.
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zwi¹zanemu z sob¹ mê¿czy�nie. Natomiast mê¿czyzna pope³nia³ cudzo³óstwo
tylko wtedy, gdy wspó³¿y³ z cudz¹ ¿on¹. Opiera³o siê to na zasadzie prawa
w³asno�ci mê¿a do swojej ¿ony40.

W Starym Testamencie wystêpek cudzo³óstwa nie zale¿a³ od stanu mê¿czy-
zny, lecz od stanu kobiety. Mê¿czyzna móg³ mieæ kilka ¿on. Takiego prawa nie
posiada³a kobieta41. Mê¿czyzna ¿onaty wspó³¿yj¹c z kobiet¹, która nie by³a
niczyj¹ ¿on¹ ani narzeczon¹, nie pope³nia³ cudzo³óstwa. Prawne wielo¿eñstwo
zwalnia³o go z obowi¹zku wierno�ci swojej ¿onie. Zakaz cudzo³óstwa dotyczy³
tylko czynów zewnêtrznych. Nie by³y nim objête my�li i pragnienia42.

W Nowym Testamencie ów zakaz dotyczy w tym samym stopniu i mê¿a,
i ¿ony. Jezus obejmuje tym zakazem tak¿e pragnienie z³¹czenia siê cielesnego
z kim� innym ni¿ w³asny wspó³ma³¿onek43. Jezus mówi: S³yszeli�cie, ¿e po-
wiedziano: �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
5,28). Samo spojrzenie zostaje nazwane cudzo³óstwem, tak samo jak czyn
zewnêtrzny. W sensie moralnym to wykroczenie. Grzech zostaje pope³niony
w sercu cz³owieka. Czyn jest tylko uzewnêtrznieniem tego, co dokona³o siê
w duszy cz³owieka. Jest to zasadnicza nowo�æ, wprowadzona przez Jezusa
do starotestamentalnej nauki o grzechu44.

Polecenia Jezusa o wy³upieniu oka czy odciêciu rêki (por. Mt 5,29n), to nic
innego, jak literacka przesada, zrozumia³a dla ówczesnego sposobu mówienia.
Chc¹c unikn¹æ kary wiecznego potêpienia, cz³owiek powinien pozbyæ siê naj-
bardziej potrzebnych rzeczy, nawet tak wa¿nych jak oko i rêka45. Te i podobne
figury retoryczne by³y u¿ywane, gdy chciano za ich pomoc¹ mocno zaakcen-
towaæ wa¿no�æ przekazywanych tre�ci. W Mt 5,29n chodzi o unikanie okazji
do grzechu. Podjêcie walki z grzechem trzeba rozpocz¹æ od usuniêcia tych

40 Por. H. J. Muszyñski, Dekalog, dz. cyt., s. 125n; B. Górka, Dekalog..., art. cyt.,
s. 35n; S. A. Panimolle, Il discorso della montagna..., dz. cyt., s. 93nn; D. Adamczyk,
Starotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 77n.

41 Por. S. £ach, Ksiêga Powtórzonego Prawa. Wstêp�, dz. cyt., s. 139.
42 Por. D. Adamczyk, Starotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 78; C. L. Blomberg,

Matthew, art. cyt., s. 22.
43 Por. H. Witczyk, Orêdzie Dekalogu�, art. cyt., s. 64nn; S. Fausti, Una comu-

nità legge il Vangelo di Matteo, volume primo (cc. 1�13), dz. cyt., s. 76n.
44 Por. O. da Spinetoli, Matteo�, dz. cyt., s. 162nn; A. Sand, Das Evangelium�,

dz. cyt., s. 113nn; T. Loska, Ewangelia�, dz. cyt., s. 98; K. Romaniuk, A. Jankowski,
L. Stachowiak, Komentarz�, dz. cyt., t. 1, s. 35; H. Ordon, Powiedziano�, art. cyt.,
s. 82; A. Paciorek, Ewangelie synoptyczne II. Ewangelia wed³ug �w. Mateusza,
s. 130n; A. Paciorek, Ewangelia wed³ug �wiêtego Mateusza, rozdzia³y 1�13, s. 225n;
D. Adamczyk, Starotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 78.

45 Por. E. Szymanek, Wyk³ad Pisma �wiêtego Nowego Testamentu, dz. cyt., s. 101;
A. Paciorek, Ewangelia wed³ug �wiêtego Mateusza, rozdzia³y 1�13..., dz. cyt., s. 226n.
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okoliczno�ci, które u³atwiaj¹ jego pope³nienie. W tej kwestii Jezus zaleca
znacznie posuniêt¹ bezwzglêdno�æ46.

W Kazaniu na Górze Jezus stawia wysokie wymagania, wykraczaj¹ce
daleko poza Prawo Moj¿esza. Jego nauka jest adresowana do ludzi wyba-
wionych z mocy szatana. Dziêki Dobrej Nowinie s¹ oni w królestwie
Bo¿ym, a to obliguje ich do spe³niania woli Ojca Niebieskiego. Wymagania
Chrystusa nios¹ ze sob¹ pomoc nadprzyrodzon¹, która umo¿liwia okazanie
pos³uszeñstwa i pozwala ludziom na ¿ycie godne dzieci Bo¿ych. S¹ to wy-
mogi o wiele bardziej rygorystyczne od ¿¹dañ Prawa. Jest tu duch wolno�ci
i dar ³aski. Prawo by³o wymagaj¹ce, ale nie dawa³o �rodków do spe³nienia
¿¹dañ. Cz³owiek w Starym Testamencie by³ pozostawiony samemu sobie.
Jezus Chrystus ofiarowuje cz³owiekowi wielki dar, zbawienie, które ma byæ
jedynym fundamentem ¿ycia47.

Dekalog nadal obowi¹zuje chrze�cijan, ale nie w tym sensie, jak to rozu-
mieli faryzeusze i uczeni w Pi�mie. Jezus wyja�nia sens niektórych przykazañ
w antytezach. Wnosi element radykalizacji i interioryzacji Dekalogu. Jego
nauka koncentruje siê na przykazaniu mi³o�ci. Antytezy z Mt 5,21-48 nie s¹
skierowane przeciwko Prawu Starego Testamentu, lecz przeciwko jego do-
tychczasowej interpretacji48. Ewangelista podkre�la identyczno�æ nauczania
Chrystusa z tym, co mówi³ Jahwe na Synaju. Przykazania dalej s¹ te same.
Jezus jest nowym prawodawc¹, poniewa¿ wyja�nia, jaki jest ich pe³ny, g³êboki
sens. W ten sposób udoskonala Prawo Starego Testamentu49.

Kolejny tekst z Ksiêgi Wyj�cia i Powtórzonego Prawa omówiony oddziel-
nie znajdujemy u Mateusza i Marka w perykopie zatytu³owanej w Biblii
Tysi¹clecia jako spór o tradycjê (Mt 15,1-9; Mk 7,1-13. Chodzi o czwarte
przykazanie Dekalogu: Czcij ojca i matkê [�] Kto z³orzeczy ojcu lub mat-
ce, niech �mieræ poniesie (Mt 15,4; por. Mk 7,10). W Ksiêdze Wyj�cia to
przykazanie brzmi: Czcij ojca twego i matkê twoj¹, aby� d³ugo ¿y³ na zie-
mi, któr¹ Pan, Bóg twój, da tobie (20,12; por. Pwt 5,16). Ewangeli�ci nie
podaj¹ dos³ownego cytatu, zachowuj¹ jednak ten sam jego sens.

46 Por. R. Fabris, Matteo, dz. cyt., s. 140n; S. Grasso, Il Vangelo..., dz. cyt.,
s. 168n; K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz..., dz. cyt., t. 1, s. 35;
H. Ordon, Powiedziano..., art. cyt., s. 82; D. Adamczyk, Starotestamentalne cytaty...,
dz. cyt., s. 78n; C. L. Blomberg, Matthew, art. cyt., s. 22.

47 Por. D. Adamczyk, Starotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 79.
48 Por. G. Lohfink, Wem gilt die Bergpredigt?..., dz. cyt., s. 69nn; R. Zawadzki,

Antytezy Kazania na Górze (Mt 5,21-48) we wspó³czesnej egzegezie, �Collectanea
Theologica�, 1 (1998), s. 33nn; B. Górka, Dekalog..., art. cyt., s. 41nn.

49 Por. J. Kudasiewicz, Kazanie na Górze (Mt 5�7). Problematyka literacka
i teologiczna, w: �Znak�, 27 (1975), nr 4�5, s. 578; M. Bednarz, Ewangelie synoptyczne,
Tarnów 1996, s. 238n; D. Adamczyk, Starotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 79.
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Czwarte przykazanie zawiera nakaz czci rodziców. Brak tego szacunku
by³ bardzo surowo karany50. W Starym Testamencie czytamy: Kto by uderzy³
swego ojca albo matkê, winien byæ ukarany �mierci¹ (Wj 21,15); Kto by z³o-
rzeczy³ ojcu albo matce, winien byæ ukarany �mierci¹ (Wj 21,17; por. Kp³
20,9); Temu, kto ojcu lub matce z³orzeczy, w noc ciemn¹ lampa zaga�nie (Prz
20,20); Z ca³ego serca czcij swego ojca, a bole�ci rodzicielki nie zapominaj!
Pamiêtaj, ¿e oni ciê zrodzili, a có¿ im zwrócisz za to, co oni tobie dali? (Syr
7,27n). W Nowym Testamencie znajdujemy podobne wskazanie: Dzieci, b¹d�cie
pos³uszne rodzicom we wszystkim, bo to jest mi³e w Panu (Kol 3,20)51.

Cytat z Wj 20,12 i Pwt 5,16 znajduje siê we fragmencie dotycz¹cym sporu
Jezusa z faryzeuszami i uczonymi w Pi�mie o tradycjê52. W Izraelu obok Prawa
Moj¿eszowego istnia³y te¿ niepisane zwyczaje. Troszczyli siê o nie przede wszyst-
kim rabini. Wed³ug nich Prawo i zwyczaje niepisane stanowi³y jedno�æ. Uwa¿ali,
¿e nale¿y ich przestrzegaæ i troszczyæ siê o nie tak samo, jak o pisane Prawo.
Inny stosunek do tych zwyczajów mia³ Jezus i Jego uczniowie. Dlatego w³a�nie
faryzeusze i uczeni w Pi�mie zadaj¹ Mu pytanie: Dlaczego Twoi uczniowie
postêpuj¹ wbrew tradycji starszych? Bo nie myj¹ sobie r¹k przed jedze-
niem (Mt 15,2; Mk 7,5). Pytanie zostaje skierowane bezpo�rednio do Jezusa,
poniewa¿ chodzi³o o Jego uczniów. On w pewnym sensie za nich odpowiada³53.

Mycie r¹k przed jedzeniem by³o nakazane w Starym Testamencie i doty-
czy³o tylko kap³anów, którzy mieli sk³adaæ ofiary. Rabini jednak, a nastêpnie fa-
ryzeusze rozci¹gnêli ten zwyczaj na wszystkich ludzi. Jezus go nie zwalcza³.
Jednak nie zobowi¹zywa³ te¿ swoich uczniów do jego przestrzegania54. W pole-
mice z faryzeuszami i uczonymi w Pi�mie, Nauczyciel nie udziela odpowiedzi
wprost na postawione pytanie. Zarzuca im, ¿e nie zachowuj¹ Bo¿ych przykazañ,
co z kolei obci¹¿a ich jeszcze bardziej. Jezus mówi: Uchylili�cie przykazanie
Bo¿e, a trzymacie siê ludzkiej tradycji (Mk 7,8). Dlaczego i wy przekracza-
cie przykazania Bo¿e z powodu waszej tradycji? Bóg przecie¿ powiedzia³:
Czcij ojca i matkê oraz: Kto z³orzeczy ojcu lub matce, niech �mieræ ponie-
sie. 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 przykazanie Bo¿e (Mt 15,3-6; por. Mk 7,9-13)55.

50 Por. S. £ach, Ksiêga Wyj�cia. Wstêp�, dz. cyt., s. 196nn.
51 Por. D. Adamczyk, Starotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 80.
52 Szerzej na temat tradycji w Biblii zob.: P. Grelot, Tradycja, w: S³ownik teologii

biblijnej, red. X. Léon-Dufour, Poznañ 1990, s. 983�989; P. Trummer, Tradycja, w: Prak-
tyczny s³ownik biblijny, dz. cyt., kol. 1323�1326.

53 Por. D. Adamczyk, Starotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 80.
54 Por. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz..., dz. cyt., t. 1, s. 90.
55 Por. D. Adamczyk, Starotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 80; C. L. Blomberg,

Matthew, art. cyt., s. 52n.
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Faryzeusze tworzyli nowe zwyczaje i czêsto przywi¹zywali do ich prze-
strzegania wiêksz¹ uwagê, ni¿ do Dekalogu. Jezus w swojej odpowiedzi
wykaza³, ¿e istnieje sprzeczno�æ miêdzy Prawem a zwyczajami. Tradycje
wprowadzane przez faryzeuszy s¹, jak siê okaza³o, ³amaniem Prawa. Tak wiêc
zarzut Jezusa w stosunku do faryzeuszy i uczonych w Pi�mie, dotyczy³ zanie-
dbañ zwi¹zanych z czwartym przykazaniem Dekalogu. Bo¿y nakaz w stosun-
ku do rodziców, aby czciæ ojca i matkê, jest niezmienny. Wola Bo¿a jest taka
sama w Nowym Testamencie, jak by³a w Starym Testamencie56. Natomiast
wed³ug zwyczaju, sk³adaj¹c na ofiarê to, co by³o przeznaczone dla ojca lub
matki i mówi¹c o tym rodzicom, spe³nia siê w ten sposób obowi¹zek wobec
nich. W�ród faryzeuszy istnia³o prze�wiadczenie, ¿e taki cz³owiek nie musi
wtedy czciæ swego ojca ani swej matki. Takie postêpowanie jest nieludzkie57.

Jezus wyja�nia, jak nale¿y zachowywaæ Bo¿e przykazania. Podaje w ten
sposób istotê Dekalogu. Chc¹c osi¹gn¹æ pe³niê doskona³o�ci moralnej, trzeba
wyzbyæ siê wszystkiego i pój�æ za Jezusem. Takie jest wskazanie w perykopie
o bogatym m³odzieñcu (por. Mt 19,21; Mk 10,21; £k 18,22). Na�ladowanie Chrys-
tusa zdaje siê byæ nieod³¹czn¹ czê�ci¹ wspomnianej doskona³o�ci. Stanowi to
równie¿ najpewniejsz¹ rêkojmiê wej�cia do królestwa Bo¿ego58. Fundamentem
przykazañ wskazanych przez Jezusa jest nakaz mi³o�ci bli�niego, jak siebie
samego. Stanowi ono streszczenie przykazañ z drugiej tablicy Dekalogu. W ra-
mach perykopy o bogatym m³odzieñcu odnotowa³ je tylko Mateusz (19,19).
Jest to przykazanie, które w pe³ni wyra¿a osobow¹ godno�æ ludzkiej osoby59.

3. Przykazanie mi³o�ci Boga i bli�niego
(Kp³ 19,18; Pwt 6,5 � Mt 5,43; 19,19; 22,37.39;
Mk 12,30n; £k 10,27)

We wszystkich trzech Ewangeliach synoptycznych znajduje siê przyka-
zanie mi³o�ci Boga i bli�niego. By³o ono znane ju¿ w Starym Testamencie,
lecz nie jako jedno przykazanie. Nakaz mi³o�ci Boga jest cytatem z Pwt 6,5.
Natomiast nakaz mi³o�ci bli�niego stanowi cytat z Kp³ 19,18. W Ewange-
liach synoptycznych przykazanie mi³o�ci Boga i bli�niego zamieszczone jest
w perykopie o najwiêkszym przykazaniu (Mt 22,34-40; Mk 12,28-34; £k 10,

56 Por. J. Homerski, Ewangelia..., dz. cyt., s. 237n.
57 Por. R. Fabris, Matteo, dz. cyt., s. 341nn; A. Sand, Das Evangelium..., dz. cyt.,

s. 312; O. da Spinetoli, Matteo..., dz. cyt., s. 473nn; S. Grasso, Il Vangelo..., dz. cyt.,
s. 385nn; K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz..., dz. cyt., t. 1, s. 90n;
S. Fausti, Una comunità legge il Vangelo di Matteo, volume secondo (cc. 13�28),
dz. cyt., s. 303; D. Adamczyk, Starotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 80n.

58 Por. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz..., dz. cyt., t. 1, s. 224.
59 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Veritatis splendor, nr 13.
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25-29). Oprócz tego w Ewangelii Mateusza znajduj¹ siê jeszcze dwa miejsca,
w których wystêpuje nakaz mi³o�ci bli�niego. Chodzi o perykopê dotycz¹c¹ mi-
³o�ci nieprzyjació³ (5,43-48) oraz perykopê o bogatym m³odzieñcu (19,16-22).

U wszystkich trzech synoptyków teksty z Kp³ 19,18 i Pwt 6,5 znajduj¹ siê
we fragmencie o najwiêkszym przykazaniu. Wszystkich przykazañ w czasach
Jezusa wyró¿niano 613. Tê liczbê otrzymano sumuj¹c warto�ci liczbowe liter
potrzebnych do napisania s³ów: �Dziesiêæ przykazañ�. By³o w�ród nich 248
nakazów i 365 zakazów. Przykazania dzielono na ma³e i wielkie. Wielkie doty-
czy³y na przyk³ad morderstwa, ba³wochwalstwa, blu�nierstwa, profanacji �wiê-
tego imienia lub szabatu. Gdy chodzi³o o kolejno�æ hierarchiczn¹ przykazañ
w ramach poszczególnych zgrupowañ, to zdania rabinów by³y podzielone60.

Faryzeusze pytaj¹ wiêc o to Jezusa: Nauczycielu, które przykazanie
w Prawie jest najwiêksze? (Mt 22,36). Wed³ug Mateusza i £ukasza faryze-
usze zbieraj¹ siê i chc¹ wystawiæ Pana na próbê (Mt 22,34n; £k 10,25). Nieco
inny zapis ma rozmowa Jezusa z uczonym w Pi�mie u Marka. W jego pytaniu
Jezus nie widzia³ ¿adnego podstêpu. Potraktowa³ je z ca³¹ powag¹61. Jeden
z nich, uczony w Pi�mie, pyta o to, które jest pierwsze ze wszystkich
przykazañ (Mk 12,28). Wed³ug £ukasza za� uczony w Prawie stawia Jezu-
sowi pytanie: Nauczycielu, co mam czyniæ, aby osi¹gn¹æ ¿ycie wieczne?
(£k 10,25). U¿yty przez Mateusza przymiotnik megale � wielkie, wystêpuje
w stopniu równym. Posiada jednak znaczenie stopnia najwy¿szego, zgodnie
z konstrukcj¹ spotykan¹ w jêzyku hebrajskim i w nowotestamentowej grece62.

Wed³ug Mateusza i Marka na pytanie o najwiêksze przykazanie Jezus
odpowiada: Bêdziesz mi³owa³ Pana Boga swego ca³ym swoim sercem, ca³¹
swoj¹ dusz¹ i ca³ym swoim umys³em. To jest najwiêksze i pierwsze przy-
kazanie (Mt 22,37n; por. Mk 12,29n). Wed³ug £ukasza za� Jezus odpowiada
pytaniem: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? (£k 10,26). Wtedy
uczony w Prawie przytacza cytat z Pwt 6,5 i Kp³ 19,18 (por. £k 10,27).
U wszystkich trzech synoptyków pouczenie dotyczy nakazu mi³o�ci. Mi³o�æ
Boga jest najwiêkszym obowi¹zkiem ka¿dego stworzenia, zw³aszcza cz³owie-
ka. Chodzi nie o byle jak¹ mi³o�æ. Ma to byæ mi³o�æ z ca³ego serca. Dla Izraeli-
ty serce jest siedliskiem inteligencji. W tê mi³o�æ ma byæ zaanga¿owana te¿
dusza, która jest z kolei �ród³em wszystkich my�li i pragnieñ cz³owieka63.

60 Por. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz..., dz. cyt., t. 1,
s. 135; H. Langkammer, Ewangelia wed³ug �w. Marka�, dz. cyt., s. 110; D. Adamczyk,
Starotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 92.

61 Por. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz..., dz. cyt., t. 1,
s. 236.

62 Por. tam¿e, s. 135; D. Adamczyk, Starotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 92.
63 Por. F. Gryglewicz, Ewangelia..., dz. cyt., s. 216; F. Rienecker, Das Evangelium...,

dz. cyt., s. 270; H. Langkammer, Ewangelia wed³ug �w. Marka. Wstêp � Przek³ad
z orygina³u � Komentarz, Poznañ � Warszawa 1977, s. 283; J. Homerski, Ewangelia...,
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Tekst: Bêdziesz mi³owa³ Pana Boga swego ca³ym swoim sercem, ca³¹
swoj¹ dusz¹ i ca³ym swoim umys³em zosta³ zaczerpniêty z Pwt 6,5, gdzie te
s³owa brzmi¹ nastêpuj¹co: Bêdziesz mi³owa³ Pana, Boga twojego, z ca³ego
swego serca, z ca³ej duszy swojej, ze wszystkich swych si³. S¹ to s³owa wy-
znania wiary bardzo dobrze znane wszystkim Izraelitom64.

Przytoczony przez Marka cytat z Pwt jest nieco d³u¿szy ni¿ u Mateusza czy
£ukasza. Zawiera bowiem przypomnienie, ¿e Jahwe jest Bogiem jedynym (por.
Mk 12,29). Jest On ponad wszystkim i dlatego tylko Jemu Izraelici maj¹ s³u¿yæ.
S³uchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem � Panem jedynym (Pwt 6,4). Jest to
podstawowa prawda, jak¹ chce w swoim dziele przekazaæ Deuteronomista. Jah-
we jest bytem jedynym w swoim rodzaju. Zas³uguje na cze�æ ze strony narodu
wybranego. Izraelici powinni Go mi³owaæ ponad wszystko, z ca³ego serca, z ca³ej
duszy i ze wszystkich si³, czyli ca³¹ swoj¹ osobowo�ci¹. Wszelkie dzia³anie Izraelity
ma byæ skierowane ku Bogu. Powinien on kroczyæ drog¹ wyznaczon¹ przez Boga.
Mi³owaæ Boga, oznacza wype³nianie wszystkich obowi¹zków wobec Niego. To
wierno�æ Bogu wyra¿aj¹ca siê w ¿yciu zgodnym z Jego przykazaniami65.

Przytaczaj¹c s³owa z Pwt 6,5, Jezus potwierdza starotestamentow¹ prawdê,
¿e mi³o�æ Boga jest pierwszym obowi¹zkiem ka¿dego stworzenia, a w sposób
szczególny cz³owieka. Ma to byæ mi³o�æ, w któr¹ konieczne jest zaanga¿owa-
nie ca³ego serca. Serce natomiast to dla Izraelity siedlisko miêdzy innymi
inteligencji. Stanowi ono równie¿ siedzibê wszystkich my�li, planów, zamys³ów
i d¹¿eñ. To w sercu cz³owiek podejmuje postanowienia. Jest ono miejscem
szczególnym. Tu koncentruje siê tajemnica ¿ycia cz³owieka. Ma to byæ mi³o�æ
z ca³ej duszy. Ta z kolei by³a dla Izraelitów �ród³em wszystkich my�li i prag-
nieñ66. Si³a z Pwt 6,5 zosta³a wyra¿ona u Mateusza jako umys³ (Mt 22,37),
za� u Marka i £ukasza jako umys³ i moc (Mk 12,30; £k 10,27). Chodzi jednak
ca³y czas o mi³owanie Boga ca³ym sob¹67.

dz. cyt., s. 299n; P. Kasi³owski, Przykazanie mi³o�ci Boga i mi³o�ci bli�niego w tra-
dycji synoptycznej, �Warszawskie Studia Teologiczne�, 10 (1997), s. 145n; S. Fausti,
Una comunità legge il Vangelo di Matteo, volume secondo (cc. 13-28), dz. cyt., s. 451n;
D. Adamczyk, Starotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 92.

64 Por. J. Lemañski, Piêcioksi¹g..., dz. cyt., s. 317nn.
65 Por. S. £ach, Ksiêga Powtórzonego Prawa. Wstêp�, dz. cyt., s. 143n; M. Peter,

Szema Israel (Pwt 6,4) � tekst monoteistyczny?, RBL 32,3 (1979), s. 22�34; S. Wypych,
Testament Moj¿esza (Ksiêga Powtórzonego Prawa), dz. cyt., s. 182nn; K. Romaniuk,
A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz..., dz. cyt., t. 1, s. 236n; D. Adamczyk, Staro-
testamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 102.

66 Por. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz..., dz. cyt., t. 1, s. 135.
67 Por. F. Gryglewicz, Ewangelia..., dz. cyt., s. 216; F. Rienecker, Das Evange-

lium..., dz. cyt., s. 270; Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, dz.
cyt., s. 59; H. Langkammer, Ewangelia wed³ug �w. Marka�, dz. cyt., s. 110; D. Adam-
czyk, Starotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 102.
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W perykopie o najwiêkszym przykazaniu zacytowany jest tak¿e tekst
nakazu mi³o�ci bli�niego, który stanowi starotestamentalny cytat z Ksiêgi
Kap³añskiej: Bêdziesz mi³owa³ swego bli�niego jak siebie samego (Mt
22,39; por. Mk 12,31; £k 10,27). W Kp³ 19,18 czytamy: Nie bêdziesz szuka³
pomsty, nie bêdziesz ¿ywi³ urazy do synów twego ludu, ale bêdziesz mi³o-
wa³ bli�niego jak siebie samego. Ja jestem Pan!. Ten tekst jest zamiesz-
czony w kontek�cie �wiêto�ci ¿ycia codziennego (por. Kp³ 19) w ramach
obowi¹zków wobec bli�niego (por. 19,11-18).

Mi³o�æ do bli�niego w Starym Testamencie by³a mi³o�ci¹ do wspó³oby-
wateli68. Mi³o�æ do bli�niego jest streszczeniem ca³ego Prawa Moj¿eszowego.
To zdanie, o mi³o�ci bli�niego jak siebie samego, przewy¿sza wszystkie inne.
Miar¹ mi³o�ci bli�niego winna byæ mi³o�æ samego siebie. Mi³o�æ jest wype³nie-
niem obowi¹zku religijnego69. S³owo �bli�ni� w Kp³ 19,18 oznacza nie tylko
brata fizycznego czy cz³onka rodziny, ale równie¿ rodaka, mieszkañca tego
samego miasta. W pó�nym judaizmie, po wygnaniu, bli�ni jest uto¿samiany
wy³¹cznie z bratem, rodakiem i obrzezanym prozelit¹70.

Jezus zaznacza, ¿e przykazanie mi³o�ci bli�niego jest podobne do przyka-
zania mi³o�ci Boga (Mt 22,39). Podkre�la tym samym, ¿e drugim przykaza-
niem w hierarchii wa¿no�ci jest mi³o�æ bli�niego. Ono wynika niejako z tego
pierwszego, przykazania mi³o�ci Boga. Mi³owaæ bli�niego tak, jak samego sie-
bie, oznacza kochaæ go zdrow¹ mi³o�ci¹. Uwa¿aæ go za dziecko Bo¿e i tak
traktowaæ71. Jezus nie identyfikuje mi³o�ci Boga z mi³o�ci¹ bli�niego, ale pod-
kre�la, ¿e w hierarchii przykazañ Bo¿ych mi³o�æ bli�niego jest tak konieczna,
jak mi³o�æ Boga. Na pierwszym miejscu jest Bóg jako Stwórca, Pan, Zbawca.
Po Nim za� w hierarchii stoi cz³owiek. Dlatego u Mateusza znajdujemy wzmian-
kê, ¿e przykazanie mi³o�ci bli�niego jest podobne do przykazania mi³o�ci Boga72.

Ewangelia wyra�nie zaznacza, ¿e drugie przykazanie mi³o�ci jest równe
pierwszemu. W sposób szczególny zosta³o to uwypuklone przez Marka.
Wed³ug tego ewangelisty Jezus tak mówi o przykazaniach mi³o�ci Boga

68 Por. W. Berg, Prawa obcego w Starym Testamencie, RBL 55,3 (2002), s. 193.
69 Por. S. £ach, Ksiêga Kap³añska. Wstêp � Przek³ad z orygina³u � Komentarz �

Ekskursy, Poznañ � Warszawa 1970, s. 241; A. Grabner-Haider, Mi³o�æ, w: Praktyczny
s³ownik biblijny, kol. 738�740; J. Lemañski, Piêcioksi¹g..., dz. cyt., s. 310�312.

70 Por. C. Breuer, Bli�ni, w: Praktyczny s³ownik biblijny, dz. cyt., kol. 114n. Szerzej
na temat pojêcia �bli�ni� zob.: X. Léon-Dufour, Bli�ni, w: S³ownik teologii biblijnej,
s. 75n; D. Adamczyk, Starotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 89.

71 Por. K. H. Schelkle, Teologia Nowego Testamentu 3: Etos, Kraków 1984,
s. 104�119; S. Grasso, Il Vangelo..., dz. cyt., s. 524nn; J. Radermakers, Lettura pastora-
le..., dz. cyt, s. 291; K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz..., dz. cyt.,
t. 1, s. 135n.

72 Por. J. Homerski, Ewangelia..., dz. cyt., s. 300; D. Adamczyk, Starotestamen-
talne cytaty..., dz. cyt., s. 92.
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i bli�niego: Nie ma innego przykazania wiêkszego od tych (Mk 12,31).
Mi³o�æ Boga i bli�niego zlewa siê w jedno. Mi³o�æ Boga ma siê przejawiaæ
w mi³o�ci bli�niego. Mi³o�æ bli�niego rodzi siê z mi³o�ci Boga i stanowi spraw-
dzian tej mi³o�ci. Jest ona w ostateczno�ci darem Bo¿ym73. �Ka¿da mi³o�æ
bazuje na wspólnocie interesów. Mi³o�æ Boga � to wspólnota naszych i Bo-
¿ych pragnieñ. Mi³o�æ ludzi � to troska o ich sprawy�74. Wydaje siê, ¿e szcze-
gólnie w obecnych czasach, gdy postêpuje technizacja ¿ycia, bardziej ni¿
kiedykolwiek praktykowanie mi³o�ci Boga i bli�niego powinno staæ siê g³ów-
nym punktem ¿ycia cz³owieka75.

Wed³ug Mateusza Jezus koñczy rozmowê z uczonym w Pi�mie stwier-
dzeniem: Na tych dwóch przykazaniach opiera siê ca³e Prawo i Prorocy
(Mt 22,40). Mateusz akcentuje, ¿e to wielkie przykazanie jest istot¹ �Prawa
i Proroków�. Na przykazaniu mi³o�ci Boga i bli�niego opiera siê ca³e objawie-
nie Bo¿e Starego Przymierza76. Jest to kompendium dwóch tablic Przymierza.
Przykazanie mi³o�ci Boga i bli�niego góruje nad wszystkimi innymi przyka-
zaniami. Stanowi kryterium ich warto�ci77. Wskazuj¹c na najwa¿niejsze
przykazanie, Jezus stwierdza, ¿e ca³y sens Prawa Starego Testamentu, które
przyszed³ wype³niæ, polega na mi³o�ci Boga i bli�niego. To przykazanie prze-
wy¿sza wszystkie inne78.

Marek wskazuje jeszcze na s³owa uczonego w Pi�mie, który referuj¹c
wyja�nienie Jezusa na temat pierwszego i najwa¿niejszego przykazania, mówi:
Bardzo dobrze, Nauczycielu, s³usznie� powiedzia³, bo Jeden jest i nie ma
innego prócz Niego. Mi³owaæ Go ca³ym sercem, ca³ym umys³em i ca³¹
moc¹ i mi³owaæ bli�niego jak siebie samego daleko wiêcej znaczy ni¿
wszystkie ca³opalenia i ofiary (Mk 12,32n). Dialog ten koñczy siê pochwa³¹
faryzeusza przez Jezusa: Jezus widz¹c, ¿e rozumnie odpowiedzia³, rzek³ do
niego: �Niedaleko jeste� od królestwa Bo¿ego� (w. 34)79.

73 Por. H. Langkammer, Ewangelia wed³ug �w. Marka. Wstêp�, dz. cyt., s. 283n;
J. Gnilka, Pierwsi chrze�cijanie. �ród³a i pocz¹tki Ko�cio³a, Kraków 2004, s. 412n.

74 K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz..., dz. cyt., t. 1, s. 136.
75 Por. tam¿e, s. 135; H. Langkammer, Ewangelia wed³ug �w. Marka�, dz. cyt.,

s. 110n; D. Adamczyk, Starotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 93.
76 Por. S. Fausti, Una comunità legge il Vangelo di Matteo, volume secondo (cc.

13�28), dz. cyt., s. 452.
77 Por. J. Gnilka, Pierwsi chrze�cijanie..., dz. cyt., s. 413.
78 Por. R. Fabris, Matteo, dz. cyt., s. 458nn; O. da Spinetoli, Matteo..., dz. cyt.,

s. 600nn; A. Sand, Das Evangelium..., dz. cyt., s. 445nn; J. Kudasiewicz, Biblia, historia,
nauka. Rozwa¿ania i dyskusje biblijne, Kraków 1987, s. 387; J. Gnilka, Jezus z Naza-
retu, Kraków 1997, s. 293; D. Adamczyk, Starotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 93.

79 Por. H. Langkammer, Ewangelia wed³ug �w. Marka. Wstêp�, dz. cyt., s. 284n;
K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz..., dz. cyt., t. 1, s. 237.
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Wed³ug £ukasza Jezus wskazuje uczonemu w Prawie, który przytoczy³
tre�æ przykazania mi³o�ci Boga i bli�niego: To czyñ, a bêdziesz ¿y³ (£k 10,28).
Jezus poleca mu w ten sposób przestrzegaæ nakazu mi³o�ci w celu osi¹gniêcia
zbawienia. W ten sposób dyskusja mog³a zostaæ zakoñczona. Faryzeusz mu-
sia³by odej�æ, nie pochwyciwszy Jezusa na s³owie. Stawia zatem Jezusowi
kolejne pytanie: A kto jest moim bli�nim (w. 29). W tym miejscu £ukasz umiesz-
cza przypowie�æ o mi³osiernym Samarytaninie (10,30-37).

Tekst o mi³o�ci bli�niego z Kp³ 19,18 w Ewangeliach synoptycznych
jest zamieszczony ³¹cznie z tre�ci¹ Pwt 6,5 w ramach perykopy o najwiêk-
szym przykazaniu (Mt 22,34-40; Mk 12,28-34; £k 10,25-29). Oprócz tego
w Ewangelii Mateusza ten cytat jest przytaczany jeszcze dwukrotnie: w pery-
kopie dotycz¹cej mi³o�ci nieprzyjació³ (5,43-48) oraz w perykopie o bogatym
m³odzieñcu (19,16-22). U Mateusza przykazanie to zosta³o zaakcentowane
w sposób szczególny80.

W ramach Kazania na Górze, we fragmencie o mi³o�ci nieprzyjació³ (por.
Mt 5,43-48) Jezus mówi: S³yszeli�cie, ¿e powiedziano: Bêdziesz mi³owa³
swego bli�niego, a nieprzyjaciela swego bêdziesz nienawidzi³ (w. 43). Jed-
nak w Starym Testamencie nie ma polecenia nienawi�ci nieprzyjació³. Nie
znajdujemy go równie¿ w pismach rabinicznych81. Nienawi�æ do nieprzyjació³
by³a nakazem sekty w Qumran. W Ksiêdze Regu³y z Qumran jest nakaz nie-
nawi�ci wszystkich synów ciemno�ci, wed³ug ich winy82.

W Starym Testamencie nie znajdujemy jednoznacznej postawy wobec mi³o-
�ci nieprzyjació³. S¹ tam pro�by o unicestwienie nieprzyjació³. Mi³o�æ do nie-
przyjació³ dotyczy jedynie przeciwników w�ród wspó³rodaków i wspó³wyznaw-
ców. Mi³o�æ bli�niego odnosi siê tylko do nale¿¹cych do ludu izraelskiego
i wyznaj¹cych jego religiê. Dotyczy³o to równie¿ obcych83, mieszkaj¹cych na
ziemi izraelskiej. Natomiast nienawi�æ do wroga by³a zrozumia³a84.

W praktyce codziennego ¿ycia by³o niepisane prawo wrogiego odnosze-
nia siê do nieprzyjació³85. Jezus w swoich s³owach odwo³uje siê do nakazu
Prawa, jak i do potocznego jego komentarza. W interpretacji rabinów przy-
kazanie mi³o�ci bli�niego obejmowa³o tylko wspó³rodaków. Do obcych odno-
szono siê z niechêci¹, a nawet z nienawi�ci¹. Uwa¿ano ich za grzeszników

80 Por. J. Kudasiewicz, Biblia, historia, nauka..., dz. cyt., s. 387.
81 Por. Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, dz. cyt., s. 21;

H. Ordon, Powiedziano..., art. cyt., s. 87n.
82 Por. D. Adamczyk, Starotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 89.
83 Na temat równo�ci tubylców i obcych zob.: W. Berg, Prawa obcego..., art. cyt.,

s. 193.
84 Por. C. Breuer, Mi³o�æ nieprzyjació³, w: Praktyczny s³ownik biblijny, dz. cyt.,

kol. 741n; D. Adamczyk, Starotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 89.
85 Por. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz..., dz. cyt., t. 1, s. 38.
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niemi³ych Bogu86. Nienawidziæ w jêzyku biblijnym oznacza �nie kochaæ�. Rów-
nie¿ w Starym Testamencie ten, kto nie by³ bli�nim, by³ okre�lany jako nie-
przyjaciel. Te pojêcia wynika³y ze stosunku do Boga Jahwe. Wrogowie Boga
Jahwe byli wrogami narodu wybranego. Dlatego zdanie nieprzyjaciela swe-
go bêdziesz nienawidzi³ oznacza³o, ¿e do ludzi nie zwi¹zanych wiêzami krwi
lub wiary z Izraelitami, prawo mi³o�ci mog³o siê nie odnosiæ87.

Sformu³owanie nienawi�ci nieprzyjació³ jest prawdopodobnie obiegowym ko-
mentarzem rabinackim do nakazów dotycz¹cych niektórych s¹siadów i wrogów
¯ydów (por. Pwt 7,2-5; 15,3; 20,13-18; 25,19)88. Ewangelista wprowadzaj¹c te
s³owa, przypuszczalnie chce podkre�liæ, ¿e zawê¿enie pojêcia bli�niego do cz³on-
ków swego narodu, mo¿e ³atwo przekszta³ciæ siê w nienawi�æ wobec obcych89.

Jezus nadaje omawianemu przykazaniu charakter powszechny, aby ko-
chaæ nie tylko przyjació³, ale i wrogów (por. Mt 5,38-48). Nale¿y odsun¹æ
wszelkie bariery, by mi³o�æ mog³a dosiêgn¹æ nawet nieprzyjació³90. Tak naka-
zuje Jezus w swoim nauczaniu (w. 48). To przykazanie obowi¹zuje bez ograni-
czeñ. Jest bezwarunkowe, bez wzglêdu na przynale¿no�æ do narodu czy religii.
Stanowi decyduj¹cy znak dzieciêctwa Bo¿ego. �ród³em tej mi³o�ci jest mi³o�æ
Boga do wszystkich ludzi (por. w. 45)91.

Nie mo¿na byæ autentycznym dzieckiem Ojca Niebieskiego bez prze³a-
mania stereotypów starotestamentalnych. Potrzebne jest przy tym pozytywne
nastawienie do ka¿dego cz³owieka92. Jezus pokaza³, ¿e mi³o�æ nieprzyjació³

86 Por. K. Romaniuk, Nowy Testament bez problemów, Warszawa 1983, s. 58n.
87 Por. J. Homerski, Ewangelia..., dz. cyt., s. 142; D. Adamczyk, Starotestamen-

talne cytaty..., dz. cyt., s. 90.
88 Por. H. Langkammer, Bóg naszym Ojcem w �wietle Ewangelii �w. Mateusza,

RT 1 (2000), s. 97.
89 Por. A. Paciorek, Ewangelie synoptyczne II. Ewangelia wed³ug �w. Mateusza,

dz. cyt., s. 134; D. Adamczyk, Starotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 90.
90 Por. R. Fabris, Matteo, dz. cyt., s. 146nn; O. da Spinetoli, Matteo..., dz. cyt.,

s. 176nn; A. Sand, Das Evangelium..., dz. cyt., s. 120nn; X. Léon-Dufour, Bli�ni,
art. cyt., s. 75n; S. Fausti, Una comunità legge il Vangelo di Matteo, volume primo
(cc. 1�13), dz. cyt., s. 80.

91 Por. P. Kasi³owski, Przykazanie mi³o�ci..., art. cyt., s. 146n; D. Adamczyk, Sta-
rotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 90. Szerzej na temat mi³o�ci nieprzyjació³ zob.:
J. Kudasiewicz, Nowo�æ i oryginalno�æ Jezusowego przykazania mi³o�ci, w: Studio
lectionem facere, red. S. £ach, J. Szlaga, Lublin 1978, s. 146�149; J. £ach, Obowi¹zek
pojednania i mi³o�ci (Mt 5,43-48), RBL 39,3 (1986), s. 331�343; S. A. Panimolle, L�amore
dei nemici, art. cyt., s. 119nn; S. Grasso, Il Vangelo..., dz. cyt., s. 175nn; S. A. Panimolle,
Il discorso della montagna (Mt 5-7). Esegesi e vita, dz. cyt., s. 106nn; J. £ach, Relacja
�Z³otej zasady postêpowania� (Mt 7,12) do nakazu mi³o�ci nieprzyjació³ (Mt 5,
43-48), RBL 41,6 (1988), s. 457�465.

92 Por. H. Langkammer, Bóg naszym Ojcem w �wietle Ewangelii �w. Mateusza, art.
cyt., s. 97.
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jest mo¿liwa. Sam przebacza na krzy¿u tym, którzy wydali Go na �mieræ (por.
£k 23,34)93. Ewangeliczne prawo mi³o�ci obejmuje nie tylko wspó³rodaków
czy wyznawców tej samej religii, lecz tak¿e wrogów i prze�ladowców.
Motywem takiego postêpowania jest chêæ upodobnienia siê chrze�cijanina
do Boga. Jezus mówi: Mi³ujcie waszych nieprzyjació³ i módlcie siê za
tych, którzy was prze�laduj¹; tak bêdziecie synami Ojca waszego, który
jest w niebie; poniewa¿ On sprawia, ¿e s³oñce wschodzi nad z³ymi
i nad dobrymi, i On zsy³a deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych
(Mt 5,44n)94.

Motyw mi³o�ci wszystkich ludzi, nawet nieprzyjació³, stanowi fakt, ¿e je-
ste�my synami tego samego Ojca. Mi³o�æ do nieprzyjació³ to jeden z najtrud-
niejszych nakazów etyki Nowego Testamentu. Za tak¹ jednak postawê Jezus
obiecuje szczególn¹ nagrodê: Je�li bowiem mi³ujecie tych, którzy was mi³u-
j¹, có¿ za nagrodê mieæ bêdziecie? Czy¿ i celnicy tego nie czyni¹? I je�li
pozdrawiacie tylko swych braci, có¿ szczególnego czynicie? Czy¿ i po-
ganie tego nie czyni¹? (w. 46n). To w³a�nie postawa mi³o�ci nieprzyjació³
odró¿nia chrze�cijan od pogan95. Nie chodzi przy tym o wiêksz¹ liczbê przyka-
zañ, ale o nowe rozumienie Prawa96. Fragment o mi³o�ci nieprzyjació³ koñczy
siê wezwaniem do doskona³o�ci: B¹d�cie wiêc wy doskonali, jak doskona-
³y jest Ojciec wasz niebieski (w. 48). Mi³o�æ wzglêdem nieprzyjació³ upodob-
nia cz³owieka do Boga. �wiêty Pawe³ nazywa mi³o�æ spoiwem doskona³o�ci
(por. Kol 3,14)97.

Tylko w Ewangelii Mateusza drugi raz tekst z Kp³ 19,18 zosta³ zacytowa-
ny w perykopie o bogatym m³odzieñcu (Mt 19,16-22), która znajduje siê rów-
nie¿ u pozosta³ych dwóch synoptyków (Mk 10,17-22; £k 18,18-23). Jednak
tylko Mateusz zamieszcza s³owa z Kp³ 19,18 o mi³o�ci bli�niego. Marek i £u-
kasz wskazuj¹ jedynie na przykazania Dekalogu, które Jezus przypomina
bogatemu m³odzieñcowi.

Wed³ug Mateusza przykazanie: mi³uj swego bli�niego jak siebie same-
go (w. 19b) Jezus wymienia po�ród innych przykazañ, takich jak: Nie zabijaj,
nie cudzo³ó¿, nie kradnij, nie zeznawaj fa³szywie, czcij ojca i matkê

93 Por. F. Rienecker, Das Evangelium..., dz. cyt., s. 527n; C. Breuer, Mi³o�æ nieprzy-
jació³, w: Praktyczny s³ownik..., dz. cyt., kol. 742; H. Langkammer, Ewangelia wed³ug
�w. £ukasza�, dz. cyt., s. 518.

94 Por. D. Adamczyk, Starotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 90n.
95 Por. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz..., dz. cyt., t. 1,

s. 38n; A. Paciorek, Ewangelie synoptyczne II. Ewangelia wed³ug �w. Mateusza, dz.
cyt., s. 134n.

96 Por. M. Bednarz, Warunki osi¹gniêcia Królestwa Niebieskiego wed³ug Ewan-
gelii Mateusza, w: Królestwo Bo¿e w Pi�mie �wiêtym, red. S. £ach, M. Filipiak, TN
KUL, Lublin 1976, s. 150; S. A. Panimolle, L�amore dei nemici, art. cyt., s. 119nn.

97 Por. D. Adamczyk, Starotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 91.
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(w. 18b-19a). Przestrzeganie tych przykazañ to pewne konieczne minimum
do tego, aby osi¹gn¹æ ¿ycie wieczne. Jezus daje jednoznaczn¹ odpowied�
na pytanie o zachowanie Dekalogu. Podkre�la, ¿e prowadzi to do osi¹gniêcia
królestwa Bo¿ego98. Pe³n¹ doskona³o�æ mo¿na jednak osi¹gn¹æ dopiero
przez wyrzeczenie siê dóbr tego �wiata i pój�cie za Jezusem. Jezus poucza
m³odego bogacza: Je�li chcesz byæ doskona³y, id�, sprzedaj, co posiadasz,
i rozdaj ubogim, a bêdziesz mia³ skarb w niebie. Potem przyjd� i chod�
za Mn¹! (w. 21). Zachêta do doskona³o�ci dotyczy tu chrze�cijañskiego
ubóstwa99. Wskazuje na to nie tylko sama tre�æ perykopy o bogatym m³o-
dzieñcu, ale równie¿ kolejne wersety, które znajduj¹ siê w jej bezpo�rednim
nastêpstwie. W Mt 19,23-26 zamieszczona jest perykopa o niebezpieczeñstwie
bogactw, a nastêpnie fragment dotycz¹cy nagrody za dobrowolne ubóstwo
(Mt 19,27-30).

Podsumowanie

Wspólne cytaty z Piêcioksiêgu w Ewangeliach synoptycznych maj¹
istotny zwi¹zek z osob¹ Jezusa Chrystusa i Jego nauczaniem. Wed³ug relacji
synoptyków s³owa te przytacza zwykle sam Jezus celem dokonania pog³êbio-
nej interpretacji przepisów Prawa. Owe teksty z Piêcioksiêgu w kontek�cie
ewangelicznym nabieraj¹ nowego znaczenia. Nie trac¹ jednak swej zasad-
niczej istoty. Jezus Chrystus u�wiadamia ludziom ich odwieczn¹ warto�æ
i aktualno�æ, wskazuj¹c tym samym na istotny zwi¹zek objawienia Starego
i Nowego Testamentu. Objawienie ma bowiem charakter stopniowy.

Cytaty z Wj 3,6 i Pwt 25,5 synoptycy zamieszczaj¹ w ramach perykopy
o zmartwychwstaniu umar³ych (Mt 22,23-33; Mk 12,18-27; £k 20,27-40).
Saduceusze przytaczaj¹ tre�æ prawa lewiratu z Pwt 25,5. Jezus za� zarzuca
im, i¿ mimo, ¿e tak szczyc¹ siê znajomo�ci¹ Pisma, to w rzeczywisto�ci go nie
znaj¹. Wykazuje ich b³êdne rozumowanie. Sam cytuje s³owa, które Bóg obja-
wi³ Moj¿eszowi z Wj 3,6. £¹czy znajomo�æ istoty Boga z pewno�ci¹ ¿ycia
wiecznego. Wykazuje, ¿e prawda o zmartwychwstaniu by³a ju¿ objawiona
w Starym Testamencie. Ukazuj¹c prawdê o Bogu i o zmartwychwstaniu,
Jezus dokonuje pe³ni objawienia starotestamentalnych s³ów.

98 Por. J. Homerski, Ewangelia..., dz. cyt., s. 275; G. Lohfink, Wem gilt die Berg-
predigt?..., dz. cyt., s. 73nn; S. Fausti, Una comunità legge il Vangelo di Matteo,
volume secondo (cc. 13�28), dz. cyt. s. 384.

99 Por. R. Fabris, Matteo, dz. cyt., s. 414nn; O. da Spinetoli, Matteo..., dz. cyt.,
s. 533nn; A. Sand, Das Evangelium..., dz. cyt., s. 394nn; S. Grasso, Il Vangelo..., dz.
cyt., s. 463nn; J. Radermakers, Lettura pastorale..., dz. cyt., s. 274nn; D. Adamczyk,
Starotestamentalne cytaty..., dz. cyt., s. 91n.
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Wspólne dla synoptyków cytaty z Wj 20,12-16 oraz Pwt 5,16-20 dotycz¹
piêciu przykazañ Dekalogu. Wskazuje na nie Jezus w perykopie o bogatym
m³odzieñcu (Mt 19,16-22; Mk 10,17-22; £k 18,18-23). W innych miejscach
Jezus szerzej obja�nia trzy z nich. Dwa omawia w Mt 5: Nie zabijaj (w. 21)
i Nie cudzo³ó¿ (w. 27). Mateusz i Marek podaj¹ równie¿ wyja�nienie Jezusa
na temat czci rodziców (por. Mt 15,4; Mk 7,10). Jezus Chrystus ods³ania w³a-
�ciw¹ g³êbiê i tre�æ Dekalogu, który jest aktualny tak¿e w nowej ekonomii
zbawienia. Jezus t³umaczy, na czym polega istota Bo¿ych przykazañ. Zacho-
wanie Bo¿ych przykazañ jest niezbêdne do osi¹gniêcia zbawienia.

Przykazanie mi³o�ci Boga w Ewangeliach synoptycznych zawarte jest
w perykopie o najwiêkszym przykazaniu, któr¹ przekazuj¹ wszyscy trzej syn-
optycy. W tym fragmencie cytat z Pwt 6,5 o nakazie mi³o�ci Boga poprzedza
tekst z Kp³ 19,18 dotycz¹cy nakazu mi³o�ci bli�niego. Mateusz i Marek wk³a-
daj¹ te s³owa w usta Jezusa (Mt 22,37.39; Mk 12,30n). Wed³ug £ukasza przy-
tacza je uczony w Prawie (£k 10,27). Nowo�ci¹ zestawienia ze sob¹ dwóch
cytatów ze Starego Testamentu jest ujêcie przykazania mi³o�ci Boga i bli�nie-
go jako jednego przykazania. Stanowi¹ one jedno�æ. Nie mo¿na ich od siebie
oddzielaæ. S¹ najwa¿niejsze ze wszystkich przykazañ. Donios³o�æ zestawienia
tych dwóch cytatów polega tak¿e na tym, ¿e Jezus kondensuje w jednym przy-
kazaniu wiele nakazów i zakazów. Starotestamentowe przykazanie mi³o�ci Boga
i bli�niego zosta³o potwierdzone przez Jezusa. W Jego nauczaniu znajduje siê
nakaz mi³o�ci wszystkich ludzi. Nakaz ten wynika z przykazania mi³o�ci Boga100.

Oprócz tego fragmentu, wspólnego dla trzech synoptyków, w Ewangelii
Mateusza nakaz mi³o�ci bli�niego wystêpuje jeszcze dwukrotnie. S³owa te s¹
cytowane w ramach perykopy dotycz¹cej mi³o�ci nieprzyjació³ (5,43-48) oraz
perykopy o bogatym m³odzieñcu (19,16-22). Jezus poucza o obowi¹zku mi³o�ci
równie¿ nieprzyjació³. Sam daje tego przyk³ad, oddaj¹c swoje ¿ycie na krzy¿u
za wszystkich. Oryginalnym elementem w nauczaniu Mistrza z Nazaretu jest
po³¹czenie mi³o�ci cz³onków wspólnoty z mi³o�ci¹ tych, którzy do niej nie nale-
¿¹. Nowo�æ Jezusowego przykazania mi³o�ci polega równie¿ na tym, ¿e opiera
siê ono na mi³o�ci Jezusa, który odda³ swe ¿ycie za innych101.

100 Por. S. Mêdala, Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bo¿ym (Ewangelia
wed³ug �w. Marka), w: Wprowadzenie w my�l i wezwanie ksi¹g biblijnych, t. 8: Ewan-
gelie synoptyczne, red. J. Frankowski, Warszawa 2006, s. 200.

101 Por. tam¿e; J. Kudasiewicz, Nowo�æ i oryginalno�æ Jezusowego przykazania
mi³o�ci, art. cyt., s. 146nn.
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Summary

THE COMMON QUOTATIONS FROM PENTATEUCH

IN GOSPEL SYNOPTIC

The common quotations Pentateuch in Gospel synoptic are connected with
a person of the Jesus Christ and his teaching. According to account of the Synoptics
the words of the Thora, alone Jesus Christ usually rolled in order to execude of the
deep-set interpretation the regulations of the Law. Those wording of a documents from
Pentateuch in evangelical context acquived a new importance, but not fall in value.
Jesus Christ emphasizes their age-long of the value and the topicality. There is
a fundamental relationship of the revelation the Old and New Testament. The revela-
tion has since a gradual character. The Jesus Christ emphasizes a relationship between
knowledge of God and a certainty of the eternal life. He proved a wrong reasoning
of the Sadducees. Citing words from Exod 3,6 executes of the fullness revelation their
Old-Testamental words which have relationship with truth about the Resurrection.
Jesus Christ shows right intenseness and contents of the Decalogue, which is topical
in new economy of the commandments divine�s is essential that to accomplish salva-
tion. The two Old-Testamental commandments: the love God�s and the love one�s
neighbour in Gospels synoptic are confirmed and paramount command, which con-
tains the many orders and the many prohibitions. The order of love concerned of the
love of the enemy too. The original element in Jesus�s teaching is a union of the love
members community with a love them, which there not are. The novelty of Jesus�s
command of love point is that, it supported oneself on love Jesus which gave his life
for others.
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Wydziale Pedagogicznym Artystycznym. Jest autorem kilkudziesiêciu artyku³ów na-
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nio� oraz w �Zeszytach Formacji Katechetów� � kwartalniku wydawanym przez Insty-
tut Teologiczny UKSW w Radomiu. Publikacje ksi¹¿kowe: Starotestamentalne cytaty
w Ewangelii wed³ug �wiêtego Mateusza i ich zastosowanie w aktualnych polskich
podrêcznikach do katechizacji. Studium biblijno-katechetyczne (Kielce 2006); wspó³-
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Ks. Jerzy Adamczyk � Zakrzew

ORGANIZACJA AKCJI KATOLICKIEJ W �WIETLE

�STATUTU AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE�

Wstêp

Apostolstwo jako istotny wymiar Ko�cio³a jest jego urzeczywistnianiem
siê w konkretnych warunkach. Ko�ció³ ze swojej natury jest apostolski. Po-
przez swoj¹ dzia³alno�æ bowiem wci¹¿ siê staje, wzrasta, ogarnia nowych wier-
nych i nowe dziedziny ich ¿ycia. Istotn¹ rolê w dziele apostolskim Ko�cio³a
pe³ni¹ �wieccy w ³¹czno�ci z hierarchi¹. Sobór Watykañski II,

�pragn¹c uczyniæ gorliwsz¹ apostolsk¹ dzia³alno�æ Ludu Bo¿ego, zwraca siê
z trosk¹ do wiernych �wieckich, o których udziale w³a�ciwym im i ca³kowicie
koniecznym w pos³annictwie Ko�cio³a wspomina³ ju¿ w innych miejscach. Nigdy
bowiem nie mo¿e zabrakn¹æ w Ko�ciele apostolstwa �wieckich, wyp³ywaj¹cego
z samego ich chrze�cijañskiego powo³ania�1.

Spo�ród ró¿nych form dzia³alno�ci i ró¿nych stowarzyszeñ �wieckich,
które zachowuj¹c �cis³¹ ³¹czno�æ z hierarchi¹, d¹¿y³y i d¹¿¹ do celów prawdzi-
wie apostolskich, nale¿y wymieniæ Akcjê Katolick¹ (dalej AK), która jest okre-
�lana jako wspó³praca �wieckich w apostolacie hierarchicznym. Przynios³a
ona Królestwu Chrystusa bardzo obfite owoce i s³usznie jest zalecana i popie-
rana przez papie¿y i wielu biskupów2.

AK w Polsce istnia³a w okresie miêdzywojennym. Zosta³a erygowana
przez Konferencjê Episkopatu w 1930 r. w oparciu o statut zatwierdzony przez

1 Sobór Watykañski II, Dekret o apostolstwie �wieckich Apostolicam actuosita-
tem nr 1, w: Sobór Watykañski II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe
t³umaczenie, Poznañ 2002, s. 377�401, (dalej DA).

2 Por. tam¿e, nr 20; por. W. Góralski, Akcja Katolicka w �wietle nauki Soboru
Watykañskiego II oraz norm Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., �Studia P³oc-
kie�, 24 (1996), s. 145.

�Kieleckie Studia Teologiczne�
8 (2009), s. 257�269
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papie¿a Piusa XI w dniu 27 listopada tego¿ roku3. W krótkim czasie rozwinê³a
dynamiczn¹ i owocn¹ dzia³alno�æ, jako podstawowa p³aszczyzna wspó³pracy
katolików �wieckich z biskupami w realizacji zadañ apostolskich Ko�cio³a
w �wiecie. W okresie PRL � AK zosta³a zlikwidowana4. Dopiero po odzyska-
niu w 1989 r. wolno�ci zaistnia³y warunki, które umo¿liwi³y powstanie i odro-
dzenie ró¿nych stowarzyszeñ ko�cielnych, w tym równie¿ AK5. W dniu
2 maja 1996 r. na posiedzeniu plenarnym Konferencja Biskupów zaaprobowa-
³a �na okres 3 lat jako eksperymentalny� Statut AK w Polsce6, natomiast 30
XI 2000 r. dekretem Przewodnicz¹cego Konferencji Episkopatu zosta³ zatwier-
dzony nowy Statut Akcji Katolickiej w Polsce, który obowi¹zuje aktualnie
(por. kan. 312 § 1 nr 2)7. W statucie tym czytamy:

Akcja Katolicka w Polsce jest wed³ug Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym
stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencjê Episkopatu Polski,
dzia³aj¹cym w ca³ym kraju (KPK kan. 312 § l nr 2), a w rozumieniu Ustawy z dnia
17 maja 1989 r. o stosunku Pañstwa do Ko�cio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej jest organizacj¹ ko�cieln¹ (art. 34 ust. 1)8.

Niniejszy artyku³ pragnie ukazaæ strukturê organizacyjn¹ AK w Polsce
w oparciu o aktualnie obowi¹zuj¹cy Statut. W Statucie przyjêto trójstopniow¹
strukturê AK. Id¹c od do³u w górê, ogniwa AK przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
parafialne oddzia³y, diecezjalne instytuty, Krajowy Instytut AK9. Taki porz¹-
dek bêdzie przyjêty w poni¿szych rozwa¿aniach10.

3 Formalnie od tego momentu liczy siê historia AK w naszym kraju (zob. E. We-
ron, Jak zak³adaæ Akcjê Katolick¹, Poznañ 1996, s. 16); warto przypomnieæ, ¿e by³ to
jedyny statut, poza statutem w³oskiej AK, zatwierdzony przez papie¿a [por. K. Je¿yna,
Apostolstwo �wieckich w Akcji Katolickiej � historia i perspektywy, �Bielsko-¯y-
wieckie Studia Teologiczne�, 1 (1996), s. 257)].

4 Zob. A. Kaszycki, Asystent ko�cielny Akcji Katolickiej, �Kielecki Przegl¹d
Diecezjalny�, 71 (1995) nr 3, s. 303�303.

5 Por. J. Krukowski, Powstanie Akcji Katolickiej w Polsce. Problemy prawne,
�Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich�, 6�7 (1997) nr 10, s. 17; por. Góralski,
Akcja Katolicka..., dz. cyt., s. 144.

6 Statut Akcji Katolickiej w Polsce (2 maja 1996), w: E. Weron, Jak zak³adaæ
Akcjê Katolick¹, Poznañ 1996, s. 71�86; statut, jak wynika z art. 79, zosta³ przyjêty �na
okres trzech lat�, czyli na okres próbny. Po up³ywie tego czasu Konferencja mo¿e ten
statut ponownie zatwierdziæ, znowelizowaæ lub ca³kowicie zmieniæ.

7 Statut Akcji Katolickiej w Polsce (30 wrze�nia 2000), Warszawa 2000, (dalej:
Statut Akcji Katolickiej w Polsce).

8 Statut Akcji Katolickiej w Polsce art. 1 nr 1; por. Góralski, Akcja Katolicka...,
dz. cyt., s. 148.

9 Statut Akcji Katolickiej w Polsce art. 20.
10 Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w statucie AK jest nieco inna kolejno�æ: Diecezjalne Insty-

tuty Akcji Katolickiej, Parafialne Oddzia³y Akcji Katolickiej, Krajowy Instytut Akcji
Katolickiej (Statut Akcji Katolickiej w Polsce art. 20).
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1. Parafialne Oddzia³y Akcji Katolickiej

Podstawowe znaczenie w organizacji AK maj¹ parafialne oddzia³y AK.
Cz³onkiem AK zostaje siê na poziomie parafialnym11. AK bowiem jest skiero-
wana do parafii, która jest dla niej podstawow¹ baz¹. Akcja ma s³u¿yæ, tak jak
inne organizacje ko�cielne, o¿ywieniu ¿ycia parafialnego12. Statut AK w Pol-
sce postanawia: �strukturami organizacyjnymi Akcji Katolickiej s¹: (...) Para-
fialne Oddzia³y Akcji Katolickiej�13.

Gdy idzie o powo³anie Parafialnego Oddzia³u AK, to kompetentny do tego
jest Zarz¹d Diecezjalnego Instytutu AK14.

Z kolei Statut ustala strukturê Oddzia³u AK na poziomie parafii. Tak wiêc
organami Parafialnego Oddzia³u AK s¹: Walne Zebranie, Zarz¹d oraz Komi-
sja Rewizyjna15.

Je�li chodzi o uczestnictwo w Walnym Zebraniu, to wspomniane prawo
przys³uguje ka¿demu cz³onkowi Parafialnego Oddzia³u AK16. Wyró¿nia siê dwa
rodzaje Walnych Zebrañ: zwyczajne i nadzwyczajne17, przy czym

Walne Zebrania zwyczajne zwo³uje prezes Parafialnego Oddzia³u przynajmniej
raz w roku, nadzwyczajne w miarê potrzeby lub na wniosek Parafialnego Asys-
tenta Ko�cielnego, Komisji Rewizyjnej albo te¿ na pisemny wniosek 1/4 cz³onków
Parafialnego Oddzia³u Akcji Katolickiej18.

W przypadku nieobsadzenia urzêdu prezesa Parafialnego Oddzia³u zebrania
zwo³uje Parafialny Asystent Ko�cielny AK19.

Nastêpnie Statut ustala regu³y podejmowania uchwa³ przez Walne Zebra-
nie Parafialnego Oddzia³u AK20. I tak, powo³uj¹c siê na art. 24 Statutu, zarz¹-
dza, i¿ uchwa³y Walnego Zebrania Parafialnego Oddzia³u AK s¹ podejmowa-
ne zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów przy obecno�ci co najmniej po³owy cz³onków
Rady. G³osowanie jest jawne. Jednak w sprawach personalnych � tajne21.

11 Por. Statut Akcji Katolickiej w Polsce art. 13, nr 1; por. Krukowski, Powstanie
Akcji Katolickiej..., dz. cyt., s. 24.

12 Por. R. Podpora, Wokó³ dzie³a Akcji Katolickiej, w: Akcja Katolicka w spo³e-
czeñstwie polskim. Materia³y z ogólnopolskiej konferencji nt. Akcji Katolickiej, któ-
ra odby³a siê w gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w dniu 10 kwietnia
1999 roku, red. R. Podpory, Lublin 1999, s. 107.

13 Statut Akcji Katolickiej w Polsce, art. 20.
14 Por. tam¿e, art. 34.
15 Por. tam¿e, art. 34, nr 1.
16 Por. tam¿e, art. 36.
17 Por. tam¿e, art. 37, nr 1�2.
18 Tam¿e, art. 37, nr 2.
19 Por. tam¿e, art. 37, nr 3.
20 Por. tam¿e, art. 38.
21 Por. tam¿e, art. 24, nr 1�2.
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Po dyspozycjach dotycz¹cych podejmowania uchwa³ przez Walne Zebra-
nie omawiany Statut okre�la kompetencje Walnego Zebrania Cz³onków Para-
fialnego Oddzia³u AK. S¹ one nastêpuj¹ce: wybór i odwo³ywanie cz³onków
Zarz¹du Parafialnego Oddzia³u i Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddzia³u,
uchwalanie preliminarza bud¿etowego Parafialnego Oddzia³u i wysoko�ci sk³a-
dek cz³onkowskich, ocena rocznego sprawozdania z dzia³alno�ci AK w parafii,
udzielanie absolutorium Zarz¹dowi Parafialnego Oddzia³u, ocena dzia³alno�ci
i zatwierdzenie sprawozdañ Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddzia³u oraz
podejmowanie uchwa³ w sprawach nale¿¹cych do zakresu dzia³ania AK
w parafii22. Trzeba dodaæ, ¿e w przypadku podejmowania przez Parafialny
Oddzia³ AK inicjatyw ponadparafialnych nale¿y je uzgodniæ z Zarz¹dem
Diecezjalnego Instytutu AK23.

Drugim Organem Parafialnego Oddzia³u AK jest jego Zarz¹d24. W jego sk³ad
wchodz¹: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik oraz od 1 do 4 cz³onków25.

Statut postanawia, ¿e prezesa (u¿ywaj¹c nomenklatury kodeksowej �
moderatora) Zarz¹du Parafialnego Oddzia³u mianuje Biskup Diecezjalny spo-
�ród trzech kandydatów wybranych przez Walne Zebranie, przedstawionych
przez Parafialnego Asystenta Ko�cielnego26, natomiast wiceprezesa, sekreta-
rza i skarbnika wybiera ze swego grona Zarz¹d Parafialnego Oddzia³u27. Poza
tym prezes Zarz¹du Parafialnego Oddzia³u AK reprezentuje ten¿e Oddzia³
w sprawach wewnêtrznych stowarzyszenia28.

22 Por. tam¿e, art. 39.
23 Por. tam¿e, art. 40; por. art. 15, nr 3.
24 Por. tam¿e, art. 34, nr 2.
25 Por. tam¿e, art. 41.
26 Por. tam¿e, art. 42, nr 1; por. kan. 317 § 1; wystêpuje tu po³¹czenie wyborów

z nominacj¹. Prezesem (moderatorem) zarz¹du parafialnego zostaje mianowany przez
biskupa jeden z trzech kandydatów wybranych przez Walne Zabranie Oddzia³u Para-
fialnego (por. Krukowski, Powstanie Akcji Katolickiej..., dz. cyt., s. 24�25); trzeba
zauwa¿yæ, ¿e kierowanie stowarzyszeniami publicznymi jest kierowaniem na jakim�
odcinku urzêdowej dzia³alno�ci Ko�cio³a. St¹d moderatorów mianuje, a przynajmniej
zatwierdza (kan. 317 § 1) � a dla s³usznej przyczyny usuwa (kan. 318 § 2) � w³adza
ko�cielna. Kierownictwo sprawowane przez moderatorów stowarzyszeñ publicznych
jest wiêc wykonywane na okre�lonym odcinku w³adzy ko�cielnej wobec osób, które
zgodnie z przepisami prawa i statutami stowarzyszenia zosta³y do niego przyjête. Jest
sprawowaniem urzêdu ko�cielnego [por. R. Sobañski, W³adza moderatorów stowarzy-
szeñ ko�cielnych, �Prawo Kanoniczne�, 31 (1988) nr 3�4, s. 15; por. M. Pachnik, Stowa-
rzyszenia wiernych w Ko�ciele, �Studia Diecezji Radomskiej�, 6 (2004), s. 446�447; por.
W. Góralski, Stowarzyszenia wiernych w �wietle KPK z 1983 r. , �Miesiêcznik Pasterski
P³ocki�, 80 (1995) nr 10, s. 512].

27 Por. Statut Akcji Katolickiej w Polsce, art. 42, nr 2.
28 Por. tam¿e, art. 43.
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Zgodnie ze Statutem Zarz¹d Parafialnego Oddzia³u cieszy siê szerokimi
kompetencjami. S¹ one nastêpuj¹ce: kierowanie dzia³alno�ci¹ AK w parafii,
opracowywanie planów dzia³alno�ci AK w parafii, w uzgodnieniu z Parafial-
nym Asystentem Ko�cielnym, zarz¹dzanie maj¹tkiem Parafialnego Oddzia³u
AK, przygotowanie projektu preliminarza bud¿etowego i bilansu rocznego, zaj-
mowanie stanowiska w bie¿¹cych sprawach AK w parafii, wykonywanie
uchwa³ Walnego Zebrania, sk³adanie sprawozdañ Walnemu Zebraniu Para-
fialnego Oddzia³u i Zarz¹dowi Diecezjalnego Instytutu AK z dzia³alno�ci
Parafialnego Oddzia³u z przychodów i wydatków, wnioskowanie do Zarz¹du
Diecezjalnego Instytutu o przyjêcie kandydatów na cz³onków lub skre�lenie
z listy cz³onków AK, wykonywanie uchwa³ Zarz¹du Diecezjalnego Instytutu
AK i wspó³praca z nim oraz wspó³praca z innymi stowarzyszeniami, ruchami
i grupami dzia³aj¹cymi w parafii29.

Trzecim i ostatnim organem Parafialnego Oddzia³u AK jest Komisja Re-
wizyjna30, która sk³ada siê z trzech cz³onków31. Statut wylicza szczegó³owo
jej zadania. S¹ one nastêpuj¹ce:

przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli dzia³alno�ci finansowej Zarz¹du
Parafialnego Oddzia³u AK, wystêpowanie do Walnego Zebrania i Zarz¹du Parafial-
nego Oddzia³u AK z wnioskami pokontrolnymi oraz z ¿¹daniem usuniêcia uchybieñ,
sk³adanie rocznych sprawozdañ ze swojej dzia³alno�ci Walnemu Zebraniu, wystê-
powanie do Walnego Zebrania Parafialnego Oddzia³u AK z wnioskiem dotycz¹cym
absolutorium dla Zarz¹du Parafialnego Oddzia³u, wystêpowanie z ¿¹daniem zwo-
³ania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Parafialnego Oddzia³u32.

W AK bêd¹cej stowarzyszeniem katolików �wieckich chodzi o zorganizo-
wan¹ formê naj�ci�lejszej wspó³pracy z hierarchi¹ ko�cieln¹ w realizacji ogól-
nego celu apostolskiego Ko�cio³a33. St¹d najbardziej charakterystycznym ele-
mentem konstytutywnym AK jest fakt zwierzchniego kierownictwa hierarchii.
Kierownictwo to sprawowane przez hierarchiê wyra¿a siê m.in. w mianowa-
niu asystentów ko�cielnych. Asystent ko�cielny reprezentuje hierarchiê na
wszystkich szczeblach organizacyjnych AK i stanowi ogniwo ³¹cz¹ce �wiec-
kich z hierarchi¹34.

W kwestii Asystenta (czyli zgodnie z kan. 317 § 1 � kapelana) Ko�ciel-
nego Parafialnego Oddzia³u AK Statut postanawia, ¿e jest on mianowany przez

29 Por. tam¿e, art. 44; por. art. 13, art. 19, nr 1.
30 Por. tam¿e, art. 34, nr 3.
31 Por. tam¿e, art. 45, nr 1.
32 Tam¿e, art. 45, nr 2.
33 Por. DA nr 20; por. Statut Akcji Katolickiej w Polsce, Wstêp, s. 3.
34 Por. Weron, Jak zak³adaæ Akcjê..., dz. cyt., s. 43�44; por. Krukowski, Powstanie

Akcji Katolickiej, dz. cyt., s. 25; K. Je¿yna, Apostolstwo �wieckich..., dz. cyt., s. 263.
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biskupa diecezjalnego35. Z zasady jest to proboszcz parafii lub w uzasadnionej
sytuacji inny kap³an36.

Jego rol¹ jest zapewnianie ³¹czno�ci Oddzia³u z biskupem diecezjalnym,
dbanie o w³a�ciw¹ formacjê cz³onków oraz czuwanie nad czysto�ci¹ doktry-
ny37. Ma on prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarz¹du, Walnym Zebra-
niu i Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddzia³u38.

Wspomniany duchowny mo¿e zg³osiæ sprzeciw wobec uchwa³y Zarz¹du
lub Walnego Zebrania Parafialnego Oddzia³u w sprawach dotycz¹cych wiary
i moralno�ci39. Zg³oszenie sprzeciwu zawiesza uchwa³ê40. Jednak¿e o zasad-
no�ci sprzeciwu rozstrzyga biskup diecezjalny41. Uznanie przez biskupa sprze-
ciwu uchyla uchwa³ê, natomiast oddalenie sprzeciwu nadaje uchwale moc
obowi¹zuj¹c¹42.

Trzeba dodaæ, ¿e dzia³alno�æ wymienionych organów Parafialnego Od-
dzia³u AK w sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem okre�laj¹
regulaminy uchwalane przez te organy, zatwierdzone w diecezji przez biskupa
diecezjalnego43.

Wed³ug Statutu kadencja Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej Parafialnego
Oddzia³u AK trwa trzy lata44. Zarz¹d Parafialnego Oddzia³u AK oraz jego
poszczególni cz³onkowie mog¹ byæ odwo³ani przed up³ywem kadencji przez
biskupa diecezjalnego45.

35 Zob. Pachnik, Stowarzyszenia wiernych..., dz. cyt., s. 447; wed³ug kan. 318
§ 2 asystenta (kapelana) mo¿e usun¹æ ten, kto go mianowa³ wed³ug przepisów kan.
192�195.

36 Por. Statut Akcji Katolickiej w Polsce, art. 46, nr 2; por. Sobañski, W³adza
moderatorów..., dz. cyt., s. 13; zob. Podpora, Wokó³ dzie³a Akcji Katolickiej, dz. cyt.,
s. 108.

37 Por. Statut Akcji Katolickiej w Polsce art. 46 nr 1; Krukowski, Powstanie Akcji
Katolickiej..., dz. cyt., s. 25.

38 Por. Statut Akcji Katolickiej w Polsce art. 46 nr 3.
39 Por. tam¿e, art. 47 nr 1; por. Krukowski, Powstanie Akcji Katolickiej..., dz.

cyt., s. 25.
40 Por. Statut Akcji Katolickiej w Polsce art. 33, nr 2.
41 Por. tam¿e, art. 33, nr 3.
42 Por. tam¿e, art. 33, nr 4.
43 Por. tam¿e, art. 62.
44 Por. tam¿e, art. 63.
45 Tam¿e, art. 65, nr 1; odwo³anie mo¿e nast¹piæ ze s³usznej przyczyny, po wy-

s³uchaniu jednak zarówno samego moderatora, jak i wy¿szych urzêdników stowa-
rzyszenia, zgodnie z postanowieniami statutów (por. kan. 318 § 2; por Sobañski,
W³adza moderatorów, dz. cyt., s. 15; por. Góralski, Stowarzyszenia wiernych..., dz.
cyt., s. 512).
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2. Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej

Id¹c od do³u w górê, nastêpnym ogniwem AK jest Diecezjalny Instytut AK.
Statut postanawia, ¿e do struktur organizacyjnych AK nale¿¹ Diecezjalne Insty-
tuty AK46. Instytuty te stanowi¹ o�rodki kierownicze wobec Parafialnych Od-
dzia³ów AK. Ich siedzib¹ jest stolica diecezji47. Diecezjalny Instytut AK sk³ada
siê z nastêpuj¹cych organów: Rady, Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej48.

Je�li chodzi o Radê Diecezjalnego Instytutu AK, to w jej sk³ad wchodz¹
prezesi Parafialnych Oddzia³ów AK49 i ewentualnie powo³ani przez biskupa
diecezjalnego inni cz³onkowie AK dzia³aj¹cej w diecezji50.

W omawianym Statucie zamieszczono zapis o Zebraniach Rady Diecezjal-
nego Instytutu AK. S¹ dwa rodzaje zebrañ: zwyczajne i nadzwyczajne51. Zebra-
nia zwyczajne zwo³uje siê przynajmniej raz w roku, nadzwyczajne w miarê
potrzeby lub na ¿¹danie Asystenta Ko�cielnego, Komisji Rewizyjnej albo na
pisemny wniosek 1/4 cz³onków Rady Diecezjalnego Instytutu. Przy czym zebra-
nie nadzwyczajne powinno byæ zwo³ane w ci¹gu 30 dni od daty zg³oszenia ¿¹-
dania lub pisemnego wniosku52. Wszystkie zebrania zwo³uje prezes Zarz¹du
Diecezjalnego Instytutu, a z jego mandatu wiceprezes53. W przypadku nieob-
sadzenia urzêdu prezesa Diecezjalnego Instytutu zebrania Rady zwo³uje Diece-
zjalny Asystent Ko�cielny54. Gdy idzie o organizacjê wymienionych zebrañ, to
Rada Diecezjalnego Instytutu AK wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego
zebrania, jego zastêpcê i sekretarza, którzy stanowi¹ prezydium zebrania55.

Statut postanawia, ¿e uchwa³y Rady Diecezjalnego Instytutu s¹ podejmo-
wane zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów przy obecno�ci co najmniej po³owy cz³on-
ków Rady. G³osowanie jest jawne, w sprawach personalnych � tajne56.

Kompetencje Rady Diecezjalnego Instytutu AK s¹ prawie identyczne jak
Walnego Zebrania Parafialnego Oddzia³u AK. S¹ one nastêpuj¹ce: wybór
i odwo³ywanie cz³onków Zarz¹du Diecezjalnego Instytutu, Komisji Rewizyjnej
oraz delegata do Rady Krajowego Instytutu AK, uchwalanie programów
dzia³ania AK w diecezji w uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym, uchwalanie

46 Por. Statut Akcji Katolickiej w Polsce, art. 20.
47 Por. tam¿e, art. 3, nr 1.
48 Por. tam¿e, art. 21.
49 Por. tam¿e, art. 22, nr 1; por. Krukowski, Powstanie Akcji Katolickiej..., dz. cyt., s. 24.
50 Por. Statut Akcji Katolickiej w Polsce, art. 22, nr 2.
51 Por. tam¿e, art. 23, nr 1.
52 Por. tam¿e, art. 23, nr 4.
53 Por. tam¿e, art. 23, nr 3.
54 Por. tam¿e, art. 23, nr 5.
55 Por. tam¿e, art. 23, nr 2.
56 Por. tam¿e, art. 24.
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wysoko�ci i zasad wp³at dokonywanych przez Parafialne Oddzia³y na rzecz
Diecezjalnego Instytutu AK, uchwalanie preliminarza bud¿etowego AK w die-
cezji, ocena rocznego sprawozdania z dzia³alno�ci AK w diecezji, udzielenie
absolutorium Zarz¹dowi Diecezjalnego Instytutu, ocena dzia³alno�ci i zatwier-
dzenie sprawozdañ Komisji Rewizyjnej, a tak¿e podejmowanie uchwa³ w spra-
wach nale¿¹cych do zakresu dzia³ania AK w diecezji57.

Kolejnym organem AK w diecezji jest Zarz¹d Diecezjalnego Instytutu58.
Sk³ad Zarz¹du jest taki sam jak w Oddziale Parafialnym, z t¹ ró¿nic¹, ¿e na
szczeblu diecezji jest dwóch wiceprezesów (w parafii jeden)59.

W sprawie powo³ywania Prezesa (u¿ywaj¹c terminologii kodeksowej �
moderatora) Zarz¹du Diecezjalnego Instytutu mamy do czynienia z kombina-
cj¹ wyborów z nominacj¹. Wspomnianego Prezesa mianuje biskup diecezjalny
spo�ród trzech kandydatów wybranych przez Radê Diecezjalnego Instytutu,
przedstawionych przez Diecezjalnego Asystenta Ko�cielnego60. Gdy idzie
o wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, to Zarz¹d Diecezjalnego Instytutu, na
wniosek prezesa, wybiera ich ze swego grona61.

W my�l Statutu Zarz¹d Diecezjalnego Instytutu pod przewodnictwem pre-
zesa kieruje dzia³alno�ci¹ AK w diecezji62, a prezes Zarz¹du Diecezjalnego
Instytutu reprezentuje AK dzia³aj¹c¹ w diecezji63.

Poza tym Statut formalizuje kompetencje Zarz¹du Diecezjalnego Instytu-
tu, które s¹ podobne do obowi¹zków oddzia³ów parafialnych AK. Wspomnia-
ne kompetencje s¹ nastêpuj¹ce: wykonywanie uchwa³ Rady Diecezjalnego
Instytutu, opracowanie programu dzia³alno�ci AK w diecezji, zarz¹dzanie
maj¹tkiem AK dzia³aj¹cej w diecezji, przygotowywanie projektu preliminarza
bud¿etowego i bilansu rocznego AK w diecezji, powo³ywanie uchwa³¹ Para-
fialnych Oddzia³ów AK, koordynacja i kontrola dzia³alno�ci Parafialnych
Oddzia³ów AK, sk³adanie rocznych sprawozdañ z dzia³alno�ci, przychodów
i wydatków AK w diecezji biskupowi diecezjalnemu, Radzie Diecezjalnego
Instytutu oraz Zarz¹dowi Krajowego Instytutu AK, wspó³praca z Zarz¹dem
Krajowego Instytutu AK oraz wspó³praca z innymi stowarzyszeniami diece-
zjalnymi64. Ponadto Zarz¹d Diecezjalnego Instytutu na wniosek Zarz¹du Para-
fialnego Oddzia³u AK zawieraj¹cy opiniê parafialnego Asystenta Ko�cielnego

57 Por. tam¿e, art. 25; por. Krukowski, Powstanie Akcji Katolickiej..., dz. cyt., s. 25.
58 Por. Statut Akcji Katolickiej w Polsce, art. 21, nr 2.
59 Zob. tam¿e, art. 26.
60 Por. tam¿e, art. 27 nr 1; por. Krukowski, Powstanie Akcji Katolickiej..., dz. cyt.,

s. 24�25.
61 Por. tam¿e, art. 27, nr 2.
62 Por. tam¿e, art. 28.
63 Por. tam¿e, art. 29.
64 Por. tam¿e, art. 30; por. art. 34, 40, 44, nr 7�9.
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podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia na cz³onka AK oraz skrócenia sta¿u
kandydackiego65. Zarz¹d Diecezjalnego Instytutu AK ma równie¿ szerokie
kompetencje w sprawie rezygnacji i wykluczenia cz³onków AK66.

Ostatnim organem AK w diecezji jest sk³adaj¹ca siê z piêciu cz³onków67

Komisja Rewizyjna68. Ma ona kompetencje kontrolne. Tak wiêc nale¿y do
niej: przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej dzia³alno�ci
Zarz¹du Diecezjalnego Instytutu, przedk³adanie Radzie i Zarz¹dowi proto-
ko³ów pokontrolnych wraz z wnioskami, sk³adanie rocznych sprawozdañ ze
swojej dzia³alno�ci Radzie Diecezjalnego Instytutu, wystêpowanie do Rady
Diecezjalnego Instytutu z wnioskami dotycz¹cymi absolutorium dla Zarz¹du
Diecezjalnego Instytutu, wystêpowanie z ¿¹daniem zwo³ania nadzwyczajnego
zebrania Rady Diecezjalnego Instytutu69.

Wyrazem wiêzi z hierarchi¹ ko�cieln¹ w ramach AK na szczeblu diecezji
jest Diecezjalny Asystent Ko�cielny AK. Za jego po�rednictwem biskup reali-
zuje swoje �zwierzchnictwo�, czy te¿ �wy¿sze kierownictwo�70. Diecezjalne-
go Asystenta Ko�cielnego AK (zgodnie z kan. 317 § 1 � kapelana) mianuje
biskup diecezjalny71. Kap³an ten �zapewnia ³¹czno�æ stowarzyszenia z bisku-
pem diecezjalnym, dba o w³a�ciw¹ formacjê cz³onków stowarzyszenia oraz
czuwa nad czysto�ci¹ doktryny�72. Ma on prawo uczestniczenia we wszyst-
kich posiedzeniach Zarz¹du, Rady i Komisji Rewizyjnej Diecezjalnego Instytu-
tu AK73. W kwestii zg³aszania sprzeciwu wobec uchwa³y Zarz¹du czy Rady,
dotycz¹cej spraw wiary i moralno�ci, ma identyczne kompetencje jak Asy-
stent Ko�cielny Parafialnego Oddzia³u AK74.

Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ dzia³alno�æ zaprezentowanych organów Diecezjal-
nego Instytutu AK w sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem okre�-
laj¹ regulaminy uchwalane przez te organy, zatwierdzone w diecezji przez
biskupa diecezjalnego75.

Zgodnie ze Statutem kadencja Zarz¹du, Komisji Rewizyjnej i Rady Die-
cezjalnego Instytutu AK trwa trzy lata76. Zarz¹d Diecezjalnego Instytutu AK

65 Por. tam¿e, art. 13, nr 2.
66 Zob. tam¿e, art. 19 nr 1�2; zob. Góralski, Akcja Katolicka..., dz. cyt., s. 14.
67 Por. Statut Akcji Katolickiej w Polsce, art. 31, nr 1.
68 Por. tam¿e, art. 21, nr 3.
69 Por. tam¿e, art. 31, nr 1�2.
70 Por. tam¿e, art. 5; por. Krukowski, Powstanie Akcji Katolickiej..., dz. cyt., s. 25;

por. A. Kaszycki, Asystent ko�cielny Akcji Katolickiej..., dz. cyt., s. 305.
71 Por. Statut Akcji Katolickiej w Polsce, art. 32, nr 2.
72 Tam¿e, art. 32, nr 1.
73 Por. tam¿e, art. 32, nr 3.
74 Zob. tam¿e, art. 33.
75 Por. tam¿e, art. 62.
76 Por. tam¿e, art. 63.
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oraz jego poszczególni cz³onkowie mog¹ byæ odwo³ani przed up³ywem kaden-
cji przez biskupa diecezjalnego77.

3. Krajowy Instytut Akcji Katolickiej

Najwy¿szym szczeblem w statutowym schemacie organizacyjnym AK
w Polsce jest Krajowy Instytut AK78. Statut AK postanawia, ¿e do struktur
organizacyjnych nale¿y Krajowy Instytut AK79. Jego siedzib¹ jest Warszawa80.

Wed³ug obowi¹zuj¹cego Statutu organami Krajowego Instytutu AK s¹:
Rada Krajowego Instytutu, Zarz¹d Krajowego Instytutu oraz Komisja Rewi-
zyjna81. Jest to wiêc struktura analogiczna do szczebla diecezjalnego.

Statut AK wyra�nie okre�la sk³ad osobowy Rady Krajowego Instytutu
AK. Cz³onkami rady s¹: prezesi Zarz¹dów Diecezjalnych Instytutów AK
i jeden delegat z ka¿dej diecezji wybrany przez Radê Diecezjalnego Instytutu
AK ze swego grona82 oraz powo³ani ewentualnie przez Krajowego Asystenta
Ko�cielnego (po konsultacji z biskupem ordynariuszem diecezji, z której po-
chodz¹ kandydaci) inni cz³onkowie AK83.

Gdy idzie o zebrania Rady Krajowego Instytutu, to podobnie jak na ni¿-
szych szczeblach AK rozró¿nia siê zebrania zwyczajne i nadzwyczajne. Je�li
chodzi o sposób ich zwo³ywania, to stosuje siê identyczn¹ procedurê jak
w przypadku zebrañ Rady Diecezjalnego Instytutu AK (w oparciu o art. 23
Statutu)84.

Je�li za� chodzi o sposób podejmowania uchwa³ przez Radê Krajowego
Instytutu, to stosuje siê przepis art. 24 Statutu (jak w przypadku uchwa³ Rady
Diecezjalnego Instytutu AK)85.

Obowi¹zuj¹cy Statut precyzuje równie¿ kompetencje Rady Krajowego
Instytutu AK. Nale¿¹ do nich: wybór i odwo³ywanie cz³onków Zarz¹du Kra-
jowego Instytutu, wybór i odwo³ywanie cz³onków Komisji Rewizyjnej, uchwa-
lanie wytycznych dzia³ania AK w Polsce w uzgodnieniu z Krajowym Asys-
tentem Ko�cielnym AK, uchwalanie preliminarza bud¿etowego Krajowego
Instytutu AK, uchwalanie wysoko�ci i zasad wp³at Diecezjalnych Instytutów
na rzecz Krajowego Instytutu AK, ocena rocznego sprawozdania z dzia³alno�ci

77 Por. tam¿e, art. 65, nr 1; trzeba zauwa¿yæ, ¿e musi to byæ s³uszna przyczyna.
78 Por. Krukowski, Powstanie Akcji Katolickiej..., dz. cyt., s. 24.
79 Por. Statut Akcji Katolickiej w Polsce, art. 20.
80 Por. tam¿e, art. 3, nr 2.
81 Por. tam¿e, art. 48.
82 Por. tam¿e, art. 49, nr 1.
83 Por. tam¿e, art. 49, nr 2.
84 Zob. tam¿e, art. 50.
85 Zob. tam¿e, art. 51.
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Zarz¹du Krajowego Instytutu AK, udzielanie absolutorium Zarz¹dowi Kra-
jowego Instytutu, ocena dzia³alno�ci i zatwierdzenie sprawozdañ Komisji
Rewizyjnej Krajowego Instytutu oraz podejmowanie uchwa³ w sprawach
nale¿¹cych do zakresu dzia³ania AK w Polsce86.

Kolejnym organem Rady Krajowego Instytutu AK jest Zarz¹d Krajowe-
go Instytutu87. Wspomniany Zarz¹d stanowi¹: prezes, dwaj wiceprezesi, se-
kretarz, skarbnik, 4 cz³onków88.

W kwestii powo³ywania prezesa Zarz¹du Krajowego Instytutu, identycz-
nie jak w przypadku poziomu diecezjalnego, mamy do czynienia z kombinacj¹
wyborów i nominacji. Wymienionego prezesa Konferencja Episkopatu Polski
wybiera spo�ród trzech kandydatów wybranych przez Radê Krajowego Insty-
tutu AK, przedstawionych przez Krajowego Asystenta Ko�cielnego89. Gdy
idzie o wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, to Zarz¹d Krajowego Instytutu,
na wniosek prezesa, wybiera ich ze swego grona90. Nale¿y dodaæ, ¿e prezes
Zarz¹du Krajowego Instytutu reprezentuje AK w Polsce91.

Statut przyznaje Zarz¹dowi Krajowego Instytutu AK szerokie kompeten-
cje. S¹ nimi: wykonywanie uchwa³ Rady Krajowego Instytutu, opracowywa-
nie wytycznych dotycz¹cych dzia³alno�ci AK w Polsce, zarz¹dzanie maj¹t-
kiem Krajowego Instytutu AK, przygotowanie projektu preliminarza i bilansu
rocznego, sk³adanie rocznych sprawozdañ z dzia³alno�ci Krajowego Instytutu
Radzie Krajowego Instytutu z przychodów i wydatków, a po ich zatwierdzeniu
� Konferencji Episkopatu Polski za po�rednictwem Krajowego Asystenta
Ko�cielnego oraz zajmowanie stanowiska w sprawach dotycz¹cych AK
w Polsce92.

Ostatnim (trzecim) organem Krajowego Instytutu AK jest Komisja Rewi-
zyjna93, która sk³ada siê z 5 cz³onków94. Jej zadania s¹ identyczne jak w przy-
padku Komisji Rewizyjnej Diecezjalnego Instytutu AK (art. 31)95.

Podobnie jak w innych ogniwach, tak Krajowy Instytut AK posiada Asy-
stenta Ko�cielnego (kapelana), mianowanego przez Konferencjê Episkopatu
Polski spo�ród swoich cz³onków96, który zapewnia ³¹czno�æ stowarzyszenia

86 Por. tam¿e, art. 52.
87 Por. tam¿e, art. 48, nr 2.
88 Por. tam¿e, art. 53.
89 Por. tam¿e, art. 54, nr 1.
90 Por. tam¿e, art. 54, nr 2.
91 Por. tam¿e, art. 56.
92 Por. tam¿e, art. 57.
93 Por. tam¿e, art. 48, nr 3.
94 Por. tam¿e, art. 58, nr 1.
95 Zob. tam¿e, art. 58, nr 2.
96 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Statut Konferencji Episkopatu Polski,

art. 3, �Akta Konferencji Episkopatu Polski�, 1 (1998), s. 8.
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z Konferencj¹ Episkopatu Polski, dba o w³a�ciw¹ formacjê w stowarzyszeniu
oraz czuwa nad czysto�ci¹ doktryny97. Wymieniony Krajowy Asystent ma
prawo uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach Zarz¹du, Rady i Komisji
Rewizyjnej Krajowego Instytutu98, jak równie¿ mo¿e on zwo³ywaæ zebrania
Diecezjalnych Asystentów Ko�cielnych99.

Ma on tak¿e prawo zg³osiæ sprzeciw wobec uchwa³y Zarz¹du lub Rady
Krajowego Instytutu w sprawach dotycz¹cych wiary i moralno�ci, co powo-
duje zawieszenie uchwa³y. O zasadno�ci sprzeciwu rozstrzyga Konferencja
Episkopatu Polski. Statut postanawia, ¿e uznanie sprzeciwu uchyla uchwa³ê,
oddalenie sprzeciwu nadaje uchwale moc obowi¹zuj¹c¹100.

Godny uwagi jest przepis, i¿ dzia³alno�æ zaprezentowanych organów Kra-
jowego Instytutu AK w sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem
okre�laj¹ regulaminy uchwalane przez te organy, zatwierdzone w zakresie ogól-
nopolskim przez Krajowego Asystenta Ko�cielnego AK101.

Id¹c po my�li Statutu, trzeba zauwa¿yæ, ¿e kadencja Zarz¹du, Komisji
Rewizyjnej, delegatów do Rady Krajowego Instytutu oraz powo³anych cz³on-
ków Rady Krajowego Instytutu AK trwa trzy lata102. Zarz¹d Krajowego In-
stytutu AK oraz jego poszczególni cz³onkowie mog¹ byæ odwo³ani przed up³y-
wem kadencji przez Konferencjê Episkopatu Polski103.

Zakoñczenie

AK, jako wspó³praca �wieckich w apostolacie Ko�cio³a, zachowuj¹c
�cis³¹ ³¹czno�æ z hierarchi¹, zajmuje wa¿ne miejsce w�ród ró¿nych form
dzia³alno�ci i rozmaitych stowarzyszeñ �wieckich, które realizuj¹ ogólny cel
apostolski Ko�cio³a. Mo¿na s¹dziæ, ¿e jest ona ci¹gle aktualn¹ form¹ stowa-
rzyszania siê wiernych �wieckich i umo¿liwia czynny udzia³ w nowej ewange-
lizacji, odpowiadaj¹c na wielorakie potrzeby wspó³czesnego cz³owieka.

Autor skupi³ uwagê tylko na organizacji AK, jaka jawi siê w obowi¹zuj¹-
cym Statucie AK w Polsce. Pomin¹³ m.in. problem celu i dzia³alno�ci AK,
kwestiê cz³onków, ich praw i obowi¹zków, zasad sprawowania funkcji w Ak-
cji, czy te¿ sprawê jej maj¹tku. Wydaje siê, ¿e zagadnienia te mog¹ staæ siê
przedmiotem interesuj¹cych opracowañ.

97 Por. Statut Akcji Katolickiej w Polsce, art. 59, nr 1�2.
98 Por. tam¿e, art. 59, nr 3.
99 Tam¿e, art. 61.
100 Por. tam¿e, art. 60.
101 Por. tam¿e, art. 62.
102 Por. tam¿e, art. 63.
103 Por. tam¿e, art. 65, nr 2.
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Riassunto

L�ORGANIZZAZIONE DELL�AZIONE CATTOLICA ALLA LUCE DELLO

�STATUTO DELLA�AZIONE CATTOLICA IN POLONIA�

Il presente articolo prende in considerazione l�organizzazione dell�Azione Cattoli-
ca interpretandola alla luce dello �Statuto dell�Azione Cattolica in Polonia�. Vengono
descritti allora diversi aspetti nell�organizzazione dell�Azione: settori parrocchiali, isti-
tuti diocesani ed istituto diocesano dell�Azione Cattolica in Polonia.

L’Azione Cattolica, in quanto una forma di organizzazione che associa i laici all�apo-
stolato ecclesiale sotto la guida della gerarchia, tiene un posto importante tra le varie
forme di attività e varie associazioni laiche che realizzano lo scopo apostilico della
Chiesa.

Ks. dr Jerzy ADAMCZYK � ur. w 1959 r. w Radomiu. W latach 1980�1986 odby³
studia filozoficzno-teologiczne w Sandomierzu. Wy�wiêcony na kap³ana w 1986 r.
W latach 1994�1998 odby³ studia specjalistyczne z prawa kanonicznego na KUL-u.
Doktorat na podstawie rozprawy Katechizacja w �wietle uchwa³ synodów polskich
pod rz¹dami Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku napisanej pod kierunkiem
ks. prof. dr. hab. Wojciecha Góralskiego obroni³ w 2004 r. na UKSW w Warszawie.
Zajmuje siê prawem osobowym, problematyk¹ zwi¹zan¹ z sakramentami �wiêtymi oraz
prawem karnym.
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Ks. Stanis³aw Bielecki � Kielce � Lublin

NIEPE£NOSPRAWNI W KO�CIELE

Problem wzrastaj¹cej liczby ludzi niepe³nosprawnych stanowi jeden z bar-
dziej charakterystycznych znaków czasu. Potwierdzaj¹ to alarmuj¹ce dane
statystyczne. Przyjmuje siê, ¿e w 1993 r. ¿y³o w Polsce oko³o 4,5 mln osób
niepe³nosprawnych, a taki stan liczebny by³ prognozowany dopiero na 2005 r.
Narodowy Spis Powszechny z 2002 r. doliczy³ siê a¿ 5,456,7 tys. osób niepe³-
nosprawnych, z czego wynika, i¿ co siódmy obywatel Polski by³ osob¹ nie-
pe³nosprawn¹, podczas gdy w 1978 r. niepe³nosprawno�ci¹ dotkniêty by³ co
czternasty mieszkaniec naszego kraju, za� w 1988 r. co dziesi¹ty. Jak obrazuj¹
zestawienia danych ze spisów powszechnych w latach 1988�2002, liczba
niepe³nosprawnych wzros³a w miêdzyczasie do 14,3%1. Wskazuje siê na na-
stêpuj¹ce rodzaje niepe³nosprawno�ci: niepe³nosprawno�æ pourazowa, niepe³-
nosprawno�æ od urodzenia i niepe³nosprawno�æ pochorobowa2. Jest rzecz¹
znamienn¹, ¿e liczba osób niepe³nosprawnych stale wzrasta, na co wp³ywaj¹
przebyte choroby, urazy doznane w wypadkach oraz wady wrodzone. Jakkol-
wiek podejmuje siê liczne przeciwdzia³ania, liczba ta nadal bêdzie ros³a, za�
osoby do�wiadczone takim stanem nie zawsze wróc¹ do pe³ni zdrowia. Do
podobnej sytuacji przyczynia siê w pewnym stopniu dynamiczny rozwój me-
dycyny, która choæ ratuje ¿ycie, to jednak nie zawsze mo¿e przywróciæ pacjen-
ta do pe³nej sprawno�ci. Nie bez znaczenia jest te¿ proces industrializacji
i urbanizacji, stwarzaj¹cy warunki sprzyjaj¹ce rozwojowi chorób spo³ecznych
i zawodowych oraz rozmaitego rodzaju urazów i chorób cywilizacyjnych.
Znamienny jest fakt ogólnej poprawy warunków bytowania, z czym wi¹¿e siê
wyd³u¿enie ¿ycia, a przez to wzrost populacji niepe³nosprawnych3.

1 Por. W. Janocha, Poczucie sensu ¿ycia osób z niepe³nosprawno�ci¹, Kielce
2008, s. 13.

2 Szczegó³ow¹ analizê pojêcia niepe³nosprawno�ci i ewolucji terminu podaje J. Ki-
renko, Indywidualna i spo³eczna percepcja niepe³nosprawno�ci, Lublin 2007, s. 9�21.

3 Por. J. Kirenko, Indywidualna..., dz. cyt., s. 5.

�Kieleckie Studia Teologiczne�
8 (2009), s. 271�282
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Aby uchwyciæ istotê stanowiska Ko�cio³a wzglêdem niepe³nosprawnych,
nale¿y przynajmniej bardzo ogólnie scharakteryzowaæ to zjawisko oraz wska-
zaæ na znamienne postawy ludzi zdrowych wobec niepe³nosprawnego.

1. Ogólna charakterystyka zjawiska niepe³nosprawno�ci
we wspó³czesnym �wiecie

Na pocz¹tku trzeba stwierdziæ, ¿e nie ma cz³owieka idealnego w ka¿dej
sferze.

Brakowo�æ jest tu znakiem przygodno�ci ka¿dego bytu ludzkiego. Ró¿nica pomiê-
dzy brakowo�ci¹ u ludzi zdrowych i u ludzi niepe³nosprawnych nie jest ró¿nic¹
istotn¹ metafizycznie, lecz tylko ilo�ciow¹. Nie mo¿na wiêc na jej podstawie mówiæ
o niepe³nosprawno�ci jako cesze bytowej pewnego rodzaju ludzi. Podstawowym
aspektem, w którym pojawia siê tak ujêty fenomen niepe³nosprawno�ci, jest strona
przygodno�ci cz³owieka, a w szczególno�ci za� przygodno�ci egzystencjalnej4.

Do�wiadczenie niepe³nosprawno�ci stawia cz³owieka w trudnej sytuacji,
gdy¿ jawi siê przed nim konieczno�æ pogodzenia z nieodwracalnym stanem
rzeczy. Istotnym powinno byæ u niego prze�wiadczenie, ¿e utracone warto�ci
musi zast¹piæ innymi. Niestety, napotyka nowe problemy, których przezwyciê-
¿enie zdaje siê przekraczaæ jego si³y. W³a�ciwe oszacowanie w³asnych mo¿li-
wo�ci w realizacji stawianych sobie celów, podejmowanie ról spo³ecznych,
rozstrzyga stopieñ jako�ci jego ¿ycia5. Szczególnym czynnikiem doskonalenia
siê ka¿dej osoby ludzkiej jest trud zwi¹zany ze zmaganiem siê z w³asn¹
natur¹, jej s³abo�ciami skierowanymi ku temu, co ni¿sze i gorsze. £¹czy siê on
z przezwyciê¿eniem swego niedopasowania do innych, zagro¿enia chorobami
oraz �wiadomo�ci¹ nieuchronnej �mierci. Co do istoty sens ¿ycia u osób
niepe³nosprawnych nie ró¿ni siê od tego, który odkrywaj¹ osoby zdrowe. Nie-
pe³nosprawno�æ nie jest wyró¿nikiem sensu ¿ycia, który zale¿y od wysi³ku
w³o¿onego w spe³nianie siebie jako cz³owieka6.

Wokó³ niepe³nosprawnych funkcjonuje wiele mitów. Ich przezwyciê¿a-
nie jest szczególnym nakazem chwili, gdy¿ ¿ycie tych ludzi toczy siê czêsto
w izolacji i na marginesie spo³eczeñstwa. Mimo przejawów troski o nich istnie-
j¹ rozliczne kategorie barier, nie tylko architektonicznych (które wydaje siê

4 A. Tomkiewicz, R. Bocheñska, Warto�æ osoby niepe³nosprawnej w spo³eczeñ-
stwie w �wietle nauczania Jana Paw³a II, �£om¿yñskie Wiadomo�ci Diecezjalne�,
1993, nr 4, s. 61.

5 Por. J. Kirenko, Indywidualna..., dz. cyt., s. 5.
6 Por. W. Chudy, Sens ¿ycia a sens trudu. U podstaw rozwa¿añ nad problemem

sensu ¿ycia osób niepe³nosprawnych, w: Osoby niepe³nosprawne w ¿yciu spo³eczeñ-
stwa i Ko�cio³a, red A. Bartoszek, D. Sitko, Katowice 2003, s. 31.
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stosunkowo naj³atwiej pokonaæ), ale i spo³ecznych, prawnych czy obyczajo-
wych. St¹d trudno mówiæ o wysokiej jako�ci ¿ycia osób niepe³nosprawnych,
które do�wiadcza³yby bogactwa szczê�cia, rado�ci ¿ycia i przyjemno�ci, zw³asz-
cza gdy niezrozumienie jest znacznie bardziej dotkliwe ni¿ niedostatek ¿yczli-
wej pomocy7. Z niepe³nosprawno�ci¹ fizyczn¹ ³¹cz¹ siê konsekwencje: brak
wystarczaj¹cego bezpieczeñstwa, poczucia w³asnej warto�ci, presti¿u i samo-
realizacji, co powoduje stany stresowe i lêkowe8. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e
osobom niepe³nosprawnym coraz trudniej znale�æ pracê, a w³adze staraj¹ siê
j¹ zast¹piæ przyznaniem renty inwalidzkiej9. Obecnie us³ugi i formy pomocy
osobom dotkniêtym niepe³nosprawno�ci¹ s¹ liczne i ró¿norodne. Nios¹ je m.in.:
poradnie, organizacje i stowarzyszenia niepe³nosprawnych, inwalidzkie kluby
sportowe, o�rodki rehabilitacyjne, zak³ady pracy chronionej10. Instytucje te
zapewniaj¹ opiekê lekarsk¹, organizuj¹ rehabilitacjê, reprezentuj¹ interesy osób
niepe³nosprawnych, s³u¿¹ porad¹ prawn¹, stwarzaj¹ warunki do pe³niejszego
rozwoju oraz pomagaj¹ w po¿ytecznym spêdzaniu wolnego czasu11.

Charakterystyczn¹ postaw¹ w stosunku do niepe³nosprawnych jest ich
marginalizacja i stygmatyzacja, która znacznie utrudnia w³¹czanie siê w ak-
tywne ¿ycie spo³eczne12. Niepe³nosprawno�æ powoduje wysoki stopieñ
zale¿no�ci od ludzi sprawnych, czynnych zawodowo13, z drugiej jednak strony
kontakt z osob¹ niepe³nosprawn¹ mo¿e nauczyæ podej�cia do warto�ci.
Niepe³nosprawni rezygnuj¹ z takiego stylu ¿ycia, w którym dominuje konku-
rencyjno�æ, opieraj¹ca siê na sprawno�ci, wysi³ku i pe³nym zaanga¿owaniu,
zwracaj¹ siê za� ku najprostszym warto�ciom moralnym i spo³ecznym14.

Niepe³nosprawno�æ przez wielu ludzi widziana jest jako osobista tragedia.
Prowadzi to do nastêpuj¹cego postrzegania niepe³nosprawno�ci: jawi siê ona
jako problem jednostki, sprowadza siê do jednostkowego ograniczenia spraw-
no�ci, s¹dzi siê, ¿e wiedza i praktyka medyczna determinuj¹ metody leczenia.
Z punktu widzenia funkcjonowania spo³eczeñstwa, niepe³nosprawno�æ dostrze-
gana jest jako zaburzenie istniej¹cego ³adu i porz¹dku, poniewa¿ warto�ci inte-
gruj¹ce spo³eczeñstwo maj¹ na uwadze dobro interesów wiêkszo�ci. Dlatego
promuje siê niezale¿no�æ i wspó³zawodnictwo przede wszystkim w sferze
zawodowej. Po�rednio wywo³uje to negatywne skutki w podej�ciu do niepe³-
nosprawnych, stygmatyzuj¹c ich i upo�ledzaj¹c w istotnych aspektach ¿ycia.

7 Por. W. Janocha, Poczucie sensu ¿ycia..., dz. cyt., s. 9.
8 Por. tam¿e, s. 20.
9 Por. K. B³eszyñski, Niepe³nosprawno�æ a struktura identyfikacji spo³ecznych,

Warszawa 2001, s. 308.
10 Por. tam¿e, s. 306.
11 Por. tam¿e, s. 306.
12 Por. tam¿e, s. 307.
13 Por. C. Barnes, G. Mercer, Niepe³nosprawno�æ, Warszawa 2008, s. 8�9.
14 Por. A. Tomkiewicz, R. Bocheñska, Warto�æ osoby..., art. cyt., s. 61.
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W ci¹gu XX w. podej�cie do niepe³nosprawno�ci jako tragedii osobistej inspi-
rowa³o instytucje charytatywne oraz psychologiê i medycynê. Ukrywano wiêc
niepe³nosprawnych w o�rodkach odosobnienia, a uzasadnieniem takiego po-
stêpowania by³o powo³ywanie siê na to, i¿ czyni siê to dla ich dobra, przy
równoczesnym zwalnianiu spo³eczeñstwa od ci¹¿¹cego na nim obowi¹zku tro-
ski o te osoby. Zazwyczaj regulamin obowi¹zuj¹cy w podobnych zak³adach
cechowa³ siê rygoryzmem, za� pensjonariusze spisywani byli na straty i ocze-
kiwali jedynie na kres swojego ziemskiego ¿ycia15.

¯ycie niepe³nosprawnych nie jest wolne od powa¿nych stanów lêkowych,
obaw, ¿e po okresie rehabilitacji bêd¹ zdani na samych siebie, skazani na sa-
motno�æ. Sytuacjê tê pogarsza fakt, ¿e czêsto nastêpuje rozpad wiêzi kole-
¿eñskich i utrwala siê poczucie bezu¿yteczno�ci w spo³eczeñstwie wywo³ane
utrat¹ pozycji z okresu pe³nosprawno�ci16. Niekiedy nieoczekiwane do�wiad-
czenie niepe³nosprawno�ci prowadzi do za³amania. Swój stan ducha tak opi-
suje jeden z nich:

Wierzy³em w Boga, ale po chorobie za³ama³em siê (...). Wszyscy siê ode mnie
odsunêli. Dziewczyna, która podobno darzy³a mnie uczuciem, teraz widz¹c mnie
na wózku inwalidzkim, odesz³a i wysz³a za m¹¿ za innego. Dlaczego muszê cierpieæ,
byæ napiêtnowanym kalectwem. Czy w mojej niesprawno�ci mogê siê doszukaæ
mi³o�ci Boga do mnie. Czytam Pismo �w. i odczuwam wewnêtrzne niepokoje.
S¹dzê, ¿e wrócê do Boga, bo to, ¿e istnieje, w to nie w¹tpiê. Ale mam do Niego
¿al, szalony ¿al. �ledzê na kartach Pisma �w. losy Hioba i dochodzê do wniosku,
¿e ka¿dy z nas cierpi¹cych, niepe³nosprawnych, jest wspó³czesnym Hiobem, ale
na etapie jego klêsk i cierpieñ17.

Wielk¹ rolê w ¿yciu niepe³nosprawnych pe³ni rodzina, zw³aszcza gdy
chodzi o odnajdywanie siê w �rodowisku. Dziêki jej wsparciu mo¿liwe jest
przezwyciê¿enie kryzysów zwi¹zanych z niepe³nosprawno�ci¹, szczególnie
w przypadku problemów wi¹¿¹cych siê z ograniczon¹ samodzielno�ci¹. Nie-
stety, zbyt silne powi¹zanie z rodzin¹ mo¿e te¿ przynie�æ negatywne skutki,
jak pasywno�æ i ca³kowita zale¿no�æ. Nadopiekuñczo�æ rodziny mo¿e siê
wyra¿aæ w ograniczaniu kontaktów spo³ecznych, co prowadzi do nieufno�ci
b¹d� lêku przed otoczeniem18.

Rodzi siê pytanie, w jaki sposób problem niepe³nosprawno�ci dostrzega
Ko�ció³?

15 Por. C. Barnes, G. Mercer, Niepe³nosprawno�æ, dz. cyt., s. 8�9.
16 Por. K. Sajdok, Transcendentny wymiar cierpienia, w: Cierpienie i �mieræ

Homo meditans XIII, red. A. J. Nowak Lublin 1992, s. 248�249.
17 Tam¿e, s. 254.
18 Por. K. B³eszyñski, Niepe³nosprawno�æ..., dz. cyt., s. 307.
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2. Nauka Ko�cio³a dotycz¹ca niepe³nosprawnych

Nauka Ko�cio³a odno�nie do ludzi niepe³nosprawnych czerpie swe inspi-
racje z Biblii, gdzie wiele uwagi po�wiêca siê chorym, kalekom i u³omnym.
Problematyka zwi¹zana z takimi osobami ujmowana jest w niej w aspekcie
spo³ecznym, religijnym i historiozbawczym19.

Prawo Moj¿eszowe bierze w obronê niepe³nosprawnych, piêtnuj¹c wy-
ra�nie postawy dyskryminacji, gnêbienia i prze�ladowania ludzi obci¹¿onych
u³omno�ci¹: Nie bêdziesz z³orzeczy³ g³uchemu. Nie bêdziesz k³ad³ prze-
szkody przed niewidomym, ale bêdziesz siê ba³ Boga twego. Ja jestem
Pan! (Kp³ 19,14); Przeklêty, kto sprawia, ¿e niewidomy b³¹dzi na drodze.
A ca³y lud powie: �Amen� (Pwt 27,18). Bardzo wysok¹ rangê wymienionym
zakazom daje uroczysta aklamacja ludzi: �Amen�.

Przywo³ane prawo �wiadczy o wielkiej trosce w Izraelu wzglêdem niepe³-
nosprawnych. W podobnym duchu wypowiada siê Hiob, który w�ród swoich
zas³ug wymienia pomoc kalekom czy niewidomym: Niewidomemu by³em
oczami, chromemu s³u¿y³em za nogi (Hi 29,15)20 . Mimo takiego postêpowa-
nia Hiob do�wiadcza ca³kowitego osamotnienia i opuszczenia przez najbli¿-
szych: ¯onie mój oddech niemi³y (Hi 19,17). Za³amanie siê jego ma³¿eñstwa
powoduje, ¿e wszyscy odsuwaj¹ siê od niego:

Bracia ode mnie uciekli,
znajomi stroni¹ ode mnie,
najbli¿si zawiedli i domownicy,
zapomnieli o mnie go�cie mego domu.
Moje s³u¿¹ce maj¹ mnie za obcego,
jak cudzoziemiec jestem w ich oczach. (...)
i cuchnê synom mego wnêtrza,
gardz¹ mn¹ nawet podrostki,
szydz¹, gdy staram siê podnie�æ.
Odrazê wzbudzam u bliskich,
nastaj¹ na mnie kochani (Hi 19,13-19).

Dla tak g³êboko �spo³ecznej� kultury, jak¹ by³a kultura semicka, to ze-
pchniêcie na margines jest znakiem �mierci i najwy¿szego przekleñstwa21.

W centrum licznych opowiadañ Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich po-
jawiaj¹ siê wielokrotnie osoby nale¿¹ce do kategorii okre�lonej wspó³cze�nie

19 Por. A. Malina, Niepe³nosprawni w przekazie biblijnym, w Osoby niepe³-
nosprawne w ¿yciu spo³eczeñstwa i Ko�cio³a, red A. Bartoszek, D. Sitko, Katowice
2003, s. 46.

20 Por. A. Malina, Niepe³nosprawni..., art. cyt., s. 58.
21 Por. G. Ravasi, Jak d³ugo, Panie? Wêdrówka przez tajemnice cierpienia i z³a,

Kielce 2004, s. 81.
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mianem niepe³nosprawni. W wymiarze spo³ecznym jawi¹ siê oni jako ludzie
potrzebuj¹cy pomocy. Nakaz pomocy wpisany jest w wyroku eschatologicz-
nego Króla:

Wtedy odezwie siê Król do tych po prawej stronie:
�Pójd�cie, b³ogos³awieni Ojca mojego,
we�cie w posiadanie królestwo,
przygotowane wam od za³o¿enia �wiata!
Bo by³em g³odny, a dali�cie Mi je�æ;
by³em spragniony, a dali�cie Mi piæ;
by³em przybyszem, a przyjêli�cie Mnie;
by³em nagi, a przyodziali�cie Mnie;
by³em chory, a odwiedzili�cie Mnie;
by³em w wiêzieniu, a przyszli�cie do Mnie� (Mt 25,34-36).

Ka¿dy dobry czyn ucznia Jezusowego, w tym troska o chorych i niepe³no-
sprawnych, odnoszony jest do samego Chrystusa.

Ewangeli�ci pisz¹ o ¿ebrz¹cych niewidomych, chromych i sparali¿owa-
nych. Czêsto musz¹ byæ oni przyniesieni lub przyprowadzeni do Jezusa przez
innych. Zasadnicze przes³anie dokonanych przez Chrystusa uzdrowieñ ma na
uwadze nie tyle choroby czy sam fakt uzdrowienia, lecz przyporz¹dkowanie
ich przes³aniu chrystologicznemu, bo Jezus jest Zbawicielem i pe³nym mocy
Synem Bo¿ym22.

Dotykaj¹c trêdowatego przy uzdrowieniu, Jezus radykalnie zmienia po-
dej�cie do dotkniêtych t¹ chorob¹. Jezus objawia siê jako Ten, który u�wiêca
ka¿dego cz³owieka23.

Prawo Moj¿eszowe ukazuje cierpienie, chorobê jako karê Bo¿¹ za grze-
chy (por. Wj 9,14-15, Kp³ 26,14-16, Lb 12,9-14, Pwt 28, 21-22). Inn¹ perspek-
tywê rozwi¹zania kwestii cierpienia przedstawia Ksiêga Hioba. W ujêciu tej
ksiêgi osoby dotkniête cierpieniem wpisuj¹ siê w tajemniczy sposób w plany
i zamiary Bo¿e. W �wietle jej refleksji zbêdnym staje siê pytanie postawione
przez uczniów Jezusowi na widok niewidomego: Rabbi, kto zgrzeszy³, ¿e siê
urodzi³ niewidomym � on czy jego rodzice? (J 9,2). Starotestamentalne spoj-
rzenie zawarte w tym pytaniu stanowczo odrzuca negatywna czê�æ odpowie-
dzi Chrystusa: Ani on nie zgrzeszy³, ani rodzice jego (J 9,3a). Spojrzenie na
niepe³nosprawno�æ i cierpienie nie mo¿e byæ jednak wy³¹cznie negatywne.
Tajemnice niepe³nosprawno�ci i cierpienia ods³ania pozytywna czê�æ odpo-
wiedzi Jezusa: ale [sta³o siê tak], aby siê na nim objawi³y sprawy Bo¿e
(J 9,3b). Pozytywna czê�æ odpowiedzi w ¿adnym stopniu nie pomniejsza
faktu cierpienia i jego skutków. Perykopa J 9,3nn, zawiera g³êbok¹ teologiê
niepe³nosprawno�ci.

22 Por. A. Malina, Niepe³nosprawni..., art. cyt., s. 60.
23 Por. tam¿e, s. 60.

Ks. Stanis³aw Bielecki



277

Nasuwa siê tu pytanie dotycz¹ce miejsca niepe³nosprawnych w Ko-
�ciele oraz pytanie o ich zadania duszpasterskie, ewangelizacyjne i misyjne
w �wiecie. Nie do przyjêcia jest jednostronne spojrzenie na niepe³nospraw-
nych jako adresatów pomocy i dobroci otrzymanej od Jezusa. Orêdzie Biblii
by³oby niepe³ne, gdyby widzieæ jedynie w niepe³nosprawnych przedmiot
troski i ochrony24.

Na sens cierpienia i niepe³nosprawno�ci chrze�cijanina w sposób istotny
rzutuje mêka i �mieræ Chrystusa. �wiêty Pawe³ podkre�la: w moim ciele
dope³niam braki udrêk Chrystusa dla dobra Jego Cia³a, którym jest
Ko�ció³ (Kol 1,24). Wyja�niaj¹c prawdê, ¿e Ko�ció³ jest nadprzyrodzonym
Cia³em Chrystusa, aposto³ stwierdza: (�) gdy cierpi jeden cz³onek, wspó³-
cierpi¹ wszystkie inne cz³onki; podobnie gdy jednemu cz³onkowi okazy-
wane jest poszanowanie, wspó³wesel¹ siê wszystkie cz³onki (1 Kor 12,26).
Wynika to z faktu, ¿e Ko�ció³ jest wspólnot¹ bratersk¹: jeden jest wasz
Nauczyciel, a wy wszyscy braæmi jeste�cie (Mt 23,8). St¹d wyp³ywa obo-
wi¹zek wzajemnej pomocy: Jeden drugiego brzemiona no�cie i tak wype³-
niajcie prawo Chrystusowe (Ga 6,2).

Nauczanie Ko�cio³a akcentuje, ¿e: Bóg wybra³ w³a�nie (�) to, co nie-
mocne, aby mocnych poni¿yæ (�), tak by siê ¿adne stworzenie nie che³pi-
³o wobec Boga (1 Kor 1,27.29). Oryginalno�æ chrze�cijañska przejawia siê
w tym, i¿ osoby niepe³nosprawne, uchodz¹ce w oczach ludzkich za s³abe,
w oczach Bo¿ych uchodz¹ za mocne, poniewa¿ w królestwie Bo¿ym licz¹ siê
dzieci, s³abi, ubodzy i cierpi¹cy.

Ko�ció³ w ci¹gu wieków wykazywa³ ¿ywe zainteresowanie lud�mi do-
tkniêtymi przez los i stara³ siê na�ladowaæ przyk³ad swego Mistrza � Jezusa
Chrystusa. W ci¹gu wieków uwa¿a³ pos³ugê na rzecz cierpi¹cych za istotn¹
cze�æ swojego pos³annictwa. Nie tylko dawa³ poparcie dla ró¿nego rodzaju
dzia³añ charytatywnych, ale równie¿ sam tworzy³ imponuj¹ce dzie³a
z motywów ewangelicznych, których celem by³o inspirowanie, organizowanie
i wspieranie opieki i pomocy dla niepe³nosprawnych. Ko�ció³ w swej historii
pobudzi³ ca³e rzesze chrze�cijan do dzia³ania na rzecz chorych i niepe³no-
sprawnych25.

Wielk¹ w tym rolê odgrywa³o zaanga¿owanie, przyk³ad i nauczanie papie-
¿y. Jan Pawe³ II za sta³y punkt swojego nauczania i dzia³alno�ci uzna³ troskê
o chorych, niepe³nosprawnych i ludzi w podesz³ym wieku. Czêsto nawiedza³
szpitale, szczególnie podczas swych licznych wizyt apostolskich. Zawsze
pozdrawia³ chorych podczas audiencji generalnych. Przemawia³ do nich nie
tylko jako pasterz, lecz równie¿ jako kochaj¹cy ojciec, a gdy Bóg do�wiadczy³

24 Por. tam¿e, s. 61�62.
25 Por. A. Kiciñski, Katecheza osób z niepe³nosprawno�ci¹ intelektualn¹,

Lublin 2007, s. 62.
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go ciê¿kim przypadkiem s³abo�ci po zamachach na jego ¿ycie, w³¹czy³ on do
przemówieñ swoje osobiste do�wiadczenia26.

Fundamentaln¹ warto�æ posiada zasada g³oszona przez Jana Paw³a II, ¿e:
�w ostatecznym rozrachunku jako�æ spo³eczeñstwa i cywilizacji mierzy siê
szacunkiem, jaki okazuj¹ one najs³abszym ze swoich cz³onków�27.

Podstawowe zasady i linie dzia³ania Ko�cio³a w stosunku do niepe³no-
sprawnych zawar³ Papie¿ Polak w przemówieniu podczas wizyty w Centrum
Dla Niepe³nosprawnych �Francis Charon� w Quebecu 10 wrze�nia 1984 r.
Ojciec �wiêty z ca³¹ moc¹ k³ad³ nacisk na to, ¿e:

osoba upo�ledzona jest w pe³ni ludzkim podmiotem, z odpowiadaj¹cymi temu
przyrodzonymi, �wiêtymi i nienaruszalnymi prawami � niezale¿nie od tego, czy jej
stan powsta³ na skutek wrodzonej u³omno�ci, w nastêpstwie chorób chronicz-
nych, wypadków, czy te¿ z powodu upo�ledzenia psychicznego lub upo�ledzenia
zmys³ów, a tak¿e bez wzglêdu na rozmiar istniej¹cych uszkodzeñ.

Nale¿y u³atwiæ jej uczestnictwo w ¿yciu spo³eczeñstwa we wszystkich jego
wymiarach i na wszystkich poziomach, które le¿¹ w granicach jej mo¿liwo�ci,
takich jak: rodzina, szko³a, praca, wspólnota spo³eczna, polityczna, religijna.
W praktyce zak³ada to bezwarunkowe poszanowanie ¿ycia cz³owieka upo�ledzo-
nego, od momentu jego poczêcia poprzez wszystkie stadia jego rozwoju.

Trzeba staraæ siê nie tylko przezwyciê¿aæ upo�ledzenia, ale tak¿e zwalczaæ
ich przyczyny. Czêsto s¹ to przyczyny naturalne, jak nieprawid³owe ukszta³towa-
nie organizmu, ale mamy tu tak¿e na my�li wojnê, zatrucie �rodowiska, nadu¿ywa-
nie alkoholu i narkotyków, nieostro¿no�æ w ruchu drogowym. My�limy te¿
o przyczynach psychicznych i moralnych: konieczno�æ pewnej �ekologii ducho-
wej� narzuca siê na równi z ekologi¹ przyrodnicz¹.

Trzeba wspomagaæ rodziny, nieraz zagubione, a przecie¿ zas³uguj¹ce na po-
moc, i w tym celu tworzyæ takie domy jak ten, które troszcz¹ siê o utrzymanie
wiêzów z rodzin¹.

Trzeba d¹¿yæ do tego, aby osobom niepe³nosprawnym zapewniæ wykszta³-
cenie oraz stosown¹ pracê ze sprawiedliwym wynagrodzeniem, mo¿liwo�ciami
awansu i takimi warunkami bezpieczeñstwa, które pozwol¹ unikn¹æ urazów, na
jakie osoby niepe³nosprawne szczególnie s¹ nara¿one. Wszystko to wymaga wy-
obra�ni i rozmachu we wszelkiego rodzaju inicjatywach spo³ecznych po³¹czonych
z pomoc¹ w³adz publicznych. (...)

Wreszcie jest rzecz¹ wa¿n¹, aby osoba upo�ledzona nie tylko by³a otaczana
opiek¹ i mi³o�ci¹, ale tak¿e aby u�wiadamia³a sobie, na ile tylko to jest mo¿liwe, swoje
mo¿liwo�ci, to, ¿e jest zdolna chcieæ porozumiewaæ siê z innymi, wspó³pracowaæ

26 Por. W. Mizio³ek, S³owo wstêpne, w: Jan Pawe³ II o cierpieniu. Wypowiedzi Ojca
�wiêtego do chorych i pracowników s³u¿by zdrowia, cz. 1, Niepokalanów 1988, s. 8.

27 Jan Pawe³ II, Przemówienie w Centrum Dla Niepe³nosprawnych �Francis
Charon� w Quebecu 10 wrze�nia 1984 r., w: Jan Pawe³ II o cierpieniu. Wypowiedzi
Ojca �wiêtego do chorych i pracowników s³u¿by zdrowia, wybór i przygot. do druku
M. Kloss, cz. III, s. 74.
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 z nimi, kochaæ i sama co� innym dawaæ, i aby stale walczy³a o zachowanie swych
zdolno�ci i dalszy ich rozwój28.

Jan Pawe³ II wielokrotnie podkre�la³, ¿e Bóg nadaje godno�æ ka¿demu
cz³owiekowi (zarówno pe³nosprawnemu, jak i niepe³nosprawnemu). On daje
mu ¿ycie i prowadzi do doskona³o�ci: �Ponad zdrowymi chorymi, ponad lud�mi
aktywnymi i znu¿onymi, rozwiniêtymi i upo�ledzonymi, lud�mi o jasnym umy�le
i duchowo u�pionymi unosi siê Bo¿e Ojcowskie «tak», sprawiaj¹ce ¿e ka¿dy
dzieñ ludzkiego ¿ycia jest odcinkiem drogi wiod¹cej ku spe³nieniu i dlatego
wartym prze¿ycia�29 . Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ ¿yczenia skierowane
do wiernych przez Jana Paw³a II: �Oby Pan, którego przecie¿ spotykacie
w waszych chorych i upo�ledzonych bli�nich, móg³ kiedy� o Waszej postawie
wobec nich powiedzieæ: «By³em ciê¿arem, a wy�cie Mnie d�wigali; by³em
nieu¿yteczny, a wy okazali�cie Mi szacunek; by³em odsuniêty, a wy�cie uznali
moj¹ godno�æ; ju¿ przed narodzeniem by³em chory, a wy�cie siê na Mnie zgo-
dzili» (por . Mt 25,35n.)�30.

Jan Pawe³ II zwraca uwagê na ³¹czno�æ niepe³nosprawnych ze wspólno-
t¹ ogólnoludzk¹.

Wzywam wszystkich ludzi i ca³e spo³eczeñstwo, aby spieszyli z ró¿norak¹ pomo-
c¹ ludziom upo�ledzonym. Oni maj¹ do tego prawo. Nie mo¿e byæ barier czy
murów miedzy lud�mi zdrowymi a nimi. Kto dzisiaj wydaje siê zdrowy, mo¿e
w sobie nosiæ ukryt¹ chorobê, mo¿e jutro ulec nieszczê�ciu i trwa³emu kalectwu.
Wszyscy jeste�my pielgrzymami, droga nie jest d³uga, dla ka¿dego koñczy siê
�mierci¹. Wiêkszo�æ z nas tak¿e w zdrowiu odczuwa ciê¿ar ograniczeñ i s³abo�ci,
u³omno�ci i upo�ledzenia. Trwajmy wiêc � my, którzy jeste�my mniej lub wiêcej
zdrowi i mniej i bardziej upo�ledzeni � we wzajemnej braterskiej solidarno�ci i po
bratersku s³u¿my sobie nawzajem. Tak rozkwitnie w rodzinie i w spo³eczeñstwie
wspó³¿ycie naprawdê godne cz³owieka31.

Niepe³nosprawni zajmuj¹ znacz¹ce miejsce w ¿yciu Ko�cio³a, fakt ten
podkre�la Jan Pawe³ II w s³owach: �Przybywam do chorych, biednych, opusz-
czonych, starych i najbardziej potrzebuj¹cych, aby powiedzieæ, ¿e jestem
z wami, ¿e jeste�cie cz³onkami Cia³a Chrystusowego; a gdy cierpi jeden cz³o-
nek, cierpi¹ z nim wszystkie inne�32. Przywo³ane powy¿ej s³owa Jana Paw³a II

28 Tam¿e, s. 73�74.
29 Jan Pawe³ II, Przemówienie podczas Spotkania z osobami starszymi, chorymi

i u³omnymi w Wiedniu 11 wrze�nia 1983, w: Jan Pawe³ II o cierpieniu..., dz. cyt., cz II,
s. 119�122.

30 Tam¿e, s. 121.
31 Jan Pawe³ II, Przemówienie podczas Spotkania Anio³ Pañski w Osnabrück

16 listopada 1980, w: Jan Pawe³ II o cierpieniu..., dz. cyt., cz I, s. 109�110.
32 Jan Pawe³ II, Solidarno�æ z cierpi¹cymi. Do mieszkañców �Pueblo movens�

5.02.1985, Lima, �L�Osservatore Romano�, 1985, nr 3, s. 26.
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nie wyczerpuj¹ bogactwa jego nauczania na temat niepe³nosprawnych,
niemniej zawieraj¹ wiele konkretnych wezwañ do dzia³ania.

3. Wnioski pastoralne

W Li�cie do Rzymian �w. Pawe³ napisa³: Nie bierzcie (�) wzoru z tego
�wiata, lecz przemieniajcie siê przez odnawianie umys³u, aby�cie umieli
rozpoznaæ, jaka jest wola Bo¿a: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co
doskona³e (Rz 12,2). Po�rednio w tym tek�cie wskazana jest istotna postawa
Ko�cio³a w stosunku do niepe³nosprawnych. Jak ju¿ wskazano, postêpowanie
wspó³czesnego �wiata wobec niepe³nosprawnych nie jest wolne od dyskrymi-
nacji, marginalizacji, eliminacji ze spo³eczno�ci lub negatywnego piêtnowania,
które w szczególno�ci powinno byæ obce chrze�cijaninowi. Inspiracjê do swe-
go postêpowania wzglêdem braci obci¹¿onych jak¹kolwiek u³omno�ci¹ winien
on czerpaæ od samego Chrystusa. St¹d rodzi siê postulat, by wspó³czesny
Ko�ció³ pe³niej i wierniej na�ladowa³ swojego Mistrza, który nie lêka³ siê do-
tkn¹æ trêdowatego i uzdrowiæ, by przywróciæ go zdrowej spo³eczno�ci: (�)
przyszed³ do Niego trêdowaty i upadaj¹c na kolana, prosi³ Go: �Je�li
chcesz, mo¿esz mnie oczy�ciæ�. Zdjêty lito�ci¹, wyci¹gn¹³ rêkê, dotkn¹³
go i rzek³ do niego: �Chcê, b¹d� oczyszczony!�. Natychmiast tr¹d go
opu�ci³ i zosta³ oczyszczony (Mk 1,40-42).

Jezus nie okaza³ siê g³uchy na wo³anie niewidomego:

Kiedy zbli¿a³ siê do Jerycha, jaki� niewidomy siedzia³ przy drodze i ¿ebra³. Gdy
us³ysza³, ¿e t³um przeci¹ga, dowiadywa³ siê, co siê dzieje. Powiedzieli mu, ¿e Jezus
z Nazaretu przechodzi. Wtedy zacz¹³ wo³aæ: �Jezusie, Synu Dawida, ulituj siê nade
mn¹!� Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, ¿eby umilk³. Lecz on jeszcze
g³o�niej wo³a³: �Jezusie, Synu Dawida, ulituj siê nade mn¹!� Jezus przystan¹³
i kaza³ przyprowadziæ go do siebie. A gdy siê zbli¿y³, zapyta³ go: �Co chcesz, abym
ci uczyni³?� Odpowiedzia³: �Panie, ¿ebym przejrza³�. Jezus mu odrzek³: �Przejrzyj,
twoja wiara ciê uzdrowi³a�. Natychmiast przejrza³ i szed³ za Nim, wielbi¹c Boga.
Tak¿e ca³y lud, który to widzia³, odda³ chwa³ê Bogu (£k 18,35-43).

Przede wszystkim wspó³czesny chrze�cijanin powinien uczyæ siê od swojego
Mistrza umiejêtno�ci dostrzegania niepe³nosprawnych i wra¿liwo�ci na ich
potrzeby. Ludzie dotkniêci niepe³nosprawno�ci¹ bole�nie do�wiadczaj¹ zjawi-
ska ich marginalizacji. Zaliczanie ich do ludzi niepotrzebnych jest sprzeczne
z duchem Ewangelii, a czêsto nawet ze zdrowym rozs¹dkiem. Poczucie, ¿e
jest siê gorszym od zdrowych obra¿a godno�æ niepe³nosprawnych i czêsto
wyp³ywa z b³êdnego pojmowania istoty cz³owieczeñstwa.

¯ycie ludzi niepe³nosprawnych komplikuj¹ ró¿norakie bariery, szczególnie
uci¹¿liwe s¹ bariery architektoniczne, dotarcie do Ko�cio³a na wózku inwalidz-
kim okazuje siê w wielu przypadkach nie do zrealizowania. Ponadto udrêk¹ dla
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niepe³nosprawnych jest brak porêczy. Konieczna jest równie¿ eliminacja
barier prawnych, by umo¿liwiæ niepe³nosprawnym pe³ny udzia³ w ¿yciu spo-
³ecznym, jak i w dostêpie do dóbr i us³ug. Rodzi siê pal¹ca potrzeba takiego
organizowania edukacji, opieki i rehabilitacji, aby umo¿liwia³y one pe³n¹ re-
integracjê niepe³nosprawnych z rodzin¹. Nale¿y wypowiedzieæ walkê szko-
dliwym mitom i przes¹dom i kszta³towaæ u zdrowych prawid³owe postawy.
Problematyka ta powinna byæ podejmowana podczas niedzielnych homilii,
a tak¿e okresowych rekolekcji, zw³aszcza za� przy okazji obchodów Dnia
Chorego 11 lutego. Zatem normalizacja, integracja, usuwanie barier musz¹
znikn¹æ z katalogu pobo¿nych ¿yczeñ i staæ siê istotn¹ praktyk¹ w ¿yciu ka¿-
dego chrze�cijanina.

Paw³owa nauka o charyzmatach w 1 Kor 12,12-31 wskazuje na ró¿no-
rodno�æ zadañ i funkcji w Ko�ciele. Mo¿na spojrzeæ na niepe³nosprawno�æ
jako na charyzmat, maj¹c na uwadze dobro Ko�cio³a. Mo¿e chodziæ o cha-
ryzmat modlitwy, cierpienia ofiarowanego w intencjach Ko�cio³a, s³u¿enia
innym, szczególnie niepe³nosprawnym, dobr¹ rad¹ oraz s³owem pociechy
i umocnienia. Rodzi siê potrzeba, aby Ko�ció³ mia³ dobrych teologów, duszpa-
sterzy, wiernych �wieckich, którzy potrafiliby odkrywaæ niepe³nosprawnemu
posiadane charyzmaty. Nieobecno�æ niepe³nosprawnych w�ród zdrowych mo¿e
rodziæ fa³szywe mniemanie, ¿e czym� najwa¿niejszym jest zdrowie i si³a, nie
za� duchowe bogactwo chrze�cijanina.

Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e niepe³nosprawni potrzebuj¹ wspól-
noty Ko�cio³a, ale te¿ i Ko�ció³ potrzebuje wspólnoty niepe³nosprawnych, by
spe³niaæ swoj¹ misjê wyznaczon¹ przez Chrystusa.

Sommario

PERSONE HANDICAPPATI NELLA CHIESA

La presenza delle persone handicappati costituisce per il mondo contemporaneo
nonché per la Chiesa una sfida particolare. Il numero di tali persone cresce continu-
amente e la società laica intraprende molte iniziative che tendono a facilitare loro la vita.
Purtroppo non tutte di queste iniziative si può valutare come andate al segno. Questo
fatto pone davanti alla Chiesa nuove sfide consistenti soprattutto nel dover intensifi-
care attività in favore alle persone handicappate. L’ispirazione per quest’attività può
arrivare sia dalla Sacra Scrittura che dal ricco insegnamento di Giovanni Paolo II
che con tanta attenzione guardava alle persone malate, handicappate e vecchie.
Da qui nasce richiesta che la Chiesa si liberi da modelli contrari allo spirito evangelico
ed approfondisca l’atteggiamento su modello del suo Maestro.

(t³um. ks. Pawe³ Borto)
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Ks. prof. dr hab. Stanis³aw BIELECKI � ur. w 1947 r. w Miechowie, teolog
i biblista. W 1973 r. rozpocz¹³ studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach
1976�1984 studiowa³ w Papieskim Instytucie Biblijnym i na Papieskim Uniwersytecie
Gregoriañskim. Od 1987 r. jest pracownikiem naukowym w Instytucie Teologii Pasto-
ralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 31 stycznia 2008 r. otrzyma³ od Prezy-
denta RP tytu³ profesora nauk teologicznych. Autor licznych publikacji o charakterze
pastoralnym. Ostatnio ukaza³a siê Teologia znaków czasu (Kielce 2006).
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Ks. Stanis³aw Dyk � Kielce � Lublin

PODMIOT PRZEPOWIADANIA HOMILIJNEGO

W �WIETLE WSPÓ£CZESNYCH DOKUMENTÓW KO�CIO£A

Autentyczne s³owo ko�cielnego przepowiadania, jako kontynuacja Obja-
wienia, wychodzi od Boga, jest Jego s³owem i zarazem no�nikiem Jego obec-
no�ci (por. KO 2; 21). Dlatego to sam Bóg jest g³ównym i pierwszorzêdnym
podmiotem przepowiadania s³owa Bo¿ego w Ko�ciele1. Uwagi te odnosz¹ siê
szczególnie do homilii, która opiera siê na s³owie Biblii i jest integraln¹ czê�ci¹
liturgii (por. KL 35,2; OWMR 65). Jako czê�æ liturgii homilia staje siê miej-
scem obecno�ci i dzia³ania Chrystusa w Duchu �wiêtym2.

Bóg jako pierwszorzêdny podmiot przepowiadania przemawia nadal po-
przez swój Ko�ció³, który jest tak �ci�le zespolony z Chrystusem, ¿e stanowi
Jego Mistyczne Cia³o. W procesie zbawienia Bóg chcia³ pos³u¿yæ siê lud�mi,
aby Jego s³owo stale rozbrzmiewa³o w �wiecie3. Wszyscy, którzy w Ko�ciele
spe³niaj¹ misjê g³oszenia s³owa Bo¿ego s¹ drugorzêdnym podmiotem przepo-
wiadania. W historii Ko�cio³a czêsto zadawano sobie pytanie: �kto ma obowi¹-
zek i prawo g³oszenia s³owa Bo¿ego w Ko�ciele, a kto ma obowi¹zek s³ucha-
nia go?�. Tradycyjnie odpowiadano na to pytanie, twierdz¹c, ¿e przepowiada
Ko�ció³ nauczaj¹cy, czyli papie¿, biskupi i ich pomocnicy � kap³ani i diakoni,

�Kieleckie Studia Teologiczne�
8 (2009), s. 283�297

1 Por. A. Lewek, Podstawy teologiczne pos³annictwa kaznodziei, w: S³uga S³o-
wa, red. W. Przyczyna, Kraków 1997, s. 15�20; G. Siwek, Przepowiadanie s³owa Bo¿e-
go, w: Teologia pastoralna, red. R. Kamiñski, t. 2: Teologia pastoralna szczegó³owa,
Lublin 2002, s. 143.

2 �Przy odprawianiu Mszy �w. staj¹ siê wyraziste kolejne znamienne sposoby
obecno�ci Chrystusa w swoim Ko�ciele, w miarê jak najpierw ukazuje siê obecny
w samym zgromadzeniu wiernych, zebranym w Jego Imiê, nastêpnie za� w swoim s³o-
wie, gdy siê czyta i wyja�nia Pismo �w.�. Kongregacja Obrzêdów, Instrukcja �Euchari-
sticum mysterium�, �Wiadomo�ci Urzêdowe Diecezji Opolskiej�, 22 (1967), nr 55. Por.
S. Dyk, Homilia miejscem obecno�ci i dzia³ania Ducha �wiêtego, �Zeszyty Naukowe
KUL�, 50 (2007), nr 3, s. 39�41.

3 Ko�ció³ przechowuje i przekazuje s³owo Bo¿e oraz �ma obowi¹zek i wrodzone
prawo przepowiadania Ewangelii wszystkim narodom� (KPK kan. 747, § 1).
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s³uchaczem za� jest Ko�ció³ s³uchaj¹cy, czyli ochrzczeni ludzie �wieccy. Na
pytanie to nale¿y odpowiedzieæ jednak inaczej. Rzeczywi�cie istnieje Ko�ció³
nauczaj¹cy i Ko�ció³ s³uchaj¹cy, zró¿nicowanie to dotyczy jednak wy³¹cznie
funkcji nauczania i s³uchania, a nie podmiotu tych funkcji. W Ko�ciele zawsze
istnia³o przepowiadanie i s³uchanie, bez nich bowiem nie by³oby Ko�cio³a, gdy¿
nie ma Ko�cio³a bez wiary, a ta z kolei wed³ug �w. Paw³a pochodzi ze s³ucha-
nia s³owa Bo¿ego (por. Rz 10,14-18). Nie mo¿na jednak wskazaæ nikogo, kto
mia³by byæ wy³¹cznie przepowiadaj¹cym, ani takiego, który mia³by wy³¹cznie
s³uchaæ. Trzeba stwierdziæ zatem, ¿e w szerokim sensie w Ko�ciele wszyscy
s¹ s³uchaczami i wszyscy przepowiadaj¹4.

Podobne stwierdzenia z kolei mog¹ prowadziæ do przekonania, ¿e wierni
�wieccy maj¹ równie¿ prawo do g³oszenia homilii. Praktyka taka mia³a rze-
czywi�cie miejsce tak¿e w najnowszej historii Ko�cio³a. Celem niniejszego
opracowania bêdzie zatem odpowied� na pytanie: kto wed³ug wspó³czesnych
(soborowych i posoborowych) dokumentów Ko�cio³a jest w³a�ciwym pod-
miotem przepowiadania homilijnego oraz czy i w jakim sensie wierni �wieccy
mog¹ przepowiadaæ w ramach homilii?

1. Podmiot przepowiadania s³owa Bo¿ego w sensie
szerokim i �cis³ym

Przepowiadanie s³owa Bo¿ego jest funkcj¹ powszechn¹, która w swoim
szerokim znaczeniu nale¿y do ca³ej wspólnoty zbawienia, jak¹ jest Ko�ció³5.
Znaczy to, ¿e ka¿dy cz³owiek nale¿¹cy do Ko�cio³a ma obowi¹zek pielêgno-
wania daru zbawienia i przekazywania go innym, a wiêc mówi¹c dok³adniej,
ka¿dy chrze�cijanin ma obowi¹zek ewangelizowania swoich braci6. Funkcja
g³oszenia s³owa Bo¿ego jest zatem wspólna wszystkim cz³onkom Ko�cio³a,
tak¿e �wieckim (por. DA 1n)7.

4 Por. G. Siwek, Przepowiadanie s³owa..., dz. cyt., s. 143.
5 Por. Pawe³ VI, Adhortacja Apostolska o ewangelizacji w �wiecie wspó³czes-

nym �Evangelii nuntiandi�, w: W krêgu Dobrej Nowiny, red. J. Szlaga, Lublin 1984, nr
59�60, 66; Jan Pawe³ II, Encyklika o sta³ej aktualno�ci pos³ania misyjnego �Redemp-
toris missio�, w: Encykliki Ojca �wiêtego Jana Paw³a II, Kraków 1996, nr 2, 30, 40.

6 Por. P. Giglioni, Laico predicatore: oggi, w: Dizionario di Omiletica, a cura di
M. Sodi � A. M. Triacca, Torino � Bergamo 1998 (dalej DO), s. 748.

7 �Nie istnieje zatem dwojaka misja czy dwojakie pos³annictwo Ko�cio³a: ta reali-
zowana przez duchownych i ta, któr¹ maj¹ realizowaæ �wieccy. Istnieje jedno pos³an-
nictwo Ko�cio³a � g³osiæ Ewangeliê ca³emu �wiatu � i to jedno pos³annictwo spe³niaæ
maj¹ wspólnie, w komunii, jak¹ jest Ko�ció³, i duchowni, i �wieccy (por. KK 33)�.
A. Zuberbier, Ko�ció³ to nie tylko ksiê¿a, �Przegl¹d Pastoralno-Homiletyczny�, 2 (1998),
nr 2, s. 54.
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To prawo i obowi¹zek ewangelizowania przez �wieckich potwierdza
Sobór Watykañski II. W Konstytucji Lumen Gentium czytamy:

Chrystus, Prorok Wielki, który zarówno �wiadectwem ¿ycia, jak i moc¹ s³owa
og³osi³ królestwo Ojca, pe³ni swoj¹ misjê prorock¹, pos³ugê nauczania, a¿ do pe³-
nego objawienia siê chwa³y � nie tylko przez hierarchiê, która naucza w Jego
imieniu i Jego w³adz¹, ale tak¿e poprzez �wieckich, których po to ustanowi³ te¿
�wiadkami oraz wyposa¿y³ w zmys³ wiary i ³askê s³owa (por. Dz 2,17-18; Ap 19,10),
aby moc Ewangelii ja�nia³a w ¿yciu codziennym, rodzinnym i spo³ecznym (KK 35).

Obowi¹zek przepowiadania s³owa Bo¿ego przez �wieckich zakorzeniony jest
w powszechnym kap³añstwie wiernych, znajduj¹cym swoj¹ podstawê w sa-
kramentach wtajemniczenia chrze�cijañskiego8. Równie¿ Kodeks Prawa Ka-
nonicznego z 1983 r.9 wymienia ludzi �wieckich jako �wiadków ewangeliczne-
go orêdzia oraz wspó³pracowników duchownych: �Wierni �wieccy na mocy
chrztu i bierzmowania s¹ �wiadkami ewangelicznego orêdzia przez s³owo
i przyk³ad ¿ycia chrze�cijañskiego. Mog¹ te¿ byæ powo³ywani na wspó³pra-
cowników biskupa i prezbiterów w wykonywaniu pos³ugi s³owa� (kan. 759)10.
Potwierdzenie tych stwierdzeñ znale�æ mo¿na w wielu dokumentach Ko�cio-
³a, spo�ród których warto przywo³aæ chocia¿by s³owa Jana Paw³a II zawarte
w Adhortacji Christifideles laici11: �Powo³anie i misjê g³osicieli Ewangelii
posiadaj¹ tak¿e �wieccy� (nr 33)12.

Mimo tego, ¿e wszyscy ochrzczeni maj¹ obowi¹zek g³oszenia Ewangelii,
to zachodz¹ tu jednak pewne istotne ró¿nice. Dotycz¹ one nie tylko sposobów
przepowiadania, ale równie¿ jego istoty. Funkcja nauczania w³a�ciwa hierar-
chii ró¿ni siê od funkcji w³a�ciwej laikatowi. W sensie �cis³ym drugorzêdnym
podmiotem przepowiadania s³owa Bo¿ego s¹ biskupi oraz ich pomocnicy:

8 �Wierni, przez chrzest wcieleni do Ko�cio³a, dziêki otrzymanemu znamieniu
przeznaczeni s¹ do uczestnictwa w kulcie religii chrze�cijañskiej, i odrodzeni jako dzieci
Bo¿e s¹ zobowi¹zani do wyznawania przed lud�mi wiary, któr¹ otrzymali od Boga za
po�rednictwem Ko�cio³a. Przez sakrament bierzmowania jeszcze doskonalej wi¹¿¹ siê
z Ko�cio³em i obdarzani s¹ szczególn¹ moc¹ Ducha �wiêtego, i w ten sposób jeszcze
bardziej s¹ zobowi¹zani, jako prawdziwi �wiadkowie Chrystusowi, do szerzenia wiary
s³owem i uczynkiem oraz do jej obrony� (KK 11). Por. DA 3.

9 Tekst polski: Jan Pawe³ II, Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznañ 1984.
10 G³oszenie s³owa Bo¿ego przez �wieckich w ³¹czno�ci z hierarchi¹ Ko�cio³a na

mocy misji kanonicznej nazywane jest apostolstwem pomocniczym nadzwyczajnym.
Por. W. Przygoda, Laikat i formy apostolstwa �wieckich, w: Teologia pastoralna,
red. R. Kamiñski, t. 1: Teologia pastoralna fundamentalna, Lublin 2000, s. 413�416;
W. Przyczyna, Teologia ewangelizacji, Kraków 1992, s. 186�188.

11 Jan Pawe³ II, Posynodalna adhortacja apostolska o powo³aniu i misji �wiec-
kich �Christifideles laici�, Wroc³aw 1989.

12 Por. P. Giglioni, Laico predicatore..., art. cyt., s. 749�751.

Podmiot przepowiadania homilijnego w �wietle...
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kap³ani i diakoni. Oni bowiem, na mocy przyjêcia sakramentalnych �wiêceñ,
uczestnicz¹ w sukcesji apostolskiej. Ich pos³uga g³oszenia s³owa Bo¿ego �jest
kontynuacj¹ misji, jak¹ aposto³owie otrzymali od Chrystusa�13.

Wed³ug Konstytucji dogmatycznej o Ko�ciele autentycznymi i bezpo�red-
nio upowa¿nionymi przez Chrystusa g³osicielami Ewangelii s¹ biskupi:

Biskupi, jako nastêpcy Aposto³ów, otrzymuj¹ od Pana, któremu dana jest wszelka
w³adza na niebie i na ziemi, pos³annictwo nauczania wszystkich narodów i g³osze-
nia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu, aby wszyscy ludzie przez wiarê, chrzest
i wype³nianie przykazañ osi¹gnêli zbawienie (por. Mt 28,18; Mk 16,15-16; Dz 26,17n)
(KK 24).

G³oszenie Ewangelii jest zasadniczym i szczególnym zadaniem biskupów14.
Maj¹c to wszystko na wzglêdzie, Kodeks Prawa Kanonicznego wyra�nie okre-
�la kompetencje g³osz¹cych s³owo Bo¿e w Ko�ciele: �W odniesieniu do ca³ego
Ko�cio³a, zadanie g³oszenia Ewangelii zosta³o powierzone g³ównie Biskupowi
Rzymskiemu i Kolegium Biskupów� (kan. 756 § 1). �W odniesieniu do powie-
rzonego sobie Ko�cio³a partykularnego zadanie to sprawuj¹ poszczególni bi-
skupi, którzy te¿ s¹ w nim kierownikami ca³ej pos³ugi s³owa� (kan 756 § 2)15.
Wagê g³oszenia s³owa przez biskupa podkre�la tak¿e ju¿ sam tytu³ najnowsze-
go dokumentu po�wiêconego tej pos³udze: Biskup s³uga Ewangelii Jezusa
Chrystusa dla nadziei �wiata16. W dokumencie tym stwierdza siê m.in.: �G³o-
szenie Ewangelii wyró¿nia siê w�ród g³ównych obowi¹zków biskupów� (nr
101); �Biskup wykonuje swoj¹ funkcjê sakramentaln¹ jako ¿ywe odzwier-
ciedlenie Chrystusa poprzez nauczanie Ewangelii. Jako s³uga s³owa Bo¿ego,

13 Dokument Miêdzydykasterialny, Instrukcja o niektórych kwestiach dotycz¹-
cych wspó³pracy wiernych �wieckich w ministerialnej pos³udze kap³anów �Eccle-
siae de mystero�. �L`Osservatore Romano� (wydanie polskie), 19 (1998), nr 12, s. 32.

14 �W�ród g³ównych obowi¹zków biskupich szczególne miejsce zajmuje g³osze-
nie Ewangelii. Biskupi s¹ zwiastunami wiary prowadz¹cymi nowych uczniów do Chry-
stusa i autentycznymi, czyli upowa¿nionymi przez Chrystusa, nauczycielami, którzy
powierzonemu sobie ludowi g³osz¹ prawdy wiary, aby w nie wierzy³ i stosowa³ je
w ¿yciu, i którzy dziêki �wiat³u Ducha �wiêtego wyja�niaj¹ tre�æ wiary, ze skarbca
Objawienia wydobywaj¹c rzeczy stare i nowe (por. Mt 13,52), przyczyniaj¹ siê do jej
owocowania i od powierzonej sobie trzody czujnie oddalaj¹ gro¿¹ce jej b³êdy (por. 2 Tm
4,1-4)� (KK 25). Potwierdzenie tych s³ów znajdujemy tak¿e w Dekrecie o pasterskich
zadaniach biskupów w Ko�ciele Christus Dominus: �W wykonywaniu pos³ugi na-
uczania niech g³osz¹ ludziom � co zajmuje naczelne miejsce w�ród obowi¹zków bisku-
pich � Ewangeliê Chrystusa, wzywaj¹c ich w mocy Ducha do wiary lub utwierdzaj¹c
w ¿ywej wierze� (nr 12).

15 Nale¿y podkre�liæ tutaj, ¿e biskupi s¹ nie tylko autentycznymi g³osicielami
Ewangelii, ale tak¿e stró¿ami i opiekunami pos³ugi przepowiadania s³owa Bo¿ego.

16 Watykan 2001.
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który dzia³a w mocy Ducha �wiêtego i poprzez charyzmat urzêdu biskupiego,
g³osi on Chrystusa �wiatu, uobecnia Go w komunii i skutecznie przekazuje tym,
którzy przyjmuj¹ Go w swoim ¿yciu� (nr 101).

Podmiotem przepowiadania s³owa Bo¿ego w sensie �cis³ym s¹ tak¿e
prezbiterzy jako pomocnicy biskupów. Dzielenie siê Ewangeli¹ jest nie tylko
ich powo³aniem, lecz równie¿ obowi¹zkiem i sp³acaniem d³ugu wobec ludu
Bo¿ego (por. DP 417). Kodeks Prawa Kanonicznego g³oszenie s³owa Bo¿ego
zalicza do �w³asnych zadañ� prezbiterów (kan. 757). Kongregacja ds. Du-
chowieñstwa w Dyrektorium o pos³udze i ¿yciu kap³anów18 natomiast
stwierdza, ¿e przepowiadanie s³owa Bo¿ego �jest pos³aniem, które zajmuje
pierwszorzêdne miejsce w ich pos³udze� (a. 45). Dokument Kongregacji ds.
Duchowieñstwa z 19 marca 1999 r. pt. Kap³an g³osiciel s³owa, szafarz
sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysi¹clecia
chrze�cijañstwa mówi miêdzy innymi:

Wy�wiêceni g³osiciele s³owa uczestnicz¹ w pewnej mierze w zbawczym charakte-
rze samego s³owa nie tylko z tej racji, i¿ mówi¹ o Chrystusie, lecz i dlatego, ¿e
g³osz¹ s³uchaczom Ewangeliê, wyposa¿eni we w³adzê pochodz¹c¹ z udzia³u
w konsekracji i pos³annictwie samego Wcielonego S³owa19.

Równie¿ i diakoni s¹ podmiotem przepowiadania w sensie �cis³ym dzia³aj¹-
cym zawsze �we wspólnocie z biskupem i jego prezbiterium� (KPK, kan. 757;
por. KK 29).

2. Podmiot przepowiadania homilijnego

Powy¿sze uwagi odno�nie podmiotu przepowiadania w sensie �cis³ym
odnosz¹ siê przede wszystkim do homilii, która bêd¹c integraln¹ czê�ci¹ liturgii
eucharystycznej, mo¿e zostaæ wyg³oszona jedynie przez osobê wy�wiêcon¹,

17 �Lud Bo¿y gromadzi siê przez s³owo Boga ¿ywego, którego zupe³nie s³usznie
nale¿y siê domagaæ z ust kap³anów. Poniewa¿ nikt nie mo¿e siê zbawiæ, je¿eli wpierw nie
uwierzy, prezbiterzy jako wspó³pracownicy biskupów przede wszystkim maj¹ obowi¹-
zek przepowiadania wszystkim Ewangelii Bo¿ej, aby wype³niaj¹c nakaz Pana: �Id¹c na
ca³y �wiat, g³o�cie Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu� (Mk 16,15), tworzyli i pomna¿ali
Lud Bo¿y. (...) Prezbiterzy s¹ wiêc d³u¿nikami wszystkich, aby siê dzieliæ z nimi prawd¹
Ewangelii, któr¹ ciesz¹ siê w Panu� (DP 4).

18 Watykan 1994.
19 S³owa te wyja�nione s¹ zaraz potem stwierdzeniem: �Przepowiadanie jawi siê

nam w ten sposób jako pos³uga wynikaj¹ca z sakramentu �wiêceñ i pe³niona moc¹
w³adzy Chrystusa�. Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Kap³an g³osiciel s³owa, sza-
farz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysi¹clecia chrze-
�cijañstwa, Tarnów 1999, rozdz. II, nr 1.
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nigdy za� przez osobê �wieck¹ (por. KPK 767 § 1; OWMR 66)20. Homilia
nale¿y do tych czynno�ci liturgii mszalnej, które �cis³e s¹ zwi¹zane z sakra-
mentem �wiêceñ. W tym miejscu nale¿y jednak zadaæ pytanie: czy prawo do
wykonywania homilii maj¹ wszyscy duchowni (uczestnicz¹cy b¹d� te¿ nie
uczestnicz¹cy w Eucharystii), czy tylko osoba celebransa?

Przepisy liturgiczne wskazuj¹ wyra�nie, i¿ najbardziej w³a�ciwym rozwi¹-
zaniem jest sytuacja, w której homiliê g³osi kap³an przewodnicz¹cy celebracji
eucharystycznej: �Homiliê winien z zasady g³osiæ kap³an celebruj¹cy� (OWMR
66). Wówczas zachowana jest zasada jedno�ci liturgii s³owa i liturgii euchary-
stycznej. Kap³an dzia³a bowiem in persona Christi � w ten sposób jest zna-
kiem Chrystusa (por. OWMR 93)21. Poprzez misterium Wcielenia Chrystus
sta³ siê Cia³em i S³owem Ko�cio³a (por. J 1,1.3.14). Dziêki misterium Paschy
przekazuje Ko�cio³owi ¿ycie wieczne przez swoje s³owo (por. J 5,24) oraz
Cia³o i Krew (por. J 6,54). W taki sam sposób (w swoim S³owie i Ciele) daje
nam siebie w Eucharystii22. Podobnie jak uczniom w Emaus, najpierw wy-
ja�nia Pisma (por. £k 24,27.32), a potem ³amie chleb (por. £k 24,30.35)23.
W �wiecie judaistycznym s³owo Bo¿e g³oszono w synagodze, a ofiarê sk³a-
dano w �wi¹tyni. W chrze�cijañstwie z woli samego Chrystusa te dwie
czynno�ci zosta³y po³¹czone w jedn¹, czyli w Eucharystiê. Nie mo¿na zatem
roz³¹czaæ tego, co Bóg z³¹czy³. W celebracji eucharystycznej �liturgia s³owa
i liturgia eucharystyczna s¹ ze sob¹ tak mocno zwi¹zane, ¿e tworz¹ jeden akt
kultu� (KL 56). Tylko po³¹czenie funkcji kaznodziei i celebransa w pe³ni
odzwierciedla wiêc dzia³anie kap³ana in persona Christi24.

Po³¹czenie funkcji celebransa i kaznodziei sprawi tak¿e, ¿e nie bêdzie
dochodziæ do asymetrycznego traktowania liturgii s³owa i liturgii eucharys-
tycznej. Sugestiê po³¹czenia tych dwóch funkcji w³a�nie tak motywowan¹,
odnale�æ mo¿na w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego (1991�1999):

20 Por. II Polski synod Plenarny (1991�1999). Liturgia Ko�cio³a po Soborze
Watykañskim II, Poznañ 2001 (dalej II PSP), s. 169 (nr 36); s. 206 (nr 90).

21 Por. Tam¿e, s. 160 (nr 3); Cz. Krakowiak, Potrzeba kszta³towania �wiadomo�ci
eucharystycznej g³osz¹cego homiliê, �Przegl¹d Homiletyczny�, 11 (2007), s. 8n.

22 Por. tam¿e, s. 16n.
23 Por. S. Czerwik, S³udzy Chrystusa � szafarze Bo¿ych misteriów. Konferencje

rekolekcyjne do Biskupów Polskich. Jasna Góra, 24�27 listopada 2003, Kielce 2004,
s. 174; W. G³owa, Od sto³u s³owa Bo¿ego do sto³u Eucharystii, �Roczniki Teologicz-
ne�, 53 (2006), z. 8, s. 225�240.

24 Por. S. Dyk, Homilia jako integralna czê�æ liturgii eucharystycznej, �Zeszyty
Naukowe KUL�, 48 (2005), nr 3, s. 65n. �To prawda, ¿e in persona Christi dzia³aj¹ obaj
kap³ani: ten, który g³osi homiliê, choæ potem opuszcza zgromadzenie, ten, który po
wys³uchaniu tej¿e homilii przewodniczy nastêpnie liturgii eucharystycznej. Niemniej
jednak zostaje zaciemniona jedno�æ dzia³ania, któr¹ wymownie objawia ta sama osoba
kap³ana przewodnicz¹cego�. S. Czerwik, S³udzy Chrystusa..., dz. cyt., s. 176.
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�Celebruj¹cy Eucharystiê powinien dbaæ o zachowanie równowagi pomiêdzy
liturgi¹ s³owa a liturgi¹ eucharystyczn¹, zachowuj¹c proporcjê czasow¹ homilii
niedzielnej i w dni powszednie�25.

Wykonywanie homilii przez celebransa motywowane jest ponadto jej mi-
stagogiczn¹ funkcj¹, która polega na wprowadzeniu wiernych w proklamowa-
ne i aktualizowane misterium Chrystusa26. Zadaniem kaznodziei jest ukazanie,
jak Chrystus dzia³aj¹c w �tu i teraz� liturgii, spe³nia to, co us³yszeli�my w pro-
klamowanym s³owie Bo¿ym27. W ten sposób homilia staje siê zwornikiem
i pomostem miêdzy s³owem Bo¿ym a wydarzeniem sakramentalnym. Pozo-
staje ona nie tylko nauczaniem, lecz jest przede wszystkim moc¹ Bo¿¹ (Rz
1,16) zdoln¹ do tego, aby w �dzi�� Ko�cio³a wzbudziæ te same wydarzenia,
które zosta³y og³oszone w s³owie Bo¿ym28. Proklamowane s³owo Bo¿e, dziêki
homilii, staje siê wiêc wydarzeniem, staje siê konkretn¹ histori¹ zbawienia29.
Mo¿na powiedzieæ zatem, ¿e Ewangelia, która jest �s³owem Chrystusa�, staje
siê w Eucharystii równie¿ �Jego Cia³em�30. St¹d p³ynie jasny wniosek,
¿e kap³an, który w podczas liturgii naucza, powinien tak¿e u�wiêcaæ31.

25 II PSP, s. 198 (nr 90).
26 Por. S. Dyk, Mistagogiczna natura i funkcja homilii, �Przegl¹d Homiletycz-

ny�, 11 (2007), s. 105�109.
27 Por. H. Simon, Homilia jako integralny element Eucharystii, �Wspó³czesna

Ambona�, (1987), z. 3, s. 109.
28 S³owo Bo¿e czytane i zwiastowane w Ko�ciele jest zatem nie tyle jakim� kate-

chetycznym czy moralizatorskim dyskursem, lecz prowadzi zawsze do swojego celu �
do wype³nienia siê w akcji sakramentalnej. Por. A. Schwarz, Jak pracowaæ nad kaza-
niem, Warszawa 1993, s. 110�111.

29 Por. P. Giglioni, La omelia nella prassi liturgica. Natura, funzioni, qualità,
tempo e lugo, �Rivista Liturgica�, 71 (1984), s. 42. W ten sposób �paschalne misterium
Chrystusa, g³oszone w czytaniach i homilii, urzeczywistnia siê przez ofiarê Mszy �wiê-
tej. (...) Dziêki temu ¿ywemu wyk³adowi zarówno odczytane s³owo Bo¿e, jak i liturgiczne
obrzêdy mog¹ osi¹gn¹æ wiêksz¹ skuteczno�æ�. �wiêta Kongregacja Kultu Bo¿ego,
Wprowadzenie teologiczno-pastoralne do Lekcjonarza Mszalnego, w: To czyñcie na
moj¹ pami¹tkê. Eucharystia w dokumentach Ko�cio³a, oprac. J. Miazek, Warszawa
1987, nr 24.

30 �Eucharystia jest urzeczywistnieniem tego, co wyrazi³o siê w Chrystusie � tego,
co w Nim wyrazi³o siê dla nas. W tym znaczeniu droga za Chrystusem, przechodz¹c
przez Eucharystiê, staje siê rzeczywi�cie prawdziwym wcieleniem, przez które wieczny
Bóg sta³ siê cz³owiekiem historycznym i kontynuuje swoje historyczne ¿ycie w histo-
rycznym Ko�ciele, historycznej ludzko�ci i historycznym �wiecie�. J. Królikowski,
W drodze za Chrystusem. Historia i perspektywy, w: J. Ratzinger, J. Królikowski,
Z Chrystusem w historii. Rozwa¿ania chrystologiczne, Kraków 1999, s. 61.

31 Por. Y. Congar, Zwi¹zek miêdzy kultem lub sakramentem a g³oszeniem s³owa
Bo¿ego, �Concilium�, 1�10 (1968), s. 143.
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Wówczas bêdzie on zna³ cel, do którego zmierza ca³a celebracja euchary-
styczna. Przeprowadzaj¹c wiernych od liturgii s³owa Bo¿ego do liturgii Eucha-
rystii, stanie siê on prawdziwym mistagogiem.

Po³¹czenie funkcji celebransa i kaznodziei ma tak¿e du¿e znaczenie pod
wzglêdem pastoralnym � pozytywnie oddzia³uje na liturgiczn¹ �wiadomo�æ
wiernych. Uczestnicy zgromadzenia liturgicznego u�wiadamiaj¹ sobie bowiem,
¿e homilia nie jest jakim� dodatkiem do liturgii, jak¹� ��wieck¹ mow¹� wyg³o-
szon¹ przy okazji liturgii, ale do liturgii integralnie przynale¿y i posiada jej natu-
rê. Po³¹czenie funkcji celebransa i kaznodziei sprawi, ¿e mocniej zaanga¿uje
siê on w wykonywanie homilii, traktuj¹c j¹ jako akt kultu i czynno�æ �wiêt¹.
W tym miejscu warto przypomnieæ s³owa Benedykta XVI, który w Adhortacji
Sacramentum caritatis przypomnia³ prawdê, ¿e �najlepsz¹ katechez¹ o Eu-
charystii jest sama Eucharystia dobrze celebrowana�32.

Nowe Ogólne Wprowadzenie do Msza³u Rzymskiego dopuszcza co prawda
sytuacjê, w której celebrans mo¿e te¿ zleciæ homiliê �kap³anowi koncelebruj¹-
cemu lub niekiedy, zale¿nie od okoliczno�ci, tak¿e diakonowi� (nr 66). Nale¿y
podkre�liæ jednak, ¿e jest to sytuacja nadzwyczajna i zak³adaj¹ca ponadto czynne,
pe³ne i �wiadome uczestnictwo koncelebransa czy diakona we Mszy �w.,
w któr¹ wkomponowuje siê homilia. Trzeba dodaæ, ¿e i od tej regu³y nowe
OWMR dopuszcza wyj¹tek, ale sugeruje, aby inny kap³an czy biskup, który
bêdzie g³osi³ homiliê, uczestniczy³ w Eucharystii: �W szczególnych przypad-
kach i ze s³usznej przyczyny homiliê mo¿e wyg³osiæ tak¿e biskup lub prezbiter,
który uczestniczy w celebracji, choæ nie mo¿e koncelebrowaæ� (nr 66). Po-
wy¿sze wskazania sugeruj¹ zatem wyra�nie, i¿ nale¿y unikaæ sytuacji, w której
homiliê g³osi prezbiter pojawiaj¹cy siê z zakrystii tylko po to, aby odczytaæ
Ewangeliê, wyg³osiæ kazanie i znikn¹æ z prezbiterium zaraz po nim. Takie za-
chowanie prezbitera mog³oby sugerowaæ wiernym, jakoby przynosi³ on homiliê
ze sob¹ z zakrystii (a nie wyprowadza³ jej z proklamowanego s³owa Bo¿ego)
i zabiera³ j¹ tam ze sob¹ po wyg³oszeniu (co przeszkadza w dostrze¿eniu jej
zwi¹zku z dalsz¹ czê�ci¹ liturgii)33. Podobne postêpowanie mo¿e równie¿
rodziæ u uczestników liturgii wra¿enie, ¿e gromadz¹ siê oni przede wszystkim
po, to, aby wys³uchaæ homilii kap³ana, przed któr¹ i po której nastêpuj¹ okre�lo-
ne ryty. Homilia jest w ich mniemaniu najczê�ciej jako� zwi¹zana z ¿yciem.
Ryty natomiast jawi¹ siê czêsto jako formalistyczne gesty i znaki, w których
z obowi¹zku trzeba uczestniczyæ. Taka sytuacja przeszkadza zatem we w³a-
�ciwym uczestnictwie w celebracji liturgicznej.

32 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska o Eucharystii, �ródle i szczycie ¿ycia
i misji Ko�cio³a �Sacramentum caritatis�, Kraków 2007, nr 64.

33 S. Dyk, Mistagogiczna natura i funkcja homilii, art. cyt., s. 105.
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3. Udzia³ wiernych �wieckich w przepowiadaniu
homilijnym

Przez wiele wieków w historii Ko�cio³a prawo do g³oszenia s³owa Bo¿e-
go, w tym tak¿e homilii, posiadali ludzie �wieccy34. Praktyka taka, potwierdzo-
na przez dokumenty Ko�cio³a partykularnego, a w jednym przypadku równie¿
Ko�cio³a powszechnego mia³a miejsce jeszcze po Soborze Watykañskim II.

Mo¿liwo�æ g³oszenia homilii przez �wieckich dopuszcza³y zw³aszcza
Ko�cio³y niemieckojêzyczne. I tak Konferencje Episkopatu Niemiec z 15�17
listopada 197035 r. oraz Austrii z 1 lipca 197136 zezwalaj¹ osobom �wieckim
g³osiæ s³owo Bo¿e. Zaznacza siê jednak, ¿e musi to byæ osoba dobrze przygo-
towana pod wzglêdem duchowym i teologicznym, aby nie by³o ¿adnej ró¿nicy
miêdzy ¿yciem przepowiadaj¹cego a g³oszonym s³owem. Takiego, czasowego
pozwolenia mia³ udzielaæ biskup b¹d� osoba przez niego wyznaczona. Trzeba
dodaæ w tym miejscu, ¿e Konferencja Episkopatu Niemiec nie zamyka³a drogi
do tego, by �wieccy przepowiadali s³owo Bo¿e w czasie Mszy �w. Natomiast
Konferencja Episkopatu Austrii zastrzeg³a: �zwykle (w normalnych warun-
kach) nie pozwala siê na g³oszenie s³owa Bo¿ego przez �wieckich w czasie
Mszy �wiêtej�37. Te ustalenia wzbudzi³y wiele kontrowersji. Po latach dysku-
sji Konferencja Episkopatu RFN z 4 stycznia 1973 r. wydaje dekret na temat
przygotowania �wieckich do przepowiadania s³owa Bo¿ego podczas liturgii38.
Wówczas Nuncjusz Apostolski w Niemczech (za poleceniem Prefekta Kon-
gregacji ds. Duchowieñstwa) poinformowa³ Przewodnicz¹cego Episkopatu
Niemiec, ¿e Synod Niemiecki nie mia³ prawa zabieraæ g³osu na temat prze-
powiadania przez �wieckich bez wcze�niejszego ustalenia z Pontyfikaln¹ Ko-
misja ds. Interpretacji Dekretów Soboru Watykañskiego II. Po ustaleniach
Kongregacji ds. Duchowieñstwa (20.11.1973 r.) w dokumencie pt. Rescritto
pozwala ona biskupom RFN na powierzanie osobom �wieckim g³oszenia s³o-
wa Bo¿ego podczas liturgii na okres czterech lat, wed³ug okre�lonych przez
ten dokument norm. Na jego bazie Konferencja Episkopatu Niemiec w dniach
3�7 marca 1974 r. ustala swój dokument39, w którym podaje nastêpuj¹ce

34 Por. J. A. Ignatowicz, Duchowni i �wieccy we wspólnocie Ko�cio³a staro¿yt-
nego, �Przegl¹d Pastoralno-Homiletyczny�, 2 (1998), s. 34�49; J. Kracik. Prawo do
przepowiadania w dziejach Ko�cio³a, w: S³uga S³owa, dz. cyt., s. 36�48.

35 Amstblatt für das Erzbistum München und Freising 1971, s. 94�96.
36 Kirchliche Verordnungsblatt für die Diözese Graz-Seckau 1971, s. 91n.
37 Tam¿e, s. 92.
38 Por. Die Beteiligung der Leien an der Verkündigung, w: Gemeinsame Synode

der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland. Beschlüsse der Vollversammlung.
Offizielle Gesamtausgabe I, Freiburg � Basel � Wien 1976, s. 165�178.

39 Richtlinien für die Beteiligung der Laien an der Werkündigung in der Diöze-
sen der Bundesrepublik Deutschland.
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zasady przepowiadania przez �wieckich podczas liturgii: przepowiadanie �wiec-
kich nie mo¿e zastêpowaæ, lecz jedynie uzupe³niaæ pos³ugê osób wy�wiêco-
nych; biskupi mog¹ wyznaczyæ �wieckich do przepowiadania, kiedy nie ma do
dyspozycji ¿adnego ksiêdza czy diakona; w przypadkach nadzwyczajnych osoba
�wiecka delegowana przez biskupa mo¿e g³osiæ s³owo w czasie Mszy �w.,
szczególnie gdy kap³an, który ma sprawowaæ Eucharystiê, jest przeszkodzony
ze wzglêdów fizycznych czy moralnych i nie ma w zastêpstwie ¿adnego inne-
go kap³ana lub diakona; gdy na Mszy �w. jest do dyspozycji osoba �wiecka
o specjalnych predyspozycjach, która mog³aby mówiæ na jaki� szczególny
temat i jej kazanie by³oby bardzo u¿yteczne (np. dni po�wiêcone rodzinie,
mass mediom, Caritas, misjom itp.); odpowiedzialnym za wyznaczanie tych
�wieckich jest biskup; kazanie osoby �wieckiej musi byæ opatrzone wprowa-
dzeniem i zakoñczeniem celebransa.

Mo¿liwo�æ g³oszenia homilii przez �wieckich w jednym przypadku dopusz-
czona by³a w tym czasie tak¿e przez prawo ogólnoko�cielne. Chodzi tu o Dy-
rektorium Kongregacji Kultu Bo¿ego o Mszach �w. z udzia³em dzieci De missi
cum pueris z 1 listopada 197340. Dokument ten stwierdza, ¿e we Mszach �w.
z udzia³em dzieci wierni �wieccy mog¹ wyg³aszaæ homilie, za zgod¹ probosz-
cza lub rektora ko�cio³a, pod warunkiem, ¿e g³oszenie takich kazañ sprawia
kap³anowi bardzo wielkie trudno�ci41 (por. nr 24).

Wszystkie te mo¿liwo�ci g³oszenia homilii przez wiernych �wieckich zo-
sta³y zniesione przez Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. Kodeks umo¿-
liwia co prawda �wieckim przepowiadanie s³owa Bo¿ego w Ko�ciele czy
kaplicy, jednoznacznie zabraniaj¹c im jednak g³oszenia homilii: ��wieckich
mo¿na dopu�ciæ do przepowiadania w Ko�ciele lub w kaplicy, je�li w okre�lo-
nych okoliczno�ciach domaga siê tego konieczno�æ albo gdy to w szczegól-
nych przypadkach zaleca po¿ytek wiernych, zgodnie z przepisami Konferencji
Episkopatu i z zachowaniem k. 767 § 1, który mówi, ¿e «homilia zarezerwo-
wana jest kap³anowi lub diakonowi»� (k. 766).

Po wej�ciu w ¿ycie tych przepisów Ko�cio³y europejskie modyfikuj¹ i re-
guluj¹ swoje stanowisko w sprawie przepowiadania wiernych podczas Mszy
�w.42 Konferencja Episkopatu Austrii 24 lutego 1984 r. ustala, ¿e w ka¿dym

40 Tekst polski w: L. Baßler, Ko�ció³ dla dzieci, Kielce 1993, s. 7�23.
41 Por. Kongregacja Kultu Bo¿ego, Dyrektorium o Mszach �w. z udzia³em dzieci

�De missi cum pueris�, nr 24.
42 Regulacjê tak¹ próbowa³a wprowadziæ tak¿e Konferencja Episkopatu Polski,

w projekcie instrukcji z 5 wrze�nia 1986 r. pt. Udzia³ katolików �wieckich w pos³udze
s³owa Bo¿ego wyklucza wiernych �wieckich z g³oszenia s³owa Bo¿ego w czasie Mszy
�w.: i innych nabo¿eñstw. Dokument ten zezwala³ �wieckim na wyg³aszanie konferencji
religijnych i prelekcji z zakresu kultury chrze�cijañskiej w ko�cio³ach i kaplicach, po
uzyskaniu aprobaty kurii biskupiej. Ostatecznie projekt ten nie zosta³ jednak zatwier-
dzony. Por. J. Dyduch, Misja przepowiadania w powszechnym prawodawstwie ko�-
cielnym, w: S³uga S³owa, dz. cyt., s. 27.
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przypadku, gdy osoba �wiecka bêdzie przepowiadaæ podczas Mszy �w., musi
uzyskaæ zgodê miejscowego biskupa (Amtsblatt der Österreichischen Bischo-
fskonferenz 1984, s. 10). Konferencja Episkopatu Niemiec z kolei 24 marca
1988 r. w specjalnym dokumencie pt. Ordnung des Predigtdienstes von
Laien ustala zasady, które okre�laj¹ sposób przepowiadania przez �wieckich
podczas Mszy �w. W dokumencie tym stwierdza siê, ¿e w przypadkach,
w których � wed³ug os¹du biskupa diecezjalnego � bêdzie taka konieczno�æ,
�wieccy (mê¿czy�ni i kobiety) mog¹ zostaæ oddelegowani do przepowiadania
w czasie celebracji eucharystycznej. Je�li celebrans nie jest w stanie wyg³osiæ
homilii i nie ma do dyspozycji ¿adnego innego ksiêdza lub diakona, osoba �wiecka
mo¿e wyg³osiæ �refleksjê� (tzw. statio) na pocz¹tku Mszy �w. Warto dodaæ,
¿e chodzi tu o �ci�le okre�lon¹ formê liturgiczn¹ takiej �refleksji�: po znaku
krzy¿a i pozdrowieniu celebrans powinien zachêciæ wiernych do wys³uchania
z uwag¹ kazania osoby �wieckiej, która ma od ambonki wyg³osiæ pewne �du-
chowe s³owo� do zgromadzenia. Rozumiane jest ono jako �wstêp do tekstów
Mszy �w.� Mo¿e równie¿ nawi¹zaæ do czasu roku liturgicznego, a w szczegól-
nych okoliczno�ciach tak¿e do okre�lonych znaków i wydarzeñ akcji liturgicz-
nej. Nie pozwala siê jednak, aby wcze�niej by³y czytane teksty liturgii s³owa
Bo¿ego. Po takim wprowadzeniu kontynuuje siê Mszê �w.43

Warto w tym miejscu wspomnieæ równie¿ o ustaleniach Konferencji Epi-
skopatu o�miu diecezji kataloñskich, która odby³a siê w Barcelonie w 1988 r.
Odwo³uj¹c siê do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Konferencja ta stwierdza,
¿e osoba �wiecka (mê¿czyzna lub kobieta) mo¿e g³osiæ s³owo Bo¿e tylko poza
Msz¹ �w. �wiecki mo¿e przepowiadaæ tak¿e w czasie niedzielnych zgroma-
dzeñ celebruj¹cych liturgiê s³owa Bo¿ego, np. wtedy gdy Eucharystia nie mo¿e
byæ sprawowana. Musi to byæ jednak osoba dobrze przygotowana, a jej prze-
powiadanie nie mo¿e byæ traktowane jako homilia. Nic nie przeszkadza jed-
nak, ¿e w czasie Mszy �w. osoba �wiecka mo¿e zwróciæ siê do zgromadzenia
ze s³owem, np. przed koñcowym rozes³aniem, przestrzegaj¹c jednak norm li-
turgicznych. Nie mo¿e mieæ miejsca praktyka, w której kap³an bêdzie tylko
rozpoczyna³ homiliê, a ta bêdzie potem kontynuowana lub koñczona przez jed-
nego b¹d� wiêcej �wieckich. Kap³an nie ma bowiem prawa delegowaæ osobê
�wieck¹ do g³oszenia homilii, czy to w ca³o�ci, czy to w jakiej� jej czê�ci44.

W sposób ostateczny rola �wieckich w przepowiadaniu s³owa Bo¿ego
wyja�niona zosta³a przez Dokument Miêdzydykasterialny, który powsta³
przy wspó³udziale 6 Kongregacji i 2 Rad Papieskich. Jest to Instrukcja
o niektórych kwestiach dotycz¹cych wspó³pracy wiernych �wieckich
w ministerialnej pos³udze �Ecclesiae de mystero� opublikowana w Waty-
kanie 15 sierpnia 1997 r. Podkre�la ona, ¿e wierni nie wy�wiêceni mog¹ byæ

43 Por. R. Kaczyñski, Conferenze Episcopali di lingua tedesca, DO, s. 319n.
44 Por. Bollettino Dell«arcivescovato di Barcellona, Barcellona 1988, s. 267.
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dopuszczeni do g³oszenia s³owa Bo¿ego w ko�cio³ach i oratoriach �w sytuacji
braku szafarzy wy�wiêconych� albo te¿, kiedy wystêpuj¹ sytuacje �trwa³ej
i obiektywnej konieczno�ci lub u¿yteczno�ci�45. Podkre�la siê jednak, ¿e jest
to sytuacja nadzwyczajna: �nie mo¿e to zatem staæ siê zwyczajn¹ praktyk¹
ani nie powinno uchodziæ za wyraz autentycznej promocji laikatu�46. W tym
miejscu nale¿y dodaæ, ¿e nie chodzi tu o wykonywanie przez �wieckich homilii.
Ta bowiem jako �szczególnie donios³a forma przepowiadania� w sposób
jednoznaczny zastrze¿ona jest tylko szafarzom wy�wiêconym � kap³anom
i diakonom47. Niedopuszczalne jest zatem powierzanie homilii osobom niewy-
�wiêconym, w tym tak¿e studiuj¹cym teologiê48. W przypadku �liturgii spra-
wowanych ze szczególnych okazji (np. Dzieñ Seminarium, Dzieñ Chorego itp.)�
dopuszczona jest mo¿liwo�æ, ¿e kap³an g³osi krótk¹ homiliê, a osoba niewy-
�wiêcona wypowiada zwiêz³y komentarz lub sk³ada �wiadectwo. Nie mo¿e
to byæ jednak forma identyczna z homili¹ (nie mo¿na tu zacieraæ ró¿nic).
Instrukcja nie wskazuje konkretnego miejsca na ten komentarz czy �wiadec-
two, ale wydaje siê, ¿e miejscem odpowiednim by³by czas po krótkiej homilii
celebransa. Tym bardziej, ¿e w dokumencie tym stwierdza siê, ¿e owe �wia-
dectwa b¹d� komentarze mog¹ �byæ przydatne do zobrazowania homilii�49.

W �wietle powy¿szego dokumentu widaæ zatem, ¿e rzeczywisto�æ homilii
nie jest zupe³nie zamkniêta na aktywne uczestnictwo wiernych �wieckich.
Celebrans mo¿e w³¹czyæ �wieckich do homilijnej pos³ugi, daj¹c im na przyk³ad
mo¿liwo�æ z³o¿enia krótkiego �wiadectwa. Wa¿ne jest jednak, aby nie porzu-
ca³ on swej roli przewodnicz¹cego liturgii, to znaczy, by podejmowa³ s³owo na
pocz¹tku homilii, wyja�niaj¹c teksty �wiête i koñczy³ j¹, troszcz¹c siê o w³a�ci-
we przej�cie do dalszej czê�ci Eucharystii. Wówczas � nawet je�li w czasie
trwania homilii s³owo podejmowa³by upowa¿niony �wiecki � g³ównym wyko-
nawc¹ homilii pozostawa³by w³a�nie celebrans50. Wydaje siê, ¿e podobn¹ mo¿-
liwo�æ mo¿na by dopu�ciæ w czasie celebracji eucharystycznych w ma³ych
grupach, w których wierni posiadaj¹ du¿y sens ko�cielnej przynale¿no�ci. Wtedy,

45 Dokument Miêdzydykasterialny, Instrukcja o niektórych kwestiach dotycz¹-
cych wspó³pracy wiernych �wieckich w ministerialnej pos³udze kap³anów �Eccle-
siae de mystero�, art. cyt., s. 35.

46 Tam¿e.
47 Tam¿e.
48 Por. tam¿e, s. 19n.
49 Por. Dokument Miêdzydykasterialny, Instrukcja o niektórych kwestiach doty-

cz¹cych wspó³pracy wiernych �wieckich w ministerialnej pos³udze kap³anów �Eccle-
siae de mystero�, art. cyt., s. 20. Nale¿y przypomnieæ tutaj tak¿e stwierdzenie, ¿e �poza
Msz¹ �w. wierni nie wy�wiêceni mog¹ g³osiæ homiliê w sposób zgodny z prawem lub
przepisami liturgicznymi oraz przy zachowaniu klauzul w nich zawartych�. Tam¿e, s. 20.

50 Por. L. Della Torre, Omelia, w: Liturgia, a cura di D. Sartore, A. M. Triacca,
C. Cibien, Milano 2001, s. 1335.
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podczas homilii, mo¿na by daæ mo¿liwo�æ zabrania g³osu przez wiernych �wiec-
kich, którzy nie tylko chcieliby z³o¿yæ �wiadectwo, lecz zwróciliby siê do zgro-
madzenia tak¿e z napomnieniem lub zachêt¹ do dziêkczynienia w odniesieniu
do wys³uchanego s³owa Bo¿ego.

W³¹czanie wiernych �wieckich do przepowiadania homilijnego sprawi
z pewno�ci¹, ¿e homilia nie bêdzie oderwana od ich duchowych potrzeb i egzy-
stencjalnej sytuacji. W tym miejscu warto dodaæ, ¿e kaznodzieja mo¿e w³¹-
czaæ swoich s³uchaczy do homilii równie¿ poprzez dialog wirtualny � wówczas
gdy w kazaniu odpowiada na rzeczywiste pytania i problemy wiernych. Wierni
�wieccy mog¹ te¿ braæ udzia³ w przepowiadaniu homilijnym, kiedy homilia przy-
biera formê rzeczywistego dialogu. Chodzi o sytuacjê, w której kaznodzieja
zachêca do dialogu wokó³ wys³uchanego s³owa, aby doprowadziæ wiernych do
lepszego zrozumienia s³owa Bo¿ego i zaproponowaæ ró¿norodno�æ odpowiedzi
temu s³owu w ¿yciu51. Sposobem w³¹czenia �wieckich do przepowiadania
homilijnego mog³oby byæ wspólne (z kaznodziej¹) przygotowywanie homilii,
a nastêpnie jej ocena (po wyg³oszeniu)52.

Nawet je�li wierni �wieccy nie uczestnicz¹ bezpo�rednio w samej homilii,
to warto (szczególnie gdy wymagaj¹ tego wzglêdy pastoralne) daæ im mo¿li-
wo�æ zaanga¿owania siê w liturgiê poprzez wyg³oszenie wspomnianych wy¿ej
pouczeñ duchowych, czy to na pocz¹tku Eucharystii (po znaku krzy¿a i po-
zdrowieniu), czy te¿ przed rozes³aniem. Oczywi�cie, nale¿y przy tym zacho-
waæ wszystkie normy okre�lone w dokumentach Ko�cio³a, z których najwa¿-
niejsze wydaj¹ siê dwa: (1) przed pouczeniem tym, nie mog¹ byæ proklamowa-
ne teksty Pisma �w., (2) w swojej formie nie mo¿e siê ono upodabniaæ do
homilii.

51 W. Chaim (Rozmowa w przekazie kaznodziejskim. Homilie i kazania dialogo-
wane, w: Retoryka na ambonie. Z problemów wspó³czesnego kaznodziejstwa, red.
P. Urbañski, Kraków 2003, s. 291�325) wylicza takie sposoby podejmowania dialogu
w czasie homilii: rozmowa zgromadzenia w kazaniu (ca³e zgromadzenie w niej uczestni-
czy); dialog na ambonie (prowadzi go kaznodzieja z wybran¹ osob¹ � mo¿e to byæ drugi
kap³an lub osoba �wiecka); rozmowa panelowa (okre�lony problem przedstawiany jest
przez zespó³ osób dobrze zorientowanych w temacie rozmowy; na koniec podane jest
krótkie podsumowanie); forum (przed audytorium siedzi grupa specjalistów, która od-
powiada na pytania s³uchaczy); rozmowa z dzieæmi (mo¿e to byæ punkt wyj�cia do
homilii dla doros³ych); wywiad (do kazania w³¹cza siê wywiad prowadzony z osob¹,
która mo¿e wnie�æ konkretne �wiat³o dla omawianego problemu); inscenizacja (forma
teatru, tañca, pantonima) � jest elementem wprowadzaj¹cym w kazanie; drama (po³¹-
czenie bibliodramy i teatru); ma³y kr¹g (uczestnicy wypowiadaj¹ siê na temat: �co
w us³yszanym s³owie jest wa¿ne dla mnie i dla wspólnoty�); echo s³owa (ka¿dy
z uczestników mo¿e zabraæ g³os na temat, jak rozumie us³yszane czytania) itp.

52 Por. L. Della Torre, Omelia, art. cyt., s. 1335. Por. M. von Kriegstein, Feedback
w systemie partnerskim w ramach kszta³cenia studentów oraz dokszta³cania ksiê¿y,
�Przegl¹d Homiletyczny�, 9 (2005), s. 15�27.
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*  *  *

Podsumowuj¹c powy¿sze refleksje, nale¿y stwierdziæ, ¿e przepowiadanie
jest funkcj¹ powszechn¹ � stanowi prawo i obowi¹zek ka¿dego, kto przynale-
¿y do Ko�cio³a. W g³oszeniu s³owa Bo¿ego w Ko�ciele zachodz¹ jednak pew-
ne ró¿nice, gdy¿ funkcja nauczania w³a�ciwa hierarchii ró¿ni siê od funkcji
w³a�ciwej laikatowi. Na podstawie uprawnienia w³asnego, wyp³ywaj¹cego
z sakramentu �wiêceñ, podmiotem przepowiadania w sensie �cis³ym s¹ bisku-
pi oraz ich pomocnicy: prezbiterzy i diakoni. Uwaga ta jest szczególnie wa¿na
odno�nie do homilii, któr¹ � jako czê�æ liturgii � mo¿e g³osiæ tylko osoba wy-
�wiêcona, nigdy za� �wiecka. Wa¿ne jest równie¿, aby homiliê wykonywa³ nie
jakikolwiek kap³an, lecz ten, który przewodniczy liturgii. Po³¹czenie funkcji
kaznodziei i celebransa w pe³ni odzwierciedla dzia³anie kap³ana in persona
Christi oraz jedno�æ sto³u s³owa i Eucharystii. Wówczas tak¿e sama homilia
bardziej wyra�nie jawi siê jako integralna czê�æ liturgii i lepiej spe³nia swoj¹
mistagogiczn¹ funkcjê. Mimo, ¿e wierni �wieccy nie mog¹ g³osiæ homilii, to
w jakim� sensie mog¹ mieæ w niej swój udzia³. Kaznodzieja mo¿e w³¹czyæ
�wieckich do homilijnej pos³ugi daj¹c im mo¿liwo�æ z³o¿enia krótkiego �wia-
dectwa w ramach homilii, b¹d� te¿ podejmuj¹c w homilii wirtualny czy rzeczy-
wisty dialog z wiernymi. Sposobem w³¹czenia �wieckich do przepowiadania
homilijnego jest tak¿e wspólne z nimi przygotowywanie kazania. Wa¿ne jest
jednak, aby w tych wszystkich przypadkach to kaznodzieja jawi³ siê jako
g³ówny podmiot przepowiadania homilijnego oraz przewodnicz¹cy liturgii.

Riassunto

IL SOGGETTO DELLA PREDICAZIONE OMILETICA

NELLA LUCE DEI CONTEMPORANEI DOCUMENTI

DELLA CHIESA

Il soggetto primario della predicazione della Parola è Dio stesso. Il soggetto se-
condario è tutta la Chiesa. E perciò non c’è nessuno nella communità ecclesiale che
possa sentirsi esentato dal compito evangelizzatrice. Ogni cristiano è soggetto attivo
della missione di salvezza. I fedeli però cooperano nel compito della predicazione se-
condo le condizioni ed i compiti propri di ciascuno. Nel senso stretto il sogetto
della predicazione della parola di Dio sono vescovi e cooperatori di loro: presbiteri
e diaconi. Compito della loro predicazione è la continuazione della missione che
gli apostoli hanno ricevuto da Gesù. Questo riguarda sopratutto l’omelia che costitu-
isce parte integrale della liturgia. Il soggetto della predicazione omiletica dovrebbe
essere non un sacerdote qualsiasi, ma quello che presiede alla liturgia. In questo modo
viene chiaramente espresso il fatto che il sacerdote opera in persona Christi,
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che l’omelia fa parte della liturgia ed ha una funzione mistagogica. I laici
sono esclusi dalla predicazione omiletica. In qualche senso possono però partecipare
in essa. Si può permettere per esempio che un laico nella parte dell’omelia si rivolga
all’assemblea con un tipo di testimonianza che servirà a chiarire l’omelia. Il predicatore
permette ai laici di partecipare nel compito omiletico se durante la predicazione svolge
un virtuale o reale dialogo con loro, oppure insieme con loro prepara la sua omelia.

Ks. dr hab. Stanis³aw DYK � ur. w 1967 r. w Bodzentynie, kierownik Katedry
Homiletyki Materialnej w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL; wyk³adowca homiletyki
i teologii ewangelizacji; redaktor naczelny �Przegl¹du Homiletycznego�; autor ksi¹¿ek:
Duch � S³owo � Ko�ció³. Biblijny model ewangelizacji (Lublin 2007), Wspó³czesne
przepowiadanie homilijne misteriów publicznego ¿ycia Jezusa (Lublin 2008) oraz
wielu teologicznych publikacji naukowych.
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Ks. Tadeusz Gacia � Kielce � Lublin

IAM ROMA CHRISTO DEDITA� IDEA RZYMU

W PERISTEPHANON PRUDENCJUSZA

Aurelius Prudentius Clemens, ¿yj¹cy w koñcu IV wieku, to pierwszy wielki
chrze�cijañski poeta, Peristephanon1 za� to 14 hymnów po�wiêconych g³ów-
nie hiszpañskim i rzymskim mêczennikom2. Tytu³ zbioru nawi¹zuje do ceremo-
nii wrêczania zwyciêzcy w agonach wieñca jako nagrody. Powstanie Periste-
phanon wpisuje siê w nurt pobo¿no�ci tego czasu, ¿ywio³owego rozwoju kultu
mêczenników i kultu relikwii. Hymny stanowi¹ce ów zbiór (niektóre bardzo
d³ugie, licz¹ce po kilkaset albo wiêcej wersetów), opisuj¹ prze�ladowanie
i krwawe mêczeñstwo wyznawców nowej religii3. Poeta jednak ukazuj¹c Rzym,

1 PL 60,275�590, CCL 126,251�389. Przek³ady: Aureliusz Prudencjusz Klemens,
Poezje, PSP 43,1987 (Wieñce mêczeñskie, s. 207�296, przek³. M. Bro¿ek); Aureliusz
Prudencjusz Klemens, Wieñce mêczeñskie oraz przeds³owie i epilog, przek³. M. Bro¿ek
oraz inni t³umacze, wstêp i oprac. M. Starowieyski, Kraków 2006.

2 Tytu³y nadane utworom przez wydawców: I. Hymnus in honorem Sanctorum
Martyrum Emeterii et Chelidonii Calagurritanorum; II. Hymnus in honorem passio-
nis Laurentii; III. Hymnus in honorem Passionis Eulaliae, Beatissimae Martyris;
IV. Hymnus in honorem Sanctorum decem et octo Martyrum Caesaraugustanorum;
V. Passio Sancti Vincentii Martyris; VI. Hymnus in honorem Beatissimorum Marty-
rum Fructuosi Episcopi Ecclesiae Tarraconensis et Augurii et Eulogii Diaconorum;
VII. Hymnus in honorem Quirini Martyris, Episcopi Ecclesiae Siscianae; VIII. De
loco, in quo martyres passi sunt, nunc baptisterium est Calagurri; IX. Passio Sancti
Cassiani Forocorneliensis; X. Sancti Romani Martyris contra gentiles dicta; XI. Ad
Valerianum Episcopum de passione Hippolyti Beatissimi Martyris; XII. Passio Apo-
stolorum Petri et Pauli; XIII. Passio Cypriani; XIV. Passio Agnetis.

3 Por. S. Stabry³a, Christiani nominis hostis: Images of the Persecutors of Chri-
stians in Prudentius� Peristephanon, AnCr 32 (2000), s. 381�390; Death for Christ as
victory in the light of Prudentius� Peristephanon, AnCr 33 (2001), s. 675�682; Criti-
cism of the pagan religion in Prudentius� Peristephanon, AnCr 34 (2002), s. 433�443;
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który prze�laduje chrze�cijan, widzi go jednocze�nie ju¿ jako Rzym oddany
Chrystusowi � Roma Christo dedita. W hymnie o incipicie Antiqua fanorum
parens (wrócimy do niego w dalszej czê�ci arytuku³u) te s³owa w³a�nie wk³a-
da w usta mêczonego Wawrzyñca. Idea Rzymu w Peristephanon Prudencju-
sza jest tematem niniejszego opracowania.

Co rozumiemy przez wyra¿enie �idea Rzymu�? Idea Rzymu to przekona-
nie, ¿e Rzym zajmuje szczególne miejsce w historii i ma wyj¹tkowe pos³annic-
two do wype³nienia; to trwaj¹ca od wieków pewno�æ, ¿e populus Romanus,
dziêki swojej virtus i dziêki pietas, wsparty wol¹ bogów, zas³uguje na pano-
wanie nad �wiatem4. Celem Rzymu jako pañstwa jest szerzenie prawa, spra-
wiedliwo�ci i pokoju, a samo Wieczne Miasto to caput mundi5. Najpe³niej
wyra¿one to zosta³o to przez Wergiliusza:

Tu regere imperio populos, Romane, memento;
hae tibi erunt artes; pacique imponere morem,
parcere subiectis et debellare superbos6.

Interesuj¹ce jest jednak trwanie tej idei w chrze�cijañstwie, kszta³t, jaki
ona przybra³a wraz z nadej�ciem, a jeszcze bardziej z ugruntowywaniem siê
nowej religii, gdy Rzym stanie siê miejscem symbolizuj¹cym kolebkê chrze�ci-
jañstwa, miastem mêczenników i o�rodkiem jedno�ci Ko�cio³a7.

Zwróæmy uwagê na kontekst historyczny, w którym Prudencjusz pisze.
W ci¹gu trzech pierwszych wieków wypadki historyczne �wiadczy³y o g³êbo-
kiej sprzeczno�ci miêdzy Ko�cio³em a �wiatem. Krañcowe stwierdzenie takie-
go stanu rzeczy znajdujemy u Tertuliana8. Ale � jak wiadomo � prze³omem by³
rok 313. Konstantyn nie mia³ takiego poety jak August, który by �piewa³ jego
pochwa³y jak Wergiliusz w Eneidzie, ale i tak w Konstantynie widziano urze-
czywistnienie nadziei ludzko�ci, marzeñ o powszechnym i wiecznym pokoju.

Facta et miracula. Problem realizmu i cudowno�ci w Peristephanon Prudencju-
sza, w: Charisteria Tito Górski oblata, Kraków 2003, s. 229�240; Pagan and Christian
Rome in Prudentius� Peristephanon, w: Studia Prudentiana, Kraków 2006, s. 66�77.

4 Por. J. Budzyñski, Roma aeterna � Wieczne Miasto � dzieje motywu, �Studia
Classica et Neolatina. VIII. Ku wspó³czesno�ci�, Gdañsk 2006, s. 197�198.

5 Por. D. Brodka, Idea Rzymu w literaturze rzymskiej pó�nego antyku, �Nowy
Filomata�, 2 (1998), nr 2, s. 83�97. W kilku miejscach wstêpnej czê�ci niniejszego arty-
ku³u korzystam skrótowo z my�li D. Brodki.

6 P. Vergilius Maro, Aeneis 6, 851-853.
7 Por. J. Budzyñski, Roma aeterna, art. cyt., s. 200.
8 Tertullianus, Apologeticum 38: �At enim nobis ab omni gloriae et dignitatis

ardore frigentibus nulla est necessitas coetus, nec ulla magis res aliena quam publica.
Unam omnium rempublicam agnoscimus mundum�. O tym samym mówi¹ inne jego
utwory, przede wszystkim Ad martyras, De spectaculis, De corona.
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Sam Konstantyn uwa¿a³ siê ju¿ za cesarza na mocy Boskiego prawa, realizo-
wa³ na ziemi powszechn¹ monarchiê, która mia³a byæ monarchi¹ prawdziwe-
go, jedynego Boga9; program ten jeszcze g³êbiej wciela³ w ¿ycie Teodozjusz,
który z niebieskiego � jak pisa³ � natchnienia wyda³ edykt nakazuj¹cy, aby
wszystkie ludy podlegaj¹ce jego mi³o�ciwej w³adzy ¿y³y w wierze przekazanej
Rzymianom przez aposto³a Piotra i jakiej przestrzega pontifeks Damazy i Piotr,
biskup Aleksandrii10. Cesarz wiedzia³, ¿e pañstwo pozbawione swoich trady-
cyjnych sankcji nie mo¿e trwaæ i musi mieæ jaki� fundament. Wyrazicielem
nowej, chrze�cijañskiej idei Rzymu by³ ju¿ nieco wcze�niej wielki pisarz, biskup
Mediolanu, �w. Ambro¿y. G³osi³ on, ¿e trzeba odrzuciæ te elementy tradycji
i instytucji, które wi¹za³y siê z kultem religii antycznej, ale imperator ma ju¿ byæ
traktowany jako s³uga Bo¿y i zobowi¹zany jest do przestrzegania i obrony wia-
ry katolickiej. �wiêty Augustyn w De civitate Dei odrzuci klasyczn¹ i chrze-
�cijañsk¹ wersjê tej idei. Pañstwo rzymskie i jego historiê umie�ci w sferze
ziemskiej doczesno�ci; chrze�cijanie za�, maj¹c udzia³ w strukturach politycz-
nych, powinni przede wszystkim dzia³aæ dla dobra religii i nie zapominaæ, ¿e s¹
pielgrzymami w drodze do civitas Dei11. Tak wiêc nowa idea pos³annictwa
Rzymu to pojmowanie chrze�cijañstwa i pañstwa rzymskiego nie jako wro-
gów, ale dostrzeganie w nich dwóch elementów tego samego Boskiego po-
rz¹dku �wiata. Prudencjusz ¿y³ w³a�nie w czasie, kiedy kszta³towa³a siê tego
rodzaju teologia polityczna Rzymu, pojmuj¹ca chrze�cijañstwo jako now¹ erê
ludzko�ci, ale bez prób os³abiania znaczenia przesz³o�ci Rzymu

Zobaczmy zatem, jak wygl¹da literacka ilustracja owej idei w Periste-
phanon Prudencjusza, poety, którego rola w kszta³towaniu siê tej odnowionej
koncepcji jest niema³a. Ujêta ona tu zostanie w trzech punktach.

1. Hoc destinatum�

W koncepcji Prudencjusza chrze�cijañski Rzym jest ukazany jako
uwieñczenie historii ludzko�ci. Mówi o tym hymn drugi, dedykowany mêczen-
nikowi Wawrzyñcowi. Zaczyna siê on apostrof¹ do Rzymu: antiqua fanorum
parens. Rzym jest zatem okre�lony dostojnym tytu³em, nawi¹zuj¹cym do jego

9 Por. M. Forlin Patruccco, Constantino I imperatore, DPAC 1,803�805; M. Si-
mon, Cywilizacja wczesnego chrze�cijañstwa, t³um. E. B¹kowska, Warszawa 1992,
s. 148�152.

10 Por. M. G. Mara, Teodosio I imperatore, DPAC 2, 3395�3398; M. Simon, Cywi-
lizacja, dz. cyt., s. 269; J. Vogt, Upadek Rzymu, t³um. A. £ukaszewicz, Warszawa 1993,
s. 170

11 Por. D. Brodka, Idea Rzymu, art. cyt., passim; J. Danielou, H. I. Marrou, Historia
Ko�cio³a, t. 1, Od pocz¹tków do roku 600, Warszawa 1984, s. 191�193.
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antycznej historii i religii � fanorum parens (fanum to w tym miejscu okre-
�lenie �wi¹tyni pogañskiej), zaraz jednak w nastêpnym wersecie mamy jako
antytezê wyra¿enie iam Roma Christo dedita:

Antiqua fanorum parens,
iam Roma Christo dedita.
Laurentio victrix duce
ritum triumfas barbarum.

Reges superbos viceras
populosque frenis presseras,
nunc monstruosis idolis
inponis imperii iugum (Perist. 2, 1-8).

Zwyciêstwo Rzymowi zapewnia teraz ju¿ nie orê¿ i si³a, ale mêczennik
Wawrzyniec. Druga zwrotka przypomina cytowany wy¿ej fragment Eneidy:
�parcere subiectis et debellare superbos�. Rzym, który kiedy� zwyciê¿a³ naro-
dy, wprowadzaj¹c pax Romana, pokonuje teraz monstruosa idola � bogów
rzymskiej religii. Jest to budowanie nowej podstawy trwania imperium.

Misja Rzymu ukazana jest tak¿e w s³owach mêczennika, który modli siê
za niego. W samych s³owach, które poeta wk³ada w usta �w. Wawrzyñca,
bez trudu mo¿na dostrzec nawi¹zanie do historii antycznej. Rzym nazwany
jest z jednej strony miastem Romulusa, lecz za³o¿yciel murów miasta to
w istocie rzeczy Chrystus, a prawo, na którym ma siê opieraæ Rzym, jest
chrze�cijañskie:

[...] caelum deinde suspicit
et congemescens obsecrat
miseratus urbem Romulam:

o Christe, nomen unicum,
o splendor, o virtus Patris,
o factor orbis et poli
atque auctor horum moenium [...] (Perist. 2, 410- 424).

Rzym, który stanowi uwieñczenie historii, jest wieczny, w sensie �cis³ym
za� wieczne jest Miasto Rzym. Wawrzyniec okre�la je jako christiana civitas.

Hoc destinatum, quo magis
ius christiani nominis,
quodcumque terrarum iacet,
uno inligaret vinculo.

Da, Christe, Romanis tuis,
sit christiana ut civitas,
per quam dedisti, ut ceteris
mens una sacrorum foret! (Perist. 2, 429-436).
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Z Boskiego przeznaczenia Rzym ma staæ siê wêz³em jednocz¹cym wszyst-
kie narody dziêki prawu, ale jest to ju¿ prawo Chrystusa.

2. Video futurum principem

Po drugie, wa¿ne miejsce w Prudencjuszowej koncepcji nowego Rzymu
zajmuje osoba imperatora. Cesarz to reprezentant Boga, g³ówny twórca wiel-
ko�ci i potêgi imperium. W³adza cesarska pochodzi bezpo�rednio od Boga, nie
za� od ludzi, dlatego jako servus Dei jest on zobowi¹zany do krzewienia
i obrony prawdziwej wiary. Choæ w opisach mêczeñstwa w Peristephanon
cesarz stoi na szczycie w³adzy prze�laduj¹cej chrze�cijan, to mamy sugerowa-
n¹ wyra�nie jego now¹ rolê. Bohaterscy mêczennicy w hymnie pierwszym
o incipicie Scripta sunt caelo duorum rzucaj¹ znaki cesarza i wybieraj¹ znak
krzy¿a, którego moc pokonuje smoka:

Caesaris vexilla linquunt, eligunt signum crucis
proque ventosis draconum, quos gerebant, palliis
praeferunt insigne lignum, quod draconem subdidit (Perist. 1, 43-46).

Mówi¹, ¿e nie mo¿na s³u¿yæ cesarzowi, lecz nale¿y s³u¿yæ Bogu:

Ite, signorum magistri, et vos, tribuni, absistite,
aureos auferte torques, sauciorum praemia!
clara nos hinc angelorum iam vocant stipendia.
Christus illic candidatis praesidet cohortibus [...] (Perist. 1, 58-61n).

Mêczennik Roman, którego �mieræ zosta³a opisana w utworze o incipicie
Romane, Christi fortis adsertor Dei, tak¿e nie chce modliæ siê o pomy�lno�æ
cesarza i jego wojska, a je�li to czyni, to jedynie pod warunkiem, ¿e bêdzie ono
broniæ wiary chrze�cijañskiej:

Tunc ille: Numquam pro salute et maximis
fortissimisque principis cohortibus
aliter precabor, quam fidele ut militent
Christique lymfis ut renascantur patri [�] (Perist. 10, 426-429).

Pragnie, aby cesarz pozna³ �wiat³o wiary, a wtedy uzna go za swojego
w³adcê:

Hoc, opto, lumen imperator noverit
tuus meusque, si velit fieri meus;
nam si resistit christiano nomini,
meus ille talis imperator non erit (Perist. 10, 441-444).

Idea chrze�cijañskiego imperatora najwyra�niej dochodzi jednak do g³osu
we wspomnianym wy¿ej hymnie Antiqua fanorum parens. W ostatnich

Iam Roma Christo dedita� Idea Rzymu w Peristephanon Prudencjusza



304

zdaniach mowy mêczonego Wawrzyñca poeta umieszcza profetyczn¹ zapo-
wied� dotycz¹c¹ tego, ¿e w przysz³o�ci cesarz bêdzie chrze�cijaninem. Roz-
poczynaj¹ce j¹ s³owa s¹ nacechowane ogromnym patosem:

Video futurum principem
quandoque, qui servus dei
taetris sacrorum sordibus
servire Romam non sinat,
qui templa claudat vectibus,
valvas eburnas obstruat,
nefasta damnet limina
obdens aenos pessulos (Perist. 2, 473-476).

W czasach Prudencjusza jest to vaticinium ex eventu, czyli proroctwo
zrealizowane, ale czytelnik hymnu, stawiaj¹c siê w sytuacji �wiadka opisywa-
nego mêczeñstwa, rozumie, ¿e �mieræ Wawrzyñca ma � w koncepcji u Pru-
dencjusza � szczególne znaczenie. Byæ mo¿e poeta ma w tym miejscu na
my�li Teodozjusza, idealnego, chrze�cijañskiego ju¿ w³adcê, który nakaza³
pozamykaæ pogañskie �wi¹tynie, skoro w s³owach mêczennika jest tu mowa
o zamykaniu �wi¹tyñ. Wizja przysz³ego princepsa z pewno�ci¹ stanowi analo-
giê do Eneidy, gdzie w 6 ksiêdze Eneasz widzi z podziemia przysz³ych w³ad-
ców Rzymu.

3. Roma caelestis

Kolejnym aspektem nowego pos³annictwa Rzymu jest to, ¿e Miasto Rzym
posiada nowych patronów. Miasta, utraciwszy swych dotychczasowych bo-
gów, herosów i patronów, którzy siê nimi opiekowali, szuka³y nowych opieku-
nów; a szuka³y przede wszystkim w mêczennikach. Zreszt¹ �wiadczy o tym
powstanie ca³ego zbioru utworów Peristephanon. Mêczennicy wpisywali siê
w historiê i tradycjê miast, równie¿ i szczególnie w historiê Wiecznego Miasta,
które sta³o siê centrum religii chrze�cijañskiej i uzyska³o nimb �wiêto�ci. G³ów-
nym celem, dla którego Prudencjusz napisa³ Peristephanon, by³o wpojenie
czytelnikom przekonania, ¿e Rzymem opiekuj¹ siê obecnie mêczennicy. Widzi-
my to wyra�nie w kilku hymnach.

W hymnie Antiqua fanorum parens autor widocznie podkre�la to, ¿e
cze�æ dla mêczenników zajmuje miejsce dawnego kultu religijnego, co ilustruje
to sugestywnymi obrazami: kap³ani dawnej religii ca³uj¹ progi aposto³ów
i mêczenników (apostolorum limina), westalka przychodzi do chrze�cijañ-
skiej �wi¹tyni, s³awne rzymskie rody oddaj¹ swoje dzieci na s³u¿bê Bogu,
pontifeks trzyma w rêce krzy¿:
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Videmus inlustres domos,
sexu ex utroque nobiles,
offerre votis pignera
clarissimorum liberum.

Vittatus olim pontifex
adscitur in signum crucis
aedemque, Laurenti, tuam
Vestalis intrat Claudia (Perist. 2, 521-528).

Opiekunem Miasta staje siê teraz Wawrzyniec. Prudencjusz przedstawia
go jako prawdziwego Rzymianina. Nawet niebo, w którym znajduje siê zba-
wiony mêczennik, ukazane jest przez analogiê do Rzymu ziemskiego. Niezwy-
kle sugestywne s¹ wyra¿enia, którymi pos³uguje siê narrator. Niebo nazywa
niebiañskim Rzymem; znajduje siê w nim kuria, a Wawrzyniec, przyozdobiony
wieñcem obywatelskim, czyli dêbowym wieñcem, który przyznawano za oca-
lenie obywatela rzymskiego, jest wiecznym konsulem Rzymu:

Videor videre inlustribus
gemmis coruscantem virum,
quem Roma caelestis sibi
legit perennem consulem (Perist. 2, 556-589).

Patronk¹ Wiecznego Miasta jest tak¿e dziewica Agnieszka. Kult mêczen-
nicy skupia siê wokó³ jej grobu, który znajduje siê � jak powie Prudencjusz
� Romulea in domo. Wed³ug hymnu 14 Agnieszka opiekuje siê Rzymem i dba
o jego bezpieczeñstwo. Autor pos³uguje siê wyrazami, które nale¿¹ �ci�le
do terminologii zwi¹zanej z histori¹ antycznego Rzymu, zw³aszcza salus
i Quirites:

Agnes sepulcrum est Romulea in domo,
fortis puellae, martyris inclytae.
Conspectu in ipso condita turrium
servat salutem virgo Quiritium
nec non et ipsos protegit advenas
puro ac fideli pectore supplices (Perist. 14, 1-6).

Rzeczownik salus nawi¹zuje z pewno�ci¹ do wyra¿enia: salus rei pu-
blicae, a okre�lenie Quirites by³o terminem szczególnie uroczystym i nace-
chowanym szacunkiem dla historii.

W panteonie nowych bohaterów wyj¹tkowe miejsce zajmuj¹ �wiêci Piotr
i Pawe³. To oni jakby na nowo za³o¿yli Miasto, oczyszczaj¹c je swoj¹ krwi¹
z pogañskiej tradycji. W hymnie dedykowanym Wawrzyñcowi Piotr i Pawe³
nazwani s¹ apostolorum principes; termin princeps mo¿e wyra¿aæ nie
tylko ich pierwsze miejsce w gronie Dwunastu, ale nawi¹zuje do funkcji
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princepsa; zreszt¹, w bezpo�rednim kontek�cie cytowanego ni¿ej fragmentu
hymnu, przysz³y princeps jest chrze�cijañskim w³adc¹ (o czym by³a ju¿ wy¿ej
mowa):

Et iam tenemus obsides
fidissimos huius spei,
hic nempe iam regnant duo
apostolorum principes [�].

Discede, adulter Iuppiter,
stupro sororis oblite,
relinque Romam liberam
plebemque iam Christi fuge!

Te Paulus hinc exterminat,
te sanguis exturbat Petri,
tibi id, quod ipse armaveras,
factum Neronis, officit (Perist. 2, 457-460.465-472).

Dwóm wielkim patronom Miasta Prudencjusz po�wiêci³ hymn o incipicie
Plus solito coeunt. Opowiada w nim o ich mêczeñstwie upamiêtnionym wznie-
sieniem wspania³ych �wi¹tyñ na miejscu ich grobów po obu stronach Tybru.
Obaj aposto³owie odbieraj¹ cze�æ w jednym dniu. Piotr i Pawe³ to wed³ug
poety dwie nagrody dane przez Boga Rzymowi:

Ecce duas fidei summo patre conferente dotes,
urbi colendas quas dedit togatae (Perist. 12, 55-56).

Rzymem opiekuje siê równie¿ �w. Hipolit, którego grób Prudencjusz
odnalaz³ w tym mie�cie, choæ zosta³ zamêczony gdzie indziej, prawdopodobnie
na Sardynii. Mieszkañcy Rzymu i pielgrzymi �ci¹gaj¹ ze wszystkich stron, aby
go uczciæ:

Urbs Augusta suos vomit effunditque Quirites,
una et patricios ambitione pari
confundit plebeia falanx umbonibus aequis
discrimen procerum praecipitante fide (Perist. 11, 199-202).

Zauwa¿my u¿yte znów przez Prudencjusza okre�lenia Augustua i Quiri-
tes, a tak¿e stwierdzenie, ¿e kult mêczennika, nowego patrona, zasypuje daw-
ne podzia³y i zespala patrycjuszów oraz plebejuszy.

Prudencjusz wiele razy podkre�la, ¿e mêczennicy przychodz¹ z pomoc¹
tym, którzy uciekaj¹ siê do nich w modlitwach. W tym przejawia siê ich rola
jako patronów i opiekunów. Mêczennica Eulalia le¿¹c pod stopami Boga, widzi
swój lud i jest dla niego ¿yczliw¹ patronk¹ � podkre�la Prudencjusz w zakoñ-
czeniu hymnu o incipicie Germine nobis, Eulalalia:

Ks. Tadeusz Gacia



307

[...] illa Dei sita sub pedibus
prospicit haec populosque suos
armine propitiata fovet (Perist. 3, 213-215).

Mêczennik Fruktuoz to patron Tarragony, ale bêdzie tak¿e wstawia³ siê
za ni¹ w dniu s¹du, jak czytamy w hymnie Felix Tarraco, Fructuose, vestris
(6, 157-161). Przyk³adem patrona w sensie �cis³ym jest mêczennik Wawrzy-
niec, o którym w Peristephanon mówi siê najczê�ciej i który szczególnie opie-
kuje siê mieszkañcami stolicy:

[�] ceu praesto semper adsies
tuosque alumnos urbicos
lactante conplexus sinu
paterno amore nutrias (Perist. 2, 569-572).

*  *  *

W hymnach Prudencjusza rysuje siê wyra�nie idea nowego Rzymu. Jest
to Rzym chrze�cijañski, którym w³ada chrze�cijañski imperator � futurus prin-
ceps, servus Dei. Stolica chrze�cijañskiego imperium ma nowych patronów �
mêczenników zajmuj¹cych miejsce bohaterów antycznych. Rzym chrze�ci-
jañski � Roma Christo dedita � jest wype³nieniem siê planów Boga, który dla
tego pañstwa i miasta przewidzia³ szczególne miejsce w historii. Koncepcja
przedstawiona w Peristephanon (notabene w innych utworach Prudencjusza
jeszcze wyra�niej) bêdzie oddzia³ywaæ na dalsze trwanie tego rodzaju teologii
politycznej w czasach �redniowiecza.

Riassunto

IAM ROMA CHRISTO DEDITA� IDEA DI ROMA NEL PERISTEPHANON

DI PRUDENZIO

L’autore del presente articolo intraprende l’analisi degli scritti dediti ai martiri
cristiani, composti dal poeta cristiano della fine del IV secolo, Prudenzio, ed intitolati
Peristephanon. In 14 opere che descrivono la persecuzione ed il martirio cruente
dei discepoli della nuova religione, il poeta traccia l’idea della nuova Roma. Nella sua
visione Roma è una città dedita a Cristo, è uno stato nel quale il potere appartiene
ad un imperatore cristiano – futurus princeps, servus Dei. La capitale dell’impero ha
dei nuovi patroni – i martiri, che prendono il posto degli eroi antichi. Roma cristiana –
Roma Christo dedita – secondo Prudenzio è una realizzazione dei piani di Dio. Questa
concezione del poeta s’iscrive nella corrente della teologia politica del IV secolo.
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Ks. dr hab. Tadeusz GACIA � ur. w 1961 r. we W³oszczowie, prezbiter diecezji
kieleckiej, wy�wiêcony w 1986 r.; dr hab. nauk humanistycznych w zakresie literatu-
roznawstwa � literatura rzymska; adiunkt w katedrze literatury wczesnochrze�cijañ-
skiej Instytutu Filologii Klasycznej KUL w Lublinie, wyk³adowca jêz. ³aciñskiego
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poezji chrze�cijañskiego antyku, VoxP 28 (2008), t. 52, s. 187�198.
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Ks. Andrzej Ryszard G³uchowski � Kielce

BIBLIJNA PROBLEMATYKA MIASTA SODOMY

Problematyka miasta o nazwie Sodoma przenika ca³¹ Bibliê. Najobszer-
niej wystêpuje w Ksiêdze Rodzaju. Podejmowana jest te¿ przez inne ksiêgi
Starego Testamentu, zw³aszcza ksiêgi prorockie. Problematykê tê kontynuuje
Nowy Testament, najg³êbiej Ewangelia �w. Mateusza � 10,15; 11,20-24, na-
stêpnie Ewangelia �w. £ukasza � 10,12; 17,29, a nawi¹zuj¹ do tego inne ksiêgi
w tekstach: Rz 9,29; 2 P 2,6; Jud 7 i Ap 11,8.

1. Ksiêga Rodzaju o Sodomie

Najobszerniej w Ksiêdze Rodzaju Sodoma omawiana jest w rozdzia³ach
18 i 19, niemniej jednak wzmianki o niej i jej wystêpkach pojawiaj¹ siê wcze�-
niej w kilku miejscach.

a) Pierwsze wzmianki o Sodomie i jej wystêpkach

Godne uwagi o Sodomie s¹ nastêpuj¹ce miejsca Ksiêgi Rodzaju: 10,19;
13,10.13; 18,20.22.23-33; 19,4-11.29.

Po raz pierwszy w ST miasto Sodomê wymienia �tablica narodów�1

w dziesi¹tym rozdziale Ksiêgi Rodzaju, 10,19, wraz z wymienionymi zaraz po
niej s¹siednimi miastami: Gomor¹, Adm¹ i Seboim, po³o¿onymi na urodzajnych
ziemiach i nale¿¹cymi do szczepów kananejskich z pokolenia Chama.

W 13 rozdziale (w. 10), Sodoma zosta³a przedstawiona w parze z Gomor¹
na drugim miejscu, z jednoczesn¹ informacj¹, ¿e chodzi o miasta ju¿ zniszczone
przez Pana. Wzmianka ta znajduje siê w szeregu innych negatywnych biblij-
nych zdarzeñ w dziejach ludzko�ci, pocz¹wszy od upadku rajskiego i po

�Kieleckie Studia Teologiczne�
8 (2009), s. 309�334

1 Por. S. £ach, Ksiêga Rodzaju, Wstêp � Przek³ad z orygina³u � Komentarz, t. I,
cz. 1, Poznañ 1962, s. 280�308, a szczególnie s. 299.
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przypadku wie¿y Babel, 11,1-9. Jest tak¿e obecna w kontek�cie pocz¹tków
dziejów patriarchów izraelskich z pokolenia Sema, które zaczynaj¹ siê przy
koñcu rozdzia³u 11 i staj¹ siê tematem reszty ksiêgi, a¿ do jej koñca w roz-
dziale 50.

Na pocz¹tku rozdzia³u 14 (w. 2) znowu wspomniane jest szersze przed-
stawienie Sodomy. Tym razem wymienione s¹ po niej cztery okoliczne miasta:
Gomora, Adma, Seboim i Bala, czyli Soar2, wszystkie bez ostatniego wraz
z imionami ich ówczesnych królów, kilka wierszy dalej wystêpuj¹ce jako sprzy-
mierzone w wojnie z innymi miastami. Owe piêæ miast najczê�ciej reprezen-
tuje Sodoma w parze z Gomor¹, rzadziej za� wystêpuje w tej roli sama. Z tego
bierze pocz¹tek symbolika Sodomy.

Trzy wiersze po wspomnianym wy¿ej pierwszym przedstawieniu pary miast
Sodomy z Gomor¹ w Ksiêdze Rodzaju, wraz z informacj¹, ¿e zosta³y one ju¿
zniszczone, znajduje siê znamienne zdanie: Mieszkañcy Sodomy byli �li, do-
puszczaj¹c siê ciê¿kich przewinieñ wobec Pana (13,13). W podobny spo-
sób przewinienia te formu³uje wspomniany na pocz¹tku rozdzia³ 18 w s³owach:
Po czym Pan rzek³: �G³o�no rozlega siê skarga na Sodomê i Gomorê, bo
wystêpki ich [mieszkañców] s¹ bardzo ciê¿kie� (18,20). £atwo zauwa¿yæ,
¿e w obu tekstach wystêpki te nie zosta³y wyszczególnione. Natomiast skarga
na oba miasta oznacza nie tylko wo³anie o pomoc uciskanych przez swoich
ziomków niektórych ich mieszkañców, ale równie¿ krzyk samych grzeszni-
ków. Ka¿dy bowiem grzech �krzyczy� o karê do Pana, tak jak grzech Kaina,
zabójcy sprawiedliwego Abla (por. Rdz 4,10)3.

Zaraz po tej ostatniej formule nast¹pi³o s³ynne targowanie siê na sposób
wschodni pierwszego ¿ydowskiego patriarchy Abrahama z Panem Bogiem,
18,22-33. Abraham, pewny przychylno�ci Boga, który zawar³ z nim przymie-
rze, pragnie Go powstrzymaæ od ukarania miast. Tak s¹dzi wiêkszo�æ egzege-
tów, a odmiennie, choæ nie do koñca przekonuj¹co t³umacz¹ tê rozmowê trzej
inni4. W swojej dyskusji Abraham opowiada siê przeciw winie i karze zbioro-
wej i przerzuca ciê¿ar argumentacji na zas³ugê i nagrodê zbiorow¹ nawet nie-
wielkiej liczby mieszkañców sprawiedliwych, stopniowo obni¿aj¹c ich liczbê
i zatrzymuj¹c siê na dziesiêciu osobach. Byæ mo¿e uzna³ on, ¿e je�li sprawiedli-
wych bêdzie jeszcze mniej, to mog¹ oni zostaæ potraktowani nie jako grupa
przedstawicieli wszystkich cz³onków wspólnoty, lecz jako jednostki, które Bogu

2 Por. tam¿e, s. 341. Te piêæ miast zosta³y tam nazwane Pentapolem, od greckiego
terminu pentápolis w Mdr 10,6, który pozwala siê domy�laæ ich wzajemnego powi¹-
zania, a tak¿e solidarno�ci w z³u. Inna propozycja przet³umaczenia tego terminu to
�Piêciomie�cie�.

3 Por. S. £ach, Ksiêga Rodzaju..., dz. cyt., s. 372.
4 Por. C. Westermann, Genesis 12�36 (A Continental Commentary), Minneapolis

1995, s. 291.
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³atwiej jest uratowaæ przed kar¹ zbiorow¹5. Odnosi siê jednak wra¿enie, ¿e
znaczenie tej liczby jest g³êbsze i jako domy�lne �kryterium dziesiêciu osób�
mo¿e byæ brane pod uwagê w ocenie wszystkich zbiorowo�ci ludzkich zas³u-
guj¹cych na karê, w tym na potêpienie wieczne. Znamienne jest, ¿e Bóg godzi
siê na wszystkie propozycje Abrahama, daj¹c do zrozumienia, ¿e nawet ma³a
liczba niewinnych ma dla Niego znaczenie. W³a�ciw¹ odpowied� na powta-
rzaj¹ce siê pytanie Abrahama znajdujemy w Ksiêdze Izajasza, w zapowiedzi
przyj�cia Sprawiedliwego, który przez cierpienie zado�æuczyni za wielu, czyli
za wszystkich6.

Na pocz¹tku nastêpnego, 19 rozdzia³u opisany jest epizod ugoszczenia
w Sodomie przez bratanka Abrahama, Lota, który siê tam osiedli³, dwóch
podró¿nych, którzy niebawem okazali siê anio³ami � niszczycielami Sodomy,
wys³anymi przez Boga. Podczas udzielania go�ciny dosz³o do przykrego incy-
dentu przytoczonego w ww. 4-11. Otó¿ przed domem Lota zebra³a siê grupa
mê¿czyzn z Sodomy, domagaj¹c siê od niego wydania im go�ci w celu nieczy-
stego z nimi obcowania. W komentarzach grzech ten jest ró¿nie okre�lany:
jako wystêpek przeciw naturze (Biblia Jerozolimska), wystêpek homoseksu-
alizmu czy grzech sodomski (S. £ach). Jest on potêpiony w kilku tekstach
bliblijnych: Kp³ 18,22; 20,13; Rz 1,26n; 1 Kor 6,9 oraz 1 Tm 1,10 i nazywany
obrzydliwo�ci¹. W tym wypadku by³a to jawna prezentacja winy moralnej
Sodomy, po której zaraz zosta³a przedstawiona jej zag³ada. Uprzedzaj¹c jej
omówienie, trzeba jeszcze dodaæ, ¿e ostatni wiersz (w. 29) jej biblijnego opisu
�wiadczy, i¿ grupa sprawiedliwych, ocalonych z zag³ady, nale¿a³a w³a�nie do
rodziny Lota i liczy³a mniej ni¿ 10 osób.

b) Po³o¿enie Sodomy oraz zniszczenie miasta

Zag³adê Sodomy w Ksiêdze Rodzaju opisuj¹ tylko dwa wiersze: 19,24
i 25, z których pierwszy przypuszczalnie jest glos¹ (BT), do których dodano
jeszcze wiersz nastêpny. Oto one:

19,24: A wtedy Pan spu�ci³ na Sodomê i Gomorê deszcz siarki i ognia
(pochodz¹cy) od Pana (z nieba).

19,25: I tak zniszczy³ te miasta oraz ca³¹ okolicê wraz ze wszystkimi
mieszkañcami miast, a tak¿e ro�linno�æ.

19,26: ¯ona Lota, która sz³a za nim, obejrza³a siê i sta³a siê s³upem
soli.

Po³o¿enia Sodomy wraz z pozosta³ymi miastami Piêciomie�cia nie uda³o
siê dotychczas ustaliæ w sposób ca³kowicie pewny. Jak dot¹d brak jest dowo-
dów archeologicznych na jej umiejscowienie. Wzglêdy geologiczne mog¹

5 Por. tam¿e, s. 292.
6 Por. S. £ach, Ksiêga Rodzaju..., dz. cyt., s. 374.
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przemawiaæ za usytuowaniem w pó³nocnej czê�ci basenu Morza Martwego,
za czym opowiadaj¹ siê uczeni jezuiccy7. Pozosta³e jednak argumenty oraz
�wiadectwa tradycji (J. Flawiusz, �w. Hieronim) wskazuj¹ na jego czê�æ po³u-
dniow¹. S¹ to bowiem okolice nawiedzane przez trzêsienia ziemi i wybuchy
wulkaniczne. Prawdopodobnie jedno z takich trzêsieñ spowodowa³o zapadniê-
cie siê doliny Siddim, do czego aluzja znajduje siê w Rdz 14,3. Dzi� ten teren
odpowiada niezbyt g³êbokiej po³udniowej czê�ci Morza Martwego, na po³udnie
od pó³wyspu El-Lisan. Towarzysz¹cy aktowi zag³ady wybuch wulkaniczny (lub
wstrz¹s ziemi), który zdaje siê sugerowaæ Pwt 29,22, móg³ zapaliæ eksploduj¹-
c¹ siarkê, a ta w postaci ognistego deszczu spad³a na grzeszne miasta, omija-
j¹c tylko Soar (wed³ug LXX i Vg � Segor, Rdz 19,17-23), czyli staro¿ytn¹ Balê,
przywo³an¹ ju¿ w podpunkcie 1a. Siarkê móg³ te¿ zapaliæ piorun, powoduj¹c
jej wytryskiwanie w górê (Biblia Poznañska). Warto wspomnieæ, ¿e ostatnie
trzêsienie ziemi w tym rejonie mia³o miejsce w roku 19278, a do dzi� obserwuje
siê tam wyziewy bitumiczne i �ród³a gor¹cej wody, w jednym z nich o bardzo
przykrym zapachu.

Zag³adê Sodomy relacjonuj¹ tak¿e inne teksty ST, jednak¿e czêsto sam
opis splata siê z refleksj¹ na temat jej ukarania, st¹d zostan¹ one omówione
dalej, przy owej refleksji.

O po³o¿eniu �Sodomy i jej córek�, czyli przypuszczalnie okolicznych miast
(por. Sdz 1,27)9, mówi równie¿ Ez 16,46, zwracaj¹c siê do Jerozolimy w s³o-
wach: Twoj¹ starsz¹ siostr¹ by³a Samaria, mieszkaj¹ca na lewo od ciebie
wraz ze swoimi córkami, a twoj¹ m³odsz¹ siostr¹ by³a Sodoma wraz ze
swoimi córkami, mieszkaj¹ca na prawo od ciebie. S³owa te s¹ jednak zbyt
ogólnikowe dla dok³adniejszego usytuowania Sodomy.

I jeszcze jedno. Wiersz Rdz 19,14 zdaje siê �wiadczyæ, ¿e termin nadej�cia
kary zna³ tylko uratowany Lot i jego najbli¿si. O uprzedniej wiedzy ukaranych
�ród³a biblijne milcz¹10.

7 Por. S. £ach, Ksiêga Rodzaju..., dz. cyt., s. 336; Pismo �wiête Starego Testamen-
tu i Nowego Testamentu [Biblia Poznañska], Ksiêga Rodzaju (kom. M. Peter), Poznañ
19731, 37 (komentarz do wierszy 24-25).

8 Por. S. £ach, Ksiêga Rodzaju..., dz. cyt., 378; J. Chaine, Les épîtres catholiques,
La second épître de Saint Pierre, Les épîtres de Saint Jean, L�épître de Saint Juda,
Paris 1939, s. 303, 305.

9 Por. W. Zimmerli, Ezechiel I (BKAT, XIII/1), Neukirchen � Vluyn 1969, s. 370.
10 Potwierdza j¹ literatura miêdzytestamentalna, np. Targumy Pseudo-Jonatana I

do Rdz 19,24 i Neofiti do Rdz 18,21. Por. J. Schlosser, Les jours de Noé et de Lot.
À propos de Luc, XVII, 26�30, RB 30 (1973), s. 18n.
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2. Starotestamentalna refleksja nad Sodom¹

Po Ksiêdze Rodzaju, w nastêpnych ksiêgach Starego Testamentu, a zw³asz-
cza w ksiêgach prorockich spotykamy siê z refleksj¹ na temat Sodomy, która
swoimi korzeniami siêga pierwszej ksiêgi biblijnej. Posiada wiêc ci¹g³o�æ sta-
rotestamentaln¹, interesuj¹c¹ nas w tym punkcie. W owej refleksji mo¿na
wyró¿niæ trzy w¹tki: rozwa¿ania nad win¹ Sodomy, rozwa¿ania o jej ukaraniu,
czyli o s¹dzie Bo¿ym nad ni¹, oraz w¹tek nadziei, który jest ograniczony do
jednego fragmentu Ezechielowego.

a) Refleksja o winie Sodomy

Najwiêcej miejsca po�wiêcaj¹ jej ksiêgi prorockie, a zw³aszcza rozdzia³ 16
Ksiêgi Ezechiela, a w nim wiersze 44-51. Z pozosta³ych ksi¹g prorockich spo-
tykamy j¹ w: Iz 3,9; Jr 23,14; Lm 4,6. W�ród innych ksi¹g ST do tematu tego
nawi¹zuje Pwt 32,32.

W tekstach ST grzechy Sodomy czêsto trzeba wnioskowaæ. Przyk³adem
takiej konieczno�ci jest wnioskowanie z symbolicznej historii Izraela, która sta-
nowi temat wspomnianego Ez 16.

W starotestamentalnych rozwa¿aniach Sodoma jawi siê jako typ miasta
grzesznego i samego grzechu11, który przybiera charakter publiczny i demon-
stracyjny, co Rdz 19,4-12 przedstawia jako grzech homoseksualizmu, a ko-
mentuj¹ Iz 3,9 i Ez 16,49n12. I tak Izajasz, opisuj¹c nie³ad moralny i spo³eczny
Jerozolimy i Judy, podkre�la: �jak Sodoma rozg³aszaj¹ swój grzech i nie
ukrywaj¹ [go] (3,9), przy czym przypuszczalnie chodzi tu o ró¿ne grzechy.
Z katalogu grzechów Sodomy w Ez 16,49n wynika to po�rednio. A zatem
teksty te na pierwszym miejscu wysuwaj¹ wspomnian¹ rozwi¹z³o�æ moraln¹
wystêpnego miasta. T³umaczenie Septuaginty powy¿szego katalogu w Ez 16,49n
zawiera s³owa: en euthe–nía oínou espatálo–n, które rozszerzaj¹ ten grzech,
przywodz¹c my�l o orgiach13. Do tego dochodz¹ inne grzechy, jak niesprawie-
dliwo�ci spo³eczne, wynios³o�æ i pycha, brak nawrócenia i prawdopodobnie
brak go�cinno�ci14, wymieniane przez ró¿ne teksty jako owoc starotestamen-
talnej refleksji. Dwa z nich teraz zacytujê, a trzy krótko omówiê. Na pocz¹tek
Jr 23,14, skierowany do fa³szywych proroków i przywo³uj¹cy Sodomê: A w�ród
proroków Jerozolimy widzia³em obrzydliwo�æ: cudzo³óstwo, zatwardzia-
³o�æ w k³amstwie i popieranie z³oczyñców, przy czym nikt nie nawraca siê

11 Por. J. Schlosser, Les jours de Noé et de Lot�, art. cyt., s. 14.
12 Por. J. D. Charles, �Those� and �these� In the Use of the Old Testament In the

Epistle of Jude, JSNT 38 (1990), s. 115.
13 Por. J. Schlosser, Les jours de Noé et de Lot..., art. cyt., s. 19.
14 Por. tam¿e, s. 21n.
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ze swojej niegodziwo�ci. Stali siê oni wszyscy dla mnie jakby Sodom¹,
a mieszkañcy ich jakby Gomor¹. Z kolei dwukrotnie wy¿ej wspomniany
katalog grzechów w Ez 16,49n, skierowany do Jerozolimy: Oto taka by³a
wina siostry twojej Sodomy: ona i jej córki odznacza³y siê wynios³o�ci¹,
zach³anno�ci¹ i spokojn¹ beztrosk¹, ale nie wspiera³y biednego i nie-
szczê�liwego, co wiêcej, unios³y siê pych¹ i dopuszcza³y siê tego, co wo-
bec Mnie jest obrzydliwo�ci¹. Dlatego je odrzuci³em, jak to widzia³a�.
Trzy pozosta³e to teksty eksponuj¹ce g³ównie jedn¹ my�l zwi¹zan¹ z sam¹
Sodom¹. Pwt 32,32 z hymnu Moj¿esza porównuje j¹ do zdzicza³ej winnicy,
czyli grzesznego Izraela. Lm 4,6 wystêpek Sodomy nazywa zbrodni¹, któr¹
jednak przewy¿szy³ wystêpek Jerozolimy. Okre�lenie to swoj¹ ostro�ci¹
nawi¹zuje do ciê¿kich przewinieñ, znanych ju¿ z fragmentu Rdz 13,13. Naj-
d³u¿szy i ostatni tekst, Ez 16,44-46, pos³uguj¹c siê metafor¹ wstrêtu miêdzy
cz³onkami rodziny, w kontek�cie ca³ego rozdzia³u 16 pozwala siê domy�laæ
aluzji do rozwi¹z³o�ci moralnej i braku nawrócenia Sodomy, a tak¿e Samarii, co
jednak wyra�niej przedstawia zacytowany urywek z Ksiêgi Jeremiasza (23,14).

Z powy¿szych tekstów Sodoma wy³ania siê jako miasto bogate (jak ju¿
wspomniano, po³o¿one na ziemiach ¿yznych), bez lito�ci dla nieszczê�liwych,
drwi¹ce z Boga i dbaj¹ce tylko o przyjemno�ci15.

Porz¹dkuj¹c te my�li, mo¿na powiedzieæ, ¿e w³a�nie z bogactwa rodzi siê
pycha i bezbo¿nictwo, te za� sprzyjaj¹ nieczysto�ci, tak jawnej u mieszkañców
Sodomy, a nawet po jej zag³adzie u córek Lota (por. Rdz 19,30-38).

To wszystko prowadzi do konkluzji, ¿e wystêpki Sodomy buduj¹ domy�lny
pierwszy, ziemski stopieñ jej samowywy¿szenia. Co wiêcej, pojawia siê rów-
nie¿ dla niej aluzja do drugiego, pozaziemskiego stopnia w³asnego wywy¿sze-
nia. Mo¿na siê go dopatrzeæ w pope³nianiu obrzydliwo�ci przez Sodomê, wprost
wymienionym w Ez 16,47.50-51, które tutaj, podobnie jak w wiêkszo�ci biblij-
nych zastosowañ tego s³owa, s¹ synonimem ba³wochwalstwa, prawdopodob-
nie powi¹zanego z tajemnymi kultami i krwawymi ofiarami. O tych ostatnich
w grzesznym Izraelu tak mówi Ez 16,20n: Bra³a� te¿ synów swoich i córki,
które mi urodzi³a�, a sk³ada³a� im (w domy�le � bo¿kom) na po¿ywienie�
Zabija³a� przecie¿ synów moich i pal¹c ich, sk³ada³a� im w ofierze. Te
w³a�nie kulty i ofiary otwieraj¹ drogê do drugiego stopnia samowywy¿szenia,
czyli �po tamtej stronie�, które jednak jest tylko z³udzeniem, inspirowanym przez
szatana.

Warto jeszcze poruszyæ inn¹ sprawê. Jest ni¹ pytanie, czy autorzy niniej-
szych informacji z refleksji nad wystêpkami Sodomy nie korzystali czasem
z innej tradycji, ni¿ ta z Ksiêgi Rodzaju16. Nie jest to takie pewne, poniewa¿

15 Por. tam¿e, s. 19.
16 Por. W. Eichrodt, Der Prophet Hesekiel (ATD, 22/1), Göttingen 1966, s. 130.
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mog¹ byæ one przejawem powi¹zania ze sob¹ ró¿nych grzechów17. �ród³em
tego mog³o byæ te¿ przenoszenie w przesz³o�æ grzechów pokoleñ aktualnych18.
Nie wiadomo jednak, który z utworzonych w ten sposób obrazów zosta³ utrwa-
lony. Lepiej jest przyj¹æ, ¿e jest to jedna stereotypowa prezentacja bezbo¿nego
niegodziwca, w ST obecna g³ównie w Psalmach i pismach m¹dro�ciowych19.

W podsumowaniu podpunktu 1a najwa¿niejsze wydaje siê spostrze¿enie
dwóch etapów samowywy¿szenia Sodomy. Pierwsze � to samowywy¿szenie
ziemskie, mocno udokumentowane przez liczne i powa¿ne jej wystêpki. Dru-
gie, pozaziemskie, tylko przypuszczalne, jednak¿e mo¿na je wzmocniæ na
podstawie ciê¿aru tych wystêpków20 w �wietle biegunowego schematu
przeciwieñstw21, wystêpuj¹cego w Biblii w ró¿nych wariantach, jak: nagroda
� kara, b³ogos³awieñstwo � przekleñstwo, niebo � Szeol, a tutaj w formie (samo)
wywy¿szenie � upadek.

b) Refleksja o ukaraniu Sodomy

Przez ow¹ refleksjê rozumie siê najpierw odmienne ujêcie opisu zag³ady
Sodomy w porównaniu ze �ród³owym opisem w Ksiêdze Rodzaju (19,24nn),
nastêpnie podobne sposoby takiej zag³ady, skierowane jako gro�ba do innych
adresatów, albo przynajmniej inne okre�lenie podobnych skutków takiej gro�-
by, nawet bez podania jej odbiorców (Mdr 10,6n).

Refleksjê o karze dla Sodomy, podobnie jak w przypadku jej winy, dostrze-
gamy w sposób przewa¿aj¹cy w ksiêgach prorockich, a zw³aszcza u Izajasza
w: 1,7-10; 3,8n; 13,19-22. Pozosta³e teksty prorockie w ramach tego tematu
mo¿na uszeregowaæ w nastêpuj¹cym porz¹dku: Jr 23,14n; 49,18; 50,40; Lm
4,6; Ez 16,49n i warunkowo 38,22; So 2,9. Inne ksiêgi ST w tym zakresie
reprezentuj¹: Pwt 29,22; Mdr 10,6n; Syr 16,8.

Rozwa¿ania o ukaraniu Sodomy dobrze jest rozpocz¹æ od innych, szer-
szych jego przedstawieñ, nawi¹zuj¹cych do opisu z Rdz 19,24nn. Ten ostatni
³¹czy ze sob¹ dwie g³ówne informacje: o sposobie zag³ady i o niektórych jej
skutkach. Jako sposób podaje �deszcz ognia i siarki� i tê formu³ê powtarza

17 Por. G. von Rad, Das Erste Buch Mose � Genesis (ATD, 1), Göttingen 19564,
s. 135.

18 Por. W. Zimmerli, Ezechiel I, s. 367 dla Ez 16,49; R. Bloch, Ezéchiel XVI. Exem-
ple parfait du procédé midraschique dans la Bible, �Cahiers Sioniens�, IX (1955),
s. 197.

19 Por. J. Schlosser, Les jours de Noé et de Lot..., dz. cyt., s. 25.
20 Wed³ug midraszu Rabba do Rdz (GnR 41[25]) nie ma gorszego miasta od Sodo-

my, por. H. Strack, P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und
Midrasch, Das Evangelium nach Matthäus, t. 1, München 1981, s. 572.

21 W religioznawstwie nazywany zasad¹ opozycji i ambiwalencji.
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£k 17,29, który bêdzie omawiany dalej, w refleksji nowotestamentalnej, co jest
przejawem czynnego aspektu kary na ziemi. W przestawionej kolejno�ci for-
mu³ê ow¹ zauwa¿amy równie¿ w ciekawym tek�cie o karze dla Goga (por. Ez
38,22), ale bez powi¹zania z Sodom¹. Jako skutki Rdz 19,24nn wymienia znisz-
czenie zarówno ca³ej zabudowy miejskiej wraz z mieszkañcami, jak i wszelkiej
ro�linno�ci, a zatem totalne ogo³ocenie, przy koñcu dodaj¹c s³up soli po ¿onie
Lota. Pierwszy obszerny tekst z rozwa¿an¹ refleksj¹, Mdr 10,6n, mówi o za-
tracie bezbo¿nych w Piêciomie�ciu od samego spadaj¹cego ognia, a jako skut-
ki podaje dymi¹ce pustkowie, ro�liny jednak owocuj¹ce, choæ o niezwyk³ej
porze, i stercz¹cy s³up soli (po ¿onie Lota). Uderza tutaj odmienne, w porów-
naniu z innymi tekstami, potraktowanie ro�linno�ci. Nastêpny tekst, Pwt 29,22,
�siarkê, sól, spaleniznê�, wraz z ogo³oceniem z ro�linno�ci ³¹czy z zag³ad¹
Sodomy, Gomory, Admy i Seboim, kieruj¹c ostrze¿enie takiej zag³ady do ³ami¹-
cego przymierze Izraela.

W nastêpnej kolejno�ci zostan¹ omówione te teksty z rozwa¿añ o winie
Sodomy, w której s¹ refleksyjne nawi¹zania do jej ukarania. I tak Syr 16,8 karê
wspó³mieszkañców Lota, czyli mieszkañców Sodomy, okre�la jako odrzucenie
ze wstrêtem przez Pana. Z kolei Iz 3,9, a lepiej 3,8n, mówi o przygotowywaniu
sobie nieszczê�cia przez Jerozolimê i Judê za ich s³owa i czyny sprzeciwiaj¹ce
siê Panu i rozg³aszane na wzór Sodomy. Dalej, w Jr 23,14n ��tak mówi Pan
Zastêpów o (fa³szywych � uzup. moje A. G.) prorokach (z Jerozolimy �
uzup. moje A. G.): Oto dam im za pokarm pio³un, a za napój wodê zatrut¹,
poniewa¿ stali siê dla Mnie jakby Sodom¹, a mieszkañcy ich jakby Gomo-
r¹. Nastêpnie Lm 4,6 wspomina nag³y upadek Sodomy, chocia¿ nietkniêtej
rêkami, to znaczy bez udzia³u ludzi i z rêki Boga, co domy�lnie prowokuje karê
dla �Córy Syjonu�, której wystêpek przerós³ �zbrodnie Sodomy�. I na zakoñ-
czenie tej serii Ez 16,49n, a konkretnie 16,50, mówi o odrzuceniu przez Boga
Sodomy z jej córkami za poprzednio wymienione grzechy, co zdaje siê tutaj
siêgaæ nawet poza ¿ycie ziemskie, a tak¿e buduje bierny aspekt kary ziemskiej,
a mo¿e i pozaziemskiej.

Wyp³ywaj¹ st¹d wnioski bardziej ogóle. Starotestamentalna refleksja nad
katastrof¹ Sodomy przedstawia jej zag³adê jako typ karz¹cego s¹du Boga,
zakoñczonego totalnym zniszczeniem i wiecznym wyludnieniem. Kieruj¹c
ostrze¿enia do Judy � Córy Syjonu, mówi o tym Izajasz 1,7-10 w s³owach:
kraj wasz spustoszony, wasze miasta ogniem spalone� Gdyby nam Pan
Zastêpów nie zostawi³ Reszty, staliby�my siê jak Sodoma, podobni byliby-
�my Gomorze. A So 2,9 podobny los prorokuje w wyroczni Pana dla Ammo-
nitów i Moabitów: Moab bêdzie jak Sodoma, a synowie Ammona jak Go-
mora: ziemi¹ cierni, kopalni¹ soli i pustyni¹ na wieki. Taki stan ma wiêc
byæ wieczny i niezmienny. Nastêpne teksty ujmuj¹ go w innych s³owach lub
bardziej precyzuj¹. A wiêc Jr 49,18 przewiduje dla Edomu: Jak po zburzeniu
Sodomy i Gomory oraz miast s¹siednich � mówi Pan � nikt nie bêdzie tam
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mieszka³ i ¿aden cz³owiek nie osiedli siê w tym miejscu. Nieco dalej Jr
50,40 tymi samymi s³owami okre�la przysz³o�æ Babilonu22. Jak wspomniano
wy¿ej tylko Mdr 10,6n ³agodzi ów obraz dla ro�linno�ci w Piêciomie�ciu, doda-
j¹c sól. Podobny los, ale dopiero w Dzieñ Pañski (por. Iz 13,6), znowu spotka
Babilon, porównywany do �wywróconych� przez Boga Sodomy i Gomory,
w koñcowym fragmencie mowy przeciw niemu, Iz 13,19-22, w takim zdaniu:
Nie bêdziesz nigdy wiêcej zamieszkany, ani zaludniony z pokolenia na
pokolenie, z dwuwierszowym dodatkiem o dzikich zwierzêtach, które tam
bêd¹ przebywaæ. Mo¿na tutaj zauwa¿yæ, ¿e przez takie ujêcie Babilon staje siê
typem nie tyle s¹du Bo¿ego, co pogañskiego miasta skazanego na zag³adê, co
potem rozwinie NT w Ksiêdze Apokalipsy23. Natomiast grozê ukarania Sodo-
my mo¿na porównaæ z tym, co czeka rzadziej spotykane w ST obrzydliwe
miejsce i palenisko Tofet w Dolinie Ge Hinnom, �miejsce rozkoszy�24 i zbrod-
niczego kultu (2 Krl 16,3; 23,10; Iz 30,33; Jr 7,31; 19,5n)25, które bywa ³¹czone
z ostatnim wierszem proroctwa Izajasza, 66,2426, wykorzystanym pó�niej przez
Jezusa do opisu potêpienia i wiecznych kar w Mk 9,43-4827. Nic te¿ dziwnego,
¿e do Sodomy przylgnê³o szczególne s³owo mahpe–ka–h28, t³umaczone jako
zag³ada, spustoszenie, zburzenie itp., które spotykamy w tekstach Pwt 29,22;
Iz 1,7; 13,19; Jr 49,18; 50,40; Am 4,11; Mdr 10,6n (gr. exapollyméno–n)29,
w prawie wszystkich wy¿ej omówionych. Wydaje siê, ¿e w s³owie tym, poza

22 J. D. Charles ten typ (model) rozci¹ga na ca³y ST i judaistyczn¹ literaturê miê-
dzytestamentaln¹, por. �Those� and �these��, art. cyt., s. 115. G. Herrgott przypisuje
go ca³emu Pismu �wiêtemu, wymieniaj¹c Mt 11,23n, por. Sodoma, w: Praktyczny s³ow-
nik biblijny, red. A. Grabner-Haider, Warszawa 1995, s. 1218n. O podobnym do Sodo-
my losie tym razem bezimiennego miasta mówi Iz 25,2, por. L. Stachowiak, Ksiêga
Izajasza, T³umaczenie, wstêp i komentarz (Biblia Lubelska), Lublin 1991, s. 113. We-
d³ug Jr 26,6.9 wyrok taki grozi³ równie¿ Jerozolimie, por. L. Stachowiak, Ksiêga Jeremia-
sza, T³umaczenie, wstêp i komentarz (Biblia Lubelska), Lublin 1997, s. 137, co w r. 70
po Chr. spe³ni³o siê dla �wi¹tyni i omal nie objê³o ca³ego miasta.

23 Por. J. Audusseau, P. Grelot, Babel � Babilon, w: S³ownik teologii biblijnej,
red. X. Léon-Dufour, Poznañ � Warszawa 1973, s. 62n.

24 Por. J.-M. Fenasse, J. Guillet, Piek³a � piek³o, w: S³ownik teologii biblijnej,
red. X. Léon-Dufour, s. 658.

25 Por. S. Ackerman, Tofet, w: S³ownik wiedzy biblijnej, red. B. M. Metzger, M. D.
Coogan, Warszawa 1997, s. 771.

26 Por. J.-M. Fenasse, J. Guillet, Piek³a � piek³o, art. cyt., s. 658.
27 Por. Pismo �wiête Starego Testamentu i Nowego Testamentu [Biblia Poznañ-

ska], t. II, Ksiêga Izajasza (kom. B. Wodecki), Poznañ 19751, s. 658n.
28 Por. P. Briks, Podrêczny s³ownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski, War-

szawa 1999, s. 183.
29 Por. M. Adinolfi, La condanna a tre città orgogliose (Matt 11,20-24), BiOr,

1 (1959), s. 60.
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kar¹ ziemsk¹, mo¿na siê doszukiwaæ czego� wiêcej � a mianowicie jakiej�
domy�lnej aluzji do preeschatycznej kary dla Sodomy w domy�lnym Szeolu,
w obu jej aspektach, tj. czynnym i biernym, i w obu zakresach, tj. indywidual-
nym i zbiorowym, tzn. mieszkañców miasta i ca³ej zbiorowo�ci lub wspólnoty
miejskiej. Jednak¿e we wszystkich miejscach z tym s³owem kara ta ma cha-
rakter niepewny i dlatego w dalszych rozwa¿aniach nie bêdzie przyjêta.

S¹ równie¿ autorzy biblijni, którzy dopatruj¹ siê domy�lnego zwi¹zku
z Sodom¹ tekstów, w których w p³aszczy�nie kary wystêpuje s³owo �siarka�,
zw³aszcza w po³¹czeniu z ogniem. Warto tu wróciæ do wspomnianego na
pocz¹tku fragmentu Ez 38,22, z przestawion¹ formu³¹ deszczu ognia i siarki,
obecn¹ w Rdz 19,24nn, poniewa¿ odnosi siê on do kary �w owym dniu�, 38,19,
czyli eschatycznej. Przyjêcie domy�lnej obecno�ci Sodomy w Ez 38,2230 po-
zwoli³by rozszerzyæ jej karê na okres eschatologiczny. Z powodu odosobnione-
go charakteru tego pogl¹du dla ST nie zosta³ on przyjêty w tym opracowaniu.
Niezale¿nie od tego pozaziemsk¹, tym razem preeschatyczn¹ karê dla Sodomy
sugeruje aluzja do jej samowywy¿szenia �po tamtej stronie� na zasadzie sche-
matu przeciwieñstw: samowywy¿szenie � upadek, o czym by³a wcze�niej
mowa (por. podpunkt a). Aluzja ta wymaga³aby jednak dok³adniejszego opra-
cowania, dlatego i ona nie zosta³a tu uwzglêdniona.

Zarysowana wy¿ej refleksja ukazuje nam z³owrog¹, nieodwracaln¹, ziem-
sk¹ karê Sodomy, która otrzymuje cechy typologiczne i bywa stosowana
w stosunku do innych podmiotów zas³uguj¹cych na ukaranie. Ponadto powsta-
j¹ pewne przes³anki na pozaziemsk¹ karê tego miasta � preeschatyczn¹ i escha-
tyczn¹, które wymaga³yby oddzielnych badañ, chocia¿ � trzeba przyznaæ � ¿e
zestawione razem zwiêkszaj¹ pewno�æ takich przypuszczeñ. Mimo tego, aby
w ST przyj¹æ now¹ jako�æ potêpienia pozaziemskiego Sodomy, trzeba je uznaæ
za niewystarczaj¹ce.

c) Nadzieja dla Sodomy

Zarówno tre�æ poprzednich analiz, jak i ich podsumowanie zdaj¹ siê prze-
kre�laæ mo¿liwo�æ wszelkich pozytywnych wniosków dla Sodomy. Tymcza-
sem pojawiaj¹ siê one w Ksiêdze Ezechiela, daj¹c miastu jak¹� nadziejê na
przysz³o�æ. Jest to, rozwa¿any ju¿ zw³aszcza w p³aszczy�nie winy Sodomy,
opis symbolicznej historii Izraela, Ez 16,1-62, reprezentowanego przez Jerozo-
limê. Opis ten obejmuje tzw. wielki Izrael, w granicach okre�lonych przy
koñcu ksiêgi, 47,13-23, obejmuj¹cy równie¿ Sodomê i Samariê oraz ich córki,
czyli przypuszczalnie przyleg³e miasta, którym po�wiêcony jest prawie ca³y

30 Pogl¹d ten przyjmuje J. Schlosser, Les jours de Noé et de Lot..., art. cyt., s. 13�36,
w którym przytacza równie¿ komentarz W. Zimmerliego, do Ez 38,22 w: Ezechiel II
(BKAT, t. XIII/2), Neukirchen � Vluyn 1969, s. 960.
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koñcowy fragment opisu, 16,44-62. Wed³ug niego w krótkim czasie po zawar-
ciu przymierza z Bogiem, Jerozolima sta³a siê gorsza od Sodomy i Samarii,
16,47.51, i zerwa³a to przymierze, 16,59. Bóg odpowiedzia³ na to s¹dem dziejo-
wym, 16,27, i zapowiedzia³ jego ci¹g dalszy, zw³aszcza 16,37-41.58n, w któ-
rym brak rysów eschatycznych. Byæ mo¿e domy�lnego odniesienia do s¹du
pozaziemskiego dla Sodomy mo¿na siê dopatrzeæ w 16,48-5031. Wówczas kon-
sekwencj¹ tego by³aby domy�lna aluzja do eschatycznej kary w domy�lnym
Szeolu, w samym aspekcie biernym (BT � �je odrzuci³em�, BP � �odepchn¹-
³em je�, 16,50) i w zakresie zbiorowym, tzn. ca³ej ludno�ci miasta, co wydaje
siê do przyjêcia.

Zaskakuj¹cy jest jednak fina³ Bo¿ego postêpowania wzglêdem wystêp-
nych miast � Sodomy i Samarii � powrót do pierwotnego stanu, 16,53-55. Ale
to jeszcze nie wszystko. Wspominaj¹c pierwszy, pozytywny okres czasu po
zawarciu przymierza, Bóg ustanowi z Jerozolim¹ przymierze wieczne, 16,60.62,
które obejmie równie¿ Sodomê i Samariê w charakterze jej córek, 16,61, co
oznacza uczestnictwo w przymierzu innego rzêdu. Jego obrazem jest uzdro-
wienie wód Morza Martwego, 47,8-1232. Niew¹tpliwie chodzi tu o czasy me-
sjañskie i eschatologiczne (por. Jr 31,31), które w NT podlegaj¹ transpozycji,
to jest przeniesienia (por. £k 22,20; por. Mt 26,28; Mk 14,24 oraz 1 Kor 11,25;
Hbr 8,13; por. Rz 11,27; 2 Kor 3,6) i �przepo³owieniu� (M.-J. Lagrange)33 oraz
nios¹ zapowied� ³aski.

W tym miejscu powstaje pytanie, jak w �wietle starotestamentalnej zapo-
wiedzi tego przymierza rozumieæ wspomniane ju¿ nieodwracalnie ziemskie
zniszczenie Sodomy, a tym bardziej aluzjê do jej eschatycznej kary? Trzeba
najpierw zauwa¿yæ, ¿e kara ta dotyczy pokolenia mieszkañców Sodomy z okresu
jej zag³ady dziejowej (aluzjê do karcenia grzesznych pokoleñ zawiera Iz 13,20),
a zatem przymierze wieczne Boga z Sodom¹ mo¿e obj¹æ jedynie dwie grupy
jej mieszkañców: 1) bli¿ej nieokre�lone jej generacje wcze�niejsze oraz 2) bez-
bo¿nych, którzy nawrócili siê, gin¹c w czasie kataklizmu, w�ród których mogli
siê znale�æ ci, którzy zanosili skargê na Sodomê, Rdz 18,20, czyli wo³ali z niej
o pomoc34, no i oczywi�cie rodzina Lota, chocia¿ mo¿na j¹ zaliczyæ równie¿
w poczet cudzoziemców, Rdz 13,12. Now¹ eschatologiczn¹ Sodomê trzeba
chyba pojmowaæ analogiczne do nowej symbolicznej Jerozolimy w Apokalip-
sie Janowej, natomiast potêpion¹ eschatologiczn¹ Sodomê, analogicznie do po-
têpionego symbolicznego Babilonu.

31 Tak przypuszcza G. Rossé w komentarzu do £k 10,12, por. Il vangelo di Luca;
commento esegetico e teologico, Roma 1992, s. 383.

32 Por. W. Zimmerli, Ezechiel I, dz. cyt., s. 370.
33 Por. A. Jankowski, Eschatologia biblijna Nowego Testamentu, Kraków 19871,

s. 16.
34 Por. S. £ach, Ksiêga Rodzaju..., dz. cyt., s. 372.
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Reasumuj¹c, teksty Ez 16,53-55.60-62 na tle Ez 16,1-62 tworz¹ jedyn¹
w Biblii grupê tekstów z pozytywnym wizerunkiem Sodomy, w ten sposób
buduj¹c dla niej nadziejê.

Podsumowanie ca³ego punktu o starotestamentalnej refleksji nad Sodom¹
mo¿na przedstawiæ w formie kilku najwa¿niejszych my�li. Pierwsz¹ z nich jest
samowywy¿szenie wystêpnej Sodomy na ziemi i aluzja do jej samowywy¿sze-
nia pozaziemskiego. Za wystêpki i samowywy¿szenie spotka³a j¹ z³owroga
kara na ziemi i przypuszczalnie poza ni¹. To ostatnia kara wymaga³aby jednak
oddzielnych badañ biblijnych i dlatego nie zosta³a tutaj przyjêta. Ponadto dla
niektórych mieszkañców Sodomy rysuje siê nadzieja ocalenia w wieczno�ci.
I te wszystkie my�li przenosi do NT sama nazwa Sodomy.

3. Nowotestamentalna refleksja o ukaraniu Sodomy

Nowotestamentalne teksty z Sodom¹ wymieniaj¹ j¹ sam¹, ewentualnie
z Gomor¹, pomijaj¹c pozosta³e miasta Piêciomie�cia znane z ST. Ponadto
wszystkie te teksty wystêpuj¹ w kontek�cie s¹du Bo¿ego, tylko w dwóch miej-
scach wspominaj¹c jej winy: 2 P 2,6 i Jud 7, w przeciwieñstwie do bogactwa
refleksji nad t¹ win¹ w ST. Dlatego tytu³ tego punktu zosta³ ograniczony jedy-
nie do p³aszczyzny ukarania Sodomy, nie pomijaj¹c oczywi�cie odwo³añ do jej
grzechów.

Sam¹ Sodomê lub szersz¹ formu³ê �ziemia Sodomy� znajdujemy w Mt
11,23b-24; £k 10,12; 17,29 i Ap 11,8. Sodomê razem z Gomor¹, która zawsze
wystêpuje na drugim miejscu i nigdzie sama, oraz okre�lenie �ziemia Sodomy
i Gomory� spotykamy w Mt 10,1235; Rz 9,29; 2 P 2,6 i Jud 7. Tymczasem
rabini cytuj¹ Sodomê najczê�ciej sam¹36. Oba te miasta w ST wystêpuj¹
w neutr. plur., który zmienia siê na przemian z fem. sing., choæ nie czêsto37,
natomiast w NT pojawiaj¹ siê tylko w neutr. plur. Tekstów z Sodom¹ jest
zatem dziewiêæ. Najwa¿niejsze z nich znajduj¹ siê w perykopie Mt 11,20-24,
ze wzglêdu na jej wyj¹tkowy charakter w ca³ym NT. Mo¿na j¹ nazwaæ pery-
kop¹ �biada�, z powodu u¿ycia tego s³owa na pocz¹tku i domy�lnie � w �rodku
perykopy: 11,23a, skierowanego do �trzech miast nad jeziorem�: Korozain,
Betsaidy i Kafarnaum. Do tekstów najwa¿niejszych mo¿na te¿ zaliczyæ dwa
podobne do siebie wiersze � formu³y: Mt 10,15 i £k 10,12 ze wzglêdu na ich
podobieñstwo do formu³y z perykopy �biada�: Mt 11,24, w których zmieniaj¹
siê tylko nazwy lub okre�lenia upominanych miast.

35 Por. R. Popowski, Wielki s³ownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warsza-
wa 1994, s. 113 i 557.

36 Por. H. Strack, P. Billerbeck, Kommentar..., dz. cyt., s. 572�574.
37 Por. M.-J. Lagrange, Évangelie selon saint Matthieu, Étude Biblique, Paris

1923, s. 201.
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Na pocz¹tku trzeba jednak omówiæ tekst najwcze�niejszy w genezie, to
jest Rz 9,29, potem grupê wy¿ej naszkicowan¹, a nastêpnie cztery pozosta³e
teksty: £k 17,29; 2 P 2,6; Jud 7 i Ap 11,8. Zanim to nast¹pi, warto jeszcze
wspomnieæ, ¿e dwa pierwsze teksty z powy¿szej czwórki nale¿¹ do tradycji
biblijnej ³¹cz¹cej pokolenia Sodomy i sprzed potopu oraz kary dziejowe nad
nimi, które s¹ typami karz¹cego s¹du Bo¿ego i wyra¿aj¹ zale¿no�æ ekstre-
maln¹: bezbo¿no�æ � kara. W nielicznych tekstach, zbyt rzadkich, aby mówiæ
o gatunku literackim, tworz¹ schemat o pewnej strukturze, stosowany w rów-
nych kontekstach38. Nie zosta³ on wprowadzony do Ewangelii Mateuszowej,
poniewa¿ karz¹cy typ potopu w warunkach niepewno�ci dnia paruzji i nag³o�ci
jej wydarzeñ, 24,36-39, zosta³ w tej ksiêdze oddzielony od trzech wzmianek
o Sodomie: 10,15;11,23b.24 i przesuniêty bli¿ej koñca ksiêgi.

Mo¿na jeszcze dodaæ, ¿e wszystkie przeznaczone do omówienia teksty
razem z tekstami starotestamentalnymi uk³adaj¹ siê w biblijny szereg kszta³tu-
j¹cy typ karz¹cego s¹du Bo¿ego i potêpienia wiecznego, pocz¹wszy od Pwt
29,22 poprzez zw³aszcza Iz 13,19; Jr 49,18; Am 4,11; Mt 11,23n39 a¿ do Ap
11,8, który okazuje siê zwornikiem tego szeregu.

a) Tekst Rz 9,29

Jak to te¿ Izajasz powiedzia³: Gdyby Pan Zastêpów nie zostawi³ nam
potomstwa, staliby�my siê jak Sodoma i byliby�my podobni do Gomory.

Tekst ten prawie dos³ownie cytuje ostatni wiersz pierwszej czê�ci mowy
przeciw Judzie na pocz¹tku Ksiêgi Izajasza, Iz 1,9; por. 13,19. Prorok przyta-
cza wypowied� samego Boga, który w mocnych, choæ przenikniêtych ¿alem
s³owach wyrzuca swojemu ludowi izraelskiemu odwrócenie siê od Niego po-
przez swoje grzechy i przestêpstwa. Ponadto zapowiada karê, przywo³uj¹c
przyk³ad zag³ady Sodomy i Gomory, a jednocze�nie daj¹c nadziejê na prze-
trwanie bli¿ej nieokre�lonej Reszty, która w Paw³owym wierszu zosta³a na-
zwana �potomstwem� (gr. spérma).

�wiêty Pawe³ adaptuje tê prorock¹ wypowied� do swoich potrzeb argu-
mentacyjnych40 na temat usprawiedliwienia z wiary w Izraelu. Dowodzi on, ¿e
powo³uj¹c do wspólnoty ze sob¹, Bóg równocze�nie zsy³a na Izrael karê, która
swoj¹ surowo�ci¹ przypomina nieszczê�cia Sodomy i Gomory41.

38 Por. J. Schlosser, Les jours de Noé et de Lot..., art. cyt., s. 35.
39 Por. G. Herrgott, Sodoma, art. cyt. w przypisie, s. 1218n.
40 Por. O. Michel, Das Brief an die Römer (Kritisch�exegetischer Kommentar

über das Neue Testament 6), Göttingen 196312, s. 66.
41 Por. K. Romaniuk, List do Rzymian, Wstêp � Przek³ad z orygina³u � Komen-

tarz, t. VI, cz.1, Poznañ � Warszawa 1978, s. 211.
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W tym miejscu trzeba powiedzieæ, ¿e sama nazwa Sodomy z ewentualn¹
Gomor¹ w Nowym Testamencie42 niesie ze sob¹ wyniki starotestamentalnej
refleksji nad nimi. Wyniki te sprowadzaj¹ siê do uznania tych miast jako typów
spo³eczno�ci najbardziej wystêpnych, a tak¿e jako typów ich najwiêkszego
ukarania na ziemi przez Boga. W tek�cie Rz 9,29 stanowi¹ one gro�bê kary dla
tej czê�ci Izraela, która znajduje siê poza wspomnianym �potomstwem�. Sam
tekst Rz 9,29 nie wprowadza jednak ¿adnych nowo�ci pod tym wzglêdem, tym
bardziej dla Sodomy i dlatego tylko otwiera nowotestamentalne, pe³niejsze roz-
wa¿ania o Sodomie kolejno w dalszych nastêpuj¹cych po sobie podpunktach
punktu trzeciego.

b) Grupa tekstów: Mt 11,20-24 oraz 10,15 i £k 10,12

Perykopa �biada�43:
Wiersz wprowadzaj¹cy: Wtedy pocz¹³ czyniæ wyrzuty miastom, w któ-

rych dokona³o siê najwiêcej Jego cudów, ¿e siê nie nawróci³y (11,20):
Blok 1
Okrzyk lamentacyjno-s¹dowy: Biada tobie, Korozain! Biada tobie,

Betsaido! (11,21a).
Uzasadnienie s¹du: Bo gdyby w Tyrze i Sydonie dzia³y siê cuda, któ-

re u was siê dokona³y, ju¿ dawno w worze i w popiele by siê nawróci³y
(11,21b).

Formu³a zapowiedzi wyroku: Tote¿ powiadam wam: Tyrowi i Sydo-
nowi l¿ej bêdzie w dzieñ s¹du ni¿ wam (11,22).

Blok 2
Okrzyk lamentacyjno-s¹dowy z antycypowan¹ zapowiedzi¹ wyroku:

A ty, Kafarnaum, czy a¿ do nieba masz byæ wyniesione? A¿ do Otch³ani
zejdziesz (11,23a).

Uzasadnienie s¹du: Bo gdyby w Sodomie dzia³y siê cuda, które siê
w tobie dokona³y, zosta³aby a¿ do dnia dzisiejszego (11,23b).

Formu³a zapowiedzi wyroku: Tote¿ powiadam wam: Ziemi sodom-
skiej l¿ej bêdzie w dzieñ s¹du ni¿ tobie (11,24).

Tekst Mt 10,15: Zaprawdê powiadam wam: Ziemi sodomskiej i gomo-
rejskiej l¿ej bêdzie w dzieñ s¹du ni¿ temu miastu.

Tekst £k 10,12: Powiadam wam: Sodomie l¿ej bêdzie w ów dzieñ ni¿
temu miastu.

W perykopie Mt 11,20-24 nazwa miasta �Sodoma� jest obecna dwa razy:
w uzasadnieniu s¹du nad miastem Kafarnaum, 11,23b, oraz w nastêpuj¹cej

42 Por. zakoñczenie podpunktu 2c tego opracowania.
43 Podzia³ i nazwy poszczególnych czê�ci, por. A. R. G³uchowski, Zagadnienie

potêpienia w perykopie Mt 11,20-24, Kraków 2002, s. 76.
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zaraz potem formule zapowiedzi wyroku dla tego miasta, 11,24, z dziwnym
zastosowaniem liczby mnogiej: hymin � wam, zamiast soi � tobie, która przy-
puszczalnie wynika z wcze�niejszego wiersza Mt 10,1544. Podobne do tej for-
mu³y 11,24 teksty Mt 10,15 i £k 10,12 równie¿ stanowi¹ formu³y zapowiedzi
wyroku, ale dla miast niego�cinnych, tzn. odmawiaj¹cych przyjêcia misyjnych
wys³anników Chrystusa: Dwunastu w Mt 10,15 i siedemdziesiêciu dwóch
w £k 10,12, obie umieszczone pod koniec mów misyjnych Pana.

Trzeba teraz przypomnieæ starotestamentalne dane dotycz¹ce winy i kary,
które przywo³uje sama nazwa Sodomy, wspomniane ju¿ w poprzednim pod-
punkcie a). Otó¿ Sodoma, jak równie¿ jej kombinacje z Gomor¹, oznacza typ
najwiêkszego spo³ecznego wystêpku i najwiêkszej zbiorowej kary na ziemi.
W perykopie Mt 11,20-24 takie informacje dwukrotnie spotykaj¹ siê z podwój-
nym wyrokiem potêpienia dla Kafarnaum: preeschatologicznym w nowotesta-
mentalnej Otch³ani (gr. Hades) w 11,23a45 i eschatologicznym �w dniu s¹du�,
w domy�lnej Otch³ani w 11,24. W tym spotkaniu jest mowa o mo¿liwym prze-
trwaniu Sodomy na ziemi, gdyby dzia³y siê w niej cuda, czy lepiej � dzie³a mocy
� Chrystusa, 11,23b, oraz o l¿ejszym dla niej S¹dzie Ostatecznym, 11,24. Po-
niewa¿ s³owo �Sodoma� niesie ze sob¹ wielki ³adunek winy i kary, w dodatku
jako ich typ takie jej potraktowanie na tym s¹dzie w 11,24 przypuszczalnie
oznacza tylko mniejsz¹ karê potêpienia (zjawisko zró¿nicowania kar), a nie
przeniesienie jej na poziom stanu po�redniego, czyli czy�æca. Wyra�nie to okre�l¹
rozwa¿ane dalej teksty z Sodom¹. Przy takim za³o¿eniu zdanie o Sodomie 11,23b,
znajduj¹ce siê miêdzy dwiema ró¿nie okre�lanymi i rozumianymi Otch³aniami,
jak zauwa¿ono wy¿ej, samo przywo³uje jeszcze inn¹ Otch³añ. Wynikaj¹ca
z tego zdania mo¿liwo�æ nawrócenia przynajmniej niektórych mieszkañców
Sodomy, do domy�lnej tutaj preeschatycznej karz¹cej Otch³ani dodaje sferê
zbawionych, tworz¹c Otch³añ wszystkich zmar³ych, a tak¿e stan po�redni, do
którego jednak brakuje tutaj aluzji. Wszystkie te ró¿ne Otch³anie nale¿y rozu-
mieæ w zakresie zbiorowym spo³eczno�ci miast. Pozaziemskiego zakresu
indywidualnego kary trzeba szukaæ w wierszu wprowadzaj¹cym perykopy
�biada�, który informuje o braku nawrócenia �trzech miast nad jeziorem�,
za którymi kryj¹ siê przecie¿ ich nienawróceni mieszkañcy. Wynika z niego
bli¿ej nieznana liczba potêpionych, co wymaga jednak oddzielnego nie³atwego
wywodu46.

44 Por M.-J. Lagrange, Évangelie..., dz. cyt., s. 225.
45 Jest to jedyny w NT przyk³ad biegunowego schematu przeciwieñstw w formie

niebo � Otch³añ, przed S¹dem Ostatecznym, przypuszczalnie inspirowany przez Iz 14,
12-15 i Ez 28,11-19, por. A. R. G³uchowski, Zagadnienie potêpienia..., dz. cyt., s. 36�
�136. W wydaniu Nowego Testamentu i Psalmów z roku 2005 przez Towarzystwo
�w. Paw³a s³owo �hades� zosta³o przet³umaczone jako �piek³o�.

46 Podejmuje go zw³aszcza VII rozdzia³ ksi¹¿ki A. R. G³uchowski, Zagadnienie
potêpienia, dz. cyt., s. 239�281.
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Kolej teraz na teksty Mt 10,15 i £k 10,12. Wiersz Mt 10,15 na tle mowy
misyjnej 10,5-16 zawiera jak¹� analogiê do zlekcewa¿enia pos³añców aniel-
skich przez mieszkañców Sodomy, wi¹¿¹cego siê z bezbo¿no�ci¹ i wystêpka-
mi ca³ej okolicy47. Byæ mo¿e dlatego w oryginale wystêpuje w nim dwumian
tradycyjny �ziemia Sodomy i Gomory� (w BT �ziemia sodomska i gomorej-
ska�)48. Obecno�æ s³owa �ziemia� w Mt 10,15 i w �lad za nim w Mt 11,24
mo¿na równie¿ t³umaczyæ tym, ¿e to ona zosta³a dotkniêta wstrz¹sami49. Tekst
drugi, £k 10,12, jest paralelny do pierwszego, Mt 10,15, i pierwotny wzglêdem
niego, poniewa¿ pochodzi ze �ród³a Q, co mo¿na dalej rozwijaæ. Oba te teksty
nie wnosz¹ jednak nic wa¿nego do rozwa¿añ o ukaraniu Sodomy w porówna-
niu z perykop¹ �biada�.

Mo¿na jeszcze dodaæ, g³ównie ze wzglêdu na ostatni podpunkt 3f, oma-
wiaj¹cy tekst Ap 11,8, ¿e starotestamentalne badania tekstów z pozosta³ymi
miastami pogañskimi z perykopy Mt 11,20-24 oprócz Sodomy, czyli z Tyrem
i Sydonem, 11,21b i 11,22, prowadz¹ do podobnych wniosków jak dla Sodo-
my50. To za� wszystkie trzy pogañskie miasta stawia w rzêdzie potêpionych,
podobnie jak �trzy miasta nad jeziorem�, które siê �nie nawróci³y�, 11,20,
i które mia³y wiêkszo�æ, a mo¿e nawet znaczn¹ przewagê ludno�ci izraelskiej.
Porównanie ze sob¹ win, kar i samowywy¿szeñ wszystkich sze�ciu miast
z perykopy �biada� pozostaje jednak w dalszym zwi¹zku z tematem niniejsze-
go opracowania i dlatego zosta³o tutaj pominiête51.

c) Tekst £k 17,29 we fragmencie £k 17,26-30

A oto ten fragment: Jak dzia³o siê za dni Noego, tak bêdzie równie¿ za
dni Syna Cz³owieczego: jedli i pili, ¿enili siê i za m¹¿ wychodzi³y a¿ do
dnia, kiedy Noe wszed³ do arki; nagle przyszed³ potop i wygubi³ wszyst-
kich. Podobnie jak dzia³o siê za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprze-
dawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszed³ z Sodomy, spad³
z nieba deszcz ognia i siarki i wygubi³ wszystkich; tak samo bêdzie
w dniu, kiedy Syn Cz³owieczy siê objawi.

Fragment tytu³owy znajduje siê w kontek�cie zapowiedzi paruzji Syna
Cz³owieczego. Wed³ug powszechnie przyjmowanej interpretacji, jego g³ów-
nym akcentem jest nag³o�æ czy te¿ niespodziewany charakter paruzyjnych

47 Por. J. Gnilka, Das Mathäusevangelium I (HTKNT), Freiburg � Basel � Wien
1988, s. 369.

48 Dwumian ten posiada lekcje z nieistotnymi zmianami, por. tam¿e, s. 36941.
W Ewangeliach pojawia siê on jeszcze w Mk 6,11 v. 1., por. R. Popowski, Wielki
s³ownik..., dz. cyt., s. 113, który to wiersz w niniejszym opracowaniu pomijamy.

49 Por. M.-J. Lagrange, Évangelie..., dz. cyt., s. 225.
50 Por. A. R. G³uchowski, Zagadnienie potêpienia..., dz. cyt., s. 137�162.
51 Por. tam¿e, s. 185�187; s. 210�211.
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wydarzeñ52. Zostali w nim zestawieni obok siebie: ludno�æ przedpotopowa
i mieszkañcy Sodomy, jednak¿e nie w charakterze typów pokoleñ grzesznych
i buntowniczych53. Mimo to, zdaniem niektórych autorów, takie zestawienie
poci¹ga za sob¹ domy�ln¹ pewno�æ S¹du Ostatecznego dla grzeszników, co
jest zgodne z tradycj¹ ¿ydowsk¹54. Karz¹cy skutek tego s¹du na ziemi wyra-
¿aj¹ s³owa: �wygubi³ wszystkich�, natomiast taki skutek �po tamtej stronie� nie
zosta³ tutaj wprawdzie podany, ale wskazuje na niego kilka przes³anek. Pierw-
sz¹ z nich jest sama nazwa �Sodoma�, która wprawdzie podsuwa tylko domys³
kary �po tamtej stronie� � jak stwierdzono w starotestamentalnej refleksji
w podpunkcie 2b � jednak¿e dla Nowego Testamentu domys³ ten wzmacnia
rozwa¿anie w poprzednim podpunkcie 3b. Drug¹ przes³ankê stanowi obec-
no�æ stereotypowego dwumianu �ogieñ i siarka�, do którego w tej samej
formule �deszczu ognia i siarki�, jak w opisie katastrofy, Rdz 19,24nn, który
wyra¿a tam karê ziemsk¹. Jednak¿e w Nowym Testamencie, a konkretnie
w Ksiêdze Apokalipsy (por. 14,10n; 19,20; 20,10; 21,8), dwumian ten otrzy-
muje nowe znaczenie � kary eschatycznej. Kara ta posiada dwa zakresy: zbio-
rowy i indywidualny oraz aspekt czynny, który przez jej uto¿samienie ze ��mierci¹
drug¹� w Ap 21,8 rozszerza siê o aspekt bierny55. �Objawienie siê� Syna Cz³o-
wieczego w s¹siednim do rozwa¿anego wiersza £k 17,30 nale¿y do jêzyka
apokaliptycznego, który buduje tutaj przes³ankê trzeci¹. Jako czwart¹ mo¿na
uznaæ blisko�æ od naszego fragmentu s³owa �Otch³añ� (gr. Hades), znajdu-
j¹cego siê przy koñcu poprzedniego rozdzia³u, w przypowie�ci o bogaczu
i ubogim £azarzu, £k 16,23-26, choæ jest to karz¹ca otch³añ preeschatyczna,
oddzielona od zbawczego �³ona Abrahama�, o którym jest tylko wzmianka.
Warto tutaj wspomnieæ, ¿e jest to jedyny w NT, oszczêdnie opisany, obraz
piek³a56, w przeciwieñstwie do wielu rozbudowanych obrazów zbawienia.

Tekst £k 17,29 w perspektywie fragmentu £k 17,26-30 zawiera wiêc mocno
udokumentowane potêpienie eschatyczne w domy�le wszystkich grzesznych
ludzi, w obu jego aspektach i zakresach, w czasie paruzji Jezusa Chrystusa,
które to aspekty i zakresy pochodz¹ od kary generacji Sodomy, jak i domy�lnie
od kary generacji przedpotopowej. Potêpienie eschatyczne tych trzech
podmiotów nie zosta³o jednak tutaj wspomniane.

52 Por. J. Schlosser, Les jours de Noé et de Lot..., art. cyt., s. 35.
53 Por. G. Rossé, Il vangelo..., dz. cyt., s. 676.
54 Por. J. Schlosser, Les jours de Noé et de Lot..., art. cyt., 35n. Na poparcie tego

pogl¹du autor ten cytuje, jego zdaniem odosobnion¹, opiniê P. Gaechtera w jego komen-
tarzu do paralelnego fragmentu Mt 24,75, por. Das Matthäusevangelium, Innsbruck �
Wien � München 1963, s. 791n, w którym to fragmencie w porównaniu z £k 17,26-30
wzmianki o Sodomie brakuje. Takich opinii jest jednak wiêcej, por. np. A. Stöger, Das
Evangelium nach Lucas (Geistliche Schriftlesung 3,2), Leipzig 1963, s. 114.

55 Por. A. R. G³uchowski, �mieræ druga w Apokalipsie �w. Jana � synonim potê-
pienia, (praca magistersko-licencjacka, msp), Kraków 1987, s. 46�55.

56 Por. A. R. G³uchowski, Zagadnienie potêpienia..., dz. cyt., s. 49 i s. 268.
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d) Tekst 2 P 2,6 na tle 2 P 2,1-10

Tekst ten jest nastêpuj¹cy: �tak¿e miasta Sodomê i Gomorê, obróciw-
szy w popió³, skaza³ na zag³adê, daj¹c przyk³ad tego, co spotka bezbo¿-
nych.

Trzy pierwsze wiersze 2 P 2 omawiaj¹ szkodliwe postêpowanie fa³szy-
wych nauczycieli, czyli heretyków, którym jest po�wiêcony ca³y ten rozdzia³
Listu, 2 P 2,1-22. Czeka ich za to gr. krima, 2,3, co najlepiej przet³umaczyæ
jako �potêpienie�57 lub �wyrok potêpienia� (BT). Dla usprawiedliwienia tego
wyroku (gr. gar, 2 P 2,4) autor Listu odwo³uje siê do trzech lekcji z historii
biblijnej. Pierwsza z nich, 2 P 2,4, mówi o upadku tych anio³ów, którzy zgrze-
szyli, czyli ujêtych w zakresie indywidualnym, ale równie¿ w zakresie zbioro-
wym, który wynika z dalszego kontekstu NT, np. 1 P 5,8. Dla 2 P 2,4 komen-
tatorzy widz¹ mo¿liwy wp³yw pism apokaliptycznych58. Biblijne jedyne u¿ycie
tartaroo– � trzymaæ, wiêziæ w Tartarze59 z tego przyk³adu, znane w³a�nie
z apokryfów i mitologii greckiej, wyra�nie nawi¹zuje do piek³a � Tartaru60,
najni¿szej czê�ci Hadesu61, miejsca pobytu gigantów62, gdzie trafili owi grzesz-
ni anio³owie i zostali spêtani w oczekiwaniu na S¹d Ostateczny63. To oczeki-
wanie informuje o karze preeschatycznej, która po s¹dzie (gr. krisis, 2 P 2,4)
zmieni siê na eschatyczn¹. Dwie nastêpne lekcje tworz¹ wzmiankowany na
pocz¹tku punktu trzeciego i w podpunkcie poprzednim � 3c schemat dwóch
kar: potopu, 2 P 2,5, i zniszczenia Sodomy i Gomory, 2 P 2,6-8. Potop zniszczy³
�wiat bezbo¿nych, tj. ca³¹ ówczesn¹ ludzko�æ64, z wyj¹tkiem rodziny Noego.
W Chaldei (okres nowobabiloñski)65 i w Biblii wprowadzi³ on podzia³ na �wiat
dawny, 2 P 2,5, i nowy, do którego 2 P 3,6-13 dodaje �wiat paruzji66. Dzieje
Sodomy i Gomory nale¿¹ wiêc do nowego �wiata.

57 Por. W. Bauer, Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen
Testaments un der übrigen urchrlistlichen Literatur, Berlin 19536, kol. 891.4b.

58 Bli¿ej o tym, por. A. R. G³uchowski, Zagadnienie potêpienia..., dz. cyt., s. 174.
59 Por. R. Popowski, Wielki s³ownik..., dz. cyt., s. 595. Tartar trzy razy wymienia

Septuaginta: Hi 40,15; 41,23; Prz 24,51, por. J. Chaine, Les épîtres catholiques..., dz.
cyt., s. 62.

60 Pismo �wiête Starego Testamentu i Nowego Testamentu [Biblia Poznañska],
t. III, 2 List Piotra (kom. B. Wodecki), Poznañ 19731, s. 587.

61 Por. R. Popowski, Wielki s³ownik..., dz. cyt., s. 1123.
62 Por. F. Gryglewicz, Listy Katolickie, Wstêp � Przek³ad z orygina³u � Komen-

tarz, t. XI, Poznañ 1959, s. 287.
63 Por. przypis do 2 P 2,4 w Biblii Tysi¹clecia, Poznañ 20005.
64 Por. H. Sasse, Kosmos, w: TDNT, red. G. Kittel, t. III, Michigan 1984, s. 886 i s. 890.
65 Por. G. Herrgott, Chaldejczycy, w: Praktyczny s³ownik biblijny, red. A. Grab-

ner-Haider, Warszawa 1995, s. 149n.
66 Por. J. Chaine, Les épîtres catholiques..., dz. cyt., s. 62n.
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Karz¹cy los tych miast z trzeciej lekcji, czyli z tekstu tytu³owego, okre�laj¹
s³owa: tefro–sas (katástrophe–) katékrinen. S³owo pierwsze � �spopieliwszy�,
inaczej ni¿ tekst z Rdz 19,23-28, który mówi o deszczu ognia i siarki, bardziej
przypomina wzmianki Filona i Strabona67. Dwa s³owa nastêpne bywaj¹ t³uma-
czone w ró¿nych odcieniach karz¹cych, z których mo¿na wybraæ �skaza³ na
zag³adê�68, a nawet �potêpi³�69, oczywi�cie w znaczeniu kary dziejowej. Dal-
szy ci¹g tytu³owego wiersza 2 P 2,6, poucza, ¿e kara, która spad³a na Sodomê
i Gomorê, ma byæ �przyk³adem�� gr. hypodeigma dla bezbo¿nych, do których
w 2 P 2,1-10 na pierwszym miejscu s¹ zaliczani fa³szywi nauczyciele. Skoro
ich czeka kara wieczna, 2 P 2,3, i to zaraz po �mierci70, to tym bardziej czeka
ona miasta dane im za przyk³ad ukarania, w zbiorowym zakresie, co dodaje
drugie rozumienie s³ów (katástrophe–) katékrinen w 2 P 2,6, tym razem jako
karê preeschatyczn¹. W takim razie obrócenie w popió³ jako skutek ognia oraz
skazanie na zag³adê, razem z samymi nazwami Sodomy i Gomory, rozumiane
w znaczeniu kary ziemskiej, jednocze�nie stanowi¹ domy�lne aluzje do owej
kary preeschatycznej w zbiorowym zakresie miast71.

Z powy¿szym wnioskiem pozostaje w zgodzie wspomniane wy¿ej uka-
ranie grzesznych anio³ów w Tartarze z 2 P 2,4, zw³aszcza jako zespo³u
z pierwszej lekcji, a wynika z niego tego samego rodzaju kara ludno�ci przed-
potopowej z drugiej lekcji, tym bardziej, ¿e odnosi siê do niej formu³a hagíos
kósmos � �dawny �wiat�, 2 P 2,5. W ten sposób potwierdza siê wspó³brzmie-
nie w wymienionym wy¿ej schemacie dwóch kar � kary potopu oraz zniszcze-
nia Sodomy i Gomory, a tak¿e miêdzy tym schematem i kary pozosta³ych grup:
upad³ych anio³ów i fa³szywych nauczycieli, za� wspólnym miejscem wszyst-
kich grup ukaranych staje siê Tartar, czyli piek³o, w obu etapach: pre- i escha-
tologicznym. Indywidualny zakres kary dla ludno�ci przedpotopowej oraz So-
domy z Gomor¹ mo¿na wywnioskowaæ z takiej w³a�nie kary z³ych anio³ów
i z³ych nauczycieli. Zgodnie z wymow¹ ca³ej Biblii zakres ten dla ludzi potêpio-
nych � w przeciwieñstwie do upad³ych anio³ów � nale¿y ograniczyæ do nie-
okre�lonej liczby osób nieznanych, podczas gdy dla wszystkich � pozostaje
gro�b¹. Mo¿na w tym wzi¹æ pod uwagê, wspomniane w podpunkcie 1a, do-
mniemane �kryterium dziesiêciu osób�. Przez s³owa parédoken eis krísin �
�wyda³ na os¹dzenie� lub �na s¹d� oraz przez sam obraz oddzielenia od Boga
w oczekiwaniu na ten s¹d w ciemnych (por. Mdr 17,2) lochach Tartaru kara

67 Por. tam¿e, s. 64.
68 Tak je t³umaczy BT i F. Gryglewicz, Listy..., dz. cyt., s. 288.
69 Por. J. Chaine, Les épîtres catholiques..., dz. cyt., s. 65 i P. de Ambroggi, Le

epistole catoliche di Giacomo, Pietro, Giovanni e Giuda, Roma 1957, s. 184.
70 Por. F. Gryglewicz, Listy..., dz. cyt., s. 285.
71 Wiêcej szczegó³ów, por. A. R. G³uchowski, Zagadnienie potêpienia..., dz. cyt.,

s. 175n.
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anio³ów wzmacnia wspomniany wy¿ej aspekt kary Sodomy i Gomory. Nowo-
�ci¹ biblijn¹ prezentacji schematu dwóch kar: potopu i Sodomy z Gomor¹
w rozwa¿anym fragmencie 2 P 2,1-10 jest wyeksponowanie uratowania No-
ego, 2 P 2,5, i Lota, 2 P 2,6-8. Dobroæ Boga dla ludzi bogobojnych, przywo³ana
w tych wierszach, uwydatnia Jego surowo�æ wzglêdem niepokutuj¹cych
grzeszników, co podkre�la Bo¿¹ sprawiedliwo�æ, jednocze�nie przywo³uj¹c
wspomniany ju¿ w tym opracowaniu biegunowy schemat przeciwieñstw.
Z powy¿szych rozwa¿añ wy³aniaj¹ siê dwie przeciwstawne pary zwi¹zków:
bezbo¿no�æ (czyli zatwardzia³o�æ w grzechu) i potêpienie oraz sprawiedliwo�æ
i ocalenie (por. 2 P 1,4 i 3,9)72, które rozdzielaj¹c, mo¿na umie�ciæ w biblijnym
szeregu schematów przeciwieñstw, zauwa¿onym w podpunkcie 1a. Pozwala
to w losie Noego i Lota dostrzec nie tylko ziemskie uratowanie, ale równie¿
ocalenie duchowe, z domy�ln¹ kontynuacj¹ po �mierci, czyli inaczej zbawienie
wieczne, mimo ¿e s¹ oni przedstawieni, jakby jeszcze ¿yli na ziemi. Ten sposób
my�lenia potwierdza �w. Klemens, który chwali lito�æ Lota i jego oswobodze-
nie przeciwstawia ukaraniu Sodomy (1 Klem 11,173). Pojawienie siê tematu
ocalenia i zbawienia jako nowo�ci argumentacyjnej mo¿na wyt³umaczyæ ten-
dencj¹ parenetyczn¹ listu 2 P74.

Podsumowanie fragmentu 2 P 2,1-10 zawiera wiersz 2 P 2,9: �to wie
Pan, jak pobo¿nych wybawiaæ z do�wiadczenia, niesprawiedliwych za�
jak zachowaæ na ukaranie w dzieñ s¹du, który w formie biegunowego
schematu przeciwieñstw ujmuje sprawiedliw¹ odp³atê Bo¿¹ (por. Ps 1,6)75.
W wierszu nastêpnym 2 P 2,10 jest ona skierowana przede wszystkim prze-
ciw fa³szywym nauczycielom, zw³aszcza za ich rozpustê oraz lekcewa¿enie
Chrystusa. �Zachowanie niesprawiedliwych�, tj. tych, których postêpowanie
nie zgadza siê z wol¹ Bo¿¹76, �na dzieñ s¹du�, 2 P 3,7, opisane podobnie jak
�zachowanie� upad³ych anio³ów, 2 P 2,4, oznacza karê wieczn¹ przed s¹dem
eschatycznym, która przekracza swoim bardziej powszechnym zakresem
po�miertn¹ karê wystêpnych grup z 2 P 2,1-10.

2 P 2,6 na tle fragmentu 2 P 2,1-10 jest wiêc pierwszym tekstem z dotych-
czas analizowanych, który wyra�nie mówi o domy�lnym ukaraniu Sodomy
i Gomory w piekle jeszcze przed s¹dem eschatycznym, w obu jego aspektach
i zakresach, a tak¿e o oczekiwaniu przez te miasta w piekle na potêpienie
w �dniu s¹du�. Tekst ten przedstawia równie¿ domy�lne potêpienie eschatyczne

72 Por. J. Schlosser, Les jours de Noé et de Lot..., art. cyt., s. 33.
73 Por. Pierwsi �wiadkowie. Pisma Ojców Ko�cio³a, wstêp, komentarz i opraco-

wanie M. Starowieyski, Kraków 1998.
74 Kilka dalszych my�li, por. koñcowe zdania A. R. G³uchowski, Zagadnienie

potêpienia..., dz. cyt., s. 177.
75 Por. J. Chaine, Les épîtres catholiques..., dz. cyt., s. 61 i s. 65n.
76 Por. F. Gryglewicz, Listy..., dz. cyt., s. 289.
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obu miast we wszystkich parametrach � wska�nikach, tym samym prezentu-
j¹c za³o¿ony obszar informacji o ich potêpieniu.

e) Tekst Jud 7 na tle Jud 4-7

Cytat tekstu tytu³owego: �jak Sodoma i Gomora i okoliczne miasta �
w podobny sposób jak one oddawszy siê rozpu�cie i po¿¹daniu ludzkie-
go cia³a � stanowi¹ przyk³ad przez to, ¿e ponosz¹ karê wiecznego ognia.

Dla w³a�ciwego zrozumienia wybranego fragmentu Jud 4-7 decyduj¹ce
znaczenie ma wiersz Jud 4, który omawia pewn¹ negatywnie okre�lan¹ grupê
ludzi. Zgodnie z wiod¹c¹ my�l¹ autora77 przyjmuje siê, ¿e ten wiersz mówi
o odstêpcach od wiary � heretykach, których wina zawiera dwa g³ówne sk³ad-
niki: niemoralno�æ i zapieranie siê Jezusa Chrystusa78, co bli¿ej omawia dalszy
ci¹g powy¿szego fragmentu (por. Jud 8-16). Trudne do przet³umaczenia s³owa
w tek�cie Jud 4, dotycz¹ce powy¿szej grupy ludzi: progegramménoi eis touto
tò kríma najlepiej prze³o¿yæ s³owami � �zawczasu zapisani na potêpienie�79,
jako wyrok na s¹dzie Bo¿ym. �Uprzednie zapisanie� przywo³uje apokryficzn¹
Ksiêgê Henocha, cytowan¹ w Jud 9.14-16, albo �ksiêgê z nieba�, o której
mówi Wj 32; Ps 69,29 i inne.

Kara dla powy¿szych odstêpców zosta³a zestawiona w nastêpuj¹cym po
4 wierszu dalszym ci¹gu Jud 5-7, z trzema przyk³adami kar starotestamento-
wych, co upodabnia tematykê i sposób argumentacji do omówionego w po-
przednim podpunkcie d) fragmentu 2 P 2,1-1080, a co znajdzie zastosowanie
w czê�ci dalszej.

Seriê przyk³adów z Jud 4-7 otwiera zatrata przez Pana (Boga lub Chry-
stusa)81 ̄ ydów wyprowadzonych z niewoli w Egipcie, �tych, którzy nie uwie-
rzyli�, Jud 5. Ksiêga Liczb zalicza do nich wszystkich, którzy wyszli w wieku
ponad 20 lat, a tak¿e dwóch starszych � Kaleba i Jozuego (Lb 14,1-38,
a zw³aszcza 14,26.29.33-35; 32,10-13), a wiêc praktycznie ca³y naród, co po-
twierdza refleksja starotestamentalna (Ps 95,8-11; Syr 16,9) i nowotestamen-
talna (1 Kor 10,1-14; Hbr 3,7-4,11)82. W³a�nie oni wszyscy nie uwierzyli83,
st¹d mo¿na im przypisaæ równie¿ zakres zbiorowy narodu, zreszt¹ wymienio-
nego w Jud 5 w s³owie laós.

77 Por. J. Chaine, Les épîtres catholiques..., dz. cyt., s. 297.
78 Por. F. Gryglewicz, List..., dz. cyt., s. 482.
79 Por. tam¿e oraz Pismo �wiête Starego Testamentu i Nowego Testamentu [Biblia

Poznañska], t. III: List Judy (kom. B. Wodecki), Poznañ 19731, s. 612.
80 Por. F. Gryglewicz, Listy..., dz. cyt., s. 482n.
81 Por. tam¿e, 483 i J. Chaine, Les épîtres catholiques..., dz. cyt., s. 286n.
82 Por. P. D. Ambroggi, Le epistole..., dz. cyt., s. 303.
83 Por. F. Gryglewicz, Listy..., dz. cyt., s. 483.
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Drugi przyk³ad podany w Jud 6 dotyczy upadku anio³ów, w zakresie indy-
widualnym i domy�lnie zbiorowym, jaki nasuwa choæby s³owo �diabe³� kilka
wierszy dalej, w Jud 9, których wina zosta³a przedstawiona w niejasnym skró-
cie, sugeruj¹cym winê i niepos³uszeñstwo84, w analogicznym wierszu 2 P 2,4
lakonicznie nazwan¹ grzechem. Kara upad³ych anio³ów w tym przyk³adzie jest
podwójna: zatrzymanie spêtanych w ciemno�ciach, co obrazuje jej aspekt
bierny w etapie preeschatologicznym oraz kara nastêpna �na s¹dzie wielkiego
dnia�, czyli ostatecznym85. Uk³ad win i kar anielskich zdaje siê mieæ swoj¹
analogiê w apokaliptycznym fragmencie Iz 24,21n86, który mo¿na równie¿
odnosiæ do gwiazd87 lub kultów astralnych88. Opis w Jud 6 prawdopodobnie
zosta³ ukszta³towany pod wp³ywem Ksiêgi Henocha89.

I wreszcie trzeci przyk³ad � w tytu³owym tek�cie Jud 7, �ci�le zwi¹zany
z poprzednim, który uzupe³nia informacjê o upad³ych anio³ach90. Mówi on
o Sodomie i Gomorze wraz z s¹siednimi miastami i stwarza trudno�ci interpre-
tacyjne ze wzglêdu na grecki zaimek wskazuj¹cy toútois, którego rodzaj gra-
matyczny nie zgadza siê z rodzajem tych miast, oraz ze wzglêdu na formu³ê
sarkòs hetéras. Tego kontrowersyjnego zaimka brakuje w kilku manuskryp-
tach, tak jakby to by³a zamierzona poprawka, utrudniaj¹ca zrozumienie przed-
stawione przez autora Listu. Pomijaj¹c szczegó³y, wydaje siê, ¿e wina (miesz-
kañców) miast polega³a na po¿¹daniu ka¿dego cz³owieka (cia³a) niezale¿nie od
p³ci. Nie mog³a to byæ jednak wina anio³ów z Jud 6, choæ zdaje siê na to napro-
wadzaæ zarówno powy¿szy zaimek, jak i t³umaczenie �synów Bo¿ych� (TH)
jako �anio³ów Bo¿ych� z Rdz 6,2.4 w którym� z kodeksów LXX, rozwiniête
nastêpnie przez Ksiêgê Henocha, co przyjmuje J. Chaine i wielu wspó³czes-
nych egzegetów, g³ównie niekatolickich91. Podobieñstwo ze zbuntowanymi
anio³ami w rozwa¿anym tek�cie (homoion tropon � �w podobny sposób�)
mog³o jedynie polegaæ na samym z³amaniu prawa Bo¿ego, a rodzaj mêski grec-
kiego zaimka houtoi � �ci� odnosi³by siê wówczas do mieszkañców Sodomy
i Gomory, a nie wprost do tych miast92. Ponosz¹ oni karê wiecznego ognia,

84 Dok³adniejsze omówienie, por. A. R. G³uchowski, Zagadnienie potêpienia...,
dz. cyt., s. 179�180.

85 Por. F. Gryglewicz, Listy..., dz. cyt., s. 484.
86 Por. tam¿e.
87 Por. L. Stachowiak, Ksiêga Izajasza..., dz. cyt., s. 112.
88 Por. Biblia Tysi¹clecia, Poznañ 20005, przypis do Iz 24,21.23.
89 Dok³adniejsze rozwa¿ania por. A. R. G³uchowski, Zagadnienie potêpienia...,

dz. cyt., s. 180.
90 Por. J. Chaine, Les épîtres catholiques..., dz. cyt., s. 303.
91 Por. tam¿e, s. 304.
92 Por. P. D. Ambroggi, Le epistole..., dz. cyt., 304. Biblia Tysi¹clecia (wyd. 5,

Poznañ 2000), przypis do Jud 6; Pismo �wiête Starego Testamentu i Nowego Testamen-
tu [Biblia Poznañska], t. III, s. 612.
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przy czym oryginalne sformu³owanie tej kary poci¹ga za sob¹ dalsze rozwa-
¿ania, które ostatecznie nie zmieniaj¹ takiego rozumienia93. Znak ognia, któ-
rego skutki nadal s¹ obserwowane w przypuszczalnym miejscu zag³ady miast,
o czym by³a ju¿ mowa w podpunktach 1b i 2b, pe³ni rolê obrazu wskazuj¹ce-
go na karê pozaziemsk¹ przed S¹dem Ostatecznym94, w jej aspekcie czyn-
nym i zakresie zbiorowym. Zaimek houtoi � �ci� dodaje do tego zakres
indywidualny.

Tak¹ kwalifikacjê karz¹c¹ rozwija i wzmacnia rozumowanie w poprzed-
nim podpunkcie d, odnosz¹ce siê do tekstu 2 P 2,6 na tle fragmentu 2 P 2,1-10.
Skoro Jud 7 podaje, ¿e kara Sodomy i Gomory ma byæ przyk³adem (gr. deigma
� termin wystêpuj¹cy jeden raz w Biblii) dla wcze�niej, w Jud 4, wspomnia-
nych bezbo¿nych, w�ród których s¹ te¿ odstêpcy od wiary, �zapisani na potê-
pienie�, tym bardziej grozi ono miastom z przyk³adu. Zgadza siê z tym ukaranie
upad³ych anio³ów, czekaj¹cych na S¹d Ostateczny w Jud 6, a wynika z tego
domy�lna kara wieczna przed tym s¹dem � pokolenia doros³ych ̄ ydów, które
wysz³o z Egiptu, ze wzglêdu na wspóln¹ p³aszczyznê argumentacji autora frag-
mentu Jud 4-7. Zgodnie z tak¹ logik¹ my�lenia aspekt bierny oczekiwania z³ych
anio³ów w obu ich zakresach, w ciemno�ciach domy�lnego tu piek³a oraz ich
oczekiwanie na karê eschatyczn¹ w Jud 6 mo¿na rozci¹gn¹æ na pozosta³e
grupy, tym razem ludzi w Jud 4-7, a wiêc równie¿ na Sodomê i Gomorê, doda-
j¹c tym miastom brakuj¹cy aspekt bierny i zakres indywidualny potêpienia oraz
jego etap eschatologiczny95. Dochodz¹ to tego jeszcze same nazwy Sodomy
i Gomory. Ze ST przynosz¹ one typ z³owrogiej kary ziemskiej, a z przepro-
wadzonych rozwa¿añ nowotestamentalnych wynika potêpienie tych miast
w za³o¿onym pe³nym obszarze jego wska�ników � parametrów, w nowotes-
tamentalnym miejscu kary.

Z powy¿szych rozwa¿añ nad Jud 7 na tle Jud 4-7 dla Sodomy i Gomory
z okolicznymi miastami wy³ania siê najpierw, to jest z Jud 7, kara preescha-
tyczna w jej aspekcie czynnym oraz w obu jej zakresach, w domy�lnym piekle.
Reszta fragmentu Jud 4-7 dodaje informacjê o oczekiwaniu na S¹d Ostatecz-
ny oraz domy�lne potêpienie eschatyczne w obu jego aspektach i zakresach.
Wyniki s¹ zbli¿one do wniosków z rozwa¿añ nad poprzednim tekstem 2 P 2,6
na tle 2 P 2,1-10, przewy¿szaj¹c je jedynie brakiem domy�lno�ci dla karz¹cej
odp³aty preeschatycznej (�ponosz¹ karê wiecznego ognia�, Jud 7), a ustêpuj¹c
przez domy�lno�æ �miejsca� potêpienia � piek³a (Tartar w 2 P 2,4).

93 Por. A. R. G³uchowski, Zagadnienie potêpienia..., dz. cyt., s. 181�182.
94 Por. F. Gryglewicz, Listy..., dz. cyt. S. 485; L. Vaganay, Car chacun doit être salé

feu (Marc, IX, 49), Memorial J. Chaine, Lyon 1950, s. 367�372.
95 S. Zedda, L�eschatologia biblica, t. I�II, Brescia 19735, passim umieszcza ten

proces w ramach zjawiska wêdrówki lub przenikania sensów, znaczeñ lub informacji.
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f) Tekst Ap 11,8

A zw³oki ich (le¿eæ) bêd¹ na placu wielkiego miasta, które duchowo
zwie siê: Sodoma i Egipt, gdzie tak¿e ukrzy¿owano ich Pana.

W Apokalipsie 11,8 Sodoma jest alegorycznym i symbolicznym sk³adni-
kiem pewnej �geograficznej� ca³o�ci pojêciowej, razem z innymi symbolami:
Egiptem i �wielkim miastem�. Zw³oki le¿¹ce na placu nale¿¹ do dwóch Bo-
¿ych �wiadków zabitych przez Bestiê wychodz¹c¹ z Czelu�ci, o czym mowa
we wcze�niejszych wierszach. Jak wiemy, nazwa Sodomy w NT oznacza je-
dynie typ straszliwej kary ziemskiej, nios¹c z ST równie¿ biblijne domys³y na
potêpienie preeschatyczne i eschatyczne. Domys³ na karê eschatyczn¹ ulega
tutaj wzmocnieniu przez apokaliptyczno-prorocki charakter dzie³a Janowego96.
Natomiast niezale¿nie od tego analiza wcze�niejszych tekstów z Sodom¹
w szerokim kontek�cie NT udziela jej w Ap 11,8 za³o¿on¹ grupê parametrów �
wska�ników potêpienia pre- i eschatycznego. Z kolei �wielkie miasto� w histo-
rii egzegezy by³o identyfikowane z Rzymem b¹d� Jerozolim¹, za któr¹ przema-
wiaj¹ mocniejsze aluzje biblijne oraz stwierdzenie w Ap 11,8 historycznego
ukrzy¿owania Chrystusa (por. £k 13,33)97, które temu miastu w tym wierszu
nadaje charakter negatywny. Wydaje siê jednak, ¿e mo¿liwe jest jednoczesne
przyjêcie obu tych desygnatów w my�li autora ksiêgi, z których ka¿dy wydo-
bywa oddzielne bogactwo skojarzeñ, a co poci¹ga za sob¹ wyj�cie poza temat
niniejszego opracowania, czego warto tutaj dokonaæ. Przyjrzyjmy siê wiêc temu
miastu w �wietle 17 rozdzia³u Ksiêgi Apokalispy, który po�wiêcony jest Wiel-
kiej Nierz¹dnicy. W ostatnim wierszu tego rozdzia³u, Ap 17,18, zosta³a ona
uto¿samiona w³a�nie z Wielkim Miastem, pisanym w t³umaczeniu du¿ymi lite-
rami, które w pierwszym rzêdzie mo¿e oznaczaæ Rzym, jednak¿e jej po³o¿enie
(gr. kathe–mene–s � �siedz¹cej�) �nad wielu wodami� w Ap 17,1 zdaje siê sta-
nowiæ ogóln¹ aluzjê do z³ych miast, po³o¿onych w pobli¿u wód, zaczerpniêt¹
z Ksiêgi Jeremiasza. W�ród nich znajduje siê ju¿ nie tylko Rzym, który podpo-
wiada �siedem gór, na których siedzi Niewiasta� w Ap 17,9, odniesiony to tych
wód raczej symbolicznie, choæ le¿y prawie przy samym Morzu Tyrreñskim,
oraz Babilon, wspomniany w Ap 17,5, nad rzek¹ Eufratem, ale domy�lnie byæ
mo¿e równie¿ portowe miasta Tyr i Sydon, wymienione w pierwszej czê�ci
perykopy Mt 11,20-24, a o potêpieniu których bez dok³adniejszego wywodu
wspomina bli¿ej koñca podpunkt 3b. Takiej supozycji nie stoi na przeszkodzie
alegoryczne wyja�nienie owych wód w Ap 17,15, przedstawionych tam
jako �ludy... i t³umy, narody i jêzyki�98. Powy¿sze rozszerzenie rozwa¿añ nad
Ap 17 ma na celu lepsze rozumienie wyj¹tkowo�ci perykopy Mt 11,20-24

96 Por. A. Jankowski, Apokalipsa �w. Jana, Wstêp � Przek³ad z orygina³u �
Komentarz, t. XII, cz. 2, Poznañ 1959, s. 77.

97 Por. tam¿e, s. 200.
98 Por. A. Jankowski, Apokalipsa..., dz. cyt., s. 247.
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w NT, a nie tylko jako �ród³a samych informacji o Sodomie. Mo¿na tu jeszcze
dodaæ, ¿e Sodoma razem z Tyrem i Sydonem posiadaj¹ charakter typu miast
ukaranych, równie¿ �po tamtej stronie�. Ostateczne potêpienie Wielkiej Nie-
rz¹dnicy, a zw³aszcza w Ap 19,3, jak i Bestii w Ap 19,20; 20,10, której zwi¹zek
z Niewiast¹ kilkakrotnie wymienia Ap 17, wzmacnia rzecz jasna wspomnian¹
modelow¹ funkcjê zarówno Sodomy, jak i Tyru z Sydonem.

Przygl¹daj¹c siê tekstowi Ap 11,8, ³atwo zauwa¿yæ duchowe uto¿samie-
nie Sodomy i Egiptu z wa¿n¹ czê�ci¹ �wielkiego miasta�, jak¹ jest jego plac,
który stanowi widowniê decyduj¹cych wydarzeñ w walce dobra ze z³em, do
jakich nale¿y ukrzy¿owanie Jezusa. Sodoma i Egipt partycypuj¹ zatem w wa¿-
nej czê�ci haniebnego dzia³ania tego wy¿ej omówionego �miasta�. Takie uczest-
nictwo mo¿na równie¿ odnie�æ do Tyru i Sydonu, chocia¿ ma ono skromniejszy
wymiar, poniewa¿ oba te miasta kryj¹ siê tylko w cieniu domys³u. Z tego
powodu Sodoma w Ap 11,8 jawi siê nie tylko jako typ ekstremalnej kary
dziejowej (por. podpunkt 1b), ale równie¿ kary pre- i eschatycznej, w obu jej
aspektach i zakresach w takim rozumieniu, ¿e stanowi ono uwieñczenie,
a nawet ukoronowanie s¹dowej refleksji nad tym miastem w NT, jak i ca³ym
Pi�mie �wiêtym. Podsumowanie tego �ukoronowania� mo¿na uj¹æ w dwóch
stwierdzeniach. Najpierw wspomniana wy¿ej partycypacja umieszcza Sodo-
mê razem z Egiptem w rzêdzie czê�ci sk³adowych, czy te¿ aspektów �wielkie-
go miasta�, które wysuwa siê na czo³o pejoratywnych symboli w Ap 11,8.
I nastêpnie tekst Ap 11,8 na tle ca³ej Ksiêgi Apokalipsy pozwala w Sodomie
dostrzec jeszcze jeden wymiar symboliczny. Oto razem z Egiptem i �wielkim
miastem� oraz z Nierz¹dnic¹, Besti¹, Wielkim Babilonem i innymi symbolami
z nimi zwi¹zanymi wchodzi ona w sk³ad szerokiej kategorii symboli okre�laj¹-
cych z³e si³y, odpowiedzialne za prze�ladowanie Ko�cio³a, która powinna byæ
odczytywana syntagmatycznie (tj. jako rzeczywisto�æ z³o¿ona) i paradygma-
tycznie, czyli typologicznie (wzorcowo)99.

4. Krótkie podsumowanie i niektóre sugestie

Wzmianka o Sodomie, jako przedstawicielce kilku okolicznych miast, czêsto
wymienianej w parze z Gomor¹, przewija siê od Ksiêgi Rodzaju przez Stary
Testament, ukazuj¹c j¹ jako typ miasta wystêpnego i ukaranego przez Boga
na ziemi. Przewa¿nie stanowi tam punkt odniesienia do innych adresatów oce-
nianych negatywnie, a zw³aszcza do grzesznego Izraela. Starotestamentalna
refleksja nad win¹ i kar¹ Sodomy pozwala dostrzec pewne przypuszczenia na
pozaziemski wymiar tej kary, co jednak wymaga³oby oddzielnych badañ, które
w tym opracowaniu nie zosta³y podjête. Jednym z nich, wartym zauwa¿enia, jest
domy�lne samowywy¿szenie Sodomy na ziemi i z³udzenie samowywy¿szenia

99 Por. P. G. R. de Villiers, The Lord was crucified In Sodom and Egypt. Symbols
in the Apocalypse of John, Neot 22 (1988), s. 135.
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pozaziemskiego, co wed³ug schematu przeciwieñstw sugeruje karê pozaziem-
sk¹. Równocze�nie w jednym z rozdzia³ów starotestamentalnej Ksiêgi Ezechiela
otwiera siê nadzieja na zbawienie niektórych grup mieszkañców tego miasta.

Nastêpnie w stosunkowo nielicznych tekstach Nowego Testamentu, a¿
do ostatniej jego ksiêgi � Apokalipsy, wzmianka o Sodomie pojawia siê wy-
³¹cznie w kontek�cie kary, a o jej winie równocze�nie z kar¹ mówi¹ tylko dwa
teksty. Starotestamentowa kara na ziemi � w NT zostaje uzupe³niona przez
wymiar pozaziemski pre- i eschatologiczny, z za³o¿on¹ ca³o�ci¹ parametrów �
wska�ników, w nowotestamentalnym �miejscu� kary, jakim jest karz¹ca Ot-
ch³añ lub Tartar � piek³o, bez ¿adnych aluzji do zbawienia.

W�ród tych tekstów, nie tylko ze wzglêdu na temat opracowania, szcze-
gólne miejsce zajmuje perykopa Mateuszowa �biada� (por. Mt 11,11-24). Na
wyró¿nienie zas³uguje równie¿ ostatni, podsumowuj¹cy tekst Ap 11,8.

Biblijna problematyka Sodomy, obserwowana zw³aszcza z perspektywy
wspomnianej perykopy Mateuszowej, kieruje nas ku trudnemu zagadnieniu
potêpienia, ale równie¿ i zbawienia zbiorowego. Przywo³uje ono potrzebê roz-
wa¿enia zagadnieñ odpowiedzialno�ci i odp³aty zbiorowej oraz powi¹zania ich
z odpowiedzialno�ci¹ i odp³at¹ indywidualn¹. Warto te¿ przy tym zauwa¿yæ
obecno�æ nowotestamentalnych wyroczni i przekleñstw, na co wskazuje miê-
dzy innymi okrzyk �biada� we wspomnianej perykopie. Próbê wyja�nienia tych
zagadnieñ podejmuje ksi¹¿ka autora tego opracowania cytowana kilkakrotnie,
choæ te sugestie pozostaj¹ w lu�nym zwi¹zku z tematem artyku³u.

Zusammenfassung

BIBLISCHE PROBLEMATIK VON SODOM

Dieser Artikel beschäftigt sich mit der Problematik biblischer Stadt Sodom.
Das Alte Testament (Gen, Jes, Ez, Klgl, Dtn) erwähnt Sodom mehrmals als Typ einer
sündigen Stadt, die von Gott bestraft wurde. Diese Strafe hat im Alten Testament eine
irdische Dimmension. Man kann aber eine Hypothese aufstellen, die auch eine überir-
dische Dimension dieser Strafe berücksichtigt. Gleichzeitig kann man bemerken, dass
im Buch Ezekiels die Hoffnung auf das Heil mancher Bewohner von Sodom erscheint.

Im Neuen Testament (Mt, Lk, 2 Petr, Jud, Apk) ist Sodom nur im Kontext der Strafe
erwähnt. Irdische Strafe (gezeigt im AT) wird um außerirdische, präeschatologische
und eschatologische Dimension ergänzt. Die neutestamentlichen Texte geben keine
Anspielung auf das Heil der Stadt Sodom.

Ks. dr Andrzej Ryszard G£UCHOWSKI � ur. w 1939 r. w Warszawie. Kap³an
diecezji kieleckiej. Doktorat uzyska³ na Wydziale Teologii Papieskiej Akademii Teologicz-
nej w Krakowie w roku 2000 na podstawie pracy Zagadnienie potêpienia w perykopie
Mt 11,20-24 napisanej pod kierunkiem o. prof. A. Jankowskiego OSB. Praca zosta³a
wydana drukiem w 2002 r. przez Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej.

Ks. Andrzej Ryszard G³uchowski
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Ks. Janusz Grê�likowski � W³oc³awek � Lublin � Toruñ

SZKOLNICTWO I O�WIATA W DIECEZJI W£OC£AWSKIEJ

W XIX I POCZ¥TKACH XX WIEKU

Dziedzina wychowania, szkolnictwa i o�wiaty nale¿y bez w¹tpienia do
najwa¿niejszych obszarów ludzkiego ¿ycia, a jednocze�nie stanowi zagadnie-
nia maj¹ce wa¿ne znaczenie dla ¿ycia, dzia³alno�ci i misji Ko�cio³a powszech-
nego i lokalnego. Wielko�æ bowiem cz³owieczego ducha, moc �wiadectwa
Ko�cio³a i si³a pañstwa maj¹ swoje korzenie w starannej i wytrwa³ej edukacji,
która kszta³tuje umys³y i serca, wspomaga w zdobywaniu m¹dro�ci i korzysta-
niu z dóbr kultury oraz wspiera w uzyskaniu kompetencji zawodowych1. St¹d
Ko�ció³ od swoich pocz¹tków aktywnie w³¹cza³ siê w dzie³o wychowania
i o�wiaty poprzez katechezê i tworzenie sieci w³asnego szkolnictwa. Odnosi
siê to równie¿ do Ko�cio³a w³oc³awskiego w trudnym okresie XIX i pocz¹t-
kach XX w., gdzie sprawy zwi¹zane ze szkolnictwem, wychowaniem i o�wia-
t¹ stanowi³y wa¿n¹ dziedzinê dzia³alno�ci ustawodawczej biskupów w³oc³aw-
skich, jak te¿ aktywno�ci organizacyjnej oraz duszpasterskiej duchowieñstwa
i zgromadzeñ zakonnych.

Dzia³alno�æ ta najpierw mia³a na celu przygotowanie kandydatów do stanu
duchownego, a nastêpnie tak¿e wychowanie, nauczanie i o�wiatê wiernych, szcze-
gólnie dzieci i m³odzie¿y. Dlatego na terenie diecezji istnia³o i dzia³a³o wiele ro-
dzajów szkó³, o ró¿nym poziomie i znaczeniu, poczynaj¹c od szkó³ parafialnych,
szko³y katedralnej, szkó³ zakonnych, a koñcz¹c na seminarium duchownym.
Instytucje te zostan¹ ukazane i omówione na tle zmian organizacyjnych i teryto-
rialnych diecezji w³oc³awskiej w XIX stulecia oraz zarz¹dzeñ biskupów w³o-
c³awskich, a tak¿e dzia³alno�ci kapitu³y w³oc³awskiej i zgromadzeñ zakonnych.

�Kieleckie Studia Teologiczne�
8 (2009), s. 335�356

1 Szko³a i uniwersytet w ¿yciu Ko�cio³a i Narodu, nr 1, w: II Polski Synod
Plenarny (1991�1999), Pallottinum 2001, s. 49; Por. J. Stala, Uczyæ prawdy i w praw-
dzie. Szko³a i uniwersytet w ¿yciu Ko�cio³a i narodu, w: W trzecie tysi¹clecie. Komen-
tarz pastoralny do dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego, red. W. Lechowicz,
Tarnów 2000, s. 38�39.
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Podjête zagadnienie jest o tyle interesuj¹ce, gdy¿ dziedzina edukacji
wpisana jest w pos³annictwo Ko�cio³a i stanowi jedno z wa¿nych zadañ
w dzia³alno�ci duchownych i wiernych �wieckich, co wiêcej wpisana jest
w realizowanie misji ewangelizacyjnej, a tym samym winna byæ umieszczona
w centrum pos³ugi Ko�cio³a. Jak by³a ona realizowana w jednej z najstarszych
diecezji w Polsce w trudnym okresie XIX i pocz¹tkach XX wieku, oto pytanie
na które zamierza odpowiedzieæ niniejsze opracowanie.

1. Diecezja w³oc³awska w XIX i pocz¹tkach XX wieku

Diecezja w³oc³awska zosta³a uformowana na pocz¹tku XII w. i przetrwa-
³a bez zasadniczych zmian terytorialnych i organizacyjnych do pocz¹tku wieku
XIX2. Nazywano j¹ na pocz¹tku diecezj¹ kujawsk¹. Jednak na synodzie

2 Tereny Kujaw w pocz¹tkach chrze�cijañstwa w Polsce, poczynaj¹c od roku 968,
najpierw by³y objête pos³ug¹ biskupa poznañskiego, a nastêpnie � po roku 1000 �
ziemie te znalaz³y siê w zasiêgu oddzia³ywania arcybiskupstwa gnie�nieñskiego,
w sk³ad którego wchodzi³y diecezje: krakowska, wroc³awska i ko³obrzeska. Istniej¹ce
ju¿ wcze�niej (od 968 r.) biskupstwo poznañskie wesz³o w sk³ad metropolii gnie�nieñ-
skiej dopiero po �mierci swego biskupa Ungera w 1012 r. Jak podaj¹ historycy, ze
wzglêdu na warunki spo³eczno-polityczne, biskupstwo w Ko³obrzegu upad³o w latach
1007�1013. Z tego powodu przeniesiono je w roku 1013 do Kruszwicy i nazwano diece-
zj¹ kujawsk¹ lub kruszwick¹. Biskupstwo to objê³o swym zasiêgiem tereny upad³ej
diecezji ko³obrzeskiej oraz Pomorze Gdañskie, staj¹c siê kontynuatorem diecezji ko³o-
brzeskiej w dziele chrystianizacji Pomorza. Dzia³alno�æ biskupów kruszwickich z powo-
du braku �róde³ historycznych nie jest dok³adnie znana. Wiadomo, i¿ pod koniec pano-
wania W³adys³awa Hermana w 1096 r. Kruszwica popar³a synów ksi¹¿êcych Zbigniewa
i Boles³awa w sporze z ojcem i ze wszechw³adnym palatynem Sieciechem. Poparcie to
kosztowa³o ¿ycie biskupa kruszwickiego Jana, spalenie grodu, a nastêpnie upadek
diecezji. To spowodowa³o, i¿ powsta³a w jej miejsce nowa diecezja � kujawska i pomor-
ska z siedzib¹ we W³oc³awku. Mia³o to miejsce za czasów Boles³awa Krzywoustego
w roku 1123, kiedy w Polsce (1123�1125) przebywa³ legat papieski Idzi z Tuskulum. Nie
ma dokumentu erekcyjnego, który by jednoznacznie to potwierdza³. Przyjmuje siê jed-
nak, i¿ w tym roku stara diecezja kruszwicka, pozostaj¹c w dotychczasowych grani-
cach, otrzyma³a now¹ stolicê, od której wziê³a nazwê. W �wietle niepodwa¿alnego
dokumentu, jakim jest bulla protekcyjna dla biskupa w³oc³awskiego z 1148 r., podwali-
ny pod diecezjê w jej nowym miejscu k³adli Boles³aw Krzywousty i przedstawiciel
Stolicy Apostolskiej. Nowa diecezja swym obszarem obejmowa³a ca³e Kujawy z Krusz-
wic¹ i Inowroc³awiem, ci¹gnê³a siê wzd³u¿ lewego brzegu Wis³y, a¿ po Ba³tyk, obejmu-
j¹c Pomorze Gdañskie z Gdañskiem i Lêborkiem. Por. Diecezja w³oc³awska 2000, opr.
W. Fr¹tczak, W. Kujawski, A. Poniñski, K. Rulka, L. Urbañski, W³oc³awek 2001, s. 15;
I. Subera, Terytorium diecezji w³oc³awskiej i pomorskiej, (odbitka z kwartalnika �Pra-
wo Kanoniczne�, 1�4 (1961), s. 28�29; W. Góralski, Nowa struktura administracji
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prowincjalnym odbytym w Piotrkowie w 1551 r. nakazano biskupom tytu³o-
waæ siê �biskup w³oc³awski i Pomorza�, a diecezja nosi³a nazwê Vladisla-
viensis et Pomeraniae. W jêzyku polskim jednak u¿ywano nazwy �diecezja
kujawsko-pomorska� lub poprawniej �kujawska i pomorska� oraz �biskup ku-
jawski i pomorski�3. W swoich dziejach diecezja w³oc³awska, czyli kujawsko-
-pomorska, posiada cztery kolejne okresy, zwane tak¿e fazami: kruszwicki (od
1015 r. do 1123 r.), kujawsko-pomorski (1124 do 1818 r.), kujawsko-kaliski
(1819 do 1925 r.) i �ci�le w³oc³awski od roku 19254. Przez wiele stuleci, do
roku 1818, by³a podzielona na trzy archidiakonaty: kruszwicki, kujawski (w³o-
c³awski) i pomorski, które z kolei dzieli³y siê na dekanaty, a te na parafie5. Na
przestrzeni historii obejmowa³a swymi granicami nie tylko Kujawy, od których
bra³a nazwê, ale tak¿e Pomorze a¿ po Ba³tyk oraz ziemie le¿¹ce na po³udniu od
Kujaw: kalisk¹, sieradzk¹, wieluñsk¹, a¿ nieomal po Ma³opolskê6. St¹d kilka
obecnych diecezji polskich, poprzez wspó³czesne granice, jest zwi¹zanych
z dziejami diecezji w³oc³awskiej. Wiek dziewiêtnasty przyniós³ znacz¹ce zmia-
ny terytorialne i organizacyjne w diecezji w³oc³awskiej, co wynika³o z sytuacji
politycznej, niezale¿nej od Polski7.

W powy¿szym kszta³cie przetrwa³a, z niewielkimi zmianami, do roku 1818.
W kilka lat po utworzeniu Królestwa Polskiego dosz³o do reorganizacji admini-
stracji ko�cielnej na jego obszarze. Na mocy bulli Ex imposita nobis z 30
czerwca 1818 r. diecezja w³oc³awska otrzyma³a now¹ nazwê: kujawsko-

ko�cielnej w Polsce, �Homo Dei�, 61 (1993), nr 3, s. 55�56; B. Kumor, Granice metropo-
lii i diecezji polskich (968�1939), �Archiwa Biblioteki i Muzea Ko�cielne�, 19 (1969),
s. 271�275; S. Librowski, Kapitu³a katedralna w³oc³awska. Zarys dziejów i organi-
zacji, Warszawa 1949, s. 5; M. Gumowski, Biskupstwo kruszwickie, Poznañ 1921,
s. 23�24; W. Abraham, Organizacja Ko�cio³a w Polsce do po³owy wieku XII, Poznañ
1962, s. 34�36; G. Labuda, Pocz¹tki diecezjalnej organizacji ko�cielnej na Pomorzu
i Kujawach w XI i XII wieku, Zapiski Historyczne Towarzystwa Naukowego w Toru-
niu, 33 (1968), s. 19�60; K. Buczek, Pierwsze biskupstwa polskie, �Kwartalnik Histo-
ryczny�, 52 (1938), z. 2, s. 169�209; Rocznik Diecezji W³oc³awskiej 1991, W³oc³awek
1991, s. 27.

3 Por. A. Tomczak, Kancelaria biskupów w³oc³awskich w okresie wpisów (XV�
�XVIII w.), �Roczniki Towarzystwa Naukowego� w Toruniu, 69 (1964), z. 3, s. 17;
S. Librowski, Wizytacja diecezji w³oc³awskiej, �Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko�ciel-
ne�, 8 (1964), cz. I, t. 1, z. 1, s. 29.

4 S. Librowski, Synody diecezji w³oc³awskiej, �Kronika Diecezji W³oc³awskiej�,
50 (1967), s. 83.

5 J. K³oczowski, Uwagi wstêpne. Chrze�cijañstwo polskie XVI�XVIII wieku, w:
Ko�ció³ w Polsce, pr. zb. pod red. J. K³oczowskiego, t. II, Kraków 1970, s. 42.

6 B. Kumor, Granice metropolii i diecezji polskich..., art. cyt., s. 271�275.
7 Rocznik Diecezji W³oc³awskiej 1991, W³oc³awek 1991, s. 27; W. Kujawski,

Zarys dziejów diecezji w³oc³awskiej, w: Diecezja w³oc³awska 2000, dz. cyt., s. 21.
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-kaliska, czyli w³oc³awska, oraz nowe terytorium8. Utraci³a ona Pomorze wraz
z Gdañskiem, za co w zamian otrzyma³a ziemie na po³udnie od W³oc³awka, a¿
po Czêstochowê. Bulla spowodowa³a, ¿e diecezja w³oc³awska wesz³a w sk³ad
metropolii warszawskiej9, zmieniaj¹c jednocze�nie � jak wspomniano � swoj¹
nazwê z diecezji kujawsko-pomorskiej na kujawsko-kalisk¹, dalej jednak nazy-
wan¹ w³oc³awsk¹10. W tym kszta³cie diecezja by³a du¿a terytorialnie, a jej
granice nie sprzyja³y administrowaniu i prowadzeniu duszpasterstwa. Poza tym
siedziba biskupów w³oc³awskich i ich rezydowanie we W³oc³awku powodo-
wa³y trudno�ci w komunikowaniu siê i przemieszczaniu na krañce diecezji.
Okazja do zmian granic diecezji nast¹pi³a z chwil¹ odzyskania przez Polskê
niepodleg³o�ci11. Nast¹pi³o to 28 pa�dziernika 1925 r. na mocy bulli papie¿a
Piusa XI Vixdum Poloniae unitas, która przywróci³a diecezji nazwê w³oc³aw-
ska oraz okre�li³a jej nowe granice12.

Nowy kszta³t strukturalno-administracyjny diecezji powsta³y na pocz¹tku
XIX w. mia³ du¿y wp³yw na dzia³alno�æ ustawodawcz¹ biskupów w³oc³aw-
skich oraz na ¿ycie religijne i duszpasterstwo, w tym równie¿ na organizacjê
i dzia³alno�æ szkolnictwa i o�wiaty. Analizuj¹c stan diecezji tamtego czasu pod
k¹tem wyznaniowym, religijnym i duszpasterskim, a przede wszystkim pod

 8 Uk³ad przestrzenny diecezji kujawsko-kaliskiej, najwiêkszej w Królestwie Pol-
skim, w niczym nie przypomina³ dawnego terytorium i granic diecezji. Przedtem by³a
ona zorientowana ku pó³nocy i siêga³a do Ba³tyku. Teraz rozci¹ga³a siê daleko na
po³udnie, a¿ za Czêstochowê. Pocz¹wszy od W³oc³awka, który le¿a³ na samej granicy
zaborów, diecezja rozci¹ga³a siê po S³upcê, Kalisz, Wieluñ, Czêstochowê, Radomsko,
Piotrków Trybunalski, Sieradz i Uniejów. Odszed³ ca³y olbrzymi archidiakonat pomor-
ski, wiêkszo�æ archidiakonatu kruszwickiego, parafie zawi�lañskie i czê�æ dekanatu
wolbormskiego. Jedynie katedra, kapitu³a katedralna i seminarium duchowne pozosta-
wa³y we W³oc³awku. W sumie nowo ukszta³towana diecezja liczy³a 344 parafie, z tego
tylko 45 parafii pozosta³o z dawnego terytorium. Wielki archidiakonat pomorski zosta³
przy³¹czony do diecezji che³miñskiej z siedzib¹ w Pelplinie. Archidiakonat natomiast
kruszwicki przy³¹czono do archidiecezji gnie�nieñskiej. Oba te archidiakonaty znalaz³y
siê bowiem na terenie zaboru pruskiego, a wiêc w innym pañstwie. Ostateczny kszta³t
diecezji zosta³ nadany przez wykonawcê bulli, którym zosta³ ustanowiony dawny bi-
skup w³oc³awski, Franciszek Skarbek Malczewski, w 1818 r. mianowany pierwszym
arcybiskupem metropolit¹ warszawskim. Por. Papiestwo wobec sprawy polskiej w la-
tach 1772�1864, wybór �róde³, opr. O. Beiersdorf, Wroc³aw 1960, s. 271�283; S. Li-
browski, Diecezja w³oc³awska oraz jej wk³ad w ¿ycie Ko�cio³a i Narodu, �Kronika
Diecezji W³oc³awskiej�, 49 (1966), s. 268�269.

  9 W. Góralski, Nowa struktura administracji ko�cielnej w Polsce, art. cyt., s. 57.
10 W. Wla�lak, Konsystorze generalne w diecezji kujawsko-kaliskiej (1919�

�1918), �Czêstochowskie Studia Teologiczne�, 29 (2002), s. 243, 249.
11 Rocznik Diecezji W³oc³awskiej 1991, dz. cyt., s. 30�31.
12 Diecezja W³oc³awska 2000, dz. cyt., s. 22; Por. J. Grê�likowski, Ko�ció³ w Polsce

po reformie struktur administracyjnych, �Teologia i Cz³owiek�, 4 (2004), s. 175�190.
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k¹tem szkolnictwa i o�wiaty, nale¿y powiedzieæ, ¿e nie wygl¹da³ on imponuj¹-
co. By³ raczej krytyczny i op³akany, widocznych by³o wiele zaniedbañ i niepra-
wid³owo�ci we wszystkich p³aszczyznach, które winny byæ objête ewangeliza-
cj¹, poczynaj¹c od samych duchownych13. Bardzo destrukcyjnie na stan o�wiaty,
szkolnictwa i wychowania wp³yn¹³ rozwój protestantyzmu na terenie diecezji
w³oc³awskiej. B³êdnowierstwo przenika³o nie tylko do wiernych �wieckich, ale
i do duchowieñstwa. Powa¿ny kryzys przechodzi³y zakony i klasztory. Rozsze-
rzaj¹ce siê zw¹tpienie w metafizykê �redniowiecza doprowadzi³o do obojêtno-
�ci wobec zagadnieñ religijnych i Ko�cio³a, a tak¿e rozwija³o i promowa³o
postawê agnostycyzmu oraz etycznego relatywizmu. Nastêpowa³ ogromny
rozd�wiêk pomiêdzy teori¹ i praktyk¹, miêdzy zasadami i prawdami Ewangelii
a hedonizmem, �wieckim ¿yciem wiernych �wieckich i duchowieñstwa14.

Taki stan rzeczy wymaga³ g³êbokiej naprawy i natychmiastowej promul-
gacji nowych wymogów w zakresie dzia³alno�ci wychowawczej i o�wiatowej.
Wymaga³ tak¿e intensywnej i gorliwej pracy pasterskiej biskupów i ca³ego
duchowieñstwa na polu szkolnictwa i o�wiaty.

2. Szkolnictwo parafialne i zakonne

Pocz¹tki szkolnictwa parafialnego, kolegiackiego i zakonnego siêgaj¹
�redniowiecza i wywodz¹ siê z okresu odrodzenia karoliñskiego15. Procesowi
zak³adania szkó³ w poszczególnych parafiach, jako podstawowych jednost-
kach administracji ko�cielnej, pierwotnie przy�wieca³ dwojaki cel: umo¿-
liwienie szerszym rzeszom dostêpu do kap³añstwa oraz przygotowanie
odpowiedniej grupy ch³opców, których obecno�æ mia³a u�wietniæ sprawo-
wanie obrzêdów liturgicznych w ko�ciele. Pocz¹tkowo szko³y takie powsta-
wa³y w miastach, potem na prze³omie XV i XVI w. tak¿e i w wioskach16.
Du¿y wp³yw na rozwój szkolnictwa ko�cielnego mia³y równie¿ nowe pr¹dy
przyniesione z fal¹ humanizmu17.

13 Por. J. Filochowski, ¯yciorys ks. Karola Pollnera sufragana diecezji kujaw-
sko-kaliskiej, Warszawa 1997, s. 31�33.

14 Por. J. K³oczowski, Uwagi wstêpne. Chrze�cijañstwo polskie XVI�XVIII wiek,
w: Ko�ció³ w Polsce, pr. zb. pod red. J. K³oczowskiego, t. II, Kraków 1970, s. 41�44.

15 Pierwsz¹ dyspozycj¹ ko�cieln¹ nakazuj¹c¹ zak³adanie szkó³ katolickich o pro-
filu parafialnym stanowi¹ uchwa³y synodu odbytego w 529 r. w Vaisnow w Galii,
a obowi¹zek zak³adania i utrzymywania szkó³ na terenie parafii w Ko�ciele zachodnim
nakaza³ Sobór Laterañski IV w 1215 r. S. K. Olczak, Szkolnictwo parafialne w Wielko-
polsce w XVII i XVIII wieku (w �wietle wizytacji ko�cielnych), Lublin 1978, s. 7.

16 Por. A. Brückner, Dzieje kultury polskiej, t. II, Warszawa 1939, s. 167.
17 Por. B. Suchodolski, Komisja Edukacji Narodowej na tle roli o�wiaty w dzie-

jowym rozwoju Polski, Warszawa 1962, s. 49�50.
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Sprawa tworzenia i funkcjonowania szkolnictwa parafialnego nabra³a szcze-
gólnej aktualno�ci na forum Soboru Trydenckiego. Wraz z pojawieniem siê
i gwa³townym rozszerzaniem reformacji w tym czasie, w Ko�ciele katolickim
powsta³a wyj¹tkowa potrzeba nauczania szerszego ogó³u wiernych, a tak¿e
konieczno�æ wykszta³cenia i wychowania religijno-moralnego18. Wiele polskich
synodów potrydenckich nakazywa³o zak³adanie szkó³ przy parafiach, zaleca-
j¹c równie¿ nauczanie jêzyka polskiego oraz wzywaj¹c proboszczów do nad-
zoru szko³y. O powo³aniu do ¿ycia szko³y parafialnej decydowa³ biskup, który
mia³ te¿ kontrolê nad tworzeniem oraz funkcjonowaniem szko³y, g³ównie po-
przez kanonika scholastyka w kapitule katedralnej. Ten ostatni z kolei zleca³
ró¿ne zadania co do funkcjonowania szko³y parafialnej proboszczowi konkret-
nej parafii19.

Szko³y parafialne przygotowywa³y m³odzie¿ do nauki w szko³ach kate-
dralnych lub kolegiackich. Do szkó³ parafialnych mo¿na porównaæ oddzia³y
ni¿sze szkó³ katedralnych oraz kolegiackich. W obu przypadkach chodzi³o
o przygotowanie m³odzie¿y do odbycia nauki na wy¿szym stopniu intelektual-
nego wtajemniczenia20. Szko³a wiêc � do czasów Komisji Edukacji Narodo-
wej, a faktycznie i jeszcze d³u¿ej � by³a agend¹ parafii i znajdowa³a siê pod
kontrol¹ Ko�cio³a, który nadzorowa³ szkolnictwo i wyznacza³ mu cele. Szko³y
parafialne rozwinê³y siê i przesz³y znacz¹ce przeobra¿enia na prze³omie XVII
i XVIII stulecia. Wp³yw na to mia³a kontrreformacja oraz idee humanizmu.
Jednak¿e pod koniec istnienia Polski niepodleg³ej, obserwuje siê kryzys szkol-
nictwa parafialnego. Po rozbiorach miejsce szkó³ parafialnych zajê³y szko³y
elementarne, prowadzone przez pañstwo i wyjête spod opieki Ko�cio³a21.

Je¿eli chodzi o szko³y parafialne w XIX i pocz¹tkach XX w. w diecezji
kujawsko-kaliskiej, to funkcjonowa³y one w wielu parafiach, aczkolwiek ich

18 Por. S. K. Olczak, Szkolnictwo parafialne w Wielkopolsce w XVII i XVIII wie-
ku..., dz. cyt., s. 7.

19 Pocz¹tkowo o wyborze kadry nauczycielskiej decydowa³ wy³¹cznie proboszcz.
Z czasem rodzice dzieci pobieraj¹cych nauki w szko³ach parafialnych wywalczyli sobie
prawo wspó³decydowania o obsadzie wspomnianych stanowisk. Od tej te¿ chwili,
decyzjê proboszcza musieli zatwierdzaæ wspomniani rodzice. W przypadku niewiel-
kich, ma³o licznych szkó³ parafialnych, zatrudniano jednego nauczyciela. W du¿ych
szko³ach nauczyciele pomocniczy wspierali w pracy nauczyciela g³ównego. Nauczy-
ciela g³ównego okre�lano mianem eruditor, b¹d� parvulorum (scholarium), rector
scholare (scholarum), rzadziej scholasticus. Nauczyciele pomocniczy nosili nazwê socii,
czyli czeladników, b¹d� lacati, czyli zastêpców. T. Wierzbowski, Szko³y parafialne
w Polsce i na Litwie za czasów Komisji Edukacji Narodowej 1773�1794, Kraków
1921, cz. 2, s. 118�120.

20 Tam¿e, s. 119.
21 Diecezja W³oc³awska 2000, dz. cyt., s. 43; S. K. Olczak, Szkolnictwo parafial-

ne w Wielkopolsce w XVII i XVIII wieku..., dz. cyt., s. 80.
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sieæ nie by³a imponuj¹ca. Wiele parafii takich szkó³ nie prowadzi³o i nie posia-
da³o. Na ogó³ mia³y je parafie, które by³y siedzibami dziekanów, a wiêc parafie
dziekañskie, chocia¿ nie tylko. W ró¿ny sposób funkcjonowa³y szko³y para-
|fialne w takich miejscowo�ciach diecezji, jak: Nieszawa, Radziejów, Brze�æ
Kujawski, Raci¹¿ek, S³u¿ewo, Kowal, Osiêciny, Chodecz, Bobrowniki, Bytoñ,
Bronis³aw, Koneck, Sadlno, Kalisz, Ko³o, Warta, Sieradz, Sompolno, Sêdzin,
Stawiszyn, Staw, S³upca, Szadek, Uniejów22. Znan¹ szko³¹ by³a szko³a w Ino-
wroc³awiu, która dzia³a³a na terytorium diecezji w³oc³awskiej do roku 181923.
Szko³y te prowadzili powo³ywani przez w³adzê ko�cieln¹ nauczyciele. Najczê-
�ciej jedn¹ szko³ê prowadzi³ jeden nauczyciel (magister scholae). W szko³ach
bardziej bogatych i wiêkszych nauczyciel mia³ do pomocy kantora, który zaj-
mowa³ siê nauczaniem �piewu24.

Program nauczania w szko³ach parafialnych diecezji kujawsko-kaliskiej,
podobnie jak i w ca³ej Polsce, by³ zasadniczo okre�lany przez uchwa³y syno-
dalne lub przez biskupa diecezjalnego. Wyp³ywa³ on przede wszystkim z sa-
mych za³o¿eñ istnienia tego rodzaju szkó³, a wiêc chodzi³o o przygotowanie
ch³opców do s³u¿by zwi¹zanej z liturgi¹ ko�cieln¹ i do kap³añstwa. Dopiero
potem zadaniem szko³y parafialnej by³o rozszerzanie poprzez uczniów nauki
prawd wiary i moralno�ci katolickiej25. Szko³y te, jak na to wskazuj¹ wizytacje
biskupów w³oc³awskich, uczy³y czytania, pisania, pocz¹tków arytmetyki. Naj-
czê�ciej w szko³ach tych wyk³adano w jêzyku ³aciñskim i mimo, ¿e Komisja
Edukacji to zakaza³a, jêzyk polski wchodzi³ do tych szkó³ bardzo powoli26.
Uczniowie szkó³ parafialnych byli zobowi¹zani do uczestniczenia we Mszy �w.
oraz innych nabo¿eñstwach niedzielnych i �wi¹tecznych, podczas których �pie-
wali pie�ni wraz z nauczycielem albo w inny sposób pomagali w sprawowaniu
liturgii27.

Szko³a parafialna mie�ci³a siê najczê�ciej w odrêbnym budynku parafial-
nym, w którym mieszka³ jednocze�nie nauczyciel. Czêsto obiekty te wymaga³y
remontu, do czego zobowi¹zywali proboszczów biskupi wizytuj¹cy parafie.
Zdarza³o siê, ¿e niektóre szko³y mie�ci³y siê w jednym pokoju na plebanii, jak to
mia³o miejsce np. w K³obi, Lubominie czy Grabiach, co by³o spowodowane

22 S. K. Olczak, Szko³y parafialne w archidiakonacie w³oc³awskim w drugiej
po³owie XVI i pierwszej XVII wieku, �Studia P³ockie�, 9 (1981), s. 158�159.

23 S. Chodyñski, Szko³a Katedralna W³oc³awska: szkic historyczny na podsta-
wie akt kapitulnych skre�lony, W³oc³awek 1900, s. 9.

24 S. K. Olczak, Szko³y parafialne w archidiakonacie w³oc³awskim w drugiej
po³owie XVI i pierwszej XVII wieku, art. cyt., s. 159�160.

25 S. Kot, Szkolnictwo parafialne w Ma³opolsce XVI�XVII wieku, Lwów 1912,
s. 16�17.

26 S. Chodyñski, Szko³a Katedralna W³oc³awska..., dz. cyt., s. 23.
27 S. K. Olczak, Szkolnictwo parafialne w Wielkopolsce w XVII i XVIII wieku...,

dz. cyt., s. 129�130.
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zajmowaniem budynku szkolnego przez osoby postronne28. Nale¿y zauwa¿yæ,
¿e szko³y te by³y ca³kowicie nadzorowane przez prowadz¹cy je Ko�ció³.

Po ustanowieniu Komisji Edukacji Narodowej w 1773 r. zaczêto tworzyæ
w niektórych miejscowo�ciach pañstwowe szko³y elementarne, które zosta³y
wyjête spod opieki Ko�cio³a. Historycy o�wiaty przyjmuj¹, ¿e Komisja Eduka-
cji nie zasta³a zbyt du¿ej ilo�ci szkó³ parafialnych, gdy¿ szkolnictwo parafialne
chyli³o siê ku upadkowi. Odnosi siê to równie¿ do szkolnictwa na terenie diece-
zji w³oc³awskiej, chocia¿ dzia³a³a tu do�æ spora liczba szkó³ parafialnych, które
by³y w ró¿nym stanie29. Komisja Edukacji Narodowej objê³a swym zasiêgiem
ca³e szkolnictwo parafialne. Nie znosi³a go, ale apelowa³a do szlachty i pro-
boszczów o podjêcie troski o rozwój szkolnictwa parafialnego. Nie prze-
znaczy³a jednak na ten cel ¿adnych �rodków finansowych, st¹d szlachta
i duchowieñstwo nie kwapi³o siê do prowadzenia istniej¹cych szkó³ parafial-
nych czy zak³adania nowych. Jednak¿e przyjmuje siê, i¿ Komisja Edukacji
spowodowa³a niewielkie zwiêkszenie ilo�ci szkó³ na terenie Polski, w tym
równie¿ na terenie ówczesnej diecezji w³oc³awskiej30.

Jak wspomniano, po ustanowieniu Komisji Edukacji Narodowej tworzono
szko³y elementarne. Odnosi siê to równie¿ do W³oc³awka, gdzie tak¹ szko³ê
za³o¿ono najprawdopodobniej oko³o roku 1776, o co prosi³ biskup Antoni Ostrow-
ski (1753�1777). Pragn¹³ on wraz z kapitu³¹, aby kszta³ci³a ona równie¿ kan-
dydatów do miejscowego seminarium, co by³o do�æ istotne zwa¿ywszy na fakt,
i¿ szko³a katedralna by³a w op³akanym stanie. Jest wiadomym, ¿e szko³a ta
dzia³a³a we W³oc³awku na prze³omie XVIII i XIX stulecia jako szko³a woje-
wódzka � sze�cioklasowa i by³a prowadzona przez ksiê¿y jezuitów sprowa-
dzonych z Torunia. Jednak¿e stosunkowo szybko upad³a na skutek zamieszek
w kraju. To spowodowa³o, ¿e W³oc³awek pozosta³ bez szko³y do roku 182031.

Na pro�bê obywateli i mieszczan W³oc³awka w³a�nie w 1820 r. Komisja
Edukacji Narodowej ustanowi³a szko³ê wydzia³ow¹ o czterech klasach, a jej
prowadzenie powierzy³a ksiê¿om pijarom sprowadzonym z Radziejowa. W roku
1823�1924 liczy³a ona 154 uczniów i o�miu nauczycieli (piêciu pijarów i trzech
nauczycieli �wieckich). Pijarzy prowadzili placówkê do 1832 r., po czym prze-
sz³a ona pod zarz¹d �wiecki. Zajmowa³a pomieszczenia zamku biskupiego, ofia-
rowanych tej szkole w 1818 r. przez biskupa Franciszka Malczewskiego (1815�
�1818). W roku 1860 placówkê tê przeniesiono w inne miejsce, a rok pó�niej

28 S. K. Olczak, Szko³y parafialne w archidiakonacie w³oc³awskim w drugiej
po³owie XVI i pierwszej XVII wieku, art. cyt., s. 162.

29 S. K. Olczak, Szkolnictwo parafialne w Wielkopolsce w XVII i XVIII wieku...,
dz. cyt., s. 77�78.

30 Tam¿e, s. 79�80; S. Chodyñski, Opisy ko�cio³ów diecezji kujawsko-kaliskiej
zamieszczane przy schematyzmach diecezji kujawsko-kaliskiej w latach 1873�1893,
W³oc³awek 1903, s. 15�16.

31 S. Chodyñski, Szko³a Katedralna W³oc³awska..., dz. cyt., s. 130�131.
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w jej pomieszczeniach za³o¿ono czteroklasow¹ szko³ê powiatow¹ realn¹ z kie-
runkiem handlowym. Wkrótce jednak, w 1866 r. szko³ê tê zamieniono na gim-
nazjum realne sze�cioklasowe, a nastêpnie na szko³ê realn¹ sze�cioklasow¹.
W roku 1892 zosta³a ona przeniesiona do Kalisza. Tym samym W³oc³awek
pozosta³ znów bez szko³y32.

W roku 1894 w tym¿e gmachu, za staraniem biskupa Aleksandra Bere-
�niewicza (1883�1902), urz¹dzono szko³ê trzyklasow¹ miejsk¹ z rzemios³a-
mi, o kursie sze�cioletnim. Uczy³a ona stolarstwa i tokarstwa. Jednocze�nie
w tym samym roku powo³ano do ¿ycia dwie szko³y elementarne mêskie dwu-
klasowe o kursie czteroletnim i ni¿sz¹ jednoklasow¹. Powo³ano równie¿ dwie
szko³y elementarne jednoklasowe rz¹dowe dla dziewcz¹t. Oprócz wymie-
nionych dzia³a³y tak¿e szko³y prywatne: dla ch³opców czteroklasowa han-
dlowa p. Andrzejczaka, a dla dziewcz¹t trzy pensje: p. Aleksandry Aspis
(sze�cioklasowa), p. Mas³owskiej (czteroklasowa) i p. Heleny Jezierskiej
(dwuklasowa)33.

Nale¿y tak¿e w tym miejscu wspomnieæ o powsta³ej z inicjatywy biskupa
Stanis³awa Zdzitowieckiego (1902�1927) na pocz¹tku XX w. szko³y przygoto-
wuj¹cej kandydatów do seminarium. Otó¿, uda³o siê mu uzyskaæ zgodê w³adz
carskich na za³o¿enie we W³oc³awku, w 1908 r., ni¿szego seminarium duchow-
nego, które zosta³o nazwane Liceum im. Piusa X. Otrzyma³o ono swój nowy
gmach i podjê³o kszta³cenie kandydatów do wspomnianej uczelni34.

Biskup Zdzitowiecki jako biskup w³oc³awski zwraca³ szczególn¹ uwagê
na m³odzie¿ i jej wychowanie. Od pocz¹tku swej pracy pasterskiej we W³o-
c³awku my�la³ o utworzeniu szko³y prowadzonej przez Ko�ció³ i wychowuj¹cej
w duchu chrze�cijañskim. Podejmowa³ ró¿ne próby za³o¿enia takiej szko³y, ale
w³adze carskie nie wyra¿a³y zgody na uruchomienie podobnej placówki. Za-
mys³ swój móg³ zrealizowaæ podczas trwania wojny �wiatowej, gdy we W³o-
c³awku rz¹dzili Niemcy. W 1916 r. otrzyma³ pozwolenie na utworzenie szko³y
�redniej, któr¹ nazwa³ imieniem ks. Jana D³ugosza. Szko³a ta najpierw mie�ci³a
siê w pa³acu biskupim, a pó�niej � staraniem biskupa � otrzyma³a w³asne oka-
za³e lokum. Biskup Zdzitowiecki zd¹¿y³ w 1925 r. po�wiêciæ fundamenty pod
monumentalny gmach gimnazjum. Po jego �mierci w 1927 r., 7 pa�dziernika
1928 r., biskup W³adys³aw Krynicki (1927�1928) dokona³ po�wiêcenia nowe-
go gmachu, w którym powsta³ Zak³ad Naukowo-Wychowawczy im. ks. Jana
D³ugosza obejmuj¹cy: szko³ê podstawow¹, gimnazjum i liceum. Placówka ta
funkcjonowa³a do wybuchu drugiej wojny �wiatowej. W czasie wojny jej dzia-
³alno�æ zosta³a przerwana, a w zajmowanym przez ni¹ gmachu umieszczono

32 Tam¿e, s. 132�133.
33 Tam¿e, s. 133.
34 Diecezja W³oc³awska 2000, dz. cyt., s. 45; W. Fr¹tczak, Diecezja w³oc³awska

w okresie II wojny �wiatowej, W³oc³awek 2008, s. 101�103.
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niemiecki szpital wojskowy35. Po zakoñczeniu wojny przez kilka lat szko³a ta
prowadzi³a swoj¹ dzia³alno�æ, jednak¿e w³adze komunistyczne w 1961 r. osta-
tecznie j¹ zlikwidowa³y, zabieraj¹c diecezji budynek i lokuj¹c tam Pañstwow¹
Szko³ê Mechaniczn¹ i Samochodow¹ oraz Studium Nauczycielskie36. W roku
1989 diecezja odzyska³a prawo w³asno�ci ca³ego gmachu szko³y i wydzier-
¿awi³a go na potrzeby Zespo³u Szkó³ Samochodowych. Po przekazaniu
przez w³adze miasta budynku szko³y diecezji, otworzono w tym samym roku
Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana D³ugosza, a w 2002 r. publiczne liceum. Od
1 wrze�nia 2003 r. szko³a nosi nazwê Zespo³u Szkó³ Katolickich im. ks. Jana
D³ugosza37.

Je¿eli chodzi o szko³y zakonne, to w XIX w. nie by³y one zbyt liczne ze
wzglêdu na represje po powstaniu styczniowym i dokonan¹ w 1864 r. przez
w³adze carskie kasatê zakonów. Jednak¿e w pierwszej po³owie XIX stulecia
mo¿emy mówiæ o szko³ach prowadzonych w diecezji przez zakon pijarów
w Radziejowie, Wieluniu i W³oc³awku38, franciszkanów we W³oc³awku, Gniew-
kowie i Nieszawie, jezuitów w Bydgoszczy i Gdañsku39. Wysoko postawione
by³y szko³y bogatych opactw Oliwy, Pelplina i Koronowa oraz Gdañska,
a tak¿e wiêkszych miast pruskich, z których nap³ywa³o najwiêcej kandydatów
do kap³añstwa do seminarium w³oc³awskiego40.

Do�æ znan¹ w XIX w. by³a szko³a ojców reformatów we W³oc³awku.
Zakon ten sprowadzi³ w 1625 r. do W³oc³awka biskup Andrzej Lipski (1623�
�1630). Jeszcze za czasów rz¹du pruskiego mieszkañcy W³oc³awka prosili
zakonników, aby otworzyli szko³ê parafialn¹ dla ch³opców. Nie uda³o siê tego
dokonaæ, jednak zamiar ten ponowiono za czasów rz¹du Ksiêstwa Warszaw-
skiego, co zaowocowa³o za³o¿eniem szko³y �redniej w dniu 11 lipca 1814 r.
o trzech oddzia³ach41. Wyk³adano w niej jêzyk ³aciñski, ortografiê ³aciñsk¹,
polsk¹ i niemieck¹, arytmetykê, geografiê, historiê Polski, pocz¹tki jêzyka nie-
mieckiego i francuskiego, retorykê polsk¹ i ³aciñsk¹, pisanie listów w jêzykach
wyk³adanych, naukê katechizmu. Szko³a ta liczy³a w ró¿nym czasie od 140 do
210 uczniów i koñczy³a siê trzydniowym egzaminem publicznym42. Po spro-
wadzeniu zakonu pijarów do W³oc³awka w 1820 r. i za³o¿eniu przez nich szko³y
wydzia³owej, szko³a ojców reformatów, po interwencji Komisji Rz¹dowej

35 W. Fr¹tczak, Diecezja w³oc³awska w okresie II wojny �wiatowej, dz. cyt.,
s. 104�107.

36 Diecezja W³oc³awska 2000, dz. cyt., s. 45.
37 Tam¿e, s. 45.
38 S. Chodyñski, Szko³y OO. Pijarów w Radziejowie i w W³oc³awku, W³oc³awek

1911, s. 5�6.
39 Diecezja W³oc³awska 2000, dz. cyt., s. 46.
40 S. Chodyñski, Szko³a Katedralna W³oc³awska..., dz. cyt., s. 9.
41 S. Chodyñski, Szko³a OO. Reformatów w W³oc³awku, W³oc³awek 1911, s. 7�8.
42 Tam¿e, s. 12.

Ks. Janusz Grê�likowski



345

Wyznañ Religijnych i O�wiecenia Publicznego, sta³a siê szko³¹ elementarn¹
i funkcjonowa³a przez wiele jeszcze lat, do 1865 r.. W tym to roku odsuniêto
zakonników od nauczania i posiadania budynku szkolnego, a szko³ê zajê³a wspo-
mniana komisja i umie�ci³a tam nauczycieli �wieckich43. W pomieszczeniach tej
szko³y, mieszcz¹cej siê przy klasztorze reformatów, urz¹dzono w 1840 r. nie-
dzieln¹ szko³ê dla m³odzie¿y rzemie�lniczej, która mia³a nauczycieli �wieckich,
a zajêcia odbywa³y siê tylko w niedziele i �wiêta. Dzia³a³a ona do roku 186544.

Je¿eli chodzi o szko³ê pijarów w Radziejowie, to w 1832 r. rz¹d odebra³
temu zakonowi szko³y prowadzone na terenie diecezji i odda³ je pod kierownic-
two nauczycieli �wieckich. Pozbawione celu istnienia i dzia³ania zgromadze-
nie zakonne, dot¹d przynosz¹ce istotn¹ korzy�æ o�wiacie, sta³o siê bezczynne.
Z tego powodu niektórzy z jego cz³onków przyjêli obowi¹zki prywatnych
nauczycieli po domach panów, inni przeszli do duchowieñstwa diecezjalnego,
jeszcze inni podjêli pos³ugê parafialn¹45.

Kiedy skoñczy³ siê okres niewoli narodowej i Polska odzyska³a niepodle-
g³o�æ, wiele zespo³ów klasztornych �wieci³o pustkami, st¹d w³adza diecezjalna
godzi³a siê na ich objêcie przez nowe zgromadzenia zakonne, powsta³e g³ównie
w XIX w. Na skutek tego w diecezji znale�li siê salezjanie, którzy objêli klasz-
tor w L¹dzie nad Wart¹, gdzie niebawem za³o¿yli swoje seminarium zakonne.
Tak samo w Kazimierzu Biskupim osiedlili siê misjonarze �wiêtej Rodziny,
otwieraj¹c tam seminarium zakonne, a tak¿e orioni�ci, którzy osiedliwszy siê
w Zduñskiej Woli, za³o¿yli w tym mie�cie swoje seminarium zakonne46. Nale¿y
ponadto wspomnieæ o zgromadzeniu sióstr urszulanek, które za³o¿y³o we W³o-
c³awku w 1916 r. gimnazjum i liceum. Placówki te zosta³y w 1951 r. zamkniête
przez w³adze komunistyczne47.

3. Szko³a Katedralna W³oc³awska

Szko³y katedralne w Polsce pojawiaj¹ siê ju¿ na prze³omie XII i XIII w.
Du¿y ich rozwój obserwuje siê w XII i XIV stuleciu. W latach 1215�1364 by³o
ju¿ w Polsce 13 szkó³ katedralnych oraz 14 przy kolegiatach. W koñcu XV w.
jednych i drugich by³o odpowiednio 17 i 30. Szybka rozbudowa organizacji
parafialnej oraz uchwa³y Soboru Laterañskiego IV z 1215 r., przyczyni³y siê
do przy�pieszonego tworzenia szkó³ parafialnych, w tym tak¿e katedralnych48.

43 Tam¿e, s. 18�24.
44 Tam¿e, s. 32, 40�41.
45 S. Chodyñski, Szko³y OO. Pijarów w Radziejowie i w W³oc³awku, dz. cyt., s. 33�34.
46 Tam¿e, s. 47.
47 Tam¿e, s. 45.
48 A. Vetulani, �redniowieczny Ko�ció³ polski w zasiêgu ³aciñskiej kultury,

Wroc³aw 1948, s. 405.
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Pocz¹tkowo szko³y katedralne przeznaczone by³y dla wy¿szego duchowieñ-
stwa diecezjalnego, pó�niej równie¿ uczy³y siê w nich osoby nieprzeznaczone
do stanu duchownego, aczkolwiek by³a to rzadko�æ49.

Pocz¹tki szko³y katedralnej we W³oc³awku siêgaj¹ XII w. i zwi¹zane s¹
z pocz¹tkami powstania katedry50. Najwiêksza �wietno�æ i rozwój tej placów-
ki przypada na drug¹ po³owê wieku XVI. By³a ona koloni¹ Akademii Krakow-
skiej i z niej miewa³a nauczycieli, a przynajmniej rektora. Pó�niej, kiedy zakon
jezuitów i pijarów pozak³ada³ w wielu miejscach diecezji szko³y, z którymi szko³a
katedralna nie by³a w stanie rywalizowaæ, podupad³a do poziomu szko³y ele-
mentarnej. Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy by³y te¿ walki religijne z protestan-
tami i rozruchy wojenne w kraju, w których to ko�cio³y straci³y wiele dawnych
funduszów, a przez to nie by³y w stanie ³o¿yæ odpowiednich kwot na utrzyma-
nie szko³y51. Upadek szko³y og³osi³ w roku 1711 biskup Felicjan Konstanty
Szaniawski (1706�1720), stwierdzaj¹c, ¿e �nie mia³a ona rektorów z Akademii
Krakowskiej, ludzi uczonych, nauczycieli i uczniów oraz funduszów, a tym sa-
mym by³a zgorszeniem i dawa³a z³y przyk³ad szko³om parafialnym�52. Przez
XVIII stulecie W³oc³awska Szko³a Katedralna sta³a siê szko³¹ prywatn¹ ucz¹-
c¹ ubo¿sz¹ m³odzie¿ miasta W³oc³awka czytania, pisania i liczenia oraz kate-
chizmu i s³u¿enia do Mszy �w. W tym ostatnim celu utrzymywa³a j¹ do 1865 r.
kapitu³a w³oc³awska53. Oprócz szko³y katedralnej nie by³o we W³oc³awku ¿ad-
nej innej szko³y a¿ do XIX w.

W³adze Ksiêstwa Warszawskiego stawia³y liczne przeszkody w funkcjono-
waniu tej placówki, nawet kiedy by³a ona szko³¹ elementarn¹. Prefektura bydgo-
ska w 1808 r. poleci³a kapitule w³oc³awskiej zamkn¹æ szko³ê pod pozorem, i¿
otworzy³a we W³oc³awku szko³ê miejsk¹. Magistrat zaj¹³ dom zajmowany przez
szko³ê na ³a�niê dla wojska, a fundusze przeznaczone na jej utrzymanie chciano
przej¹æ na prowadzenie szko³y miejskiej. Podjête jednak starania przez biskupa
Franciszka Malczewskiego i kapitu³ê katedraln¹ doprowadzi³y do ponownego
uruchomienia szko³y. Utrzymywana z w³asnych dochodów kapitu³y dotrwa³a ona
a¿ do czasu zamkniêcia jej przez nowe rozporz¹dzenia rz¹dowe z 1865 r.54

Pomieszczenia szko³y katedralnej znajdowa³y siê na przestrzeni historii
w ró¿nych budynkach i nie by³y ani wspania³e, ani wygodne55. Po zniszczeniu
wybudowanego w 1736 r. pomieszczenia na szko³ê, kapitu³a podjê³a w 1768 r.

49 Tam¿e, s. 405�406.
50 Diecezja W³oc³awska 2000, dz. cyt., s. 80�81.
51 S. Chodyñski, Szko³a Katedralna W³oc³awska..., dz. cyt., s. 8.
52 Tam¿e, s. 8.
53 Tam¿e, s. 8.
54 Tam¿e, s. 62�63.
55 W pocz¹tkach jej funkcjonowania znajdowa³a siê przy katedrze obok zamku

biskupiego nad Wis³¹. W latach 1435�1453 postawiono nowy budynek na pomiesz-
czenia dla szko³y. Uleg³o on jednak szybkiej dewastacji i w latach 1559�1561 kapitu³a
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decyzjê o budowie nowego obiektu. Przedsiêwziêcie to nie powiod³o siê i nie
zosta³o szybko zrealizowane z powodu braku funduszy. Postanowiono napra-
wiæ dotychczasow¹ siedzibê szko³y, aby mog³a dalej prowadziæ nauczanie. Do
budowy powrócono w 1791 r., powierzaj¹c j¹ pra³atowi Antoniemu Dembow-
skiemu. On to wzniós³ now¹ szko³ê w pobli¿u ko�cio³a �w. Stanis³awa, gdzie
w 1799 r. zosta³a przeniesiona placówka. Dzia³a³a do 1811 r., kiedy to po zarz¹-
dzeniu rz¹dowym reorganizuj¹cym nauczanie szkolne, zosta³a zamkniêta. Dom
szkolny zosta³ wtedy wydzier¿awiony nauczycielowi Fatalskiemu, który
uczy³ tutaj dzieci prywatnie. Po roku jednak magistrat zaj¹³ szko³ê na ³a�niê dla
wojska i zniszczy³ do reszty. Po czym obiekt zosta³ przez kapitu³ê rozebrany,
a plac po budynku sprzedano kupcowi Braunowi, który w 1821 r. wystawi³
tam spichrz56.

Jak wspomniano, szko³a katedralna funkcjonowa³a do 1865 r. Nie maj¹c
od 1811 r. budynku, kapitu³a postanowi³a otworzyæ szko³ê, po rocznej przerwie,
a wiêc w roku 1812, w pomieszczeniach po refektarzu ksiê¿y psa³terzystów.
W tym czasie placówka nie mia³a wiêc sta³ego miejsca i funkcjonowa³a z prze-
rwami. W 1826 r. kapitu³a przeznaczy³a na szko³ê pomieszczenie jednego
z wikariuszy katedralnych i tak by³o a¿ do jej zniesienia57.

Nadzór nad W³oc³awsk¹ Szko³¹ Katedraln¹ sprawowa³ w imieniu kapi-
tu³y i biskupa pra³at scholastyk. Jego obowi¹zkiem by³o uczyæ m³odzie¿ lub
przynajmniej dostarczyæ szkole nauczyciela, czuwaæ nad jego prac¹ w szkole
i obyczajami oraz nad postêpem uczniów w nauce i moralno�ci. Pra³at schola-
styk sk³ada³ ka¿dego roku kapitule sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci. Kapi-
tu³a mia³a prawo wysy³ania swego delegata celem wizytowania szko³y. Prawo
wizytowania szko³y mia³ tak¿e biskup. W 1842 r. sta³y nadzór nad szko³¹ katedral-
n¹ zlecono przebywaj¹cym na sta³e przy katedrze pra³atowi Szremowiczowi
i kanonikowi Malczewskiemu, a w 1851 r. kanonikowi Jórkiewiczowi, gdy¿

wznios³a kolejny obiekt. Miejsce nowej szko³y musia³o byæ jednak niedogodne i zbyt
odleg³e od katedry, gdy¿ biskup Stanis³aw Karnkowski (1567�1581) przeniós³ placów-
kê do innego budynku na ulicê Cyganka, blisko ko�cio³a �w. Witalisa i samej katedry.
W czasie najazdu Szwedów na W³oc³awek w roku 1657 zosta³ spalony dom szkolny.
Wyremontowano go w 1664 r., jednak s³u¿y³ szkole nied³ugo, gdy¿ szybko niszcza³ i nie
nadawa³ siê do celów dydaktycznych. W zwi¹zku z tym na polecenie biskupa Bona-
wentury Madaliñskiego (1681�1691) kapitu³a podjê³a w 1689 r. decyzjê o wybudowaniu
nowego budynku na pomieszczenia dla szko³y. Niemniej budowy nie podjêto, a szko³a
nadal funkcjonowa³a w bardzo zniszczonym budynku. Ponown¹ decyzjê o wybudowa-
niu nowej szko³y kapitu³a podjê³a 3 lutego 1724 r. W tym czasie przeniesiono placówkê
do wynajêtego pomieszczenia prywatnego na mie�cie. Ostatecznie szko³a zosta³a wy-
budowana w 1736 r. w pobli¿u ko�cio³a �w. Stanis³awa. Por. tam¿e, s. 14�15.

56 Tam¿e, s. 18�19; S. Librowski, Diecezja w³oc³awska oraz jej wk³ad w ¿ycie
Ko�cio³a i Narodu, dz. cyt., s. 268.

57 S. Chodyñski, Szko³a Katedralna W³oc³awska..., dz. cyt., s. 19�20.
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pra³at scholastyk otrzyma³ urz¹d wikariusza kapitulnego w innej diecezji. Od
roku 1857 opiekunem szko³y zosta³ kanonik Onufry D¹browski, który by³ pija-
rem i nauczycielem religii w szko³ach rz¹dowych w Kaliszu i we W³oc³awku58.

4. Seminarium Duchowne we W³oc³awku

Instytucja seminariów duchownych w Ko�ciele zrodzi³a siê na Soborze Try-
denckim, który nakaza³ biskupom ordynariuszom zak³adanie zak³adów dla kszta³-
cenia kandydatów do kap³añstwa. By³a to jedna z wa¿niejszych i donios³ych
decyzji tego soboru, podejmuj¹cego reformê i odnowê Ko�cio³a, który dnia 8
maja 1563 r. uchwali³ i przyj¹³ Dekret Cum adolescentium aetas, polecaj¹cy
biskupom powo³ywanie do ¿ycia seminariów duchownych59. Ka¿da diecezja
zosta³a nim zobowi¹zana do posiadania w³asnego seminarium. Chciano w ten
sposób stworzyæ nowe, bardziej optymalne i korzystniejsze ni¿ dot¹d warunki
kszta³cenia i wychowywania kandydatów do kap³añstwa60. Wykonanie zaleceñ
Tridentinum co do powo³ywania seminariów duchownych w poszczególnych
diecezjach zale¿a³o przede wszystkim od biskupów diecezjalnych. W diecezji
w³oc³awskiej realizacj¹ dekretu soborowego zaj¹³ siê gorliwy zwolennik reformy
trydenckiej biskup Stanis³aw Karnkowski, pó�niejszy arcybiskup gnie�nieñski,
który za zgod¹ kapitu³y w³oc³awskiej i zgromadzonego na synodzie duchowieñ-
stwa, dnia 16 marca 1568 r. ufundowa³ i za³o¿y³ Diecezjalne Seminarium W³o-
c³awskie, jako pierwsze na ziemiach tzw. rdzennej Polski, a trzecie w obecnych
granicach naszego pañstwa61. Fundacja seminarium zosta³a zatwierdzona wraz

58 Tam¿e, s. 70; Z. Arentowicz, Z dawnego W³oc³awka, W³oc³awek 1928, s. 33�34.
59 J. Grê�likowski, Seminaria diecezji w³oc³awskiej w �wietle uchwa³ synodów

potrydenckich, �Studia W³oc³awskie�, t. 3, (2000), s. 347�359.
60 W. Góralski, Przygotowanie kandydatów do kap³añstwa w diecezji p³ockiej

w �wietle potrydenckich synodów diecezjalnych, �Studia P³ockie�, t. 22, (1994), s. 67.
61 Tekst fundacji Seminarium W³oc³awskiego zamie�ci³y statuty synodalne z 1568

r.: �Duchowieñstwo diecezji w³oc³awskiej, zebrane na synodzie we W³oc³awku 16 marca
1568 r., pod przewodnictwem biskupa Stanis³awa Karnkowskiego, uchwala fundacjê
seminarium duchownego, zaproponowan¹ przez tego¿ biskupa�. Acta Synodi Dioece-
sanae Wladislaviae anno 1568 per Stanislaum Karnkowski episcopum celebratae,
w: Z. Chodyñski, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis Pomeraniae, Warszawa
1890, s. 79; W. Kujawski, W³oc³awek w czasach nowo¿ytnych i jego dzieje ko�cielne,
w: W³oc³awek. Dzieje miasta miasta, red. J. Staszewski, t. I, W³oc³awek 1999, s. 252;
S. Librowski, W³a�ciwie, które seminarium w Polsce jest najstarsze?, �Archiwa, Bibliote-
ki i Muzea Ko�cielne�, 17 (1968), s. 185�189; S. Librowski, Czterechsetlecie erekcji Semi-
narium W³oc³awskiego (1569�1969), �Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko�cielne�, 18 (1969),
s.125�132; S. Librowski, Dekret Soboru Trydenckiego o seminariach i pierwsze semina-
ria diecezjalne w Polsce, �Ateneum Kap³añskie�, 72 (1969), z. 2, s. 218�231; A. Petrani,
Nauka prawa kanonicznego w Polsce w XVIII i XIX wieku, Lublin 1961, s. 14�15.
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ze statutami synodu, które zosta³y przez biskupa Karnkowskiego przes³ane do
Stolicy Apostolskiej do zatwierdzenia przez papie¿a Piusa V62.

Posiadaj¹c potwierdzenie fundacji seminarium, po rocznych przygotowa-
niach i realizacji zaplanowanych na synodzie oraz przewidzianych pó�niej �rod-
ków materialnych, dnia 16 sierpnia 1569 r., na zebraniu generalnym kapitu³y
katedralnej i za jej zgod¹, biskup Karnkowski wyda³ dokument erekcyjny Se-
minarium Duchownego we W³oc³awku63.

Seminarium zaczê³o funkcjonowaæ zaraz po swej fundacji, a przynajmniej
po erekcji64. Brak nale¿ytego pomieszczenia, zarazy nawiedzaj¹ce miasto oraz
brak trwa³ego funduszu na utrzymanie uczelni nie sprzyja³y jej rozwojowi. Na
skutek powy¿szych okoliczno�ci biskup Karnowski nie zdo³a³ rozwin¹æ swego
dzie³a, a powsta³e trudno�ci powa¿nie zachwia³y bytem i funkcjonowaniem
seminarium. Przechodz¹c w 1581 r. na stolicê gnie�nieñsk¹, pozostawi³ je bez
profesorów i alumnów65.

Nastêpcy biskupa Karnkowskiego na stolicy biskupiej we W³oc³awku
kontynuowali w ró¿ny sposób i z ró¿nym powodzeniem dzie³o swego po-
przednika66. Nowej erekcji seminarium duchownego dokona³ 31 grudnia 1719 r.
biskup Konstanty Felicjan Szaniawski (1707�1720), powierzaj¹c je pieczy
zgromadzeniu zakonnemu Misjonarzy �w. Wincentego à Paulo, którzy

62 Acta Synodi Dioecesanae Wladislaviae anno 1568 per Stanislaum Karn-
kowski episcopum celebratae, w: Z. Chodyñski, Statuta synodalia, s. 79; Por. S. Li-
browski, Czterechsetlecie fundacji Seminarium W³oc³awskiego, s. 183.

63 Dokument erekcyjny seminarium zosta³ zatytu³owany: �Stanis³aw Karnkowski,
biskup w³oc³awski, za zgod¹ miejscowej kapitu³y katedralnej, wystawia dokument
erekcyjny dla ufundowanego w dniu 16 marca 1568 roku Seminarium Duchownego we
W³oc³awku, w którym okre�la jego organizacjê i zapewnia mu byt materialny�. Orygina³
znajduje siê w Archiwum Diecezji W³oc³awskiej, bez sygnatury. Pergamin zapisany na
4 kartach plus 2 karty ochronne, podpisany przez biskupa za³o¿yciela. Opatrzony pie-
czêci¹ woskow¹ biskupa Karnkowskiego i kapitu³y w³oc³awskiej, które wisz¹ na jedwab-
nym sznurze, za³o¿onym wzd³u¿ grzbietu dokumentu. Por. S. Librowski, Czterechsetlecie
erekcji Seminarium W³oc³awskiego, dz. cyt., Lublin 1968, s. 127; S. Szczeblewski, Semi-
naria duchowne w diecezji w³oc³awskiej, �Ateneum Kap³añskie�, 72 (1969), z. 2, s. 238.

64 S. Librowski, Dekret Soboru Trydenckiego o seminariach i pierwsze seminaria
diecezjalne w Polsce, dz. cyt., s. 225. Dekret Soboru Trydenckiego o seminariach i pierw-
sze seminaria diecezjalne w Polsce, �Ateneum Kap³añskie�, 72 (1969), z. 2, s. 218�231

65 Por. S. Chodyñski, Seminarium w³oc³awskie, W³oc³awek 1904, s. 194�195;
S. Librowski, Czterechsetlecie fundacji Seminarium W³oc³awskiego, dz. cyt., s. 183.

66 Przede wszystkim podejmowali trud zapewnienia seminarium odpowiednich
�rodków materialnych na jego utrzymanie. Nale¿y tutaj wspomnieæ biskupa Paw³a
Wo³uckiego (1616�1622), który podj¹³ siê budowy specjalnego gmachu dla uczelni i za
jego przyczyn¹ Seminarium W³oc³awskie w 1619 r. otrzyma³o w³asny, piêtrowy budy-
nek na potrzeby uczenia kleryków. Zas³ugi dla rozwoju tej uczelni ma równie¿ biskup
Maciej £ubieñski (1631�1641). Niektórzy biskupi w XVII i XVIII w. wysy³ali i kszta³cili
zg³aszaj¹cych siê kandydatów do kap³añstwa w kolegiach jezuickich w Braniewie,
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wówczas uchodzili za najlepszych kierowników seminariów diecezjalnych67.
Do pracy w Seminarium W³oc³awskim zosta³o powo³anych czterech misjona-
rzy: prefekt, dwóch profesorów i brat zakonny do prowadzenia gospodarstwa
seminaryjnego. Od tego czasu rozpocz¹³ siê dla tej uczelni jakby nowy czas.
Misjonarze przyjmowali do seminarium najchêtniej absolwentów z kolegiów
jezuickich, które pod wieloma wzglêdami dorównywa³y szko³om akademic-
kim. Przybywali wiêc kandydaci dobrze przygotowani nie tylko w zakresie
nauk ogólnych, ale równie¿ w zakresie filozofii i teologii. Misjonarzom pozosta-
wa³o tylko uzupe³niæ te wiadomo�ci i praktycznie przygotowaæ kandydatów do
przysz³ej pracy kap³añskiej. Najwiêcej uwagi po�wiêcali oni formacji ducho-
wej alumnów oraz uczeniu teologii moralnej, kaznodziejstwa, katechizowania,
udzielania sakramentów, przepisów liturgicznych i �piewu. Na zdobycie tych
umiejêtno�ci do 1808 r. przeznaczono dwa lata studiów. W 1809 r. biskup Fe-
liks Tomasz Lewiñski (1784�1818) przed³u¿y³ czas studiów w seminarium do
trzech lat, w 1818 r. � do czterech. Rocznie przez prawie ca³y okres XIX w.
przyjmowano do seminarium ok. 25 alumnów. Poziom uczelni zale¿a³ w du¿ym
stopniu od naukowego przygotowania profesorów i ich liczby. Od 1819 r. by³o
ich trzech, od 1826 r. � piêciu, a od 1830 r. � sze�ciu. Prawie do koñca XVIII
w. nie u¿ywano podrêczników. Alumni korzystali z notatek profesorów albo
w³asnych zapisków. Do podrêczników zaczêto siêgaæ z pocz¹tkiem XIX stu-
lecia. By³y to najczê�ciej t³umaczenia z dzie³ obcych lub podrêczniki uk³adane
przez polskich misjonarzy �w. Wincentego à Paulo68.

Zgromadzenie misjonarzy �w. Wincentego à Paulo prowadzi³o Semina-
rium W³oc³awskie przez okres 145 lat, do momentu wydania ukazu carskiego
z 8 listopada 1864 r., znosz¹cego klasztory w Królestwie Polskim. Ukaz ten
obj¹³ swym zasiêgiem tak¿e piêciu misjonarzy prowadz¹cych i pracuj¹cych
w seminarium. Dwóch m³odszych wiekiem przesz³o do pracy parafialnej,
a starsi pozostali w seminarium i w dalszym ci¹gu � za przyzwoleniem w³adz
carskich � spe³niali swoje obowi¹zki. W celu uzupe³nienia grona profesorskie-
go, biskup Micha³ Marczewski (1856�1867) od pocz¹tku roku seminaryjnego
1866/67 powo³a³ do pracy w tej placówce ksiê¿y z duchowieñstwa diece-
zjalnego � Zenona i Stanis³awa Chodyñskich. Biskup Marczewski wyst¹pi³
równie¿ do w³adz carskich o pozwolenie na kierowanie seminarium przez
pewien czas dotychczasowemu prefektowi misjonarzowi Franciszkowi

Wilnie, Krakowie, a tak¿e w Rzymie, Wiedniu i Augsburgu. To powodowa³o, i¿ Semina-
rium Duchowne we W³oc³awku nie rozwija³o siê, a chyli³o siê ku upadkowi. Por.
J. Grê�likowski, Recepcja reformy trydenckiej w diecezji w³oc³awskiej w �wietle
ustawodawstwa synodalnego, W³oc³awek 2000, s. 402; S. Chodyñski, Seminarium
w³oc³awskie, dz. cyt., s. 32�38.

67 S. Chodyñski, Seminarium w³oc³awskie, dz. cyt., s. 32�38; S. Szczeblewski,
Seminaria duchowne diecezji w³oc³awskiej, art. cyt., s. 241�242.

68 S. Chodyñski, Seminarium w³oc³awskie, dz. cyt., s. 38�40.
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P³oszczyñskiemu. Mia³ on wprowadziæ ksiê¿y Chodyñskich w trudn¹ sztukê
prowadzenia i zarz¹dzania seminarium. Pe³ni³ on swoj¹ funkcjê � za zgod¹
w³adz carskich � do �mierci, która nast¹pi³a w 1873 r., a wiêc jeszcze przez
dziewiêæ lat69. Po nim kierownictwo seminarium i urz¹d rektora obj¹³ najpierw
Zenon w latach 1873�1888, a potem, w latach 1888�1908, Stanis³aw Chodyñ-
ski70. Jego nastêpc¹ zosta³ w roku 1908 ks. Idzi Radziszewski, pó�niejszy rek-
tor Akademii Duchowej w Petersburgu, który przed objêciem rektorstwa �
z polecenia biskupa Stanis³awa Zdzitowieckiego odby³ podró¿ zagraniczn¹ ce-
lem bli¿szego poznania seminariów duchownych w Belgii, Niemczech, Austrii
i Szwajcarii71. Oni to, wespó³ z innymi ksiê¿mi diecezji w³oc³awskiej, wtedy
zwanej kujawsko-kalisk¹, stworzyli na prze³omie XIX i XX stulecia przy W³o-
c³awskim Seminarium Duchownym najsilniejszy o�rodek my�li teologicznej na
ziemiach polskich72. To miêdzy innymi pozwoli³o, i¿ z inicjatywy ks. Idziego
Radziszewskiego, powsta³ w lutym 1918 r. w�ród Polonii w Petersburgu Ko-
mitet Organizacyjny Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie. Jego pierwszym
rektorem zosta³ w³a�nie kap³an diecezji w³oc³awskiej ks. Idzi Radziszewski
(1918�1922), który wraz z czterema kap³anami diecezji w³oc³awskiej przyby³
do Lublina i utworzy³ Katolicki Uniwersytet Lubelski73. Celem nowo utworzo-
nej instytucji by³o prowadzenie badañ naukowych w duchu harmonii miêdzy
nauk¹ a wiar¹, kszta³cenie kadry inteligencji katolickiej oraz podnoszenie naro-
du na wy¿szy poziom ¿ycia religijnego i intelektualnego. Dewiz¹ uczelni sta³o
siê i do dzi� jest has³o Deo et Patrie � Bogu i Ojczy�nie74. Warto w tym
miejscu zauwa¿yæ, i¿ z W³oc³awskiego Seminarium Duchownego wychodzili

69 S. Szczeblewski, Seminaria duchowne w diecezji w³oc³awskiej, art. cyt., s. 243�244.
70 S. Szczeblewski, Seminaria duchowne w diecezji w³oc³awskiej, art. cyt.,

s. 247; S. Librowski, Dekret Soboru Trydenckiego o seminariach, art. cyt., s. 225�226.
71 K. Rulka, Rektorzy, wicerektorzy, prefekci seminarium w³oc³awskiego, w: 425

lat Wy¿szego Seminarium Duchownego we W³oc³awku. Profesorowie i moderatorzy
XX wieku, pr. zb. pod red. W. Hanca i K. Rulki, W³oc³awek 1997, s. 133.

72 W. Dudek, Teologiczno-naukowy dorobek W³oc³awskiego Seminarium Du-
chownego, AK 72 (1969), s. 267�300; W. Kujawski, W³oc³awek w czasach nowo¿yt-
nych i jego dzieje ko�cielne, s. 258.

73 Czterech rektorów Katolickiego Uniwersytet Lubelskiego pochodzi³o z grona
profesorów Seminarium W³oc³awskiego: ks. Idzi Radziszewski (1918�1922), ks. Józef
Kruszyñski (1925�1933), ks. Antoni Szymañski (1933�1942) i ks. Józef Iwanicki (1952�
�1956). Nawi¹zane i ugruntowane przez lata zwi¹zki z tym katolickim uniwersytetem
przetrwa³y do dzi�. Alumni w³oc³awscy zdobywali tam stopnie magisterskie, doktor-
skie i habilitacje, z absolwentów KUL-u wywodzi siê znaczna czê�æ grona profesorskie-
go, które obecnie zatrudnione jest na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Miko³aja
Kopernika w Toruniu, gdy¿ Wy¿sze Seminarium Duchowne we W³oc³awku wesz³o
w struktury tego¿ wydzia³u i w nich obecnie dzia³a.

74 Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dêbiñ-
ski, W. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2006, s. 7�8.
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profesorowie, którzy tworzyli kadrê naukow¹ i dydaktyczn¹ w Petersburgu,
Warszawie, £odzi, Lublinie, Krakowie, Czêstochowie, L¹dzie nad Wart¹,
Kazimierzu Biskupim, Bydgoszczy czy Toruniu, na uniwersytetach krajowych
i zagranicznych, w seminariach diecezjalnych i zakonnych75.

Od samego pocz¹tku swej pracy w Seminarium W³oc³awskim bracia Cho-
dyñscy starali siê pod�wign¹æ placówkê z upadku materialnego i podnie�æ jej
poziom naukowy. Odpowiednio do potrzeb przed³u¿ano lata nauki z czterech
do piêciu, z wyra�nym podzia³em na 2 lata filozofii i 3 lata teologii. By³o to
podyktowane potrzeb¹ lepszego przygotowania intelektualnego i duchowego
przysz³ych kap³anów diecezji w³oc³awskiej. Jednocze�nie pod koniec XIX w.
da³o siê zauwa¿yæ wzrastaj¹c¹ z ka¿dym rokiem liczbê kleryków, co wymaga-
³o powiêkszenia pomieszczeñ seminaryjnych, gdy¿ dotychczasowy budynek �
wybudowany w roku 1843 � nie by³ w stanie pomie�ciæ wszystkich alumnów.
Tote¿ dziêki staraniom rektora ks. Stanis³awa Chodyñskiego wzniesiono w 1882 r.
piêtrowe skrzyd³o przeznaczone na mieszkania dla kleryków. Natomiast sze�æ
lat pó�niej postawiono piêtrowy budynek mieszcz¹cy kuchniê, refektarz i sale
wyk³adowe na górze, a nieco pó�niej, w latach 1899�1900, okaza³y budynek
frontowy wzd³u¿ ul. Seminaryjnej (obecnie Prymasa Stanis³awa Karnkow-
skiego). Zwiêkszaj¹ca siê liczba alumnów spowodowa³a, ¿e w 1908 r. dobudo-
wano do tego budynku drugie piêtro76.

Wielkim wydarzeniem dla W³oc³awskiego Seminarium Duchownego by³o
ukazanie siê w 1909 r. pierwszego zeszytu czasopisma teologicznego �Ateneum
Kap³añskie�, które powsta³o z inicjatywy ówczesnego rektora seminarium, ks.
Idziego Radziszewskiego, pó�niejszego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego. By³o ono dla profesorów w³oc³awskich bod�cem do pracy naukowej,
a dla alumnów okazj¹ do wdra¿ania siê do powa¿nej lektury teologicznej77.

Ksiê¿a diecezjalni przejmuj¹c seminarium, zachowywali zaprowadzone
i zakorzenione dawne zwyczaje misjonarskie i ustawy biskupów w³oc³awskich
reguluj¹ce funkcjonowanie i utrzymanie placówki. Dopiero w 1884 r. biskup
Aleksander Bere�niewicz wprowadzi³ pewne zmiany, a nastêpnie biskup Sta-
nis³aw Zdzitowiecki wyda³ dla tej uczelni nowe konstytucje i regulamin, opra-
cowane bardzo sumiennie przez komisje profesorów, oparte na wskazaniach
trydenckich, na nowych zarz¹dzeniach Stolicy Apostolskiej i na dawnych usta-
wach i zwyczajach diecezjalnych78.

75 W. Hanc, Sympozjum z okazji 425 rocznicy powstania Wy¿szego Seminarium
Duchownego we W³oc³awku, w: 425 lat Wy¿szego Seminarium Duchownego we W³o-
c³awku..., dz. cyt., s. 75�76; Por. Informator Wydzia³u Prawa, Prawa Kanonicznego
i Administracji KUL, Lublin 2005, s. 15�16.

76 S. Szczeblewski, Seminaria duchowne diecezji w³oc³awskiej, art. cyt., s. 244.
77 J. Bagrowicz, Wyk³adowcy pedagogiki i katechetyki (do 1939 r.), w: 425 lat

Wy¿szego Seminarium Duchownego we W³oc³awku..., dz. cyt., s. 47�48.
78 S. Szczeblewski, Seminaria duchowne diecezji w³oc³awskiej, art. cyt., s. 247.
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Seminarium W³oc³awskie dziêki wysokiemu poziomowi naukowemu
znalaz³o siê w okresie miêdzywojennym w czo³ówce seminariów duchownych
w Polsce. Doceni³y to w³adze pañstwowe, przyznaj¹c mu w 1927 r. prawa
szko³y wy¿szej, równoznaczne z prawami fakultetów teologicznych na uni-
wersytetach79.

W ostatnim roku przed wybuchem II wojny �wiatowej w Wy¿szym Semi-
narium Duchownym we W³oc³awku pracowa³o 15 ksiê¿y profesorów oraz kszta³-
ci³o siê ponad 100 alumnów. Dnia 7 X 1939 r. Niemcy aresztowali wszystkich
profesorów i 22 alumnów, którzy nie zwa¿aj¹c na niebezpieczeñstwa, rozpoczêli
normalne studia seminaryjne. Aresztowani byli najpierw przetrzymywani w L¹-
dzie, a potem zostali wywiezieni do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie
wiêkszo�æ z nich ponios³a �mieræ mêczeñsk¹80. Po wojnie seminarium rozpoczê-
³o zajêcia 4 IV 1945 r. na plebani w Lubrañcu (liczy³o ono wtedy 36 alumnów).
Jego organizacj¹ zaj¹³ siê ks. Stefan Wyszyñski pó�niejszy prymas Polski.
W maju 1945 r. przeniesiono je do W³oc³awka. Do roku 1959 nauka trwa³a 5 lat,
a w tym roku przed³u¿ono j¹ do 6 lat i tak jest do dzisiaj81.

5. Seminarium Duchowne w Kaliszu

Po zmianach granic diecezji w³oc³awskiej w 1818 r., kiedy to Kalisz, obok
W³oc³awka, sta³ siê stolic¹ biskupstwa kujawsko-kaliskiego, biskup Andrzej
Wo³³owicz (1819�1822) podj¹³ wysi³ki zmierzaj¹ce do utworzenia drugiego �
oprócz Seminarium W³oc³awskiego, którego nie móg³ i nie chcia³ przenosiæ do
Kalisza � Seminarium Diecezjalnego w Kaliszu. W maju 1820 r. wyst¹pi³ do
rz¹du o zgodê na jego utworzenie. Ówczesna Komisja Rz¹dowa ds. Wyznañ
Religijnych i O�wiaty Publicznej pozwoli³a u¿yæ na ten cel po³owê klasztoru
bernardynów w Kaliszu, który nale¿a³o wyremontowaæ. Biskup Wo³³owicz
pragn¹c doprowadziæ swój zamiar do skutku, podj¹³ siê przeprowadzenia ta-
kiego remontu, organizuj¹c pewne �rodki pieniê¿ne na uruchomienie semina-
rium. Jednak nie zdo³a³ go urzeczywistniæ, gdy¿ 9 marca 1822 r. zmar³82.

Jego nastêpca biskup Józef Szczepan Ko�mian (1823�1831) nie by³
zainteresowany uruchomieniem seminarium w Kaliszu. Powodowane to by³o
tym, i¿ bardziej upodoba³ sobie opactwo po cystersach w L¹dzie nad Wart¹.
Tutaj zamierza³ przenie�æ swoj¹ rezydencjê z Kalisza i za³o¿yæ seminarium
duchowne. Jednak i jego zamiary nie zosta³y zrealizowane. Ideê utworzenia

79 Por. S. Chodyñski, Seminarium w³oc³awskie, dz. cyt., s. 45.
80 Por. S. Szczeblewski, Seminaria duchowne diecezji w³oc³awskiej, art. cyt., s. 247�

�248; Por. W. Fr¹tczak, Diecezja w³oc³awska w okresie II wojny �wiatowej, dz. cyt., s. 90.
81 Por. S. Szczeblewski, Seminaria duchowne diecezji w³oc³awskiej, art. cyt., s. 248.
82 Por. S. Chodyñski, Seminarium w³oc³awskie, dz. cyt., s. 308�309.
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seminarium w Kaliszu podj¹³ tak¿e i jego nastêpca na stolicy biskupiej �
biskup Walenty Tomaszewski (1836�1850). Godz¹c siê z losem oddzielaj¹-
cym biskupa od swej w³oc³awskiej katedry i seminarium, wznowi³ starania
i wysi³ki zmierzaj¹ce do otwarcia uczelni kleryckiej w Kaliszu. 30 listopada
1838 r. przes³a³ on do g³ównego dyrektora Komisji Spraw Wewnêtrznych
i O�wiaty Publicznej projekt podzia³u seminarium we W³oc³awku i utworze-
nia nowego seminarium w Kaliszu przy ko�ciele �w. Miko³aja, w gmachu po
kanonikach regularnych, zniesionych tutaj w roku 1818. Chcia³, aby klerycy
nale¿¹cy do diecezji kujawsko-kaliskiej, czyli w³oc³awskiej, uczyli siê na pierw-
szym i drugim roku w Kaliszu, a na trzecim i czwartym we W³oc³awku.
Dzia³ania te jednak nie by³y dobrze przemy�lane ani do�æ stanowczo po-
pierane i dlatego równie¿ nie przynios³y spodziewanego rezultatu83. Dostrze-
gaj¹c jednak potrzebê powo³ania takiego seminarium, biskup Tomaszewski
postanowi³ zorganizowaæ aspiruj¹cym do seminarium przy klasztorze ber-
nardynów w Kaliszu seminarium przygotowawcze, które nazwa³ Szko³¹ Przy-
gotowawcz¹ do Stanu Duchownego. Uczono w niej przez dwa lata jêzyka
³aciñskiego, logiki, filozofii oraz �piewu i ceremonii ko�cielnych. Uczelniê
otworzono w 1839 r., a nadzór nad ni¹ powierzono oficja³owi i konsystorzo-
wi. Sam biskup napisa³ seminarzystom regulamin i wyda³ go 15 pa�dziernika
1840 r. jako �rozporz¹dzenie dla aspirantów do seminarium sposobi¹cych siê
w Kaliszu�84. Po dwóch latach nauki przygotowuj¹cy siê do kap³añstwa
mogli przej�æ na dalsze studia do Seminarium Duchownego we W³oc³awku.
W szkole tej przez okres ponad dziesiêciu lat przygotowywa³o siê do kap³añ-
stwa ka¿dego roku od siedmiu do piêtnastu kleryków85.

Wraz ze �mierci¹ biskupa Tomaszewskiego, 18 stycznia 1850 r., semina-
rium w Kaliszu, a raczej Szko³a Przygotowuj¹ca do Stanu Duchownego, prze-
sta³a istnieæ. Powodem takiego stanu rzeczy by³o to, i¿ biskup Jan Micha³
Marszewski � nastêpca biskupa Tomaszewskiego � pochodz¹cy z W³oc³awka
postanowi³ nie przenosiæ siê do Kalisza. Pozostaj¹c we W³oc³awku, pozyska³
od rz¹du czê�æ dawnego zamku biskupiego i jako biskup kujawsko-pomorski
zacz¹³ rezydowaæ przy katedrze w³oc³awskiej. Seminarium kaliskie za� usta-
nowione dla pos³ugi ko�cielnej biskupów, gdy ci tam rezydowali, sta³o siê
niepotrzebne. Po roku 1865 pa³ac biskupi w Kaliszu wraz z dobrami zosta³
zabrany, co sk³oni³o tak¿e pó�niejszych biskupów kujawsko-kaliskich do
sta³ego przebywania we W³oc³awku86.

83 Por. tam¿e, s. 309.
84 Tam¿e, s. 312�313.
85 Por. tam¿e, s. 315.
86 Por. tam¿e, s. 315.
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*  *  *

Przed³o¿ony obraz dzia³alno�ci i organizacji szkolnictwa i o�wiaty w die-
cezji w³oc³awskiej w XIX i pocz¹tku XX wieku przybli¿a jeden z wa¿niejszych
obszarów ¿ycia, dzia³alno�ci i misji Ko�cio³a w³oc³awskiego tamtego okresu.
Ukazuje troskê biskupów w³oc³awskich o tê istotn¹ dziedzinê ¿ycia ko�cielne-
go oraz ich aktywno�æ, zabiegi i wysi³ki na rzecz wychowania i edukacji kan-
dydatów do kap³añstwa, jak i wiernych �wieckich. Najpierw nale¿y zauwa¿yæ
zabiegi biskupów w³oc³awskich o przygotowanie kandydatów do stanu duchow-
nego, co odzwierciedla³o siê w dzia³alno�ci i funkcjonowaniu Seminarium
Duchownego we W³oc³awku, a tak¿e w wysi³kach maj¹cych na celu zorga-
nizowanie Seminarium Duchownego w Kaliszu, kiedy to miasto sta³o siê
niejako stolic¹ biskupstwa kujawsko-kaliskiego. Szkolnictwo i nauczanie pro-
wadzone w diecezji obejmowa³o równie¿ wiernych �wieckich. Na jej terenie
istnia³o i dzia³a³o wiele rodzajów szkó³, o ró¿nym poziomie i o ró¿nym zna-
czeniu, poczynaj¹c od szkó³ parafialnych, szko³y katedralnej oraz szkó³ zakon-
nych. Instytucje te odegra³y znacz¹c¹ rolê � mimo rozlicznych trudno�ci
politycznych i organizacyjnych � w kszta³towaniu ludzkiego ducha, szerzeniu
o�wiaty i kultury, jak te¿ realizowaniu misji ewangelizacyjnej.

Summary

EDUCATIONAL SYSTEM AND EDUCATION IN THE DIOCESE

OF WLOCLAWEK IN 19TH AND THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY

Sphere bring up children, educational system and education to belong doubtless
to the most important species human life. Decide also important problem to life, activity
and mission of universal and local Church. It to relate also to the Church of W³oc³awek
in 19th and the beginning of the 20th century, where causes connected with educational
system, to bring up children and education determined important sphere the legisla-
tion activity of the Bishops of W³oc³awek, just as organizational and priesthood acti-
vity of clergy and convents. This activity to has first preparing candidates for clergy
and next teaching and education faithful, especially children and young people. The-
refore in the region of diocese were and were active many kinds of school, on different
standard and meaning, to start by parishes schools, cathedral school, convents scho-
ols, and at the end clergy seminary. This activity was inscribe in realization evangelical
mission and made one from important fields organizational and priesthood activity.
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Ks. dr hab. Janusz GRÊ�LIKOWSKI � ur. 28 marca 1954 r., w Toruniu, wy�wiê-
cony na kap³ana we W³oc³awku w 1979 r. Studia na Wydziale Prawa Kanonicznego
KUL-u w latach 1980�1983. Magister teologii (1979), magister prawa kanonicznego
(1983), doktor nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego (1984), profesor Wy¿-
szego Seminarium Duchownego we W³oc³awku (od 1986), oficja³ S¹du Biskupiego we
W³oc³awku (od 1992), doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa kanonicz-
nego (2000), profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Historii Ko�cielnego Prawa
Polskiego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wy-
szyñskiego w Warszawie (od 2001), profesor nadzwyczajny i kierownik Zak³adu Prawa
Kanonicznego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toru-
niu (od 2001), profesor nadzwyczajny w Wy¿szej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej
we W³oc³awku (2002). Aktualnie pe³ni funkcjê oficja³a S¹du Biskupiego we W³oc³awku
oraz kieruje Katedr¹ Historii Ko�cielnego Prawa Polskiego UKSW i Zak³adem Prawa
Kanonicznego UMK. Autor rozprawy monograficznej Recepcja reformy trydenckiej
w diecezji w³oc³awskiej w �wietle ustawodawstwa synodalnego (2000), publikacji
ksi¹¿kowych: Czy w Ko�ciele s¹ rozwody? Informator dla wnosz¹cych sprawê o nie-
wa¿no�æ ma³¿eñstwa, W³oc³awek 2001; Przed nami ma³¿eñstwo. Informator dla pra-
gn¹cych zawrzeæ ma³¿eñstwo, W³oc³awek 2002; Co po rozwodzie? Duszpasterze
i wierni �wieccy wobec ma³¿eñstw niesakramentalnych i kanonicznego procesu
o stwierdzenie niewa¿no�ci ma³¿eñstwa, Czêstochowa 2005; �wiêtowanie Dnia
Pañskiego, Toruñ 2005; ksi¹¿ki pod swoj¹ redakcj¹: Prawo pogrzebowe. Artyku³y
problemowe i przepisy prawne, Wydawnictwo Prawnicze �Leges� 2005 oraz ponad
300 artyku³ów naukowych, popularno-naukowych i prawno-duszpasterskich w pozy-
cjach ksi¹¿kowych i czasopismach.

Ks. Janusz Grê�likowski



357

Ks. Jan Józef Janicki � Kraków � Kielce

�WIÊTY MICHA£ ARCHANIO£

� PATRON MIASTA I GMINY S£OMNIKI.
HISTORYCZNE I TEOLOGICZNE ZNACZENIE HERBU

Zrozumia³e, bo wyp³ywaj¹ce z naszej natury, jest istniej¹ce w nas pragnie-
nie poznania w³asnych korzeni, a wiêc historii swojej rodziny, wspólnoty � spo-
³eczno�ci lokalnej w której przysz³o nam ¿yæ, a nastêpnie narodu i pañstwa.
�wiadomo�æ i znajomo�æ historycznej przesz³o�ci rodzinnej, lokalnej czy naro-
dowej, która umo¿liwia budowanie pomostów miêdzy wszystkimi tymi �prze-
strzeniami� naszego ¿ycia, jest nam przede wszystkim �konieczna do uzyska-
nia poczucia bezpieczeñstwa w otaczaj¹cym nas �wiecie�1. Jan Pawe³ II
w swoim przes³aniu z okazji 50. rocznicy powstania Papieskiego Komitetu
Nauk Historycznych napisa³, i¿ Ko�ció³ zawsze wspiera³ d¹¿enie cz³owieka do
prawdy, piêkna (�wiêto�ci) i dobra, aby w ten sposób �cz³owiek móg³ coraz
pe³niej urzeczywistniaæ stwórczy zamys³ Boga�. Dla realizacji tego celu, uczy³
Papie¿ �z rodu Polaków�, konieczna jest m.in. �solidna wiedza historyczna
o ró¿nych dziedzinach ¿ycia jednostek i wspólnot. Nie ma nic bardziej nietrwa-
³ego ni¿ jednostki czy spo³eczno�ci pozbawione historii. Brak wiedzy o w³asnej
przesz³o�ci nieuchronnie prowadzi jednostkê oraz spo³eczeñstwo do kryzysu
i do utraty to¿samo�ci�2.

�S³omniki, podobnie jak wiele innych miast ma³opolskich, stanowi³y od
XIV w. z mocy prawa wspólnotê lokaln¹, ciesz¹c¹ siê w pañstwie stanowym,
jakim by³a Polska, szerok¹ autonomi¹. Ukszta³towany wówczas uk³ad prze-
strzenny, rynek lokalny i wiêzi kulturowe oddzia³ywaj¹ na miasto po dzieñ dzi-
siejszy�3. Lokacja S³omnik przeprowadzona w 1358 r. przez króla Kazimierza

1 A. Pankowicz, S³omniki. Portret miasta w okresie staropolskim, Kraków 1994, s. 5.
2 Jan Pawe³ II, Przes³anie z okazji 50. rocznicy powstania Papieskiego Komi-

tetu Nauk Historycznych (16 IV 2004), �L �Osservatore Romano�, 25 (2004), nr 6, s. 7.
3 A. Pankowicz, S³omniki. Portret miasta..., dz. cyt., s. 5. Dopowiedzmy: �oddzia-

³ywaj¹ na miasto i jego mieszkañców�.

�Kieleckie Studia Teologiczne�
8 (2009), s. 357�373
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Wielkiego ([1310] � 1333�1370) sprawi³a, ¿e z mocy prawa zosta³a utworzona
wspólnota lokalna, która uzyska³a �w warunkach pañstwa stanowego swobo-
dy samorz¹dowe i mo¿liwo�æ zarz¹dzania powierzonym jej maj¹tkiem�4. Wy-
tyczenie rynku, który powsta³ na planie kwadratu, i ulic przyrynkowych wy-
znacza³o zarazem przestrzeñ, na której koncentrowa³o siê ¿ycie spo³eczne
wspólnoty lokalnej. Ko�ció³ parafialny wraz z istniej¹cym do dzi� placem przy-
ko�cielnym, umieszczony na przek¹tnej rynku, powsta³ jako budowla drewnia-
na w latach 1349�1350, daj¹c tym samym pocz¹tek parafii, która stawa³a siê
dla wierz¹cych tej wspólnoty lokalnej centrum ¿ycia duchowego5.

Znakiem i symbolem uto¿samiania siê wspólnoty spo³ecznej-miejskiej
i wspólnoty parafialnej, której �wi¹tynia powsta³a pod wezwaniem �w. Micha-
³a Archanio³a, sta³ siê herb miasta przedstawiaj¹cy w zbroi dowódcê wojsk
niebiañskich walcz¹cych z szatanem, Micha³a Archanio³a.

Takie pe³ne zespolenie w jednej osobie patrona parafii i miasta, nie jest w�ród miast
królewskich przypadkiem czêstym. Zachowane rysunki pieczêci miejskiej z 1544
i 1657 roku przedstawiaj¹ postaæ Micha³a Archanio³a z rozpostartymi skrzyd³ami
i mieczem w prawym rêku. Lewa trzyma wagê symbol sprawiedliwo�ci, odchylon¹
od poziomu. Ca³a postaæ pochylona w lew¹ stronê, jakby ten ciê¿ar by³ wiêkszy6.

Historyczne i teologiczne spojrzenie na herb miasta S³omniki, podjête
w zwi¹zku z 650. rocznic¹ lokacji (za³o¿enia, prawnego powstania) tego dzisiaj
piêciotysiêcznego ma³opolskiego miasteczka, winno przekonaæ, ¿e herb �to nie
tylko suchy, nic nie mówi¹cy znak u¿ywany dla okre�lenia przynale¿no�ci czy
w³asno�ci, to nie tylko symbol samorz¹du miejskiego wyra¿ony w pieczêci,
ale ¿ywa tradycja przesz³o�ci, przypominaj¹ca minione i u�wiêcone czynami
dzieje, przemawiaj¹ce autorytetem swego wieku, symbolu, a nierzadko i swej
sztuki�7 oraz religijno�ci i wiary mieszkaj¹cych tu ludzi.

1. Historia herbu S³omnik

Ka¿dy cz³owiek jest ze swej natury m.in. istot¹ spo³eczn¹, a wiêc ¿yj¹c¹
nie na samotnej wyspie, lecz po�ród innych, z innymi, dla siebie i dla drugich,
z którymi tworzy wspólnotê ma³¿eñsk¹, rodzinn¹, wspólnotê miejsk¹, wiejsk¹,
narodow¹, pañstwow¹, polityczn¹ oraz wspólnotê religijn¹, która w naszym
polskim i europejskim wymiarze najczê�ciej stanowi wspólnotê parafialn¹ �

4 Tam¿e, s. 8. Autor pisze, ¿e �zaginiêcie dokumentu lokacyjnego w pocz¹tkach
XIX wieku nie pozwala na dok³adne prze�ledzenie procesu lokacji� (tam¿e).

5 Por. tam¿e, s. 9.
6 Tam¿e.
7 Stwierdzenie prof. dra M. Haisiga, cyt. za: A. Plewako, J. Wanag, Herbarz miast

polskich, Warszawa 1994, s. XX.

Ks. Jan Józef Janicki
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chrze�cijan tworz¹cych Ko�ció³. Ka¿da z tych wspólnot stara siê na ró¿ne
sposoby podkre�liæ swoj¹ odrêbno�æ i wyj¹tkowo�æ; dla rodziny identyfikacj¹
staje siê nazwisko, dla pañstwa swego rodzaju symbolem, okre�lone god³o
i flaga. Miasto rozpoznaje siê dziêki ustalonemu przez w³adzê zwierzchni¹ zna-
kowi, jakim jest herb8. Wspólnoty ko�cielne odwo³uj¹ siê z kolei do znaków,
symboli religijnych, które pomagaj¹ ¿yæ po chrze�cijañsku, przenikaj¹c do ró¿-
nych dziedzin ¿ycia codziennego zarówno w wymiarze indywidualnym, jak
i spo³ecznym. Z tego te¿ wzglêdu, w wielu przypadkach dochodzi³o w historii
naszej Ojczyzny do uto¿samiania siê wspólnoty parafialnej i wspólnoty miej-
skiej, co znalaz³o swe odbicie w herbie miasta, ³¹cz¹cego w jedno symbol reli-
gijny � patrona parafii i miasta.

Okre�lenie (termin, pojêcie) �patron� (³ac. patronus � patron, obroñca,
opiekun) pochodzi z prawa rzymskiego i oznacza³o �pana� oraz �w³adcê�,
który bra³ w opiekê swoich klientów czy podleg³ych. W chrze�cijañstwie przy-
j¹³ siê w okresie wieków �rednich zwyczaj wybierania patrona spo�ród �wiê-
tych lub anio³ów i oddawania mu pod opiekê osób, instytucji, miast, diecezji,
prowincji, stowarzyszeñ, stanów b¹d� zawodów. �Przydzielony� do tej funkcji
�wiêty czy anio³ mia³ os³aniaæ, ochraniaæ, broniæ oraz orêdowaæ, wstawiaæ siê
za powierzonymi mu lud�mi i instytucjami9.

S³omniki, które od swoich pocz¹tków, tzn. od czasu lokacji w 1358 r.
przez króla Kazimierza Wielkiego, sta³y siê miastem królewskim (czyli nale¿¹-
cym do króla Polski), otrzyma³y w herbie postaæ �w. Micha³a Archanio³a. Imiê
tego samego wielkiego patrona anielskiego posiada³ ju¿ s³omnicki ko�ció³
parafialny, bezspornie istniej¹cy na prze³omie lat czterdziestych i piêædziesi¹-
tych XIV w.  (a zatem jeszcze przed lokacj¹ miasta), co potwierdza rejestr
tzw. ��wiêtopietrza�10.

Wiêkszo�æ heraldyków, którzy zajmuj¹ siê polskimi herbami miejskimi, uwa¿a,
i¿ herb by³ tworzony na podstawie pojawiaj¹cej siê ju¿ w koñcu XII stulecia i w
XIII w. pieczêci, jak¹ pos³ugiwa³a siê rada danego miasta11. Najwiêksz¹ ilo�æ
nowych miast w Polsce odnotowuj¹ kroniki dopiero w XIV w., a wiêkszo�æ
z nich zawdziêcza swoje istnienie królowi Kazimierzowi Wielkiemu (1333�1370).
Pieczêæ i herb miasta pojawia³y siê jednak¿e dopiero po lokacji, która nadawa³a
danej wspólnocie charakter prawny. Prawid³owym herbem miasta, uwa¿aj¹
jedni heraldycy, jest wizerunek umieszczony na najstarszej pieczêci miejskiej; dla
drugich w³a�ciwym god³em jest to, które widnieje na najnowszych pieczêciach;
dla innych wreszcie odpowiednim i poprawnym jest herb najd³u¿ej stosowany12.

8 Por. P. Go³dyn, Symbolika religijna i ko�cielna w herbach miast polskich do
koñca XX wieku, Warszawa 2008, s. 7.

9 Por. B. Nadolski, Leksykon liturgii, Poznañ 2006, s. 1161n.
10 Por. A. Pankowicz, S³omniki. Portret miasta..., dz. cyt., s. 9.
11 Por. P. Go³dyn, Symbolika religijna..., dz. cyt., s. 16n.
12 Por. tam¿e, s. 17; A. Plewako, J. Wanag, Herbarz miast..., dz. cyt., s. Xn.
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God³o miejskie spe³nia³o zasadniczo funkcje reprezentacyjne i symbolicz-
ne; z herbu (zastêpuj¹cego niekiedy podpis) korzystano najczê�ciej dla podkre-
�lenia powagi i wa¿no�ci dokumentu wystawianego przez radê miasta13.

Dr Stanis³aw Kutrzeba, profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego, cz³onek
Akademii Umiejêtno�ci w Krakowie i w Pradze, w pi�mie z 14 lipca 1919 r.
(które �opracowa³ i w³asnorêcznie podpisa³�)14, stwierdza, ¿e pieczêcie miasta
S³omniki, od XVI do XVIII w., zachowane do naszych czasów i przechowy-
wane w zbiorze pieczêci miejskich w Muzeum im. Czapskich w Krakowie,
przedstawiaj¹ �w. Micha³a Archanio³a, choæ przy dokumencie z 1777 r.
(a wiêc dopiero pod koniec XVIII w.) po raz pierwszy spotykamy jako herb
piêciolistn¹ ró¿ê. S³omniki od swoich pocz¹tków u¿ywa³y herbu z postaci¹ �w.
Micha³a, jak wymownie po�wiadcza to szesnastowieczna pieczêæ. Pochodzi
ona z ok. 1570 r.; jest otoczona legend¹: �B S + CIVITATIS +: SLOMNIK�
i przedstawia w b³êkitnym polu tarczy unosz¹cego siê w powietrzu (lub stoj¹-
cego) �w. Micha³a Archanio³a, ubranego w srebrn¹ tunikê, z rozpostartymi
srebrnymi skrzyd³ami. G³owê Archanio³a otacza z³ota aureola; w prawej rêce
trzyma on uniesiony ku górze srebrny miecz, a w lewej wagê o z³otych sza-
lach15. Wspomniana pieczêæ przywieszona do dokumentów z roku 1570, jest
prawdopodobnie znacznie wcze�niejsza, gdy¿ �styl pieczêci przemawia za tym,
¿e t³ok do niej sporz¹dzony zosta³ jeszcze w pocz¹tkach XVI stulecia. U¿ywa-
³y te¿ S³omniki tego herbu do koñca XVIII wieku, gdy¿ znajdujemy go jeszcze
przy dokumentach z lat 1775 i 1779�16.

Pieczêcie S³omnik z herbem z ró¿¹ piêciolistn¹, jak ten z 1777 r., s¹
pieczêciami wójta s³omnickiego, o czym �wiadczy napis umieszczony �w ich
otoku�, który widocznie przynale¿a³ do rodziny szlacheckiej herbu Poraj,
u¿ywaj¹cej ró¿y piêciolistnej jako swego herbu. Inne jednak¿e pieczêcie wój-
towskie, pochodz¹ce z tego samego okresu czasu, maj¹ postaæ �w. Micha³a
Archanio³a. Prof. S. Kutrzeba uwa¿a, ¿e umieszczenie

w herbie miasta S³omnik herbu Poraj by³oby usprawiedliwione, gdyby S³omniki
nale¿a³y do której� z rodzin szlacheckich, które tym herbem siê pieczêtuj¹cych,
nieraz bowiem w Polsce miasteczka, bêd¹ce w³asno�ci¹ prywatn¹, u¿ywa³y jako
swego herbu � herbu ich w³a�cicieli. S³omniki za� by³y miastem królewskim a jako
takie nie mog³y mieæ w swoim herbie znaku herbowego szlacheckiego17.

13 Por. P. Go³dyn, Symbolika religijna..., dz. cyt., s. 18.
14 Dokument ten jest przechowywany w Archiwum Parafialnym w S³omnikach

(województwo ma³opolskie, powiat krakowski, diecezja kielecka).
15 Por. tam¿e; P. Go³dyn, Symbolika religijna..., dz. cyt., s. 132n.
16 Pismo dra Stanis³awa Kutrzeby, profesora UJ, z dnia 14 lipca 1919 r. (Archiwum

Parafialne, S³omniki).
17 Tam¿e.
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Z tych zatem historycznych i naukowych wzglêdów nale¿y przyj¹æ, i¿ od swych
pocz¹tków w herbie miasta S³omnik przedstawiony by³ �w. Micha³ Archanio³
z mieczem i wag¹, i ¿e takiego herbu u¿ywa³y pó�niej stale S³omniki. Dopiero
w koñcu XVIII stulecia, prawdopodobnie na pieczêciach wójta, zaczêto u¿y-
waæ tak¿e herbu Poraj jako jego osobistego herbu, który nastêpnie, w niezna-
jomo�ci obowi¹zuj¹cych zasad w tym wzglêdzie, zaczêto traktowaæ ten¿e
prywatny herb Poraj jako herb miasta18. Profesor Stanis³aw Kutrzeba, we
wspomnianym wy¿ej Pi�mie, prawie rok po odzyskaniu (po 123 latach niewoli)
przez Polskê niepodleg³o�ci i w roku (?) odzyskania przez S³omniki praw
miejskich, postuluje, ¿e �rzecz¹ wiêc usprawiedliwion¹ i historycznie jedynie
wskazan¹ jest przywrócenie � jako herbu miasta S³omnik � wyobra¿enia
�w. Micha³a Archanio³a z tymi emblematami, jakie mu dodawano � tj. z mie-
czem i wag¹�19.

Wydaje siê, ¿e herb S³omnik �pojawi³ siê� oficjalnie w czasie �opó�nio-
nych� obchodów 600-lecia miasta, w dniach 20�21 czerwca 1964 r., kiedy to
na 2500 egzemplarzach zaproszeñ s³omniczanie mogli zobaczyæ bia³¹ postaæ
�w. Micha³a Archanio³a na niebieskim tle, w otoczeniu ³aciñskiego napisu:
SIGILLUM CIVITATIS S£OMNIKI; u do³u herbu widnia³ napis: 600 lat S³omnik
1358 1958. W dniach obchodów tego jubileuszu Poczta Polska stosowa³a oko-
liczno�ciowy datownik, który zawiera³ herb S³omnik z ³aciñskim napisem
�SIGILLUM CIVITATIS� oraz s³owa: �600-lat S³omnik 1358�1958 XX lat
PRL�. Herb S³omnik pojawi³ siê nastêpnie w 1973 r. podczas Roku Koperni-
kañskiego (500. rocznica urodzin Miko³aja Kopernika [1473�1973]). Wtedy
prastarym szlakiem drogowym z Krakowa do Fromborka, �ladami Kopernika,
podró¿owa³a �Poczta dyli¿ansowa�, która 16 czerwca 1973 r. zatrzyma³a siê
na krótki czas w S³omnikach. Mieszkañcy S³omnik otrzymali z tej okazji oko-
liczno�ciowy datownik, gdzie widnia³ tak¿e napis: S³omniki i herb miasta (ze
�w. Micha³em Archanio³em) obok charakterystycznego rysunku przedstawia-
j¹cego uk³ad heliocentryczny, odkryty przez naszego wielkiego astronoma, który
�wstrzyma³ s³oñce, ruszy³ ziemiê�, i opisany w dziele: De revolutionibus
orbium coelestium.

W 1983 r., na 60-lecie Ludowego Klubu Sportowego �S³omniczanka�,
wydano proporczyki oraz tace (!) z herbem S³omnik i znakiem klubowym
oraz datami: 1923�1983. W tym¿e samym roku (1983) Ochotnicza Stra¿
Po¿arna w S³omnikach, odznaczona z³oty znakiem Zwi¹zku OSP, na 100-lecie
swojej �zaszczytnej i honorowej s³u¿by dla spo³eczeñstwa�, wyda³a opra-
cowanie (broszurê), której stronê tytu³ow¹ (Jubileusz 100-lecia Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w S³omnikach) ozdobiono herbem S³omnik (ze �w. Micha³em

18 Por. tam¿e.
19 Tam¿e.
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Archanio³em). Wszyscy graj¹cy w orkiestrze �Echo� ze S³omnik, która wy-
stêpuje na wielu imprezach, m.in. corocznie na uroczysto�ciach religijnych
w Kalwarii Zebrzydowskiej, nosz¹ na swoich ubraniach herb miasta.

Odziedziczony po naszych przodkach herb miasta �wraca do ³ask�,
w znacznie poszerzonym wymiarze, po pamiêtnym roku 1989. Wybrany
w wolnych wyborach Samorz¹d Miasta i Gminy S³omnik umie�ci³ herb, ze �w.
Micha³em Archanio³em, przy drogach wjazdowych wraz z informacj¹ o roku
za³o¿enia miasta i liczbie jego mieszkañców oraz mie�cie �siostrzanym� Sparta
z USA (stan Michigan). Herb naszego miasta � z proporczykiem wykonanym
z okazji zawarcia bli¿szych kontaktów z miastem Sparta w USA � zawêdro-
wa³ zatem do Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej! Urz¹d Miejski
w S³omnikach stosowa³ okoliczno�ciowy datownik (w kolorze czerwonym)
z herbem miasta, z postaci¹ �w. Micha³a Archanio³a. W ostatnich miesi¹cach
(2007/8 r.) pisma Urzêdu Miejskiego w S³omnikach s¹ ozdobione odnowionym
herbem z bia³¹ postaci¹ �w. Micha³a Archanio³a na niebieskim tle. Herb mia-
sta zamieszcza na stronie tytu³owej �G³os S³omnik. Pismo Samorz¹du Gminy
i Miasta�. Kilka folderów po�wiêconych S³omnikom, pocztówka z 1999 r., po-
dobnie jak wydana w roku 2005 mapa Miasta i Gminy S³omniki, �zaopatrzone�
s¹ w herb miasta przedstawiaj¹cy �w. Micha³a Archanio³a. Dyrekcja Poczty
Polskiej w Krakowie wyrazi³a zgodê na stosowanie, od czerwca 1993 r., sta³e-
go, ozdobnego datownika okoliczno�ciowego w podwójnym kszta³cie. Ka¿dy
z dwóch datowników przedstawia herb S³omnik ze �w. Micha³em Archanio-
³em oraz stempel z podan¹ nazw¹ naszego miasta i numerem kodu pocztowe-
go. Herb S³omnik jest przedstawiony w wersji z 1919 r., opracowanej przez
prof. UJ dra Stanis³awa Kutrzebê (herb przedstawia �w. Micha³a Archanio³a
z koron¹ na g³owie i z napisem AD 1358, nad nim umieszczono wiêkszy frag-
ment or³a w koronie20, a pod herbem ozdobnik ro�linny z ró¿¹ piêciolistn¹) oraz
w wersji stosowanej do chwili obecnej, pocz¹wszy zw³aszcza od obchodów
600-lecia miasta21.

Mo¿na mieæ nadziejê, ¿e w najbli¿szej przysz³o�ci, po tegorocznych (2008 r.)
obchodach 650-lecia S³omnik, odnowiony (zgodnie z zasadami heraldyki) herb
naszego miasta zostanie wydany np. w formie proporczyka, naklejek samo-
przylepnych itp., i dziêki temu znajdzie siê nie tylko, jak to ma ju¿ miejsce, na
tablicach z nazwami ulic.

20 P. Go³dyn twierdzi, ¿e god³o S³omnik z Micha³em Archanio³em �przetrwa³o do
koñca XVIII wieku, po czym w (wieku) XIX zast¹pione zosta³o or³em pruskim�
(P. Go³dyn, Symbolika religijna..., dz. cyt., s. 133).

21 Por. J. Janicki, Datowniki okoliczno�ciowe, �Filatelistyka�, 5 (1994), nr 5,
s. 175n.
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2. Znaczenie teologiczne
� symbolika herbu miasta S³omniki

Anio³em przedstawionym w herbie S³omnik, czy te¿ �naszym anio³kiem
przez 600 lat� (jak mawiali niektórzy s³omniczanie22) jest Micha³ Archanio³,
o którym wiele razy mówi Pismo �wiête Starego i Nowego Testamentu. Imiê
Micha³ pochodzi z jêzyka hebrajskiego Mika-el, co znaczy �Któ¿ jak Bóg�,
i jest przypomnieniem wielkiej walki, jak¹ z rozkazu Stwórcy ten wódz zastê-
pów anielskich stoczy³ z Lucyferem i jego legionem zbuntowanych (przeciw
Bogu) anio³ów, str¹caj¹c ich w otch³añ piek³a. Tradycja chrze�cijañska i ¿y-
dowska podaje, ¿e kiedy Lucyfer23 zbuntowa³ siê przeciwko Panu Bogu i do
buntu sk³oni³ czê�æ anio³ów, wtedy �w. Micha³ mia³ wyst¹piæ jako pierwszy
przeciwko niemu z okrzykiem: �Któ¿ jak Bóg!�24.

2.1. Stary Testament

W starotestamentalnej Ksiêdze Daniela Micha³ jest okre�lany jako �jeden
z pierwszych ksi¹¿¹t�, który przychodzi z pomoc¹ (por. Dn 10,13b); ksiêga
ta mówi, i¿ nikt nie mo¿e mi skutecznie pomóc przeciw nim (wrogom)
z wyj¹tkiem� ksiêcia, Micha³a (10,21b); Micha³ to wielki ksi¹¿ê, który
jest opiekunem dzieci� narodu (wybranego) (12,1a).

W ksiêgach apokryficznych Starego Testamentu i tradycji hebrajskiej Mi-
cha³ Archanio³, jako szczególny opiekun narodu wybranego, wystêpuje jako
pierwsza osoba po Panu Bogu i wykonawca planów Bo¿ych w odniesieniu do
ziemi i ludzi. On ma klucze od nieba; On jest ksiêciem anio³ów; On jest anio³em
s¹du i kar Bo¿ych; On jest tak¿e anio³em Bo¿ego mi³osierdzia25.

Bóg obdarzy³ Archanio³a Micha³a, który dniem i noc¹ niestrudzenie pe³ni
s³u¿bê przed tronem Najwy¿szego, ogromn¹ moc¹ i powierzy³ mu najtrud-
niejsze zadania � misje do spe³nienia. W dziejach ludu Bo¿ego Starego Przy-
mierza�Izraela (pó�niej Ludu Bo¿ego Nowego Przymierza � Ko�cio³a), da³
siê rozpoznaæ jako zwyciêski wódz w odwiecznej walce dobra ze z³em, jako
obroñca chwa³y prawdziwego Boga i uosobienie zwyciêskiej mocy.

2.2. Nowy Testament

�wiêty Juda aposto³, zwany Tadeuszem, napisa³ w swoim Li�cie, ¿e �ar-
chanio³ Micha³�, �tocz¹c rozprawê z diab³em�, strzeg³ cia³a Moj¿esza po jego

22 Por. AJA, S³omniki. Z szacunku dla tradycji, �Dziennik Polski�, 28 I 2005, s. III.
23 Imiê (nazwa) wodza upad³ych anio³ów pochodzi od ³ac. luci¡fer, -fìra, -fìrum,

nios¹cy (przynosz¹cy) �wiat³o, promienny. Por. A. Jougan, S³ownik ko�cielny ³aciñ-
sko-polski, Poznañ 1958, s. 394.

24 Por. W. Zaleski, �wiêci na ka¿dy dzieñ, £ód� 1982, s. 579.
25 Por. tam¿e, s. 580.
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�mierci (por. Jud 9). Jan Ewangelista ukazuje w Ksiêdze Apokalipsy Micha³a
jako tego, który stoi na czele anio³ów walcz¹cych z wielkim Smokiem �
Wê¿em starodawnym, który siê zwie diabe³ i szatan, zwodz¹cy ca³¹
zamieszka³¹ ziemiê; zosta³ str¹cony na ziemiê, a z nim str¹ceni zostali
jego anio³owie� (Ap 12,7-9). Walcz¹cy z szatanem Archanio³ Micha³ sta³
siê wzorem doskona³ego rycerza, �niebiañskiego� wojownika, który zwyciê¿y³
z³o, czyli szatana. Dlatego jest przedstawiany w ikonografii jako zwyciêzca
diab³a, z którym toczy zaciêty pojedynek �zawieszony w przestrzeni, dobijaj¹c
szatana kopi¹, mieczem b¹d� depcz¹c go�26.

�wiêty Pawe³ aposto³ pouczaj¹c o powtórnym przyj�ciu Chrystusa i zmar-
twychwstaniu cia³, zapowiada, ¿e sam Pan zst¹pi z nieba na has³o i na g³os
archanio³a (Micha³a), i na d�wiêk tr¹by Bo¿ej, a zmarli w Chrystusie
powstan¹ pierwsi (1 Tes 4,16).

W chrze�cijañstwie od pierwszych wieków �w. Micha³ nale¿y do najpo-
pularniejszych postaci hagiografii. Jest przedstawiany jako pogromca z³ych
duchów i wszystkich si³ wrogich Bogu i Ko�cio³owi; doznaje czci jako szcze-
gólny opiekun Chrystusowego Ko�cio³a, podobnie jak kiedy� by³ anio³em opie-
kuñczym Synagogi � Izraela.

2.3. �wiêty Micha³ Archanio³ w liturgii Ko�cio³a

�wiêty Micha³ jest najbardziej znany i najczê�ciej wymieniany w liturgii
Ko�cio³a spo�ród wszystkich anio³ów. Uroczysto�æ jemu po�wiêcona � 29
wrze�nia � to najdawniejsze, a przez d³ugie wieki jedyne �wiêto ku czci anio³a.
Liturgia Mszy �w. jak i Liturgia godzin (Codzienna modlitwa Ludu Bo¿ego)
ukazuj¹ potrójn¹ rolê �w. Micha³a w s³u¿bie Ko�cio³a: jest on zwyciêzc¹
w walce z szatanem; jest orêdownikiem Ko�cio³a przed Bogiem oraz jest
przewodnikiem dusz opuszczaj¹cych ten �wiat27.

2.3.1. Archanio³ Micha³ � zwyciêzc¹ w walce z szatanem

Pierwsze czytanie w Liturgii s³owa Mszy �w. (która po Soborze Waty-
kañskim II jest w liturgii Ko�cio³a �wiêtem po�wiêconym trzem archanio³om:
Micha³owi, Gabrielowi i Rafa³owi), wziête z Ksiêgi Apokalipsy (12,7-12a)28,
mówi o Michale i jego anio³ach walcz¹cych z szatanem: Nast¹pi³a walka na

26 M. Ro¿ek, Wa¿y dusze, �Dziennik Polski�, 28 X 2006, s. 11.
27 Por. P. Parsch, Rok liturgiczny. Okres po Zes³aniu Ducha �wiêtego, Poznañ

1956, s. 504�506.
28 Por. Lekcjonarz mszalny, t. VI: Czytania w Mszach o �wiêtych, Poznañ 2004,

s. 334n. To czytanie jest równie¿ w Liturgii godzin pierwszym czytaniem w tzw. Godzinie
czytañ (por. Liturgia godzin, t. IV, Poznañ 1988, s. 1215n).
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niebie: Micha³ i jego anio³owie mieli walczyæ ze Smokiem. I wyst¹pi³ do
walki Smok i jego anio³owie, ale nie przemóg³, i ju¿ siê miejsce dla nich
w niebie nie znalaz³o. I zosta³ str¹cony wielki Smok, W¹¿ starodawny,
który siê zwie diabe³ i szatan, zwodz¹cy ca³¹ zamieszka³¹ ziemiê, zosta³
str¹cony na ziemiê, a z nim str¹ceni zostali jego anio³owie. W ksiêdze
Liturgii godzin, w tzw. responsorium po pierwszym czytaniu Godziny czy-
tañ, rozwa¿amy prawdê zawart¹ w s³owach: �Nasta³a w niebie cisza, gdy
Smok toczy³ walkê z Micha³em Archanio³em. Rozleg³ siê dono�ny g³os mówi¹-
cy: Zbawienie, cze�æ i moc Bogu wszechmog¹cemu. Teraz nasta³o zbawienie,
potêga i królowanie Boga naszego i w³adza Jego Pomazañca�29. Papie¿ �w.
Grzegorz Wielki, w swej homilii czytanej w Liturgii godzin, poucza:

Nale¿y wiedzieæ, ¿e imiê anio³ nie oznacza natury, lecz zadanie. (...) Duchy, które
zwiastuj¹ sprawy mniejszej wagi, nazywaj¹ siê anio³ami, te za�, które zapowiadaj¹
wydarzenia najbardziej donios³e � archanio³ami. (...) Tote¿ ilekroæ istnieje potrzeba
dokonania czego� wielkiego, posy³any jest Micha³, aby z samego czynu oraz
imienia mo¿na by³o poj¹æ, ¿e nikt nie mo¿e uczyniæ tego, co nale¿y do samego
Boga. Tak wiêc ów wróg starodawny, który w swej pysze pragn¹³ byæ podobny do
Boga, mówi¹c: �Wst¹piê na niebiosa, powy¿ej gwiazd nieba wystawiê mój tron,
podobny bêdê do Najwy¿szego�, zdany przy koñcu �wiata na w³asne si³y, zanim
otrzyma ostateczn¹ karê, bêdzie walczy³ z Micha³em Archanio³em, zgodnie ze �wia-
dectwem Jana: Nast¹pi³a walka na niebie z Micha³em archanio³em30.

 W Hymnie porannej modlitwy Ko�cio³a Jutrzni znalaz³y siê s³owa: �Cze�æ
niesiemy Archanio³om, / (...) / Nade wszystko za� wodzowi / Walecznemu
hufców nieba; / Micha³ bowiem sw¹ potêg¹ / Zada³ klêskê szatanowi�31. Hymn
�Godziny czytañ� okre�la �w. Micha³a Archanio³a jako �ksiêcia wojsk niebie-
skich�, który nie zosta³ �zwyciê¿ony w ¿adnym boju�32. Pierwsza za� antyfona
psalmodii tej¿e �Godziny czytañ� zwraca uwagê na dostrzegalne w przyro-
dzie skutki jego dzia³ania: �Poruszy³o siê morze i zadr¿a³a ziemia, / gdy archa-
nio³ Micha³ zstêpowa³ z nieba�33.

Przed wielk¹ reform¹ liturgii, dokonan¹ przez Sobór Watykañski II
(1962�1965), ka¿dy celebrans odmawia³ na zakoñczenie Mszy �w. (tzw.
�cichej�) modlitwê, u³o¿on¹ przez papie¿a Leona XIII w 1886 r., do �w. Mi-
cha³a Archanio³a:

�wiêty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw nie-
godziwo�ci i zasadzkom z³ego ducha b¹d� nasz¹ obron¹. Oby go Bóg
pogromiæ raczy³, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu zastêpów anielskich,

29 Liturgia godzin, t. IV..., dz. cyt., s. 1217.
30 Tam¿e, s. 1217n.
31 Tam¿e, s. 1219.
32 Tam¿e, s. 1212.
33 Tam¿e, s. 1213.
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szatana i inne z³e duchy, które na zgubê dusz ludzkich po tym �wiecie
kr¹¿¹, moc¹ Bo¿¹ str¹æ do piek³a. Amen.

2.3.2. �wiêty Micha³ Archanio³
� orêdownikiem Ko�cio³a przed Bogiem

W pro�bach modlitwy porannej Jutrzni Ko�ció³ b³aga: �Bo¿e, po�lij na
pomoc swojemu ludowi archanio³a Micha³a, niechaj nas broni w walce ze z³ymi
duchami�34. W Hymnie wieczornej modlitwy Nieszporów wierni b³agaj¹: �Po-
�lij nam, Chryste, anio³a pokoju, / Micha³a, który zebranych w Twym domu
/ Os³oni moc¹, by mogli pomna¿aæ/ Wszelakie dobro�35. / Ka¿dy uczestnik
codziennej modlitwy Ludu Bo¿ego sk³ada �wiadectwo, gdy wypowiada anty-
fonê �modlitwy przedpo³udniowej�: �Micha³, ksi¹¿ê anio³ów, przyszed³ mi z po-
moc¹�36. Ko�ció³ prosi Chrystusa, nazywanego �blaskiem Ojca, moc¹ serc
i ¿yciem �wiata�, by sprawi³, aby archanio³ Micha³, który swoj¹ potêg¹ zada³
klêskê szatanowi, �w dal odpêdzi³ (od nas tego) wroga�37. Ko�ció³ wys³awia
Archanio³ów, podziwia ich chwa³ê i prosi: �Opiek¹ swoj¹ nas otoczcie/ I wyjed-
najcie nam u Boga, / By da³ nam rado�æ nieba z wami�; a do Micha³a zwraca siê:
�Michale... Niech twa prawica nas umocni / I podda wszystkich ³asce Boga�38.

W przedsoborowej modlitwie (tzw. brewiarzu) Ko�ció³ prosi³: �Ksi¹¿ê
przes³awny, Michale Archaniele, pomnij na nas; tutaj, wszêdzie i zawsze b³agaj
za nami Syna Bo¿ego, alleluja, alleluja�39. �Ten jest Micha³ Archanio³, wódz
hufców anielskich; cze�æ mu oddawana zjednywa b³ogos³awieñstwo narodom,
a wstawiennictwo jego wiedzie do królestwa niebieskiego�40.

2.3.3. �wiêty Micha³ Archanio³
� przewodnikiem dusz opuszczaj¹cych ten �wiat

W Nieszporach, wieczornej modlitwie, Ko�ció³ zanosi do Boga pro�bê:
�Niech �wiêty Micha³ zaprowadzi dusze wiernych zmar³ych do �wiat³o�ci wie-
kuistej�41. Lud Bo¿y nowego Przymierza, przez wstawiennictwo archanio³a
Micha³a, prosi Chrystusa: �Twoja dobroæ niech oczy�ci / Nas na duszy i na
ciele / I wprowadzi w bramy raju�42. W przedsoborowym formularzu Mszy �w.

34 Tam¿e, s. 1220.
35 Tam¿e, s. 1222.
36 Tam¿e, s. 1221.
37 Tam¿e, s. 1219.
38 Hymn Godziny czytañ (tam¿e, s. 1212).
39 Antyfona do Magnificat (Nieszpory) � cyt. za: P. Parsch, Rok liturgiczny...,

dz. cyt., s. 505.
40 Responsorium � cyt. za: P. Parsch, Rok liturgiczny..., dz. cyt.
41 Nieszpory. Pro�by: Liturgia godzin, t. IV..., dz. cyt., s. 1225.
42 Tam¿e, s. 1219.
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z 29 wrze�nia, Ko�ció³ w �piewie przed Ewangeli¹ modli³ siê: ��wiêty Michale
Archaniele, broñ nas w walce, aby�my nie zginêli na straszliwym s¹dzie. Alle-
luja. Wzburzy³o siê morze i zadr¿a³a ziemia, kiedy Micha³ Archanio³ zst¹pi³
z nieba. Alleluja�43. Pos³annictwo �w. Micha³a Archanio³a wobec odchodz¹-
cych z tego �wiata bardzo wymownie wyra¿a³o responsorium (�piew) na
ofiarowanie: �Panie Jezu Chryste, Królu chwa³y, zachowaj dusze wszystkich
wiernych zmar³ych od kar piekielnych i g³êbokiej czelu�ci. Wybaw je
z lwiej paszczêki, niech ich nie poch³onie piek³o, niech nie wpadaj¹ w ciemno-
�ci. Lecz chor¹¿y �wiêty Micha³ niechaj je stawi w �wiat³o�ci �wiêtej: Któr¹
niegdy� obieca³e� Abrahamowi i jego potomstwu�44. Do tej prawdy nawi¹zuje
w aktualnych Obrzêdach pogrzebu �piew ostatniego po¿egnania zmar³ego:
Przyb¹d�cie z nieba na g³os naszych modlitw, / mieszkañcy chwa³y, wszy-
scy �wiêci Bo¿y; / Z ob³oków jasnych zejd�cie anio³owie, / z rzesz¹ zba-
wionych spieszcie na spotkanie. Refren natomiast �piewany trzykrotnie
powtarza pro�bê wiernych: Anielski orszak niech tw¹ duszê przyjmie, / unie-
sie z ziemi ku wy¿ynom nieba, / a pie�ñ zbawionych niech j¹ zaprowadzi,
/ a¿ przed oblicze Boga Najwy¿szego45.

To, co znalaz³o swój wyraz w oficjalnej modlitwie Ko�cio³a, by³o wiar¹
wielu chrze�cijan w ci¹gu wieków, i¿ �w. Micha³ Archanio³ broni przed szata-
nem ka¿dego umieraj¹cego, kiedy toczy on ostatni¹ walk¹ i gdy wa¿¹ siê jego
losy w wieczno�ci. A gdy bój zakoñczy siê zwyciêstwem Boga w cz³owieku,
Archanio³ Micha³ z Anio³em Stró¿em towarzysz¹ duszom zmar³ych na s¹d
Bo¿y i z rado�ci¹ prowadz¹ zbawion¹ duszê do nieba46.

�Mo¿nej opieki Archanio³a Micha³a mo¿e do�wiadczyæ ka¿dy z nas, ile-
kroæ w chwili wielkiej pokusy wezwiemy jego imiê. Wtedy on stanie z nami do
walki ze swym odwiecznym wrogiem � szatanem�47.

*  *  *

W malarstwie i rze�bie arty�ci przedstawiaj¹ �w. Micha³a Archanio³a
najczê�ciej w zbroi rycerskiej, z mieczem (czêsto p³omienistym) lub dzid¹, za-
bijaj¹cego smoka-szatana, oraz z wag¹, na której � na rozkaz Boga � bêdzie
wa¿y³ podczas S¹du Ostatecznego ludzkie czyny. Jako atrybut wystêpuje te¿
tarcza z napisem ³aciñskim lub polskim: Quis ut Deus � �Któ¿ jak Bóg�.

43 Por. Msza³ Rzymski ³aciñsko-polski, Paris 1968, s. 395*; Msza³ Rzymski, Po-
znañ 1963, s. 1119.

44 Por. Msza³ Rzymski, dz. cyt., s. 1297.
45 Obrzêdy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice

2003, s. 63.
46 Por. W. Zaleski, �wiêci na..., dz. cyt., s. 581; Archanio³ Micha³ � Ksi¹¿e anio-

³ów, �Nasza Arka�, nr 9 (2004), s. 5.
47 Archanio³ Micha³..., art. cyt.
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2.4. Kult �w. Micha³a Archanio³a

Kult �w. Micha³a archanio³a jest znany w ca³ym Ko�ciele od pierwszych
wieków chrze�cijañstwa i aktualny w naszych czasach.

2.4.1. W Ko�ciele powszechnym

W Ko�ciele wschodnim, w II w., we Frygii (Azja Mniejsza), jak pisze
Symeon Metafrast, �w. Micha³ Archanio³ objawi³ siê w Cheretopa, gdzie po
tym wydarzeniu pozosta³o cudowne �ród³o, do którego przybywa³y liczne rze-
sze pielgrzymów48. W regionie Frygii innym znanym sanktuarium �w. Micha³a
w II w. by³ �Michelion� w osadzie Chone, oddalonej ok. 4 km od Kolosów49.
Cesarz Konstantyn Wielki, po s³ynnej zwyciêskiej bitwie (312 r.) nad Konstan-
cjuszem, zbudowa³ w dowód wdziêczno�ci dwie �wi¹tynie na cze�æ �w. Mi-
cha³a: jedn¹ w Rzymie, a drug¹ na przedmie�ciu Konstantynopola, nad Bosfo-
rem, w których mia³y miejsce cudowne uzdrowienia50. Biskup Teodoret z Cyru
(Syria) (386�457[466])51 podaje w swoich pismach, ¿e we Frygii i Galicji by³y
liczne kaplice, gdzie czczono Ksiêcia chórów anielskich, �w. Micha³a. Histo-
ryk bizantyjski Sozomen (Hermias Sozomenos, 400�450)52, opisuje m.in. �wi¹-
tynie po�wiêcone �w. Micha³owi Archanio³owi i cudownym wydarzeniom,
jakie mia³y w nich miejsce. Niecefor (758�828) wspomina w swojej Historii
bazyliki zwane Michaeliami53. W Konstantynopolu kult �w. Micha³a by³ bar-
dzo ¿ywy, skoro w VI stuleciu istnia³o tam 10 ko�cio³ów jemu po�wiêconych,
a w IX w. liczba ta siêga³a 15 klasztorów i ko�cio³ów. W Egipcie wybudowano
równie wiele �wi¹tyñ pod wezwaniem �w. Micha³a Archanio³a; w Etiopii za�
ka¿dy dwunasty dzieñ miesi¹ca by³ po�wiêcony temu archanio³owi.

W Europie Zachodniej najs³ynniejszymi sanktuariami �w. Micha³a s¹ po
dzieñ dzisiejszy: we W³oszech, w regionie Apulii (Puglia), w masywie górskim
Gargano, w Monte Sant� Angelo (od V w.); w Piemoncie (37 km na zachód od
Turynu, na wys. 962 m) �Sacra di San Michele� (X w.) oraz trzy morskie
sanktuaria tego archanio³a: u pó³nocnych wybrze¿y Francji, w Normandii: Mont
St. Michel (od VIII w.), u brzegów po³udniowej Anglii, w Kornwalii: St. Mi-
chael Mount oraz w Irlandii: Skellig Michael54. Inne znane sanktuaria

48 Por. W. Zaleski, Rok ko�cielny, t. 2, Warszawa 1993, s. 389.
49 Por. tam¿e.
50 Por. Nabo¿eñstwo do �w. Micha³a Archanio³a i Anio³ów, oprac. W. Moroz,

Warszawa � Kraków 1995, s. 4.
51 Por. J. M. Szymusiak, M. Starowieyski, S³ownik wczesnochrze�cijañskiego

pi�miennictwa, Poznañ 1971, s. 371n.
52 Por. tam¿e, s. 359.
53 Por. Nabo¿eñstwo do..., dz. cyt., s. 4.
54 Por. tam¿e; B. Weber, Któ¿ jak Bóg!, ��ród³o�, 39 (2006), s. 8.
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po�wiêcone �w. Micha³owi to w³oskie miejsca kultu na górze Gauro nad
Sorrento (k. Neapolu) (IX w.), w Caltanisetta na Sycylii i w Bobbio (VI w.).
W stolicy Belgii, Brukseli � zarazem �stolicy� Unii Europejskiej � katedra
katolicka jest pod wezwaniem �w. Micha³a Archanio³a.

W Pary¿u, g³ówna arteria w Dzielnicy £aciñskiej nosi nazwê bulwaru
(raczej alei) �w. Micha³a (Boulevard St Michel). �Wytyczona w okresie Dru-
giego Cesarstwa, ³¹czy brzeg Sekwany ze Wzgórzem �w. Genowefy. Obsa-
dzona antykwariatami, kawiarniami, egzotycznymi restauracjami i kinami �
jest sercem dzielnicy�55. Na koñcu tej alei znajduje siê bulwar-nadbrze¿e, imie-
niem �w. Micha³a, nad Sekwan¹ (Quai St Michel) z bukinistami (sprzedawca-
mi ksi¹¿ek), oraz most �w. Micha³a (Pont St Michel) ³¹cz¹cy z Cité (wyspa
na Sekwanie m.in. z katedr¹ Notre Dame!). W tej czê�ci Pary¿a, pod ziemi¹,
jest stacja metra ��w. Micha³� (St-Michel) w linii metra nr 4: �Porte d�Orléans�
� �Porte de Clignancourt� oraz stacja metra ��w. Micha³�� �Notre Dame
(NMP)� w linii B: �Aeroport Charles de Gaulle� � �Saint-Rémy lès-Chevreu-
se�56. Przy alei-bulwarze �w. Micha³a znajduje siê fontanna, dzie³o rze�biarza
Gabriela Daviouda, ukoñczona 5 VIII 1860 r. Fontanna ma 26 m wysoko�ci
i 15 m szeroko�ci:

sk³ada siê z czterech czasz nachodz¹cych na siebie, tworz¹c stopnie, a po obu jej
stronach umieszczone s¹ dwa skrzydlate smoki. W niszy centralnej, otoczonej
czterema kolumnami korynckimi z czerwonego marmuru z Langwedocji, stoi pos¹g
z br¹zu ��wiêty Micha³ powalaj¹cy smoka�, dzie³o Francisque-Joseph Duret. Po-
wy¿ej attyka z polichromowanego marmuru ozdobiona jest czterema pos¹gami
symbolami: �Roztropno�æ�, �Sprawiedliwo�æ�, �Mêstwo�, i �Umiarkowanie�57.

W Rzymie znajduje siê znany Zamek �w. Anio³a (Mauzoleum Hadriana),
na którego szczycie znajduje siê figura Micha³a Archanio³a (z br¹zu), wk³ada-
j¹cego miecz do pochwy, jako wotum wdziêczno�ci za opiekê nad Wiecznym
Miastem. �wiêty Micha³ mia³ siê ukazaæ papie¿owi Grzegorzowi Wielkiemu
(VI w.) podczas procesji b³agalnej ko³o zamku; modlitwy zosta³y wys³uchane
i archanio³, po przepêdzeniu zarazy mieczem, chowa miecz do pochwy58.

Ksiêciu zastêpów niebieskich oddaje cze�æ wiele narodów. I tak Micha³
Archanio³ jest uwa¿any za g³ównego patrona i opiekuna Izraela, jest patronem
Anglii, Francji, Hiszpanii, Wêgier, a tak¿e miasta Amsterdam w Holandii59.
Niemcy i Austria obra³y sobie �w. Micha³a za szczególnego patrona (tzw.
�Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego�, którego wa¿nym celem by³a

55 G. Magi, Pary¿. Obszerny przewodnik dla zwiedzaj¹cych miasto, �Bonechi�
Firenze brw, s. 104.

56 Tam¿e, s. 2 ok³adki.
57 Pary¿. Versailles, Editions Leconte, Ivry-sur-Seine brw, s. 84.
58 Por. A. Bro¿, Rzym. Watykan. Przewodnik, Rzym 2000, s. 119.
59 Por. U. Janicka-Krzywda, Patron � Atrybut � Symbol, Poznañ 1993, s. 71.
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obrona Ko�cio³a, mia³o za patrona �w. Micha³a Archanio³a60). Król Portugalii,
Alfons Henryk, ustanowi³ w 1167 r. zakon pod wezwaniem �w. Micha³a61.
Swoim opiekunem ustanowi³a �w. Micha³a Archanio³a Ru�, zas³aniaj¹ca Ko�-
ció³ przed niewiernymi ze Wschodu62. W Ameryce Pó³nocnej kult �w. Micha³a
wyra¿a siê m.in. w budowaniu licznych ko�cio³ów ku jego czci i nadawaniu
nowo ochrzczonym imion Micha³ i Michalina. Wielcy misjonarze � np. �w.
Bonifacy, aposto³ Niemiec, �w. Franciszek Ksawery, aposto³ krajów Dalekiego
Wschodu, o. Genin, bohater dzia³alno�ci misyjnej na Alasce, podobnie jak i dzi�
udaj¹cy siê do Eskimosów zamieszkuj¹cych krainê wiecznych lodów � wyra�-
nie potwierdzaj¹, i¿ doznawali nadzwyczajnej opieki �w. Micha³a Archanio³a63.

W Europie by³o od wieków przekonanie, ¿e u jej progów spotykamy �w.
Micha³a jako opiekuna podró¿uj¹cych,

poniewa¿ ka¿da podró¿ prowadzi do przekroczenia jakiego� progu, a ka¿dy próg �
na l¹dzie, morzu czy powietrzu � jest Progiem ¿ycia. Micha³ jest archanio³em, który
ukazuje siê na pocz¹tku i na koñcu dzie³a Boga. Postawiony na stra¿y raju ziem-
skiego, z którego wypêdzono Adama i Ewê, wa¿y dusze zmar³ych i pojawia siê na
S¹dzie Ostatecznym64.

Chrze�cijañska Europa utworzy³a Szlak �w. Micha³a � Via Sancti Micha-
elis, który przecina Europê. Pocz¹tkowy etap rozpoczyna siê po drugiej stro-
nie kana³u La Manche, w po³udniowej Anglii, na samym koñcu Kornwalii,
w Saint Michael�s Mount, które jest malutk¹ wysepk¹ w zatoce Penzance at
Marazion. �Tradycja g³osi, ¿e w 495 r. �w. Micha³ Archanio³ ukaza³ siê grupie
rybaków. Na miejscu objawienia w nied³ugim czasie osiedlili siê benedyktyni,
a dzi� ko�ció³ i zamek � zbudowane pó�niej � góruj¹ ze szczytu nad le¿¹c¹
u podnó¿a wiosk¹�65. Inne sanktuaria na tym szlaku wznosz¹ siê w miejscach
skrajnych, niejako u bram cywilizacji europejskiej. S¹ to: w Bretanii (Francja)
Mont-Saint-Michel-au-péril-de-la-mer (Góra �w. Micha³a w niebezpieczeñstwie
morza), Saint-Michel-d�Aiguilhe w Le Puy-en-Velay w Owernii (Francja), Sacra
di San Michele alla Chiusa u wlotu doliny Val di Susa w Piemoncie (W³ochy)
oraz sanktuarium �w. Micha³a na Monte Sant�Angelo w Apulii, na pó³wyspie
Gargano we W³oszech66. Via Sancti Michaelis jest nazywana w czê�ci w³o-
skiej Via Sacra Longobardorum, gdy¿ �w. Micha³owi Archanio³owi wielk¹
cze�æ oddawali Longobardowie. Wszystkie te miejsca na szlaku �w. Micha³a

60 Por. Nabo¿eñstwo do..., dz. cyt., s. 5.
61 Por. W. Zaleski, Rok ko�cielny, t. 2..., dz. cyt., s. 390.
62 Por. Nabo¿eñstwo do..., dz. cyt., s. 5.
63 Por. tam¿e, s. 5n.
64 F. i G. Lanzi, Miejsca �wiête chrze�cijan. Najs³ynniejsze sanktuaria i piel-

grzymki �wiata, Kielce 2006, s. 86.
65 Tam¿e.
66 Por. tam¿e.
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wyró¿nia³y siê tym, ¿e �przed po�wiêceniem ich anio³owi i kultowi chrze�cijañ-
skiemu, praktykowano tam wierzenia zwi¹zane z g³êbinami i grotami, a tak¿e
z wysoko�ciami, oraz ¿e sanktuaria zosta³y konsekrowane przez pos³añca Boga�67.

2.4.2. Kult �w. Micha³a Archanio³a w Polsce

Polska zapisa³a szczególna kartê w historii kultu �w. Micha³a Archanio³a.
Polskie rycerstwo zawsze do�wiadcza³o jego nadzwyczajnej, cudownej pomo-
cy w walkach z wrogami Ojczyzny i Ko�cio³a. Powstawa³y bractwa i cechy
rzemie�lnicze, które obiera³y sobie za patrona �w. Micha³a Archanio³a i dzia³a-
³y pod jego wezwaniem: miernicy, op³atkarze, radiolodzy, rytownicy, szermie-
rze, szlifierzy, z³otnicy68. �wiêty Micha³ Archanio³ jest opiekunem kaplic cmen-
tarnych; patronuje rodzinom zakonnym: michaelitów i michaelitek, za³o¿onych
przez b³. Bronis³awa Markiewicza (zm. 1912). Polacy wybudowali wiele ko�-
cio³ów pod wezwaniem �w. Micha³a; obecnie jest ich 332 (dane z pocz¹tku
lat dziewiêædziesi¹tych XX w.)69. W herbach jedenastu miast polskich znaj-
duje siê postaæ �w. Micha³a Archanio³a. S¹ to: Bia³a Podlaska, Dobudów,
Dolsk, Kodeñ, £añcut, Mie�cisko k. W¹growca, P³azów, Sanok, S³omniki,
Strzelin, Strzy¿ów70. Micha³ Archanio³ jest patronem Ma³opolski i diecezji
£om¿yñskiej. Oko³o 222 miejscowo�ci w naszym kraju zawdziêcza swoj¹
nazwê imieniu �w. Micha³a (np. Micha³owice k. Krakowa; Micha³ów k. Piñ-
czowa). Imiê Micha³ by³o i jest bardzo chêtnie u nas nadawane mê¿czyznom.
Wielu znanych Polaków nosi³o je, jak np. Micha³-Korybut Wi�niowiecki
(zm. 1673), król Polski; Micha³-Kleofas Ogiñski (zm. 1833), kompozytor;
Micha³ Ba³ucki (zm. 1901), komediopisarz; Micha³ Arct (zm. 1916), zas³u¿ony
wydawca; Micha³ Bobrzyñski (zm. 1935), historyk; Micha³ Drzyma³a (zm. 1937),
ch³op z Wielkopolski (�Wóz Drzyma³y�); Micha³ Marian Siedlecki (zm. 1940),
zoolog, podró¿nik; Micha³ Kajka (zm. 1940), poeta mazurski; Micha³ Wa-
licki (zm. 1966), historyk sztuki71. Z polskiej literatury znani s¹: �Micha�

67 Tam¿e.
68 Por. U. Janicka-Krzywda, Patron � Atrybut..., dz. cyt., s. 71.
69 Por. Ko�ció³ na Ska³ce w Krakowie, który jest pod wezwaniem �w. Micha³a

Archanio³a i gdzie ka¿dego roku, w niedzielê po 8 maja odbywaj¹ siê uroczysto�ci �w.
Stanis³awa Biskupa (po procesji z Wawelu na Ska³kê); katedra diecezji warszawsko-
-praskiej jest pod wezwaniem �w. Floriana i �w. Micha³a Archanio³a; na szczycie
ambony w ko�ciele parafialnym w S³omnikach znajduje siê rze�ba (z poprzedniego
ko�cio³a drewnianego) �w. Micha³a Archanio³a. Warto przypomnieæ, ¿e powstanie
styczniowe (1863) mia³o w pieczêci z napisem �Rz¹d Narodowy� i w otoczeniu s³ów:
�Równo�æ Wolno�æ Niepodleg³o�æ�, herb z polskim Or³em, Pogoni¹ litewsk¹ i �w.
Micha³em Archanio³em.

70 Tam¿e, s. 71 oraz s. 163�165.
71 Por. W. Zaleski, Rok ko�cielny, t. 2..., dz. cyt., s. 391.
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Kossakowski z Holsztyñskiego J. S³owackiego; Micha³ Wo³odyjowski z Try-
logii H. Sienkiewicza; Micha³ko z noweli B. Prusa pod tym samym tytu³em;
Micha³ z Le�nika M. Kuncewiczowej; Micha³ z opowiadania J. Zawieyskiego
Pokój G³êbi�72.

*  *  *

Wszystkie narody chrze�cijañskie, wyznaj¹c wiarê w jednego Boga, uznaj¹
jednocze�nie fakt stworzenia przez Niego �wszystkich rzeczy widzialnych
i niewidzialnych�, a wiêc i duchów niebieskich, do których nale¿y i �w. Micha³
Archanio³. Jest on znany i czczony przez Ko�ció³ katolicki na ca³ym �wiecie,
gdy¿ da³ siê poznaæ jako zwyciêski wódz w walce dobra ze z³em i jako obroñca
chwa³y prawdziwego Boga. W naszych czasach jawi siê nadal jako uosobienie
zwyciêskiej mocy. Dlatego Jan Pawe³ II modli³ siê m.in.:

�wiêty Michale Archaniele Patronie Ko�cio³a �wiêtego przyzywamy
Twego wsparcia.

*  *  *

Przedstawione powy¿ej historyczne i teologiczne analizy dotycz¹ce Pa-
trona Miasta i Gminy S³omniki �w. Micha³a Archanio³a potwierdzaj¹, ¿e herb
�to nie tylko suchy, nic nie mówi¹cy znak u¿ywany dla okre�lenia przynale¿-
no�ci czy w³asno�ci, to nie tylko symbol samorz¹du miejskiego wyra¿ony
w pieczêci, ale ¿ywa tradycja przesz³o�ci, przypominaj¹ca minione i u�wiê-
cone czynami dzieje, przemawiaj¹ce autorytetem swego wieku, symbolu,
a nierzadko i swej sztuki�73 oraz religijno�ci i wiary mieszkaj¹cych tam ludzi.

Zusammenfassung

HISTORISCHE UND THEOLOGISCHE

BEDEUTUNG DES WAPPENS VON S£OMNIKI

In der europäischen Tradition unterstreichen Stadtgemeinschaften, nationale,
ethnische, staatliche, politische oder religiöse Gruppen und Gemeinschaften ihre Iden-
tität und Besonderheit durch besondere Zeichen wie z.B. ein Wappen, eine Devise
oder eine Fahne.

Die kirchlichen Gemeinschaften begannen im Mittelalter, für sich einen Patron
(oder mehrere Patrone) aus der Reihe der Heiligen und Engeln zu wählen. Ihm

72 Tam¿e.
73 Stwierdzenie prof. dra M. Haisiga, cyt. za: A. Plewako, J. Wanag, Herbarz miast

polskich, Warszawa 1994, s. XX.
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(bzw. Ihnen) vertrauten sie zu ihrem Schutz: Personen, Gruppen, Städte, Bistümer,
Vereine oder Berufsgruppen und Arbeitsbereiche wie z.B. Zechen an.

Die kleine Stadt S³omniki, die 20 km nordlich der damaligen Hauptstadt Krakau
liegt, bekam schon in der Zeit der Stadtgründung im Jahr 1358 durch König Kasimir
den Großen als Wappenzeichen die Figur des heiligen Erzengels Michael, der schon
zuvor der Pfarrpatron der 1340�1350 erbauten Kirche war.

Der Verfasser stellt in seinem Artikel die Geschichte des Wappens der Stadt S³om-
niki sowie dessen theologische Bedeutung dar und gibt �praktische� Hinweise für
die heutigen Bewohner der Stadt und der Kommune S³omniki, indem er den heiligen
Erzengel Michael aus ihrem Wappen als ihren Patron auch in seiner Bedeutung für
die heutige Zeit aufzeigt. Der Autor beschreibt diese Problematik im Kontext des euro-
paweiten Kultes des hl. Erzengels Michael in Geschichte und Gegenwart.

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: Pontificio Istituto Liturgico w Rzymie (1977),
habilitacja w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie � 1992 (1993), docent w Papie-
skiej Akademii Teologicznej w Krakowie, profesor nadzwyczajny PAT, profesor zwy-
czajny 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, War-
szawa 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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Ks. Wojciech Misztal � Kraków

ZAMIESZKIWANIE DUCHA �WIÊTEGO

W CHRZE�CIJANINIE: ZNACZENIE DLA DUCHOWO�CI

Cz³owiek to istota �zamieszkana�: takie rozumienie sytuacji osoby ludzkiej
to jeden z punktów sk³adaj¹cych siê na przes³anie przekazywane przez Nowy
Testament. Stanowi¹ce go pisma s¹ �wiadectwem o duchowo�ci ich autorów,
wspólnot, które oni wspó³tworz¹, czy te¿ innych wymienianych w tych ksiê-
gach ludzi. Otrzymujemy wiêc cenne informacje. Jednak pierwszorzêdnym
celem, dla którego pisma nowotestamentalne zosta³y spisane, s¹ przechowy-
wane, czytane b¹d� proponowane jako lektura, jest wola, aby kszta³towaæ du-
chowo�æ odbiorcy. Dok³adniej mówi¹c, chodzi o wolê udzielenia wielorakiej
pomoc, by spotkanie z Bogiem by³o jak najbardziej dla odbiorcy pomy�lne, by
w ten sposób sta³ siê on szczê�liwym. Mamy te¿ do czynienia z przekonaniem,
i¿ taki cel da siê osi¹gn¹æ. Podej�cie jest wiêc optymistyczne, tchnie nadziej¹.
W takim kontek�cie sytuuj¹ siê te¿ nowotestamentalne stwierdzenia, ¿e chrze-
�cijanin to istota zamieszka³a1. Powy¿sze uwagi odnosz¹ siê tak¿e do Corpus
Paulinum.

Co do problematyki obecno�ci i dzia³ania Osób Bo¿ych, a wiêc i Ducha
�wiêtego, w cz³owieku, to bywa ona zaliczana do najistotniejszych zagadnieñ,
gdy chodzi o teologiê i duchowo�æ po�wiadczane i przekazywane przez listy

1 W centrum zainteresowania znajduj¹ siê wiêc chrze�cijanie. Nie wchodz¹c
w szczegó³y dyskusji, trzeba pamiêtaæ, ¿e wg Nowego Testamentu równie¿ inni ludzie
to istoty �zamieszka³e�. Je�li np. Ef 2,2 pozwala rozumieæ, i¿ mamy do czynienia z obec-
no�ci¹ mocy wrogich Bogu i tym samym sprowadzaj¹cych na zamieszkiwanych przez
siebie ludzi zgubê, to trzeba te¿ uwzglêdniæ inn¹ mo¿liwo�æ czy aspekt o zupe³nie
podstawowym znaczeniu. Z 1 Kor 12,3 i Rz 10,8-15 wynika, i¿ mamy do czynienia
ze zbawcz¹, jak najbardziej korzystn¹ dla cz³owieka obecno�ci¹ Ducha �wiêtego.
Inaczej nikt nie móg³by zostaæ chrze�cijaninem. Trzeba jeszcze ostrzec � tak¿e tutaj �
przed nastêpuj¹c¹ pu³apk¹: nie wolno popa�æ w ¿aden dualizm lub uznaæ, i¿ przewaga
choæby w minimalnym stopniu jest po stronie z³a (por. np. Rz 5,15-18). Rz 8,19n i 2 Kor
5,17n zapraszaj¹, wrêcz zobowi¹zuj¹, aby poszerzyæ takie spojrzenie, by dostrzec �kos-
miczny� charakter misterium zamieszkiwania.

�Kieleckie Studia Teologiczne�
8 (2009), s. 375�390
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Paw³owe, czy nawet oceniana za najwa¿niejsze z nich2. W ka¿dym razie sta-
jemy tu wobec obszernej tematyki. Tutaj bêdzie mo¿na przedstawiæ jedynie
wybrane elementy.

1. Duch �wiêty i inni mieszkañcy cz³owieka

Czytaj¹c czy s³uchaj¹c wypowiedzi tematycznie zwi¹zanych z zagadnie-
niem duchowo�ci chrze�cijañskiej, mo¿na niekiedy odnie�æ wra¿enie, i¿ rozu-
mienie cz³owieka jako istoty �zamieszka³ej� jest bardzo wybiórcze, niekom-
pletne w tym znaczeniu, ¿e prymat przyznaje siê obecno�ci grzechu i faktorów
zwi¹zanych z nim przyczynowo i na zasadzie skutku3. Kwestia grzeszno�ci
cz³owieka, w tym powodów i konsekwencji takiego stanu rzeczy, bez w¹tpie-
nia jest bardzo wa¿na, nie wolno jej lekcewa¿yæ. Stanowi to jednak element
wiêkszej ca³o�ci. Gorliwo�æ, aby mobilizowaæ, troska, aby ostrzegaæ, w ¿ad-
nym wypadku nie stanowi³yby usprawiedliwienia dla ewentualnego nie-
adekwatnego przedstawiania rzeczywisto�ci. Podobna postawa b¹d� taktyka
prêdzej czy pó�niej musz¹ okazaæ siê b³êdne, szkodliwe. Wracaj¹c do wspo-
mnianego mankamentu, to tak, jakby przes³anie o cz³owieku jako istocie �za-
mieszkiwanej� uto¿samiæ z nastêpuj¹cym fragmentem Listu do Rzymian:

Wiemy przecie¿, ¿e Prawo jest duchowe. A ja jestem cielesny (sa,rkino,j), zaprze-
dany w niewolê grzechu. Nie rozumiem bowiem tego, co czyniê, bo nie czyniê
tego, co chcê, ale to, czego nienawidzê, to w³a�nie czyniê. (...) A zatem ju¿ nie ja
to czyniê, ale mieszkaj¹cy we mnie grzech. Jestem bowiem �wiadom, ¿e we mnie,
to jest w moim ciele (evn th/| sarki, mou), nie mieszka dobro; bo ³atwo przychodzi
mi chcieæ tego, co dobre, ale wykonaæ � nie. Nie czyniê bowiem dobra, którego
chcê, ale czyniê to z³o, którego nie chcê. Je¿eli za� czyniê to, czego nie chcê, ju¿ nie
ja to czyniê, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie to
prawo, ¿e gdy chcê czyniæ dobro, narzuca mi siê z³o. (...) W cz³onkach za� moich
spostrzegam prawo inne, które toczy walkê z prawem mojego umys³u i bierze mnie
w niewolê pod prawo grzechu mieszkaj¹cego w moich cz³onkach� (Rz 7,14-23)4.

2 Por. np. J. Henchey, L�inabitazione divina: sorgente e scopo della missione
apostolica, w: Compendio di teologia spirituale. In onore di J. Aumann O. P. , a cura
di E.G. de Cea, Roma 1992, s. 124.

3 Chc¹c uzyskaæ pewno�æ, nale¿a³oby oczywi�cie przeprowadziæ ca³y szereg rze-
telnych badañ, tzn. zgromadziæ reprezentatywne dane odzwierciedlaj¹ce faktyczny stan
rzeczy i nastêpnie zinterpretowaæ je. Do szczególnie wa¿nych �obszarów� trzeba tu
zaliczyæ: homilie, konferencje rekolekcyjne, materia³y katechetyczne, opracowania po-
pularyzatorskie z zakresu teologii, teksty maj¹ce pomóc modliæ siê.

4 J. L. Segundo (Le christianisme de Paul. L�histoire retrouvée. Traduit de l�espa-
gnol par F. Guibal, Paris 1988, s. 73, przyp. 2) oraz K. Stendahl (Paul among Jews and
Gentiles, Augsbur Fortress 1977, s. 80) twierdz¹, ¿e w �wietle Corpus Paulinum �w.
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Tymczasem nieco wcze�niej ten sam aposto³ wyja�nia w kategoryczny
sposób:

Ale nie tak samo ma siê rzecz z przestêpstwem, jak z darem ³aski. Je¿eli bowiem
przestêpstwo jednego sprowadzi³o na wszystkich �mieræ, to o ile¿ obficiej sp³ynê-
³a na nich wszystkich ³aska i dar Bo¿y, ³askawie udzielony przez jednego Cz³o-
wieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak samo ma siê rzecz z tym darem, jak ze [skut-
kiem grzechu, spowodowanym przez] jednego grzesz¹cego. Gdy bowiem jeden
tylko grzech przynosi wyrok potêpiaj¹cy, to ³aska przynosi usprawiedliwienie ze
wszystkich grzechów. Je¿eli bowiem przez przestêpstwo jednego �mieræ zakrólo-
wa³a z powodu jego jednego, to o ile¿ bardziej ci, którzy otrzymuj¹ obfito�æ ³aski
i daru sprawiedliwo�ci, królowaæ bêd¹ w ¿yciu z powodu Jednego � Jezusa
Chrystusa. A zatem, jak przestêpstwo jednego sprowadzi³o na wszystkich ludzi
wyrok potêpiaj¹cy, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich lu-
dzi usprawiedliwienie daj¹ce ¿ycie� (Rz 5,15-18; podkre�lenia moje � W. M).

Bardzo wa¿nym dla zrozumienia Paw³owego przes³ania o cz³owieku jako
o istocie �zamieszka³ej� jest te¿ ósmy rozdzia³a Listu do Rzymian (zob. zw³asz-
cza 8,9.11). Trzeba uwzglêdniæ, i¿ rozdzia³y siódmy i ósmy s¹ ze sob¹ �ci�le
zwi¹zane5. Oto np. wersety, przez które rozdzia³y te �fizycznie� spotykaj¹ siê,
³¹cz¹. To w ich �wietle, jak pokazuje terminologia i tok my�lenia, trzeba inter-
pretowaæ przytoczony powy¿ej fragment siódmego rozdzia³u Listu do Rzy-
mian. Tak wiêc umys³em s³u¿ê prawu Boga, za� cia³em (th/| de. sarki.)
prawu grzechu. Teraz jednak dla tych, którzy s¹ w Chrystusie Jezusie,
nie ma ju¿ potêpienia, poniewa¿ prawo Ducha ¿ycia w Chrystusie Jezu-
sie, wyzwoli³o ciê spod prawa grzechu i �mierci (Rz 7,25-8,2). Nieco dalej
Aposto³ Narodów wyja�nia, co to znaczy ju¿ teraz i co oznacza na przysz³o�æ,
¿e Duch mieszka w chrze�cijaninie. Wy jednak nie jeste�cie w ciele (evn
sarki), lecz w Duchu, je�li tylko Duch Bo¿y w was mieszka. Je¿eli za�
kto� Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest Jego. (�) A je¿eli Duch
Tego, który Jezusa wskrzesi³ z martwych mieszka w was, to Ten, który
wskrzesi³ Chrystusa Jezusa z martwych, o¿ywi i �miertelne cia³a (sw,mata)

Pawe³ przedstawia siê jako osoba o mocnym, dobrze uformowanym sumieniu, w ni-
czym niepodobna do simul justus et peccator, do cz³owieka rozdartego wewnêtrznie,
jednocze�nie czuj¹cego siê sprawiedliwym (czy usprawiedliwionym) i grzesznikiem;
a kogo� takiego dostrzegali w nim �w. Augustyn, Luter i bardziej ogólnie w³a�ciwa
Zachodowi rana (mo¿na te¿ rozumieæ: plaga) introspekcyjna.

5 Podzia³ tekstu biblijnego na rozdzia³y i wersety, umieszczanie nag³ówków-ko-
mentarzy posiada solidne uzasadnienie i bez w¹tpienia mamy do czynienia z cennym
osi¹gniêciem. Nie jest jednak natchniony, nie wolno stawiaæ go ponad tekstem, zrozu-
mieniu którego ma s³u¿yæ. Korzystaj¹c z tekstu elektronicznego lub kserowanego, mo¿na
z powodzeniem zastosowaæ np. nastêpuj¹c¹ metodê: usun¹æ te dodatki i pozwoliæ, by
prowadzi³ nas sam teksty biblijny.
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wasze przez zamieszkuj¹cego w was swego Ducha (Rz 8,9.11). Jak najbar-
dziej na miejscu jest pytanie, czy wzmiankowana wcze�niej pu³apka zagra¿a
wy³¹cznie teologii duchowo�ci, czy nie dotyczy ona równie¿ innych dyscyplin
teologicznych. A je�li tak, to co nale¿y zrobiæ?

Wed³ug �w. Paw³a � jak ju¿ zosta³o wskazane � w chrze�cijaninie jest
obecny Duch �wiêty. Przyjdzie jeszcze pokazaæ, i¿ absolutnie nie chodzi
o obecno�æ biern¹. Podobnie te¿ ma siê sprawa z Bogiem Ojcem oraz Chry-
stusem. Tak¿e w wypadku tych Osób Boskich aposto³ wskazuje na bardzo
korzystne dla cz³owieka skutki ich zamieszkiwania. W przytoczonych poni¿ej
tekstach s¹ one zaprezentowane w napawaj¹cych nadziej¹ kategoriach chro-
nienia przed ewentualnie gro¿¹c¹ agresj¹ oraz znajdowania siê po w³a�ciwej
stronie, gdy chodzi o sw¹ pomy�lno�æ. Czy nie wiecie, ¿e jeste�cie �wi¹tyni¹
Boga i ¿e Duch Bo¿y mieszka w was? Je¿eli kto� zniszczy �wi¹tyniê Boga,
tego zniszczy Bóg. �wi¹tynia Boga jest �wiêt¹, a wy ni¹ jeste�cie (1 Kor
3,16-17)6. (...) bêdziemy ¿yæ z Nim [tzn. z Chrystusem] z mocy Boga (...).
Czy nie wiecie o samych sobie, ¿e Jezus Chrystus jest w was? Chyba ¿e
jeste�cie odrzuceni (2 Kor 13,4-5). W przypadku zamieszkiwania w chrze-
�cijaninie Ojca, Chrystusa i Ducha �wiêtego mamy do czynienia z rzeczywi-
sto�ci¹ nieskoñczenie bogat¹, ze wszech miar pozytywn¹ dla tego¿ cz³owieka:
Ojciec, Chrystus i Duch �wiêty to przecie¿ Osoby boskie. W tekstach Corpus
Paulinum, w których podejmowany jest temat obecno�ci Ducha �wiêtego
w chrze�cijaninie, do Ducha odnoszone s¹ np. takie czasowniki jak mieszka
czy jest. £atwo sprawdziæ, ¿e listy Paw³owe stosuj¹ je tak¿e w innych przy-
padkach. ̄ eby przes³anie jak najlepiej zrozumieæ, trzeba uwzglêdniæ, kim wg
Nowego Testamentu (a wiêc i wg Corpus Paulinum) jest �wiête Tchnienie
Bo¿e7. Istotê przekazu mo¿na tu przedstawiæ nastêpuj¹co. Trzeba pilnowaæ,
by nie interpretowaæ tekstów biblijnych w kluczu obcego im, tak bardzo obec-
nie rozpowszechnionego w kulturze-mentalno�ci europejskiej dualizmu mate-
rialne/duchowe (czy takie podej�cie dualistyczne nawet dominuje?) lub coraz
bardziej znacz¹cego monizmu materialistycznego. Równie istotnym jest, ¿e Duch
�wiêty to jedna z trzech Osób Boskich. Tzn. Jego sposób bytowania, Jego
mo¿liwo�ci nieskoñczenie przekraczaj¹ cz³owieka i inny wszelki byt stworzo-
ny. Nale¿y bezwzglêdnie mieæ to na uwadze, je�li chcemy zrozumieæ, co Cor-
pus Paulinum stara siê przekazaæ, gdy informuje, ¿e Duch np. mieszka
w chrze�cijaninie, modli siê w nim. Jest rzecz¹, która powinna dawaæ do my-
�lenia, i¿ takie Boskie zamieszkiwanie nie wyklucza, gdy chodzi o doczesno�æ,

6 Co do takiej interpretacji terminu Bóg w pismach nowotestamentalnych por.
W. Misztal, Odnowienie i udzielenie pe³ni ¿ycia w �wiêtym Duchu Ojca i Chrystusa.
Studium na podstawie listów �w. Paw³a Aposto³a, Kraków 2002, s. 174n.

7 Je�li chodzi o uzasadnienie, ¿e we wzmiankowanych tekstach chodzi w³a�nie
o Ducha �wiêtego, to czytelnikowi pomog¹ konteksty, w których passusy te siê znaj-
duj¹. Z po¿ytkiem bêdzie te¿ skonsultowaæ np. komentarze biblijne.
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innych obecno�ci. I bynajmniej nie mamy tu do czynienia z jakimkolwiek duali-
zmem, ze zrównywaniem Osób Bo¿ych z kimkolwiek, z czymkolwiek. Nie
oznacza to te¿, jakoby Bóg by³ obecny i dzia³a³ w sposób niedoskona³y. Za-
mieszkiwanie Ducha �wiêtego w �wietle Corpus Paulinum logicznie bêdzie
przedstawiæ, odwo³uj¹c siê do dwóch �ci�le powi¹zanych ze sob¹, zasadni-
czych, sk³adaj¹cych siê na ¿ycie cz³owieka stadiów, tzn. do ¿ycia doczesnego
i do przysz³o�ci eschatologicznej. Przy czym w przypadku tego ostatniego bê-
dzie chodzi³o wej�cie w tê pe³niê ¿ycia, o ten jego etap, który rozpoczyna siê
wraz ze zmartwychwstaniem cia³a.

2. Zamieszkiwanie Ducha w chrze�cijanie:
doczesne teraz

T³umacz¹c jak najdok³adniej Rz 8,9, otrzymujemy nastêpuj¹cy przek³ad:
Wy jednak nie jeste�cie w ciele (evn sarki.), ale w (evn) Duchu, je�li tylko
Duch Boga mieszka w (evn) was. Je¿eli za� kto� nie ma Ducha, który
jest Duchem Chrystusa, ten nie jest Jego [tzn. Chrystusa]. Zastosowanie
w tek�cie greckim czasowników w trybie oznajmiaj¹cym czasu tera�niejszego
sugeruje, i¿ w³a�ciwe chrze�cijaninowi bycie w Duchu �wiêtym oraz zamiesz-
kiwanie Tchnienia Bo¿ego w nim nie s¹ jak¹� rzeczywisto�ci¹ przej�ciow¹,
sporadyczn¹, ¿e mamy tu do czynienia z pewn¹ ci¹g³o�ci¹, trwa³o�ci¹, z jak
najbardziej pozytywn¹ cech¹ ¿ycia chrze�cijañskiego. Na takich zasadach Duch
gwarantuje komuniê z Chrystusem. Tê ostatni¹ za innymi tekstami Paw³owy-
mi mo¿na okre�liæ m.in. mianem ¿ycia w Chrystusie (por. np. 1 Kor 1,30 wraz
z kontekstem). Wróæmy do Listu do Rzymian. Do czego takie zaanga¿owanie
siê Ducha �wiêtego, taka komunia z Duchem i Chrystusem prowadzi, �w.
Pawe³ �mia³o wyja�nia nieco wcze�niej: Teraz jednak nie ma ju¿ potêpienia
dla tych, którzy s¹ w Chrystusie Jezusie, poniewa¿ prawo Ducha ¿ycia
w Chrystusie Jezusie wyzwoli³o ciê spod prawa grzechu i �mierci (Rz 8,
1-2). W ósmym rozdziale Listu do Rzymian ukierunkowanie eschatologiczne
jest ewidentne. Nie wolno jednak zapomnieæ, i¿ �w. Pawe³ pisz¹c o obecno�ci,
o zamieszkiwaniu Ducha, wskazuje te¿ na optymalnie pozytywne skutki Jego
zaanga¿owania jako na dotycz¹ce równie¿ i doczesno�ci, dobroczynnie zmie-
niaj¹ce, kszta³tuj¹ce, dope³niaj¹ce tak¿e tê ostatni¹. Je�li nie jeste�cie w ciele
(evn sarki.) w Rz 8,9 nie mówi o jakimkolwiek odciele�nieniu cz³owieka
w dziele zbawczym, lecz o przezwyciê¿eniu stanu wrogo�ci czy obco�ci wo-
bec Boga, stanu s³abo�ci, zniewolenia, �miertelnego zagro¿enia8, to w takim

8 Co do interpretacji terminu sa,rx por. np. J. A. Fitzmyer, Pauline Theology, w: The
New Jerome Biblical Commentary. Edited by R. E. Brown S.S. etc., London 1992, s. 1406;
R. J. Erickson, Flesh, w: Dictionary of Paul and His Letters. Editors: G. F. Hawthorne,
R. P. Martin. Associate Editor: D. G. Reid, Downers Grove � Leicester 1993, s. 303n.
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razie tak¹ zmianê trzeba przypisaæ Duchowi jako obecnemu w cz³owieku, jako
ogarniaj¹cemu cz³owieka sw¹ wszechmocn¹ dobroci¹ ju¿ w doczesnym te-
raz. Co do wspomnianej trwa³o�ci bêd¹cej cech¹ obecno�ci-dzia³ania Tchnie-
nia Bo¿ego w chrze�cijaninie, to Drugi List do Koryntian przedstawia j¹
w sposób nadzwyczaj �mia³y (przyzwyczajenie, nieuwaga itp. robi¹ jednak swoje,
³atwo wiêc o przeoczenie), a mianowicie Aposto³ Narodów siêga tam po
okre�lenie zadatek9. Inaczej mówi¹c, jako obecny w chrze�cijaninie Duch
jest � jak pokazuje kontekst � pocz¹tkiem i rêkojmi¹ wierno�ci Bo¿ej, spe³nie-
nia Bo¿ych obietnic. On te¿ wycisn¹³ na nas pieczêæ i zostawi³ zadatek
Ducha w sercach naszych (2 Kor 1,22).

Czy nie wiecie, ¿e �wi¹tyni¹ Boga jeste�cie i ¿e Duch Boga mieszka
w was? (1 Kor 3,16). Kontekst wskazuje, i¿ w przypadku przytoczonego tek-
stu ukierunkowanie eschatologiczne jest ewidentne. Dowiadujemy siê te¿, ¿e
Duch jest stron¹ w nastêpuj¹cej gwarancji-ostrze¿eniu: Je¿eli kto� zniszczy
�wi¹tyniê Boga, tego zniszczy Bóg. �wi¹tynia Boga jest �wiêt¹, a wy ni¹
jeste�cie (1 Kor 3,17). Z drugiej strony nie wolno przeoczyæ, i¿ tak¿e w przy-
padku 1 Kor 3,16 gramatyka informuje, i¿ Boskie Tchnienie ju¿ jest obecne
w cz³owieku, ¿e nie jest to obecno�æ chwilowa, sporadyczna. Mamy do czy-
nienia z cech¹ chrze�cijañskiego status quo. Nasuwa siê te¿ wniosek, i¿ Duch
gotów jest broniæ chrze�cijanina równie¿ przed niebezpieczeñstwami doczes-
nymi, ¿e obroni i wtedy efektywnie10. Jego obecno�æ mo¿na nawet rozumieæ
jako skutecznie odstraszaj¹c¹ ewentualnych napastników: a prewencja jest
najlepsz¹ form¹ obrony11. O zamieszkiwaniu Ducha w chrze�cijaninie �w. Pawe³
pisze tak¿e w nastêpuj¹cym fragmencie Pierwszego Listu do Koryntian: Czy
nie wiecie, ¿e cia³o (sw/ma) wasze [jest] �wi¹tyni¹ Ducha �wiêtego, który

9 Por. G. M. Burge, First Fruits, Down Payment, w: Dictionary of Paul and His
Letters, dz. cyt., s. 300n.

10 Na podobn¹ logikê gwarantowania, jednak z zaakcentowaniem w¹tku przy-
mierza, wskazuje Ga 5,25: �Maj¹c ¿ycie od Ducha, do Ducha siê te¿ stosujmy�. Znaj-
duj¹ce siê tam s³owo stoice,w pochodzi z jêzyka wojskowego i pierwotnie znaczy³o
staæ w jednym szeregu, maszerowaæ razem, zaprawiaæ siê. Znaczenie stosowaæ
siê itp. sytuuje siê w takim w³a�nie kontek�cie. Obywatele staro¿ytnych Aten sk³adali
nastêpuj¹c¹ przysiêgê: �nie opuszczê towarzysza [broni], z którym znajdujê siê
w jednym szeregu (stoich,sw)� (cyt. za: B. Corsani, Lettera ai Galati, Genova 1990,
s. 378).

11 Mo¿na w tym kontek�cie przypomnieæ nastêpuj¹ce s³owa �w. Cyryla Jerozo-
limskiego: �Paraklet [tytu³ ten znaczy m.in. Obroñca; uwaga moja � W. M.] bêdzie
zawsze przy tobie jako Ten, który strze¿e. Bêdzie czuwa³ nad tob¹, kiedy wchodzisz
i kiedy wychodzisz. Bêdzie bacznie obserwowa³ tego, który ciê atakuje. Udzieli ci darów
wszelkiego rodzaju, byleby� tylko grzesz¹c nie zasmuci³ Go� (cyt. za: C. Nicolosi, Luce
d�eterna sapienza svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo
amore. Meditazioni sullo Spirito Santo, Vaticano 2000, s. 231).
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w was [jest], a którego macie od Boga, i ¿e ju¿ nie nale¿ycie do samych
siebie? (1 Kor 6,19). Nawiasy kwadratowe wskazuj¹, i¿ w t³umaczeniu pol-
skim nale¿a³o dodaæ orzeczenie, wybraæ jaki� czasownik. W ka¿dym razie
zaczynaj¹cy siê zaraz potem rozdzia³ siódmy pozwala rozumieæ, i¿ bycie �wi¹-
tyni¹, w której mieszka Duch, jest cech¹ chrze�cijanina jako takiego, ¿e pod
tym wzglêdem kobieta i mê¿czyzna s¹ sobie równi, ¿e jednakowo dotyczy ono
ludzi o nawet zasadniczo ró¿nym statusie spo³ecznym. Cecha ta jest przywile-
jem, który jak najbardziej pozytywnie wyró¿nia chrze�cijan. Tak �w. Pawe³
postrzega sytuacjê w doczesno�ci. ̄ eby lepiej go zrozumieæ, trzeba m.in. u�wia-
domiæ sobie, i¿ w tamtych czasach �wiat nie by³ usiany chrze�cijañskimi bu-
dowlami, ko�cio³ami-�wi¹tyniami jedynego Boga. Wyj¹tkowym statusem pod
tym wzglêdem cieszy³a siê wy³¹cznie �wi¹tynia Jerozolimska. Nie-Izraelici
mieli bardzo ograniczony dostêp do sprawowanego tam kultu, do tego miejsca
Bo¿ego zamieszkania, czyli w pewnym sensie do samego Boga i do dobro-
dziejstw spotkania z Nim w Jego �wi¹tyni. W przypadku za� czcz¹cych jedy-
nego Boga Izraelitów pozycja kobiet pod tym wzglêdem ustêpowa³a statusowi
mê¿czyzn. Co do w¹tku, i¿ to w³a�nie cia³o (sw/ma) chrze�cijanina jest �wi¹-
tyni¹ Ducha, czyli ¿e On mieszka w ciele (sw/ma), to trzeba zwróciæ jeszcze
na niego uwagê m.in. z nastêpuj¹cego powodu. Aposto³ zna okre�lenie dusza
i stosuje je do cz³owieka (por. 1 Tes 5,23). Jednak w 1 Kor 6,16 nie pisze on, ¿e
to dusza chrze�cijanina jest �wi¹tyni¹, �miejscem� zamieszkania Boskiego
Tchnienia12. Nie neguj¹c, i¿ tak¿e w tym wypadku mamy do czynienia z podej-
�ciem ca³o�ciowym do cz³owieka13, zarazem spotykamy siê z przes³aniem, ¿e
Duch nie jest wrogiem tego, co cielesne-materialne, nie ucieka przed nim,
wchodzi w kontakt z nim, przebywa w nim. Ze swej strony Rz 8,11 wskazuje
na ostateczne konsekwencje podobnego nastawienia, zwi¹zku, opieki: na zmar-
twychwstanie, na rozpoczynaj¹c¹ siê wraz z nim pe³niê ¿ycia.

O obecno�ci Ducha �wiêtego w chrze�cijaninie mówi te¿ nastêpuj¹cy frag-
ment Listu do Galatów: Gdy¿ jeste�cie (evste) synami, pos³a³ (evxape,steilen)
Bóg Ducha Syna swojego do naszych serc, który wo³a (kra/zon): Abba,
Ojcze! (Ga 4,6). �wiêty Pawe³ wymienia wszystkie trzy Osoby Bo¿e (pocz¹tek

12 Pó�niej teologia bêdzie stosowaæ takie w³a�nie rozumowanie, taki sposób mó-
wienia. Por. np. F. Vandenbroucke, Esprit Saint. V. Action du Saint-Esprit dans les
âmes, w: Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, doctrine et histoire IV,
kol. 1309n.

13 �Musimy upewniæ siê, co �w. Pawe³ rozumie przez sôma («cia³o»), sarx («cia-
³o»), psychê («dusza»), pneuma («duch»), nous («rozum») i kardia («serce»). Pawe³
nie opisuje bytu ludzkiego jako samego w sobie; raczej my�li o ró¿nym stosunku
ludzko�ci do Boga i o �wiecie, w którym on czy ona ¿yje. Tak wiêc okre�lenia te nie
oznaczaj¹ czê�ci poszczególnych ludzkich istot, ale raczej aspekty tej samej osoby jako
widzianej z ró¿nych perspektyw� (J. A. Fitzmyer, Pauline Theology, w: The New Jero-
me Biblical Commentary, dz. cyt., s. 1406).
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 Listu do Galatów wskazuje, i¿ termin Bóg nale¿y tu rozumieæ w znaczeniu
Bóg Ojciec). W �wietle tego, co czytamy nieco wcze�niej w trzecim rozdziale
Listu do Galatów, trzeba uznaæ, i¿ godno�ci¹ synowsk¹ jednakowo zostali
obdarowani wszyscy chrze�cijanie: w równej mierze, niezale¿nie od narodo-
wo�ci, statusu spo³ecznego, mê¿czy�ni i kobiety (co bynajmniej nie oznacza,
jakoby tym samym tracili oni sw¹ to¿samo�æ, por. np. Rz 16,1n). Uwzglêdnia-
j¹c formy gramatyczne czasowników zastosowanych w Ga 3,28 i 4,1-7, nale¿y
przyj¹æ, i¿ takie cieszenie siê godno�ci¹ synowsk¹ nie jest czym� chwilowym,
sporadycznym, lecz trwale bêd¹cym udzia³em chrze�cijan. Odpowiada to prze-
s³aniu w Ga 4,6 o obecno�ci i dzia³aniu Ducha �wiêtego: to, co On czyni � jak
wskazuje gramatyka � nie jest czym� sporadycznym, ale trwa³ym. Natomiast
�w. Pawe³ zwraca tam uwagê na pewien prze³om, to znaczy na skuteczne
pos³anie-przyj�cie Ducha �wiêtego. Je�li Boskie Tchnienie zbawczo towarzy-
szy ludziom tak¿e na etapie przedchrze�cijañskim (por. np. Ga 4,29; 1 Kor
10,1n), to trzeba mówiæ o typowym dla chrze�cijan zamieszkiwaniu Ducha,
zamieszkiwaniu stanowi¹cym o przynale¿no�ci do, licz¹c przynajmniej od
wtargniêcia grzechu w dzieje, najkorzystniejszego, kulminacyjnego, gdy chodzi
o mo¿liwo�ci zbawcze, stadium doczesnego etapu dziejów stworzenia zba-
wienia (por. np. Ga 4,1-4 wraz z kontekstem). Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e
�w. Pawe³ pisz¹c Ga 4,4-7, by³ przekonany, i¿ oto Bóg dochowa³ s³owa, i¿ oto
spe³nia siê nastêpuj¹ce starotestamentalne proroctwo-obietnica:

Pokropiê was czyst¹ wod¹, aby�cie siê stali czystymi, i oczyszczê was od wszel-
kiej zmazy i od wszystkich waszych bo¿ków. I dam wam serce nowe. Ducha nowe-
go te¿ tchnê do waszego wnêtrza, odbiorê wam serce kamienne, a dam wam serce
z cia³a. Ducha mojego chcê tchn¹æ w was i sprawiæ, by�cie ¿yli wed³ug mych
nakazów i przestrzegali przykazañ, i wed³ug nich postêpowali. Wtedy bêdziecie
mieszkaæ w kraju, który da³em waszym przodkom, i bêdziecie moim ludem, a Ja
bêdê waszym Bogiem (Ez 36,25-28)14.

W Ga 4,6 �w. Pawe³ pisze o nastêpuj¹cym dzia³aniu Ducha w chrze�cija-
ninie. On wo³a. Znamy te¿ tre�æ tego wo³ania: �Abba, Ojcze!� Duch zwraca
siê do Tego, który pos³a³ Go do serca chrze�cijanina. Zwraca siê w sposób,
który przywodzi na my�l modlitwê samego Chrystus do Ojca z Ewangelii �w.
Marka 14,36, w sposób, który przypomina tak¿e Chrystusowe wskazanie-po-
leceniem, w jaki sposób chrze�cijanie maj¹ siê modliæ, jak modliæ maj¹ siê od
Niego nauczyæ. Gdy Jezus przebywa³ w jakim� miejscu na modlitwie i skoñ-
czy³ j¹, powiedzia³ jeden z uczniów do Niego: �Panie, naucz nas siê
modliæ, jak i Jan nauczy³ swoich uczniów�. A On powiedzia³ do nich: �Kie-
dy siê modlicie, mówcie: Ojcze, niech siê �wiêci Twoje imiê�� (£k 11,1-2).

14 Por. R. Moretti, Inabitazione, w: Dizionario enciclopedico di spiritualità,
volume II, a cura di E. Ancilli e del Pontificio Istituto di Spiritualità del Teresianum,
Roma 1992, s. 1282n.
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Nasuwa siê wniosek, i¿ Duch modli siê w chrze�cijaninie, i¿ daje chrze�cijani-
nowi modliæ siê tak, jak Chrystus modli³ siê do Ojca, tak, jak Chrystus chce,
by do Ojca zwracali siê Jego uczniowie. Mieszkaj¹c w sercu chrze�cijanina
Boskie Tchnienie sprawia, i¿ ten cz³owiek modli siê w sposób synowski. Ter-
min Abba ukierunkowuje na nastêpuj¹ce doprecyzowanie. Dziêki Duchowi
Bo¿emu mamy do czynienia ze zwi¹zkiem, który cechuje serdeczno�æ, poczu-
cie blisko�ci i zarazem szacunek15. W �wietle Listu do Rzymian mo¿na te¿
rozumieæ, ¿e Duch skutecznie uzupe³nia braki ludzkiej modlitwy, ¿e sprawia,
i¿ jest ona coraz doskonalsza.

(...) Duch przychodzi z pomoc¹ naszej s³abo�ci. Gdy bowiem nie umiemy siê mo-
dliæ tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia siê za nami w b³aganiach, których nie
mo¿na wyraziæ s³owami. Ten za�, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, ¿e
przyczynia siê za �wiêtymi zgodnie z wol¹ Bo¿¹. Wiemy te¿, ¿e Bóg z tymi, którzy
Go mi³uj¹, wspó³dzia³a we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy s¹ powo³ani
wed³ug Jego zamiaru (Rz 8,26-28).

Wróæmy do Listu do Galatów. Duch jest w chrze�cijanie. �wiêty Pawe³ umiej-
scawia Go nawet dok³adniej. Nie pisze np., i¿ jest On w duszy cz³owieka jako
w najdoskonalszej czê�ci bytu ludzkiego, czê�ci najbardziej godnej Boskiego
Tchnienia (choæ gdzie indziej wymienia duszê jako element-aspekt cz³owieka;
por. 1 Tes 5,23). Wskazuje, ¿e Duch jest i aktywnie dzia³a w sercu. Czy warto
zwróciæ uwagê, i¿ przynajmniej w znaczeniu pierwszym, absolutnie nie przes¹-
dzaj¹c co do interpretacji Ga 4,6, termin serce wskazuje na czê�æ cia³a ludzkie-
go? Paw³owe rozumienie zmartwychwstania eschatologicznego oraz wiecznej
pe³ni ¿ycia, a w tym roli Ducha w ich udzieleniu, pokazuje, i¿ skojarzenie ze
znaczeniem pierwszym s³owa serce posiada sw¹ warto�æ. Wa¿ne dla naszego
tematu s¹ nastêpuj¹ce znaczenia omawianego terminu. Za jego pomoc¹ wska-
zywano na szczególnie znacz¹ce �miejsce� w cz³owieku: z niego dobro lub z³o
ogarnia dan¹ osobê, a nawet jej otoczenie, przynosz¹c danemu cz³owiekowi
pomy�lno�æ lub niszcz¹c, wp³ywaj¹c pozytywnie lub negatywnie tak¿e na jego
otoczenie16. Duch w takim razie zamieszkuje w najbardziej newralgicznym,
kluczowym miejscu (por. np. Mt 12,34; 15,17n). To, co tam wg Ga 4,6 czyni,
trzeba oceniæ jako trwa³e (jak wskazuje gramatyka) i najbardziej istotne. Sama
w sobie modlitwa jest jedn¹ z najwa¿niejszych czynno�ci, co dopiero powie-
dzieæ o modlitwie zanoszonej przez Ducha czy te¿ kszta³towanej przez Niego.
Za Listem do Rzymian wypada jeszcze uwzglêdniæ, ¿e Boskie Tchnienie

15 Wiêcej na ten temat por. np. W. Marchel, Abba. Père. La prière du Christ et des
chrétiens. Etudes sur les origines et la signification de l’invocation à la divinité
comme père avant et dans le Nouveau Testament, Rome 1971, s. 21n.

16 Szerzej na ten temat por. L. Ryken, J. C. Wihoit, T. Longman, Serce, w: S³ownik
symboliki biblijnej. Obrazy, symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne i gatunki
literackie w Pi�mie �wiêtym, s, 902n.
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bêd¹c w sercu tak dzia³a na danego cz³owieka, tak go kszta³tuje, i¿ w ostatecz-
nym rozrachunku chodzi o udzielenie tej osobie daru zmartwychwstania i tym
samym wej�cie w posiadanie daru wiecznej pe³ni ¿ycia.

(...) zamieszkanie Ducha �wiêtego w cz³owieku poci¹ga za sob¹ szczególn¹ konse-
kracjê ca³ej jego osoby (Pawe³ podkre�la tu jej wymiar cielesny) na podobieñstwo
�wi¹tyni. Jest to konsekracja u�wiêcaj¹ca. Stanowi sam¹ istotê zbawczej ³aski,
przez któr¹ cz³owiek otrzymuje udzia³ w trynitarnym ¿yciu Boga. W ten sposób
otwiera siê w cz³owieku wewnêtrzne �ród³o �wiêto�ci, z którego pochodzi ¿ycie
wedle Ducha, jak mówi Pawe³ w Li�cie do Rzymian: �Wy (...) nie ¿yjecie wed³ug
cia³a, lecz wed³ug Ducha, je�li tylko Duch Bo¿y w was mieszka� (8,9). To w³a�nie
jest fundamentem nadziei na zmartwychwstanie cia³a, bowiem �je¿eli mieszka
w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesi³ z martwych, to Ten, który wskrzesi³
Chrystusa [Jezusa] z martwych, przywróci do ¿ycia wasze �miertelne cia³a moc¹
mieszkaj¹cego w was swego Ducha� (Rz 8,11)17.

¯ycie doczesne to zasadniczy etap na drodze do osi¹gniêcia celu, jakim
jest rozpoczynaj¹ca siê wraz ze wskrzeszeniem wieczna pe³nia ¿ycia. Wed³ug
np. Ga 6,8 tak droga, jak i samo osi¹gniêcie tego celu nie dokonuje siê bez
Boskiego Tchnienia. Zmartwychwstanie zbawionego na ¿ycie wieczne �w.
Pawe³ przedstawia jako ostateczne wej�cie w komuniê z Chrystusem, jako
upodobnienie do Chrystusa (Flp 3,20n). Rz 8,9-11 pozwala rozumieæ to upodob-
nienie jako maj¹ce dope³niæ siê dziêki Duchowi. Wed³ug Corpus Paulinum
droga do tego ostatecznego podobieñstwa, do pe³ni bycia podobnym do Chry-
stusa prowadzi przez na�ladowanie Go, stawanie siê coraz bardziej podobnym
do Niego ju¿ w ¿yciu doczesnym. Oprócz takich tekstów jak np. 1 Tes 1,6; Ga
4,19 dobrze bêdzie tu wzi¹æ pod uwagê Rz 6,1-11. W Li�cie do Rzymian �w.
Pawe³ przedstawia �mieræ jako skutek grzechu (por. Rz 5,12). Wed³ug Rz 6,
1-11 chrzcielna komunia z Chrystusem to udzia³ w Jego triumfie nad �mierci¹
i grzechem, to w Chrystusie ¿ycie dla Ojca i dziêki Ojcu. Rz 8,15n potwierdza,
¿e pój�cie �ladami Chrystusa, bycie do Niego podobnym, trzeba traktowaæ
bardzo powa¿nie: w sensie dog³êbnej wspólnoty ¿ycia ostatecznie w wymiarze
nadprzyrodzonym, chwalebnym, Boskim.

Nie otrzymali�cie przecie¿ ducha niewoli, by siê znowu pogr¹¿yæ w boja�ni, ale
otrzymali�cie Ducha przybrania za synów, w którym mo¿emy wo³aæ: �Abba, Oj-
cze!� Sam Duch wspiera swym �wiadectwem naszego ducha, ¿e jeste�my dzieæmi
Boga. Je¿eli za� jeste�my dzieæmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a wspó³dzie-
dzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by te¿ wspólnie mieæ
udzia³ w chwale. S¹dzê bowiem, ¿e cierpieñ tera�niejszych nie mo¿na stawiaæ

17 S³. Bo¿y Jan Pawe³ II, Katecheza �Duch �wiêty boskim mieszkañcem duszy�
(20.03.1992), nr 6 (tekst za: Nauczanie Ko�cio³a Katolickiego. Wersja 1.0, Wydawnic-
two M, Kraków 2003). Rozpoczyna ona cykl katechez zatytu³owanych �Duch �wiêty
w ¿yciu wewnêtrznym cz³owieka�.
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na równi z chwa³¹, który ma siê w nas objawiæ. (...) Albowiem tych, których od
wieków pozna³, tych te¿ przeznaczy³ na to, by siê stali na wzór obrazu Jego Syna,
aby On by³ pierworodnym miêdzy wielu braæmi. Tych za�, których przeznaczy³,
tych te¿ powo³a³, a których powo³a³, tych te¿ usprawiedliwi³, a których usprawie-
dliwi³, tych te¿ obdarzy³ chwa³¹. Có¿ wiêc na to powiemy? Je¿eli Bóg z nami, któ¿
przeciwko nam? (Rz 8,15-31).

Wed³ug Ga 4,6 to w³a�nie Duch upodabnia chrze�cijanina do Chrystusa, gdy
chodzi o relacje synowskie z Ojcem, gdy chodzi o modlitwê. Nie jest to bynaj-
mniej ma³o. W Ga 5,22-23 �w. Pawe³ pisze o owocu Ducha. Tekst ten jest
wa¿ny dla naszego tematu z nastêpuj¹cych powodów. Metafora owocu
i doprecyzowanie, ¿e chodzi o Ducha, sugeruj¹, i¿ mamy do czynienia z miste-
rium wspó³dzia³ania Ducha �wiêtego i chrze�cijanina. Sk³adaj¹ce siê na owoc
Ducha cechy, po pierwsze pasuj¹ do Chrystusa i po drugie maj¹ charaktery-
zowaæ chrze�cijanina. Ga 5,19-21 wskazuje, i¿ posiadanie tych cech, rozwija-
nie ich to dla cz³owieka droga zbawienia, droga do pe³ni ¿ycia. To wszystko
pozwala rozumieæ, i¿ Ga 5,22-23 to tekst wskazuj¹cy na dobroczynne skutki
obecno�ci Ducha w cz³owieku w³a�nie w doczesno�ci, na dokonuj¹ce siê
w ¿yciu doczesnym przemienianie przez Niego cz³owieka18.

Drugi List do Tymoteusza zwraca uwagê na pozytywne skutki zamieszki-
wania Ducha, gdy chodzi o cz³owieka zajmuj¹cego szczególne miejsce, o prze-
³o¿onego wspólnoty ko�cielnej. Dobrego depozytu strze¿ z pomoc¹ Ducha
�wiêtego, który w nas mieszka (2 Tm 1,14). Uwzglêdniaj¹c kontekst, otrzy-
mujemy istotne dane dla duchowo�ci kap³añskiej, np. gdy chodzi o skuteczno�æ
sprawowania pos³ugi przewodniczenia wspólnocie, s³u¿enia jej, dochowania
wierno�ci Powo³uj¹cemu, samorealizacji kap³ana. Pozostañmy jeszcze przy
sakramentach. W Pierwszym Li�cie do Koryntian znajdziemy nastêpuj¹ce
stwierdzenie: Wszyscy (...) w jednym Duchu zostali�my przez k¹piel chrzciel-
n¹ zanurzeni w jedno cia³o: czy to ¯ydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy
wolni. Wszyscy te¿ zostali�my napojeni jednym Duchem (1 Kor 12,13).
S³owa o napojeniu Duchem, skoro znajduj¹ siê w bezpo�rednim s¹siedztwie
wzmianki o chrzcie, nale¿a³oby interpretowaæ jako wskazuj¹ce na owoce tego
sakramentu. Jednak nie tak daleko, gdy¿ w rozdziale jedenastym tego samego
listu, aposto³ pisze o Eucharystii. Czy w takim razie wg 1 Kor 12,13 to przez ni¹
chrze�cijanie zostaj¹ napojeni Duchem? Równie¿ tak¹ interpretacjê nale¿y
rozwa¿yæ. W ka¿dym razie 1 Kor 12,13 przez wzmiankê o napojeniu zwraca
uwagê na obfito�æ udzielenia Ducha, na ¿yciodajno�æ Jego dzia³ania tak¿e �od
wewn¹trz� obdarowanego. By obraz by³ jak najbardziej kompletny, trzeba te¿
uwzglêdniæ, i¿ w ludziach mo¿e mieszkaæ � jak to ujmuj¹ listy Paw³owe �
zbawcza, ³¹cz¹ca z Bogiem wiara (2 Tm 1,5). Podobna wiara nie jest niczym

18 Szerzej na ten temat por. W. Misztal, Wspó³dzia³anie chrze�cijanina z Duchem
�wiêtym wg Ga 5,22-23, w: �Polonia Sacra�, 10 (2002), s. 311n.
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abstrakcyjnym, nie jest te¿ np. jakim� odrêbnym bytem. W jej przypadku mamy
do czynienia z relacj¹, komuni¹, i to tak¹, ¿e bez niej nie ma zbawienia (por. np.
Ga 2,15n). Wed³ug �w. Paw³a zak³ada ona jako fundamentalne obecno�æ,
zaanga¿owanie siê Ducha �wiêtego (por. 1 Kor 12,3).

3. Zamieszkiwanie Ducha w chrze�cijanie:
wskrzeszenie i wieczna pe³nia ¿ycia

A je¿eli Duch Tego, który wskrzesi³ Jezusa z martwych, mieszka
w was, to Ten, który wskrzesi³ Chrystusa z martwych, uczyni ¿ywymi
i �miertelne cia³a (sw,mata) wasze przez swego Ducha zamieszkuj¹cego
w was (Rz 8,11). W ten sposób mo¿na przedstawiæ Paw³owe przes³anie
o ostatecznych konsekwencjach zwi¹zków chrze�cijanina z Duchem �wiê-
tym, o definitywnych reperkusjach zamieszkiwania Ducha w chrze�cijanie,
o celu tej obecno�ci. W �wietle Listu do Rzymian wypada powiedzieæ, ¿e Duch
tutaj prowadzi chrze�cijanina drog¹, któr¹ Chrystus przeszed³, któr¹ otworzy³
razem z Duchem. [Jest to Ewangelia] o Jego Synu, który sta³ siê wed³ug
cia³a (sa,rka) przez ród Dawida, który zosta³ ukazany jako Syn Bo¿y
w mocy wed³ug Ducha �wiêto�ci przez powstanie martwych (Rz 1,3-4)19.
Owszem, Rz 8,11 dotyczy � w pewnym sensie najpierw � zamieszkiwania
Boskiego Tchnienia w doczesno�ci. Jednak zarazem odnosi siê tak¿e do wiecz-
no�ci: do wskrzeszenia, do pe³ni ¿ycia. Te etapy � tzn. drogê i cel, pocz¹tek
i wype³nienie � w jedno�ci z Ojcem i Chrystusem ³¹czy Duch �wiêty, zapew-
nia pomy�lne przej�cie z jednego do drugiego, sprawia, ¿e Bo¿y plan zostaje
zrealizowany, ¿e cz³owiek nie marnuje otrzymanej szansy. W ten sposób nale-
¿a³oby stre�ciæ logikê, dynamizm przes³ania, które przekazuj¹ np. siódmy i ósmy
rozdzia³ Listu do Rzymian. Listy Paw³owe daj¹ wyraz �wiadomo�ci, ¿e zmar-
twychwstanie i ¿ycie wieczne to rzeczywisto�ci w sposób absolutny prze-
kraczaj¹ce porz¹dek doczesny. St¹d nawet mo¿e nasun¹æ siê uzasadniona
w¹tpliwo�æ, czy da siê o nich sensownie mówiæ. (...) ani oko nie widzia³o,
ani ucho nie s³ysza³o, ani serce cz³owieka nie zdo³a³o poj¹æ, jak wielkie
rzeczy przygotowa³ Bóg tym, którzy Go mi³uj¹ (1 Kor 2,9). Z drugiej
strony, dalej w tym samym li�cie ten sam �w. Pawe³ wyja�nia, ¿e jednak Bóg
udziela na ten temat pewnych wiadomo�ci. Oto propozycja t³umaczenia trud-
nego m.in. ze wzglêdu na terminologiê, a zarazem wa¿nego tekstu, jakim jest
1 Kor 15,42-46:

19 W �wietle tekstów, które mówi¹ o wskrzeszeniu Chrystusa przez Ojca (np. Rz
8,11), s³owa �zosta³ ukazany� trzeba rozumieæ jako passivum divinum, passivum the-
ologicum, czyli jako Bo¿¹ stronê biern¹. Inaczej mówi¹c, co potwierdza kontekst,
podmiotem jest Ojciec: tutaj �zosta³ wskrzeszony� to tyle, co �Ojciec Go wskrzesi³�.
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Podobnie rzecz siê ma ze zmartwychwstaniem umar³ych. Jest zasiewane w zniszczal-
no�ci, jest wskrzeszane w niezniszczalno�ci, jest zasiewane w niechwalebno�ci, jest
wskrzeszane w chwale, jest zasiewane w s³abo�ci, jest wskrzeszane w mocy, jest
zasiewane sw/ma yuciko,n [tzn. cia³o nie w pe³ni jeszcze o¿ywiane przez Ducha],
jest wskrzeszane sw/ma pneumatiko,n [czyli cia³o duchowe, w pe³ni o¿ywiane
przez Ducha]. Je¿eli jest sw/ma yuciko,n [tzn. cia³o nie w pe³ni jeszcze o¿ywiane
przez Ducha], jest te¿ [cia³o] pneumatiko,n [czyli cia³o duchowe, w pe³ni o¿ywiane
przez Ducha]. Jak i jest napisane: Uczyniony zosta³ pierwszy cz³owiek, Adam, yuch.n
zw/san [istot¹ jeszcze nie w pe³ni o¿ywian¹ przez Ducha], a ostatni Adam [jest] pneu/
ma zw|opoiou/n [jest sprawc¹ pe³nego o¿ywiania Duchem]. Nie [ma] jednak naj-
pierw pneumatiko.n [pe³nego o¿ywiania Duchem], ale yuciko,n [niepe³ne o¿ywia-
nie Duchem], dopiero potem pneumatiko.n [pe³ne o¿ywianie przez Ducha].

Tekst jest przepe³niony dynamizmem, radykalizmem dobroczynnej zmia-
ny, przej�cia-przeprowadzenia i zarazem pozytywnymi ci¹g³o�ci¹-rozwojem.
Charakter niniejszego opracowania nie pozwala, aby wyczerpuj¹co zapoznaæ
z racjami przemawiaj¹cymi za zaproponowanym przek³adem. Taki stan rzeczy
niech zostanie potraktowany jako zaproszenie do dalszych poszukiwañ. Z dru-
giej strony, argumentów w jakiej� mierze jednak dostarcz¹ nastêpuj¹ce
uwagi20. Istniej¹ przes³anki, ¿e przytoczony fragment piêtnastego rozdzia³u
Pierwszego Listu do Koryntian zwraca szczególn¹ uwagê na Ducha �wiête-
go, a dok³adniej na Jego rolê w zmartwychwstaniu na ¿ycie wieczne i relacje
miêdzy Nim i ciesz¹cymi siê wieczn¹ pe³ni¹ ¿ycia. Je�li tak, to chodzi o osta-
teczne dzia³anie Ducha jako zamieszkuj¹cego w chrze�cijaninie. W �wietle
innych tekstów Paw³owych nie do przyjêcia jest interpretacja, jakoby �w.
Pawe³ uto¿samia³ Chrystusa i Ducha �wiêtego (por. np. 1 Kor 6,11; 12,3).
Z ca³o�ci¹ 1 Kor 15,42-46 natomiast dobrze harmonizuje biblijne przekonanie,
i¿ Chrystus udziela Ducha, ¿e czyni to w tym ostatecznym, eschatologicznym
wydarzeniu, jakim jest Jego misterium paschalne-wielkanocne, ¿e sprawia
w ten sposób, i¿ to Jego w³asne misterium staje siê zarazem zbawczo miste-
rium potrzebuj¹cych zbawienia, którzy w ten sposób staj¹ siê przyjmuj¹cymi
zbawienie jako pe³niê ¿ycia (por. J 19,30 i 20,22-23)21 . Wed³ug Pierwszego
Listu do Koryntian 3,16 oraz 6,19 w chrze�cijaninie, jako w �wi¹tyni, ju¿

20 Wiêcej na ten temat por. np. A. Jankowski, Duch �wiêty dokonawc¹ zbawie-
nia. Nowy Testament o pos³annictwie eschatologicznym Ducha �wiêtego, Kraków
2003, s. 140n; H. Langkammer, ¯ycie po �mierci. Eschatologia Starego i Nowego
Testamentu, Lublin 2004, s. 214n.

21 Je�li faktycznie w J 19,30 termin pneu/ma wskazuje na Ducha �wiêtego, to
wa¿ne okazuj¹ siê nastêpuj¹ce pytania: jak rozmieæ s³owo pare,dwken? czy nie lepszym
jest t³umaczenie przekaza³ Ducha? komu Chrystus odda³, przekaza³ Ducha? Ojcu?
mo¿e nale¿y rozumieæ: Matce, umi³owanemu uczniowi oraz kobietom, o których obec-
no�ci po�wiadcza J 19, czyli wspólnocie Ko�cio³a? Ta ostatnia interpretacja jest
zbie¿na z relacj¹ drugiego z wymienionych tekstów, czyli J 20,22-23. Czy spójno�æ ta
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w doczesno�ci jest obecny Duch �wiêty, przy czym poprzez najbli¿szy kon-
tekst pierwszy z tych tekstów ³¹czy takie stwierdzenie z informacj¹ o Bo¿ej
radykalnej gwarancji co do bezpieczeñstwa tej �wi¹tyni (1 Kor 3,17). Wynika
z niej, i¿ �mieræ ma zostaæ pokonana, o czym �w. Pawe³ wprost pisze w zwi¹zku
ze wskrzeszeniem eschatologicznym na zbawienie wieczne: A kiedy ju¿ to, co
zniszczalne, przyodzieje siê w niezniszczalno�æ, a to, co �miertelne, przy-
odzieje siê w nie�miertelno�æ, wtedy sprawdz¹ siê s³owa, które zosta³y na-
pisane: �mieræ zosta³a poch³oniêta w zwyciêstwo (1 Kor 15,54; przytoczony
tekst jest trudny do t³umaczenia, jednak teologicznie interesuj¹cy i wa¿ny; poda-
ne t³umaczenie zosta³o opracowane tak, by byæ najbardziej wierne orygina³owi).

Wróæmy do 1 Kor 15,42-46. Znana jest opinia, ¿e Corpus Paulinum mo¿e
wskazywaæ na Bo¿e Tchnienie za pomoc¹ terminów moc i chwa³a. Samo
w sobie bynajmniej nie oznacza to kwestionowania, ¿e jest On Osob¹ i to
Bosk¹. Biblia stwierdza, ¿e moc i chwa³a w ostatecznym rozrachunku s¹ ce-
ch¹ w³a�nie jedynego, wszechmocnego Boga, wskazuj¹ na Jego obecno�æ,
nieporównywalne, w³a�ciwe tylko Jemu, skuteczne zbawcze dzia³anie22. S¹
te¿ ³¹czone z obecno�ci¹ Boga w Jego sanktuarium, z jej oznakami, skutkami
(por. np. 1 Krl 8,11). To nie koniec interesuj¹cych zbie¿no�ci. �Proces� przed-
stawiony jako ostateczne ogarniêcie w zmartwychwstaniu moc¹, chwa³¹ jest
te¿ ukazany jako uduchowienie, jako uczynienie, stanie siê duchowym. �wiêty
Pawe³ pisze o eschatologicznym, definitywnym uduchowieniu cz³owieka
zbawionego w³a�nie w zmartwychwstaniu cia³a. To ostatnie nie jest ¿adnym
odmaterializowaniem, nie polega na utracie cielesno�ci. Ca³y cz³owiek ma
tu dost¹piæ zbawienia23. Je�li s³uszna jest interpretacja, ¿e uduchowienie,

wskazuje, i¿ na pytanie o paschalne udzielenie Ducha Ko�cio³owi przez Chrystusa ju¿
z krzy¿a, nale¿y udzieliæ twierdz¹cej odpowiedzi? Czytane razem J 7,38-39 i J 12,32-33
przemawiaj¹ za takim rozwi¹zaniem. Por. te¿ L. Scheffczyk, Zmartwychwstanie, prze³o-
¿y³ P. Pachciarek, Warszawa 1984, s. 212.

22 Mo¿na tu odwo³aæ siê m.in. do nastêpuj¹cych przemy�leñ: �Przede wszystkim
to Ojciec wskrzesza Jezusa. Jednak wydaje siê te¿ oczywiste, ¿e poniewa¿ Duch jest
Jego narzêdziem na rzecz naszego zmartwychwstania, to tak samo by³o i w wypadku
zmartwychwstania Chrystusa, które jest modelem dla naszego powstania z martwych.
Niektórzy badacze w³¹czaj¹ w to ujêcie tak¿e teksty, gdzie zwyciêstwo zmartwychwsta-
nia oraz niebiañska sytuacja Zmartwychwsta³ego s¹ przypisane «mocy» (np. 1 Kor
6,14; Ef 1,18-20; 2 Kor 13,4) i «chwale» Boga (np. Rz 6; 2 Kor 3,18; 4,6). (�) Faktycznie,
czêsto Duch jest okre�lany jako dynamis. A czasem w Nowym Testamencie przejawy
obecno�ci i dzia³ania Ducha s¹ opisywane tak, jak w Starym Testamencie przejawy
obecno�ci i dzia³ania kabod czyli chwa³y Bo¿ej (...). Pewne potwierdzenie dla takiej
interpretacji obu okre�leñ mamy w zupe³nie zamiennym stosowaniu przez Paw³a sfor-
mu³owañ «moc chwa³y» i «chwa³a mocy»� (G. Ghiberti, Spirito, w: Schede bibliche
pastorali, volume X. Sacr � Spi. Nr 338, Bologna 1970, s. 16.).

23 Por. np. F. J. Nocke, Eschatologia, prze³o¿y³ ks. W. Borowski, Sandomierz 2003,
s. 71n.

Ks. Wojciech Misztal
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uczynienie wtedy cia³a duchowym nale¿y rozumieæ jako eschatologiczn¹ pe³-
niê zwi¹zków z Duchem, pe³ne bycie przez Niego o¿ywianym, to czy podobnie
nie trzeba interpretowaæ tak¿e wzmianki o ostatecznym uchwalebnieniu czy
ogarniêciu moc¹? Uduchowienie mo¿na tu rozumieæ jako udzielenie-podjêcie
daru dynamiczniej, eschatologicznej pe³ni podobieñstwa do Ducha �wiêtego,
definitywnego bycia przez Niego zamieszkiwanym, kszta³towanym, o¿ywia-
nym24. Taka interpretacja znajduje sprzymierzeñców m.in. w Drugim Li�cie
do Koryntian i w Li�cie do Filipian. 2 Kor 1,22 wraz z 5,5 i odpowiadaj¹cymi im
kontekstami ukazuj¹ Ducha jako ju¿ obecnego w chrze�cijaninie w znaczeniu
ukierunkowania na zmartwychwstanie, na eschatologiczn¹ pe³niê ¿ycia. Jest
to wiêc obecno�æ dynamiczna, aktywna, posiadaj¹ca cel. W �wietle zakoñcze-
nia trzeciego rozdzia³u 2 Kor proces ów przedstawia siê jako coraz to wiêksze
udzielanie-przyjmowanie chwa³y, jako taka w³a�nie przemiana-rozwój. List do
Filipian ze swej strony podobnie postrzega zwi¹zki z Chrystusem (3,20n).

*  *  *

Chrze�cijanin ¿yje w Duchu �wiêtym, Duch �wiêty ¿yje w chrze�cijaninie.
Innymi s³owy, listy Paw³owe po�wiadczaj¹ i staraj¹ siê przekazaæ teologiê-du-
chowo�æ, które zwracaj¹ uwagê, ¿e Duch skutecznie ogarnia-nape³nia chrze�-
cijanina, dzia³a �od zewn¹trz� i �od wewn¹trz�, stosuj¹c kategorie schematu
przestrzennego, czyli ze wszystkich stron, a wiêc ca³kowicie. Jakie skutki bêdzie
mia³o takie � mo¿na powiedzieæ: ca³kowite � zaanga¿owanie? Dobroczynnie dla
cz³owieka odnosz¹ siê one do wieczno�ci: jednak w taki sposób, i¿ dotycz¹ one
jak najbardziej pozytywnie tak¿e doczesnego teraz. Beneficjentem jest tu ca³y
cz³owiek, czyli równie¿ jego cia³o. W ten sposób zostajemy zaproszeni � czy
wrêcz zobowi¹zani � by przemy�leæ stosunek Ducha tak¿e do doczesno�ci, do
tego, co materialne-cielesne, do ich miejsca w misterium stworzenia zbawienia.
Trzeba te¿ zwróciæ uwagê na jeszcze jedn¹ liniê przewodni¹. Mamy do czynie-
nia z postêpem, rozwojem, z logik¹-dynamizmem dope³nienia, udzielania szczê-
�cia. To podej�cie zarazem jest odrzuceniem wizji dualistycznej, wg której np.
w doczesnym teraz to, co Bo¿e, i to, co z³e (inaczej mówi¹c: to, co korzystne dla
potrzebuj¹cych zbawienia, i to, co dla nich niekorzystne), zasadniczo by siê rów-
nowa¿y³o. Parafrazuj¹c jeden z wersetów sk³adaj¹cych siê na ósmy rozdzia³

24 Por. F. Manzi, Paolo, Apostolo del Risorto. Sfidando le crisi a Corinto, Ci-
nisello Balsamo 2008, s. 145n. Jako pomoc do dalszych przemy�leñ przydadz¹ siê
nastêpuj¹ce s³owa: �Konkluduj¹c mo¿emy powiedzieæ: Nowy �wiat jest �wiatem
niewyobra¿alnym. Nie ma wypowiedzi, które pozwoli³yby na skonkretyzowanie
wyobra¿enia sobie odniesieñ cz³owieka do materii w tym nowym �wiecie, wyobra¿enia
sobie «cia³a zmartwychwsta³ego». Pewne jest jednak, ¿e dynamika kosmosu zmierza do
celu, ku sytuacji, w której duch i materia zostan¹ powi¹zane w nowy i definitywny
sposób� (J. Ratzinger, Eschatologia � �mieræ i ¿ycie wieczne, przek³ad M. Wêc³awski,
Poznañ 1984, s. 213; por. te¿ s. 210).

Zamieszkiwanie Ducha �wiêtego w chrze�cijaninie...
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Listu do Rzymian, mo¿na powiedzieæ, i¿ mamy do czynienia (wbrew wszelkim
ludzkim do�wiadczeniom i mniej czy bardziej znajduj¹cym w nich uzasadnienie
rozumowaniom, przewidywaniom) z wiêcej ni¿ przewag¹ po stronie Boga, za-
tem po stronie potrzebuj¹cych zbawienia. To nie jest teologia-duchowo�æ pesy-
mistyczna, teologia-duchowo�æ panowania grzechu, defensywy25. Ona ma cel,
ona ma sens, ona poci¹ga, czy nawet urzeka. Mo¿e w ten sposób identyfikujemy
� choæby po�rednio � jeden z powodów, dla których wspó³czesny �wiat w du¿ej
czê�ci wydaje siê odwracaæ od chrze�cijañstwa. Je�li tak, to listy Paw³owe po-
kazuj¹, i¿ tak¿e takie (ewentualne) wyzwanie da siê pokonaæ, ukazuj¹, jak to
zrobiæ, i oferuj¹ sw¹ pomoc.

Résumé

LA PRÉSENCE DU SAINT-ESPRIT DANS LE CHRÉTIEN:
SA SIGNIFICATION POUR LA SPIRITUALITÉ

D’après le Nouveau Testament l’être humain est «habité» et il s’agit d’une donnée
de première importance. Le sujet est présenté en tenant compte de ce que le corpus
paulinum transmet du chrétien. Vu l’abondance et la complexité des informations
on ne peut que signaler les points considérés comme les plus importants: 1) le Saint-
-Esprit les autres «habitant» de l’homme; 2) l’inhabitation de l’Esprit et la vie d’ici-bas;
3) l’inhabitation de l’Esprit Saint et la vie à venir.

Ks. dr hab. Wojciech MISZTAL � ur. w 1961 r. w Kielcach, magister teologii
(1987 r., WSD, Kielce � WT PAT, Kraków), licencjat teologii w zakresie teologii biblijnej
i systematycznej (1991 r., Institut Catholique de Paris, Pary¿), doktor teologii duchowo-
�ci (1995 r., Pontificia Università Gregoriana, Rzym), doktor habilitowany nauk teolo-
gicznych w zakresie teologii duchowo�ci (Wydzia³ Teologiczny PAT, Kraków 2003),
prof. PAT. Aktualnie pracuje w Katedrze Teologii Duchowo�ci na Wydziale Teologicz-
nym PAT w Krakowie. Wybrane publikacje: Po Bo¿e b³ogos³awieñstwo. Krótkie
zamy�lenia na niedziele i niektóre �wiêta (rok liturgiczny �B�), Kielce 1999;
W Chrystusowym b³ogos³awieñstwie. Krótkie zamy�lenia na niedziele i wybrane
�wiêta (rok liturgiczny �C�), Kielce 2000; B³ogos³awieñstwo S³owa i Ducha. Krótkie
zamy�lenia na niedziele i wybrane �wiêta (rok liturgiczny �A�), Kielce 2001; Odno-
wienie i udzielenie pe³ni ¿ycia w �wiêtym Duchu Ojca i Chrystusa. Studium na
podstawie listów �w. Paw³a Aposto³a, Kraków 2002; Jasnogórskie �lubowanie
Narodu polskiego z 1956 roku. Duchowo�æ wed³ug Prymasa Tysi¹clecia i Pisma
�wiêtego, Kielce 2006; Przez Chrystusa, ku Chrystusowi, z Chrystusem: spod pano-
wania grzechu i �mierci do pe³ni ¿ycia. Duchowo�æ biblijna, Kraków 2007.

25 Wiêcej na ten temat por. W. Misztal, Przez Chrystusa, ku Chrystusowi,
z Chrystusem. Spod panowania grzechu i �mierci do pe³ni ¿ycia. Duchowo�æ biblij-
na, Kraków 2007, s. 9n.

Ks. Wojciech Misztal
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Aneta Oborny � Kielce

KIELECKIE TRADYCJE ORGANOWE I CHÓRALNE

� JÓZEF I JERZY ROSIÑSCY

W Kielcach 20 grudnia 2008 r. zmar³ profesor Jerzy Rosiñski � jedna
z najbardziej znacz¹cych postaci ¿ycia muzycznego Kielc ostatnich dziesiê-
cioleci. Jego nazwisko znane by³o nie tylko tym, którym bliska by³a kultura
religijna grodu nad Silnic¹, znane by³o wszystkim, którzy cenili muzykê jako
warto�æ, i dla których warto�ci¹ by³y tradycje muzyczne rodzinnego miasta.
Jerzy Rosiñski � organista wirtuoz parafii katedralnej, pedagog, kompozytor,
dyrygent i organizator ¿ycia muzycznego by³ bowiem kontynuatorem tej dzia-
³alno�ci artystycznej, któr¹ w dwudziestoleciu miêdzywojennym zainicjowa³
jego ojciec Józef, tak¿e organista kieleckiej katedry.

Rodzina Rosiñskich pochodzi³a z Podola. Józef Rosiñski urodzi³ siê w Ja-
nowie Podolskim, w powiecie winnickim, 28 marca 1887 r. By³ synem £uka-
sza i Urszuli z Grabowieckich1. W rodzinnym mie�cie ukoñczy³ gimnazjum
i otrzyma³ �wiadectwo maturalne otwieraj¹ce mu drogê do studiów wy¿szych.
W wieku 18 lat rozpocz¹³ naukê w Szkole Organistowskiej w Warszawie, po
ukoñczeniu której, w 1906 r. rozpocz¹³ studia w Warszawskim Instytucie
Muzycznym � ówczesnym konserwatorium, w klasie organów Mieczys³awa
Surzyñskiego (1866�1924), wirtuoza, który po sukcesach pedagogicznych
i artystycznych w Poznaniu, na £otwie, w Petersburgu, Saratowie i Kijowie
w 1905 r. osiad³ w Warszawie i � obok pracy w Instytucie Muzycznym �
prowadzi³ tak¿e wyk³ady w Wy¿szej Szkole Muzycznej im. F. Chopina przy

1 Por. Dyplom Józefa Rosiñskiego ukoñczenia Warszawskiego Instytutu Muzycz-
nego z 13/26 czerwca 1910 r.; Archiwum Diecezjalne w Kielcach, Akta Konsystorskie �
Komisja Organistowska, sygn. 00-1/7, k. 598�599; Dyplom Józefa Rosiñskiego ukoñ-
czenia Warszawskiego Instytutu Muzycznego; J. M³ynarczyk, �niadecczycy. Dzieje
kieleckiej Szko³y Handlowej Stowarzyszenia Kupców Polskich i Pañstwowego Gim-
nazjum i Liceum im. Jana �niadeckiego w Kielcach w latach 1903�1945, Kielce
1993, s. 59.

�Kieleckie Studia Teologiczne�
8 (2009), s. 391�414
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Warszawskim Towarzystwie Muzycznym, bêd¹c te¿ organist¹ katedry war-
szawskiej2. Wed³ug przekazów rodzinnych wiedzê z zakresu przedmiotów teo-
retycznych J. Rosiñski nabywa³ m.in. u Zygmunta Noskowskiego (1846�1909)
� wybitnego pedagoga, nauczyciela pokolenia kompozytorów �M³odej Polski�,
twórcy pierwszego polskiego poematu symfonicznego �Step�, znanego dobrze
kielczanom z koncertów, na których bêd¹c m³odzieñcem wystêpowa³ jako
skrzypek solista3. Edukacja Józefa Rosiñskiego u Zygmunta Noskowskiego
nie jest wprawdzie udokumentowana � na dyplomie Instytutu Muzycznego nie
figuruje nazwisko wspomnianego pedagoga, ale powody tego stanu rzeczy s¹
³atwe do wyja�nienia. Z. Noskowski, który od 1888 r. prowadzi³ w Instytucie
Muzycznym przedmioty teoretyczne i kompozycjê, zmar³ na rok przed ukoñ-
czeniem przez J. Rosiñskiego pe³nego kursu muzycznego, a jego obowi¹zki
przej¹³ inny wyk³adowca � Roman Statkowski4. On te¿ by³ jednym z tych
profesorów, którzy parafowali swym podpisem dyplom przysz³ego kieleckiego
organisty, u niego bowiem najprawdopodobniej, J. Rosiñski zakoñczy³ ten kurs
teoretyczny, który rozpocz¹³ u Z. Noskowskiego. Warto te¿ zwróciæ uwagê na
nazwiska innych cz³onków Zarz¹du Instytutu i profesorów, których podpisy
widniej¹ na wspomnianym dokumencie. S¹ to czo³owi przedstawiciele ów-
czesnej warszawskiej Polihymnii: Stanis³aw Barcewicz, Aleksander Micha-
³owski i Gustaw Roguski. Stanis³aw Barcewicz � by³ znanym, koncertuj¹cym
w ca³ej Europie i Rosji wybitnym wirtuozem skrzypiec, od 1886 r. tak¿e
nauczycielem gry na skrzypcach i altówce w Warszawskim Instytucie
Muzycznym, gdzie prowadzi³ równie¿ klasê muzyki kameralnej i orkiestrê
szkoln¹; w latach 1910�1918 � a wiêc od roku, w którym J. Rosiñski koñczy³
konserwatorium � pe³ni³ w nim funkcjê dyrektora. Aleksander Micha³owski �
by³ wybitnym pianist¹, jednym z najs³ynniejszych interpretatorów dzie³. F. Cho-
pina, wspó³twórc¹ polskiej szko³y pianistycznej XIX/XX w., gry na fortepianie
uczy³ w konserwatorium od 1891 r.; Gustaw Roguski by³ za� wyk³adowc¹ tzw.
harmonii wy¿szej. Grono tak znacz¹cych pedagogów mog³o byæ gwarantem uzy-
skania gruntownego wykszta³cenia muzycznego. O takie te¿ stara³ siê Józef
Rosiñski, który pilnie analizowa³ zawi³o�ci techniki gry organowej, problemy zwi¹-
zane z teori¹ muzyki, jak te¿ z interpretacj¹ utworów muzycznych, gdy bowiem
w maju 1910 r. ukoñczy³ �kurs ca³kowity nauk stosownie do wymagañ programu
na otrzymanie dyplomu�, z g³ównego przedmiotu � gry na organach, otrzyma³
ocenê celuj¹c¹, za� �z pozosta³ych nauk obowi¹zuj¹cych�: kontrapunktu, �piewu
chóralnego, historii muzyki i instrumentacji � ocenê bardzo dobr¹5.

2 Por. Archiwum Diecezjalne w Kielcach, Akta Konsystorskie � Komisja Organi-
stowska, sygn. 00-1/7, k. 598�599.

3 Por. A. Oborny, Noskowski w Kielcach, �Ikar�, 10 (1998), s. 17.
4 Por. A. Chodkowski, Tradycja i postêp, w: Kultura muzyczna Warszawy w dru-

giej po³owie XIX wieku, Warszawa 1980, s. 187.
5 Dyplom Józefa Rosiñskiego ukoñczenia Warszawskiego Instytutu Muzycznego.

Aneta Oborny
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Jak wynika z zapisów w kwestionariuszu Komisji Organistowskiej z 1931 r.,
Józef Rosiñski po ukoñczeniu studiów powróci³ w rodzinne strony, w Janowie
Podolskim podj¹³ pracê nauczyciela muzyki i �piewu, za� od 1 wrze�nia 1910 r.
zatrudniony zosta³ na pierwszej posadzie samodzielnego organisty w P³oskiro-
wie6. Z P³oskirowa pochodzi³a te¿ jego przysz³a ma³¿onka, Leokadia z Gru�liñ-
skich (ur. 7 wrze�nia 1887 r.), z któr¹ bêdzie mia³ czworo dzieci: Kazimierza
(ur. 23 lipca 1913 r.) i Mariê (ur. 1 listopada 1915 r.) oraz Zbigniewa Józefa
(ur. 28 marca 1922 r.) i Jerzego � pó�niejszego organistê7.

Wydarzenia w lutym 1919 r. pod Berez¹ Kartusk¹ na Polesiu, które
nieoficjalnie rozpoczê³y wojnê polsko-rosyjsk¹ zmieni³y bieg jego ¿ycia. Na
wiosnê 1920 r. ruszy³a wspierana przez wojska ukraiñskie polska ofensywa
przeciw wojskom radzieckim. Wed³ug informacji rodzinnych, po wycofaniu siê
wojsk J. Pi³sudskiego spod Kijowa, rodzina Rosiñskich mia³a w po�piechu opu-
�ciæ Podole8. Materia³y archiwalne ka¿¹ jednak wprowadziæ nieznaczn¹
korektê co do czasu tego wydarzenia. W aktach Cechu Rzemios³ Ró¿nych
w Kielcach istnieje adnotacja, i¿ Józef Rosiñski, zamieszka³y przy Placu Panny
Marii zatrudniony by³ jako organista kieleckiej katedry od 23 kwietnia 1920 r.,
co �wiadczy o tym, ¿e Rosiñscy opu�cili Podole jeszcze przed ofensyw¹9.

Przypadkowo uzyskana wiadomo�æ o organizowanym konkursie na orga-
nistê kieleckiej katedry mia³a przywie�æ Józefa Rosiñskiego do Kielc, w któ-
rych � po pozytywnej dla niego decyzji komisji konkursowej � wraz z rodzin¹
pozosta³ do koñca ¿ycia, podejmuj¹c obowi¹zki organisty 15 sierpnia 1920 r.10

Pracê na niwie Polihymnii rozpoczyna³ w szczególnych okoliczno�ciach �
w pierwszych latach odzyskanej niepodleg³o�ci, kiedy spo³eczna dzia³alno�æ
artystyczna rozwija³a siê z niespotykanym wcze�niej dynamizmem. Marazm,
ospa³o�æ, opiesza³o�æ w podejmowaniu muzycznych inicjatyw, na które w XIX
stuleciu, a i jeszcze w pocz¹tkach kolejnego utyskiwali kieleccy krytycy, ust¹-
pi³y miejsca aktywno�ci, energii i pomys³owo�ci kolejnych pokoleñ, skutecznie
podejmuj¹cych artystyczne wyzwania11. Skutecznie, bo te¿ i w nowej rzeczy-
wisto�ci, nieskrêpowanej okowami zaborczej cenzury, otwieraj¹cej nowe mo¿-
liwo�ci dzia³ania. O ile ¿ycie muzyczne Kielc w XIX stuleciu kszta³towane by³o
g³ównie inicjatyw¹ indywidualn¹, na prze³omie wieków tak¿e aktywno�ci¹

6 Por. Archiwum Diecezjalne w Kielcach, Akta Konsystorskie � Komisja Organi-
stowska, sygn. 00-1/7, k. 598�599; J. M³ynarczyk, �niadecczycy..., dz. cyt., s. 59.

7 Por. Akta Konsystorskie � Komisja Organistowska, sygn. 00-1/7, k. 598�599.
8 Por. R. i E. Gorzkowscy, Przy ulicy Ma³ej � Album kielecki, �Gazeta Kielecka� 64

(1996), 29�31 III, s. 8.
9 Por. Archiwum Pañstwowe w Kielcach, Cech Rzemios³ Ró¿nych, sygn. 58, k. nlb.

10 Por. Archiwum Diecezjalne w Kielcach, Akta Konsystorskie � Komisja Orga-
nistowska, sygn. 00-1/7, k. 598�599; J. M³ynarczyk, �niadecczycy...dz. cyt., s. 59;
R. i E. Gorzkowscy, Przy ulicy Ma³ej..., art. cyt., s. 8.

11 Por. A. Oborny, ̄ ycie muzyczne Kielc 1815�1914, Kielce 2006, s. 105.

Kieleckie tradycje organowe i chóralne � Józef i Jerzy Rosiñscy
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nieregularnie dzia³aj¹cych, gdy¿ skutecznie parali¿owanych zaborcz¹ dyktatu-
r¹ towarzystw i zespo³ów, to w dwudziestoleciu miêdzywojennym przybra³o
formê g³ównie zorganizowan¹. Powstawa³y nowe szko³y, towarzystwa arty-
styczne, zwi¹zki, zespo³y, w ramach których i z udzia³em których organizowa-
ne by³y � zespalaj¹ce muzyczne si³y profesjonalne z amatorskimi � liczne kon-
certy, konkursy, znacznie o¿ywiaj¹ce kulturalne oblicze Kielc. Bogata dzia³al-
no�æ artystyczna rozwijana by³a na ró¿nych p³aszczyznach ¿ycia spo³ecznego,
powstawa³a nowa, powojenna infrastruktura kulturalna. Józef Rosiñski,
profesjonalny muzyk, aktywnie uczestnicz¹c w ¿yciu muzycznym miasta,
podejmowa³ liczne i rozmaite muzyczne zadania, nie tylko te, którym musia³
sprostaæ jako organista katedralny, ale tak¿e te, które inicjowane by³y na niwie
pozako�cielnej. Ju¿ na pocz¹tku lat dwudziestych XX stulecia da³ siê poznaæ
w Kielcach jako szanowany organista, a przy tym chórmistrz, pedagog, pia-
nista akompaniator i wspó³organizator wielu muzycznych przedsiêwziêæ.

Etat organisty parafii katedralnej stawia³ przed nim wymóg spe³nienia wielu
warunków, przy niewielkiej pensji12. Dotyczy³y one zarówno kwalifikacji mu-
zycznych, jak te¿ religijnych, moralnych i organizacyjnych. Zosta³y one oficjal-
nie okre�lone dopiero w regulaminie dla organistów diecezji kieleckiej, podpi-
sanym przez biskupa Augustyna £osiñskiego 12 sierpnia 1921 r., a wiêc ponad
rok po tym, jak J. Rosiñski obj¹³ pracê w Kielcach. Stopieñ owych wymagañ
zale¿ny by³ od klasy, do jakiej decyzj¹ Komisji Diecezjalnej zakwalifikowana
by³a parafia. Ko�ció³ katedralny � podobnie jak i dwa inne ko�cio³y parafialne
w Kielcach (�w. Wojciecha i �w. Krzy¿a) � nale¿a³ do klasy pierwszej, dyktu-
j¹cej organistom wysokie wymagania13. Nale¿a³a do nich m.in.: znajomo�æ
ceremonii i przepisów liturgicznych dotycz¹cych mszy �piewanych, nieszpo-
rów itp., znajomo�æ teorii muzyki (zgodnie z Zasadami muzyki Biernackiego
i Magister Choralis ks. Haberla i ks. Surzyñskiego), znajomo�æ �piewu
gregoriañskiego, harmonii wy¿szej i ni¿szej (wed³ug podrêczników W. ¯eleñ-
skiego, G. Roguskiego, Z. Noskowskiego i M. Zawirskiego), znajomo�æ
kontrapunktu, czytania i grania partytur mszy, motetów wielog³osowych,
dyrygowanie chórem, a nawet praktyczna umiejêtno�æ prowadzenia kance-
larii parafialnej14. �wiadectwo ukoñczenia Warszawskiego Instytutu Muzycz-
nego w klasie organów zwalnia³o J. Rosiñskiego z konieczno�ci zdawania
egzaminu przed Diecezjaln¹ Komisj¹ Egzaminacyjn¹.

12 Jeszcze w koñcu lat trzydziestych XX stulecia nie by³y one zadawalaj¹ce, skoro
w 1937 r. J. Rosiñski, ju¿ jako zas³u¿ony na niwie ko�cielnej Polihymnii muzyk, wystoso-
wa³ do Komisji Organistowskiej list z pro�b¹ o obni¿enie mu wysoko�ci sk³adek nale¿-
nych Zwi¹zkowi Organistów Diecezji Kieleckiej z powodu s³abego wynagrodzenia,
jakie otrzymywa³ z tytu³u sprawowanych obowi¹zków. Archiwum Diecezjalne w Kiel-
cach, Akta Konsystorskie � Komisja Organistowska, sygn. 00-1/7, k. 600.

13 Por. �Przegl¹d Diecezjalny � miesiêcznik pasterski Diecezji Kieleckiej�, 1921, s. 200.
14 Por. tam¿e, s. 205�206.
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Kiedy J. Rosiñski rozpoczyna³ pracê organisty katedralnego, mia³ do dys-
pozycji stosunkowo nowy instrument, o 30 g³osach, 2 manua³ach i 1 pedale,
austriackiej firmy Braci Rieger z Karniowa (Jägerndorf), budowany w latach
1910�1912. Zast¹pi³ on stary, wielokrotnie remontowany i naprawiany, pamiê-
taj¹cy czasy kanonika katedralnego Józefa Rogalli, jego fundatora (1765 r.)15.
D�wiêki organów katedralnych wybrzmiewa³y we wspania³ej akustyce trzy-
nawowej �wi¹tyni, przykrytej krzy¿owo-kolebkowymi sklepieniami, wyposa-
¿onej w barokowy wystrój. Na tych w³a�nie organach J. Rosiñski gra³ niemal
w ka¿d¹ niedzielê znane arcydzie³a muzyki ko�cielnej. Jaki by³ jego styl wyko-
nawczy, w jaki sposób interpretowa³ utwory � to pytanie, na które dostêpne
materia³y odpowiadaj¹ w sposób bardzo oglêdny. W prasie J. Rosiñski przed-
stawiany by³ najczê�ciej jako niezwykle utalentowany muzyk, tudzie¿ mistrz.
Autorzy publikacji nie trudzili siê u¿ywaniem przymiotników, które to mistrzo-
stwo by charakteryzowa³y, bo te¿ i nie odnotowywano specjalnych koncertów
organowych w jego wykonaniu16. Jego dzia³alno�æ artystyczna w ko�ciele
g³ównie ogranicza³a siê do oprawy wa¿niejszych nabo¿eñstw, a jako taka nie
podlega³a krytyce muzycznej. Powody tego stanu rzeczy mog³y mieæ ró¿ne
przyczyny. Byæ mo¿e niewykszta³cone u kieleckiego spo³eczeñstwa wiêksze
potrzeby obcowania z muzyk¹ organow¹. Co prawda okres odrodzenia siê gry
organowej na ziemiach polskich, nie tylko w zakresie u¿ytkowym, ale tak¿e
koncertowym poma³u nastêpowa³ ju¿ od koñca XIX wieku, niemniej do ma-
³ych o�rodków, w których muzyka nie odgrywa³a szczególnej roli, dochodzi³
z du¿ym opó�nieniem17. A do takich niew¹tpliwie nale¿a³y Kielce, miasto
konserwatywne, reaguj¹ce ostro¿nie na wszelkie zmiany i nowo�ci. Pewnym
sprawdzianem tego, w jakim stopniu diecezja kielecka mia³a potrzeby dba³o�ci
o rozwój kultury artystycznej by³y szko³y organistowskie. Kiedy w trosce
o poziom muzyki ko�cielnej w diecezjach zaczêto je tworzyæ ju¿ w latach
osiemdziesi¹tych XIX stulecia, pierwsze powstawa³y w Pelplinie, Tarnowie,
a potem w Przemy�lu, Lwowie i innych o�rodkach18. W Kielcach podobna
szko³a � z któr¹ zreszt¹ wspó³pracowa³ J. Rosiñski � za³o¿ona zosta³a dopiero
w 1922 r.19 Inne powody ograniczonej oferty muzyki organowej, to wielka
aktywno�æ artystyczna i pedagogiczna organisty, która niew¹tpliwie utrudnia³a
mu pracê na p³aszczy�nie organisty wirtuoza.

15 Por. P. Rosiñski, Zabytkowe organy w województwie kieleckim, Warszawa �
Kraków 1992, s. 133.

16 Syn Jerzy Rosiñski, kilkadziesi¹t lat pó�niej, w jednym z wywiadów powie: mój
ojciec (�) imponowa³ mi swoj¹ lekko�ci¹ techniczn¹, znawstwem i umi³owaniem
organowej muzyki. �Przemiany�, 2 (1985), s. 3.

17 Nauczyciel J. Rosiñskiego, M. Surzyñski, wystêpowa³ na koncertach organo-
wych m.in. w Niemczech, Austrii, a tak¿e w Filharmonii Warszawskiej (1904 r.).

18 Por. Ks. E. Hinz, Zarys historii muzyki ko�cielnej, Pelplin 2000, s. 250.
19 Por. I. Szypu³owa, Kultura muzyczna Kielc 1945�1985, Kielce 1990, s, 10�11.
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Jak wspomniano, instrument, na których gra³ J. Rosiñski w momencie obej-
mowania funkcji katedralnego organisty, by³ stosunkowo nowy. Z czasem
jednak stopniowo uwidacznia³y siê jego niedoskona³o�ci. W 1936 r. na ³amach
�Gazety Kieleckiej� kielecki kompozytor Stanis³aw Krzy¿anowski alarmowa³
o konieczno�ci wyposa¿enia katedralnych organów w napêd elektryczny, który
pozwoli³by organom �g³êboko odetchn¹æ� i wydobyæ pe³ne brzmienie ogranicza-
ne przez miech peda³owy. Troska o organy nie by³a przypadkowa � oto w kielec-
kim �rodowisku kulturalnym dojrzewa³a potrzeba stworzenia powa¿nych kon-
certów muzyki religijnej, w których mia³y wystêpowaæ po³¹czone si³y organów
i orkiestry symfonicznej 4 Pu³ku Piechoty Legionów pod kierownictwem Mak-
symiliana Firka20. Napêd elektryczny w organach zainstalowano jednak dopiero
w 1940 r., a po II wojnie zaistnia³a ju¿ zupe³nie inna rzeczywisto�æ.

Trudno ustaliæ repertuar organowy J. Rosiñskiego, który prezentowa³, bo-
wiem je¿eli by³ wspominany na ³amach periodyków, to bardzo oglêdnie. Incy-
dentalnie pisano np. o grywanych przez organistê arcydzie³ach powa¿nej mu-
zyki ko�cielnej � tych samych, które wykonywane s¹ w katedrze Notre Dame
w Pary¿u, nie u�ci�laj¹c jednak, o jakie nazwiska i jakie utwory konkretnie
chodzi. Czêsto te¿ w ogóle pomijano informacje dotycz¹ce muzyki wykony-
wanej podczas liturgii. Znamienna by³a relacja ksiêdza Jana Jaroszewicza za-
mieszczona w �Przegl¹dzie Diecezjalnym� z uroczysto�ci konsekracyjnych
pierwszego biskupa sufragana diecezji kieleckiej, relacja bardzo szczegó³owa,
nie zauwa¿ono w niej jednak oprawy muzycznej, która z pewno�ci¹ przy takiej
uroczysto�ci musia³a byæ wyj¹tkowa21. Skromne informacje na temat utwo-
rów organowych wykonywanych w katedrze przynosi nam jedynie wspomniany
ju¿ regulamin dla organistów diecezji kieleckiej z 1921 r., który poza tym, ¿e
zezwala³ na wykonania preludiów, �jakie ka¿dy organista posiada�, okre�la³
wyra�nie obowi¹zkowy repertuar: wybrane preludia ze Szko³y na organy
H. Makowskiego i M. Surzyñskiego, a tak¿e te ze zbioru 25 preludiów W³a-
dys³awa ¯eleñskiego22.

W kwietniu 1923 r. w sali pa³acu pobiskupiego w Kielcach odby³o siê
pierwsze zebranie organizacyjne �wie¿o powo³anego Towarzystwa Mi³o�ni-
ków Sztuki. W gronie oko³o 100 uczestników referowano statut Towarzystwa,
dokonywano zapisu cz³onków i przeprowadzano wybory do zarz¹du. W gronie
jego zastêpców znalaz³ siê tak¿e Józef Rosiñski23. Rok pó�niej, w czerwcu
1924 r. po kolejnych wyborach, które mia³y miejsce na dorocznym zebraniu

20 Por. S. Krzy¿anowski, Nieco o muzyce religijnej, �Gazeta Kielecka�, 105 (1936),
17 kwietnia, s. 4.

21 Por. Ks. J. Jaroszewicz, Z uroczysto�ci konsekracyjnych, �Kielecki Przegl¹d
Diecezjalny�, marzec 1936, s. 91�96.

22 Por. �Przegl¹d Diecezjalny � miesiêcznik pasterski Diecezji Kieleckiej�, 1921, s. 205.
23 Por. �Gazeta Kielecka�, 17 (1923), 29 kwietnia, s. 2.
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Towarzystwa Mi³o�ników Sztuki, wybrany zosta³ ponownie24. Obecno�æ
w Towarzystwie traktowa³ bardzo odpowiedzialnie. Anga¿owa³ siê w wiele
muzycznych inicjatyw, zarówno tych, które przybiera³y formy cykliczne, jak
i organizowanych ad hoc, na okoliczno�ciowe potrzeby. Jako solista i akompa-
niator uczestniczy³ w tzw. �porankach muzycznych� organizowanych przez
Towarzystwo od 1923 r. w salach parterowych pa³acu biskupów krakowskich,
w których udzia³ bra³y zespo³y chóralne, kameralne i soli�ci25. Na jednym
z nich, w grudniu 1929 r., wyst¹pi³ jako pianista, wykonuj¹c � wraz z Witoldem
Kamiñskim (prezesem TMSz) i Micha³em Cetnerem � Koncert d-moll na
dwoje skrzypiec Johanna Sebastiana Bacha26. W koncercie basa-barytona
Micha³a Jachny w Bristolu wystêpowa³ jako akompaniator27. Artystycznym
poczynaniom Józefa Rosiñskiego nie tylko dzielnie sekundowa³a, ale tak¿e mia³a
w nim znacz¹cy udzia³, jego ma³¿onka, �s³owik z Bo¿ej £aski, utalentowana
�piewaczka� Leokadia Rosiñska, solistka chóru katedralnego. Nale¿a³a ona
do artystów lubianych i cenionych, okre�lanych mianem di prima cartello.
Mia³a �cudowny i szlachetny timbre g³osu� o bardzo rozleg³ej skali28. Owym
�timbrem� u�wietnia³a najwa¿niejsze imprezy koncertowe w mie�cie. Gdy
w lutym 1930 r. z okazji Zjazdu delegatów i dyrygentów Stowarzyszeñ
�piewaczych Województwa Kieleckiego zorganizowano koncert w�ród jego
wykonawców, poza skrzypkiem M. Cetnerem, nie mog³o zabrakn¹æ ma³¿eñ-
stwa Rosiñskich29.

Jedn¹ z wa¿niejszych imprez by³ koncert Moniuszkowski, zorganizowany
przez Towarzystwo Mi³o�ników Sztuki � zapewne z okazji rocznicy �mierci kom-
pozytora � w kinie �Czary�, w czerwcu 1926 r. Wa¿niejszych � nie tylko ze
wzglêdu na osobê twórcy, któremu po�wiêcono muzyczn¹ imprezê, lecz równie¿
ze wzglêdu na imponuj¹cy sk³ad wykonawczy � solistów oraz zespo³y chóralne
i kameralne, które w wiêkszej liczbie i w takiej ró¿norodno�ci nieczêsto prezen-
towa³y siê na kieleckiej muzycznej niwie. Chóry Towarzystwa: mêski, ¿eñski
i mieszany pod dyrekcj¹ Józefa Rosiñskiego wykona³y kluczowe kompozycje
tego koncertu: kantatê Milda (do s³ów J. I. Kraszewskiego) i balladê Florian
Szary (z niedokoñczonej opery Rokiczanka) Stanis³awa Moniuszki30. Zespo³y
wokalne Towarzystwa Mi³o�ników Sztuki nie by³y jedynymi, z którymi pracowa³
Józef Rosiñski. Jako organista katedry � reprezentacyjnego ko�cio³a Kielc �

24 Por. �Gazeta Kielecka�, 27 (1924), 6 lutego, s. 3.
25 Por. �Gazeta Kielecka�, 48 (1923), 25 listopada, s. 2; Pawlina-Meducka, ̄ ycie

kulturalne Kielc 1919�1939, Warszawa � Kraków 1983, s. 121.
26 Por. �Gazeta Kielecka�, 101 (1929), 24 grudnia, s. 3.
27 Por. �Gazeta Kielecka�, 44 (1923), 28 pa�dziernika, s. 2.
28 �Gazeta Kielecka�, 8 (1928), 27 stycznia, s. 2.
29 Por. �Gazeta Kielecka�, 13 (1930), 13 lutego, s. 2.
30 Por. �Gazeta Kielecka�, 49 (1926), 20 kwietnia, s. 3. Por. te¿.: M. Pawlina-Meduc-

ka, ̄ ycie kulturalne Kielc..., dz. cyt., s. 122.
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podejmowa³ on tak¿e dodatkowe zadania, jakie wi¹za³y siê z pe³nieniem tej
funkcji. Jednym z nich by³a praca z chórem katedralnym.

�piew ko�cielny, jako bezpo�redni i najsilniejszy wyraz uczuæ religijnych,
uwa¿any by³ za jeden z wa¿niejszych czynników doskonalenia duszy ludzkiej.
Zainicjowana w Niemczech reforma cecyliañska, propaguj¹ca odnowê muzy-
ki ko�cielnej zgodnie z wymogami liturgii, siêgaj¹ca pierwszej po³owy XIX stu-
lecia, a rozpowszechniona pó³ wieku pó�niej obejmowa³a du¿e o�rodki Europy,
z wielkim opó�nieniem dosiêgaj¹c obszary o mniejszym potencjale kultural-
nym. W 1904 r. Motu proprio Piusa X sta³o siê katalizatorem reformy �piewu
ko�cielnego, coraz wiêksz¹ wagê przywi¹zywano zarówno do wysokoarty-
stycznego repertuaru organowego, jak te¿ i do krzewienia powszechnego ru-
chu chóralnego. Potrzeby rozwoju ducha �piewaczego w Ko�ciele kieleckim
nabrzmiewa³y stopniowo. W koñcu drugiej dekady XX stulecia na ³amach �Prze-
gl¹du Diecezjalnego� apelowano do kap³anów, aby zgodnie z duchem odnowy
poczuli siê rzecznikami �piewu ko�cielnego, zachêcali wiernych do �piewu, by
tworzyli chóry, szczególnie m³odzie¿y31. Apel nie pozosta³ bez echa. W latach
dwudziestych pod batut¹ Józefa Rosiñskiego funkcjonowa³ chór mêski, �pie-
waj¹cy na wa¿niejszych nabo¿eñstwach ko�cielnych, który m.in. na zakoñ-
czenie 1926 r. wyst¹pi³ w uroczystych nieszporach sprawowanych przez
biskupa ordynariusza32. Od d³u¿szego czasu odczuwalna by³a jednak potrzeba
uformowania wiêkszego chóru, mieszanego, który w sposób szczególny opra-
wia³by muzycznie najwa¿niejsze katedralne uroczysto�ci w niedziele i �wiêta.
Inicjatorem powstania tego zespo³u by³ ks. biskup Augustyn £osiñski, znany
z szeregu wa¿nych dzia³añ, które podejmowa³ na polu dobroczynno�ci, o�wiaty
i sztuki. To on m.in. w 1921 r. za³o¿y³ Muzeum Diecezjalne, a celem kszta³ce-
nia organistów powo³a³ wspomnian¹ ju¿ Biskupi¹ Szko³ê Muzyczn¹33.

Na pasterce w grudniu 1927 r., Msz¹ autorstwa Henryka Mi³ka stuoso-
bowy chór katedralny zainaugurowa³ swoj¹ dzia³alno�æ34. Kilka tygodni pó�niej
zespó³ wyst¹pi³ w koncercie kolêd w kieleckiej katedrze, obok innych zespo³ów
chóralnych dzia³aj¹cych wówczas w mie�cie nad Silnic¹: wspomnianego chóru
TMSz, wywodz¹cego siê z osiemnastowiecznych tradycji chóru alumnów Semi-
narium Duchownego w Kielcach, mêskiego i ¿eñskiego chóru Seminarium
Nauczycielskiego, chórów kieleckich gimnazjów: im. Stanis³awa Kostki, Jana
�niadeckiego, B³ogos³awionej Kingi, wreszcie chóru wiejskiego z Mas³owa35.
W lutym tego samego roku bra³ udzia³ w uroczysto�ciach zorganizowanych

31 Por. �Przegl¹d Diecezjalny � miesiêcznik pasterski Diecezji Kieleckiej�, rocznik
V (1917�1918), s. 239�240.

32 Por. �Gazeta Kielecka�, 1 (1927), 1 stycznia, s. 2.
33 Por. J. Szczepañski, Sylwetki biskupów kieleckich, w: Pamiêtnik �wiêtokrzy-

ski. Studia z dziejów kultury chrze�cijañskiej, Kielce 1991, s. 336�338.
34 Por. �Gazeta Kielecka�, 1 (1927), 1 stycznia, s. 2.
35 Por. �Gazeta Kielecka�, 8 (1929), 27 stycznia, s. 2.
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z okazji pi¹tej rocznicy wyboru papie¿a Piusa XI � na akademii w Teatrze Pol-
skim w Kielcach wykona³ pie�ñ Cze�æ papiestwu36. Dzia³alno�æ chóru kate-
dralnego, zwanego �Chórem �w. Cecylii�, prze¿ywa³a okresy to umiarkowanej
aktywno�ci, to znów wiêkszego nasilenia. W 1929 r. wraz z innymi chórami
regionu, tworz¹cymi licz¹cy ok. 900 cz³onków Zwi¹zek �piewaczy Woje-
wództwa Kieleckiego � w zarz¹dzie którego od kilku lat by³ tak¿e J. Rosiñski,
uczestniczy³ we Wszechs³owiañskim Zje�dzie �piewaczym w Poznaniu, zor-
ganizowany celem zaprezentowania dorobku polskiej kultury muzycznej37.

W drugiej po³owie lat trzydziestych nast¹pi³o szczególne o¿ywienie dzia³al-
no�ci chóru. Katalizatorem aktywno�ci zespo³u by³ przede wszystkim nowy sk³ad
jego zarz¹du na czele z prezesem Janem Siud¹ i zastêpc¹ W³adys³awem Sobie-
rajskim38. Zmiany przynios³y oczekiwane rezultaty. W czerwcu 1938 r. kielecki
Chór Katedralny Mieszany pod dyrekcj¹ Józefa Rosiñskiego otrzyma³ II nagro-
dê na Festiwalu Pie�ni Polskiej w Krakowie za wykonanie utworu Jana Gawla-
sa Polowanie, tym samym staj¹c siê jednym z czo³owych chórów w Polsce39.
Na dziedziñcu wawelskim 5 czerwca wspomnianego roku organista i chórmistrz
wraz zespo³em odbiera³ nagrodê: obraz � martw¹ naturê, przedstawiaj¹c¹ dia-
gonalnie u³o¿one na kartkach papieru skrzypce i smyczek, obok wazon z ¿ó³tymi,
przekwit³ymi tulipanami, a w bliskim tle, na b³êkitnej �cianie maskê po�miertn¹
L. van Beethovena; u do³u, na ramie obrazu podpis wykonany na metalowej
p³ytce: Zwyciêskiemu �Chórowi Katedralnemu� pod wezwaniem �w. Cecylii
w Kielcach � Zwi¹zek Towarzystw �piewaczych i Muzycznych Wojewódz-
twa Krakowskiego, 5 VI 1938. Obraz do dzi� jest w posiadaniu rodziny.

Chór Katedralny pod batut¹ J. Rosiñskiego dawa³ siê poznaæ nie tylko na
uroczysto�ciach ko�cielnych, w konkursach, zjazdach �piewaczych. Dziêki
wytê¿onej pracy i zabiegom swego zarz¹du, czêsto te¿ uczestniczy³ w uroczy-
sto�ciach pañstwowych zwi¹zanych z obchodami narodowymi oraz w wiêk-
szych artystycznych przedsiêwziêciach. Do takich niew¹tpliwie nale¿a³o
wystawienie 24 maja 1939 r. w Teatrze Polskim wodewilu Zabobon, czyli
Krakowiacy i Górale w trzech aktach Jana Nepomucena Kamiñskiego i Karola
Kurpiñskiego, pod kierownictwem muzycznym J. Rosiñskiego, w re¿yserii
W. Sienkiewicza40 . Spektakl móg³ odbyæ siê dziêki staraniom chóru, jak te¿

36 Por. �Gazeta Kielecka�, 14 (1927), 14 lutego, s. 2.
37 Por. Pamiêtnik I Zjazdu Towarzystw �piewaczych Województwa Kieleckiego

w Kielcach w dniu 17 maja 1925, Kielce 1925, s. 27; �Gazeta Kielecka�, 5 (1929), 17
stycznia, s. 2.

38 Por. �Gazeta Kielecka�, 27 (1938), 3 kwietnia, s. 4.
39 Por. �Gazeta Kielecka�, 45 (1938), 9 czerwca, s. 3.
40 Wystawiony wówczas wodewil w kieleckich opracowaniach b³êdnie interpreto-

wany jest jako Krakowiacy i Górale Wojciecha Bogus³awskiego (z 1794 r.). Tymczasem
chodzi o trawestacjê dzie³a W. Bogus³awskiego i J. Stefaniego � wystawiony w 1816 r.
wodewil Zabobon, czyli Krakowiacy i Górale znany te¿ pod nazw¹ Nowe Krakowiaki,
najpopularniejszy spo�ród wszystkich dzie³ scenicznych K. Kurpiñskiego.
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inicjatywie Ligi Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej, która dochód
z tego wydarzenia przeznaczy³a na zakup samolotu41.

Wspomniane ju¿ kieleckie �rednie szko³y pañstwowe: Gimnazjum im. Jana
�niadeckiego (mêskie) i Gimnazjum im. B³ogos³awionej Kingi (¿eñskie), a tak¿e
Gimnazjum im. Miko³aja Reja (mêskie) by³y równie¿ polem artystycznej dzia³al-
no�ci J. Rosiñskiego. W szko³ach tych bowiem organista zatrudniony by³ na
etacie nauczyciela �piewu i muzyki. W gimnazjum M. Reja � od pocz¹tku przy-
jazdu do Kielc, w gimnazjach: J. �niadeckiego i B³ogos³awionej Kingi od 1 wrze-
�nia 1923 r. W ��niadeckim� organista za³o¿y³ nie tylko chór mêski, ale tak¿e
orkiestrê kameraln¹ i orkiestrê dêt¹. Chór szkolny, który pod jego kierunkiem
w 1937 r. zdoby³ II miejsce na Miêdzyszkolnym Konkursie �piewaczym w Kra-
kowie, udziela³ siê nie tylko w imprezach gimnazjalnych. Bra³ te¿ udzia³ w oko-
liczno�ciowych koncertach czy akademiach organizowanych z okazji rocznic
i �wi¹t pañstwowych na terenie Kielc42. W marcu 1924 r., a wiêc ju¿ w pocz¹t-
kach swojej aktywno�ci, uczestniczy³ w zorganizowanym przez m³odzie¿
szkoln¹ w sali Teatru Polskiego �Wieczorze artystycznym�, z którego dochód
przeznaczony by³ dla klubu sportowego �Lechia�. W programie wieczoru obok
koncertu chóru gimnazjalnego pod batut¹ J. Rosiñskiego, �piewu Bo¿eny Jaroñ-
skiej i F. Zubrzyckiego, znalaz³y siê m.in. deklamacje i sztuka Aleksandra Fredy
Nikt mnie nie zna wystawiona amatorskimi si³ami m³odzie¿y43. W okresie
okupacji zespo³y ��niadeckiego� zawiesi³y dzia³alno�æ, ale przy wspó³udziale
J. Rosiñskiego chór i orkiestrê dêt¹ szko³y uda³o siê reaktywowaæ po II wojnie
�wiatowej w Gimnazjum i Liceum im. Jana �niadeckiego44.

Kiedy w ponurych latach okupacji niemieckiej hitlerowcy, têpi¹c wszelkie
przejawy polskiego ¿ycia kulturalnego, przyst¹pili do likwidacji instytucji
i stowarzyszeñ kulturalnych, w Kielcach przesta³y istnieæ chóry i zespo³y
instrumentalne Towarzystwa Mi³o�ników Sztuki. Jedynie Chór Katedralny pro-
wadzony przez J. Rosiñskiego pracowa³ nadal. Przygotowywa³ on repertuar
polski � zarówno religijny, jak i �wiecki � siêgaj¹c g³ównie po utwory Stanis³a-
wa Moniuszki i Feliksa Nowowiejskiego. Próby chóru odbywa³y siê codzien-
nie w katedrze albo w prywatnych mieszkaniach jego cz³onków45. Owoce
pracy zespó³ prezentowa³ na katedralnych nabo¿eñstwach; raz do roku � jak
mia³ w zwyczaju jeszcze w okresie miêdzywojennym � dawa³ koncert z okazji
�wiêta �w. Cecylii, patronki muzyki ko�cielnej. W czasie okupacji J. Rosiñski
udziela³ siê nie tylko w pracy z chórem, wspó³organizowa³ tak¿e koncerty
charytatywne, gdzie sam bra³ udzia³ jako wykonawca. Jednym z nich by³

41 Por. �Gazeta Kielecka�, 44 (1939), 21 maja, s. 3.
42 Por. J. M³ynarczyk, �niadecczycy..., dz. cyt., s. 59.
43 Por. �Gazeta Kielecka�, 15 (1924), 13 kwietnia, s. 2.
44 Por. J. M³ynarczyk, �niadecczycy..., dz. cyt., s. 59.
45 Por. I. Szypu³owa, Kultura muzyczna Kielc..., dz. cyt., s. 13.
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koncert, z którego dochód przeznaczono na pomoc dla wysiedlonych po pow-
staniu warszawskim. Odby³ siê on 15 pa�dziernika 1944 r. w katedrze kieleckiej.
Obok J. Rosiñskiego (organy) wyst¹pili w nim znani wówczas soli�ci: Stefan
Herman (skrzypce), Halina Dudlicz-Latoszewska i W³adys³aw Herman (�piew)46.

Brak mo¿liwo�ci oficjalnych dzia³añ na polu polskiej kultury w tym czasie
(poza incydentalnymi wyj¹tkami) kierowa³ nurt ¿ycia artystycznego na p³asz-
czyznê prywatn¹. Muzyka wci¹¿ rozbrzmiewa³a, ale w domach i to najczê�ciej
tych cz³onków kieleckiej spo³eczno�ci, którzy z muzyk¹ zwi¹zani byli profesjo-
nalnie lub dzia³ali czynnie na polu kultury. Koncerty odbywa³y siê wiêc zwy-
czajowo w mieszkaniach: Jaroñskich � rodziny o wieloletnich tradycjach mu-
zycznych, Stanis³awa Króla � ksiêgarza, wreszcie u pañstwa Rosiñskich47.

Okres powojenny w ¿yciu kieleckiego organisty, chórmistrza i pedagoga
to czas reaktywacji zespo³ów muzycznych, tak¿e czas przygotowywania swe-
go muzycznego nastêpcy. Józef Rosiñski zmar³ 30 pa�dziernika 1957 r. w Kiel-
cach. Trzy lata wcze�niej w kieleckiej katedrze zast¹pi³ go syn � Jerzy, który
kontynuowa³ muzyczne tradycje zapocz¹tkowane przez ojca.

Jerzy Rosiñski urodzi³ siê w Kielcach 20 kwietnia 1927 r. Od najm³od-
szych lat interesowa³ siê muzyk¹, na co niew¹tpliwie wp³ynê³a atmosfera ro-
dzinna48. Naukê muzyki rozpocz¹³ pod kierunkiem swojego ojca, który przys³u-
chuj¹c siê jego pierwszym dzieciêcym improwizacjom organowym, dostrzeg³
u niego niepospolite zdolno�ci muzyczne. W latach piêædziesi¹tych Jerzy
Rosiñski podj¹³ studia muzyczne w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Muzycznej
w Warszawie; okresowo mieszka³ wówczas u rodziny na ̄ oliborzu, gdzie gry-
wa³ w tamtejszym ko�ciele �w. Stanis³awa, �wi¹tyni zwi¹zanej potem z osob¹
ksiêdza Jerzego Popie³uszki. Studiowa³ w klasie fortepianu i organów swo-
jego krajana � profesora Feliksa R¹czkowskiego, wówczas jednego z najlep-
szych organistów w Polsce49. W latach 1945�1970 F. R¹czkowski pracowa³
w ko�ciele �w. Krzy¿a w Warszawie, z sukcesami prowadz¹c tak¿e Chór
�wiêtokrzyski. By³ wirtuozem znanym nie tylko w Polsce, do pocz¹tku lat osiem-
dziesi¹tych XX stulecia jego grê pozna³a ca³a Europa oraz Stany Zjednoczone.
Propagowa³ przede wszystkim repertuar polski, by³ �wietnym improwizatorem.
Jako wyk³adowca PWSM, potem Akademii Muzycznej w Warszawie wy-

46 Stefan Herman (1904�1981), absolwent Konserwatorium Warszawskiego, je-
den z najwybitniejszych polskich pedagogów wiolinistyki; od 1941 r. do �mierci wyk³a-
dowca PWSM w Sopocie i Gdañsku, wychowawca m.in. Konstantego Andrzej Kulki.

Halina Dudlicz-Latoszewska � po wojnie solistka Teatru Wielkiego w Poznaniu.
Jej wystêpy w czasie okupacji, organizowane w warszawskich kawiarniach przez
Z. Latoszewskiego wspomina Kazimierz ̄ ygulski w ksi¹¿ce Jestem z lwowskiego eta-
pu, Warszawa 1994.

47 Por. I. Szypu³owa, Kultura muzyczna Kielc..., dz. cyt., s. 13.
48 �Przemiany�, 2 (1985), s. 3.
49 Feliks R¹czkowski (1906�1989) urodzi³ siê w Szczawory¿u ko³o Kielc.
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kszta³ci³ kilkudziesiêciu organistów, w tym tak wybitnych, jak: Adam Chorosiñ-
ski, Augustyn Bloch, Stanis³aw Moryto, Miros³aw Perz. Obok F. R¹czkow-
skiego wyk³adowcami Jerzego Rosiñskiego byli profesorowie harmonii
i kontrapunktu: Aleksander Jarzêbski, Piotr Rytel i Kazimierz Sikorski50.

Studia muzyczne Jerzy Rosiñski ukoñczy³ w 1961 r. z wynikiem bardzo
dobrym, uzyskuj¹c tytu³ artysty muzyka w zakresie gry na organach51. Kilka
lat wcze�niej, w 1954 r. obj¹³ po ojcu funkcjê organisty katedralnego w Kiel-
cach. W tym czasie karierê �piewaczki robi³a jego siostra, Maria Szklarzewicz
� na któr¹ atmosfera muzyczna w domu rodziców tak¿e nie pozosta³a bez
wp³ywu. W latach 1947�1949, bêd¹c wówczas mieszkank¹ Kielc, jako uczen-
nica Marii i Zofii Koz³owskich i Ady Sari wystêpowa³a na deskach Teatru im.
Stefana ¯eromskiego, gdzie odbywa³y siê pierwsze powojenne koncerty do-
piero co organizuj¹cej siê przysz³ej kieleckiej orkiestry filharmonicznej. W lu-
tym 1954 r. wraz z Jerzym Gawrylukiem � flecist¹ koncertowa³a z ówczesn¹
Pañstwow¹ Orkiestr¹ Symfoniczn¹, gdzie prezentowa³a siê z sopranem
o brzmieniu fletowym52. W latach sze�ædziesi¹tych dokonywa³a nagrañ dla
Polskiego Radia. Przez wiele lat pracowa³a w redakcji tygodnika �Radio i Te-
lewizja� przy ul. Woronicza w Warszawie. Jeden z numerów tego periodyku,
z sierpnia 1967 r., informowa³ o koncercie Marii Rosiñskiej-Szklarzewicz, du-
etu fortepianowego: Wac³aw Kisielewski i Marek Tomaszewski i Orkiestry
Polskiego Radia pod dyrekcj¹ Stefana Rachonia53.

Lata pracy pod kierunkiem wybitnego organisty oraz równie wybitnego na-
uczyciela harmonii � Kazimierza Sikorskiego, nie pozosta³y bez wp³ywu na losy
artystyczne Jerzego Rosiñskiego. W 1957 r. rozpocz¹³ wspó³pracê z Polskim
Radiem, w lipcu i pa�dzierniku nagrywaj¹c swoje dwa pierwsze koncerty. Na
drugim z nich gra³ utwory Maxa Regera, kontynuatora bachowskiej polifonii.
Nagranie spodoba³o siê, radio zakupi³o ta�mê, wspó³praca radia z kieleckim or-
ganist¹ zaczê³a siê na dobre. Trzecia nagrana przez niego audycja � zapowiada-
na w ówczesnym periodyku �Radio i �wiat�, nadana zosta³a na falach radia
25 lutego 1958 r., o czym informowa³o kieleckie �S³owo Ludu�, z dum¹ odnoto-
wuj¹ce fakt, ¿e koncerty kielczanina s³uchaæ mo¿na w ca³ej Polsce. W progra-
mie tego wystêpu znalaz³a siê Toccata i Fuga d-moll Johanna Sebastiana
Bacha54 i Fantazja f-moll KV 608 Wolfganga Amadeusza Mozarta55.

50 Por. Ks. J. Smulczyñski, Za�piewaj z rado�ci¹. Pie�ni ko�cielne z towarzysze-
niem organowym w harmonizacji Jerzego Rosiñskiego, Kielce 2008, s. nlb.

51 Por. Dyplom Jerzego Rosiñskiego ukoñczenia Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Muzycznej w Warszawie, z dnia 26 czerwca 1961 r.

52 �S³owo Ludu�, 52 (1954), 21 lutego, s. 3.
53 Por. �Radio i Telewizja�, 1967 nr 33 (1147), 13 sierpnia, s. 8.
54 Nie sprecyzowano o jakie dzie³o dok³adnie chodzi. W katalogu dzie³ Bacha s¹

dwie organowe Toccaty i Fugi d-moll: popularna BWV 565 i tzw. Dorycka BWV 538.
55 Por. �S³owo Ludu�, 47 (1958), 25 lutego, s. 4.
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W 1961 r. odby³ siê pierwszy artystyczny wystêp Jerzego Rosiñskiego poza
Kielcami � we Wroc³awiu. By³ to koncert w filharmonii, z orkiestr¹ pod batut¹
Tadeusza Struga³y, gdzie J. Rosiñski wykona³ Sonatê na organy Augustyna
Blocha, kolegi z czasów studiów w PWSM w Warszawie. Utwór w wykonaniu
organisty odniós³ sukces, którego wyrazem by³a seria jego nagrañ dla Polskiego
Radia i du¿a czêstotliwo�æ ich prezentacji na jego falach56. Popularno�æ Jerzego
Rosiñskiego jako wirtuoza ros³a. Coraz czê�ciej koncertowa³ poza Kielcami.
W karierze pomaga³a mu aktywno�æ organizatorska dawnego nauczyciela kie-
leckiego organisty, F. R¹czkowskiego, który poza dzia³alno�ci¹ wirtuoza, chórmi-
strza i pedagoga prowadzi³ kierownictwo czo³owych festiwali organowych
w Polsce. J. Rosiñski by³ jednym z ich pierwszych uczestników, a potem niemal
regularnie wystêpuj¹cych go�ci. Koncertowa³ na Festiwalu Muzyki Organowej
i Kameralnej we Wroc³awiu, Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Ka-
mieniu Pomorskim, Festiwalu Muzyki Organowej w Gdañsku-Oliwie, Festiwalu
Organowym w Koszalinie, Miêdzynarodowych Koncertach Organowych we
Fromborku, a tak¿e w Dniach Muzyki Organowej w Krakowie, Le¿ajsku, Kato-
wicach, £odzi. Bra³ udzia³ w I Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej
w Kamieniu Pomorskim w 1965 r. (4 czerwca � 17 wrze�nia), w którym na 17.
koncertach wyst¹pi³o 17 organistów z Polski. Na kolejnych festiwalach w Ka-
mieniu: wystêpowa³ ju¿ w sk³adzie miêdzynarodowym, obok organistów: belgij-
skich (Kamil Hoogh), niemieckich (Joachim Köhler, Hans Gunther Weyer) i cze-
skich (Jan Valach), a potem te¿ francuskich (Jan Guillou), szwajcarskich (Joseph
Bucher), duñskich (Knud Vad), za ka¿dym razem tak¿e obok czo³ówki mistrzów
tego instrumentu (F. R¹czkowski, Joachim Grubich, Romuald Sroczyñski, Józef
Chwedczuk, Marian Sawa, Rudolf Ro¿ek)57. Równie¿ na innych, wspomnia-
nych ju¿ festiwalach znajdowa³ siê w gronie czo³owych polskich organistów na
Festiwalu Organowym w Koszalinie w 1975 r. � poza wspomnianymi ju¿ wyko-
nawcami F. R¹czkowskim, J. Grubichem � obok Józefa Serafina czy Andrzeja
Chorosiñskiego58. Wystêpowa³ jako solista koncertów filharmonicznych w War-
szawie, Katowicach, Wroc³awiu, Bydgoszczy, Krakowie, £odzi, S³upsku, Bia-
³ymstoku59. Prezentowa³ siê w recitalach organowych, jak te¿ w koncertach
z udzia³em innych solistów i zespo³ów60.

56 R. i E. Gorzkowscy, Przy ulicy Ma³ej..., dz. cyt., s. 8; I. Szypu³owa, Kultura
muzyczna Kielc..., dz. cyt., s. 89.

57 Por. Historia Festiwali Muzyki Organowej i Kameralnej, Kamieñ 1975, s. 7�19.
58 Por. Program drukowany Festiwalu Muzyki Organowej w Koszalinie 1975 r.
59 Por. Program drukowany koncertu jubileuszowego z okazji X-lecia Chóru

Filharmonii Kieleckiej, z dnia 2 grudnia 1994 r. Red. A. Oborny.
60 M.in.: Zofii Janukowicz-Pob³ockiej (�piew) i Ewy Pob³ockiej (klawesyn) w re-

pertuarze mistrzów baroku i romantyzmu (Kamieñ Pomorski, 1975 r.), �piewaczki Ewy
Su³kowskiej (Koszalin, 1975 r.), zespo³u �All Antico� Antoniego Cofalika (Tynieckie
Recitale Organowe, 1974 r.), z Orkiestr¹ Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcj¹ Renarda
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Dzia³alno�æ artystyczna Jerzego Rosiñskiego � wirtuoza organów �
znana by³a nie tylko w kraju. Koncertowa³ tak¿e w Niemczech (w Ibbenbü-
ren, Detmold, Warendorf, Minden, Kolonii, Berlinie), Austrii (katedrze �w.
Szczepana w Wiedniu, w czerwcu 1977 r.), Holandii (Rotterdamie, w sierpniu
1977 r., w katedrze �w. Bawona w Haarlemie), w Zwi¹zku Radzieckim
(Winnica). Na przestrzeni kilkudziesiêcioletniej dzia³alno�ci nagra³ ponad 60
recitali dla Polskiego Radia.

Tak du¿a aktywno�æ artystyczna, jak¹ prowadzi³ kielecki organista, wy-
maga³a intensywnej pracy nad repertuarem. Na przestrzeni dziesi¹tków lat
Jerzy Rosiñski opracowa³ poka�n¹ ilo�æ utworów kompozytorów ró¿nych epok
� od renesansu po wspó³czesno�æ, które odnotowuj¹ drukowane programy
tych recitali organowych i koncertów, w których bra³ udzia³, a które pozosta³y
w archiwum rodzinnym61. Wynika z nich, ¿e najwa¿niejsze miejsce w jego

Czajkowskiego obok sopranistki Zdzis³awy Donat i dwojga innych organistów: Ivana
Sokola z Czechos³owacji i Irmy Thenior-Janeckiej (Dni Muzyki Organowej �Bach-Beetho-
ven�, Kraków 1970 r.), z Kwartetem Smyczkowym Filharmonii Krakowskiej (Dni Muzyki
Organowej, Kraków 1971 r.), z Musicae Antiquae Collegium Varsoviense pod kierun-
kiem Stefana Sutkowskiego, Lidii Juranek � mezzosopran, B³a¿eja Sroczyñskiego �
viola d�amore, Stefana Sutkowskiego � obój, Jerzego Wês³awskiego � wiolonczela
i Jerzego Dobrzañskiego � klawesyn (Kamieñ Pomorski, 1971 r.), z Chórem Jasnogór-
skim i kwintetem smyczkowym pod dyrekcj¹ Eugeniusza Brañka (koncert cecyliañski,
Bazylika Jasnogórska, 1975 r.).

61 Anonim Accende nuntia (XVI w.); Girolamo Frescobaldi (1583�1643): Toccata
e Canzona; Jacob Sowa (1593�?): Salve Regina; Johan Caspar Kerll (1627�1693):
Passacaglia d-moll, Capriccio �Cu � Cu�; Georg Muffat (1653�1704): Passacaglia
g-moll, Toccata sexta; Johann Pachelbel (1653�1706): Chora³ D-dur, Toccata e-moll,
Trzy fugi na temat �Magnificat�; Domenio Zipoli: Offertoria; Antonio Vivaldi � Jo-
hann Sebastian Bach (1674�1742): Koncert organowy a-moll BWV 593 (wg. Concerto
grosso op. 3 nr 6); Louis Nicolas Clerambault (1676�1749): Fragmenty z II Suity; Jo-
hann Sebastian Bach (1685�1750): Fantazja i Fuga g-moll BWV 452, Chora³ �Wachtet
auf, ruft uns das Stimme� (Czuwajcie, wo³a nas g³os) BWV 645, Preludium i Fuga
e-moll BWV 548, Preludium i Fuga BWV 553, Toccata i Fuga d-moll �Dorycka� BWV
538, Toccata i Fuga d-moll BWV 565, Fantazja c-moll (BWV ?), Preludium i Fuga
C-dur (BWV ?), Preludium chora³owe �Schmucke dich, o Liege Seele�, Preludia
chora³owe Es-dur i D-dur; Wolfgang Amadeusz Mozart (1756�1791): Fantazja f-moll
KV 608; Ludwig van Beethoven (1770�1827): Trzy utwory na organy, Preludium �In
aller Dur Tonarten�, Suita na organy mechaniczne; Feliks Mendelssohn-Bartholdy
(1809�1847): Sonata organowa D-dur nr 5; Robert Schumann (1810�1856): VI Fuga
podwójna B-dur na temat BACH (opr. M. Dupre); Cesar Franck (1822�1890): Pastora-
le E-dur op. 19; Johannes Brahms (1833�1897) : Preludium i Fuga g-moll; Aleksandre
Guilmant (1837�1911): I Symfonia na organy i orkiestrê op. 42; Eugene Gigout (1844�
�1925): Toccata; Léon Boëllmann (1862�1897): Suita gotycka; Mieczys³aw Surzyñski
(1866�1924): Toccata fis-moll, Sonata d-moll op. 24, Improwizacje na temat hymnu
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artystycznym �wiecie zajmowa³a muzyka baroku oraz romantyzmu. W muzy-
ce baroku, po�ród utworów J. C. Kerlla, G. Frescobaldiego, G. Muffata,
J. Pachelbela, czy L. N. Clerambault wiod¹ce miejsce zajmowa³y utwory
Johanna Sebastiana Bacha, stanowi³y one znaczny procent repertuaru
J. Rosiñskiego, najczê�ciej te¿ by³y przez niego wykonywane. Szczególnie
Preludium i Fuga e-moll BWV 548 prezentowane by³y niemal na wszystkich
najwa¿niejszych festiwalach w Polsce i zagranic¹ (m.in. w Wiedniu i Rotter-
damie, czy podczas Dni Muzyki Organowej w Krakowie w 1971 r.). Prelu-
dium i Fuga e-moll uwa¿ane s¹ za najtrudniejsze w repertuarze organistów
tak pod wzglêdem technicznym, jak i interpretacyjnym. Wymagaj¹ g³êbokiego
namys³u, niezbêdnego do zrozumienia wielko�ci i m¹dro�ci tej muzyki, zamkniêtej
w doskona³ej formie. Wymagaj¹ te¿ wirtuozowskiej techniki i umiejêtno�ci
klarownego prowadzenia tematów, pojawiaj¹cych siê w g¹szczu pasa¿y
i figuracji. By³y wiêc znakomit¹ wizytówk¹ mo¿liwo�ci wykonawczych kie-
leckiego organisty.

W dzia³alno�ci wykonawczej znacz¹ce miejsce mia³ tak¿e repertuar XIX
stulecia, utwory m.in.: F. Mendelssohna-Bartholdiego, R. Schumanna, C. Franc-
ka, J. Brahmsa czy M. Regera. Dobór repertuaru polskiego, jak utwory:
M. Surzyñskiego, F. Nowowiejskiego lub K. Jurdziñskiego, by³y zapewne
w jakiej� czê�ci wynikiem wielu lat pracy J. Rosiñskiego pod kierunkiem
F. R¹czkowskiego, propagatora i wykonawcy polskiego dorobku kompozytor-
skiego. Wspó³czesny repertuar organowy reprezentowany by³ nieco skrom-
niej. Szczególnie we wcze�niejszym okresie dzia³alno�ci artystycznej organista
bazowa³ w wiêkszym stopniu na utworach kompozytorów wcze�niejszych epok.
W pierwszym wywiadzie dla �S³owa Ludu� , jeszcze na progu kariery, fakt ten
t³umaczy³ niedostosowaniem instrumentu katedralnego (niewielka ilo�æ g³osów)
do wymogów kompozycji XX wieku62. Z czasem jednak repertuar organowy
wzbogaca³ o nowe pozycje. Poza Sonat¹ organow¹ Augustyna Blocha �
kolegi ze studiów, dokonywa³ tak¿e prawykonañ utworów Miko³aja Górec-
kiego czy Waleriana Gniota63.

F. R¹czkowski � podobnie jak i M. Surzyñski � nauczyciel ojca Jerzego
Rosiñskiego � by³ znakomitym wirtuozem i improwizatorem, i te zdolno�ci
rozwin¹³ u swojego wychowanka. Mo¿na je by³o doceniæ na koncertach,
w których prezentowa³ pó�noromantyczny repertuar: efektowny blaskiem

��wiêty Bo¿e� op. 38; Johannes Max Reger (1873�1916): Fantazja g-moll, Fantazja
i Fuga d-moll op. 135 b; Feliks Nowowiejski (1877�1946): Klaaglied; Kazimierz Jur-
dziñski (1894�1960): Elegia; Flor Peeters (1903�1986): Passacaglia i Fuga; Augustyn
Bloch (1929): Sonata organowa.

62 Por. �S³owo Ludu�, 52 (1954), z 21 lutego, s. 3.
63 Por. E. Pañtak, Dzia³alno�æ artystyczna i organizacyjna Chóru Duszpaster-

stwa Akademickiego w Kielcach, praca magisterska napisana w Akademii Muzycznej
w Krakowie, pod kierunkiem st. wyk³adowcy mgr. Janusza Mroczka; mps, s. 26.

Kieleckie tradycje organowe i chóralne � Józef i Jerzy Rosiñscy



406

pasa¿y, poruszaj¹cy sugestywno�ci¹ wyrazu. Nie bez powodu zapewne na
koncercie w Filharmonii Krakowskiej (31 stycznia 1971 r.) Jerzy Rosiñski za-
prezentowa³ mistrzowski utwór Aleksandre Guilmanta � I Symfoniê na orga-
ny i orkiestrê op. 42, nie bez powodu te¿ wiele wa¿nych recitali organowych
koñczy³ kunsztown¹, wirtuozowsk¹ Toccat¹ Eugene Gigouta. J¹ te¿ na fina³
wykona³ na jednym ze swoich najwa¿niejszych, ostatnich koncertów, pokonu-
j¹c poprzeczkê, któr¹ postawi³ mu niem³ody ju¿ wiek. By³ to recital organowy
(listopad 2000 r.), zamykaj¹cy XI Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Organo-
wej i Sakralnej w Kielcach, koncert w pewnym stopniu podsumowuj¹cy dzia-
³alno�æ wykonawcz¹ J. Rosiñskiego. W repertuarze tego koncertu organista
umie�ci³ wiêc te utwory, które w jego kilkudziesiêcioletniej karierze wirtuoza
odgrywa³y szczególnie wa¿n¹ rolê. Oto, co pisano o repertuarze recitalu i jego
interpretacjach:

Passacaglia g-moll Georga Muffata, pe³na majestatu i wykwintno�ci niczym
królewski orszak Ludwika XIV, by³a ciekawym i bogatym, w muzyczne wra¿enia
entrée wieczoru. Jej fragmenty o skontrastowanej fakturze i dynamice, suto okra-
szone wyrafinowanym francuskim zdobnictwem, momentami przypomina³y trans-
krypcjê klawesynowych kompozycji i wymaga³y od wykonawcy subtelno�ci, jak te¿
precyzji w podej�ciu do materii. Dwa kontemplacyjne w charakterze chora³y wielkie-
go Johanna Sebastiana Bacha w cyklu Schubertowskich i Lipskich, by³y oddechem
przed efektown¹ Improwizacj¹ na temat hymnu �wiêty Bo¿e Mieczys³awa Surzyñ-
skiego, brzmi¹ca niczym apoteoza Boskiego Majestatu. Fantazja na temat dwóch
polskich kolêd Feliksa Nowowiejskiego o charakterze pastora³kowym wprowadzi³a
nastrój bo¿onarodzeniowy. Masywno�ci¹ brzmieniowego splotu wra¿enie robi³
popularny Marsz Aleksandre Guilmanta. (...) Toccata Eugene Gigouta kunsztowna
wirtuozowska kompozycja zaplanowana zosta³a jako ostatnie dzie³o festiwalu, ale
t³umnie zgromadzona publiczno�æ, wyra¿aj¹ca swe uznanie dla artysty wi¹zankami
kwiatów i gor¹cymi oklaskami upomnia³a siê jeszcze o bis64.

Jakie by³o wykonawstwo organisty Jerzego Rosiñskiego zarówno w reali-
zacjach konkretnych utworów, jak te¿ w improwizacjach? Jego gra by³a silna,
pewna, pe³na rozmachu i oddechu pó�noromantycznej wirtuozerii. By³a to gra
artysty, dla którego harmonika nie mia³a niewiadomych. Ca³okszta³t proble-
mów zwi¹zanych z konstrukcj¹ wspó³brzmieñ zna³ na wskro�, d�wiêki i budo-
wane z nich akordy traktowa³ jak tworzywo, z którego powstaje plastyczny
kszta³t. Fakturê homofoniczn¹ przeplata³ czasami z odcinkami polifonizuj¹cy-
mi, poprzez wprowadzaj¹ce dysonans chromatyczne podwy¿szanie, obni¿anie
d�wiêków (alteracje) modulowa³ do innych tonacji. Stosuj¹c chromatykê, nie
przekracza³ granic harmoniki funkcyjnej, nie wkracza³ na pole atonalno�ci.

64 A. Oborny, Do us³yszenia za rok. Koniec festiwalu muzyki organowej , �Gaze-
ta Wyborcza � dodatek lokalny Kielce�, 272 (2000), 21 listopada, s. 4.
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Jak jego gra oceniana by³a przez recenzentów spoza Kielc? Na ogó³
¿yczliwie, czasami entuzjastycznie, incydentalnie nieprzychylnie. Po koncercie
w Holandii, w relacji prasowej zatytu³owanej Zachwycaj¹cy wystêp polskie-
go organisty pisano, ¿e: �nale¿y zaliczyæ go do grona wybitnych i znakomitych
muzyków�. Gdy wystêpowa³ w Krakowie, podczas wspomnianych ju¿ Dni
Muzyki Organowej w 1971 r. publiczno�æ krakowska mia³a � jak relacjonowa³
� z niedowierzaniem oczekiwaæ jego wystêpu. Po koncercie jednak nagrodzo-
ny owacjami, siedmiokrotnie bisowa³, a jego pierwsza krakowska recenzja
brzmia³a: �Artysta ten da³ siê poznaæ z jak najlepszej strony�65. W Kamieniu
Pomorskim recenzentka �G³osu Szczeciñskiego� zdaj¹c relacjê z festiwalu,
pisa³a o wspania³ym koncercie, na którym ze swobod¹, artystycznym smakiem
i wyczuciem stylu prezentowa³ kompozycje � prawykonania utworów organo-
wych polskich kompozytorów, nie znanych jeszcze w Kamieniu Pomorskim.
Jedna z zagranicznych relacji, autorstwa kielczanina Tadeusza Koz³owskiego,
chwali³a grê J. Rosiñskiego za przejrzysto�æ i godn¹ podziwu matematyczn¹
jasno�æ66. Trudno�ci, z jakimi borykaæ siê musi ka¿dy wirtuoz organista, sta-
wiaj¹ mu jednak wysokie poprzeczki, które nie zawsze ³atwo pokonaæ. Jedn¹
z nich jest fakt, i¿ z oczywistych powodów nie mo¿e on koncertowaæ na w³as-
nym, znanym mu instrumencie, a czêsto przed wystêpem nie ma mo¿liwo�ci
poznania tego, na którym ma koncertowaæ � poznania jego klawiatury, mo¿li-
wo�ci, specyfiki brzmieniowej. Wystêpy artystyczne s¹ wiêc dla niego wielkim
wyzwaniem, ryzykiem, któremu � choæ podejmuje, czêsto w rynsztunku zna-
komitych kwalifikacji � nie zawsze mo¿e w pe³ni sprostaæ. Jak ka¿dy koncer-
tuj¹cy artysta, tak¿e i J. Rosiñski nie móg³ wiêc unikn¹æ uwag krytycznych.
W jednej z recenzji z koncertu w katedrze w Oliwie, zamieszczonej w �Dzien-
niku Ba³tyckim�, jej autor uderzy³ w malkontencki ton � byæ mo¿e te¿ na
skutek wspomnianej przez niego, bardzo niekorzystnej dla samopoczucia,
deszczowej pogody. Narzeka³ na zacieranie wyrazisto�ci rytmicznej utworów,
na nieumiejêtno�æ odnalezienia w³a�ciwej metody interpretacji (Passacaglia
F. Peetersa), to znów na muzyczn¹ pustkê Toccaty sexta G. Muffata, nie
szczêdzi³ jednak pochwa³ wykonaniu Preludium i Fugi C-dur, Preludiom
chora³owym Es-dur i D-dur J. S. Bacha, a zachwyci³ siê interpretacj¹
Sonaty d-moll op. 24 Mieczys³awa Surzyñskiego:

tutaj warto�æ utworu sprzêg³a siê z adekwatno�ci¹ interpretacyjn¹. Zw³aszcza
zas³uguje na uznanie piêkne Allegro moderato, w którym prowadz¹ dialog dwa
tematy � pierwszy molowy, �rednio ruchliwy i drugi durowy, o charakterze pie�ni
ko�cielnej. (...) Zupe³nie dobrze zabrzmia³y te¿ dalsze czê�ci sonaty67.

65 R. i E. Gorzkowscy, Przy ulicy Ma³ej..., art. cyt., s. 8.
66 Por. tam¿e.
67 S. Olgierd, Deszczowa fuga � Festiwal Muzyki Organowej, �Dziennik Ba³-

tycki�, 197 (1970), 20 sierpnia, s. 3.
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Aktywno�æ zawodowa Jerzego Rosiñskiego nie pozwala³a mu poprze-
stawaæ na codziennych obowi¹zkach katedralnego organisty czy dzia³alno�ci
koncertowej. Jako pedagog wykszta³ci³ kilku organistów: Zygmunta Strzêpa, Mi-
cha³a Olszewskiego, Annê Wa³eck¹, Leszka Nabia³czyka, Jakuba Garbacza.
Zgodnie z tradycj¹, z sukcesami rozwijan¹ przez jego ojca Józefa, Jerzy Rosiñski
jako organista katedralny prowadzi³ tak¿e zespo³y wokalne68. W 1958 r. po ojcu
przej¹³ kierownictwo Chóru Katedralnego, a od 1976 r. kierowa³ Chórem Dusz-
pasterstwa Akademickiego, którego pomys³odawc¹ i za³o¿ycielem by³ ks. Juli-
s³aw £ukomski, od 1964 r. duszpasterz m³odzie¿y akademickiej w Kielcach69.
Studenci, a potem równie¿ absolwenci uczelni spotykali siê na próbach w nie-
wielkim mieszkaniu ks. J. £ukomskiego. W kameralnej atmosferze, przy
szklance herbaty æwiczyli utwory m.in. Johanna Sebastiana Bacha, Dymitra Bort-
nianskiego, Sergiusza Rachmaninowa, ró¿ne kolêdy i pastora³ki. W pracy
J. Rosiñski stawia³ na konkret. Jego uwagi co do wykonawstwa by³y rzeczowe.
Dba³ o to, co najwa¿niejsze: wyraz frazy muzycznej, precyzja wykonawcza. By³a
wiêc praca nad dynamik¹, artykulacj¹, prawid³ow¹ emisj¹ g³osu.

Pierwsze oficjalne koncerty chóru (kolêdy i pastora³ki z tow. orkiestry)
mia³y miejsce w katedrze, w grudniu 1976 r. i grudniu 1977 r. Zespó³ ucze-
stniczy³ w imprezach cyklicznych, jak inauguracje i zakoñczenia roku akade-
mickiego, g³ównie w ko�ciele �w. Wojciecha w Kielcach. Koncertowa³ na
kieleckich uczelniach, w szko³ach i urzêdach. Finalizowa³ wielkopostne i ad-
wentowe rekolekcje, bra³ udzia³ w Tygodniach Kultury Chrze�cijañskiej, co-
rocznie uczestniczy³ w mszach i dawa³ koncerty z towarzyszeniem orkiestry
pod batut¹ Jerzego Rosiñskiego70. W 1984 r. chór po raz pierwszy wyjecha³ za
granicê. Wykonaniem Gaude Mater Polonia na dziedziñcu �w. Damazego
na Watykanie, podczas audiencji papie¿a dla polskiej m³odzie¿y, zainaugurowa³
zagraniczne woja¿e pod artystycznym kierunkiem J. Rosiñskiego. Wzruszaj¹-
cy by³ pobyt zespo³u w Wilnie, gdzie wyjecha³ w �wiêta Bo¿ego Narodzenia
1989 r. Koncerty w tamtejszych ko�cio³ach (�w. Ducha, �w. Rafa³a, �w. Piotra

68 W latach 1893�1897 z powodu likwidacji chóru kieleckiego seminarium, przy
katedrze zorganizowano chór w³o�ciañski, mieszany, którego cz³onkowie byli miesz-
kañcami wsi Kostom³oty k. Kielc. Funkcjonowa³ on jeszcze w 1904 r. obok chóru tzw.
miejskiego, rekrutuj¹cego siê zapewne z parafian katedry. Praca chórów nie by³a jednak
oceniana pozytywnie. W drugim dziesiêcioleciu XX wieku chórem katedralnym kiero-
wa³ ówczesny organista Roman Kostulski. Por. A. Oborny, ¯ycie muzyczne Kielc�,
dz. cyt., s. 216; �Przegl¹d Diecezjalny�, 10 (1913), s. 100.

69 K. Julis³aw £ukomski � absolwent WSD w Kielcach oraz Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego. Od 1967 r. wyk³adowca WSD w Kielcach, a tak¿e Wy¿szej Szko³y
Pedagogicznej w Kielcach (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana
Kochanowskiego).

70 Por. Ks. J. £ukomski, Historia Duszpasterstwa Akademickiego w Kielcach
(1858�1980), �Kielecki Przegl¹d Diecezjalny�, 2 (1995), s. 202.
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i Paw³a na Antokolu, potem tak¿e w katedrze w Kownie) mia³y znaczenie nie
tylko artystyczne. Dla wielu mieszkaj¹cych tam Polaków, muzyka w wykona-
niu chóru z Kielc by³a krzepi¹ca dla ich serc, by³a spotkaniem z odleg³¹ Ojczy-
zn¹, za któr¹ têsknili. Kolejne zagraniczne koncerty chóru odbywa³y siê m.in.
na Ukrainie (Bar, Winnica, Murafa, Szarogród, Kamieniec Podolski), w Pary-
¿u (od 1991 sze�ciokrotnie), w Colle di Fuori ko³o Rzymu (Europejski Festiwal
Maryjny, 1992, 1993), na Sycylii (1993), w niemieckim Dielheim (1992),
w Mediolanie (1995). Wa¿nym wydarzeniem dla J. Rosiñskiego i Chóru Dusz-
pasterstwa Akademickiego by³a wizyta w Castel Gandolfo, w prywatnych apar-
tamentach Jana Paw³a II, gdzie po mszy chór �piewa³ papie¿owi Po¿egnanie
Ojczyzny Micha³a Kleofassa Ogiñskiego, niejako inauguruj¹c wa¿ne wyda-
rzenie w swoich dziejach i w ¿yciu artystycznym J. Rosiñskiego. By³o ni¹
zdobycie pierwszej nagrody za Pie�ñ do Matki Boskiej £askawej Kielec-
kiej, któr¹ chór wykona³ dwa dni pó�niej na Europejskim Festiwalu Maryjnym
w Rocca Priora ko³o Rzymu (nagroda za utwór i jego wykonanie)71. Sukcesy
i mi³e wspomnienia z koncertów zagranicznych by³y wynikiem wspó³pracy ar-
tystyczno-organizatorskiej J. Rosiñskiego i ks. J. £ukomskiego, a tak¿e arty-
stycznej postawy cz³onków zespo³u. Drugi ze wspomnianych, relacjonuj¹c dla
�Gazety Kieleckiej� wra¿enia z pobytu na Sycylii w 1993 r., podkre�la³, ¿e �bez
tej opiekuñczej troski, bez organizatorskiej perfekcji i bez atmosfery duchowej
wspólnoty w sztuce, to by³aby zupe³nie inna wycieczka�72.

Ponad trzydzie�ci lat pracy Chóru Duszpasterstwa Akademickiego w Kiel-
cach pod artystycznym kierunkiem J. Rosiñskiego pozwoli³o zespo³owi dopra-
cowaæ siê bardzo obszernego repertuaru, który ju¿ w 1996 r. obejmowa³ ok.
200 utworów. Jest on bogaty i urozmaicony, przeznaczony na ró¿ne okazje.
Znaczn¹ jego czê�æ stanowi¹ kolêdy (jak Lulaj¿e Jezuniu w oprac. S. Stuli-
grosza, Gdy siê Chrystus rodzi w oprac. F. Nowowiejskiego, Gdy �liczna
Panna w oprac. J. Maklakiewicza), pie�ni maryjne (a w�ród nich: O Gloriosa
Domina Miko³aja Zieleñskiego, III Litania Ostrobramska Stanis³awa Mo-
niuszki, Ko³ysanka Maryi Panny J. Maklakiewicza, Angelus Wojciecha Kila-
ra, czy Hymn Jasnogórski E. Burego) oraz pie�ni mszalne, które �ci�le wi¹¿¹
siê z liturgi¹ (m.in. Et incarnatus Est z Missa Pange Lingua Josquina de
Prés, Exullate Deo Wolfganga Amadeusza Mozarta, I¿e Cherubiny Dymitra
Bortnianskiego, Panie zmi³uj siê T. Dobrzañskiego). S¹ w nim kompozycje
o charakterze patriotycznym (np. Ojczyzna F. Nowowiejskiego czy Raduj siê
Matko Polko E. Burego), o charakterze hymnicznym (jak Gaude Mater Grze-
gorza Gerwazego Gorczyckiego, Gaude Mater Polonia), ku czci �wiêtych

71 Por. S. Mijas, Primo Premio dla kielczan, �Gazeta Kielecka�, 192 (1992), 30
wrze�nia, s. 4.

72 S. Mijas, Bel canto na Sycylii, �Gazeta Kielecka�, 197 (1993), 8�10 pa�dzier-
nika, s. 5.
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(m.in. Locus iste Antona Brucknera czy �wiêta Anno T. Wo�niaka), pie�ni
eucharystyczne (by wspomnieæ Panis Angelicus i Tantum ergo Cesara Fran-
ka, Ave verum W. A. Mozarta), utwory o ró¿nym przeznaczeniu i charakterze
(Improperia Giovanniego Pierluigiego da Palestriny, Modlitwa z opery Flis
S. Moniuszki). Istotne s¹ te¿ wiêksze utwory o charakterze cyklicznym, jak:
Stabat Mater G. P. Pergolesiego, Missa brevis i Stabat Mater G. P. Palestri-
ny czy Gloria F. Poulenca73.

W pracy dyrygenckiej z chórami Jerzy Rosiñski wykorzystywa³ tak¿e swoje
kompozycje, opracowania pie�ni, opracowania elementów liturgii. Jego doro-
bek z tego zakresu zawieraj¹ trzy �piewniki, edytowane w wydawnictwie �Jed-
no�æ� w latach 2002�2008. S¹ to: Pie�ni religijne i rekolekcyjne dla dzieci
i m³odzie¿y z akompaniamentem organów (Kielce 2002), �piewnik �wiêto-
krzyski (pie�ni religijne, solowe i zespo³owe z akompaniamentem, Kielce 2006)
oraz Za�piewaj z rado�ci¹ (pie�ni ko�cielne z towarzyszeniem organów
w harmonizacji Jerzego Rosiñskiego, pod. red. ks. Józefa Smulczyñskiego,
Kielce 2008)74. Niektóre z zawartych w nich pie�ni zarejestrowane zosta³y
w 2000 r. na p³ycie. Nagrania, zrealizowanego w ko�ciele �w. Brygidy w Gdañ-
sku, dokonali: soli�ci � Anna Fabrello (sopran), Liliana Górska (mezzosopran),
Piotr Kusiewicz (tenor), organista ks. Robert Kaczorowski oraz Chór Mêski
Wydzia³u Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii
Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdañsku pod dyrekcj¹ Anny Fiebig i Marcina
Tomczaka.

Spo�ród utworów J. Rosiñskiego, zawartych we wspomnianych �piew-
nikach, znajduj¹ siê tak¿e te, które w jego dorobku kompozytorskim maj¹

73 Por. E. Pañtak, Dzia³alno�æ artystyczna i organizacyjna Chóru Duszpaster-
stwa Akademickiego w Kielcach..., dz. cyt., s. 41�44.

74 W�ród utworów autorstwa Jerzego Rosiñskiego znajduj¹ siê: Kolêda Gór
�wiêtokrzyskich (s³owa Adam Miêtus), Has³o Do Matki Boskiej £askawej Kieleckiej
(s³owa Wac³aw Wilczyñski), Nasza Matko i Nasza Królowo (z okazji wêdrówki Obrazu
M.B. Czêstochowskiej po parafiach diecezji kieleckiej, s³owa ks. Józef Smulczyñski),
B³ogos³awiony Józef Paw³owski (s³owa ks. J. Smulczyñski), �wiêta Jadwigo (s³owa
ks. J. Smulczyñski), Z kraju s¹siedniego � pie�ñ do �w. Jadwigi (s³owa Stanis³aw Rogala
i J. Smulczyñski), Ave Maria � Zdrowa� Maryjo na sopran solo z tow. organów, Ave
Maria � Zdrowa� Maryjo na sopran (tenor) z tow. fortepianu, Do Maryi Dobrej Rady
duet na dwa g³osy solowe ¿eñski lub mêskie (s³owa A. Miêtus), Za�nij, za�nij me dzieciê
(kolêda na g³os solowy z akomp. organowym lub fortepianowym, s³owa ks. J. Smulczyñ-
ski), Nasza Matko i Nasza Królowo (s³owa J. Smulczyñski), Zdrowa� Maryjo, witamy,
(na chór mieszany z tow. organów, s³owa B. Tracewski), Matka Bo¿a £askawa Kielecka
(s³owa W. Wilczyñskiego), na chór mieszany Alleluja; na chór mieszany z tow. organów:
Gloria, Sanctus, Agnus Dei, Chwa³a na wysoko�ci Bogu (Msza ku czci �w. Cecylii),
�wiêty, Baranku Bo¿y, Nasza Matko i Nasza Królowo, wreszcie Kantata na 1000-lecie
chrztu Pomorza Ja Ciebie chrzczê (s³owa W. Wilczyñski).
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szczególne znaczenie � nagradzane by³y na konkursach w Polsce oraz kon-
kursach miêdzynarodowych. Nale¿y do nich Kantata na 1000-lecie chrztu
Polski �Ja ciebie chrzczê�, na chór mieszany z towarzyszeniem organów,
w 1996 r. nagrodzona na konkursie kompozytorskim �Pomorski Siew �w. Woj-
ciecha� VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Religijnej im. Ks. Stanis³awa
Ormiñskiego w Rumii przez najwybitniejszych ekspertów w zakresie muzyki
chóralnej (m.in. Romualda Twardowskiego i Andrzeja Koszewskiego) II wy-
ró¿nieniem75, a tak¿e wspomniana ju¿ pie�ñ Matka Bo¿a £askawa Kielecka,
do s³ów Wac³awa Wilczyñskiego, przeznaczona na g³os solowy, chór mieszany
z towarzyszeniem orkiestry lub organów, nagrodzona w 1992 r. na festiwalu
w Rocca Priora we W³oszech. Jest ona utrzymana w stylistyce marszowej,
ma prost¹, symetryczn¹ budowê i zró¿nicowany plan harmoniczny; zwrotka
i refren kontrastuj¹ wyrazowo i tonalnie. Pie�ñ rozpoczyna wstêp organowy
(ewentualnie orkiestrowy), utrzymany w skali doryckiej, zapowiadaj¹cy mate-
ria³ muzyczny chóralnego wej�cia, który synkopow¹ rytmik¹, surowym brzmie-
niem wprowadza marszowo-bojowy nastrój, budzi te¿ skojarzenia ze �rednio-
wieczn¹ Bogurodzic¹. Ten zabieg tonalno-harmoniczny wprowadzaj¹cy smak
muzyki dawnych wieków ma zapewne zwi¹zek ze s³owami pierwszych wer-
sów dwóch pierwszych zwrotek pie�ni (W prastarej kieleckiej �wi¹tyni...,
Przez wieki chroni³a� swe dzieci�); symbolizuje religijne i historyczne zna-
czenie kieleckiej katedry, w której nad wiernymi odwieczn¹ opiekê sprawuje
Maryja. Modulacja, z utrzymuj¹cej powagê tonacji molowej do tonacji durowej
refrenu, otwiera w pie�ni budowan¹ progresywnie now¹ przestrzeñ wyrazo-
w¹, utrzyman¹ w hymnicznym, radosnym nastroju. Ta w³a�nie pie�ñ J. Rosiñ-
skiego, skomponowana dla przywrócenia kultu Matki Boskiej £askawej Kielec-
kiej, spopularyzowana przez Radio Jedno�æ w Kielcach, sta³a siê swego rodzaju
muzycznym logo kieleckiej katedry, �wi¹tyni, z któr¹ zwi¹zany by³ J. Rosiñski,
tak¿e prac¹ organizatorsk¹, która absorbowa³a go przez ponad 18 lat.

Od 1990 r. przez osiemna�cie lat, a wiêc do swej �mierci, Jerzy Rosiñski
pe³ni³ funkcjê kierownika artystycznego Festiwalu Muzyki Organowej i Sa-
kralnej w Kielcach. Inicjatorem tego przedsiêwziêcia by³ Jerzy Marzecki,
dyrektor �Estrady �wiêtokrzyskiej�, potem wieloletni wspó³organizator festi-
walu. Potrzeba stworzenia w mie�cie tego typu powa¿nej imprezy cyklicznej
o du¿ym zasiêgu nabrzmiewa³a od lat. Jeszcze w 1968 r. w jednym z felieto-
nów Ryszard Smo¿ewski pisz¹c o ciekawych koncertach organowych festi-
walu w Koszalinie, proponowa³ organizacjê podobnych w Kielcach76. Minê³o
jednak wiele lat zanim na ³amach tej samej gazety ukaza³ siê artyku³ z tytu³em:

75 Por. Ks. J. Smulczyñski, Za�piewaj z rado�ci¹. Pie�ni ko�cielne z towarzysze-
niem organów w harmonizacji Jerzego Rosiñskiego, Kielce 2008, s. nlb.

76 Por. R. Smo¿ewski, Ma³e przypomnienie, �S³owo Ludu� � �Magazyn�, 462
(1968), 7 wrze�nia, s. 4.
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Festiwal, jakiego Kielce nie widzia³y, zapowiadaj¹cy cykl koncertów Festi-
walu Muzyki Organowej i Kameralnej77 . Organizacja festiwalu by³a trudnym
przedsiêwziêciem. Kielce nie mia³y tradycji organowych o szerszym zasiêgu.
Organizowane w latach sze�ædziesi¹tych z inicjatywy proboszcza katedry
kieleckiej ks. Tadeusza Cabañskiego, a odbywaj¹ce siê trzy razy do roku kon-
certy organowe i kameralne nie mog³y do takich pretendowaæ78 . W pierw-
szych latach funkcjonowania Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej
patronowa³ mu ordynariusz diecezji kieleckiej biskup Stanis³aw Szymecki,
z organizatorami festiwalu wspó³pracowa³ tak¿e ówczesny proboszcz parafii
katedralnej, ks. dr Edward Chat. Jednak o istnieniu imprezy cyklicznej decydo-
wa³y �rodki asygnowane g³ównie przez w³adze wojewódzkie, miejskie, wspo-
mnian¹ �Estradê �wiêtokrzysk¹� i sponsorów, a z nimi by³y problemy niemal
od pocz¹tku istnienia festiwalu. W jego organizacji by³y wiêc lata t³uste i chu-
de, by³ nawet moment, w którym ekonomiczna zapa�æ nios³a gro�bê jego
likwidacji79 . Intensywne starania obu organizatorów: Jerzego Rosiñskiego
i Jerzego Marzeckiego, pozwoli³y jednak utrzymaæ poziom tej wa¿nej imprezy
muzycznej, choæ czasem kosztem ograniczenia ilo�ci koncertów.

Na festiwalach organizowanych artystycznie przez J. Rosiñskiego nie bra-
kowa³o muzyki warto�ciowej, piêknej i � w miarê mo¿liwo�ci finansowych �
wykonywanej przez artystów na najwy¿szym poziomie. Dziêki osobistym kon-
taktom J. Rosiñskiemu uda³o siê pozyskaæ wybitnych organistów i solistów ju¿
od pierwszej edycji w 1990 r. Na przestrzeni osiemnastu lat na koncertach
festiwalowych wyst¹pili m.in. arty�ci tej miary, co: Konstanty Andrzej Kulka,
Magdalena Rezler, Wanda Wi³komirska, Piotr P³awner, Jadwiga Gadulanka,
Joachim Grubich, Andrzej Chorosiñski, Julian Gêbalski, chór Poznañskie S³o-
wiki pod dyrekcj¹ Stefana Stuligrosza, Penderecki String Quartet z Kanady
czy gwiazdy pop: Zbigniew Wodecki i Hanna Banaszak. Koncerty odbywa³y
siê g³ównie w katedrze i innych kieleckich ko�cio³ach: �w. Józefa Robotnika,
�w. Jadwigi, ko�ciele Garnizonowym, a tak¿e w Pa³acu Biskupów Krakow-
skich. W pierwszych latach festiwalu prezentowano wy³¹cznie recitale orga-
nowe o charakterze monograficznym. Z biegiem lat J. Rosiñski zdecydowa³
poszerzyæ ofertê o muzykê oratoryjno-kantatow¹, zmieniaj¹c nazwê na Miê-
dzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Sakralnej80 . Ta zmiana budzi³a

77 Por. S. Mijas, Festiwal jakiego Kielce nie widzia³y, �S³owo Ludu�, 83 (1990),
7�8 kwietnia, s. 3.

78 Por. Romantyczne organy i nowoczesne brzmienie, �S³owo Ludu�, 84 (1991),
11 kwietnia, s. 1.

79 Por. Chóry, organy i skrzypce, �S³owo Ludu�, 104 (1997), 8 maja, s. 7; T. Ty-
czyñski, Nie tylko szmal, �S³owo Ludu � Magazyn�, 1811 (1994), 29 kwietnia, s. 8.

80 Por. J. Rosiñski, Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Sakralnej,
�Ikar� 5 (45) (1197), s. 20.
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w¹tpliwo�ci krytyków, dostrzegaj¹cych k³opoty, wynikaj¹ce z zawê¿ania
jego mo¿liwo�ci repertuarowych81 . Nie by³y one nieuzasadnione, z czasem
w programach festiwalu rzeczywi�cie pojawia³y siê tak¿e utwory nie zwi¹za-
ne tematycznie z nazw¹ imprezy, a tak¿e sakralna muzyka pop, której arty-
styczna warto�æ nie zawsze jest pozytywnie oceniana przez profesjonalistów.
Podczas VI edycji festiwalu wykonane Nieszpory Lud�mierskie Jana Kante-
go Pawlu�kiewicza nie spotka³y siê wiêc z przychyln¹ ocen¹ krytyki, jednak
zamieszczenie tego typu repertuaru w programie imprezy by³o �wiadectwem
reagowania organizatorów na potrzeby rynku, swoistym signum temporis82 .

Intensywna dzia³alno�æ Jerzego Rosiñskiego zaznaczaj¹ca siê na wielu
polach muzyki: organowej, chóralnej, pedagogicznej, organizacyjnej, kompozy-
torskiej, bêd¹ca kontynuacj¹ podobnej aktywno�ci jego ojca, Józefa Rosiñskie-
go � to ogromna praca, która ukszta³towa³a znaczn¹ czê�æ kulturalnego pejza-
¿u Kielc. To praca maj¹ca wp³yw na kszta³t nowych muzycznych pokoleñ, na
ich artystyczne i moralne postawy, smak i upodobania muzyczne, to wreszcie
sukcesy, dziêki którym nazwa miasta, z którym zwi¹zali swoje ¿ycie, jest znane
i pozytywnie kojarzone nie tylko w Polsce, ale tak¿e w niektórych o�rodkach
kulturalnych Europy. Nag³e odej�cie Jerzego Rosiñskiego � chyba jedyne, na
jakie móg³ pozwoliæ sobie tak pracowity artysta � zakoñczy³o 88 lat tradycji
organowych i chóralnych w Kielcach, d³ugi i wa¿ny etap w tej historii muzyki
Kielc, która zwi¹zana by³a z warto�ciami duchowymi Ko�cio³a katolickiego
miasta nad Silnic¹.

Podsumowanie

Artyku³ po�wiecony jest dwóm wa¿nym postaciom kieleckiego ¿ycia mu-
zycznego: Józefowi Rosiñskiemu (1887�1957), organi�cie kieleckiej katedry,
chórmistrzowi, pedagogowi, wspó³organizatorowi kieleckiego ¿ycia muzycz-
nego w okresie miêdzywojennym i krótko powojennym oraz jego synowi �
Jerzemu Rosiñskiemu (1927�2008), który po ojcu przej¹³ funkcjê organisty
katedralnego i kontynuowa³ rozwijane przez niego tradycje chóralne jako dyry-
gent i kompozytor; by³ pedagogiem, prowadzi³ tak¿e dzia³alno�æ organisty wir-
tuoza, wystêpuj¹c na licznych koncertach w kraju i zagranic¹, jako kierownik
artystyczny by³ organizatorem osiemnastu edycji kieleckiego Festiwalu Muzy-
ki Organowej i Sakralnej.

81 Por. M. Niziurski, Organowa i sakralna, �S³owo Ludu�, 104 (1994), 7�8 maja, s. 7.
82 Por. M. Niziurski, Od �Nieszporów� do �Missa brevis�, �S³owo Ludu� 104

(1995), 6�8 maja, s. 11; L. Zawistowska, M³odzie¿ w katedrze, �S³owo Ludu� 104 (1995),
6�8 maja, s. 11.
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Zusammenfassung

ORGEL � UND CHORTRADITIONEN IN KIELCE �
JÓZEF UND JERZY ROSIÑSKI

Der Artikel wurde zwei wichtigen Persönlichkeiten des musikalischen Lebens
in Kielce gewidmet: Józef Rosiñski (1887�1957), dem Organisten der Kathedrale
von Kielce, Chormeister, Pädagogen, und Mitgestalter des musikalischen Lebens
in Kielce in der Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und kurz nach dem
2.Weltkrieg sowie seinem Sohn � Jerzy Rosiñski (1927�2008), der von dem Vater
die Funktion des Kathedralorganisten übernommen hatte, und die von ihm entwickel-
ten Chortraditionen als Dirigent und Komponist fortsetzte; er war Pädagoge wie auch
als Organist-Viruose tätig, indem er mit zahlreichen Konzerten im In- und Ausland
aufgetreten war. Als künstlerischer Leiter war er Veranstalter von achtzehn Editionen
der Festspiele der Orgel- und Sakralmusik in Kielce.

(t³um. Ryszard Maj)

Dr Aneta OBORNY � ur. w Kielcach, doktor nauk humanistycznych w zakresie
historii. Adiunkt Wszechnicy �wiêtokrzyskiej w Kielcach, wspó³pracownik Uniwersy-
tetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Prowadzi
wyk³ady z historii architektury i sztuki, wiedzy o kulturze muzycznej, historii i kultury
regionu �wiêtokrzyskiego, socjologii kultury. Stale wspó³pracuje z Radiem Kielce jako
recenzent i autor autorskich audycji z zakresu muzyki klasycznej. Zajmuje siê publicy-
styk¹. Autorka ksi¹¿ki ¯ycie muzyczne Kielc 1815�1914 oraz publikacji naukowych
i popularnonaukowych z zakresu kultury muzycznej Kielc XIX i XX stulecia.

Aneta Oborny
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Piotr Owsiñski � Kraków � Busko Zdrój

T£UMACZENIE BIBLII MARCINA LUTRA

I JEGO ZNACZENIE DLA �WIATA CHRZE�CIJAÑSKIEGO

Pismo �wiête nie jest ani antyczne,
ani te¿ nowoczesne. Ono jest wieczne1.

Marcin Luter

1. Pocz¹tki przek³adów biblijnych

Ju¿ w wy¿ej zacytowanych s³owach Marcina Lutra � niemieckiego du-
chownego, teologa, uczonego i wreszcie s³awnego reformatora religii, który
¿y³ na prze³omie XV i XVI wieku, widaæ nieprzemijaj¹ce, przynajmniej dla
chrze�cijan, znaczenie Pisma �wiêtego.

Wiadomym jest, i¿ ju¿ w zamierzch³ej przesz³o�ci ludzko�æ stara³a siê po-
znaæ wolê Boga lub bogów, pragnê³a j¹ poj¹æ i w niej siê zag³êbiæ. Do tego
potrzebny by³ natomiast jaki� punkt odniesienia, którym z czasem dla wielu
¯ydów, a pó�niej chrze�cijan, sta³a siê w³a�nie Biblia. Niemniej aby poj¹æ to, co
Bóg chce cz³owiekowi objawiæ, koniecznym okaza³o siê rozumienie Jego s³ów.
W okresie, kiedy ludzie stopniowo zaprzestawali pos³ugiwaæ siê jêzykami grec-
kim, ³aciñskim i aramejskim, zaczêto t³umaczyæ Bibliê na jêzyki zrozumia³e dla
ich u¿ytkowników, poniewa¿ �(...) s³uchanie lub czytanie Biblii w swoim jêzyku
ojczystym jest czym� szczególnym, co g³êboko zapada w sercu cz³owieka�2.

Przypuszcza siê, i¿ na samym pocz¹tku opowie�ci biblijne Starego Tes-
tamentu przekazywane by³y ustnie z pokolenia na pokolenie, co s³u¿y³o

�Kieleckie Studia Teologiczne�
8 (2009), s. 415�422

1 �Die Bibel ist nicht antik, auch nicht modern. Sie ist ewig� (Martin Luther, t³um.
moje � P. O.).

2 M. Kuschmierz, R. Kuschmierz, Handbuch Bibelübersetzungen. Von Luther
bis zur Volxbibel, Wuppertal 2007, s. 167 (t³um. moje � P. O.). Tekst oryginalny: �Die
Bibel in seiner Muttersprache zu hören oder zu lesen, ist etwas ganz Besonderes und
geht tief zu Herzen�.
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przede wszystkim zachowaniu kultury i �wiadomo�ci historii swojego naro-
du. Z biegiem lat opowie�ci tych ci¹gle przybywa³o i w ten sposób pojawi³o siê
niebezpieczeñstwo, i¿ niektóre z nich mog¹ popa�æ w niepamiêæ. Dlatego
Hebrajczycy zaczêli spisywaæ swe historie, aby mog³y one jeszcze przez d³ugi
czas s³u¿yæ ich potomnym3. Chc¹c to uczyniæ, dopasowali do swego jêzyka
alfabet fenicki. Nie mo¿na jednak dzisiaj byæ pewnym, jakiego materia³u
i jakich narzêdzi u¿ywali do tego przedsiêwziêcia. Zapewne wykorzystywali
w tym celu ostry rylec, którym ¿³obili litery na kamiennych lub glinianych tabli-
cach, albo te¿ pos³ugiwali siê piórem i atramentem, pisz¹c na zwojach papirusu
b¹d� skóry4. W ten sposób stopniowo powsta³o dzie³o okre�lane dzi� mianem
BIBLII, które to pochodzi od greckiego s³owa biblion, a znaczy tyle co �zwój
papirusowy�. Dzie³o to obejmuje teksty natury religijnej, które dla wiernych
zawieraj¹ s³owo Boga.

Ju¿ w czasach przedchrze�cijañskich mo¿na by³o zaobserwowaæ proces
stopniowego wypierania jêzyka hebrajskiego przez inne jêzyki, np. przez jêzyk
aramejski. W ten sposób powstawa³y tzw. targumy aramejskie, które trakto-
wane s¹ jako t³umaczenia hebrajskich tekstów religijnych na jêzyk aramejski.
W obliczu bardzo ró¿nych okoliczno�ci i potrzeb, by wspomnieæ rozwój egip-
skiej diaspory w III w. przed Chr., gdzie pos³ugiwano siê grek¹, konieczno�æ
rewizji nowotestamentowych tekstów, która zlecona zosta³a �w. Hieronimowi
w IV w. po Chr., czy te¿ misje i chêæ g³oszenia s³owa Bo¿ego po�ród innych
narodów, przek³ad Pisma �wiêtego na poszczególne jêzyki okaza³ siê niezbêd-
ny. W ten sposób zaczê³y powstawaæ pierwsze t³umaczenia Biblii: Septuagin-
ta, Wulgata, Peszitta (t³umaczenie na j. syryjski z II w.), Codex Argenteus
biskupa Wulfili (t³umaczenie na j. gocki z IV w.) lub te¿ przek³ady Mesropa
Maschtoca na jêzyki ormiañski, gruziñski i albañski, pochodz¹ce z V w.

Na przestrzeni stuleci pojawia³y siê natomiast kolejne t³umaczenia Pisma
�wiêtego ju¿ na jêzyki narodowe Europy, gdy¿ jêzyk ³aciñski u¿ywany w Ko�-
ciele, przesta³ byæ zrozumia³y dla przeciêtnego zjadacza chleba ¿yj¹cego na
prze³omie epoki staro¿ytnej i �redniowiecza. W ten oto sposób powsta³o np.
t³umaczenie Cyryla i Metodego, którzy nazywani s¹ aposto³ami S³owian, jako
¿e dla powodzenia misji w�ród nich, mimo ró¿nych przeciwno�ci losu, dopa-
sowali alfabet grecki do jêzyka S³owian i przetransponowali Bibliê na jêzyk
starobu³garski, tj. staro-cerkiewno-s³owiañski. Znane by³y tak¿e ró¿ne poe-
tyckie opracowania oraz t³umaczenia pojedynczych fragmentów s³owa
Bo¿ego w miejscowych dialektach. Z czasem ukazywa³y siê coraz to bar-
dziej kompletne przek³ady ksi¹g biblijnych, zw³aszcza psalmów i Ewangelii.

3 Por. M. S. Miller; R. V. Huber, The Bible. A History The Making and Impact of
the Bible, t³um. E. Czerwiñska, Historia Biblii, Warszawa 2003, s. 17.

4 Por. O. Eissfeldt, Einleitung in das Alte Testament. Entstehungsgeschichte des
Alten Testaments, Tübingen 1964, s. 910.

Piotr Owsiñski
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Papiestwo pocz¹tkowo nie widzia³o nic zdro¿nego i niew³a�ciwego w tych
praktykach obchodzenia siê z Pismem �wiêtym, jako ¿e dopatrywano siê tu
mi³o�ci wiernych do Boga i Jego s³ów. Po pewnym czasie jednak stanowisko
Ko�cio³a zmieni³o siê w tej kwestii, gdy¿ zaczêto obawiaæ siê nazbyt swobod-
nego t³umaczenia �wiêtych ksi¹g, a co za tym idzie wypaczonego pojmowania
woli Bo¿ej. Skutkowa³o to ograniczeniami czy wrêcz sankcjami, dotycz¹cymi
przek³adu Biblii5. Takie zapatrywania kolejnych papie¿y nie zniechêci³y jednak
t³umaczy Pisma �wiêtego, którzy za wszelk¹ cenê i czêsto z nara¿eniem w³as-
nego ¿ycia chcieli przybli¿yæ prostym ludziom to, czego od nich oczekuje Bóg.
Istotny pozostaje równie¿ fakt, i¿ sami kap³ani w coraz mniejszym stopniu po-
s³ugiwali siê ³acin¹ i w konsekwencji czêsto nie rozumieli w pe³ni tego, co by³o
odczytywane po ³acinie podczas mszy i nabo¿eñstw. Dlatego te¿ dzisiaj pozo-
staj¹ nam do dyspozycji rozmaite przek³ady i opracowania tekstów biblijnych
w tak ró¿nych jêzykach narodowych Europy, np.: Ksiêga z Kells, Ewan-
geliarz z Lindisfarne (j. angielski), Evangelienharmonie (Diatessaron)
Otfrida von Weißenburga, Biblia Notkera III i kazania Mistrza Eckharta
(j. niemiecki), ̄ ywot b³ogos³awionej Kingi, Kazania �wiêtokrzyskie, Psa³-
terze floriañski i pu³awski oraz Biblia królowej Zofii (j. polski), ponadto
za� liczne przek³ady na jêzyk francuski, hiszpañski i w³oski.

W samych Niemczech, na prze³omie XV i XVI stulecia (przed wydaniem
Biblii Marcina Lutra) ukaza³o siê 18 t³umaczeñ Pisma �wiêtego na jêzyk
niemiecki, które jednak nie nale¿¹ do dzie³ tak wybitnych i tak relewantnych
zarówno dla Niemców, jak i wszystkich katolików europejskich, jakim okaza³a
siê Biblia wrze�niowa Marcina Lutra z 1522 r.

2. Marcin Luter jako t³umacz Biblii

Marcin Luter przyszed³ na �wiat 10 listopada 1483 r. w Eisleben, mie�cie
po³o¿onym dzi� w Saksonii-Anhalt w �rodkowych Niemczech, gdzie równie¿
�(...) sze�ædziesi¹t trzy lata pó�niej 18 lutego 1546 r. zamkn¹³ siê kr¹g jego
¿ycia, po tym jak poruszy³ ca³y �wiat�6. Nauki pobiera³ w ró¿nych miejscach,
bowiem w Mansfeld i Magdeburgu, a¿ wreszcie rozpocz¹³ studia na uniwersy-
tecie w Erfurcie. Latem 1505 r. sta³o siê jednak co� nieoczekiwanego, co zmie-
ni³o ¿ycie m³odego Marcina i co pokrzy¿owa³o równie¿ plany ojca przysz³ego

5 Por. J. Homerski i in., Wstêp ogólny do Pisma �wiêtego, Poznañ � Warszawa
1986, s. 163.

6 H. Lilje, Martin Luther 1483/1983, Bonn 1983, s. 36 (t³um. moje � P. O.). Tekst
oryginalny: �In demselben kleinen thüringischen Städtchen soll sich dreiundsechzig
Jahre später [am 18. Februar 1546] der Kreis seines Lebens, nachdem er eine Welt in
Bewegung gesetzt hat, schließen�.

T³umaczenie Biblii Marcina Lutra i jego znaczenie dla...
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reformatora chrze�cijañskiego �wiata, aby ten zosta³ prawnikiem, mianowicie:
�parê godzin drogi pieszej od Erfurtu, ko³o Stotternheim, zaskoczy³a go gwa³-
towna burza. Niespodziewanie w ziemiê uderzy³ piorun, a by³o to tak blisko, ¿e
a¿ odrzuci³o go kilka metrów dalej. Wówczas przera¿ony zawo³a³: Pomó¿, �wiêta
Anno! Chcê zostaæ mnichem!�7. Jak siê pó�niej okaza³o, Luter nie by³ cz³o-
wiekiem go³os³ownym i rzeczywi�cie zdecydowa³ siê po�wiêciæ swe ¿ycie
Bogu w zamian za ocalenie mu ¿ycia. 17 lipca 1505 r. wst¹pi³ do augustianów
w Erfurcie, a po dwóch latach przyj¹³ �wiêcenia kap³añskie. Podczas swego
pobytu w klasztorze drêczy³o go jednak stale pytanie: �Jak znajdê ³askê u Boga�
(�Wie kriege ich den gnädigen Gott�), co popchnê³o go do studiowania Pisma
�wiêtego, a szczególnie s³ów �w. Paw³a. Jego my�li reformatorskie stale k³ê-
bi³y mu siê w g³owie, a¿ wreszcie przyszed³ czas, kiedy iskra doprowadzi³a do
wybuchu. Wed³ug powszechnego przekonania sta³o siê to w wigiliê Wszyst-
kich �wiêtych 1517 r., gdy jawnie przeciwstawiaj¹c siê ogólnie papiestwu,
a w szczególno�ci praktyce p³atnych odpustów, na drzwiach ko�cio³a w Wit-
tenberdze przybi³ swoje s³awne 95 tez. Wówczas rozgorza³ gwa³towny spór,
którego skutki wymknê³y siê spod kontroli zarówno Pañstwu Ko�cielnemu,
jak i augustiañskiemu mnichowi, który wreszcie 3 stycznia 1521 r. zosta³
ekskomunikowany i og³oszony heretykiem przez papie¿a Leona X (Decet
Romanum Pontificem). Jednak¿e wiadomym jest, i¿ na pocz¹tku dok³ada³
on wszelkich starañ, wzywaj¹c do publicznej dysputy ró¿nych teologów i do-
stojników katolickich, których celem mia³o byæ za¿egnanie sporu.

Czu³ on na sobie jako profesor teologii, spowiednik i kaznodzieja obowi¹zek wy-
st¹pienia przeciwko nadu¿yciom, jakich dopuszczali siê odpustowi handlarze. By³
przekonany, ¿e publiczna dysputa ods³oni przed oczyma hierarchii ko�cielnej nie-
godziwo�æ handlu odpustami i spowoduje ukrócenie nadu¿yæ. Jednak¿e do dys-
puty akademickiej nie dosz³o, natomiast tezy Lutrowe rozpowszechnia³y siê
w ci¹gu bardzo krótkiego czasu po ca³ych Niemczech i poza ich granicami. Zosta³y
przyjête przez wielu z wielkim uznaniem, ale jednocze�nie wywo³a³y gwa³towny
sprzeciw tych, w których interesy ugodzi³y8.

Wszystkie te k³ótnie próbowano za¿egnaæ tak¿e podczas licznych syno-
dów (w Wormacji, Spirze), ale niestety bezskutecznie, gdy¿ Luter znalaz³
szybko poparcie w�ród ksi¹¿¹t niemieckich, którzy upatrywali w tym w³asnych

7 Tam¿e, s. 40. (t³um. moje � P. O.). Tekst oryginalny: �Wenige Wegstunden
von Erfurt entfernt, bei Stotternheim, hatte ihn ein schweres Gewitter überrascht, ein
Blitz fuhr so dicht neben ihn in den Boden, daß er von dem Luftdruck ein paar Meter
weiter geschleudert wurde. Voll Schreck rief er: Hilf, heilige Anna, ich will Mönch
werden!�.

8 W. Niemczyk, Wstêp do: Ks. dr Marcin Luter, O niewolnej woli (De servo
arbitrio), t³um. i uwagi W. Niemczyk, http://free.art.pl/horn/de%20servo%20r1.pdf.
(27.01.2008).
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korzy�ci, oraz mieszkañców poszczególnych niemieckich pañstw wchodz¹-
cych w sk³ad cesarstwa. Trwa³y pokój religijny uda³o siê osi¹gn¹æ dopiero po
�mierci Lutra, tj. w 1555 r. w Augsburgu. Nale¿y jednak tu jasno i wyra�nie
podkre�liæ, i¿ Luter nie pragn¹³ ani religijnego roz³amu, ani rewolucji. D¹¿y³ on
jedynie do reformy, która zmieni³aby oblicze Ko�cio³a katolickiego. Dlatego �
wed³ug Gudrun Brundin � jest niedopuszczalne, aby obwiniaæ tylko jego za
skutki reformacji, bowiem wraz z ni¹ ³¹czy siê ca³y szereg okoliczno�ci i wyda-
rzeñ historycznych, które on zainicjowa³, i które niestety wymknê³y siê spod
kontroli i przybra³y nieogarniony rozmiar9.

3. Wyj¹tkowy charakter t³umaczenia Lutra

Niemniej, jednym z owoców reformacji jest piêkny, odsuwaj¹cy w cieñ
inne t³umaczenia, przek³ad Biblii na jêzyk niemiecki dokonany przez Marcina
Lutra. Aby móg³ on tego dokonaæ, potrzebowa³ tak¿e spokoju i bezpieczeñ-
stwa, o które nie by³o niestety ³atwo po og³oszeniu bulli papie¿a Leona X.
Wtedy z pomoc¹ przyszed³ mu ksi¹¿ê saski i jednocze�nie elektor Rzeszy
Niemieckiej Fryderyk III M¹dry. Z jego polecenia sfingowano porwanie Lutra
i umieszczono go na zamku w Wartburgu, gdzie znalaz³ bezpieczny azyl. Wie-
my, ¿e Luter nie marnowa³ tam czasu i natychmiast po�wiêci³ siê intensyw-
nemu studiowaniu Biblii w jêzyku hebrajskim i greckim. Nie bez znaczenia
pozostaje równie¿ fakt, i¿ móg³ on liczyæ na pomoc ca³ego sztabu ludzi,
której warto�æ by³a i jest nieoceniona. Wymienia siê tu rzecz jasna Filipa
Melanchtona, Johannesa Bugenhagena i Georga Rörera. Owocem tej wspó³-
pracy by³o, jak ju¿ wcze�niej zosta³o to stwierdzone, wspania³e t³umaczenie
najpierw tylko Starego Testamentu z 1522 r., a pó�niej ca³o�ci Pisma �wiête-
go z roku 1534 pod tytu³em: Biblia/das ist/die gantze Heilige Schrifft
Deudsch. Mo¿na by oczywi�cie postawiæ zarzut, ¿e Luter nie zrobi³ niczego,
co nie zosta³oby ju¿ wcze�niej dokonane. Rzeczywi�cie! �Wprawdzie Luter
nie zrobi³ w istocie niczego, czego nie by³oby ju¿ wcze�niej, ale jego t³uma-
czenie pozostawia zarówno pod wzglêdem merytorycznym, jak i jêzy-
kowym, daleko w tyle wszystkie przek³ady Biblii na jêzyk niemiecki, jakie
ukaza³y siê przed wydaniem jego dzie³a�10. Wydanie tej Biblii poci¹gnê³o za
sob¹ ca³y szereg kroków podjêtych przez papiestwo, które okre�la siê mia-
nem kontrreformacji, w wyniku której m.in. zaczêto wydawaæ konkurencyj-
ne katolickie t³umaczenia Pisma �wiêtego autorstwa np. Hieronima Emsera
albo Johanna Dietenbergera. �Aczkolwiek rzuca siê tutaj jaskrawo w oczy,
i¿ tym Bibliom w ¿adnym wypadku nie mo¿na równie¿ odmówiæ powodzenia

9 Por. G. Brundin, Kleine deutsche Sprachgeschichte, München 2004, s. 63.
10 A. Beutel, Martin Luther, München 1991, s. 74.

T³umaczenie Biblii Marcina Lutra i jego znaczenie dla...



420

(...). W rzeczywisto�ci jednak nie jest ono niczym, jak tylko jasnym odbiciem
sukcesu Lutra�11.

Nale¿a³oby teraz zadaæ pytanie, dlaczego dla Lutra by³o tak wa¿ne, aby
przet³umaczyæ Bibliê na jêzyk niemiecki. Odpowied� nie jest te¿ zbyt trudna:
s³ucha³ on jêzyka mówionego, którym pos³ugiwali siê pro�ci ludzie, bo chcia³
byæ rozumiany przez wszystkich niemieckich chrze�cijan. G³ównym celem Lutra
by³o zatem przybli¿enie wiernym tego, co chce im objawiæ Bóg. Dlatego te¿
jêzyk Lutra w t³umaczonej przez niego Biblii jest prosty, obrazowy, a zdania
naturalne i nie budowane na schemacie zdañ ³aciñskich, które nie by³y zrozu-
mia³e dla przeciêtnego mieszkañca tak rozleg³ej przecie¿ wówczas Rzeszy
Niemieckiej. Kolejnym czynnikiem powodzenia tego przek³adu jest fakt, i¿ Luter
przy t³umaczeniu szuka³ takich wyrazów, które posiada³yby najwiêkszy zasiêg
i czêstotliwo�æ u¿ycia. To wyja�nia, dlaczego w Biblii Lutra spotyka siê s³owa
i wyra¿enia zarówno z terytorium dolno-, jak i górnoniemieckiego, chocia¿
on sam stwierdzi³, i¿ sk³ania siê raczej ku jêzykowi kancelarii saskiej, gdzie
pos³ugiwano siê dialektem wschodnio-�rodkowoniemieckim. Ponadto ogrom-
n¹ zas³ug¹ augustiañskiego mnicha pozostaje jego umiejêtno�æ i polot w two-
rzeniu neologizmów (rzeczowników, przymiotników, a nawet czasowników),
które mia³y byæ ogólnie rozumiane przez Niemców. O zaanga¿owaniu Lutra
w t³umaczenie Pisma �wiêtego �wiadczy ponadto jego ci¹g³a i ¿mudna praca
nad ulepszaniem kolejnych wersji swego przek³adu oraz sta³a wspó³praca
z wydawcami jego dzie³a. S³owa, zwroty, a nawet przys³owia, których u¿y³
w Biblii, czêsto zakorzeni³y siê w jêzyku niemieckim ju¿ na sta³e i u¿ywane s¹
w nim po dzieñ dzisiejszy, nawet czasami przy braku �wiadomo�ci ich biblijne-
go pochodzenia, np. (Mt 26,41) Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist
schwach � Duch wprawdzie ochoczy, ale cia³o s³abe albo (Lb 33,55) der
Dorn im Auge � cierñ w oku.

Bardzo trafn¹, wyj¹tkowo pozytywn¹ i nie wymagaj¹c¹ dalszych uzupe³-
nieñ ocenê jêzyka Marcina Lutra, wystawion¹ przez niemieck¹ poetkê, filozofa
i historyka Ricardê Huch (1864�1947) cytuje Hans Volz: �Jêzyk Lutra (...)
okazuje siê byæ jêzykiem «wielkiego chrze�cijanina i wielkiego poety» (...).
Ka¿demu innemu t³umaczeniu brakuje tego mocnego i s³odkiego aromatu, który
emanuje z jego mowy�12. Bez w¹tpienia mo¿na równie¿ zacytowaæ tu s³owa

11 F. Tschirch, Geschichte der deutschen Sprache. Entwicklung und Wandlun-
gen der deutschen Sprachgestalt vom Hochmittelalter bis zur Gegenwart, Berlin 1969,
s. 111 (t³um. moje � P. O.). Tekst oryginalny: �Auffallend ist, daß diesen (...) Überset-
zungen der Erfolg keineswegs versagt bleibt (�). In Wahrheit aber ist das nichts als
der helle Widerschein von Luthers glänzendem Erfolg�.

12 H. Volz, Martin Luthers deutsche Bibel, Hamburg 1978, s. 7 (t³um. moje � P. O.).
Tekst oryginalny: �Luthers (...) Sprache erweist sich als die «eines großen Gläubigen
und eines großen Dichters» (...). Jeder anderen Übersetzung fehlt das starke und süße
Aroma, das von Luthers Sprache ausgeht�.
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jednego z najs³awniejszych niemieckich historyków jêzyka niemieckiego Hansa
Eggersa, który stwierdzi³, i¿ �(...) dopiero Luter podarowa³ Niemcom Bibliê�13.

W artykule tym zwraca siê przede wszystkim uwagê na têsknotê cz³owie-
ka za s³owem pochodz¹cym z ust Boga. By³a ona w przesz³o�ci tak silnie
odczuwana, ¿e doprowadzi³a do wydarzeñ, które z kolei odmieni³y obraz
Europy i sposób postrzegania Pisma �wiêtego przez prostego cz³owieka, dla
którego wola Bo¿a �zaklêta na kartach Biblii� mog³a wydawaæ siê enigma-
tyczna, zawi³a i niezrozumia³a. Celem tej pracy by³o równie¿ ukazanie, na przy-
k³adzie Niemców, zwyk³ego ludzkiego zainteresowania s³owem, jakie kieruje
do nich Bóg oraz determinacji cz³owieka, aby to s³owo móc poznaæ, b¹d� te¿
przybli¿yæ innym. Dlatego w³a�nie powstawa³y tak liczne t³umaczenia i opra-
cowania tekstów biblijnych w najró¿niejszych jêzykach europejskich, co z kolei
wzbudzi³o baczn¹ uwagê jêzykoznawców, którzy zapragnêli poznaæ sposób
t³umaczenia poszczególnych wersji z przesz³o�ci.

Bez w¹tpienia w centrum artyku³u stoi postaæ Marcina Lutra, który jest
chyba najbardziej znanym t³umaczem Pisma �wiêtego i którego wk³ad w hi-
storiê t³umaczenia Biblii w ogóle, historiê Niemiec, Ko�cio³a i ca³ej Europy
pozostaje niezaprzeczalny. Ponadto jego osi¹gniêcie jest o tyle bardziej impo-
nuj¹ce, ¿e m.in. dziêki jego t³umaczeniu zmieni³ siê, tzn. rozwin¹³, jêzyk nie-
miecki sam w sobie, jako ¿e Biblia w przek³adzie Lutra sta³a siê najczê�ciej
czytan¹ ksi¹¿k¹ w domach prostych ludzi. W tym miejscu nale¿y te¿ pod-
kre�liæ rolê Jana Gutenberga, którego wynalazek druku szeroko upowszechni³
dzie³o augustiañskiego mnicha. Nie bez znaczenia pozostaje tu jednak fakt, i¿
osi¹gniêcia Marcina Lutra s¹ ró¿nie oceniane, gdy¿ do g³osu dochodz¹ tutaj
kwestie wyznaniowe: katolicy raczej nisko ceni¹ jego pracê i jej owoce, pod-
czas gdy obóz protestancki czasem wrêcz przecenia ich znaczenie14.

Zusammenfassung

BIBELÜBERSETZUNG MARTIN LUTHERS

UND IHRE BEDEUTUNG FÜR DIE WELT DER CHRISTEN

�Die Bibel ist nicht antik, auch nicht modern. Sie ist ewig�. Martin Luther

Die Worte des bekannten deutschen Augustiner-Eremiten, der doch nach
der Reform der katholischen Kirche strebte, bestätigen das für Christen glänzende
Phänomen der Heiligen Schrift.

13 H. Eggers, Deutsche Sprachgeschichte III. Das Frühneuhochdeutsche, Rein-
bek bei Hamburg 1969, s. 169 (t³um. moje � P. O.). Tekst oryginalny: �(...) daß erst Luther
den Deutschen ihre Bibel geschenkt hat�.

14 Por. W. Schmidt, Geschichte der deutschen Sprache, Berlin 1969, s. 106.
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Im Artikel wurde auf die Sehnsucht der Menschen nach dem Gottes Wort hinge-
wiesen, die so stark empfunden war, dass sie zu sehr wichtigen Geschehnissen
in Europa führte. Es darf auch nicht verschwiegen werden, dass sie, d.h. diese Ge-
schehnisse, nicht selten leidenschaftliche Emotionen begleiteten, die auch manchmal
außer Kontrolle gerieten.

Durch diese Arbeit wollte man aber noch etwas hervorheben, und nämlich:
das menschliche Interesse an der Bibel, sie voll zu verstehen, was hingegen verursach-
te, dass die Bibel, zuerst trotz des entschiedenen Widerspruchs des Papsttums,
in verschiedenste Sprachen übersetzt wurde. Diese Bibelübersetzungsströmungen
weckten natürlicherweise ein großes Interesse der Sprachwissenschaftler an den Ar-
ten und Vorgehensweisen von Bibelübersetzern.

Es wurden ebenfalls zahlreiche Bibelübertragungen aus der Vergangenheit kurz
dargestellt, die doch zum Ziel hatten, Gottes Wort den Menschen anzunähern.

Im Vordergrund des Artikels stehen aber vor allem die Leistung und das Leben
des wohl berühmtesten Bibelübersetzers � Martin Luther, dessen Beitrag in die Ge-
schichte der Bibelübersetzung, der deutschen Sprache, der katholischen Kirche,
Deutschlands und ganz Europas zweifellos hochachtungsvoll ist und unumstritten
bleibt. Seine Errungenschaft ist um so bedeutsamer, als er wesentlich zur Herausbil-
dung der neuhochdeutschen Sprache beisteuerte und hinterließ ihr eine Menge
von Wörtern, Sprichwörtern und Redensarten, die oft schon dem Aussterben nah
waren, und die jedoch dank ihm heutzutage weiter im Gebrauch sind.

Der Klarheit halber soll allerdings noch einmal wiederholt und betont werden,
dass Martin Luther nicht als Schöpfer der neuhochdeutschen Sprache betrachtet wer-
den darf, sondern nur als ein wichtiges Glied in der langen Kette der Sprachgeschichte,
der �(...) erst (...) den Deutschen ihre Bibel geschenkt hat�.

Mgr Piotr OWSIÑSKI � ur. w 1984 r. w Chmielniku. Studia wy¿sze ukoñczy³
w Instytucie Filologii Germañskiej Wydzia³u Filologicznego Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego w Krakowie, w 2008 r. broni¹c pracy magisterskiej pt. Vorluthersche und
luthersche Bibelübersetzungen. Versuch eines Vergleichs anhand von ausgewählten
Textabschnitten. W 2008 r. rozpocz¹³ studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym
UJ. Bra³ udzia³ w X Miêdzynarodowej Konferencji M³odych Naukowców zorganizo-
wanej przez Uniwersytet Szczeciñski w dn. 17�19 kwietnia 2008 r. w Pobierowie.
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Ks. Adam Perz � Kielce

NADZIEJA CHRZE�CIJAÑSKA W �WIETLE

ENCYKLIKI SPE SALVI

30 listopada 2007 r. Ojciec �wiêty Benedykt XVI og³osi³ swoj¹ drug¹
encyklikê. Pierwsz¹ (Deus Caritas est) po�wiêci³ cnocie mi³o�ci, a obecn¹
nadziei chrze�cijañskiej. Encyklika nosi tytu³ Spe salvi1 i zosta³a opublikowa-
na jednocze�nie w 8 jêzykach, miêdzy innymi w jêzyku polskim. Sk³ada siê
z 2 czê�ci: pierwsza jest raczej teoretyczna i ukazuje, czym jest nadzieja, nato-
miast druga jest bardziej praktyczna i ukazuje �miejsca� uczenia siê i æwicze-
nia w nadziei.

Na podstawie encykliki warto pokusiæ siê o kilka refleksji na temat cnoty
nadziei, tym bardziej ¿e wydaje siê, ¿e zbyt ma³o miejsca po�wiêca siê tej
cnocie teologalnej2 (Boskiej) w traktatach teologicznych. Na pewno du¿o wiê-
cej pisze siê o 2 pozosta³ych (wiara i mi³o�æ). Ponadto wiele osób posiada ma³¹
wiedzê na temat nadziei, dlatego w rozmowach, gdy pada s³owo nadzieja, s³y-
szy siê czêsto nastêpuj¹c¹ �z³ot¹ my�l�: �nadzieja jest matk¹ g³upich�. Chrze-
�cijanin od razu powinien przytoczyæ s³owa �w. Paw³a: Nadzieja zawie�æ nie
mo¿e (Rz 5,5). Dobrze wiêc siê sta³o, ¿e najwy¿szy autorytet w Ko�ciele
katolickim podj¹³ temat nadziei.

�Kieleckie Studia Teologiczne�
8 (2009), s. 423�438

1 Tytu³ encykliki stanowi¹ pierwsze 2 s³owa z listu Aposto³a Narodów do Rzy-
mian: SPE SALVI facti sumus � W nadziei ju¿ jeste�my zbawieni (Rz 8,24).

2 Dawnej u¿ywano terminu �teologiczne� w odniesieniu do cnoty wiary, nadziei
i mi³o�ci, jednak¿e termin ten (w odniesieniu do cnót) nie jest zbyt szczê�liwy, bo kieruje
my�l w stronê teologii jako nauki o Bogu. Tymczasem cnoty odnosz¹ siê do Boga,
który stanowi ich przedmiot. W celu oderwania siê od tego czysto teoretycznego
skojarzenia zaproponowano � na wzór francuski � nazwê �teologalne�. Por. S. Olejnik,
Chrze�cijanin wobec Boga, t. II, Warszawa 1969, s. 14.
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1. Nadzieja ludzka

W ¿yciu cz³owieka czêsto wystêpuje fakt nadziei. Zw³aszcza w przypad-
kach, gdy grozi mu niebezpieczeñstwo (np. chory ma nadziejê, ¿e zostanie
uzdrowiony. Nawet w przypadku choroby nieuleczalnej nie ga�nie nadzieja,
¿e wkrótce zostanie wynaleziony skuteczny lek na jego chorobê3). Mimo po-
wszechno�ci nadziei w ¿yciu cz³owieka trudno jest okre�liæ, czym ona jest.
Jednak¿e nale¿y podj¹æ trud i spróbowaæ zdefiniowaæ nadziejê.

A) Definicja

Podanie definicji nadziei jest spraw¹ trudn¹. Nadzieja nie jest bowiem
rzeczywisto�ci¹ uchwytn¹, gdy¿ odnosi siê do tego, czego jeszcze siê nie posiada
i co wymyka siê �cis³emu definiowaniu, okre�laniu4. S³owniki polskie, mówi¹c
o nadziei, okre�laj¹ j¹ jako oczekiwanie spe³nienia siê czego� po¿¹danego,
ufno�æ, ¿e siê to spe³ni, spodziewanie siê, otucha, oczekiwanie, zaufanie5.

Ks. S. Moysa tak¿e próbuje podaæ okre�lenie tej cnoty. Wed³ug niego
nadzieja jest to: �dyspozycja duchowa czy psychiczna, która jest sk³onno�ci¹
czy ³atwo�ci¹ wzbudzania pewnych aktów, w tym przypadku aktów nadziei�6.

Nadzieja jako zaufanie do przysz³o�ci wi¹¿e siê z ryzykiem. Symbolem
nadziei jest kotwica. Jego autorem jest �w. Jan Chryzostom, który powo³a³ siê
na tekst biblijny: Trzymajmy siê jej [nadziei] jak bezpiecznej i silnej dla
duszy kotwicy (Hbr 6,19). Nadzieja jest jak kotwica, która zabezpiecza okrêt
przed burz¹, falami i utrzymuje go si³¹ swego ciê¿aru7.

B) Z³udne nadzieje

Ludzkie nadzieje mog¹ byæ jednak z³udnymi nadziejami. Ci, którzy po-
k³adaj¹ ufno�æ w bo¿kach i mitach, choæ maj¹ bogów, nie posiadaj¹ ¿adnej
nadziei. W konsekwencji ¿yj¹ w �wiecie bez jasnej przysz³o�ci8. Papie¿
Benedykt XVI w swej encyklice próbuje zmierzyæ siê z nihilizmem. Nihilizm

3 Por. J. Tischner, Jak ¿yæ?, w: K. Bukowski, J. Tischner, W co wierzê? Jak ¿yæ?,
Wroc³aw 1982, s. 205�207, gdzie przytacza siê wiele konkretnych przyk³adów, wziêtych
z ¿ycia, �wiadcz¹cych o powszechno�ci nadziei w ¿yciu ludzkim.

4 Por. S. Moysa, Teraz za� trwaj¹ te trzy, Warszawa 1986, s. 128.
5 Por. tam¿e, s. 129.
6 Tam¿e. Inny autor natomiast podaje kilka elementów, które sk³adaj¹ siê na boga-

t¹ definicjê nadziei. S¹ nimi: ufno�æ (pewno�æ), radosne oczekiwanie, przedmiotem jest
co�, co siê znajduje poza zasiêgiem cz³owieka. Por. J. Pieper, Nadzieja a historia, War-
szawa 1981, s. 10�13.

7 Por. S. Moysa, Teraz za�..., dz. cyt., s. 130�131.
8 Por. Benedykt XVI, Spe salvi (dalej SS), 2.
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nie jest pojêciem historycznym, ale wci¹¿ zagra¿a ludziom, a neopoganizm mo¿e
byæ �wiar¹� tak¿e ludzi XXI wieku, na co nie brak dowodów9.

Papie¿ wskazuje na klêskê doczesnych nadziei zwi¹zanych z wiar¹
w postêp. Cz³owiek uwierzy³, ¿e rozwój cywilizacji, postêp techniczny przy-
niesie konsekwencje w postaci wybudowania nowego �wiata, królestwa cz³o-
wieka. W zwi¹zku z postêpem zaczêto niejako oddawaæ cze�æ rozumowi
i wolno�ci. Rewolucja francuska (bur¿uazyjna) i rewolucja proletariacka s¹
przyk³adem bezpodstawnych nadziei na szczê�cie tu na ziemi10. Postêp tech-
niczny ma i�æ w parze z postêpem etycznym. Je�li w �lad za tym pierwszym
nie pójdzie wzrost cz³owieka wewnêtrznego, wówczas taki postêp nie bêdzie
postêpem, lecz zagro¿eniem dla cz³owieka i �wiata11. �Cz³owiek potrzebuje
Boga, w przeciwnym razie nie ma nadziei�12.

Papie¿ odnosi siê tak¿e do roli struktur i nauki w ¿yciu cz³owieka. S¹ tacy,
którzy wierz¹, ¿e struktury zbawi¹ cz³owieka, ¿e nauka zbawi cz³owieka. Jed-
nak¿e nawet najlepsze struktury, nawet najbardziej nowoczesna nauka nie
zbawi¹ cz³owieka13. Taka nadzieja jest zwodnicza. �To nie nauka odkupia
cz³owieka�14 � konkluduje Benedykt XVI.

W takim razie w obliczu nadziei czysto ludzkich � niejednokrotnie fa³szy-
wych � nale¿y wskazaæ na nadziejê, która nie zawiedzie, która jest prawdziw¹
nadziej¹. Jest ni¹ nadzieja chrze�cijañska, maj¹ca �ród³o w wierze w Boga.

2. Okre�lenie nadziei chrze�cijañskiej

�w. Tomasz z Akwinu poda³ nastêpuj¹c¹ definicjê nadziei jako cnoty:
�Nadzieja jest to nadprzyrodzone uzdolnienie, które dysponuje cz³owieka do
oczekiwania chwa³y wiecznej i pewno�ci �rodków do niej prowadz¹cych�15.

  9 Jednym z tych dowodów mo¿e byæ wyrok s¹du greckiego zezwalaj¹cy na
utworzenie stowarzyszenia, które ma za cel oddawanie czci 12 bogom olimpijskim. Sto-
warzyszenie nie uwa¿a siê za pogañskie. �Chcemy po prostu swobodnie oddawaæ
cze�æ bogom, których czcili nasi przodkowie� � mówi¹ jego za³o¿yciele. Por. Grecja:
Wyrok w sprawie bogów olimpijskich, w: http://www.eduskrypt.pl/w_grecji_mozna_od-
dawac_czesc_bogom_olimpijskim-info-957.html (27 III 2006).

10 Por. ss. 17�22.
11 Por. tam¿e, ss. 22�23.
12 Tam¿e, s. 23.
13 Por. tam¿e, ss. 24�25.
14 Tam¿e, s. 26. S³owa te brzmi¹ jak echo s³ów S³ugi Bo¿ego Ojca �wiêtego Jana

Paw³a II: �Nie ulegamy bynajmniej naiwnemu przekonaniu, ¿e mo¿na znale�æ jak¹�
magiczn¹ formu³ê, która pozwoli rozwi¹zaæ wielkie problemy naszej epoki. Nie, nie zba-
wi nas ¿adna formu³a, ale konkretna Osoba oraz pewno�æ, jak¹ Ona nas nape³nia: Ja
jestem z wami!�. Jan Pawe³ II, Novo Millennio Ineunte, 29.

15 �w. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, II�II, q. 17�22.
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Z kolei Katechizm Ko�cio³a Katolickiego, definiuj¹c nadziejê, okre�li³
j¹ jako �ufne oczekiwanie b³ogos³awieñstwa Bo¿ego i uszczê�liwiaj¹cego
ogl¹dania Boga; jest tak¿e lêkiem przed obra¿eniem mi³o�ci Bo¿ej i spowo-
dowaniem kary�16.

W swej encyklice o nadziei chrze�cijañskiej papie¿ Benedykt XVI mówi
o tej cnocie w sposób opisowy; nie podaje gotowej definicji. Najpierw stawia
pytanie, na czym polega nadzieja, i odpowiada: �Poznaæ Boga � prawdziwego
Boga � oznacza otrzymaæ nadziejê�17. Opieraj¹c siê na tek�cie biblijnym, wi¹-
¿e �ci�le nadziejê z wiar¹. Natchniony autor zapisa³: Wiara za� jest hyposta-
sis tych dóbr, których siê spodziewamy, dowodem tych rzeczywisto�ci, któ-
rych nie widzimy (Hbr 11,1). Papie¿ dowodzi � w �lad za Ojcami Ko�cio³a
i teologami �redniowiecza � ¿e grecki termin hypostasis trzeba t³umaczyæ na
jêzyk ³aciñski jako substantia (Est autem fides sperandarum substantia re-
rum, argumentum non apparentium � wiara jest �substancj¹� rzeczy, któ-
rych siê spodziewamy; dowodem istnienia rzeczy, których nie widzimy). Przez
wiarê s¹ ju¿ w chrze�cijaninie obecne jakby w zarodku (�substantia�) rzeczy,
których siê spodziewa. Choæ jeszcze nie jest widoczna ta �rzecz�, to jednak
jest obecna dynamicznie18. Chrze�cijañska nadzieja jest egzystencjalnym zwró-
ceniem siê ku przysz³o�ci eschatologicznej, ku ostatecznemu spe³nieniu siê
wszystkiego. Znakiem tej przysz³o�ci jest Syn Cz³owieczy przybywaj¹cy na
ob³okach na koñcu �wiata. Jest to przysz³o�æ transcendentna, przekraczaj¹ca
wszystkie wymiary doczesne. Cz³owiek jest niejako pielgrzymem. ̄ yje w pew-
nym napiêciu eschatologicznym. Znajduje siê miêdzy �ju¿�, a �jeszcze nie�19.
�Tera�niejszo�æ styka siê z przysz³¹ rzeczywisto�ci¹, i tak rzeczy przysz³e
wp³ywaj¹ na obecne i obecne na przysz³e�20.

Chocia¿ papie¿ pos³u¿y³ siê nie³atwym jêzykiem filozoficznym, to bardzo
uwypukli³ nadziejê chrze�cijañsk¹ jako rzeczywisto�æ �na pograniczu� miêdzy
�tu i teraz�, a �jeszcze nie�.

3. Pismo �wiête o nadziei chrze�cijañskiej

Podstaw¹ nadziei chrze�cijañskiej i jej przedmiotem jest Bóg. W Biblii
czêsto wystêpuj¹ wyra¿enia: zaufaæ Bogu, po³o¿yæ ufno�æ w Bogu.

16 KKK 2090.
17 SS 3. Papie¿ podaje przyk³ad �w. Józefiny Bakhity, która pozna³a Boga i pozna³a

prawdziw¹ nadziejê, por. tam¿e.
18 Por. tam¿e, s. 7.
19 Por. S. Moysa, Teraz za�..., dz. cyt., s. 150; L. Cremaschi, Nadzieja w Nowym

Testamencie, w: Encyklopedia Chrze�cijañstwa, red. H. Witczyk, Kielce 2000, s. 486.
20 SS 7.
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Naród wybrany, na mocy przymierza zawartego z Bogiem, oczekuje od
Niego wszelkich b³ogos³awieñstw, mi³osierdzia, zbawienia i pokoju. Ten lud
spogl¹da w przysz³o�æ, my�li o Ziemi Obiecanej. Podstaw¹ jego nadziei jest
fakt, ¿e Bóg jest wierny swoim obietnicom. Pok³ada ufno�æ w Bogu, bo On
wyprowadzi³ naród z Egiptu21.

Piêknie wyra¿ali sw¹ ufno�æ psalmi�ci. Dla przyk³adu warto przytoczyæ
fragment Psalmu 130:

W Panu pok³adam nadziejê,
nadziejê ¿ywi moja dusza:
czeka na Twe s³owo.
Dusza moja oczekuje Pana
bardziej ni¿ stra¿nicy �witu.
Niech Izrael wygl¹da Pana.
U Pana bowiem jest ³aska
i w obfito�ci u Niego odkupienie
(Ps 130,5-7. Por. tak¿e Ps 33,20-22; 39,8; 52,10; 61,4; 71,5).

W Nowym Testamencie podstaw¹ nadziei jest ten sam Bóg Starego Te-
stamentu, ale nastêpuje pewne przesuniêcie w stronê Chrystusa. Chrystus
objawia Ojca i odt¹d nadzieja cz³owieka jest zwi¹zana z udzia³em w ¿yciu,
�mierci i zmartwychwstaniu Chrystusa22. Pok³adaæ nadziejê w Chrystusie
znaczy wierzyæ w Jego zbawcze dzia³anie, ale równie¿ oczekiwaæ paruzji �
Jego ponownego przyj�cia. Szczególnie Ko�ció³ pierwotny ¿y³ tym oczeki-
waniem (por. Dz 1,11; Flp 3,20; 1 Tes 5,23; 2 Tes 1,7; 1 Kor 1,27)23.

4. Przymioty nadziei

Nadzieja chrze�cijañska posiada kilka cech charakterystycznych. Papie¿
Benedykt XVI skoncentrowa³ siê na trzech: wytrwa³o�æ, pewno�æ i wspólno-
towo�æ.

A) Cierpliwa wytrwa³o�æ

Papie¿, analizuj¹c Hbr 10,36 (Potrzebujecie bowiem wytrwa³o�ci, aby-
�cie po wype³nieniu woli Bo¿ej dost¹pili [spe³nienia] obietnicy), zauwa-
¿a, ¿e greckie s³owo hypomone jest zwykle t³umaczone jako cierpliwo�æ,

21 Por. S. Moysa, Teraz za�..., dz. cyt., s. 146.
22 Por. tam¿e, s. 147.
23 Por. tam¿e, s. 148; J. Alfaro, Chrze�cijañska nadzieja i wyzwolenie cz³owieka,

Warszawa 1975, s. 32�43, podaje ca³e nauczanie biblijne na temat nadziei, przytaczaj¹c
liczne teksty Pisma �wiêtego.
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wytrwa³o�æ, sta³o�æ. Oczekiwanie po³¹czone z cierpliwym znoszeniem prób
jest konieczne dla cz³owieka wierz¹cego, aby móg³ do�wiadczyæ spe³nienia siê
obietnicy24.

¯ycie uczniów Jezusa nie jest ³atwe (zreszt¹ nigdy ich Mistrz nie obiecy-
wa³ im ³atwego ¿ycia). Walka i trudno�ci wymagaj¹ od nich wytrwa³o�ci, sta-
³o�ci, cierpliwo�ci i mocy ducha. Nagrod¹ bêdzie zbawienie: Lecz kto wytrwa
do koñca, ten bêdzie zbawiony (Mt 10,22)25.

B) Pewno�æ

Ju¿ na samym pocz¹tku swej encykliki papie¿ okre�la nadziejê przymiot-
nikiem �niezawodna� i zadaje pytanie, o jak¹ pewno�æ tu chodzi26? W trakcie
pisania dokumentu powraca do tego pytania i ponownie u¿ywa s³owa �pew-
no�æ� b¹d� �niezawodno�æ� w stosunku do nadziei. I tak w punkcie 7 stwier-
dza, ¿e rzeczy, których siê spodziewa chrze�cijanin, s¹ ju¿ w nim obecne
w stadium inicjalnym. W zwi¹zku z tym ta obecno�æ tego, co ma nast¹piæ, daje
pewno�æ27.

�w. Pawe³ pisa³: Nadzieja zawie�æ nie mo¿e (Rz 5,5). Nadzieja jest silna,
niewzruszona i niezawodna (por. 2 Kor 1,7; Hbr 3,14; 6,19; 10,23; Rz 4,16). Tej
pewno�ci nie mog¹ podwa¿yæ nawet grzechy pope³nione przez chrze�cijanina.
Obietnice Bo¿e odnosz¹ siê nie tylko do �wiêtych, ale równie¿ do grzeszników.
Tak¿e i oni mog¹ i powinni ufaæ, a ufno�æ ich musi kierowaæ siê w stronê Boga
mi³osierdzia i przebaczenia28.

Pewno�æ nadziei nie jest jednak absolutna, je�li chodzi o zbawienie29. Bóg
chce zbawiæ wszystkich, nikogo nie wyklucza, nie zbawia jednak wbrew
ludzkiej wolno�ci30. �w. Augustyn powie, ¿e Bóg stworzy³ cz³owieka bez jego
udzia³u, ale nie mo¿e go zbawiæ bez jego udzia³u. Jak wiêc pogodziæ pewno�æ
nadziei z boja�ni¹ o zbawienie?

�Obawa, lêk, boja�ñ jest to stan lub akt woli, w którym cz³owiek albo unika
gro¿¹cego niebezpieczeñstwa, albo te¿ jest to stan neurowegetatywny wy-
wo³ywany zadawanym cierpieniem, którego cz³owiek pragnie unikn¹æ�31.

24 Por. SS 9.
25 Por. S. Olejnik, Chrze�cijanin wobec Boga, dz. cyt., s. 163; S. Moysa, Teraz

za�..., dz. cyt., s. 153�154.
26 Por. SS 1.
27 Por. tam¿e, 7.
28 Por. S. Olejnik, Chrze�cijanin wobec Boga, dz. cyt., s. 170.
29 Por. B. Olivier, Nadzieja, w: Wprowadzenie do zagadnieñ teologicznych,

Poznañ 1967, s. 563�566.
30 Por. tam¿e; S. Moysa, Teraz za�..., dz. cyt., s. 156�157.
31 A. Dro¿d¿, Wiara � nadzieja � mi³o�æ. Teologia moralna szczegó³owa, Tar-

nów 1994, s. 84.
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Natomiast boja�ñ Bo¿a jest to akt woli, w którym cz³owiek obawia siê obraziæ
Boga, którego kocha, gdy¿ Bóg jest wielki, potê¿ny i straszliwy (taki jest uka-
zany w Starym Testamencie). W Nowym Testamencie �boja�ñ Boga� czy
Chrystusa jest motywem w³a�ciwego odniesienia siê cz³owieka i chrze�cijani-
na do swego Stwórcy i Zbawcy. Sam Jezus mówi³ wielokrotnie o �boja�ni
Boga�, przestrzegaj¹c przed wiecznym potêpieniem32.

Problem pewno�ci nadziei i lêku o zbawienie wyra�nie stawia �w. Pawe³:
nadzieja nasza zawie�æ nie mo¿e (Rz 5,5), ale towarzyszy jej tak¿e niepew-
no�æ zbawienia. Postawa nadziei i lêk o to, by w³a�ciwie korzystaæ z daru
ludzkiej wolno�ci, id¹ w parze z zasadniczym motywem moralno�ci chrze�ci-
jañskiej, aby w³asne zbawienie sprawowaæ z lêkiem i dr¿eniem (Flp 2,12.
Por. Rz 11,20-30). Napiêcie za� miêdzy nimi wype³nione jest obecno�ci¹ Bo¿ej
³aski i mi³o�ci¹. W Nowym Testamencie �boja�ñ� wskazuje nie tyle na �lêk�,
ile raczej na szacunek, podziw, zaufanie i adoracjê33.

Trudno nie zgodziæ siê z tez¹, ¿e gdyby nadzieja by³a absolutn¹ pewno�ci¹,
nie by³aby nadziej¹34.

C) Wspólnotowo�æ

Nadzieja chrze�cijañska ma charakter wspólnotowy. Wiele razy w swej
encyklice Benedykt XVI powtarza to stwierdzenie, przeciwstawiaj¹c indywi-
dualistyczne pojmowanie nadziei wspólnotowemu. Stawia pytanie: czy nadzie-
ja chrze�cijañska jest indywidualistyczna? I po�wiêca temu zagadnieniu czê�æ
encykliki (punkty 13�15). Stwierdza zdecydowanie: �zbawienie zawsze by³o
rozumiane jako rzeczywisto�æ wspólnotowa�35.

Przedmiotem nadziei chrze�cijañskiej jest niebo, niezale¿nie od tego, jak to
niebo zostanie nazwane. W Biblii jest ono ukazane pod symbolami miasta,
uczty czy Królestwa Bo¿ego36. Niebo oznacza rzeczywisto�æ transcendentn¹,
inn¹, Bosk¹, wieczn¹, niewidzialn¹, rzeczywisto�æ, która przerasta wszelkie
wyobra¿enia, pojêcia, pragnienia i ¿yczenia (por. 1 Kor 2,9). Podstawow¹
rzecz¹ w tej rzeczywisto�ci jest wspólnota, ¿ycie �razem�, zjednoczenie ze

32 Por. tam¿e.
33 Por. A. Dro¿d¿, Wiara � nadzieja � mi³o�æ..., dz. cyt., s. 85.
34 Por. S. Moysa, Teraz za�..., dz. cyt., s. 157.
35 Benedykt XVI powo³uje siê na obraz �miasta�, który czêsto wystêpuje w Li�cie

do Hebrajczyków (11,10.16; 12,22; 13,14). Por. SS 14.
36 Por. S. Moysa, Teraz za�..., dz. cyt., s. 165�175. �Chrze�cijanie tu na ziemi nie

maj¹ sta³ej ojczyzny, ale szukaj¹ przysz³ej (por. Hbr 11,13-16; Flp 3,20), oznacza to co�
zupe³nie innego ni¿ zwyczajne odniesienie do perspektywy przysz³o�ci: obecne spo³e-
czeñstwo jest uznawane przez chrze�cijan za niezadowalaj¹ce; nale¿¹ oni do nowego
spo³eczeñstwa, ku któremu zmierzaj¹ i które ich pielgrzymowanie antycypuje�. SS 4.
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wszystkimi, a przede wszystkim z Bogiem. Cz³owiek, po trudach ziemskiej
pielgrzymki, powraca do Boga, do uszczê�liwiaj¹cego zjednoczenia z Nim.
Teologia mówi o wizji uszczê�liwiaj¹cej, czyli o ogl¹daniu Boga twarz¹ w twarz,
oraz o poznawaniu Go. S³owo �ogl¹daæ� nie jest czasownikiem statycznym,
ale � w znaczeniu biblijnym � oznacza byæ dopuszczonym do poufa³o�ci, wi-
dzieæ kogo� takim, jakim jest na co dzieñ, naprawdê, przebywaæ z Bogiem,
uczestniczyæ w Jego ¿yciu, kosztowaæ pe³ni Jego ¿ycia. Najwiêkszym darem,
jaki cz³owiek otrzymuje, jest bycie z Bogiem, jest sam Bóg (Zwyciêzca to
odziedziczy i bêdê mu Bogiem, a on bêdzie mi synem � Ap 21,7)37.

Niebo jest rzeczywisto�ci¹ przygotowan¹ dla cz³owieka przez Chrystusa
w Bogu. Poprzez Wcielenie Jezus wywy¿szy³ cz³owieka do poziomu bytu Bo-
¿ego, a tym samym przygotowa³ mu miejsce w Bogu (W domu Ojca mego
jest mieszkañ wiele... Idê przecie¿ przygotowaæ wam miejsce. A gdy
odejdê i przygotujê wam miejsce, przyjdê powtórnie i zabiorê was do
siebie, aby�cie i wy byli tam, gdzie Ja jestem � J 14,2-3). Przebywanie wiêc
w niebie stanie siê mo¿liwe dziêki tajemnicy paschalnej Jezusa. ̄ ycie wieczne
z Bogiem jest �ci�le zwi¹zane z ¿yciem w Chrystusie38.

Niebo jest rzeczywisto�ci¹, w której ¿yje siê wiecznie z Bogiem, Chrystu-
sem, ale równie¿ z innymi, we wspólnocie. Jest to wspólnota doskona³a. Zjed-
noczenie poszczególnych ludzi wiêzami mi³o�ci z Jezusem powoduje równo-
cze�nie zjednoczenie z wszystkimi, którzy s¹ w Niego wszczepieni. ¯yj¹ tym
samym ¿yciem w Chrystusie, tym samym Duchem �wiêtym, który ich przeni-
ka i dzia³a (por. 1 Kor 12; Kol 1,24; Ef 1,22-23). Tê wspólnotê wyra¿aj¹ biblij-
ne symbole miasta i uczty. Zbawieni razem, we wspólnocie, ciesz¹ siê faktem
zjednoczenia z Bogiem39.

Ju¿ w Starym Testamencie widaæ wyra�nie, ¿e obietnice dane Abraha-
mowi odnosi³y siê do spo³eczno�ci. Moj¿esz reprezentowa³ lud w zawieraniu
przymierza. Przez przymierze dokona³o siê nawi¹zanie kontaktu Boga z lud�-
mi. Z tego przymierza wyp³ywa³y zobowi¹zania, ale i obietnice dotycz¹ce ca-
³ego ludu. Mia³ on otrzymaæ obiecane dobra zbawcze. W Starym Testamencie
nadzieje poszczególnego ¯yda wi¹za³y siê z nadziej¹ ca³ego ludu, poniewa¿
obiecane dobra otrzyma ka¿dy cz³onek narodu, za po�rednictwem ca³ego ludu,
do którego nale¿y40.

Obietnice Starego Testamentu by³y tylko figur¹ i zapowiedzi¹ obietnic
Nowego Testamentu. Chrystus ustanowi³ Nowe Przymierze (por. 1 Kor 11,25),
przymierze z Nowym Ludem Bo¿ym � Ko�cio³em. Ko�ció³ pielgrzymuje,
by spotkaæ siê ze Zmartwychwsta³ym. Nadzieja przyobiecana Ko�cio³owi

37 Por. S. Moysa, Teraz za�..., dz. cyt., s. 175�178.
38 Por. tam¿e, s. 178�179.
39 Por. tam¿e, s. 179�181.
40 Por. B. Olivier, Nadzieja, art. cyt., s. 511�521.
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wyprzedza nadziejê pojedynczego chrze�cijanina. Cz³onkowie Ko�cio³a maj¹
przyobiecane zbawienie za po�rednictwem ca³ej jego wspólnoty. Zachodzi tu
wzajemne przenikanie siê nadziei indywidualnych i spo³ecznych41. Nadzieja
chrze�cijañska nie jest wiêc czym� czysto osobistym, ale z istoty swej jest
czym� wspólnotowym, eklezjalnym, ³¹cz¹cym chrze�cijan z Chrystusem. Jest
to nadzieja wszystkich i ka¿dego z osobna42.

5. �mieræ najwiêkszym wrogiem nadziei

W obliczu �mierci, która dotknie ka¿dego cz³owieka, pojawia siê pytanie
o sens ¿ycia i �mierci. Czy fakt istnienia �mierci nie zabija nadziei?

A) �mieræ koñcem ¿ycia ludzkiego

Chrze�cijañskie podej�cie do �mierci charakteryzuje siê miêdzy innymi
tym, ¿e wzywa siê kap³ana, aby siê modli³ i udzieli³ choremu sakramentu
namaszczenia. Wspó³cze�nie jednak coraz czê�ciej obserwuje siê zlaicyzo-
wane podej�cie do faktu �mierci: coraz czê�ciej ludzie umieraj¹ w szpitalu,
a nie w domu, i nie wiadomo, jak im towarzyszyæ w tych ostatnich chwilach
¿ycia. Rozszerza siê mentalno�æ, ¿e ��wiat nale¿y do ¿ywych�, w literaturze
funkcjonuje czysto �wieckie, laickie, zsekularyzowane pojêcie �mierci.

Sobór Watykañski II mówi³ o cz³owieku jako istocie, która lêka siê �mierci
jako ca³kowitej i ostatecznej zag³ady w³asnej osoby. Nowoczesna technika,
przed³u¿aj¹c ¿ycie ludzkie, nie zaspokaja jednak pragnienia ¿ycia dalszego. To
pragnienie ci¹gle trwa we wnêtrzu cz³owieka43.

Pismo �wiête bardzo czêsto mówi o �mierci jako o fakcie strasznym, któ-
rego cz³owiek siê boi (por. Koh 1,2; 3,19; 9,3; Ps 88,11-12). Symbolem bezna-
dziejno�ci i klêski w Starym Testamencie jest szeol, kraina umar³ych, wiêzie-
nie, ciemno�æ (por. Hi 7,9; Ps 108,7.13; 103,15; 116,3). Na tej podstawie Stary
Testament buduje przes³anie o mocy Boga, który wyzwala z w³adzy �mierci.
Nowy Testament podkre�la, ¿e tego wyzwolenia ludzi dokonuje Jezus przez
fakt swej �mierci i Zmartwychwstania (�mieræ bêdzie ostatnim wrogiem, który
zostanie zniszczony � 1 Kor 15,26). �Niemniej jednak ten wróg, choæ zwyciê-
¿ony, nadal zagra¿a cz³owiekowi, tylko jego o�cieñ zosta³ z³amany i tylko dziêki
Chrystusowi cz³owiek mo¿e byæ ocalony od zguby�44.

41 Por. S. Moysa, Teraz za�..., dz. cyt., s. 159�160.
42 Por. J. Alfaro, Chrze�cijañska nadzieja..., dz. cyt., s. 110.
43 Por. KDK 18.
44 S. Moysa, Teraz za�..., dz. cyt., s. 187. Por. J. Alfaro, Chrze�cijañska nadzieja...,

dz. cyt., s. 44�55.
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Autor Encykliki Spe salvi przedstawia Jezusa Chrystusa jako filozofa,
który uczy sztuki ¿ycia i umierania, który zwyciê¿a �mieræ.

 Wskazuje nam drogê, a t¹ drog¹ jest prawda. On sam jest jedn¹ i drug¹, a zatem
jest tak¿e ¿yciem, którego wszyscy poszukujemy. On te¿ wskazuje drogê poza
granicê �mierci. Tylko ten, kto to potrafi, jest prawdziwym nauczycielem ¿ycia45.

Jezus jest te¿ prawdziwym Pasterzem, który pozna³ drogê wiod¹c¹ przez doli-
nê �mierci. Zwyciê¿y³ �mieræ, a teraz towarzyszy ludziom w ich drodze. �wia-
domo�æ tej obecno�ci staje siê now¹ nadziej¹ w ¿yciu osób wierz¹cych46.

B) Chrze�cijanin wobec �mierci

Cz³owiek w obliczu �mierci u�wiadamia sobie, ¿e sam nie mo¿e sobie
zapewniæ trwania przy ¿yciu i nie mo¿e wyzwoliæ siê od z³a. Czuje sw¹ nie-
moc. Musi stan¹æ wobec Boga, bo tylko On mo¿e zapewniæ ¿ycie wieczne,
przetrwanie, pe³niê ¿ycia. To tylko Bóg wskrzesza i daje ¿ycie w ciele uwiel-
bionym. Ale �mieræ nale¿y pojmowaæ nie tylko jako jeden moment � koñcowy
� ¿ycia ziemskiego, bo ca³e ¿ycie ku niemu zmierza. Przez ca³e ¿ycie cz³owiek
powinien mieæ �wiadomo�æ w³asnej skoñczono�ci.

Chrze�cijanin winien dojrzewaæ do �mierci. To dojrzewanie dokonuje siê
poprzez do�wiadczenie cierpienia. Cierpienie i choroba powoduj¹, ¿e do�wiad-
cza siê w³asnej ograniczono�ci, skoñczono�ci. Zadaniem chrze�cijanina jest
realizowaæ �mieræ w ci¹gu ¿ycia razem z Chrystusem. Jezus, umieraj¹c, doko-
na³ najwy¿szego aktu mi³o�ci. Umar³ za ludzi. Ofiarowuj¹c im swe ¿ycie, da³
za nich najpiêkniejszy dar mi³o�ci. �mieræ z Chrystusem dokonuje siê poprzez
wiarê i chrzest (por. Rz 6,3). Konkretnie, prze¿ywaj¹c ból, cierpienie, chorobê.
Chrze�cijanin ma to akceptowaæ, zobaczyæ wezwanie mi³osiernego Boga,
staraæ siê zjednoczyæ z postaw¹ Chrystusa wobec �mierci47.

6. Zmartwychwstanie Chrystusa �ród³em nadziei

Opisy ewangeliczne i pierwsze przepowiadanie apostolskie, pos³uguj¹c siê
ró¿nymi �rodkami literackimi, przedstawiaj¹ to samo wydarzenie historyczne,
jakim by³o zmartwychwstanie Chrystusa. Ewangeli�ci i Aposto³owie mówi¹
o wydarzeniu, o czym�, co zaistnia³o rzeczywi�cie, ale z drugiej strony o tym,
co ich przerasta, o tajemniczo�ci tego faktu. Dwa fakty mówi¹ o Zmartwych-
wstaniu jako o wydarzeniu historycznym:

45 SS 6.
46 Por. tam¿e.
47 Por. S. Moysa, Teraz za�..., dz. cyt., s. 197�200.

Ks. Adam Perz



433

� fakt pustego grobu, który sta³ siê pocz¹tkiem wiary uczniów w Zmar-
twychwsta³ego;

� fakt ukazywania siê Jezusa Zmartwychwsta³ego.
Wed³ug Ewangelistów ten drugi fakt by³ elementem decyduj¹cym, kszta³tuj¹-

cym wiarê uczniów. Ewangelie przedstawiaj¹ fakty ukazywania siê Jezusa w spo-
sób realistyczny. Objawia siê ten sam Jezus, którego przedtem znali, ale Jego
¿ycie jest inne. Nie powróci³ do pierwotnego ziemskiego sposobu bytowania.

Aposto³owie nie byli �wiadkami Zmartwychwstania, tylko widzieli pusty
grób i Jezusa, który siê im ukazywa³. St¹d wyci¹gnêli s³uszny wniosek, ¿e
Jezus umar³y � zmartwychwsta³48.

Zmartwychwstanie jest dzie³em Boga. Cz³owiek sam z siebie nie mo¿e siê
wskrzesiæ. Zmartwychwstanie Chrystusa jest znakiem nadziei chrze�cijañskiej,
poniewa¿ jest to nadzieja wbrew wszelkiej nadziei. Po ludzku s¹dz¹c, cz³owiek
nie mo¿e mieæ ¿adnej nadziei. Tylko dziêki Bogu mo¿e on mieæ nadziejê49.

7. �Miejsca� uczenia siê i æwiczenia w nadziei

Papie¿ Benedykt XVI w swym dokumencie twierdzi, ¿e trzeba uczyæ siê
nadziei, ¿e trzeba æwiczyæ siê, zaprawiaæ w tej cnocie. Wymienia trzy �miej-
sca�, w których dokonuje siê wzrastanie w nadziei: modlitwa, dzia³anie i cier-
pienie oraz S¹d Ostateczny.

A) Modlitwa szko³¹ nadziei

We wspó³czesnych czasach wiele osób � zarówno starszych jak i m³od-
szych � skar¿y siê na samotno�æ. Mimo i¿ mieszkaj¹ w domach wraz z innymi
cz³onkami rodziny, mimo i¿ przebywaj¹ wiele godzin razem z innymi kolegami
w szkole � w sercu jednak czuj¹ siê samotni. Benedykt XVI twierdzi, ¿e cz³o-
wiek �modl¹cy siê nigdy nie jest ca³kowicie samotny�50. Na potwierdzenie tych
s³ów przypomina postaæ wietnamskiego kardyna³a (Nguyen Van Thuân51), który
spêdzi³ w wiêzieniu 13 lat, w tym 9 lat w izolacji. Mimo takich nieludzkich warun-
ków kardyna³, dziêki modlitwie, otrzymywa³ coraz wiêksz¹ si³ê nadziei52. Papie¿
odwo³uje siê tak¿e do �w. Augustyna, który w jednej ze swych homilii opisy-
wa³ wewnêtrzn¹ relacjê, jaka zachodzi pomiêdzy modlitw¹ i nadziej¹53. Dziêki

48 Por. tam¿e, s. 204�212.
49 Por. tam¿e, s. 212�221.
50 SS 32.
51 Wietnamski kardyna³ Francois Xavier Nguyen Van Thuân, przewodnicz¹cy

Papieskiej Rady Iustitia et Pax, zmar³ 16 wrze�nia 2007 roku w Rzymie w wieku 74 lat.
52 Por. SS 32.
53 Por. tam¿e, 33.
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modlitwie chrze�cijanin dialoguje z Bogiem i w konsekwencji mo¿e dokonywaæ
siê w nim oczyszczenie, a co za tym idzie, otwarcie siê na Boga i ludzi. �Tak
te¿ otwieramy siê na wielk¹ nadziejê i stajemy siê s³ugami nadziei wobec innych:
nadzieja w sensie chrze�cijañskim jest zawsze nadziej¹ dla innych�54.

B) Dzia³anie i cierpienie miejscami uczenia siê nadziei

�Ka¿de powa¿ne i prawe dzia³anie cz³owieka jest czynn¹ nadziej¹�55. Dzia-
³anie cz³owieka zmierzaj¹ce do budowania cywilizacji ziemskiej, bardziej ludzkiej,
powinno byæ o�wiecane �wielk¹ nadziej¹�, gdy¿ inaczej ka¿de ziemskie niepo-
wodzenie, pora¿ka mog³yby zgasiæ zapa³ w cz³owieku, pozbawiæ go nadziei56.

Tylko wielka nadzieja-pewno�æ, ¿e na przekór wszelkim niepowodzeniom moje
¿ycie osobiste oraz ca³a historia s¹ pod opiek¹ niezniszczalnej mocy Mi³o�ci
i dziêki niej, i dla niej maj¹ sens i warto�æ � tylko taka nadzieja mo¿e w tym przypad-
ku dodaæ jeszcze odwagi, by dzia³aæ i i�æ naprzód57.

Cierpienie ludzkie jest zwi¹zane z ludzk¹ egzystencj¹. Cz³owiek ma czy-
niæ wysi³ki w celu zmniejszenia cierpienia ludzkiego. Choæ dokona³y siê wielkie
postêpy w dziedzinie medycyny, to jednak cierpienie ci¹gle istnieje. Usuniêcie
cierpienia z ¿ycia ludzi nie jest mo¿liwe. Jedynie Bóg móg³by tego dokonaæ.
�Wraz z wiar¹ w istnienie tej mocy pojawi³a siê w historii nadzieja na uleczenie
�wiata. Chodzi tu jednak w³a�nie o nadziejê, a jeszcze nie o spe³nienie�58. Choæ
nie mo¿na wyeliminowaæ cierpienia z ¿ycia ludzkiego, to jednak w cierpieniu
obecny jest Chrystus. W mrokach cierpienia wschodzi �gwiazda nadziei, która
niczym kotwica serca siêga tronu Boga�59.

C) S¹d Ostateczny miejscem uczenia siê
i wprawiania w nadziei

Perspektywa S¹du Ostatecznego od najwcze�niejszych czasów oddzia³ywa³a na
codzienne ¿ycie chrze�cijan, stanowi¹c jakby kryterium, wed³ug którego kszta³-
towali ¿ycie doczesne, jako wyzwanie dla sumieñ i równocze�nie jako nadzieja

54 Tam¿e, 34.
55 Tam¿e, 35.
56 Por. tam¿e.
57 Tam¿e, 35.
58 Tam¿e, 36.
59 Tam¿e, 37. Nieco dalej papie¿ ponownie okre�la Jezusa mianem �gwiazdy na-

dziei�. Tam¿e, 39. A w ostatnim numerze encykliki okre�la Maryjê mianem �gwiazdy
nadziei�, a Jezusa ��wiat³em przez antonomazjê, s³oñcem, które wzesz³o nad wszystkimi
ciemno�ciami historii�. Tam¿e, 49.
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pok³adana w sprawiedliwo�ci Boga. Wiara w Chrystusa nigdy nie patrzy³a tylko
wstecz ani te¿ tylko wzwy¿, ale zawsze równie¿ w przód, ku godzinie sprawiedli-
wo�ci, któr¹ Pan zapowiada³ wielokrotnie60.

Obraz S¹du jest obrazem nadziei61. Papie¿ naucza, ¿e w Bo¿ej sprawiedli-
wo�ci zawiera siê tak¿e ³aska:

£aska nie przekre�la sprawiedliwo�ci. Nie zmienia niesprawiedliwo�ci w prawo.
Nie jest g¹bk¹, która wymazuje wszystko, tak ¿e w koñcu to, co robi³o siê na ziemi,
mia³oby w efekcie zawsze tê sam¹ warto�æ. (...) Na uczcie wiekuistej z³oczyñcy nie
zasi¹d¹ ostatecznie przy stole obok ofiar, tak jakby nie by³o miêdzy nimi ¿adnej
ró¿nicy62.

Mo¿na wyczuæ tu intencjê papie¿a, aby odnie�æ siê do wspó³czesnego relaty-
wizmu63.

Papie¿ mówi bardzo wyra�nie o piekle, niebie i czy�æcu64. Chrze�cijanin
mo¿e ufnie zmierzaæ ku spotkaniu z Sêdzi¹, gdy¿ zna Go jako swego �Rzecz-
nika� (Parakletos)65.

8. Grzechy przeciw nadziei

Wprawdzie encyklika nie mówi o grzechach przeciw chrze�cijañskiej
nadziei, jednak¿e wypada zamkn¹æ tê refleksjê wskazaniem kilku wykroczeñ
w tej dziedzinie. Nale¿¹ do nich rozpacz (grzech przez brak nadziei), presump-
cja (grzech przez �nadmiar� nadziei) i acedia (nuda egzystencjalna).

A) Rozpacz

Rozpacz jest �wiadomym i dobrowolnym wyrzeczeniem siê szczê�cia,
ca³kowitym odciêciem siê od szczê�liwo�ci. O rozpaczy mo¿na mówiæ wtedy,
gdy uwa¿a siê, ¿e nigdy tego szczê�cia siê nie osi¹gnie66.

60 Tam¿e, 41.
61 Por. tam¿e, 44.
62 Tam¿e.
63 Por. W. £ydka, H. Juros, Relatywizm, w: S³ownik teologiczny, Katowice 1998,

s. 494�497.
64 Por. SS 45.
65 Por. tam¿e, 47.
66 Por. B. Olivier, Nadzieja, art. cyt., s. 567; T. Sikorski, Rozpacz, w: S³ownik

teologiczny, dz. cyt., s. 508�509. �Wskutek rozpaczy cz³owiek przestaje oczekiwaæ od
Boga osobistego zbawienia, pomocy do jego osi¹gniêcia lub przebaczenia grzechów�.
KKK 2091.
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Jest grzechem ciê¿kim, bo zaprzecza wszystkim atrybutom Boga zba-
wiaj¹cego i sprowadza dzia³anie ³aski do czego� absurdalnego. Sprzeciwia siê
g³ównie dobroci, sprawiedliwo�ci i mi³osierdziu Boga67.

B) Presumpcja

Termin �presumpcja� jest spolszczeniem ³aciñskiego praesumptio. Okre-
�la siê nim zbytni¹ ufno�æ, zuchwa³¹ ufno�æ, przesadne, zuchwa³e przekonanie
o pewnym zdobyciu zbawienia z wykluczeniem, czê�ciowym lub ca³kowitym,
osobistego udzia³u cz³owieka, bez pe³nienia woli Bo¿ej68. Ujawnia pychê, zaro-
zumia³o�æ i brak pog³êbienia religijnego.

Presumpcja mo¿e przybraæ ró¿ne formy. Presumpcja pelagiañska � gdy
kto� pewny jest odpuszczenia w³asnych grzechów na mocy zarozumia³ego prze-
�wiadczenia o w³asnej wysokiej cnotliwo�ci69. Presumpcja typu luterañskiego
� gdy nie uznaje siê zupe³nie potrzeby wspó³pracy z ³ask¹, lecz ca³kowicie
�zdaje siê na Boga�. Cz³owiek ma nadziejê na przebaczenie bez nawrócenia
i zbawienie bez zas³ugi, bez wysi³ku70. Presumpcja mo¿e staæ siê te¿ postaci¹
blu�nierczego grzeszenia, gdy cz³owiek grzeszy i uwa¿a, ¿e Bóg i tak musi
grzechy odpu�ciæ71.

We wszystkich tych przypadkach trzeba mówiæ o grzechach ciê¿kich, gdy¿
zawsze ich motyw formalny, skierowany przeciw nadziei, jest motywem fun-
damentalnie z³ym. W szczególno�ci przejawia siê to grzechami i grzesznymi
postawami: bez pomocy Boga i tak mogê siê zbawiæ i tu na ziemi, i w wieczno-
�ci; wystarczy mi wierzyæ tylko w Chrystusa, Jego zas³ugi, a one mnie zbawi¹
(por. postawy tzw. wierz¹cych, a niepraktykuj¹cych); blu�nierstwo � zbytnia
ufno�æ bêd¹ca wezwaniem Boga i Jego pomocy do akcji z³ej. S¹ to grzechy
ciê¿kie i nie dopuszczaj¹ ma³o�ci materii, gdy¿ przewa¿nie s¹ to grzechy do-
brze przemy�lane lub te¿ zawinione w przyczynie72.

C) Acedia

Acedia (nuda egzystencjalna, lenistwo duchowe, znu¿enie duchowe73) jest
to niechêæ duszy wzglêdem dobra wymagaj¹cego jakiego� wysi³ku lub trudu.

67 Por. KKK 2091; B. Olivier, Nadzieja, art. cyt., s. 568. Rozpacz jest bardzo suro-
wo oceniana w Biblii. Przyk³adem ludzi zrozpaczonych mog¹ byæ: Kain i Judasz. Por.
S. Olejnik, Teologia moralna ¿ycia osobistego, W³oc³awek 1999, s. 116.

68 Por. A. Dro¿d¿, Wiara � nadzieja � mi³o�æ..., dz. cyt., s. 87.
69 Por. KKK 2092; B. Olivier, Nadzieja, art. cyt., s. 569.
70 Por. tam¿e.
71 Por. A. Dro¿d¿, Wiara � nadzieja � mi³o�æ..., dz. cyt., s. 87.
72 Por. tam¿e, s. 88.
73 Por. KKK 1866; 2094.
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Bêd¹c jednocze�nie przeciwieñstwem ¿ycia cnotliwego, jest utwierdzeniem
panowania nad dusz¹ ka¿dego innego grzechu74.

Symptomami acedii s¹ miêdzy innymi: �przesadny lêk przed napotkanymi
trudno�ciami, niechêæ do jakiegokolwiek wysi³ku, niedbalstwo w przestrzega-
niu przykazañ i innych zasad, brak wytrwa³o�ci w podjêtych zamierzeniach,
³atwe uleganie pokusom, niechêæ do osób gorliwych, marnotrawienie czasu,
poddawanie siê pragnieniom zmys³owym, zbytnia ciekawo�æ i chêæ zabawy,
zaniedbywanie g³ównych obowi¹zków stanu�75.

Jest grzechem ciê¿kim, je¿eli wolna wola tak dalece zapada w stan nie-
dbalstwa, ¿e nie chce u¿ywaæ ¿adnych �rodków zbawienia, które zmieni³yby
stan grzechu �miertelnego. W przypadku opuszczania aktów religijnych mniej-
szej wagi bêdzie grzechem lekkim76.

Owocem tak pojêtej postawy jest najczê�ciej nuda egzystencjalna, zawi-
niona w przyczynie. Równocze�nie jest to skutek lenistwa duchowego. Jest to
grzech przeciw w³asnemu cz³owieczeñstwu i zalicza siê go do wad g³ównych.

Nadzieja chrze�cijañska jest cnot¹ otrzyman¹ od Boga darmowo na chrzcie
�wiêtym, trzeba wiêc sobie u�wiadamiaæ coraz bardziej znaczenie tego daru
dla ¿ycia chrze�cijañskiego. Nale¿y byæ wdziêcznym Bogu za dar nadziei.
Papie¿owi nale¿y siê wdziêczno�æ za podjêcie tematu nadziei i wypada wyra-
ziæ nadziejê (tu w sensie nadziei ludzkiej), ¿e chrze�cijanie podejm¹ refleksjê
na ten temat, ¿e encyklika nie stanie siê tylko tekstem, który zaistnia³ i prze-
szed³ do historii.

Sommario

LA SPERANZA CRISTIANA ALLA LUCE DELLA LETTERA

ENCICLICA SPE SALVI

La speranza in quanto una delle virtù teologali sembra essere poco conosciuta
e riconosciuta. Grazie al Santo Padre Benedetto XVI possiamo ottenere una migliore
conoscenza di questa virtù.

L’articolo inizia con la presentazione della speranza umana. La speranza puramen-
te umana non basta all’uomo; c’è bisogno di speranza cristiana. Non è facile definire
la speranza cristiana per quanto riguarda il futuro, le cose che verranno. Il Papa parla
della speranza quale realtà dinamica. L’uomo appare come un essere vivente tra il „già”
e il „non ancora”. Le cose presenti influiscono su quelle future. La Sacra Scrittura
contiene moltissimi brani dedicati alla speranza (ad esempio i Salmi). La speranza

74 Por. S. Grabska, Lenistwo, w: S³ownik teologiczny, dz. cyt., s. 259�260.
75 S. Mojek, Lenistwo w teologii moralnej, w: Encyklopedia Katolicka, t. X,

red. A. Szostek i in., Lublin 2004, kol. 753�754.
76 Por. tam¿e, kol. 754.

Nadzieja chrze�cijañska w �wietle Encykliki Spe salvi



438

è perseverante, sicura e di carattere comunitario. Nonostante il fatto universale
della morte che tocca ogni uomo la risurrezione di Cristo è fonte di speranza. Benedetto
XVI parla anche dei „luoghi” per studiare ed esercitare la speranza: la preghiera, l’atti-
vità nonchè il Giudizio Universale.

L’articolo finisce con lo sguardo sui peccati contro la speranza: la disperazione,
la praesumptio e l’accidia.

Ks. dr Adam PERZ � ur. w 1963 r. w Dobrzeszowie, 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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Ks. Stefan Radziszewski � Kielce

DO KOGO NALE¯Y ZIEMIA...?
NIEWIDZIALNY W£ADCA, CZYLI ADAM ZAGAJEWSKI

I JEGO REFLEKSJE O CZ£OWIEKU

Do kogo nale¿y ziemia, pytasz
ze zdziwieniem. W dzieñ zdobywaj¹
j¹ mê¿czy�ni o kwadratowych
czaszkach, policjanci. W nocy
z powrotem staje siê nasz¹ ojczyzn¹.
Do kogo nale¿¹ li�cie klonów,
kto nakrêca sprê¿yny zegarów?
Ach, tyle pomy³ek, gdy niewidzialny
w³adca rz¹dzi dotykaln¹ rzeczywisto�ci¹,
tylu po�redników, lisie twarze,
chytre u�mieszki, podstêpna �mieræ1.

1.

Adam Zagajewski, poeta, prozaik i eseista, urodzony 21 VI 1945 r. we
Lwowie, mo¿e byæ nazwany �jednym z najznakomitszych poetów powojennej
Europy�2. Jego twórczo�æ, zwi¹zan¹ z Now¹ Fal¹ (lata sze�ædziesi¹te i sie-
demdziesi¹te) oraz krakowsk¹ grup¹ �Teraz�, pocz¹tkowo cechuje �pro-
gramowa antypoetyczno�æ i wierno�æ pokoleniowej dyrektywie mówiæ
wprost�3. Od grudnia 1981 r. Zagajewski przebywa na emigracji, a jego poezja

�Kieleckie Studia Teologiczne�
8 (2009), s. 439�451

1 A. Zagajewski, Niewidzialny w³adca, w: tego¿, List. Oda do wielo�ci, Warsza-
wa 1983; Pó�ne �wiêta, Warszawa 1998.

2 C. Cavanagh, Etyka liryczna, czyli o poezji A. Zagajewskiego, t³um. E. Kulik-
-Bieliñska, �Zeszyty Literackie� 2000, nr 1, s. 155.

3 A. Zawada, Adam Zagajewski, w: Literatura polska XX wieku. Przewodnik
encyklopedyczny, t. 2, Warszawa 2003, s. 328.
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 staje siê �liryk¹ filozoficzn¹ o skomplikowanej metaforyce i bogatej symbo-
lice, zakorzenionej w przesz³o�ci kultury�4. Dorobek literacki Zagajewskiego
tworz¹: wypowied� programowa �wiat nie przedstawiony5 (1974), tomy pro-
zy � Ciep³o, zimno (1975) i Cienka kreska (1983) oraz poezja � Komunikat
(1972), Sklepy miêsne (1975), List (1979), P³ótno (1990), tak¿e emigracyjne
� List. Oda do wielo�ci (1983), Jechaæ do Lwowa (1985), Pó�ne �wiêta
(1998), Trzej Anio³owie (1998) oraz Pragnienie (1999). Dodajmy te¿ szkice
literackie: Drugi oddech (1978), Solidarno�æ i samotno�æ (1986), W cu-
dzym piêknie (1998) i Obrona ¿arliwo�ci (2002).

Analiza interpretacyjna wiersza Niewidzialny w³adca omawia tekst utwo-
ru zamieszczony w tomie List. Oda do wielo�ci (1983) oraz Pó�ne �wiêta
(1998). Sam poeta odradza nam �zabawê� w analizê, bowiem �wobec poezji
(...) ka¿da analiza i ka¿dy komentarz wydadz¹ siê, niestety, stêkaniem i gada-
nin¹ zaledwie (...) blednie, j¹ka siê i grzê�nie�6. Warto jednak pochylaæ siê nad
poezj¹, aby� odnale�æ sens ¿ycia: �Jestem cz³owiekiem, / odczuwam rado�æ�7.
Zachêceni tymi s³owami tym bardziej przyst¹pmy do naszej pracy.

2.

Podmiot liryczny Niewidzialnego w³adcy to obserwator wypowiadaj¹cy
prawdy o otaczaj¹cym go �wiecie. Nie ogranicza siê tylko do rzeczywisto�ci
zmys³owej (�dotykalnej�), ale szuka metafizycznej istoty �wiata. Tworzy nar-
racjê na temat natury (�li�cie klonów�), czasu (�sprê¿yny zegarów�) i Boga
(�do kogo nale¿y?�, �niewidzialny w³adca�). Mo¿na nawet przypuszczaæ, ¿e
jest powiernikiem jakich� wy¿szych idei, niejako osob¹ wtajemniczon¹ w sens
�wiata, która powtarza pytania wyimaginowanej rozmowy, aby wskazaæ w³a-
�ciwy kierunek poszukiwañ duchowych. Kreacja poetycka podmiotu pozwala
rozpoznaæ w nim mêdrca, depozytariusza prawd wy¿szych, ale tak¿e przed-
stawiciela wiêkszej spo³eczno�ci. Tê intuicjê podmiotu zbiorowego wyprowa-
dziæ mo¿na z okre�lenia �nasza ojczyzna� � podmiot liryczny mo¿emy zinter-
pretowaæ albo jako g³os, który wypowiada siê w imieniu ca³ej ludzko�ci (ziemia
to �nasza ojczyzna�), albo jako swoist¹ solidarno�æ w dialogu (�do kogo nale-
¿y... pytasz� � �staje siê nasz¹ ojczyzn¹�). Warto podkre�liæ refleksyjny cha-
rakter podmiotu lirycznego, który nie tylko wyja�nia i stawia (lub powtarza)
retoryczne pytania, ale równie¿ wykazuje szczególny rodzaj wra¿liwo�ci (�ach,
tyle pomy³ek�). W niczym nie przeszkadza to ch³odnej analizie danych, które

4 Tam¿e, s. 329.
5 Praca wydana z J. Kornhauserem.
6 A. Zagajewski, Drugi oddech, Kraków 1978, s. 108.
7 Ten¿e, W obcym mie�cie, �Zeszyty Literackie� 2003, nr 82, s. 13.
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wylicza podmiot utworu w postaci obszernego katalogu: �mê¿czy�ni o kwa-
dratowych czaszkach�, �policjanci�, �po�rednicy�, �lisie twarze�, �chytre
u�mieszki�. �wiat przedstawiony w wierszu jest zatem podobny do muzeum8,
gdzie podmiot liryczny pe³ni rolê przewodnika, który prowadzi rodzaj rozmowy
z odbiorc¹ utworu.

Wiersz Zagajewskiego wpasowuje siê w lirykê opisu. Jest to jednak opis
umieszczony w ramie dialogu. Opisywany �wiat to w³a�ciwie odpowied� na
kolejne pytania (�do kogo nale¿y �wiat� � �do kogo nale¿¹ li�cie� � �kto nakrê-
ca sprê¿yny�). Dziêki temu prezentacja �wiata staje siê opisem dynamicznym.
Mo¿emy mówiæ tak¿e o polifoniczno�ci opisu � przedstawiony zostaje �wiat
zewnêtrzny (�dotykalny�), jak równie¿ sfera wewnêtrzna, duchowa (�niewi-
dzialny�). Oczywi�cie elementy dialogu (�pytasz�, zastosowanie mowy nieza-
le¿nej) s¹ mocno zaakcentowane, jednak jestem przekonany, i¿ wypowied�
zarz¹dzana jest prawami opisu. Podmiot autorski osi¹ga dziêki temu wra¿enie
obiektywizmu przedstawianego �wiata, a odbiorca mo¿e ju¿ dalej sam wyci¹-
gaæ wnioski. Opis dostarcza wiêc narzêdzi do przeprowadzenia analizy � kim
jest niewidzialny w³adca? Przenikanie siê elementów dialogu i opisu stwarza
tak¿e dodatkow¹ jako�æ: powracaj¹ce nastêpstwo pytanie � odpowied� na-
wi¹zuje do kategorii znanej wszystkim z lat szkolnych (quiz, test, klasówka).

Je¿eli przyjmiemy, ¿e pytania o �wiat przypisane s¹ odbiorcy (czytelniko-
wi), wówczas wypowied� poetycka zyskuje dodatkow¹ ogromn¹ przestrzeñ,
wiersz za� ewokuje tak¿e swoisty wymiar dzie³a otwartego. Zamiast pytania
�do kogo nale¿y ziemia?� postawmy problem � do kogo nale¿¹ s³owa Nie-
widzialnego w³adcy. Podmiot autorski nie zostawi³ zbyt wielu �ladów. Odnaj-
dujemy tylko dwa s³owa, które sugeruj¹, ¿e jest wiêcej ni¿ jeden bohater:
�pytasz� i �nasz¹�. Kto z kim jednak rozmawia? Jakie s¹ relacje stron tego
wyimaginowanego dialogu?

Podmiot liryczny prowadzi dialog z czytelnikiem? A mo¿e on dyskutuje
z ni¹ (mê¿czyzna i kobieta jako symbol ca³ego rodzaju ludzkiego)? Wówczas
mo¿emy mówiæ o stylizacji biblijnej: Adam i Ewa � przeniesieni w czasie �
uwa¿nie spogl¹daj¹ na �wiat. A mo¿e to matka rozmawia ze swym dziec-
kiem? Albo poeta prowadzi dysputê ze sw¹ ojczyzn¹? Nie mo¿na wykluczyæ,
¿e podmiot liryczny rozmawia sam ze sob¹. S³uszno�æ tej hipotezy zdaje siê
potwierdzaæ upodobanie Zagajewskiego do konwencji tekstu jako lustra9.
Wówczas wiersz stanowi³by zapis, w którym z jednej strony jest tekst poetyc-
ki, a z drugiej elementy monologu wewnêtrznego podmiotu autorskiego.

Opis kompozycji stylistycznej wiersza ods³ania jego bardzo ascetyczn¹
formê. Niewielka objêto�æ utworu (11 wersetów), a przy tym wyj¹tkowa

8 �wiat jako muzeum to jedna z ulubionych kreacji �wiata przedstawionego
w poezji Zagajewskiego � zob. M. Sukiennik, Czas zatrzymany w bezczasie. O poezji
A. Zagajewskiego, �Ruch Literacki�, 1993, z. ½, s. 41.

9 Zob. tam¿e, s. 39.
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lakoniczno�æ wypowiedzi (w zapisie linearnym uzyskujemy zaledwie 5 zdañ!)
uzupe³nione s¹ podobn¹ szat¹ �rodków stylistycznych. Lirykê opisu wspie-
raj¹ wiêc wyliczenia do�æ skromnych epitetów i metafor. Nagromadzenie
rzeczowników unieruchamia obraz w postaci kadru fotograficznego, u¿yte
za� przerzutnie daj¹ dodatkowe wra¿enie chaosu, rozsypki, wymieszania siê
obrazów i znaczeñ. Umiejêtna metaforyzacja oddaje efekt niepokoju, tajem-
niczo�ci i zagadki.

3.

Wyznaczenie tematu Niewidzialnego w³adcy nie jest wcale ³atwym za-
daniem. Oczywi�cie mo¿na upatrywaæ g³ówn¹ problematykê w samym tytule
wiersza. Dostrzegamy wiêc dwie istotne sfery do dalszych analiz: temat w³ad-
cy i w³adzy oraz problematyka niewidzialno�ci. Uwa¿na lektura tekstu kieruje
jednak nasz¹ uwagê na dotykaln¹ rzeczywisto�æ, a �ci�lej stanowi zaproszenie
do refleksji nad losami �wiata. Wreszcie koñcowy fragment wiersza przynosi
uwagi na temat ob³udy i �mierci.

Analiza Niewidzialnego w³adcy nie mo¿e pomijaæ ¿adnego z wymienio-
nych kierunków, bowiem � tak naprawdê � w sposób komplementarny przed-
stawiaj¹ one w³a�ciwy sens utworu. Wydaje siê, ¿e najbardziej odpowiedni jest
zatem nastêpuj¹cy wniosek: wiersz A. Zagajewskiego stawia przed nami te-
mat w³adzy, w³adzy pojêtej jako wielka odpowiedzialno�æ za losy �wiata. Nie
jest to typowa kosmogonia, która przynosi odpowied� na pytanie o pocz¹tek
i cel istnienia �wiata. Wszak¿e, bior¹c pod uwagê rozmiar dzie³a Zagajewskie-
go, nie musimy specjalnie siê temu dziwiæ. Niewidzialny w³adca to traktat
kosmologiczny w miniaturze � przenosi nas w metafizyczny obszar refleksji
nad �wiatem, rzeczywisto�æ �zdziwienia� nad �wiatem, jego porz¹dkiem i cha-
osem, trwaniem i przemijalno�ci¹.

Temat w³adzy wydaje siê porz¹dkowaæ g³ówne zagadnienia wyra¿one
w formie szeregu pytañ: do kogo nale¿y ziemia? Kto kieruje si³ami natury? Do
kogo nale¿y czas? Koñcowa refleksja � kto jest odpowiedzialny za... wszystko
� stawia przed nami jeszcze bardziej skomplikowane zagadnienia: dlaczego
�mieræ? Do tej lawiny znaków zapytania nale¿y dodaæ jeszcze k³opotliw¹ kwe-
stiê, któr¹ maskuje do�æ banalne wypowiedzenie: dlaczego �tylu po�redników�,
�tyle pomy³ek�, gra ob³udy?

Oczywi�cie wszystkie te kwestie maj¹ wymiar egzystencjalny, to znaczy
s¹ to pytania cz³owieka umieszczonego w �wiecie, który zamienia siê w istny
labirynt pytañ i w¹tpliwo�ci. Kto jest odpowiedzialny za los �wiata? Dlaczego
�wiat jest taki a nie inny? Co jest naszym ostatecznym celem, �nasz¹ ojczy-
zn¹�? Wszystkie te w¹tki ³¹cz¹ siê poprzez temat w³adzy. Bez trudu mo¿na
dostrzec du¿¹ intensyfikacjê pojêæ o okre�lonym zabarwieniu: �w³adca�,
�rz¹dziæ�, �zdobywaæ�, �policjanci�, dyplomatyczne �chytre u�mieszki�,
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�nakrêcaæ sprê¿yny�, �ojczyzna�. Powy¿szy katalog nie pozostawia z³udzeñ.
Niewidzialny w³adca to tekst quasi-polityczny. Z drugiej strony wymiar meta-
fizyki (zapisanej w utworze) wyra�nie przenosi nas w sferê zupe³nie innej
�polityki� � pos³uguj¹c siê tytu³em wiersza Cz. Mi³osza � jest to �Œconomia
divina�10. I tutaj nagle objawia siê zasadniczy sens omawianego utworu
Zagajewskiego: czy rzeczywi�cie ziemia nale¿y do Boga � kim On jest? Trak-
tat kosmologiczny zamienia siê w pytanie o istotê wiary.

W erze masowych ruchów, �rodków masowego przekazu i masowej kultury, poeta
liryczny uparcie nie pozwala nam � stwierdza C. Cavanagh, komentuj¹c twórczo�æ
poetyck¹ A. Zagajewskiego � oderwaæ oczu od wielo�ci niezwyk³ych, osobli-
wych i wyj¹tkowych rzeczy i ludzi11.

I oto pozornie prosty dialog o w³adzy, zapisany w Niewidzialnym w³adcy, staje
siê namys³em nad podstaw¹ istnienia �wiata i cz³owieka. A sam wiersz zmie-
nia siê w �nie�mia³e okno wieczno�ci�12. Temat w³adzy ulega przekszta³ceniu
w poszukiwanie fundamentów prawdy, z obszaru przemijania i czasu wêdru-
jemy ku metafizycznej istocie �wiata. Tym samym �sztuka zatrzymuje czas
i przenosi nas w sferê wieczno�ci � bezczasu�13.

4.

W celu wykrycia podwójnej rzeczywisto�ci �wiata podmiot autorski zmu-
sza nas do analizy wielorakich opozycji:

niewidzialny � dotykalny
dzieñ � noc
zdziwienie pytaj¹cego � chytre u�mieszki i lisie twarze
¿ycie14 � �mieræ.

Tekst wiersza jest zaproszeniem do refleksji, której kresem nie jest � jak
w Wie�ciach Czes³awa Mi³osza � bezradne milczenie:

O ziemskiej cywilizacji có¿ powiemy?
¯e by³ to system kolorowych kul, z zadymionego szk³a (...)
Migotanie, trzepotanie, �wiergot naszej mowy (...)
Albo mo¿e o ziemskiej cywilizacji nic nie powiemy,
Bo nikt naprawdê nie wie co to by³o15,

10 Zob. C. Mi³osz, Œconomia divina, w: tego¿, Wiersze, Kraków 1993, t. 2, s. 224.
11 C. Cavanagh, Etyka liryczna..., dz. cyt., s. 165.
12 Zob. M. Sukiennik, Czas zatrzymany w bezczasie..., dz. cyt., s. 43.
13 Tam¿e, s. 46.
14 ¯ycie zapisane jako dialog.
15 C. Mi³osz, Wie�ci, w: tego¿, Wiersze..., dz. cyt., s. 225.
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bowiem u Zagajewskiego �rzeczy nieprzemijaj¹ce p³yn¹ w powietrzu, zmie-
szane z tym, co nie bêdzie trwa³e, kto� musi je rozdzieliæ�16, za to �w na-
szej bogatej codzienno�ci zderzaj¹ siê ze sob¹ chwile �miertelne z chwilami
nie�miertelnymi�17. Zamiast bezradnego milczenia nale¿y podj¹æ wysi³ek, aby
w³a�ciwie odczytaæ �sk³adniki owej wielkiej rzeczywisto�ci, której depozyta-
riuszami jeste�my, dziêki bardzo powa¿nemu przypadkowi urodzenia �
a w której jest � zdaniem Zagajewskiego � nie tylko ciemno�æ i tragiczno�æ �
i szaleñstwo � ale i rado�æ�18. Jako depozytariusze metafizycznego powo³ania
nie mo¿emy obojêtnie obserwowaæ rzeczywisto�ci, aby wydaæ ch³odn¹ dia-
gnozê �wiata i cz³owieka19.

Analizowany wiersz zaskakuje ciep³¹ trosk¹ o opisywany �wiat: st¹d tak
du¿a ilo�æ stawianych pytañ. Nieobojêtne zainteresowanie ziemi¹, li�æmi, cza-
sem (do kogo nale¿¹? � pozornie banalny zwrot, którego u¿ywamy, szukaj¹c
prawdziwego w³a�ciciela odnalezionej przypadkowo rzeczy) nape³nia Niewi-
dzialnego w³adcê szczególnym �wiat³em. Ten katalog rzeczy zwyczajnych:
ziemia � li�cie � czas, niezauwa¿alnie wywo³uje inny spis, spis spraw ludzkich:
natura � wra¿liwo�æ � przemijanie a wieczno�æ. Trudno nie przywo³aæ opinii
C. Cavanagha, która podkre�la walor jêzyka poetyckiego autora Pó�nych �wi¹t
w wierno�ci motywom romantycznym: �reminiscencje i marzenia, wspomnie-
nia z dzieciñstwa, peany na cze�æ natury, wyobra�ni, sztuki i mi³o�ci, chwile
ekstatycznego objawienia�20. Tak zaprojektowany �wiat poetycki dzia³a o wiele
mocniej ni¿ uczone wywody suchego traktatu filozoficznego. Jest to zreszt¹
swoisty znak rozpoznawczy twórczo�ci Zagajewskiego:

w [jego] poezji przestrzeñ ulega podzia³owi na �wiat zewnêtrzny i wewnêtrzny (...)
sfery zewnêtrzne i wewnêtrzne nie s¹ statyczne, przenikaj¹ siê nawzajem, atakuj¹
i broni¹ przed atakiem, uciekaj¹ od siebie, to znów siê zbli¿aj¹, s¹ wiêc dynamiczne
i antagonistyczne. Mo¿na je przedstawiæ w postaci antagonistycznych par: �wia-
t³a i cienia, dobra i z³a, wolno�ci i zniewolenia21.

Deistyczna wizja Boga

W tym miejscu nale¿y tak¿e zinterpretowaæ relacjê Bóg � �wiat, która
zapisana jest jako para: niewidzialny (Stwórca) � dotykalna (rzeczywisto�æ).

16 A. Zagajewski, Uwagi o stylu wysokim, �Zeszyty Literackie� 1999, nr 1, s. 18.
17 Tam¿e, s. 16.
18 Tam¿e, s. 15.
19 Taka diagnoza by³aby �wiadectwem �bezradno�ci� � taki zarzut pod adresem

twórczo�ci Zagajewskiego i Kornhausera zapisa³ T. B³a¿ejewski; zarzut ten jednak bardziej
wydaje �wiadectwo o krytyku ani¿eli o omawianych przez niego poetach; zob. T. B³a¿e-
jewski, Strêczyciele u³udy, w: tego¿, Rysopis. Esej o m³odej prozie, £ód� 1987, s. 220.

20 C. Cavanagh, Etyka liryczna..., dz. cyt., s. 164.
21 M. Sukiennik, Czas zatrzymany w bezczasie..., dz. cyt., s. 37.
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Ukrytym bohaterem tekstu jest bowiem Autor ca³ej rzeczywisto�ci. Nie jest to
relacja antagonistyczna, ale bardziej relacja zagubionego dialogu. Z jednej strony
Bóg, o którym psalm zapewnia, i¿ to do Niego nale¿y �wiat i jego mieszkañcy22

� z drugiej ludzie, którym Bóg � pos³u¿my siê znów s³owami Mi³osza � �po-
zwoli³ dzia³aæ jak tylko zapragn¹�23. A inny psalm dopowiada: �dzieñ dniowi
g³osi opowie�æ, a noc nocy przekazuje wiadomo�æ [o mocy Boga]�24. Dlacze-
go zatem �lisie twarze�, �tylu po�redników�, �chytre u�mieszki�, ��mieræ�?

Mo¿na przedstawiæ dwie równowa¿ne próby odpowiedzi na podstawie
przerzutni �pytasz / ze zdziwieniem�:

1. zdziwienie dotyczy negacji Boga � jak mo¿na wobec tylu znaków Jego
obecno�ci nie dostrzegaæ, ¿e wszystko od Niego pochodzi i do Niego nale¿y?

2. zdziwienie nad kwesti¹ z³a i �mierci � skoro Bóg jest w³adc¹, to dla-
czegó¿ nic nie czyni, aby �wiat by³ pe³en dobroci?

Tak naprawdê przedstawiona kwestia (�ci�le teologiczna) nie jest istot¹
refleksji poetyckiej. �wiat Niewidzialnego w³adcy jest bowiem lustrem, które
odbija �tu i teraz�, uwa¿ny obserwator za� bardziej ni¿ oblicze Boga zobaczy
ludzi, którzy z upodobaniem gestykuluj¹ do swego odbicia. W tym ujêciu ��wiat
zdaje siê byæ jedn¹ galeri¹, w której obrazach i eksponatach zatrzymane zosta-
³y chwile�25. I ta poetycka �chwilowo�æ�26 zamyka mo¿liwo�ci stawiania
pytañ o wiecznego Boga. A zatem Bóg � ów tytu³owy �w³adca� � jest demiur-
giem, który jako creator mundi zszed³ ze sceny, aby ludzie w sposób wolny
mogli korzystaæ z Jego dzie³a stworzenia.

�mieræ � kresem czy wyzwoleniem?

W�ród opozycji wyró¿ni³em tak¿e relacjê ¿ycie � �mieræ. ¯ycie wpisane
jest w strukturê dialogow¹ utworu, ale wydaje siê, ¿e na scenie zdarzeñ to
�mieræ pozostaje ostatecznie zwyciêska. Ostatnie s³owo nale¿y do ��mierci�
i to opatrzonej epitetem �podstêpna�. Analiza mo¿e zaprzestaæ na prostym
stwierdzeniu, ¿e �mieræ jest nieuchronna i k³adzie kres egzystencji cz³owieka.
I pozornie wszystko siê zgadza...

Jednak uwa¿na lektura rzuca cieñ w¹tpliwo�ci na taki rodzaj odczy-
tania �podstêpnej �mierci�. Wszak pojawia siê jako trzecia kategoria � po
�lisich twarzach� oraz �chytrych u�mieszkach�. Te okre�lenia wprowadzaj¹

22 Por. Ps 24; cytaty biblijne za: Pismo �wiête Starego i Nowego Testamentu,
Poznañ � Warszawa 1990.

23 C. Mi³osz, Wiersze..., dz. cyt., s. 224.
24 Ps 19.
25 M. Sukiennik, Czas zatrzymany w bezczasie..., dz. cyt., s. 41.
26 Tam¿e, s. 42; �chwilowo�æ� poetycka Zagajewskiego jest tutaj bliska � zdaniem

M. Sukiennik � dzie³om flamandzkiego malarza Vermeera van Delfta. Szczególnie bliski
poecie typ wra¿liwo�ci dostrze¿emy tak¿e u Breughela, Boscha i Rembrandta.
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niepokój, tym bardziej ¿e nie udzielono bezpo�redniej odpowiedzi na pocz¹t-
kowe � �do kogo [wszystko] nale¿y�. Czy zatem rzeczywi�cie �mieræ jest
kresem? A mo¿e to znowu jedna spo�ród �tylu pomy³ek�?

Epitet �sprawiedliwa �mieræ� móg³by rozwiaæ nasze w¹tpliwo�ci, ale prze-
cie¿ �podstêpna �mieræ� nie pozwala doszukiwaæ siê pointy utworu w jakim�
klasycznym sformu³owaniu � memento mori. A zatem �mieræ musi oznaczaæ
zupe³nie inn¹ pointê. I znowu mo¿na przyj¹æ dwa � byæ mo¿e komplementarne
� stanowiska:

1. �mieræ niweczy granicê podzia³u widzialne � niewidzialne i jest
ostatecznym objawieniem tego, co wieczne i prawdziwe;

2. �mieræ nie jest ¿adnym wyja�nieniem i dlatego trzeba powróciæ do pier-
wotnego pytania � do kogo nale¿y ziemia?

Ta druga koncepcja wydaje siê byæ w³a�ciwa wobec teorii Zagajewskie-
go, wedle której �karuzela czasu wci¹¿ siê obraca�27. A w �wiecie sztuki
i wieczno�ci �mieræ nie ma racji bytu28. Sam Zagajewski nie tworzy tak¿e
�czarnej� poezji, ale wo³a o �ogieñ, wizjê, p³omienie, które towarzysz¹ ducho-
wym odkryciom�29. A zatem �mieræ jest tutaj kolejnym pocz¹tkiem zdziwienia,
nie za� ostatecznym kresem czy wyja�nieniem wszystkiego. Skoro umieramy,
to dlaczego wcze�niej ¿yjemy� I czy w ogóle umieramy � zdaje siê na nowo
pytaæ bohater utworu. W Niewidzialnym w³adcy nie ma miejsca na tanie
odpowiedzi lub racjonalistyczne uproszczenia. Ponawiane jest wiêc pierwotne
zaproszenie do �duchowych odkryæ�, których nie rozumie rozum. Kwintesen-
cjê takiej postawy podpowiada my�l Nicola Chiaromonte`a, która mo¿e tak¿e
obna¿yæ niektóre spo�ród �lisich twarzy� i �chytrych u�mieszków�:

Je�li chodzi o �wiat dzisiejszy, to szaleñstwo usuniêto z niego z przyczyn dogma-
tycznych: w �wiecie naszym dopuszcza siê do g³osu jedynie jak naj�ci�lejsz¹
racjonalno�æ, tote¿ absurd wdziera siê doñ zewsz¹d, a roszczenia ludzkiego sza-
leñstwa, które domaga siê nale¿nej mu czê�ci, zmieniaj¹ siê w gorzki bunt i pasjê
niszczenia30.

Taki zracjonalizowany �wiat � odarty z szaleñstwa poetów i proroków � nie
potrafi odnale�æ Boga, a je�li nawet przyjmuje do wiadomo�ci Jego istnienie, to
tylko w roli Wolterowskiego zegarmistrza. W tym znaczeniu Niewidzialny w³ad-
ca by³by wo³aniem o pierwiastek duchowy w cz³owieku, czyli o wyzwolenie od
�podstêpnej �mierci� pojêtej jako unicestwienie samej istoty cz³owieczeñstwa31.

27 M. Sukiennik, Czas zatrzymany w bezczasie..., dz. cyt., s. 42.
28 Por. tam¿e, s. 41.
29 A. Zagajewski, Uwagi o stylu..., dz. cyt., s. 14.
30 Tam¿e, s. 15; cytowany N. Chiaromonte (zm. 1972 r.) by³ przyjacielem A. Mal-

raux i A. Camusa.
31 Mo¿na nawet � przywo³uj¹c tytu³ jednego z wierszy Zagajewskiego � mówiæ

o jego poezji jako mistyce dla pocz¹tkuj¹cych; zob. Z. Zarêbianka, Tropy sacrum
w literaturze XX wieku, Bydgoszcz 2001, s. 319.
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Ukryty mesjasz czy objawiony antychryst?

Nie sposób pomin¹æ bardziej szczegó³owej analizy opozycji dzieñ � noc,
a nawet dobro � z³o. Kim s¹ owi �po�rednicy o lisich twarzach i chytrych
u�mieszkach�? Czy nie mo¿na w nich zobaczyæ przedstawicieli civitas diabo-
li, którzy w imieniu Szatana sprawuj¹ rz¹dy nad �wiatem? Powszechnie koja-
rzeni z noc¹, teraz wyszli na powierzchniê zdarzeñ i �w dzieñ zdobywaj¹�
ziemiê. Ludzie za� [tu: osoby dialogu] zostali zepchniêci do katakumb, które
sta³y siê ich nocn¹ ojczyzn¹. W tym kontek�cie �mieræ i ob³uda s¹ �rodkiem
sprawowania rz¹dów nad �wiatem.

Ta teza interpretacyjna jest wysoce nieprawdopodobna, chocia¿ znajduje
odpowiednie podstawy biblijne:

�mieræ podstêpna � �wesz³a na �wiat przez zawi�æ diab³a�32,
k³amstwo i ob³uda � �diabe³ jest k³amc¹ i ojcem k³amstwa�33.

Hipoteza ta ma jednak do�æ ciekawy kierunek. Je¿eli bowiem przyj¹æ de-
moniczny charakter tytu³owego w³adcy (tj. Antychrysta), na przeciwstawnej
stronie opozycji pojawia siê motyw Pie�ni nad pie�niami: oto Oblubieniec
(Chrystus) prowadzi rozmowê z dusz¹ cz³owieka, której udziela rad i pomocy.
Zapewne w epoce Orygenesa taka interpretacja zyska³aby wielu wielbicieli,
ale dla nas jest kulawa i razi do�æ ograniczonym spojrzeniem na ca³o�æ utworu.
Choæ to teza humorystyczna, jednak godna jest uwagi. Pamiêtajmy o s³owach
autora Niewidzialnego w³adcy: �my�lê, ¿e nie ma zasadniczej sprzeczno�ci
miêdzy humorem a przygod¹ mistyczn¹ � jedno i drugie odrywa nas od bezpo-
�rednio danej rzeczywisto�ci�34.

5.

Ciekawym kontekstem do analizy naszego utworu jest Œconomia divina
C. Mi³osza35. Wiersze Mi³osza i Zagajewskiego ³¹czy deistyczna wizja Boga
(warto tak¿e podkre�liæ wyj¹tkowy szacunek, z jakim wypowiada siê o Mi³o-
szu autor Niewidzialnego w³adcy). Mi³osz kre�li jednak katastroficzny obraz,
w którym nie ma miejsca na ¿adn¹ nadziejê. Wszystko jest bez znaczenia:

Wydziedziczona z przedmiotów mrowi³a siê przestrzeñ
Wszêdzie by³o nigdzie i nigdzie wszêdzie (...)
Rêka nie mog³a nakre�liæ znaku palmy, znaku rzeki, ni znaku ibisa.

32 Mdr 2,24.
33 J 8,44.
34 A. Zagajewski, Obrona ¿arliwo�ci, �Zeszyty Literackie� 2000, nr 3, s. 62.
35 Tekst cytujê za: C. Mi³osz, Wiersze..., dz. cyt., s. 224.
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Zagajewski tworzy odmienny �wiat � z trosk¹ szukaj¹c mechanizmów
przemijania:

Do kogo nale¿¹ li�cie klonów,
Kto nakrêca sprê¿yny zegarów?

Bohaterowie Mi³osza skazani s¹ na klêskê i Œconomia divina jest w³a-
�ciwie zapisem nieodwo³alnej udrêki:

[Ludzie] na pró¿no têsknili do grozy, lito�ci i gniewu.
Za ma³o uzasadnione
By³y praca i odpoczynek
I twarz i w³osy i biodra
I jakiekolwiek istnienie.

U Zagajewskiego s³yszymy ton porozumiewawczego westchnienia: Ach,
tyle pomy³ek, który niejako usprawiedliwia cz³owieka zdolnego do b³êdu, ale
i do wyci¹gania wniosków ze swych b³êdów.

Bóg Mi³osza opu�ci³ ludzi i �najdotkliwiej upokorzy³�, runê³y pods-
tawy wszelkiego sensu i istnienia. Zagajewski natomiast nie przestaje szukaæ
ocalenia � bowiem ten widzialny �wiat musi do Kogo� nale¿eæ. W koñcu
Œconomia divina toczy siê w kierunku ciszy, �miertelnego milczenia (�og³o-
szono �miertelno�æ mowy�), podczas gdy Niewidzialny w³adca nie ustaje
w dialogu.

Nie pragnê dokonaæ tu analizy porównawczej, ale ró¿nica tych utworów
nie jest z gatunku pesymizm � optymizm. Bardziej istotne wydaje siê za³o¿enie
przyjête w kreacji bohatera. Mi³osz opisuje martw¹ �Œconomia� (i co z tego,
¿e jest ona �divina�!), �w³adca� Zagajewskiego za� � nawet �niewidzialny� �
wnosi wyra�n¹ dynamikê i elementy nadziei. Jest to zatem pojedynek wyrafi-
nowanej, ale martwej architektury gorzkiej m¹dro�ci (wiersz Mi³osza) i labi-
ryntu pytañ, który ¿yje ¿yciem ogrodu (Niewidzialny w³adca)36.

36 Przywo³ajmy pó�niejsz¹ wypowied� poety: �Jestem, zdaje siê, jednym z ostat-
nich autorów, poza teologami, u¿ywaj¹cych niekiedy pojêcia ¿ycie duchowe. Na ogó³
w naszych czasach, w najlepszym razie, mówi siê o wyobra�ni. S³owo wyobra�nia jest
piêkne i obejmuje wiele, ale nie wszystko. Niektórzy spogl¹daj¹ na mnie podejrzliwie
z tego w³a�nie powodu, uwa¿aj¹, ¿e jestem reakcjonist¹, a przynajmniej skrajnym kon-
serwatyst¹. Nara¿am siê na �mieszno�æ � ko³a postêpowe potêpiaj¹ mnie albo przynaj-
mniej krzywo na mnie patrz¹ (�) Ale co to jest duch, ¿ycie duchowe? Gdybym by³
bieg³y w definicjach! Robert Musil mówi, ¿e duch to synteza intelektu i emocji. To jest
dobra, robocza definicja, choæ minimalistyczna. £atwiej powiedzieæ � co� o tym wiedz¹
teologowie � czym duch nie jest, w poezji, w literaturze� (A. Zagajewski, Fragmenty
nieistniej¹cego dziennika, �Zeszyty Literackie� 2007, nr 98, s. 49�50).
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6.

Przedstawione wcze�niej propozycje nale¿y uzupe³niæ ostatnim motywem
interpretacyjnym, który umownie nazywam �Ach-tez¹�. To jedno westchnie-
nie narratora opisu �wiata, który stawia trzy retoryczne pytania �do kogo nale-
¿y?�, przenosi nas w zupe³nie inny wymiar. �Ach� to wyraz smutku, wes-
tchnienie gorzkiego ¿alu, a mo¿e zwyczajne ziewniêcie! Ach-teza przynosi nowy
rodzaj opozycji: jednostka � spo³eczeñstwo37. Indywidualny bohater i jego
�ach� oraz tylu po�redników, lisie twarze, policjanci, mê¿czy�ni o kwadrato-
wych czaszkach. Taka opozycja (spo³eczeñstwo � jednostka) obok natura
� historia i transcendente objawienie � nasza codzienno�æ wielokrotnie
pojawia siê w poezji Zagajewskiego38. Przywo³ane �ach� sugeruje wy¿sz¹
�wiadomo�æ, jaki� rodzaj metafizycznej refleksji czy m¹dro�ci, która ze spoko-
jem patrzy na dzieje �wiata i wcale nie ma zamiaru interweniowaæ39. �Ach� �
to jedyna odpowied� wobec pomy³ek, przemocy i walki o w³adzê. Esej Etyka
liryczna podpowiada, i¿ Zagajewski bardziej ni¿ zaanga¿owanie ceni eksta-
tyczn¹ obserwacjê � Niewidzialny w³adca bardziej traktuje o estetyce ni¿
problemach etycznych40.

Ach-teza pozwala odkryæ nowy wymiar utworu. Umieszczone w centrum
wiersza gorzkie westchnienie znosi istotn¹ si³ê zarówno �pomy³ek�, �po�redni-
ków�, �chytrych u�mieszków� (u�mieszki te s¹ tyle¿ podstêpne, co... nerwo-
we � maskuj¹ strach), jak równie¿ os³abia natrêtno�æ zdziwionego rozmówcy
� �do kogo nale¿y?�.

Je¿eli przyjmiemy �ach� jako westchnienie, które jest ziewniêciem, zosta-
jemy w³¹czeni w rzeczywisto�æ snu. W tym �wiecie mniejsze znaczenie maj¹
zdarzenia zewnêtrzne, recepcja za� utworu zyskuje nowy, oniryczny charak-
ter. Poetyka wiersza Zagajewskiego nie uprawnia do wniosku, ¿e bohaterowie
s¹ �pi¹cy, ale do odbioru �wiata jako stanu snu41. I tak rzeczywi�cie jest, bo-
wiem nie potrafimy do koñca opisaæ realnego �wiata, ��wiat wyobra�ni za�

37 Czêsto w swojej poezji Zagajewski ukazuje rzeczywisto�æ w sposób opozycyj-
ny, z perspektywy dwóch �wiatów; zob. K. Karasek, Poezja i jej sobowtór, Warszawa
1986, s. 60.

38 Zob. C. Cavanagh, Etyka liryczna..., dz. cyt., s. 163.
39 Podobnie brzmi koñcowy dystych jednego z wierszy Zagajewskiego, który jest

namys³em nad ¿yciem duchowym cz³owieka: �Oto czym jest. Czym jest, nie wiem. /
¯yjemy w przepa�ci. W ciemnych wodach. W blasku� (A. Zagajewski, Vita contem-
plata, �Zeszyty Literackie� 2007, nr 100, s. 23).

40 Zob. tam¿e, s. 158; autorka wskazuje kierunek rozwoju refleksji poetyckiej
Zagajewskiego �od etyki ku estetyce� oraz �od agresywnej antypoezji ku najczystsze-
mu liryzmowi�.

41 Zob. N. Chiaromonte, Co pozostaje. Notesy 1955�1971, t³um. S. Kasprzysiak,
Warszawa 2001, s. 206�207.
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[czyli twórczo�ci] rz¹dzi siê w³asnymi prawami zbli¿onymi do rzeczywisto�ci
snu�42. Ca³y utwór stanowi wiêc rodzaj refleksji poetyckiej, a nie opis konkret-
nej rzeczywisto�ci. Takie zwyciêstwo metafizyki nad krytyczn¹ i realn¹ ocen¹
�wiata potwierdzaj¹ s³owa Zagajewskiego: �nie chodzi mi o diagnozê; diagno-
zy stawia siê, gdy siê jest bardzo m³odym i ambitnym, potem przychodzi czas
ju¿ tylko na medytacjê i � co najwy¿ej � niepokój, któremu czasem towarzyszy
co� w rodzaju �miechu�43. Odczytanie utworu w kontek�cie snu odbiera tak¿e
�podstêpnej �mierci� jej z³owieszczy, ostateczny charakter. �mieræ tak¿e jest
snem, bezruchem i �bezczasem�, ale na pewno nie jest ostatni¹ odpowiedzi¹
na pytanie o sens �wiata.

Koncepcja snu mo¿e znale�æ potwierdzenie w korzystaniu przez poetê
w wielu wierszach z zasady fotografii:

ka¿da stop-klatka jest w jaki� sposób zabijaniem czasu (...) jednak mimo tego,
i¿ ca³a sympatia autora skupia siê po stronie ¿ycia, ma on �wiadomo�æ, ¿e w³a�nie
zarejestrowanie chwili na obrazie czy fotografii umo¿liwia jej istnienie ponad
czasem44.

*  *  *

Deistyczny obraz Boga oraz pytania o w³adzê tworz¹ ramê konstrukcyjn¹
wiersza. Prawdziwy sens utworu nie jest jednak jednoznaczny. Przedstawione
przeze mnie tezy interpretacyjne maj¹ swoje mocne i s³absze strony. Najbar-
dziej trafna wydaje siê byæ ostatnia � �Ach-teza�: wiersz Zagajewskiego sta-
nowi w niej metafizyczn¹ refleksjê nad �wiatem. Znieruchomia³y w bezczasie
�wiat zmienia siê w fotografiê lub kartê pocztow¹, widokówkê z tego �wiata,
która stawia czytelnikowi pytania o najwa¿niejsze sprawy: o Boga, cel ¿ycia,
istnienie z³a. I tak temat w³adzy staje siê poszukiwaniem prawdziwego Nadawcy
� Autora ca³ej rzeczywisto�ci. Niewidzialnego w³adcê mo¿na zatem okre�liæ
jako refleksjê o duchowo�ci cz³owieka lub jako metafizyczn¹ powiastkê na
temat w³adzy.

42 M. Sukiennik, Czas zatrzymany w bezczasie..., dz. cyt., s. 38�39.
43 A. Zagajewski, Uwagi o stylu..., dz. cyt., s. 11.
44 M. Sukiennik, Czas zatrzymany w bezczasie..., dz. cyt., s. 44.
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Summary

WHO THE EARTH BELONGS TO�?
�AN INVISIBLE RULER� ADAM ZAGAJEWSKI AND HIS REFLECTION

ON A HUMAN BEING

Zagajewski in �An invisible Ruler� discusses the issue of power: who truly
governs the world? Is there any invisible messiah who will save the world or the reality
belongs to an antichrist? Is the death the end of one�s life or the liberation from
the bondage of life? Who is God? So, the poet talks not so much about the power
as the reflection on human spirituality and a search of the real Author of all the events.
It is worth comparing the poet�s conclusions to �Oeconomia divina� by Czes³aw
Mi³osz.

�An invisible Ruler� is the photograph of the world, in which the poetry
questions the reader about God, his aim in life, about the existence of wrong.
The question � poetic, the answer � human.

Ks. dr Stefan RADZISZEWSKI � ur. w 1971 r. w Proszowicach, dr homiletyki,
absolwent WSD w Kielcach i 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
(Unamuno, Stachura, Kierkegaard, Kamieñska).
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Ks. Tomasz Siemieniec � Kielce

MI£O�Æ BOGA UKAZANA W AKCIE STWÓRCZYM

MÊ¯CZYZNY I KOBIETY

�W obecnym kontek�cie kulturowym, naznaczonym przez relatywizm
i pozytywizm prawny, ma³¿eñstwo zosta³o sprowadzone do zwyk³ej formaliza-
cji wiêzi uczuciowych� � s³owa te wypowiedzia³ papie¿ Benedykt XVI w dniu
27 stycznia 2007 w swoim dorocznym przemówieniu do pracowników Trybu-
na³u Roty Rzymskiej. Trybuna³ ten znaczn¹ czê�æ swoich wysi³ków po�wiêca
sprawom zwi¹zanym z orzekaniem niewa¿no�ci ma³¿eñstwa. Papie¿ pod-
kre�li³, ¿e konieczna jest nieustanna refleksja teologiczna nad znaczeniem
ludzkiej mi³o�ci i ma³¿eñstwa, siêgaj¹ca przede wszystkim do Pisma �wiêtego,
gdzie ukazana jest antropologiczna i zbawcza prawda o mi³o�ci i ma³¿eñstwie.
Temat mi³o�ci wydaje siê byæ szczególnie bliski obecnemu papie¿owi. Stanowi
on bowiem jeden z g³ównych w¹tków jego pierwszej encykliki �Deus caritas
est�, og³oszonej 25 stycznia 2006 roku.

Punktem wyj�cia niniejszego opracowania bêdzie punkt 11 encykliki Deus
caritas est. Papie¿ powo³uje siê w nim na drugi opis stworzenia cz³owieka1,

1 Wcze�niej (w punkcie 9 encykliki) Benedykt XVI powo³uje siê na tekst Rdz 1,
26-27, czyli na opis podkre�laj¹cy, ¿e Bóg stworzy³ cz³owieka na swój obraz i podo-
bieñstwo. Choæ g³ówny akcent k³adzie na sam akt woli Stwórcy, wi¹¿¹c pragnienie
uczynienia cz³owieka z Jego mi³o�ci¹ do tego¿ cz³owieka, to jednak warto podkre�liæ
tutaj równie¿ znaczenie samego motywu obrazu i podobieñstwa Bo¿ego. Jak zauwa¿y³
C. Westermann (powo³uj¹c siê przede wszystkim na K. Bartha), jedna z najwa¿niej-
szych interpretacji motywu obrazu i podobieñstwa cz³owieka do Boga wskazuje, ¿e
chodzi tu o okre�lenie cz³owieka jako kogo�, kto mo¿e staæ w relacji do Boga (�Der
Mensch als Gottes Gegenüber�). A zatem podobieñstwo cz³owieka do Boga wyra¿a siê
w �szczególnym charakterze ludzkiej egzystencji, dziêki której cz³owiek mo¿e wchodziæ
w relacjê z Bogiem� (�der Mensch Gott gegenüber verhandlungsfähig wird�). Taka
relacja znajduje swój wyraz w tym, ¿e cz³owiek mo¿e Boga s³uchaæ, mo¿e Mu stawiaæ
pytania i oczekiwaæ od Niego odpowiedzi. To spostrze¿enie jest bardzo wa¿ne z punktu
widzenia analizowanego przez nas zagadnienia. Mi³o�æ bowiem ze swej natury jest

�Kieleckie Studia Teologiczne�
8 (2009), s. 453�464
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a dok³adnie tê jego czê�æ, która odnosi siê do stworzenia kobiety z boku mê¿-
czyzny. Papie¿ zauwa¿a, ¿e opis ten ukazuje, i¿ �cz³owiek ze swej natury d¹¿y
do znalezienia w drugim dope³nienia swej ca³o�ci. Tylko w zjednoczeniu mê¿-
czyzny i kobiety cz³owiek mo¿e staæ siê kompletny�. Dalej, analizuj¹c wypo-
wied� Rdz 2,24: Dlatego mê¿czyzna opuszcza ojca swego i matkê swoj¹
i ³¹czy siê ze sw¹ ¿on¹ tak �ci�le, ¿e staj¹ siê jednym cia³em, stwierdza, ¿e
�obrazowi Boga monoteistycznego odpowiada ma³¿eñstwo monogamiczne. Ma³-
¿eñstwo oparte na mi³o�ci wy³¹cznej i definitywnej staje siê obrazem relacji
Boga z Jego ludem, i odwrotnie: sposób, w jaki mi³uje Bóg, staje siê miar¹
ludzkiej mi³o�ci�. Ta ostatnia wypowied� bêdzie wyznacza³a kierunek naszych
analiz. Najpierw zwrócimy uwagê na to, jakie relacje miêdzy mê¿czyzn¹
a kobiet¹ ukazuje tekst Rdz 2,18-24, a nastêpnie spróbujemy odpowiedzieæ na
pytanie, jak te relacje mo¿na przenie�æ na zwi¹zek Boga z Jego ludem. Innymi
s³owy, jaki obraz mi³o�ci Boga do swego ludu mo¿na odczytaæ z relacji mê¿-
czyzny do kobiety, ukazanej w Rdz 22.

1. Relacje miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹ w �wietle
Rdz 2,18-24

Przystêpuj¹c do analizy Rdz 2,18-24, nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e
choæ tekst ten wskazuje na ma³¿eñsk¹ relacjê mê¿czyzny i kobiety, to jednak

relacj¹ wzajemno�ci, obejmuj¹c¹ obie strony. Dziêki temu, ¿e cz³owiek (jako obraz
i podobieñstwo Boga) mo¿e wchodziæ z Nim w relacjê, istnieje fundament dla Bo¿ej
mi³o�ci: cz³owiek mo¿e przyj¹æ mi³o�æ Stwórcy i mo¿e daæ w³a�ciw¹ odpowied�. Por.
C. Westermann, Genesis. I. Teilband: Genesis 1�11 (BKAT I/1), Neukirchen 1974,
s. 208�209. Na tym miejscu warto tak¿e przytoczyæ uwagê, jak¹ czyni U. Cassuto
(A Commentary on the Book of Genesis. Part I: From Adam to Noah � Genesis I�VI 8,
Jerusalem 1961, 127), porównuj¹c oba opisy stworzenia cz³owieka: �W pierwszym opi-
sie, który zajmuje siê �wiatem w jego aspekcie fizycznym, Biblia akcentuje seksualny
charakter relacji pomiêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹. Drugi opis, który dotyczy �wiata w jego
aspekcie moralnym, Pismo k³adzie szczególny nacisk na etyczny charakter tej relacji�.
Podobnie stwierdza P. A. Bird, Male and Female He Created Them: Gen 1:27b in the
Context of the Priestly Account of Creation, HTR 74 (1981), s. 158.

2 Na pytanie, czy pierwszy opis stworzenia cz³owieka ukazuje mi³o�æ Boga do
cz³owieka, mo¿na odpowiedzieæ pozytywnie, z tym jednak zastrze¿eniem, ¿e jest ona
tam ukazana po�rednio. Pierwszy opis stworzenia ukazuje cz³owieka jako ostatnie dzie-
³o Bo¿e. Wszystko za�, co zosta³o stworzone wcze�niej, stworzone zosta³o ze wzglêdu
na cz³owieka i jemu jest podporz¹dkowane. Bóg, stwarzaj¹c �wiat, powo³uje do istnie-
nia byty coraz doskonalsze. Z tej racji cz³owiek, jako ostatnie dzie³o Boga, jawi siê jako
korona stworzeñ. Z tego mo¿na wydobyæ konkluzjê, ¿e stworzenie �wiata jest wyrazem
mi³o�ci Boga do cz³owieka, bo wszystko, co Bóg stwarza, stwarza dla cz³owieka. Por.
M. Filipiak, Biblia o cz³owieku, Lublin 1979, s. 72.
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nic nie mówi o instytucji ma³¿eñstwa i jej legitymizacji. O instytucji ma³¿eñstwa
mówi¹ dopiero pó�niejsze teksty biblijne, odwo³uj¹ce siê do Rdz 2,18-24. Do
takich tekstów mo¿na zaliczyæ np. Ml 2,14, czy te¿ Mt 19,1-9 (i paralelne)3.

Interesuj¹cy nas opis z drugiego rozdzia³u Rdz zaczyna siê wypowiedzi¹
Boga (w. 18): Potem Pan Bóg rzek³: �Nie jest dobrze, ¿eby mê¿czyzna by³
sam, uczyniê mu zatem odpowiedni¹ dla niego pomoc� (�e�zer kenegdô).
Nastêpnie narrator przedstawia nam bezskuteczne poszukiwanie owej pomo-
cy po�ród byd³a, ptaków i zwierz¹t polnych. Wtedy inicjatywê przejmuje Bóg,
tworz¹c kobietê z ¿ebra, które wyj¹³ z boku mê¿czyzny. Reakcj¹ na to jest
okrzyk mê¿czyzny: Ta dopiero jest ko�ci¹ z moich ko�ci i cia³em z mego
cia³a (�es.em me��ãs.a

�maj ûba��a�r mibe�a�rî)! Ta bêdzie siê zwa³a niewiast¹ (ji-
qqa�re�� �iszsza�h), bo ta z mê¿czyzny zosta³a wziêta. Ca³o�æ opisu dope³nia
stwierdzenie narratora: Dlatego to mê¿czyzna opuszcza (ja�ãzob-�îsz) ojca
swego i matkê swoj¹ i ³¹czy siê (da�baq) ze sw¹ ¿on¹ tak �ci�le, ¿e staj¹ siê
jednym cia³em (ba��a�r �eh.ad). Oczywist¹ rzecz¹ jest, ¿e nie chodzi tutaj o rela-
cjê opisuj¹c¹ sposób, w jaki kobieta powsta³a. Raczej idzie tu o obrazowe
ukazanie relacji, jakie zachodz¹ miêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹. W �wietle po-
wy¿szych wypowiedzi mo¿na zauwa¿yæ, ¿e owe relacje okre�la kilka charak-
terystycznych zwrotów:

a) odpowiednia dla niego pomoc;
b) ko�æ z ko�ci i cia³o z cia³a;
c) bêdzie siê zwa³a kobiet¹ (chodzi tu o czynno�æ nazwania kobiety);
d) opuszczenie ojca i matki przez mê¿czyznê w celu po³¹czenia siê z kobiet¹.
Aby zrozumieæ, jaki wymiar ma mi³o�æ miêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹, trze-

ba ka¿dy z tych zwrotów poddaæ analizie.

a) Kobieta jako pomoc odpowiednia dla mê¿czyzny

Na pierwszy rzut oka okre�lenie �pomocy� (�e�zer) sugerowaæ by mog³o,
¿e chodzi tu o kogo�, kto pe³ni funkcjê podporz¹dkowan¹. Wynika to z faktu, ¿e
w popularnym jêzyku �pomocnik� to kto�, kto jest podporz¹dkowany temu,
komu pomaga. Tymczasem hebrajski rzeczownik �e�zer nie zawiera takich ko-
notacji. Podkre�la natomiast aspekt wspó³dzia³ania dwóch stron w sytuacjach,
gdzie dzia³anie jednej osoby nie jest wystarczaj¹ce (np. Joz 10,4n; Iz 41,6).
Czêsto �e�zer wskazuje na kogo�, kto pomaga, ale pe³ni nawet rolê nadrzêdn¹
wzglêdem osoby wspomaganej. St¹d, na przyk³ad, tak nazwany zosta³ sam

3 Por. C. Westermann, Genesis, 317�318. Egzegeta stwierdza wrêcz, ¿e tekst Rdz
2,18-24 akcentuje potêgê ludzkiej mi³o�ci mê¿czyzny i kobiety niejako z pominiêciem
ówczesnej instytucji ma³¿eñstwa. Powo³uje siê przy tym na fakt, ¿e wielokrotnie przy
zawieraniu ma³¿eñstwa wa¿n¹ rolê pe³nili rodzice m³odych (na co wskazuje np. Ksiêga
Tobiasza), bez zwracania uwagi na wzajemn¹ relacjê przysz³ych ma³¿onków.
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JHWH, jako Ten, który pomaga Izraelowi (Wj 18,4; Pwt 33,7; Ps 33,20; Ps
70,5; Ps 115,9.10.11)4. A zatem termin ten ukazuje wzajemn¹ relacjê, po¿y-
teczn¹ dla obu stron, nie okre�la natomiast, kto w tej relacji jest wa¿niejszy,
a kto mniej wa¿ny5.

Wzmianka o odpowiedniej pomocy zosta³a wyra¿ona poprzez z³o¿enie
kenegdô, które w takiej formie pojawia siê tylko w drugim rozdziale Ksiêgi
Rodzaju. W dos³ownym przek³adzie znaczy: �jako jego odpowiednik, jako kto�
bêd¹cy naprzeciw niego�. Jak zauwa¿a G. J. Wenham, wyra¿enie to ukazuje
wzajemn¹ komplementarno�æ � uzupe³nianie siê, a nie identyczno�æ6. Mo¿na
zatem mówiæ o swego rodzaju równo�ci � partnerstwie � pomiêdzy obydwo-
ma stronami (w tym wypadku mê¿czyzn¹ i kobiet¹)7. Mówi¹c o odpowiedniej
pomocy dla cz³owieka, autor zwraca uwagê, ¿e wszelka ludzka wspólnota ma
w swoim centrum wspólnotê mê¿czyzny i kobiety. Ta wspólnota ma charakter
osobowy i realizuje siê zarówno w sferze duchowej, jak i cielesnej.

b) Kobieta jako ko�æ z ko�ci i cia³o z cia³a mê¿czyzny

Zwrot ko�æ z moich ko�ci, cia³o z mego cia³a wi¹¿e siê w pierwszym
rzêdzie z czynno�ci¹ zbudowania kobiety z boku � ¿ebra (s.e

�la��) mê¿czyzny.
Symbolika boku wskazuje na równo�æ. Buduj¹c kobietê z boku mê¿czyzny,
Bóg tworzy ich wzajemn¹ relacjê opart¹ na równo�ci8. Tak jak ¿ebro znajduje
siê z boku mê¿czyzny (i jest z nim �ci�le zwi¹zane, nie stanowi elementu od-
rêbnego), tak kobieta stoi przy boku mê¿czyzny, bêd¹c jemu odpowiadaj¹c¹
pomoc¹ (ang. �helper-counterpart�)9. Trafnie uj¹³ to Matthew Henry w swo-
im komentarzu:

Bóg nie stworzy³ kobiety z g³owy, aby nie panowa³a nad mê¿czyzn¹, nie stworzy³
jej z nóg, aby nie zosta³a przez niego podeptana, ale stworzy³ j¹ z boku, aby by³a
mu równa, stworzy³ j¹ z [miejsca] pod jego ramieniem, aby by³a przez niego ochra-
niana i z [miejsca] blisko serca, aby by³a przez niego kochana10.

Samo wyra¿enie ko�æ z moich ko�ci, cia³o z mego cia³a stanowi tzw.
formu³ê pokrewieñstwa (pojawia siê ona tak¿e w Rdz 29,14; Sdz 9,2.3; 2 Sm
5,1; 19,13-14). Formu³a ta wskazuje na istnienie naturalnej wiêzi pomiêdzy

4 Por. C. Westermann, Genesis, 309; ponadto termin �çzer bywa odnoszony do
cz³owieka lub zwierzêcia (Oz 13,9; Iz 30; Rdz 2,20).

5 Por. U. Bergmann, �e�zer, THAT II, s. 258�259.
6 Por. G. J. Wenham, Genesis 1�15 (WBC), Dallas 1998, s. 68�69.
7 Por. R. M. Davidson, The Theology of Sexuality in the Beginning: Genesis

1�2, AUSS 26 (1988), s. 15�16.
8 Por. C. Westermann, Genesis, 230; R. M. Davidson, The Theology of Sexuality,

s. 16�17.
9 Por. U. Cassuto, A Commentary on the Book of Genesis, s. 134.

10 T³um. na podstawie cytatu w: G. J. Wenham, Genesis 1�15, s. 69.
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dwiema stronami11. Wydaje siê jednak, ¿e wyra¿enie to ma w sobie znaczenie
o wiele bogatsze ni¿ tylko podkre�lenie istnienia naturalnej wiêzi. Sam termin
cia³o (ba��a�r) oznacza cia³o w sensie fizycznym (cia³o, które mo¿na zobaczyæ).
Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e termin ten pojawia siê w tych kontekstach, gdzie
chodzi o ukazanie cia³a jako czego� s³abego, przemijalnego, pozbawionego mocy
i znaczenia (Rdz 6,3.12; Iz 31,3; 40,6; Jr 17,5; Ps 56,5; Ps 78,39; Hi 10,4)12.
Z kolei termin ko�æ (�es.em) akcentuje raczej mocn¹ stronê cz³owieczeñstwa13.
Zatem zwrot ko�æ z moich ko�ci i cia³o z mego cia³a podkre�la oba aspekty
cz³owieczeñstwa. Z jednej strony jego warto�æ, si³ê, z drugiej za� strony jednak
s³abo�æ i niewystarczalno�æ.

Interesuj¹ce spostrze¿enie na temat tego zwrotu poczyni³ W. Bruegge-
mann14. Otó¿ przeanalizowa³ on konteksty, w których on wystêpuje (2 Sm 5,1;
19,13-14; Sdz 9,2; Rdz 29,14). Doszed³ do wniosku, ¿e wyra¿enie ko�æ z mo-
ich ko�ci, cia³o z mego cia³a bardziej ni¿ wiêzy pokrewieñstwa podkre�la
relacjê przymierza miêdzy dwiema stronami. Na przyk³ad pierwszy z wy¿ej
wymienionych tekstów (2 Sm 5,1) mówi o wszystkich pokoleniach Izraela (czyli
pokoleniach z pó³nocy), które zgromadzi³y siê u Dawida w Hebronie, aby uznaæ
go za swojego króla. Izraelici zwracaj¹ siê do Dawida: Oto my�my twoje
ko�ci i cia³o. Po tym wyznaniu dochodzi do zawarcia przymierza pomiêdzy
Dawidem a pokoleniami pó³nocnymi. Nie mo¿na tu mówiæ o wiêzach krwi, bo
odrêbno�æ pokoleniowa by³a dla Izraelitów bardzo wa¿na (a Dawid pochodzi³
z po³udnia � z pokolenia Judy). Idzie tu raczej o wiê�, która zosta³a wyra¿ona
poprzez przymierze. Tak wiêc formu³ê: ko�æ z ko�ci i cia³o z cia³a nale¿y
raczej widzieæ w kategoriach formu³y przymierza, któr¹ mo¿na by sparafrazo-
waæ: �bêdziemy z tob¹ w chwilach mocy i chwilach s³abo�ci�15.

11 Por. U. Cassuto, A Commentary..., dz. cyt., s. 135. Ciekaw¹ sugestiê dotycz¹c¹
tej formu³y podaje S. £ach (Ksiêga Rodzaju. Wstêp � Przek³ad z orygina³u � Komen-
tarz (P�ST I/1), Poznañ 1962, s. 209): �Mo¿na te¿ to wyra¿enie biblijne oddaæ w ten
sposób: tym razem ta jest czym� wiêcej ni¿ ko�æ z ko�ci mojej, cia³o z cia³a mego.
Zezwala na taki przek³ad hebr. przyimek «min», s³u¿¹cy do tworzenia stopnia wy¿sze-
go. Przek³ad ten odpowiada kontekstowi. Niewiasta stanie siê dro¿sz¹ dla mê¿czyzny
ni¿ najbli¿si krewni. Z tym t³umaczeniem harmonizuje w. 24: «Dlatego opu�ci mê¿czyzna
ojca swego i matkê swoj¹, a przy³¹czy siê do ¿ony swej...»�.

12 Por. G. Gerleman, ba��a�r, THAT I, 379.
13 Najprawdopodobniej �ród³os³ów dla rzeczownika ko�æ (�es.em) stanowi czasow-

nik �a�s.em � byæ mocnym, silnym, potê¿nym, licznym. Por. F. Brown, S. Driver, C. Briggs,
The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, Peabody 200317, s. 782�783.

14 W. Brueggemann, Of the Same Flesh and Bone (Gn 2,23a), CBQ 32 (1970),
s. 532�542.

15 Podobnie mo¿na rozpatrywaæ pozosta³e teksty, np. 2 Sm 19,13-14, gdzie Dawid
zwraca siê tak do wodza Amasy (którego ojciec by³ Izmaelit¹, a matka by³a spokrewnio-
na z Joabem, a wiêc nie byli krewnymi Dawida). Szerzej na ten temat: W. Brueggemann,
Of the Same Flesh, s. 535�538.
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Bior¹c pod uwagê powy¿sze spostrze¿enia, mo¿na stwierdziæ, ¿e mê¿czy-
zna, okre�laj¹c kobietê tym zwrotem, chce pokazaæ, ¿e oto znalaz³ w niej ko-
go�, z kim mo¿e stworzyæ trwa³¹ wiê� � przymierze. Znaczenie tej formu³y
zosta³o podkre�lone przez podwójne u¿ycie terminów cia³o i ko�ci. W ten
sposób wyra¿ona zosta³a g³êboka lojalno�æ i wzajemna solidarno�æ obu partne-
rów. Zawieraj¹ oni ze sob¹ przymierze, aby dzieliæ swój los w ka¿dych okolicz-
no�ciach. Zarówno tych, które s¹ zwi¹zane z moc¹ cz³owieka (na co wskazuje
termin ko�æ), jak i tych, w których bardziej objawia siê ludzka s³abo�æ (na co
wskazuje termin cia³o). S³uszno�æ takiej interpretacji zosta³a podkre�lona przez
fakt, ¿e kontekst poprzedzaj¹cy (w. 18�20) ukazuje bezskuteczne poszukiwa-
nie przez cz³owieka odpowiedniej pomocy, a wiêc kogo�, kto móg³by wej�æ
z nim w relacjê przymierza, dla wype³nienia postawionych przed cz³owiekiem
zadañ (wyra¿onych w 2,15 � uprawa ziemi i jej dogl¹danie)16.

c) Odkrycie przez mê¿czyznê, kim jest kobieta

Kolejny aspekt relacji mê¿czyzny wzglêdem kobiety zosta³ ukazany po-
przez czynno�æ nazwania kobiety (lezo��t jiqqa�re�� �iszsza�h). Powstaje pytanie
o znaczenie tej czynno�ci. Czy chodzi tu o nadanie imienia jako wyraz domi-
nacji tego, kto nadawa³ imiê, nad osob¹, której imiê nadawano? Czy takie
nadanie imienia w pewien sposób okre�la przysz³o�æ osoby nazwanej?

Jak wykaza³ G. W. Ramsey w swoim studium na temat Rdz 2,2317, nie
chodzi tu o nadanie imienia, bêd¹ce zarazem zdeterminowaniem przysz³ego
losu kobiety, co raczej o �odkrycie, u�wiadomienie sobie� przez mê¿czyznê
istoty kobiety, bêd¹cej skutkiem zamierzonego dzia³ania Boga18. Termin �iszszâh
nie jest bowiem imieniem osoby, a jedynie wyra¿a to, kim jest kobieta. A zatem
mê¿czyzna u�wiadamia sobie, kim jest kobieta. U�wiadamia sobie z jednej
strony jej odmienno�æ, a z drugiej to, co jest wspólne. Umieszczaj¹c tê wypo-
wied� w kontek�cie, zauwa¿amy, ¿e poszukiwanie przez cz³owieka kogo�, kto
bêdzie odpowiedni¹ pomoc¹, prowadzi do odkrycia, ¿e t¹ w³a�nie pomoc¹
jest kto�, kto jest najbli¿szy cz³owiekowi. Mê¿czyzna zatem odkrywa � rozpo-
znaje unikalny status kobiety wzglêdem siebie samego. W porównaniu do zwie-
rz¹t zwi¹zek mê¿czyzny i kobiety posiada ca³kowicie now¹ jako�æ. Dziêki temu
mo¿liwe bêdzie powstanie relacji, która bêdzie stanowi³a zrealizowanie poszu-
kiwañ podjêtych na pocz¹tku.

16 Por. W. Brueggemann, Of the Same Flesh..., dz. cyt., s. 539.
17 Zob. G. W. Ramsey, Is Name-Giving an Act of Domination in Genesis 2:23 and

Elsewhere?, CBQ 50 (1988), s. 24�35.
18 Nadanie imienia w pe³nym tego s³owa znaczeniu pojawia siê dopiero po

grzechu pierworodnym (zob. Rdz 3,20).
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d) Nowa relacja mê¿czyzna � kobieta
zastêpuj¹ca wiê� rodzinn¹

Tê now¹ relacjê ukazuje kolejna wypowied�, wprowadzona przez �al-ke�n.
Nie jest to dalszy ci¹g wypowiedzi mê¿czyzny, lecz komentarz narratora, który
stanowi swoisty epilog stworzenia kobiety. Komentarz ten, który okre�la rela-
cjê miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹, zawiera stwierdzenie o opuszczeniu przez
mê¿czyznê ojca i matki, aby po³¹czyæ siê z kobiet¹: mê¿czyzna opuszcza ojca
i matkê swoj¹ (ja�ãzob-�îsz �et-�âbîw we�et-�immô). Na tle relacji blisko-
wschodnich stwierdzenie to wydaje siê zaskakuj¹ce. To raczej kobieta by³a t¹
stron¹ w ma³¿eñstwie, która zrywa³a w pewien sposób wiêzi ze swoj¹ rodzin¹
i wprowadza³a siê do domu mê¿a. St¹d s¹ g³osy uczonych, ¿e czasownik �âzab,
wyra¿aj¹cy ideê �odej�cia, porzucenia�, nie powinien byæ pojmowany w sen-
sie absolutnym (jako fizyczne odej�cie), lecz jako �zapomnienie�19. Wa¿niejsze
jednak od ustalenia, jak nale¿y rozumieæ sens tego czasownika, jest zwrócenie
uwagi na fakt, ¿e chodzi tutaj o ukazanie zerwania jednej wiêzi, aby mog³a
powstaæ wiê� nowa. Czasownik �âzab w jêzyku Deuteronomisty u¿ywany jest
bowiem na okre�lenie zerwania relacji Przymierza przez Izrael i odej�cie od
JHWH. W odniesieniu do Rdz 2,23 Przymierze oparte na zwi¹zku krwi ulega
tutaj rozerwaniu na rzecz nowej wiêzi opartej na mi³o�ci wy³¹cznej i definityw-
nej20. St¹d dalej jest powiedziane, ¿e po opuszczeniu ojca i matki mê¿czyzna
³¹czy siê z kobiet¹. Czasownik da�baq wyra¿a ideê �bycia blisko, trwania przy
kim�, przylgniêcia, dogonienia kogo�, pozostawania w bliskiej relacji z kim��21.
W sposób szczególny odnosi siê ten czasownik do relacji miêdzy osobami
(w sensie pozytywnym, jak i negatywnym). W sensie pozytywnym (czêsto
w po³¹czeniu z rzeczownikiem �ahãba�h � �mi³o�æ�) akcentuje odcieñ namiêt-
no�ci. Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e nie chodzi tu o relacjê seksualn¹ (cielesn¹),
a raczej o relacjê duchow¹. Relacja ta charakteryzuje siê mocnym erotyzmem,
a zarazem ma charakter g³êbokiej przyja�ni. Termin ten okre�la np. g³êbokie
uczucie, jakim Sychem obdarzy³ Dinê, córkê Jakuba (Rdz 34,4). Ten sam cza-
sownik � �a�hab u¿yty zosta³ dla ukazania postawy Rut, która pozostaje przy
swojej te�ciowej Noemi (Rt 1,14), jak równie¿ dla przedstawienia wytrwa³ej
obecno�ci ludzi z Judy przy Dawidzie (2 Sm 20,2)22.

19 Por. G. J. Wenham, Genesis 1�15, 70.
20 Por. U. Cassuto, 137: �Dopóki mê¿czyzna jest sam, stanowi czê�æ rodziny swe-

go ojca, lecz gdy bierze sobie ¿onê, znajduje now¹ rodzinê. Tak d³ugo, jak przebywa
w domu swego ojca, ca³¹ swoj¹ mi³o�æ kieruje ku swym rodzicom, ale gdy po�lubia
kobietê ca³¹ swoj¹ mi³o�æ przenosi na ni¹�.

21 Jak zauwa¿a G. Wallis czasownik da�baq jest jednym z podstawowych synoni-
mów czasownika �a�hab � �kochaæ�. Widoczne jest to zw³aszcza w takich tekstach jak
Pwt 11,22; 30,20; Prz 18,24; 1 Krl 11,2. Por. G. Wallis, �a�hab , TDOT I, 102.

22 Por. G. Wallis, da�baq, TDOT III, 81.
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Bior¹c pod uwagê te wszystkie konteksty, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w analizo-
wanym tek�cie akcent po³o¿ony jest nie tyle na fizyczne zjednoczenie, jakie
dokonuje siê w akcie ma³¿eñskim, co raczej na duchow¹ wiê�, jaka istnieje
miêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹. Wypowied� o opuszczeniu rodziców przez mê¿-
czyznê i po³¹czeniu siê z kobiet¹ wskazuje, ¿e mê¿czyzna wstêpuje w now¹
wspólnotê ¿ycia, opart¹ na duchowej wiêzi � czyli na mi³o�ci.

Istnienie tej wspólnoty zosta³o tak¿e podkre�lone przez stwierdzenie, ¿e
oboje staj¹ siê jednym cia³em (weha�jû leba��a�r �eh.a�d). Powstaje pytanie, czy
wzmianka o jednym ciele wskazuje na fizyczne zjednoczenie oraz czy mo¿e
ona nawi¹zywaæ do zdolno�ci przekazywania ¿ycia. W tym drugim przypadku
owo jedno cia³o przybiera³oby postaæ dziecka, któremu mê¿czyzna i kobieta
daj¹ ¿ycie. C. Westermann stwierdza, ¿e na ¿adne z tych pytañ nie mo¿na daæ
pozytywnej odpowiedzi. Wersety 23�24 nie mówi¹ bowiem o ma³¿eñstwie jako
instytucji, która s³u¿y przekazywaniu ¿ycia. Z kolei termin ba��a�r oznacza co
prawda cia³o fizyczne, ale nie w opozycji do ducha. Rzeczownik ba��a�r wska-
zuje na cz³owieka jako ca³o�æ, z tym ¿e akcentuje przede wszystkim jego ziem-
sk¹ egzystencjê.

Wydaje siê wiêc, ¿e stwierdzenie o utworzeniu przez mê¿czyznê i kobietê
jednego cia³a bardziej ni¿ na fizyczne zjednoczenie (a co za tym idzie � na
potomstwo, które przychodzi na �wiat z tego zjednoczenia) wskazuje na du-
chowy i emocjonalny zwi¹zek miêdzy obiema osobami oraz akcentuje zaistnie-
nie nowej wiêzi o charakterze podobnym jak wiêzy krwi w rodzinie23.

Podsumowuj¹c tê czê�æ analiz, stwierdzamy zatem, ¿e drugi opis stwo-
rzenia cz³owieka ukazuje wspólnotê, jak¹ tworz¹ mê¿czyzna i kobieta. Rela-
cja, jaka zachodzi w tej wspólnocie, jest relacj¹ mi³o�ci (na co najmocniej wska-
zuje czasownik �przylgn¹æ�). Relacja ta ma charakter przymierza, które jest
aktualne w sprzyjaj¹cych i niesprzyjaj¹cych okoliczno�ciach ¿ycia cz³owieka
(ko�æ z ko�ci i cia³o z cia³a). Relacja ta jest relacj¹ partnersk¹ (stworzenie
z boku), realizuje siê we wzajemnej pomocy obu stron, bez okre�lania, kto jest
wa¿niejszy (odpowiednia pomoc dla niego).

2. Obraz mi³o�ci Boga odczytany z Rdz 2

W 11 punkcie encykliki papie¿ zauwa¿a, ¿e ma³¿eñstwo mê¿czyzny
i kobiety jest obrazem relacji Boga z ludem. Teraz spróbujemy uzasadniæ
to stwierdzenie. Chodzi zatem o wykazanie, ¿e podobne relacje, jak te uka-
zane w Rdz 2, zachodz¹ miêdzy Bogiem a Jego ludem. Wydaje siê, ¿e przynaj-
mniej dwie z czterech typów relacji maj¹ odniesienie do zwi¹zku Boga z Jego

23 Por. C. Westermann, Genesis, 318; R. M. Davidson, The Theology of Sexuality,
s. 21�22.
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ludem. Chodzi tu o motyw �pomocy� oraz motyw �przylgniêcia� po³¹czonego
z �opuszczeniem�.

Przy analizie terminu pomoc (�a�zer) zwrócili�my uwagê, ¿e mo¿e on ozna-
czaæ pomocnika, który przewy¿sza rang¹ osobê wspomagan¹. Zauwa¿yli�my
te¿, ¿e jako pomoc (b¹d� jako podmiot czynno�ci wyra¿anej czasownikiem
�a�zar) jest czêsto okre�lony sam JHWH24. Na przyk³ad Jakub, b³ogos³awi¹c
swoich synów, kieruje do Józefa nastêpuj¹ce s³owa (Rdz 49,25): £uk jego
pozostanie niez³amany i rêce jego � sprawne, dziêki potê¿nemu Bogu
Jakuba, w imiê Pasterza i Opoki Izraela, dziêki Bogu ojców twoich, któ-
ry ciê bêdzie wspomaga³ (weja�zerekka�). Samuel, stawiaj¹c kamieñ na pa-
mi¹tkê zwyciêstwa Izraela nad Filistynami, nazywa go ��eben ha��a�zer�,
co znaczy �Kamieñ Pomocy�, i wyja�nia: a¿ dot¹d wspiera³ nas JHWH
(1 Sm 7,12).

Podobn¹ terminologiê daje siê zauwa¿yæ u Deutero-Izajasza, w Psalmach
i w Dziele Kronikarskim. Godne podkre�lenia jest przede wszystkim nadzwy-
czaj czêste stosowanie tej terminologii u Deutero-Izajasza, który czynno�æ
wspomagania przez JHWH wi¹¿e z motywem zbawienia i nowego stworzenia
(41,6.10.13.14; 44,2; 49,8; 50,7.9). W Psalmach termin �e�zer odnosi siê do
Boga, od którego Izraelita (b¹d� ca³y naród) spodziewa siê pomocy (Ps 20,3;
121,1-2; 124,8). Podobnie jest w Dziele Kronikarskim. Równie¿ tam Bóg jawi
siê jako �pomoc� dla Izraela, jako Ten, który walczy w jego obronie (2 Krn
14,10; 18,31; 25,8; 26,7; 32,8). Ta pomoc by³a niew¹tpliwie podyktowana wier-
no�ci¹ Boga wzglêdem Przymierza zawartego z Izraelem.

Zauwa¿yli�my równie¿, ¿e w sposób szczególny relacjê mi³o�ci mê¿czy-
zny i kobiety wyra¿a motyw przylgniêcia. Dok³adnie ten sam motyw w od-
niesieniu do Boga i Jego ludu pojawia siê w Jr 13,11: Albowiem jak przylega
(ka�ãszer jidbaq) pas do bioder mê¿czyzny, tak przygarn¹³em (ke�n hidbaqtî)
do siebie ca³y dom Izraela i ca³y dom Judy � wyrocznia Pana � by by³y
dla Mnie narodem, moj¹ s³aw¹, moim zaszczytem i moj¹ dum¹. Bóg przy-
garnia do siebie swój lud, aby by³ Jego narodem. Bez w¹tpienia jest tutaj na-
wi¹zanie do wybrania i zwi¹zanego z nim Przymierza miêdzy Bogiem i Izra-
elem. Do podobnej relacji � na zasadzie wzajemno�ci � jest wezwany tak¿e
Izrael. Widoczne jest to szczególnie w Ksiêdze Powtórzonego Prawa. Punk-
tem wyj�cia jest tam odpowied� na pytanie, dlaczego JHWH wybra³ w³a�nie
Izraela. Wybranie to nie by³o skutkiem potêgi tego ludu. Wrêcz przeciwnie,

24 Teologiczny sens terminu �ezer zosta³ jeszcze bardziej podkre�lony przez fakt,
¿e Septuaginta t³umaczy w. 18 przez: poie�so�en auto� boe�thòn kat�autòn. W innych
miejscach greckiego t³umaczenia rzeczownik boe�thòs prawie zawsze odnosi siê do
Boga. Por. E. G. Dafni, � ’îszsza�h kî me�’isz � GYNE OTI EK TOU ANDROS AUTES
(Gen 2,23). Zur Antropologie von Genesis 1�11, w: A. Wénin (ed.), Studies in the
Book of Genesis (BETL CLV), Leuven 2001, s. 577.
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Izrael by³ najmniejszym spo�ród narodów. Jak zauwa¿a G. Hentschel: �Odpo-
wied� mo¿e mieæ tylko taki irracjonalny charakter, jaki posiada sama mi³o�æ:
...poniewa¿ Pan was umi³owa³ (Pwt 7,8; por. 23,6). Umi³owa³ On ju¿ ojców
i dlatego wybra³ ich potomstwo (Pwt 4,37-38; 10,14-15). Mi³o�æ ma niewiele
wspólnego z argumentami rozumowymi. Pan po prostu kocha swój lud�25.
Ze swej strony lud tak¿e ma przylgn¹æ do Pana (Pwt 4,4: wy, co�cie przy-
lgnêli do Pana, Boga waszego, dzisiaj wszyscy ¿yjecie). To przylgniêcie
jest równoznaczne z odpowiedzi¹ mi³o�ci. Widaæ to w tek�cie Pwt 11,22, gdzie
zwrot trzymaæ siê [czasownik da�baq] Pana pojawia siê paralelnie do mi³owaæ
Pana (podobnie te¿ 13,5 i 30,20)26.

Z motywem przylgniêcia wi¹¿e siê te¿ motyw opuszczenia ojca i matki,
wskazuj¹cy na zerwanie dotychczasowych wiêzów na rzecz nowej wiêzi, któ-
ra powstaje. Zauwa¿yli�my ju¿ wcze�niej, ¿e czasownik �pozostawiæ� (�a�zab)
wielokrotnie jest odnoszony do opartej na Przymierzu wiêzi Boga z ludem.
Z tym ¿e to odniesienie ma charakter antytezy. Tak jak konieczne jest opusz-
czenie ojca i matki, aby mog³a zaistnieæ nowa wiê�, tak niedopuszczalne jest
opuszczenie Boga przez Izraela. Opuszczenie Boga przez lud jest bowiem po-
wa¿nym wykroczeniem naruszaj¹cym Przymierze (Pwt 28,20; 29,24; Jr 22,9).
Bóg natomiast ze swej strony zapewnia, ¿e zawsze pozostanie wierny
Przymierzu, które zawar³, dlatego mówi do Izraela: Sam Pan, który pójdzie
przed tob¹, On bêdzie z tob¹, nie opu�ci ciê i nie porzuci. Nie lêkaj siê
i nie dr¿yj (Pwt 31,8). Mówi¹c tutaj o Przymierzu, warto tak¿e zauwa¿yæ, ¿e
w tek�cie Ksiêgi Rodzaju zosta³o ono w pewien sposób ukazane poprzez wpro-
wadzenie wyra¿enia ko�æ z ko�ci, cia³o z mego cia³a. Wcze�niej podkre�lili-
�my (opieraj¹c siê m.in. na badaniach W. Brueggemanna), ¿e bardziej ni¿
o relacje pokrewieñstwa chodzi tutaj w³a�nie o relacjê Przymierza. Partnerzy
zawieraj¹ ze sob¹ taki uk³ad, aby wspólnie dzieliæ swój los, zarówno w chwi-
lach pomy�lno�ci, jak i w chwilach trudnych. Dok³adnie to samo mo¿emy po-
wiedzieæ o Przymierzu miêdzy JHWH a Izraelem. JHWH nigdy nie opu�ci³
swego ludu, nawet w sytuacjach, kiedy wydawa³o siê, ¿e dla ludu nie ma ju¿
¿adnej nadziei (np. upadek Jerozolimy, wygnanie).

Na koniec warto jeszcze odnie�æ siê do ostatniego z czterech wymiarów
relacji � odkrycia przez mê¿czyznê, kim jest kobieta. W tek�cie Ksiêgi Rodza-
ju zosta³o to wyra¿one poprzez czynno�æ nazwania kobiety (lezo��t jiqqa�re��
�iszsza�h). Zauwa¿yli�my ju¿ wcze�niej, ¿e nie idzie tutaj o nadanie imienia, bo
ta czynno�æ opisana jest pó�niej. Tutaj mê¿czyzna odkrywa, kim jest kobieta,
odkrywa jej istotê (a zarazem powo³anie). Powstaje pytanie o istnienie po-
dobnego wymiaru relacji Izrael � Bóg. Czasownik hebrajski qârâ� ma wiele

25 G. Hentschel, �Poniewa¿ Pan was umi³owa³� (Pwt 7,8). Mi³o�æ w Starym
Testamencie, ComP 15 (1995) 5, s. 23.

26 Por. G. Wallis, da�baq, s. 81�82.
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znaczeñ i pojawia siê w wielu kontekstach27. Po�ród nich warto zwróciæ uwa-
gê na czynno�æ nazywania, okre�lan¹ tym czasownikiem28. W�ród wielu sta-
rotestamentalnych tekstów, gdzie czasownik qa�ra�� oznacza nazywanie kogo�
(czy te¿ nadanie imienia), niezwykle interesuj¹cy jest tekst Oz 2,18. Jednym
z podstawowych tematów Ksiêgi Ozeasza jest relacja Przymierza miêdzy Bo-
giem a Izraelem, ukazana na podobieñstwo relacji ma³¿eñskiej. Niewierno�æ
ludu wzglêdem Boga zosta³a przedstawiona na podobieñstwo niewierno�ci ¿ony
wobec mê¿a29. Prorok zapowiada jednak, ¿e nadejdzie czas, kiedy niewierny
Izrael przemy�li swoje postêpowanie i powróci do Boga. Wiersz 2,18 zawiera
ciekawe stwierdzenie: I stanie siê w owym dniu � wyrocznia JHWH � ¿e
nazwie Mnie: M¹¿ mój (tiqre�î �îszî), a ju¿ nie powie: mój Baal. Zarówno
rzeczownik �îsz, jak i ba�al mog¹ oznaczaæ mê¿a, z tym ¿e pierwszy z nich
zawiera aspekt partnerstwa w ma³¿eñstwie, a drugi ideê podporz¹dkowania.
Pierwotna relacja Bóg � Izrael by³a relacj¹ partnerstwa. Naród wybrany jed-
nak zerwa³ j¹ i wybra³ �zwi¹zek� z Baalem, który de facto sta³ siê relacj¹
podporz¹dkowania. Nawrócenie bêdzie polegaæ na ponownym odkryciu, kim
tak naprawdê jest Bóg dla Izraela. Bêdzie polegaæ na odkryciu, ¿e jest On
Partnerem ludu wybranego, a nie tym, który go zniewala. Tak samo jak w raju
mê¿czyzna odkry³, kim jest kobieta (rozpoznaje jej unikalny status wzglêdem
siebie � pojmuje j¹ jako kogo�, kto stoi obok, aby pomagaæ), tak samo teraz
Izrael ponownie odkryje, kim jest dla niego Bóg (nie jest on �Baalem� � czyli
panem, ciemiê¿ycielem, lecz �Mê¿em� � partnerem, który ma wspieraæ). Tak
wiêc i w tym przypadku zauwa¿amy, ¿e relacja mê¿czyzna � kobieta ukazana
w Rdz 2 wi¹¿e siê z relacj¹ Izrael � Bóg30.

Powy¿sze analizy potwierdzaj¹ i wyja�niaj¹ pojawiaj¹c¹ siê w punkcie 11
encykliki wypowied�, ¿e ma³¿eñstwo oparte na mi³o�ci wy³¹cznej i defini-
tywnej staje siê obrazem relacji Boga z Jego ludem, i odwrotnie: sposób,
w jaki mi³uje Bóg, staje siê miar¹ ludzkiej mi³o�ci. Wynika z nich bowiem,
¿e dok³adnie te same relacje, które stanowi¹ o istocie ma³¿eñstwa mê¿czyzny
i kobiety, w szerszej perspektywie staj¹ siê widoczne w relacji Boga do Jego
ludu. Podobnie jak objawieniem mi³o�ci mê¿czyzny i kobiety jest przymierze
ma³¿eñskie, tak równie¿ Przymierze jest objawieniem mi³o�ci Boga i Jego ludu.

Zaskakuj¹cy jest jednak fakt, ¿e rozpatruj¹c tekst Rdz 2,18-24 na pozio-
mie dzia³aj¹cych podmiotów, nie mo¿na jednoznacznie zbudowaæ analogii, ¿e
relacja mê¿czyzna � kobieta odpowiada relacji Bóg � naród wybrany (a tak¹
analogiê buduje np. Ozeasz, czy Ezechiel). Okazuje siê bowiem, ¿e dzia³ania,

27 Zob. G. Schauerte i in., qa�ra��, TDOT XIII, s. 109�135.
28 Tam¿e, s. 126�127.
29 Ta obrazowo ukazana relacja Bóg � Izrael zosta³a przedstawiona najpe³niej

w 2 rozdziale Ksiêgi Ozeasza.
30 Por. A. A. Macintosh, A Critical and Exegetical Commentary on Hosea, Edin-

burgh 1997, 77; D. Stuart, Hosea � Jonah (WBC), Dallas 1987, s. 57.
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których podmiotem jest mê¿czyzna (opuszczenie ojca i matki, rozpoznanie
natury drugiej osoby, po³¹czenie siê z ni¹ w przymierzu, odkrycie powo³ania
kobiety ukazane w czynno�ci jej nazwania), bardziej odpowiadaj¹ postawie
narodu wybranego, który, poczynaj¹c od Abrahama, musi opu�ciæ kraj ojców
� wraz z ich bóstwami, musi odkryæ dzia³anie Boga w swej historii i musi
przylgn¹æ do Niego poprzez dotrzymywanie zawartego z Nim Przymierza,
a po zdradzie i odej�ciu od Boga musi siê nawróciæ na nowo, odkrywaj¹c, kim
jest Bóg.

W perspektywie Starego Testamentu chodzi tu o Przymierze Synajskie,
w perspektywie Nowego Testamentu za� o Nowe Przymierze, zawarte ju¿
nie tylko z Izraelem, ale obejmuj¹ce wszystkich ludzi.

Summary

LOVE OF GOD REVEALED IN THE ACT OF CREATION

OF MAN AND WOMAN

The starting point of this article is a statement form of Pope Benedict XVI�s
encyclical letter  �Deus caritas est� (pt. 11), that �marriage based on exclusive and
definitive love becomes the icon of the relationship between God and his people
and vice versa. God�s way of loving becomes the measure of human love�.

Part one of this article describes relationships between man and woman, which
may be concluded from the analysis of Gen 2,18-24. This text reveals deep communion
created by man and woman. There is a relationship of love between them (what is
especially indicated by verb da�baq � �cling to sb., cleave�). This relationship has
a dimension of a covenant, actual in both good and bad circumstances of human life
(�bone of my bones and flesh of my flesh�). Next: the relationship is that of a partner-
ship (woman created from man�s side) and is realized in mutual help, without defining
who of the couple is more important (�a helper fit for him�).

Part two of this study has proven that the same kind of relation exists between
God and His people. However it is surprising, that the deeds of which a man is a subject
in Gen (leaving father and mother, recognizing of nature of other person, uniting with
her by covenant and discovering her vocation proven by naming her as a woman)
correspond rather with attitude of chosen people (beginning with Abraham), who has
to leave the land of forefathers with its gods, who has to discover divine influence
on his history, who has to cleave to Him by loyalty to Covenant and after the treason
has to repent and re-discover who God  really is.

Ks. dr Tomasz SIEMIENIEC � ur. w 1975 r. w Piñczowie, jest absolwentem
Wy¿szego Seminarium Duchownego w Kielcach. Uzyska³ tytu³ doktora teologii
biblijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wyk³adowca WSD w Kielcach,
red. �Niedzieli Kieleckiej� oraz Kwartalnika �Kr¹g Biblijny�.
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Agnieszka Smoliñska � Kielce

WARTO�CI I SENS ¯YCIA W TWÓRCZO�CI POETYCKIEJ

KS. JÓZEFA BAKI SJ (1707�1780)

Warto�ci etyczne od pocz¹tków ludzko�ci nurtowa³y filozofów i poetów.
Twórcy kultury zwracali tak¿e uwagê na sens ¿ycia ludzkiego. Termin sens
¿ycia uto¿samia siê z mo¿no�ci¹ realizacji lub osi¹gniêcia jakiego� cennego
dobra, zdolnego zrekompensowaæ negatywne do�wiadczenia cz³owieka, dziê-
ki czemu dobro to zas³uguje na to, aby na nim skoncentrowaæ g³ówne d¹¿enia
¿yciowe. Chodzi o to, ¿e nawet najwiêksze, najwznio�lejsze czy najcenniejsze
dobro, zamkniête jednak w ramach doczesnej rzeczywisto�ci, okazuje siê �za
ma³e� w porównaniu z fundamentalnym d¹¿eniem cz³owieka do coraz dosko-
nalszych dóbr.

Warto�ci etyczne jako aspekt twórczo�ci poetyckiej by³y obecne w poezji
staropolskiej od czasów odrodzenia, kiedy to twórcy zaczêli zwracaæ wiêksz¹
uwagê na godno�æ i wolno�æ cz³owieka. Niektóre utwory o charakterze religij-
nym poruszaj¹ tak¿e kwestie zwi¹zane z przemijaniem, krucho�ci¹ ¿ycia ludz-
kiego, wychowaniem m³odego pokolenia. Jednym z poetów jezuickich XVIII
stulecia by³ ks. Józef Baka SJ (1707�1780), który w swej twórczo�ci poetyc-
kiej porusza³ kwestie zwi¹zane z sensem ludzkiego ¿ycia.

1. Curriculum vitae

Ksi¹dz Józef Baka SJ urodzi³ siê 18 marca 1707 roku na Miñszczy�nie.
Pochodzi³ z rodziny szlacheckiej. By³ synem Adama Baki (herbu Massalskich)
skarbnika m�cis³awskiego, w³a�ciciela dóbr w Miñszczy�nie. Pocz¹tkowe wy-
kszta³cenie odebra³ Baka zapewne w szko³ach jezuickich. W 1723 roku (16
marca), maj¹c szesna�cie lat, wst¹pi³ do Towarzystwa Jezusowego. U jezu-
itów studiowa³ przez rok retorykê, trzy lata filozofiê, cztery teologiê; nie zdoby³
jednak ¿adnego stopnia naukowego. Studia ukoñczy³ w Wilnie w 1736 roku,
po czym uczy³ przez dwa lata gramatyki i przez cztery lata retoryki, byæ mo¿e

�Kieleckie Studia Teologiczne�
8 (2009), s. 465�477
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w Dyneburgu. Profesjê �lubów z³o¿y³ 15 sierpnia 1740 roku. W latach 1740�
�1746 pracowa³ jako misjonarz w Miñsku i Wilnie1. Znany i ceniony by³ jako
kaznodzieja o niepospolitych zdolno�ciach oratorskich. Wyg³osi³ kazanie pod-
czas znakomitych uroczysto�ci pogrzebowych marsza³ka Ignacego Zawiszy,
dnia 18 wrze�nia 1739 roku w Miñsku. By³a to prawdziwa barokowa pompa
funebris: z udzia³em biskupów, rzesz duchowieñstwa, t³umu wiernych, przy
blasku 4000 �wiec i 12000 lamp oliwnych, w huku salw artyleryjskich. W tym
blasku mówi³ Baka o dobrej �mierci2. W tym samym czasie otrzyma³ Baka
od ojca hojny dar 10 tysiêcy z³otych oraz wsie �li¿yn i Januszkowice (na
wschód od Miñska). W B³oniu ko³o �li¿yna zbudowa³ ko�ció³ oraz rezyden-
cjê, gruntuj¹c w ten sposób misjê bakañsk¹, której od roku 1746/47 by³
superiorem3. Odt¹d na d³ugie lata po�wiêci³ siê pracy misyjnej nad ludem. Oko³o
20 lat by³ Baka misjonarzem ludowym w�ród Litwinów i Bia³orusinów; po-
cz¹tkowo w latach 1740�1746 w�ród wiejskiego ludu Miñska i Wilna. Dzia³al-
no�æ Józefa Baki � misjonarza � by³a �ci�le zwi¹zana z dziejami Towarzystwa
Jezusowego na ziemiach polskich. W swej pracy duszpasterskiej Baka odzna-
cza³ siê zarówno zapa³em, jak i pomys³owo�ci¹. Na pocz¹tku dzia³a³ w misji
duksztañskiej, za³o¿onej przez Józefa Rudominê, rektora kolegium jezuickiego
w Miñsku na Bia³orusi. Nastêpnie przyby³ on do misji platerskiej, gdzie przeby-
wa³ do maja 1736 roku. Missio Plateriana w Kras³awiu i Indrycy nad D�win¹
le¿a³a na ziemi dyneburskiej, która od roku 1729 nale¿a³a do starosty (dynebur-
skiego) Jana Ludwika Platera. Misja ta, istniej¹ca od 1676 roku, mia³a pier-
wotnie skromny charakter, bowiem sprawowa³ j¹ jeden jezuita przy kras³awic-
kim ko�ciele, pó�niej za� by³a wzbogacona o dary pochodz¹ce z zasobów ¿ony
Jana Ludwika.

Do�æ szybko w³adze zakonne przenios³y Bakê do B³onia w powiecie ihu-
meñskim, nad rzek¹ Citewk¹, do maj¹tku nale¿¹cego do kolegium miñskiego.
By³ tam dosyæ d³ugo jedynym misjonarzem przy miejscowym, drewnianym
ko�ció³ku. Stara³ siê jednak o rozbudowê misji. Sprzeda³ otrzymane od ojca
dobra �li¿yn i Januszkiewicze i ufundowa³ w B³oniu, oko³o roku 1739, prawdzi-
w¹ jezuick¹ misjê ludow¹, zwan¹ misj¹ bakañsk¹. Sk³ada³a siê ona z w³asnego
domu oraz funduszu dla 5�6 misjonarzy, a dzia³a³a dopiero od 1741 roku. Mi-
sjonarze b³oñscy byli bardzo aktywni, prowadzili wiele zajêæ w okolicach. Sam
Baka, wed³ug wspomnieñ sêdziny Szemeszowej, wywiera³ du¿y wp³yw na oto-
czenie jako kapelan domowy. Wyró¿nia³ siê rubaszno�ci¹, niesamowito�ci¹,

1 K. Estreicher, Baka Józef, w: Polski S³ownik Biograficzny, t. 1, Kraków 1935,
s. 222.

2 S. Za³êski, Jezuici w Polsce, t. 4, cz. IV, Lwów � Kraków 1900�1905, s. 1510.
3 K. Estreicher, Baka Józef, w: PSB, t. 1, s. 222; por. A. Jelski, �li¿yn, w: S³ownik

geograficzny Król. Polskiego i innych krajów s³owiañskich, t. 10, red. B. Chlebow-
skiego, W. Walewskiego, wg planu F. Sulimierskiego, Warszawa 1888, s. 768.
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bystro�ci¹ i spostrzegawczo�ci¹. Uwielbia³ popisywaæ siê tworzeniem poezji �
wierszami ¿artobliwymi i absurdalnymi4.

W latach 1756�1762 Baka przebywa³ czêsto w Wilnie, gdzie ceniony by³
wielce jako kaznodzieja; w roku 1763/64 bawi³ w Nowogródku jako �Mis-
sionarius aulicus� wojewodziny Anny Radziwi³³owej, a w roku nastêpnym
1765/66 by³ superiorem misji woroñczañskiej, po czym w roku 1767/68 wróci³
do Wilna, równocze�nie ci¹gle kieruj¹c misj¹ w B³oniu5. Zmiana w jego zajê-
ciach nast¹pi³a w roku 1768, wtedy to bowiem zosta³ katechet¹ przy ko�ciele
�w. Kazimierza w Wilnie, gdzie by³ kaznodziej¹ Bractwa Dobrej �mierci oraz
prefektem Kongregacji Mieszczan. Odt¹d przemieszkiwa³ stale w Wilnie, tak-
¿e po kasacie zakonu. W chwili kasaty zakonu jezuitów Akademia Wileñska
nada³a mu tytu³ doktora teologii. W latach 1767�1780 w Wilnie by³ katechet¹,
kaznodziej¹, s³u¿¹c swoj¹ prac¹ ludowi6. W 1780 roku Józef Baka wyjecha³ do
Warszawy i tu zmar³ dnia 2 maja. Jako dobrodziej swego zakonu zosta³ tam
pochowany w ko�ciele jezuickim. G³ównym zajêciem Baki by³o misjonarstwo
w�ród ludu na Litwie. Nie posiadaj¹c ani stopnia naukowego, ani g³êbszego
wykszta³cenia (w³ada³ jêzykiem polskim, ³aciñskim i litewskim) by³ on profeso-
rem poetyki w Wilnie, nic jednak o tym nie wiadomo i uznaæ ten fakt nale¿y za
¿artobliwy wymys³ Korsaka i Borowskiego. O charakterze ks. Józefa Baki
wiemy niewiele; zdaje siê, ¿e by³ on ruchliwy i zapobiegliwy w celu zdobywa-
nia �rodków materialnych dla swego zakonu. Niezbyt pochlebn¹ anegdotê po-
daje o nim w swych pamiêtnikach Ewa Feliñska. Wspó³cze�ni cenili w nim
przede wszystkim oddanego pracy duszpasterskiej ksiêdza, znanego kazno-
dziejê i dobrodzieja zakonu.

2. Twórczo�æ pisarska

Prace wileñskie Baki ³¹cz¹ siê �ci�le z jego zawodem i maj¹ charakter
duszpasterski oraz okoliczno�ciowy. Wiadomo, ¿e pisywa³ chêtnie dla szlachty
listy i powinszowania wierszem. Jako o literacie nie s³yszymy o nim w XVIII
wieku niczego. Z prac literackich Baki najwcze�niejsz¹ jest panegiryk na
cze�æ Ludwika Platera z 1736 roku, imieniem kolegium dyneburskiego
napisany. Nastêpnie napisa³ zbiory modlitw dla u¿ytku misji b³oñskiej, m.in.

4 P. Kopeæ, ¯ycie i twórczo�æ poety Józefa Baki SI (1707�1780), �Perspectiva.
Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne�, rok II (2003), nr 1, s. 59�60.

5 K. Estreicher, Baka Józef, dz. cyt., s. 222.
6 S. Nieznanowski, Baka Józef, w: Encyklopedia Katolicka, t. 1, red. E. Gryglewi-

cza, R. £ukaszyka, Z. Su³owskiego, Lublin 1985, szp. 1267; L. Grzebieñ, Baka Józef,
w: Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564�1995, red.
L. Grzebienia, Kraków 1995, s. 24.
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Nabo¿eñstwo codzienne chrze�cijañskie (druki znane dzi� tylko z tytu³ów
i przedruku z XIX wieku). W 1766 roku wysz³y w Wilnie nak³adem Ksawere-
go Stefaniego Uwagi o �mierci niechybnej, które mia³y przynie�æ ks. Bace
s³awê po�miertn¹. W pierwszym wydaniu Uwag... autorstwo Baki nie by³o
ujawnione, wymienili je dopiero wydawcy drugiego wydania z 1807 roku, Kor-
sak i Borowski, mianuj¹c autora profesorem poetyki7. Jego dzia³alno�æ pisar-
ska ³¹czy³a siê z prac¹ kaznodziejsk¹, a zw³aszcza misyjn¹. Wiêkszo�æ dzie³
Baki zaginê³a, przez d³ugi czas znany by³ tylko z przedruków XIX-wiecznych8.
Bogat¹ twórczo�æ literack¹ Józef Baka traktowa³ jako �rodek pomocniczy dla
propagowania religijno�ci, g³ównie w�ród ubogiej szlachty, mieszczan i ludno-
�ci wiejskiej. Jest autorem broszur dewocyjnych i poezji. S³awê przynios³y mu
szczególnie Uwagi o �mierci niechybnej (Wilno 1766)9.

Utwór pt. Uwagi o �mierci niechybnej podzielony jest na 15 czê�ci,
odnosz¹ siê one do ró¿nych stanów, pisane s¹ �krótkim polskiego rytmu
stylem� i dziwacznymi rymami, pozbawione s¹ swoistego charakteru. Posia-
daj¹ dziêki trafno�ci i rubaszno�ci wyra¿eñ du¿¹ si³ê komiczn¹. Oto próbka
jego stylu:

� Ach, grzech, grzech � Nie �miech, �miech! � �mieræ matka � Jako dula � jako
na nosie � Dbajmy o siê � Grzeszniku! � Indyku � Nadêty, � Przeklêty � Stul
ogona, � By zbawiona by³a dusza � cia³a tusza � Od szlagi � Czy plagi � �mier-
telnej � Piekielnej � �mieræ babula � Jak cybula � £zy wyciska � Jak przyciska10.

W XX wieku wielu twórców kultury pisa³o na temat ksiêdza Józefa Baki
SJ i jego stylu poetyckiego. Na temat jego twórczo�ci poetyckiej pisali m.in.
Aleksander Wat, Miron Bia³oszewski, Artur Sandauer. O stylu poezji ks. Baki
interesuj¹co pisa³ Aleksander Wat:

Ksi¹dz Baka przeskoczy³ przez ramy jezuickiego baroku. Ten nauczyciel retoryki,
zatem znawca poetyk, choæ prawdziwego (czy tak zwanego) talentu nie mia³, jest
prekursorem literatury i jej filozofii najbardziej dzisiejszej z dzisiejszych. Na co
nam, Polakom, Sartre�y i Becketty, kiedy mamy ksiêdza Bakê. Mówiê to ca³kiem
serio. I ta nieufno�æ, pogarda i nienawi�æ do s³ów, do mowy � zrozumia³ to najle-
piej Bia³oszewski, ten sam �wiadomy wybór nonsensu, redukcja do be³kotu,
w tym ca³a si³a, znaczenie i warto�æ poezji Bia³oszewskiego. I pomy�leæ, ¿e jego
krytyk, pó³-uczony i pó³-inteligent Sandauer, alegorycznie interpretowa³ ten
be³kot sam w sobie i dla siebie11.

7 K. Estereicher, Baka Józef, w: PSB, t. 1, s. 222�223.
8 P. Buchwald-Pelcowa, Baka Józef, w: Literatura polska. Przewodnik encyklo-

pedyczny, t. 1, A-M, Warszawa 1986, s. 44.
9 L. Grzebieñ, Baka Józef, w: EWJ, s. 24.

10 K. Estreicher, Baka Józef, w: PSB, t. 1, s. 223.
11 A. Czy¿, Józef Baka � poeta jezuicki, �Przegl¹d Powszechny�, nr 1 (1984), s. 34.
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3. Filozofia poezji ks. Józefa Baki SJ

Idea pogardy �wiata i nêdzy cz³owieka stanowi jeden z motywów prze-
wodnich w twórczo�ci autorów barokowych, czêsto podejmuj¹cych rozwa¿a-
nia nad marno�ci¹ �wiata i nêdz¹ kondycji ludzkiej. Twórcy ci, deprecjonuj¹c
godno�æ osoby ludzkiej, nie rozpoznali nakazu zawartego w Ewangelii i w przy-
kazaniach mi³o�ci, aby mi³owaæ i bli�niego swego, i siebie samego. Jednak to
nie umniejszenie, lecz podkre�lenie godno�ci osoby ludzkiej jest istot¹ Ewange-
lii i chrze�cijañstwa. Ewangelia wskazuje na blisko�æ cz³owieka i Boga. Nato-
miast pisarze barokowi czêsto przedstawiaj¹ Pismo �w., szczególnie Stary
Testament, jako �ród³o pouczeñ o nêdzy cz³owieka i potrzebie pogardy dla
�wiata. Biblia tak jednostronnie interpretowana sta³a siê narzêdziem oskar¿e-
nia cz³owieka, �ród³em dowodów utwierdzaj¹cych w przekonaniu o marno�ci
�wiata i o nêdzy ziemskiej egzystencji12.

Literatura barokowa dobrze odzwierciedla lêki i obsesje ludzi tej epoki.
Ludzie lêkali siê bowiem, gdy byli grzeszni. Podmiot liryczny barokowych wier-
szy czuje siê napiêtnowany przez w³asne sumienie i przez moralistów epoki,
oskar¿a samego siebie o grzechy i ¿a³uje, ¿e siê ich dopu�ci³, obra¿aj¹c Boga.
¯ale skruszonego serca doskonale wyrazi³ ks. Józef Baka w wierszu pt. Uwa-
ga skruszonego serca:

Do�æ spro�nym ¿yciem Twe serce rani³em:
Ach, bezrozumnie Ojca obrazi³em!
Do�æ Jezusowe rany odnawia³em.
Grzesz¹c ból nowy bólom zadawa³em:
Niech mi³o�æ m�ci siê w mej pokucie wiecznej,
Niechaj pokuta w mi³o�ci statecznej
Daje dowód ¿alu13 .

Józef Baka w utworze pt. Tekst o mi³o�ci Bo¿ej, akceptuj¹c obiegow¹
opiniê o upadku i nêdzy cz³owieka, zarazem wy�piewa³ piêkny hymn o mi³o�ci
Boga, o uwielbieniu Stwórcy przez cz³owieka:

Bo¿e i wszystko, i królów, sêdziów Panie,
Ty� jest, który� jest, zastêpów Hetmanie,
Kocham Ciê sercem, a sercem Maryi
I wszystkich �wiêtych w niebios kompaniji
�piewam Ci ��wiêty, �wiêty� z anio³ami,
K³aniam siê z ksiêstwy i z cherubinami,
Bo� Pan nad Panami.

12 M. Wichowa, Idea pogardy �wiata i nêdzy cz³owieka w literaturze polskiego
baroku, w: Literatura polskiego baroku w krêgu idei, red. A. Nowickiej-Je¿owej,
M. Hanusiewicz, i A. Karpiñskiego, Lublin 1995, s. 237�238.

13 Tam¿e, s. 240.
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Tak wiêc zatraci³o siê w poezji baroku renesansowe przekonanie o uprzy-
wilejowanej pozycji cz³owieka w �wiecie. Cz³owiek poczu³ siê s³aby, grzeszny,
upad³y i obdarzony wielkim ciê¿arem, woln¹ wol¹, a zarazem nie jest w mocy
zbawiæ siê sam, pomocy szuka u mi³osiernego Stwórcy14.

Józef Baka SJ jako przedstawiciel poezji �rzeczy ostatecznych�, autor
anonimowo wydawanych w Wilnie dzie³ek dewocyjnych, przej¹³ od swych
poprzedników techniki pisarskie u³atwiaj¹ce kontakt z odbiorc¹ i zdoby³ sobie
niew¹tpliw¹ popularno�æ dziêki czê�ci drugiej tomu poetyckiego pt. Uwagi
rzeczy ostatecznych (1766), wznawianej pó�niej osobno pt. Uwagi �mierci
niechybnej. Autor dba³ o to, by koncept ukazuj¹cy znikomo�æ �wiata by³ za-
skakuj¹cy, ale zrozumia³y, odwo³ywa³ siê wiêc do codziennych do�wiadczeñ,
przys³ów, potocznych formu³ jêzyka, szuka³ metafory w polskim domu, oby-
czaju, krajobrazie, a je�li kre�li³ sceny spoza �wiata, nadawa³ im uproszczony,
ale wstrz¹saj¹cy kszta³t obrazków kruchtowych. W jego poezji mo¿na zauwa-
¿yæ np. spadanie w piek³o fizycznego cz³owieka (nie duszy), pó�niej katowniê
piekieln¹, w jak¹ spada, przypominaj¹c¹ obraz ogl¹dany na co dzieñ: ogieñ
kuchenny, rozpalone kraty i ruszty. Unika autor erudycji i przesadnego kunsztu
� wbrew dawnej modzie na eruditiones. Gdy chce przekonaæ o nêdzy ¿ycia
ludzkiego, woli pos³u¿yæ siê motywacj¹ psychologiczn¹:

Cz³ek, póki ¿yje na �wiecie, prawdziwy
Bied jest i nêdzy wszelkiej wizerunek.
G³os, gdy siê rodzi, wypuszcza p³aczliwy,
Jakby swój przysz³y przeczuwa³ frasunek.

Poeta dowodzi dalej, ¿e ca³e ¿ycie to niespe³nione marzenie o szczê�ciu
i spokoju: w dzieciñstwie � srogi dozorca, w m³odo�ci � nauka, ksi¹¿ki, rozlicz-
ne kary, �szalone mi³o�ci�, w wieku dojrza³ym nabywanie bogactw i honorów
uniemo¿liwia zdobycie �s³odkiego pokoju�, a staro�æ to nie tylko fizyczne dole-
gliwo�ci, starszy cz³owiek staje siê ju¿ niepotrzebny (stary u wszystkich bywa
w pogardzeniu). Pe³ne warto�ci istniej¹ poza �wiatem, jednostka pragnie ich
i ma szansê je uzyskaæ.

Akt przemiany, decyzjê, aby ¿yæ godnie, wyobra¿a³ sobie Baka po sar-
macku, bez filozofowania, jako si³ê szlachetnego s³owa:

Odt¹d �wiat � psubrat, grzech � kanalia!
Jedna ma mi³o�æ: Jezus Maryja!15

Problematyka �mierci by³a popularna w utworach literackich od schy³ku
�redniowiecza. Okres ten oswaja³ ludzi ze zjawiskiem umierania, czyni³ �mieræ
blisk¹ ka¿demu cz³owiekowi. Du¿¹ rolê odgrywa³y tu klêski ¿ywio³owe,

14 Tam¿e, s. 242.
15 C. Hernas, Literatura baroku, Warszawa 1999, s. 257�258.
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gnêbi¹ce nieustannie ówczesn¹ ludzko�æ. By³y one uwa¿ane za wyraz gniewu
Bo¿ego i tylko do Bo¿ej ³askawo�ci móg³ siê odwo³ywaæ znêkany i przera¿ony
cz³owiek. B³aga³ wiêc Boga o lito�æ. Zaraza, g³ód, wojny, niezale¿nie od woli
ówczesnych ludzi, oswaja³y ich z widokiem �mierci, nie pozwala³y o niej zapo-
mnieæ. Nie by³y to jedyne okazje do obcowania z ni¹. Cz³owiek doby staropol-
skiej chêtnie patrzy³ na �mieræ, zw³aszcza kiedy nie grozi³a ona jemu samemu.
Publiczne egzekucje gromadzi³y mnóstwo ludzi ¿¹dnych uczestniczenia w tym
swoistym misterium. Ustawiczne przebywanie w zaklêtym krêgu �mierci nie
mog³o pozostaæ bez wp³ywu na ludzk¹ psychikê. Widmo �mierci stale zaprz¹ta³o
umys³y, �mieræ by³a tematem codziennych rozmów, my�l nie mog³a siê od niej
uwolniæ. Ku sprawom �mierci kierowa³a tak¿e zainteresowania wiernych uzna-
wana filozofia oraz nauka Ko�cio³a. Celem cz³owieka nie jest wiêc byt ziemski,
jest to tylko jeden z etapów w jego drodze do wieczno�ci. Cz³owiek-pielgrzym to
jedno z najczê�ciej stosowanych wówczas okre�leñ. �mieræ rozumiana jest jako
czynnik umo¿liwiaj¹cy nam przej�cie do stanu wiecznej szczê�liwo�ci. ¯ycie
ziemskie ma byæ przygotowaniem do ¿ycia przysz³ego, wiecznego16.

W okresie baroku wzrasta³o zainteresowanie problemem �mierci. Wyda-
wane w tym czasie poradniki dobrego umierania s³u¿y³y wiernym w przygoto-
waniu siê do ostatniej drogi ¿yciowej. Proponowane poradniki by³y wynikiem
trzech zasadniczych wp³ywów: dziedzictwa �redniowiecznej ars moriendi,
potrydenckiej koncepcji przygotowania do �mierci, wreszcie wp³ywu samych
autorów na tre�æ ich twórczo�ci. Poradniki te mia³y ju¿ wyra�nie cechy nowej
� wypracowanej po Soborze Trydenckim � koncepcji przygotowania do �mierci.
Podawano w nich normy i ich przekroczenie � grzech. Chodzi³o tu
o pokazanie s³abej i sk³onnej do z³a natury ludzkiej. Spodziewano siê wiêc, ¿e
w �mierci mo¿na upatrywaæ lekarstwa przeciw wszelkim pokusom. Poradnik
ten najczê�ciej ma charakter podrêcznej ksi¹¿eczki, niewielkiego formatu, przy
czym rozpiêto�æ w liczbie stron jest ogromna. Zasadniczo sk³ada siê on z trzech
czê�ci. W pierwszej mowa jest o przygotowaniu siê do �mierci zdrowego cz³o-
wieka, któremu podsuwa siê liczne sposoby utrzymania zbawiennej pamiêci
o �mierci; w drugiej � stara siê kierowaæ my�lami chorego cz³owieka, spodzie-
waj¹c siê, ¿e w³a�nie choroba pchnie go do bardziej pobo¿nych my�li. Najwa¿-
niejsza jest czê�æ trzecia, przeznaczona dla umieraj¹cych, a zawieraj¹ca spo-
soby zachowania siê wobec diabelskich pokus przy przyjmowaniu ostatnich
sakramentów: odpowiednie akty, modlitwy i litanie, a tak¿e propozycje czytañ
dla chorego, bêd¹cego jeszcze w stanie �wiadomo�ci17.

16 M. W³odarski, Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w., Kraków 1987,
s. 7�10.

17 G. Husza³, Przygotowanie do �mierci w XVII wieku, �Roczniki Humanistycz-
ne�, t. 31 (1983) z. 2, s. 107�109; B. Rok, Zagadnienie �mierci w kulturze Rzeczypospo-
litej czasów saskich, Wroc³aw 1991, s. 24.
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Przygotowanie czytelnika do �mierci jest obecne równie¿ w poezji Józefa
Baki. Autor wiersza pt. Rozmy�lanie o �mierci czyli Popielec, powo³uj¹c siê
na autorytety staro¿ytnych filozofów, a w�ród nich m.in. na Senekê i Cycero-
na, snuje koncepcjê warto�ci ludzkiego ¿ycia. Widoczna jest tu refleksja nad
zbyt szybko up³ywaj¹cym czasem w ¿yciu cz³owieka. Wed³ug autora
w obliczu przep³ywaj¹cego czasu zacieraj¹ siê granice miêdzy narodzinami
a �mierci¹:

Od rana a¿ do wieczora, Przysi¹g³bym, dwudziesty rok dnieje, kopê lat metryka pieje.
O lata! Jak przemijacie! Ptaków pêdem przewy¿szacie! Co tylko si³y nasta³y.
Ju¿ci cz³owiek i zgrzybia³y, ledwo z pieluch uwalniaj¹, wkrótce ca³un za�cielaj¹.
Dzi� stolarz kolebkê knuje, jutro na trunê hebluje.
Com nie rzek³, gdym w smutku brodzi³:
Szczê�liwszy, co siê nie rodzi³18.

Baka snuje chrze�cijañsk¹ i optymistyczn¹ refleksjê nad przemijaniem
ludzkiego ¿ycia. Powo³uj¹c siê na pogl¹dy filozoficzne �w. Augustyna, twier-
dzi, ¿e niejednokrotnie wiêcej m¹dro�ci ma dziecko chrze�cijañskie ni¿ filozo-
fowie pogañscy ze staro¿ytno�ci. Sam autor zapewnia czytelnika o swojej wie-
rze w zmartwychwstanie, która pomaga mu pokonaæ lêk przed �mierci¹. Cia³o
oddzieli siê od duszy i pozostanie w pustym grobie. Cz³owiek po przej�ciu na
drugi brzeg, tak jak moc¹ Bo¿¹ zosta³ ulepiony, tak te¿ w odpowiednim mo-
mencie zostanie wskrzeszony. Autor ma �wiadomo�æ, ¿e nie wszyscy wierz¹
w cia³a zmartwychwstanie, ale zapewnia, ¿e umarli za spraw¹ Boga i tak po-
wstan¹. Nie nale¿y jego zdaniem zbytnio rozmy�laæ o tym wydarzeniu, na któ-
re nie mamy wp³ywu i nie wiemy, kiedy ono nast¹pi. Swoje rozwa¿ania escha-
tologiczne koñczy Józef Baka optymistycznie:

Tak jest: Wierzê w zmartwychwstanie!
Ju¿ w weso³ym jestem stanie,
Ani siê z tego ju¿ smucê,
¯e wkrótce w proch siê obrócê.
Z prochu wziêty, w proch wrócony
I z prochu bêdê wskrzeszony!19

Wiersz ten wpisuje siê w wielowiekow¹ tradycjê polskiej ars moriendi,
która uczy³a cz³owieka przygotowañ do �mierci. Do kresu ziemskiego ¿ywota
powinny przygotowywaæ siê wszystkie stany spo³eczne. Doskonale ten w¹tek
nakre�li³ Józef Baka w wierszu pt. Uwaga �mierci wszystkim stanom s³u-
¿¹ca. Wed³ug autora cz³owiek niezale¿nie od stanu spo³ecznego powinien

18 J. Baka, Rozmy�lanie o �mierci, czyli Popielec, w: U brzegów jesieni. Antolo-
gia poezji polskiej o schy³ku ¿ycia, t. 1, wstêpem opatrzy³ ks. M. Rusiecki, wyboru
i oprac. dokona³a Z. Korzeñska, Kielce 2000, s. 22�23.

19 Tam¿e, s. 25�26.
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przygotowywaæ siê do zbli¿aj¹cej siê �mierci. Warto�ci przemijaj¹ce, takie jak
szczê�cie, honory, godno�ci, zabawy, w obliczu krucho�ci ludzkiego ¿ycia, nie
s¹ wiele warte. Nie nale¿y � jego zdaniem � przywi¹zywaæ siê do nich, gdy¿
s¹ ulotne. �wiat pe³en jest plag, krzywdy spo³ecznej, chorób, które przyczy-
niaj¹ siê do �mierci istnieñ ludzkich20.

Jednym z aspektów przygotowania cz³owieka do �mierci jest okres staro-
�ci. Staro�æ ma ró¿ne oblicza. Ale to jedno jedyne, które jawi siê we wszyst-
kich jej osobniczych wcieleniach i siêga samych jej g³êbin, naprowadza na �lad
ukrytego w niej sensu. Tak¹ uniwersaln¹ jej cech¹ jest horyzont �mierci. �mieræ
mo¿e spotkaæ i spotyka cz³owieka tak¿e w innych okresach ¿ycia, nawet jesz-
cze przed narodzeniem. Dla staro�ci jest to jednak nieodwracalna koniecz-
no�æ, ku której zd¹¿a ona nieub³aganym nurtem prze¿ywanego czasu.

Z godno�ci¹, po ludzku prze¿ywana bêdzie �mieræ, do której cz³owiek
d³ugo siê przygotowuje. Stanowi ona przecie¿ zwieñczenie wszystkich ¿ycio-
wych zadañ, stanowi fina³, metê, do której zmierzamy, zdobywaj¹c siê na ogrom-
ny wysi³ek, by osi¹gn¹æ szczytow¹ formê ¿ycia duchowego, której wykwitem
bêdzie ofiarna mi³o�æ kszta³tuj¹ca w nas zdolno�æ do umierania na co dzieñ a¿
do daru z siebie. O �mierci przypomina cz³owiekowi i do niej przygotowuje
up³ywaj¹cy czas. Poeci doskonale to oddaj¹ w swoich wierszach21.

Ksi¹dz Józef Baka w swoim wierszu pt. Starym uwaga przedstawia ró¿-
ne aspekty staro�ci cz³owieka. Porównuje ¿ycie ludzi m³odych i starszych.
Autor ma �wiadomo�æ nieub³aganego up³ywu czasu w ¿yciu ka¿dego cz³owie-
ka. Apeluje do starszego pokolenia, by pogodzi³o siê z up³ywaj¹cym czasem,
gdy¿ jest to nieuchronne. Baka przedstawia trudne aspekty schy³ku ¿ycia, gdzie
cz³owiek przede wszystkim boryka siê z zatracaniem funkcji biologicznych swego
cia³a. Wed³ug autora zadaniem starszego cz³owieka jest przede wszystkim
pogodzenie siê z losem i przygotowanie do �mierci:

Mo�ci Panie weteranie, do�æ �wiat szumi, nim ustanie: z tych szumów, rozmów
nab¹d�my, nie b³¹d�my. M³ody mo¿e, stary musi brykn¹æ, bo go kaszel dusi: w tym
leki z apteki nie radz¹. Ba! Zdradz¹ [...].
Pieni¹¿ek to bo¿ek. Panie ³ysy, Ty� od misy pierwszy w groby, do ¿a³oby: peruka
oszuka, na w³osy s¹ kosy. W oczach mary, okulary �mia³o stawi¹, nie zbawi¹, za
czasek ju¿ piasek zdrobniejesz, spróchniejesz.
Staro�æ stêka! Bo w niej mêka nieustanna: kasza, manna, choæ ¿uje, nie czuje
posi³ku w lat schy³ku.
Kwa�na mina i ponura, dziad nie st¹pi bez kostura: �mieræ wita, z lat kwita! Motyka
spotyka. Starzec �lepy oraz g³uchy, s³aby z nosa spêdziæ muchy wszak zgo³a
nie zdo³a: Jak bryknie, �Gwa³t!� krzyknie. [...] Krzywo chodzi, garb przewa¿a,

20 J. Baka, Poezje, Kraków 2002, s. 40�42.
21 M. Rusiecki, Wychowanie do staro�ci, w: U brzegów jesieni..., dz. cyt., s. XXXI�

�XXXII.
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niechaj ka¿dy mocno zwa¿a. Kto s³yszy: Szczur, myszy parada dla dziada. Wszy-
scy wiecie, dziad jak dzieciê: �mieræ przylepka, grób kolebka, ko¿uszki w pieluszki
sposzyje, spowije.
W grobie dobrze do�æ na dziada, bo ucichnie wszelka biada: nie mêka, nie stêka,
nie licho, �pi cicho22.

W podobnym tonie utrzymany jest równie¿ wiersz Baki pt. M³odym
uwaga. Autor u�wiadamia m³odemu pokoleniu, ¿e �mieræ nie wybiera, mo¿e
bowiem zaskoczyæ niezale¿nie od wieku. Jego zdaniem cz³owiek powinien mieæ
czas na rozwa¿anie prawdy, ¿e ¿ycie jest kruche, a �mieræ jest bram¹ do ¿ycia
wiecznego. Do wieczno�ci nale¿y przygotowaæ siê poprzez pokuty, ja³mu¿nê,
dobre uczynki. �mieræ m³odego cz³owieka jest ostrze¿eniem dla m³odych i przy-
pomnieniem, i¿ miar¹ ¿ycia nie jest ilo�æ lat, lecz zas³ugi i dobre czyny. Baka
apeluje do m³odzie¿y, aby podczas zabaw towarzyskich by³a przygotowana na
spotkanie ze �mierci¹. Uwa¿a, ¿e nale¿y dobrze wykorzystaæ dany cz³owieko-
wi czas. Szkoda bowiem czasu na igraszki i swawole:

Za igraszkê �mieræ poczyta, gdy z grzybami rydze chwyta: na dêby ma zêby, na
szczepy ma sklepy. Cny m³odziku, migdaliku, czerstwy rydzu, �lepowidzu, kwiat
mdleje, wiêdnieje. Byæ w kresie, Czerkiesie.
Ej, dziateczki! Jak kwiateczki powycina, Was pozrzyna �mieræ kos¹ z lat ros¹, gdy
wschody, zachody.
Wszak poranek od wieczoru, niedaleki bez pozoru, dzieñ z noc¹ karoc¹ t¹¿ d¹¿y,
�wiat kr¹¿y [...].
Tobie w g³owie skoki, tany, charty, ¿arty na przemiany: �mieræ kroczy, utroczy jak
ptaszka nie fraszka! W �lep¹ babkê, gdy �mieræ skacze. O! Czy jeden m³odzik
p³acze? Jej dygi z³e figi niestrawne, do�æ dawne [...].
Kawalerze w piêknej cerze, na twe stany chcesz odmiany? Odmiana, ¿e� z Pana,
brat ³ata, gdy fata! Kawalerów �mieræ szyderca zrywa gwa³tem i z kobierca: ³opata
przeplata wesele w ³ez wiele. Nie b¹d� sad³em czy jak mas³o: niejednemu ¿ycie
zgas³o! Wszak mówi¹, ¿e ³owi¹ tak dudków bez skutków. ¯ywe srebro, paliwoda,
na igraszki czasu szkoda: Czas drogi! S¹d srogi! Co minie, up³ynie. Nie dopêdzisz
wczora cugiem. Nie wyorzesz jutra p³ugiem. Minê³o, zniknê³o! Bez zwrotu, po-
wrotu23.

Przygotowanie cz³owieka na spotkanie ze zbli¿aj¹c¹ siê �mierci¹ w Pol-
sce czerpa³o wzorce z filozofii i kultury europejskiej. W okresie baroku na polu
tym szczególnie wyró¿niali siê jezuici, którzy chcieli oswoiæ ludzi ze sztuk¹
umierania. Wizualne przedstawienia �mierci wi¹za³y siê z ówczesn¹ mentalno-
�ci¹. Jest to szczególnie widoczne w sztukach plastycznych czeskiego baroku,
który czerpa³ inspiracjê z wzorców w³oskich lub wiedeñskich. Mentalno�æ
ta obejmowa³a wiarê w cuda relikwii �wiêtych oraz realizm cia³a ludzkiego

22 J. Baka, Poezje, dz. cyt., s. 43�46.
23 Tam¿e, s. 47�50.
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i eksponowanie go z przesadn¹ niekiedy teatralno�ci¹. Dla barokowych poka-
zów fascynacja cia³em oraz jego w³a�ciwo�ciami i indywidualnymi czê�ciami
o�miela³a barokowych pisarzy do nazywania lub opisywania cia³a ludzkiego
w nowy sposób. Czêsto ta fascynacja by³a manifestowana w konwencji dzi-
wacznej, niepojêtej lub wstrêtnej, aby osi¹gn¹æ nowoczesne �rodki ekspresji.
Zwyk³e pozosta³o�ci dzie³ literackich lub kontynuowane u¿ycie przedmiotów
religijnych niekoniecznie udowadniaj¹, ¿e barokowa mentalno�æ utrzymywa³a
siê w�ród tych, którzy pisali lub odprawiali praktyki religijne. Z³o¿onym proble-
mem historycznym jest brak dowodów na to, ¿e wiêkszo�æ niewykszta³conych
ludzi wierzy³a. Trudno dzi� racjonalnie zrozumieæ, którzy XVIII-wieczni jezuici
odró¿niali uzasadnion¹ pobo¿no�æ, wyra¿an¹ za pomoc¹ zatwierdzonych
kultów, od naruszania niebezpiecznych praktyk, zwi¹zanych z konserwacj¹
anatomiczn¹ ludzkiego cia³a. Inn¹ cech¹ barokowej pobo¿no�ci by³a, jak nie-
gdy�, tendencja ku ascetycznemu poni¿eniu cz³owieka. Ten ascetyzm istnia³
i spotyka³ siê z barokowym pokrewieñstwem dla zmys³owego �wiata. Mo¿na
zauwa¿yæ tu zwi¹zek miêdzy ascetyzmem a cudowno�ci¹ cia³a, który ilustro-
wa³ pomost miêdzy piek³em a ziemi¹24.

Józef Baka w wierszu pt. Uwaga o wieczno�ci przedstawi³ swoje roz-
wa¿ania na temat przemijania i zmierzania cz³owieka do wiecznej Ojczyzny.
Uwa¿a, ¿e wszystko na tym �wiecie przemija, nic nie trwa. Czas jest katego-
ri¹, która wyznacza cykle w ¿yciu cz³owieka. Cz³owiek doby baroku mia³
poczucie up³ywaj¹cego czasu. Autor snuje refleksje na temat wieczno�ci. Uto¿-
samia szczê�liwo�æ z wieczno�ci¹:

W pielgrzymstwie �wiat ten ustawnie kr¹¿ê, nie wiedz¹c dok¹d. Atoli d¹¿ê ka¿dej
minuty. Lata, miesi¹ce, dni i godziny mijaj¹c daj¹ znaæ, ¿e terminy tu¿ tu¿ zbli¿aj¹,
do których doj�æ muszê, jednak nie dojdê, chocia¿ wysuszê my�l m¹ o onych.
W nastêpuj¹cej co te¿ wieczno�ci czeka miê w onej nieprze¿ytno�ci? Co mam
rokowaæ? Bóg miê upewnia i uczy wiara, przyk³ady twierdz¹, nie sen, nie mara,
wierzyæ nale¿y, ¿e s¹ dwie drogi do niej nam dane, ale na której ja siê zostanê?
To utajono! Szczê�liwo�æ wieczna, trwa³e wesele, w dziedzictwie nieba. A nade
wszystkie uszczê�liwienia, zyski rozkoszy i dobre mienia Bóg serca meta25.

Przedstawiony w tym wierszu motyw serca jako drogowskazu ¿yciowego
mo¿e mieæ �ród³o w pogl¹dach filozoficznych Blaise�a Pascala. Serce jest
uznawane za centrum ¿ycia religijnego i moralnego, decyzji i postanowieñ, dzia-
³ania cz³owieka jako osoby duchowej.

�Serce� � to w³a�ciwa cz³owiekowi zdolno�æ poznawania rzeczy nad-
przyrodzonych. Istnieje �porz¹dek serca�, ró¿ny od porz¹dku rozumu, który

24 P. Shore, The Eagle and the Cross. Jesuits in Late Baroque Prague, Saint
Louis 2002, s. 64�69.

25 J. Baka, Poezje, dz. cyt., s. 15.
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uczeni sk³onni s¹ uwa¿aæ za jedyny. Pascal pisa³: Serce ma swoje racje, któ-
rych rozum nie zna26.

�wiat widziany oczami Józefa Baki SJ jest pe³en wizji, snów, lêków,
koszmarów o dalsze losy cz³owieka. Jego poezja przedstawia problematykê
przemijania ludzkiego ¿ycia w niekonwencjonalny sposób, który by³ niekiedy
zabawny. Aleksander Wat napisa³, ¿e Baka w swej formie poetyckiej przekro-
czy³ próg poezji niemo¿liwej oraz ramy jezuickiego baroku.

Na tle tej poezji, która coraz dobitniej bêdzie g³osi³a potêgê z³a i grzechu,
na tle tej poezji nihilistycznej, fatalistycznej i katastroficznej, ów jasny obraz
niezm¹conej harmonii �wiata, kontemplacja jego piêkna, wizja mi³osiernego
Boga � zdumiewaj¹27.

Zakoñczenie

Podsumowuj¹c filozoficzne rozwa¿ania nad twórczo�ci¹ poetyck¹ ks.
Józefa Baki SJ, nale¿y stwierdziæ, ¿e poeta ten, przedstawiaj¹c problematykê
przemijania ludzkiego ¿ycia i �mierci, zwraca³ równie¿ uwagê na warto�æ
i sens ¿ycia cz³owieka. Pogarda �wiata obecna w poezji barokowej prowadzi³a
do formu³owania postulatów ucieczki od niego, do spojrzenia w g³¹b siebie,
przemiany wewnêtrznej, doskonalenia moralnego cz³owieka. Cz³owiek wed³ug
Baki, ¿yj¹c w tym nieprzyjaznym sobie �wiecie, ma �wiadomo�æ, ¿e marno�æ
ziemskiej egzystencji cz³owieka jest przemijaj¹ca. Jednak poeta problem
przemijania przedstawi³ za pomoc¹ humoru i odpowiednich �rodków ekspresji,
które nie wydaj¹ siê czytelnikowi a¿ tak straszne.

W swej twórczo�ci poetyckiej ks. Józef Baka SJ doskonale po³¹czy³ filo-
zofiê przemijania i eschatologiê. Poezja ta daje cz³owiekowi nadziejê na ¿ycie
wieczne i zmartwychwstanie, ale sk³ania równie¿ do refleksji nad popraw¹
w³asnego ¿ycia ziemskiego.

26 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2, Warszawa 2001, s. 59.
27 A. Czy¿, Józef Baka � poeta jezuicki, s. 46�47.
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Summary

THE VALUES AND THE SIGNIFICANCE OF LIFE

IN POETRY JOSEPH BAKA�S SJ (1707�1780)

This article describes the values and the significance of life in poetry Joseph
Baka�s SJ (1707�1780). In his works is introduced a new conception of death. The man
of epoch Baroque was afraid of death. The Baka�s poetry gives man�s hope for eternal
life and for resurrection. This poetry inclines to reflection over betterment of the own
eartly life. The time is a category which delimites the cycles in human life. The man
Baroque�s had the consciousness of the lapsed time. This author indentified the hap-
piness with the eternity.

In own poetry the priest Joseph Baka SJ excellently linked the philosophy
lapse of time with the eschatology. Attention was paid to the style and the language
of Jesuit�s poet.

Dr Agnieszka SMOLIÑSKA � ur. 1974 r. w Lidzbarku Warmiñskim, dr nauk
humanistycznych w zakresie historii. G³ówne zainteresowania badawcze: historia kul-
tury, historia filozofii, stosunki polsko-w³oskie od �redniowiecza do XVIII wieku.
Obecnie jest adiunktem w Instytucie Edukacji Szkolnej Uniwersytetu Humanistyczno-
-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.
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Ks. Zbigniew Trzaskowski � Kielce

TEOLOGIA I LITERATURA

W KRÊGU MORALNYCH WYZWAÑ

Narracyjno�æ stanowi podstawow¹ formê literatury, natomiast opieranie
siê na koherentnym wnioskowaniu � teologii. Autentyzm opowiadania czêsto
przeciwstawiony zostaje prawdzie argumentu, poprzez to jednak dokonuje siê
proces kompensacji lub waloryzacji ró¿nych fenomenów. Literatura jako obra-
zowa interpretacja do�wiadczenia prowadzi do linii horyzontalnej wiary. Do-
chodzimy ³atwo do takiego stwierdzenia, widz¹c w jakiej rozci¹g³o�ci Ko�ció³
wykorzystuje dzi� w praktyce duszpasterskiej �ród³a literackie. Pobie¿ny na-
wet wgl¹d w podrêczniki religii, czasopisma homiletyczne, gazety ko�cielne,
materia³y u³atwiaj¹ce przygotowanie liturgii pozwala dostrzec zdumiewaj¹c¹
wrêcz obecno�æ tekstów literackich.

Teologia i przepowiadanie Ko�cio³a dopuszczaj¹ do �ryzyka wiary� z pomo-
c¹ obrazów, zaczerpniêtych z bogactwa Objawienia i umieszczonych w relacji
do obrazów literackich. Hans Urs von Balthasar widzi miejsce literatury
w �nauce postrzegania� (Erblickungslehre), której przedmiot stanowi zwraca-
nie uwagi na tajemnicê Boga poza granic¹ rzeczywisto�ci; teologii natomiast
przypada w udziale �nauka zachwytu/ekstazy� (Entrückungslehre), zdolna wy-
kazaæ, ¿e poszukuj¹c¹ percepcjê mo¿na podnie�æ do rangi spotkania i spe³nie-
nia. W ten sposób Chrystus sta³by siê widzialny jako ikona [aaaa] prawdziwy
obraz Boga i cz³owieka, skrywaj¹cy wszystkie ludzkie wyobra¿enia, spe³niaj¹-
cy i uwalniaj¹cy je dla prawdy. Je�li tak powstaje nowy jêzyk religijny, wów-
czas �wzrasta równie¿ Wybawca� (�wächst das Rettende auch�)1.

Twórcy literatury pytaj¹ o pierwotne zaufanie cz³owieka potrzebne od
dziecka, by odnale�æ udan¹ egzystencjê. Sk¹d pochodzi zgoda na �wiat, ci¹gle
wkraczaj¹ca do wszystkich pojedynczych dzia³añ cz³owieka i mówi¹ca ¿yciu
�tak� wbrew ca³ej negatywnej stronie ludzkiego do�wiadczenia? Przy tym ta

1 H. Urs von Balthasar, Herrlichkeit, t. 1: Schau der Gestalt, Einsiedeln 1961,
s. 118.
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pierwotna i uprzedzaj¹ca zgoda na ca³o�æ �wiata nie oznacza prostego po-
twierdzenia zaistnia³ych faktów. Pierwotne �tak� na pod³o¿u ludzkiej egzy-
stencji odwa¿a siê wie�æ spór z przeciwno�ciami i gro�nymi si³ami makroko-
smosu, oznacza wiêc wszystko tylko nie zachowawczo�æ. Wiara radykalna
oznacza afirmacjê �wiata nie znajduj¹cego siê jeszcze w stanie równowagi,
który jednak w³a�nie dziêki ludzkiemu zaanga¿owaniu mo¿na stopniowo zmie-
niaæ na lepsze. Teologia to �my�l¹ca wiara�, która znajduje spe³nienie nie tylko
w wysublimowanych paradygmatach wspó³czesnych dociekañ naukowych, lecz
równie¿ w wielu postaciach i sposobach dokonania duchowego otwarcia i uczy-
nienia zrozumia³¹ dla cz³owieka rzeczywisto�ci transcendentnej. W tym sensie
literatura religijna, przepowiadanie, sztuka ko�cielna posiadaj¹ wymiar teolo-
giczny, wbrew przyzwyczajeniu wielu ludzi do zastrzegania pojêcia �teologii�
wy³¹cznie dla refleksji i badania wiary za pomoc¹ metod naukowych2.

Teologia u�wiadamia nam, ¿e ca³a nauka pomimo jej niezbêdno�ci stanowi
wielko�æ wyprowadzon¹. Mo¿liwo�ci techniczne oraz zdaj¹ca siê byæ nieskoñ-
czon¹ potêga konstrukcji i produkcji pozwalaj¹ ludziom ³atwo zapominaæ o tym,
w jak du¿ym stopniu ca³a cywilizacja naukowa, przynajmniej w punkcie for-
mu³owania problemów, wywodzi siê z �rzeczy z góry okre�lonych�. W teologii
my�lenie nie mierzy siê z samym sob¹. Teologia objawia na swój sposób
i radykalnie bycie zdanym na � sformu³ujmy to neutralnie ��przedmioty poza
nimi samymi�. Tak, to w³a�nie stanowi g³êbok¹ osobliwo�æ teologii, ¿e uczy siê
ona sama g³êbiej rozumieæ w³asne ubóstwo, a w ci¹g³ym podporz¹dkowaniu
siê pozostaje jednak nauk¹, tzn. nie obawia siê ¿adnego pytania i nie unika
¿adnego problemu.

Literatura wskazuje teologii przyk³ady konkretnego do�wiadczenia religij-
nego w konkretnej ludzkiej rzeczywisto�ci. Teologia natomiast zapewnia twór-
com literatury wgl¹d w swój aktualny obszar w³asnych zadañ; rezultaty mo¿e
przedstawiaæ tak, aby informowaæ ludzi pióra w obszarze percepcyjnym, my-
�lowym i przedstawiaj¹cym o religijnym odniesieniu ich tekstów. Nale¿y to do
zadañ ju¿ ukonstytuowanej teologii literatury. Nowoczesne spo³eczeñstwo ma
okazjê przynajmniej poznaæ, ¿e teologia literacka mo¿e byæ �przydatna� w pro-
cesie u�wiadomienia mu w³asnego rodowodu oraz w przezwyciê¿aniu proble-
mów moralnych zwi¹zanych z kszta³towaniem jego tera�niejszo�ci i przysz³o�ci.

W zgodnym z sumieniem poszukiwaniu prawdy jest autor, bezpo�rednio
utrwalaj¹cy do�wiadczenia z sob¹ samym i lud�mi, �wiatem i Bogiem; upa-
miêtniaj¹cy sam¹ okoliczno�æ, bezpo�rednio przedmiot, to znaczy uczciwie
i oryginalnie, tak jak on widzi rzeczy, jak je wydaje na �wiat w procesie tworze-
nia. Bez wzglêdu na ból, jaki przynosi z sob¹ akceptacja prawdy. Bez cenzury
w odniesieniu do osobistych korzy�ci i strat, mo¿liwie bez przek³amañ wskutek

2 W. Hopfgartner, Das rettende Wort. Versuch einer Zusammenschau von Litera-
tur und kirchlicher Verkündigung, Wien 1995, s. 1.
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stereotypów percepcji i klisz jêzyka. Bez retuszu w odniesieniu do opinii pu-
blicznej i doktrynalnej regulacji jêzykowej. Literatura wychodzi od bezpo�red-
niego do�wiadczenia, wynikaj¹cego z konfrontacji cz³owieka z wewnêtrzn¹
oraz zewnêtrzn¹ rzeczywisto�ci¹, aby doj�æ do krytycznych opisów i nowych
projektów. W teologii prawdy Objawienia uchodz¹ za aksjomaty wyprowa-
dzenia rzeczywisto�ci.

W wielu tematach literatura zdaje siê byæ obecnie naturalnym sprzymie-
rzeñcem przepowiadania Ko�cio³a, obydwu zjawiskom przy�wieca wszak
wspólny cel: odzyskanie lub rozbudzenie humanitas. Tak literatura jak i prze-
powiadanie Ko�cio³a sprzeciwiaj¹ siê totalitaryzmowi i manipulacjom, ostrze-
gaj¹ przed bezkrytycznym odbiorem tre�ci mediów i przed pogr¹¿aniem siê
w mentalno�ci konsumpcjonizmu, budz¹ wspó³czucie dla losu outsiderów
i zapomnianych, przeciwdzia³aj¹ wypieraniu �wiadomo�ci �mierci i w ci¹gle
odnawianej formule pytaj¹ o sens egzystencji, Transcendencjê i eschatologiê.

Wspólny kr¹g zainteresowañ literatury i teologii nie liczy zbyt wielu lat.
Do lat piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku naprzeciw siebie sta³y: hermetyczny
�wiat jêzyka teologii (du¿¹ rolê w izolacji odegra³a ³acina) i �wiat jêzyka ludo-
wej religijno�ci. Z perspektywy kulturowej nie by³o ¿adnej mo¿liwo�ci owoc-
nego publicznego dialogu w wymiarze literackim. Dopiero Sobór Watykañski
II zapocz¹tkowa³ i usankcjonowa³ otwarcie siê teologii na literaturê. W Kon-
stytucji Gaudium et Spes Ko�ció³ doceni³ rolê literatury w kszta³towaniu
humanitas. W rozdziale po�wiêconym kulturze3 znajdujemy sformu³owanie
o istotnym dla naszej analizy znaczeniu:

Na swój sposób tak¿e literatura i sztuka maj¹ wielkie znaczenie dla ¿ycia Ko�cio³a.
Usi³uj¹ one bowiem daæ wyraz przyrodzonemu uzdolnieniu cz³owieka, jego pro-
blemom i do�wiadczeniom w d¹¿eniu do poznania i doskonalenia siebie oraz �wia-
ta; staraj¹ siê ukazaæ stanowisko cz³owieka w historii i w ca³ym �wiecie, jego nêdze
i rado�ci, o�wietliæ potrzeby i mo¿liwo�ci ludzi oraz naszkicowaæ lepszy los cz³o-
wieka. W ten sposób literatura i sztuka mog¹ podnosiæ wzwy¿ ¿ycie ludzkie, przed-
stawiane w ró¿norakich formach, stosownie do czasów i miejsc4.

Zwróæmy uwagê na dwie my�li przewodnie tekstu soborowego. Primo:
literatura � jak ka¿da sztuka � jest autoportretem i autokreacj¹ cz³owieka,
odzwierciedleniem transcendentnego wymiaru jego istoty. Secundo: literatura
przede wszystkim powinna zachowaæ autonomiê, byæ do koñca sob¹. Nie mo¿na
stosowaæ wobec niej kryterium bycia za wszelk¹ cenê w zgodzie z teologi¹.
W ten sposób istnieje mo¿liwo�æ owocnego spotkania i dialogu Ko�cio³a z lite-
ratur¹ (i vice versa) w przestrzeni rzeczywistej wolno�ci. Muzy mog¹ wiêc �

3 W jego redakcji czynnie uczestniczy³ kardyna³ Karol Wojty³a, poeta i dramato-
pisarz, pó�niejszy papie¿ Jan Pawe³ II.

4 KDK, nr 62.
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u¿yjê tej metafory � zasi¹�æ przy jednym stole ze �wiêtymi. Jan Pawe³ II
czêsto podczas spotkañ z literatami, naukowcami i artystami w Wiedniu
podkre�la³, ¿e Ko�ció³ potrzebuje w przepowiadaniu literatury, teatru i sztuki,
nie w celu tylko dodatku, ilustracji, lecz �wiêkszego i g³êbszego do�wiadczenia,
czym jest conditio humana, blask i nêdza cz³owieka�5.

Teologia literatury musi wykazaæ troskê o to, aby konkretny cz³owiek
historii móg³ do�wiadczaæ we wszystkich obszarach ¿ycia i miejscach rzeczy-
wistego pobytu w³asnej potêgi oraz zmieniaj¹cej byt si³y wiary. Jest tak wiele
rzeczy wydaj¹cych siê dla konkretnego zrozumienia ludzkiego istnienia nic
nieznacz¹cymi, niedostêpnymi, niemo¿liwymi do zrealizowania i tym samym
�beznadziejnymi� lub pozbawionymi sensu, czêsto straszliwymi. W swych naj-
przeró¿niejszych stadiach i stopniach rozwoju my�lenie teologiczne nie zako-
rzenia siê tak po prostu, jak to zawsze pojmowano, lecz otwiera siê samo
w sposób transcendentny na dotychczas nieprzetarte szlaki, stwarza nowe mo¿-
liwo�ci relacji miêdzy przeciwstawnymi tre�ciami, poszerzaj¹c dotychczaso-
we horyzonty ¿yciowe lub widnokr¹g wiary.

W odró¿nieniu od innych religii chrze�cijañstwo stworzy³o i wspiera³o
w znanym nam obecnie sensie racjonaln¹ postaæ teologii. Fenomen, który
w metodologicznie przemy�lanej postaci w okresie szczytowego rozwoju scho-
lastyki przyj¹³ okre�lenie �teologia�, ale w zasadniczej to¿samo�ci równie¿ mo¿e
byæ tak nazywany w innej postaci, spotykamy jedynie w chrze�cijañstwie. Tego
swoistego faktu historycznego nie mo¿na zrównaæ z rzekomo ogóln¹ zasad¹,
zgodnie z któr¹ w pewnych warunkach wystêpuje w historii religii teologia.
Znaki, które mo¿na by przytoczyæ na poparcie tego stwierdzenia, nie trafiaj¹
w sedno zjawiska, daj¹cego siê okre�liæ mianem teologii: mianowicie, ¿e wiara
z samej siebie nalega na zrozumienie w sposób odpowiedni do sytuacji, jak¹
chcemy zrozumieæ. W istocie wiary chrze�cijañskiej tkwi wiêc przyczyna czy-
ni¹ca teologiê zjawiskiem mo¿liwym i koniecznym6.

Wychodz¹c z najg³êbszego zrozumienia wiary, jej rozwoju nie umo¿liwia
pseudoreligijna ezoteryka oderwana od �wiata, pseudomistyka czy przesi¹k-
niêty kwietyzmem �wiatopogl¹d, lecz o¿ywiona dyskusja ze �wiatem histo-
rycznym i jego uwarunkowaniami. Przes³anie wiary nale¿y poddaæ radykalnej
i nieub³aganej konfrontacji z konkretnym zrozumieniem �wiata i egzystencji
cz³owieka. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e w tym punkcie literatura winna stawiaæ
pytania, by ods³oniæ zawê¿one punkty widzenia. Pisarz mo¿e zdemaskowaæ

5 Jan Pawe³ II, Przemówienie do przedstawicieli �wiata nauki i sztuki w wiedeñ-
skim centrum kongresowym Hofburg, 12. wrze�nia 1983 roku, w: �L�Osservatore
 Romano�, [wydanie tygodniowe w jêzyku niemieckim] z 21. wrze�nia 1983, s. 16.

6 Jest rzecz¹ nieuniknion¹, ¿e wiarê chrze�cijañsk¹ w procesie dochodzenia (sub-
limacji) do teologii kszta³towa³o ka¿dorazowo inne pojêcie nauki. Nie poddajê tego
zagadnienia wnikliwej analizie, trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e historiê nauki i teorii nauko-
wej a¿ do czasów nowo¿ytnych wspó³kszta³towa³a teologia.
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czaruj¹c¹ si³ê oszukañczego pozoru, potocznych �opinii� i �solidnych intere-
sów�. Niezachwiane diagnozowanie broni siê przed parali¿uj¹c¹ przewag¹
czystych faktów i pozwala wskazaæ na coraz to wiêksze mo¿liwo�ci zasadni-
czej �otwarto�ci� konkretnego bytu historycznego. On musi sobie najpierw
ka¿dorazowo stworzyæ i pozwoliæ sobie ofiarowaæ, w³a�nie teraz, kiedy my�le-
nie w kategoriach wiary stwarza lub otwiera swobodê dzia³ania, umo¿liwiaj¹-
c¹ ³askawe zwrócenie siê Boga do cz³owieka. W ten sposób powinno siê za-
chowaæ swobodny i otwarty horyzont dla nadej�cia Boga. Teologia literacka
winna sama w sobie byæ �krytyczna� w pierwotnym tego s³owa znaczeniu
i potrafiæ rozró¿niaæ miêdzy rzeczywisto�ci¹ a pozorem, prawd¹ a zmy�le-
niem. Tu widaæ wyra�nie, ¿e pojmuj¹ca siê w sposób archetypiczny wiara
oznacza wgl¹d, odpowiedzialno�æ a ostatecznie � konieczno�æ zdania rachun-
ku. Przes³anie chrze�cijañskie w kontek�cie konkretnego �wiata równie¿ im-
plikuje dialog teologii z literatur¹. W tym sensie dyskurs ten nie jest ¿adnym
nowoczesnym wymys³em, lecz stanowi nieodzown¹, fundamentaln¹ przes³an-
kê dociekañ teologicznych w ogóle.

Literatura staje siê obroñc¹ cz³owieka i jego praw w rozumieniu Objawie-
nia. Wolno pytaæ wiêcej i w sposób bardziej radykalny, dok³adniejszy i bardziej
krytyczny ni¿ gdziekolwiek indziej, dlatego ¿e tutaj �przemawia Bóg�. To, co
niektórym postronnym obserwatorom wydaje siê �racjonalizmem� i �pych¹�
teologii � nie zaprzeczam, ¿e co� takiego nie istnieje � stanowi w gruncie
rzeczy wyra¿anie niezbitej pewno�ci teologa: S³owo Bo¿e w swym nieskoñ-
czonym bogactwie i w niewyczerpalnej mnogo�ci nie ulega pomniejszeniu
wskutek ludzkich poszukiwañ zrozumienia oraz nie daj¹cych siê wykluczyæ
w¹tpliwo�ci. Tekst Gaudium et Spes wyra¿a ten tok rozumowania w s³owach:

Poza tym zachêca siê teologów, ¿eby przy zachowaniu metod i wymogów w³a�ci-
wych nauce teologicznej wci¹¿ szukali coraz to bardziej odpowiedniego sposobu
podawania doktryny ludziom sobie wspó³czesnym; bo czym innym jest sam de-
pozyt wiary, czyli jej prawdy, a czym innym sposób jej wyra¿ania przy zachowaniu
jednak tego samego sensu i znaczenia. W duszpasterstwie nale¿y uznawaæ i sto-
sowaæ w dostatecznej mierze nie tylko zasady teologiczne, lecz tak¿e zdobycze
nauk �wieckich (...)7.

Otwarcie Ko�cio³a na kulturê ma w tle wyra�ny proces duchowo-histo-
ryczny, okre�lany obecnie � prawie zgodnie � mianem �postmodernizmu�.
Przedstawiciele ponowoczesno�ci odwracaj¹ siê od pojêciowo-systematycz-
nej interpretacji �wiata, wyra¿aj¹ nieufno�æ wobec zamkniêtego spojrzenia na
�wiat � obojêtnie jakiej tre�ci, czy to materialistycznej, idealistycznej czy scho-
lastycznej. Pod wp³ywem Fryderyka Nietzschego i Zygmunta Freuda my�li-
ciele ró¿nych proweniencji przyst¹pili do destrukcji �monopolu racjonalno�ci�

7 Gaudium et Spes, nr 62.
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naukowo-pojêciowego rozumu. Podstawow¹ funkcjê literatury widz¹ w osi¹-
gniêciu jak najwy¿szego stopnia samo�wiadomo�ci i samoekspresji. Ekspe-
ryment, zabawa stylem i eklektyzm form pokazuj¹ odleg³o�æ od prawdy
pojedynczo rozpatrywanych konwencji literackich. Wszelkie przejawy dotych-
czasowej sztuki, podane w w¹tpliwo�æ, okazuj¹ siê nieprawdziwe. Jedynie
�wiadomo�æ konwencji i uwra¿liwienie na ni¹ odbiorcy umo¿liwia stworzenie
czego� bliskiego istocie rzeczy. Przekaz literacki stanowi � uwzglêdniwszy
wolno�æ od jakichkolwiek apriorycznych prawd � formê intelektualnie wyrafi-
nowanej gry z czytelnikiem. Autonomiê warunkuje oczyszczenie z wszelkich
stereotypów i zabobonów, dotarcie do prawdziwego sensu zabobonów. Etyka
oznacza jednostkowy wybór. Pojêcia s³u¿¹, tak brzmi g³ówny zarzut post-
modernistów, nie odkrywaniu rzeczywisto�ci, lecz tylko jej zdominowaniu.
Definicje dystansuj¹ rzeczywisto�æ i podporz¹dkowuj¹ realia instrumentalnym
celom8. W jednej ze swoich najbardziej mrocznych wizji Max Horkheimer
i Theodor Adorno pisz¹ w nale¿¹cej ju¿ do kanonu literatury Dialektyce O�wie-
cenia9, ¿e pokonany przez produkcjê i konsumpcjê rozum uczyni³ ludzi
�tendencyjnymi� (tendenziell) i znowu podobnymi do ��wiata do�wiadczeñ
p³azów� (�Erfahrungswelt der Lurche�)10. Analogiczn¹ krytykê znajdziemy
w twórczo�ci Martina Heideggera, stawiaj¹cego zarzut �zapomnienia bycia�
(Seinsvergessenheit) ca³ej zachodniej tradycji my�lenia11. Francuski nurt kry-
tyki rozumu spotykamy u Alberta Camusa, Michela Foucaulta i Emmanuela
Lévinasa. Krytycy nowo¿ytnego rozumu s¹ zgodni w jednym: pierwotna, glo-
ryfikowana przez O�wiecenie jedno�æ rozumu i wolno�ci zosta³a z³amana.
Rozum jawi siê w dwudziestym wieku jako niewolnik w³adzy, �zaplanowanego
wystêpku�, konsumpcjonizmu oraz przemys³u rozrywkowego, bêd¹cego roz-
budowanym systemem kontroli nad spo³eczeñstwem i narzêdziem ogranicza-
nia prawdziwej ekspresji artystycznej.

Spadek si³y przekonywania systematycznej argumentacji wykazuje
równie¿ wsteczne oddzia³ywanie na teologiê. Jan Pawe³ II mówi³ o tym, ¿e
w duchowych uwarunkowaniach naszej epoki narracyjna ekspozycja wiary
nabiera wiêkszego znaczenia ani¿eli pojêciowa demonstracja. Nowoczesny
cz³owiek woli s³uchaæ �wiadków ni¿ nauczycieli; je�li jednak daje pos³uch na-
uczycielom, to wy³¹cznie dlatego, ¿e widzi w nich �wiadków. Tym samym
trafili�my na trop innego wymiaru religijnej problematyki jêzykowej, stanowi¹-
cej ca³o�æ zagadnienia instytucji, czêsto streszczanej w ha�le �Jezus tak � Ko�ció³

8 A. Wellmer, Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne. Vernunftkritik nach
Adorno, Frankfurt am Main 1985, s. 50.

9 M. Horkheimer und Th. Adorno 1969, Dialektik der Aufklärung. Philosophi-
sche Fragmente, Frankfurt am Main 1969.

10 Tam¿e, s. 43.
11 Por. M. Heidegger, Platons Lehre von der Wahrheit. Mit einem Brief über den

�Humanismus� (1947), Bern 1975.
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nie�. Instytucja wskutek koniecznego przymusu przyjmuje wiêksze zobowi¹-
zania wobec jêzyka schematów pojêciowych, zachowuj¹cego przecie¿ do�wiad-
czenia w formie ustrukturyzowanej. Doznania jednostkowe czêsto przekra-
czaj¹ jednak tre�ci ukryte pod pojêciami systemu. St¹d obecnie ten pralêk
wielu osób przed nieodnalezieniem indywidualnego jêzyka w instytucji
i zdegradowaniem w³asnego cz³owieczeñstwa obowi¹zuj¹cym w jej obrêbie
s³ownictwem. Walka o blisko�æ do�wiadczenia jest szczególn¹ oznak¹ jêzyka
literackiego, pojêcia natomiast musz¹ byæ najpierw ponownie przekazane do
sfery do�wiadczenia. W tym obszarze znajduje siê z pewno�ci¹ wa¿ne zadanie
przepowiadania Ko�cio³a, stwarzaj¹ce relacjê miêdzy do�wiadczeniem a sfor-
mu³owan¹ prawd¹ wiary.

Je�li poezja stanowi swobodny wyraz tego do�wiadczenia, werbalizuj¹cy
prawdê nieskrêpowan¹ ¿adnym systemem, niech mi wolno bêdzie wspomnieæ,
¿e jêzyk Jezusa mo¿e uchodziæ za paradygmat takiej komunikacji jêzykowej.
Kunszt mowy Jezusa, literacka jako�æ przes³ania Mistrza z Nazaretu nigdy nie
usz³a uwadze egzegezy, ostatnio jednak ponownie znajduje siê w centrum uwagi
hermeneutów12. Najwy¿szy stopieñ jêzykowego kunsztu Jezusa znajdziemy
w nadzwyczajnej mocy obrazu i w niepowtarzalnych przypowie�ciach. Para-
bole unaoczniaj¹ przes³anie w zaczerpniêtych ze �wiata do�wiadczeñ obra-
zach. Alegorie moralno-dydaktyczne � dziêki zmys³om � u³atwiaj¹ rozpozna-
nie prawdy, któr¹ �ci�le ogarnia naturalny rozum ludzki. Przypowie�ci Jezusa
charakteryzuje bezpo�rednia si³a przekonywania13. Zmys³owa prawda obrazu
dociera bezpo�rednio do cz³owieka, wkracza w �wiat ludzkiej wyobra�ni i po-
maga odnale�æ kierunek rodz¹cym siê we wnêtrzu uczuciom. Posiada wiêc
wiêksz¹ si³ê oddzia³ywania ni¿ abstrakcyjna definicja. Jedynie zmys³owa praw-
da, nie pojêcia, jest nas w stanie porwaæ, wzruszyæ, przestraszyæ.

Johann Georg Hamann, wielki krytyk my�lenia pojêciowego, uto¿samia
pojêcie z �abstrakcj¹�, czym� wyprowadzonym od zmys³ów, i okre�la mianem
�ciemiê¿enia� (�Schinden�)14. Argumentacja pojêciowo-naukowa ukierunkowana
jest zawsze na zwi¹zki przyczynowe, natomiast obraz � cytuj¹c Hansa Jonasa �
�wyjêty z relacji przyczynowych rzeczy�, �stworzy³ cieñ stawania siê z samego
siebie� i jest równie¿ pozbawiony �strumienia rozwoju obserwatora�15. Poprzez
to uzyskuje ogólno�æ, analogiczn¹ do uniwersalno�ci ka¿dego pojêcia.

12 Dobr¹ orientacjê w temacie zapewnia A. Jankowski, Królestwo Bo¿e w przypo-
wie�ciach, Kraków 1997.

13 Zob. H. Urs von Balthasar, Die Wahrheit im Gleichnis, w: tego¿, Theologik,
t. 2: Wahrheit Gottes, Einsiedeln 1985, s. 68�76.

14 J. G. Hamann, Sämtliche Schriften, wyd. J. Nadler, t. 2, Wien, cyt. za: S.-A.
Jørgensen, Gott ein Schriftsteller! Anmerkungen zu Hamanns Ästhetik, w: Literatur
und Religion, red. H. Koopmann, W. Woesler, Freiburg � Basel � Wien 1984, s. 206.

15 H. Jonas, Zwischen nichts und Ewigkeit. Drei Aufsätze zur Lehre vom Men-
schen, Göttingen 1963, s. 32.
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Oczywi�cie dialektyki do�wiadczenia zmys³owego i pojêcia nie da siê unie-
wa¿niæ równie¿ na p³aszczy�nie religijnej. Kto zechce zdaæ rachunek z w³asnej
wiary16, musi siê pos³ugiwaæ jêzykiem argumentu. Jednak w mocno ukszta³to-
wanym przez teologiê naukow¹ chrze�cijañstwie europejskim biegun zmys³o-
wy, elementy obrazowe nie zawsze traktowano powa¿nie. W historii Ko�cio³a
odnajdziemy okresy, w których przes³anie obrazu nios³o w sobie w wiêkszym
stopniu wiarê ni¿ nauka pojêciowa. Czy pójdziemy za daleko, utrzymuj¹c, ¿e
w czasach nominalistycznych spekulacji o niepojêto�ci Boga �piêkne Madon-
ny�, cechuj¹ce siê idealizacj¹, liryzmem, czêsto wyrafinowanym gestem, pod-
trzymywa³y ludzkie przes³anie o stosowno�ci Bo¿ego dzia³ania; ¿e w tej samej
epoce widowiska pasyjne przekazywa³y wiêcej wyczucia dramatu Syna Boga
ni¿ wiele pó�niejszych tomów teologii Ofiary?

Je�li wiêc obecnie wiele mówi siê o konieczno�ci my�lenia, które mo¿e,
przytaczaj¹c Teodora Adorno, �wychodziæ ponad pojêciem przez pojêcie�17,
to w obszarze religijnym, w jêzyku teologii wizualnej i poetyckiej, znajdujemy
tradycjê, która przekszta³ci³a tê transcendencjê w inn¹ formê ogólno�ci. Prze-
nikanie jêzyka literackiego w obszar rozumu teoretycznego dowodzi, ¿e obec-
nie, jak w wychyleniu wahad³a, zwraca siê obrazowi to, czego pozbawi³o go
zawê¿enie pojêciowe. Tym samym mo¿na by opisaæ (przyk³adowo wykorzy-
stuj¹c ikonografiê) ramy umys³owo-duchowo-historyczne, w obrêbie których
rozgrywa siê powrót literatury do przepowiadania Ewangelii przez Ko�ció³.

Podejmê teraz g³ówn¹ kwestiê i zapytam: Jakie specyficznie religijne zna-
czenie nale¿y siê literaturze w obrêbie teologii? W tek�cie soborowym zwróci-
³em uwagê na pewn¹ zgodno�æ w �przedmiocie materialnym� tematów. Spró-
bujê wytropiæ ewentualne wewnêtrzne podobieñstwa, wspólny �przedmiot
formalny�. W punkcie wyj�cia sformu³ujê tezê, któr¹ nastêpnie spróbujê uza-
sadniæ: Literatura jest sformu³owan¹ w jêzykowych obrazach odpowiedzi¹ na
wo³aj¹c¹ do cz³owieka z kosmosu i �wiata o¿ywionego tajemnicê jego egzy-
stencji w przestrzeni praw moralnych. Je�li to misterium zainteresuje cz³owie-
ka, wywo³a w nim otwarcie �wiadomo�ci na niepojête g³êbie zmys³owe bytu
i przemówi niejako do etyczno-praktycznej oraz religijnej strony jego ¿ycia.
W tej definicji nie uwzglêdni³em innych wa¿nych aspektów (rozrywkowy lub
ekonomiczny), które w tym miejscu jednak ujmujê w nawias.

Poezja by³aby wiêc najpierw jak ka¿da sztuka odpowiedzi¹ na �bycie wzru-
szonym� przez rzeczywisto�æ. Bez trudu odnajdziemy �ród³a liryki w mo¿no�ci
napotykania, w sferze �nie-ja�, w obiektywno�ci nadchodz¹cego z zewn¹trz
�przes³ania�, po prostu � fundamencie ducha. Poezja stanowi odpowied�
jako forma i zarazem próba nadania granic formy amorficznemu �byciu
wzruszonym�. W tym wzglêdzie bezpodstawne staje siê rozró¿nienie miêdzy

16 Por. 1 P 3,15.
17 Über den Begriff durch den Begriff hinauszugehen� (Th. Adorno Negative

Dialektik. Gesammelte Schriften, t. 6, Frankfurt am Main 1973, s. 27.
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literatur¹ �chrze�cijañsk¹� a ��wieck¹�. Nie dokonano takiego podzia³u zresz-
t¹ tak¿e w cytowanym tek�cie soborowym18. Nadchodz¹ce z zewn¹trz �prze-
s³anie� ma � i jest to przes³anka teologiczna � swoje pocz¹tki w tajemnicy
Boga, jakkolwiek pochodzi od przedmiotów stworzenia, od ludzkiej koegzy-
stencji lub od osoby znajduj¹cej siê naprzeciwko, któr¹ czêsto jestem ja sam
dla siebie. Rodowód kunsztu jêzykowego siêga dialogu z tajemnic¹ �wiata
i ludzkiej egzystencji; wi¹¿e siê on z faktem, ¿e w przewa¿aj¹cej mierze litera-
tura to pocz¹tkowo teksty krytyczne, nawet polemiczne, �ciosy uwalniaj¹ce�
od prawdziwego lub domniemanego ucisku. Ten rodzaj literatury znajdowa³by
siê oczywi�cie w przedpolu naszej problematyki. Tam, gdzie odbywa siê roz-
mowa z tajemnic¹, zachodzi jednocze�nie �teologia naturalna�.

Liryka, epika i dramat zawieraj¹ w typowym dla siebie sposobie przed-
stawiania rzeczywisto�ci jednocze�nie specyficzny � istotny pod wzglêdem
teologicznym � tryb s³uchania. Je�li zastosujemy niezbyt w¹skie kryteria i do-
strze¿emy w tych trzech gatunkach literackich � pomimo ich ró¿norodno�ci
formalnej � ka¿dorazowo cechy wspólne, nastêpuj¹ce hipotezy bêd¹ mo¿liwe
do uzasadnienia: liryka jest kontemplacj¹ chwili; podkre�laj¹c w rzeczach,
wydarzeniach, konstelacjach to, co w nich jest poza ni¹ wyrzucone. Liryka
otwiera bramê nowemu widzeniu rzeczy znanych, zapewnia formê werbaln¹
niememu przes³aniu i ocalenie w s³owie dla pojawiaj¹cego siê. Liryka tworzy
w³a�ciwy noetyczny odpowiednik pe³ni lub ekwiwalent zagra¿ania bytowi
w ca³ej rzeczywisto�ci. W tych krêgach mie�ci siê równie¿ religijna wa¿no�æ
liryki, odkrywa ona inaczej niezrealizowan¹ g³êbiê zmys³owego postrzegania.

Niekiedy unosi siê we mnie, pod¹¿a we mnie rado�æ na zewn¹trz, zwyczajnie
z powodu ró¿nych przedmiotów ziemskich, i chce siê wydostaæ ze mnie (rado�æ
z p³yniêcia rzeki, z przebiegu pasma górskiego); i wtedy chcia³bym nadaæ wybrzu-
szonemu pniu drzewa tu¿ przede mn¹ imiê najdalszych miejscowo�ci: Sabana
de la Libertad19.

Jêzyk wiersza po prostu nazywa to, co jest, gdzie i jakie jest. Jednak nazy-
wanie nie wyja�nia wszystkiego, rzeczy maj¹ wiêcej do powiedzenia. Realia,
objawiaj¹c siê, maj¹ na my�li cz³owieka. Poeta zauwa¿a, ¿e natrafi³ na co�, na co
wcze�niej nie zwróci³ uwagi. Spotkanie z rzeczywisto�ci¹ to jednocze�nie na-
stêpstwo w rewizji sposobu egzystencji. Brecht ¿¹da od rzeczywisto�ci prak-
tycznej realizacji jej sensu. �Mo¿emy zawie�æ przed zachodem s³oñca � albo
przed nim wytrwaæ�20. Liryka przekazuje co� ze zmys³owej oczywisto�ci egzy-
stencjalnego ukierunkowania, na które natrafili�my ju¿ w przypowie�ciach.

Oczywi�cie �wiat dostarcza cz³owiekowi nie tylko przes³ania pe³ni, mówi
równie¿ o tym, ¿e � zagro¿ony niebytem � cz³owiek nie istnieje sam z siebie.

18 Gaudium et Spes, nr 62.
19 P. Handke, Die Geschichte des Bleistifts, Frankfurt am Main 1985, s. 246.
20 H. Jonas, Zwischen nichts und Ewigkeit. Drei Aufsätze zur Lehre vom Men-

schen, Göttingen 1963, s. 70.
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Horyzont wszystkich rzeczy wyznacza dialektyka pe³ni i nico�ci. Ukazuj¹cy
siê �wiat, cz³owiek w nim � jeden i drugi nie s¹ sami z siebie. Pe³nia i nico�æ s¹
�odznak¹� ich �bycia stworzonymi�. Istnienie rzeczy zawiera w sobie tak samo
ich sens, jak �znikniêcie� rzeczy ten sens niszczy. Cokolwiek objawi³oby siê
zmys³om, s¹ to tylko momenty (okoliczno�ci) przyczyny sensu, zanim przes³a-
nie rzeczy zniknie wraz z nimi. Ca³y byt stworzony nasyca przypadkowo�æ
(kontyngencja). Obraz liryczny ma jednak nie tylko funkcjê ukierunkowan¹ na
egzystencjê, lecz równie¿ moc krytyczno-analityczn¹.

Ten szczególny aspekt liryki, jej moc do stawania siê wznios³ym, ukierunko-
wanym na egzystencjê lub krytycznym obrazem, nale¿y równie¿ do kunsztu
jêzykowego niepokornego i wielkiego dzie³a epickiego, Kazuara, Matthiasa
Mandera. Expressis verbis jest tam mowa o �chrze�cijañskich sekwencjach
obrazów� nadaj¹cych siê jak nic innego do �wytrzymywania rzeczywisto�ci�
(�Bestehen der Wirklichkeit�)21. Przed �wyszkolonym na misteriach wiary okiem�
rozpo�cieraj¹ siê obrazy wielko�ci i ma³o�ci, �wiêto�ci i z³a. Wszystko to stanowi
u Mandera, zawieraj¹ce przes³anie, literack¹ ikonografiê. Poszczególne obrazy,
ods³ony zdarzeñ, wyja�niaj¹ rzeczywisto�æ i obja�niaj¹ ukryte sensy.

Paul Celan, zmar³y �mierci¹ samobójcz¹ wskutek pó�nych nastêpstw Shoah,
powiedzia³ w bremeñskim wyst¹pieniu:

Wiersz mo¿e byæ, gdy¿ jest form¹ ukazania jêzyka i w swej istocie dialogiem,
poczt¹ butelkow¹, nadan¹ w wierze � z pewno�ci¹ nie zawsze umocnionej nadziej¹
� ¿e zostanie gdzie� i kiedy� wyrzucony na l¹d, mo¿e na l¹d serca. Tym sposobem
wiersze s¹ w drodze: zbli¿aj¹ siê do czego�22.

S³owa poety przywo³uj¹ wspomnienie sentencji Alanusa ab Insulis (Alain de
Lille), ¿e wszystko na tym �wiecie ma symboliczne przes³anie dla cz³owieka23.
Ks. Jan Twardowski w wierszu Naucz siê dziwiæ potwierdza taki rodzaj do-
�wiadczenia i mówi o paradoksie wiary:

Tyle tajemnic, dogmatów,
Judaszów, mêczennic, kwiatów
i nowe wci¹¿ nawrócenia
¯e mo¿na nie mówi¹c pacierzy
po prostu w Niego uwierzyæ
z tego wielkiego zdziwienia24.

21 M. Mander, Der Kasuar, Frankfurt am Main � Berlin � Wien 1982, s. 35, 56, 95.
22 P. Celan, Gesammelte Werke, t. 1�5, tu: tom 3, Frankfurt am Main 1983, s. 186.
23 Omnis mundi creatura / Quasi liber et picture / Nobis est et speculum. / Nostrae

vitae, nostrae mortis, / Nostri status, nostrae sortis / Fidele signaculum (Alanus ab
Insulis (Alain de Lille), Omnis mundi creatura, w: Patrologiae cursus completus.
Series Latina, CCX, 579 A, wyd. J. P. Migne, Paris 1878�90.

24 J. Twardowski, Naucz siê dziwiæ, w: tego¿, Mi³o�æ mi³o�ci szuka, t. 1, Warsza-
wa � Poznañ 1999, s. 82.
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Niezliczona ilo�æ fragmentów utworów poetyckich pozwala scharakteryzo-
waæ lirykê jako swoist¹ szko³ê grzeczno�ci wobec uniwersalnych, surowych
i ukierunkowuj¹cych znaków otrzymanych dziêki obserwacji.

Opowiadanie, epicki kunszt jêzykowy ma inn¹ to¿samo�æ. Nie zaklêty a¿
tak w obrazie moment doznania, a raczej splecenie czê�ci do�wiadczenia
w ca³o�æ ¿ycia. Ca³o�æ to co� wiêcej ni¿ suma czê�ci. Epika ryzykuje obraz
ca³okszta³tu ¿ycia. Rozporz¹dzanie tak¹ retrospekcj¹ to pragnienie wywodz¹-
ce siê od pierwotnej potrzeby cz³owieka. Amerykañski pisarz Reynolds Price
umieszcza opowiadanie na drugim miejscu hierarchii potrzeb ludzkiego bytu po
po¿ywieniu, a przed mi³o�ci¹ i mieszkaniem25. Ju¿ Alkmaion z Krotony, lekarz
i filozof z pi¹tego wieku przed Chrystusem, wyrazi³ prawdê zarówno medycz-
n¹, jak i literack¹, mówi¹c, ¿e �ludzie upadaj¹ dlatego, ¿e nie potrafi¹ po³¹czyæ
pocz¹tku z koñcem�26. Opowiadanie dokonuje, zdaniem Paula Ricoera, �prze-
miany wydarzenia w historiê�27, przekszta³ca irracjonaln¹ kontyngencjê w upo-
rz¹dkowan¹, znacz¹c¹ i przejrzyst¹ przypadkowo�æ. Chciane i niepo¿¹dane
³¹cz¹ siê w ca³o�æ, w której co� ma swój pocz¹tek i koniec � w odró¿nieniu od
przyrody i dnia powszedniego, gdzie nic siê nie zaczyna, a jedno tylko nastêpu-
je po drugim28. W ten sposób opowiadanie udowadnia swoj¹ fascynacjê tym,
¿e pozwala niejako, respektuj¹c �w³adzê losu�, przywo³aæ twórczy nie³ad do
porz¹dku. Opowiadanie wymaga specyficznej �inteligencji narracyjnej�, któr¹
Arystoteles uwa¿a³ za nawet bardziej filozoficzn¹ ni¿ inteligencja historyków;
potrafi ona bowiem wejrzeæ g³êbiej29. W opowiadaniu �element historyczny
i fikcyjny staje siê jedno�ci¹�30. �Fakty� nie s¹ oddzielone od w³asnego zna-
czenia � co z kolei odpowiada �naturalnemu� (wrodzonemu) nastawieniu cz³o-
wieka, s³ysz¹cego wszak we wszystkich rzeczach i faktach odg³osy wolno�ci
i poddañstwa, mi³o�ci i �mierci.

Taka �wiadomo�æ jest ju¿ na samym wstêpie bli¿sza wydarzeniom aktu
wiary ni¿ my�lenie pojêciowe31. Narrator bierze udzia³ w zdarzeniu, jego na-
stawienie do faktu wchodzi w przedstawienie i tak oto opowiadanie okazuje

25 W. Kort w znakomitym opracowaniu � Literatur und Theologie, �Stimmen der
Zeit� 205 (1987), s. 96 � porusza zagadnienie teologicznych implikatów (nastêpstw)
opowiadania.

26 Cyt. za: W. Capelle (przek³ad i wprowadzenie) Die Vorsokratiker. Die Frag-
mente und Quellenberichte, Stuttgart 1968, s. 112.

27 P. Ricoeur, Contingence et Rationalité dans le Récit, w: Studien zur neueren
französischen Phänomenologie. Ricoeur, Foucault, Derrida, Freiburg � München
1986, s. 11.

28 Tam¿e, s. 15.
29 Tam¿e, s. 19. Zob. Arystoteles, Poetik, rozdz. 9, t³um. i oprac. A. Schmitt, Berlin

2007.
30 W. Kort, Literatur und Theologie, dz. cyt., s. 95.
31 Tam¿e, s. 100�103.
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siê byæ ró¿norodnie �osnute przekonaniami wiary�32. Coraz wyra�niej wiêc
ukazuje siê nam analogia miêdzy wiar¹ a opowiadaniem; na tyle daleko, na ile
w opowiadaniu wyra¿a siê egzystencjalne po³¹czenie z przyjêtym lub przeczu-
wanym biegiem �wiata. Mo¿na wiêc opowiadaæ, je�li perspektywa kieruje siê
na ca³o�æ ¿ycia, a wiêc jest przynajmniej �transempiryczna�.

Faktycznie wiele rzeczy �mówi siê� ³atwiej w opowiadaniu, równie¿ reli-
gijnych. Egzemplifikacjê tej tezy odnajdziemy w znanym opowiadaniu Roberta
Musila Kos33. Ju¿ w pierwszym jego zdaniu autor podkre�la, ¿e nie jest obojêt-
ne, kto opowie trzy kolejne krótkie historie. Rzeczywi�cie, jest nim narrator,
w swojej biografii raczej nieobliczalny Azwei, opowiadaj¹cy statecznemu miesz-
czaninowi Aeins trzy krótkie historie o wtargniêciu �Tajemniczego� w swoje
¿ycie. Przy koñcu opowiadania Aeins usi³uje ostro¿nie sprawdziæ, jakie zna-
czenie nadaæ us³yszanym opowie�ciom. Mo¿na, i tak s¹dzi widocznie narrator,
nic nie wiedzieæ o tym, o czym siê opowiada; inaczej prowokuje siê tylko co
rusz ³añcuch uzasadnieñ, których i tak w obliczu zaistnia³ych wydarzeñ nie
sposób dostarczyæ. Zak³ócenie uzasadniaj¹cej mowy rodzi opowiadanie � to
charakteryzuje tekst Musila.

Opowiadanie cechuje wewnêtrzne podobieñstwo do aktu wiary. Faktycz-
nie, je�li u�wiadomimy sobie, ¿e Biblia w wiêkszo�ci sk³ada siê z tekstów opo-
wiadaj¹cych34, to z pewno�ci¹ mamy tu do czynienia z jeszcze nie do�æ zbadan¹
przestrzeni¹ miêdzy �naturalnie epickim rozumem� i wiar¹. Dyskurs narracyjny
otwiera nam ��wiat do g³êbi ukonstytuowany i uformowany przez wiarê�35.

W formie artystycznej dramatu refleksji nad chwil¹ postrzegania (liryka)
i ca³o�ci¹ ¿ycia (epika) do gry wchodzi wreszcie bezpo�rednie dokonanie
zdarzenia �akcji uwalniaj¹cej�. Dramaturg, jak napisali Goethe i Schiller
w broszurze O poezji epickiej i dramatycznej, przedstawia zdarzenie jako
obecne � w odró¿nieniu od epika, opisuj¹cego fakt jako przesz³y36. Teatr
zawdziêcza tej bezpo�rednio�ci swoj¹ szczególn¹ fascynacjê. Pierwotn¹
potrzeb¹ cz³owieka jest szukanie w³asnego odbicia w wymy�lonych osobach
i �wiatach, a rado�æ sprawia mu uczestnictwo w rozwi¹zywaniu konfliktu.
Dostrzegamy w tej prawid³owo�ci cechê wspóln¹ teatru i sportu. Poczynaj¹c
od Sofoklesa poprzez Arystotelesa, Szekspira i Brechta, teatr spo�ród ca³ej
sztuki jêzykowej oddzia³uje najsilniej na cz³owieka. Do komponentu tekstu

32 Tam¿e, s. 101.
33 R. Musil, Die Amsel, w: Sämtliche Erzählungen, Hamburg 1957, s. 327.
34 Pos³ugujê siê tu klasyfikacj¹ Wolfa Schmida, wyró¿niaj¹cego dwa typy narracji

� szerszy obejmuje wszystkie teksty, w których pojawia siê historia � teksty narracyj-
ne, wê¿szy za� tylko z obecno�ci¹ narratora � narracyjne teksty opowiadaj¹ce (zob.
W. Schmid, Elemente der Narratologie, Berlin � New York 2005).

35 W. Kort, Literatur und Theologie, dz. cyt., s. 103.
36 H. U. Lindken red., Theorie des Romans, w: Arbeitstexte für den Unterricht,

Stuttgart 1977, s. 17�18.
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dochodzi mianowicie element gry wraz z ca³ym inwentarzem: scen¹, aktorami,
magi¹ teatru. Si³a przyci¹gaj¹ca teatru da siê stre�ciæ w krótkiej formule:
tua res agitur. S³ynne s³owa Arystotelesa o oddzia³ywaniu tragedii zawarte
w szóstym rozdziale jego Poetyki � ¿e interakcja �za pomoc¹ lito�ci i trwogi
wywo³uje katharsis od tego rodzaju wzruszeñ� � uzasadniaj¹ wydarzeniem
scenicznym w³¹czanie widza w akcjê dramatu, a monologi Hamleta przedsta-
wiaj¹ to oddzia³ywanie na scenie.

Tua res agitur, to znaczy, ¿e teatr zawsze ods³ania. Apokalipsa � unosz¹-
ca siê kurtyna � najlepiej symbolizuje ten stan. Dynamika dramatu obna¿a
cz³owieka w jego czynach i pobudkach, w osobistej prawdzie i grze. Nie ma
ju¿ nikogo, jak narrator w eposie, który móg³by wprowadziæ do gry przeprasza-
nie, ³agodzenie przeciwieñstw lub usprawiedliwianie dobrych zamiarów. Po-
staci na scenie s¹ jakie s¹ � mówi¹c za Heraklitem: charakter protagonistów
determinuje ich los. Ludzie ods³aniaj¹ w³asne prawdziwe �ja�, prowadz¹c grê
z sob¹ i przeciwko sobie. Królowie Szekspira, komiczni �naprawiacze �wiata�
Moliera, podobni do clownów bohaterowie Becketta, ko³tuny Mro¿ka, czy to
Elektra, Faust albo Dulska � akcja doprowadza wymienione postaci do ca³ko-
witego ujawnienia ich wewnêtrznej istoty.

Oczywi�cie nad teatrem, zak³adaj¹cym spo³eczne ramy, czyha � w o wie-
le wiêkszym stopniu ani¿eli w przypadku innych form artystycznej wypowiedzi
� niebezpieczeñstwo dwuznaczno�ci, zabawy w grê, jak to niepowtarzalnie
ods³ania Prolog w teatrze z Fausta Goethego lub co Bertold Brecht atakuje
jako teatr rado�ci zmys³owej (Genuss-Theater). A mo¿e to dopiero paradyg-
mat teologiczny umo¿liwia najg³êbsze zrozumienie teatru? Czy istnieje egzy-
stencja � ods³oniêcie, jakie uprawia teatr, os¹d nad dzia³aniami, które sztuka
sceniczna implikuje? Czy istnieje w ogóle sens, je�li nie za³o¿y siê ostatecznie
s¹du nad �wiatem? Hans Urs von Balthazar zwróci³ uwagê na ten wymiar
w pierwszym tomie monumentalnej Teodramatyki, nauce o zbawieniu wywo-
dz¹cej siê z �teatru �wiata jako instrumentarium�37.

Rzeczywi�cie, niezale¿nie od postawy religijnej autora, dzie³o dramatycz-
ne ujawnia napiêcie miêdzy skoñczono�ci¹ egzystencji a jej nieskoñczonym
znaczeniem. Napiêcie to mo¿e byæ prawie nie do zniesienia � jak na przyk³ad
w przypadku absurdalnych postaci Becketta � ale w³a�nie pozorny, ca³kowity
brak znaczenia takiej egzystencji robi wra¿enie najg³o�niejszego protestu prze-
ciw zjawisku alienacji, i tym samym stanowi uznanie wspomnianego napiêcia.
Mo¿e równie¿ objawiaæ siê jako jasne przyporz¹dkowanie, jak to ma miejsce
we wszystkich � bezpo�rednio i po�rednio adekwatnych chrze�cijañskiemu
znakowi � dzie³ach scenicznych. Ludzie u�wiadamiaj¹ sobie nieskoñczone zna-
czenie w³asnego koñcowego dzia³ania � od Jedermann-Spiela poprzez Pedra

37 �Welttheater als Instrumentar� (H. Urs von Balthasar, Theodramatik, t. 1:
Prolegomena, Einsiedeln 1973, s. 230.
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Calderona de la Barca, klasykê polsk¹ a¿ do Eugène�a Ionesco, Fryderyka Dürren-
matta lub Thorntona Wildera. Walka o dramatyczn¹ formê artystyczn¹ wypiera
transcendentn¹ perspektywê kszta³towania. Raz jeszcze potwierdza to nam
Historia o³ówka Petera Handkego: �Pisanie dramatu zdarzy³oby siê naturalnie
ponownie wówczas, gdyby osoby mog³y zagadn¹æ Boga jak Ifigenia Dianê�38.

Jednocze�nie ci¹gle chodzi o naprzemienn¹ grê determinacji i wolno�ci,
roli i osobowo�ci. Sam aktor w dzia³aniu na scenie stanowi zobrazowanie tej
strony spe³nienia egzystencji; ¿yjemy, odgrywaj¹c rolê w napiêciu wobec tego,
kim �rzeczywi�cie� jeste�my. Aktor �dokonuje w zastêpstwie wszystkich
widzów aktu przemiany, ofiaruj¹c swój «pytaj¹cy» byt «rozwi¹zaniu bytu»,
które poprzez przejêcie roli mo¿e zaprezentowaæ jako obecne, uciele�nione�39.
Tak w ka¿dej sztuce ¿yje co�, co pochodzi od napiêcia miêdzy poleceniem
(przymusem roli lub determinacj¹) a wolno�ci¹ (dobrowolne przejêcie roli, re-
alizacja na w³asn¹ odpowiedzialno�æ). Oprócz aktora równie¿ re¿yser otrzy-
muje symboliczn¹ moc odsy³ania. Re¿yser ma za zadanie syntetycznie upo-
rz¹dkowaæ wszystkie posuniêcia w grze, a jako ten �g³ówny organizuj¹cy�
staje siê �przeno�ni¹� stosunku transcendencji i immanencji Boga wobec �wiata
ludzi40. Wszelka akcja na scenie poprzez swoje niepowtarzalnie ró¿norodne
sekwencje dzia³ania, zarówno tragiczne jak i komiczne, odsy³a widza do pyta-
nia, w ten sposób sformu³owanego przez Balthazara: �Gdzie w uk³adzie ról,
które jako takie zawsze «reprezentuj¹», mo¿na rozpoznaæ autentyczne wy-
obra¿enie ostatecznego autorytetu � wolê Bo¿¹?�41.

Wszystkie wymienione powy¿ej zwi¹zki plasuj¹ dramat w ogromnej, �oczy-
wi�cie g³êboko dwuznacznej blisko�ci Objawienia: estetyczny �wiat procesu
na scenie dostarcza nierealnego � albo jako taki realnie uciele�nionego � mo-
delu ulgowego traktowania zmys³ów, uciele�niaj¹cego Objawienie ju¿ jako
nierzeczywiste, lecz w najwy¿szym stopniu konkretne a¿ do uciele�nienia
w realizmie historii�42. Dramat sceniczny pozostaje tym samym w zwi¹zku
analogii do dramatu Inkarnacji, pierwotnego obrazu wszystkich przeciwieñstw
i ich pokonania. Tak w ka¿dej sztuce ¿yje równie¿:

wskazówka co do wymarzonego w rzeczywisto�ci, obdarowanego wiar¹, a jedno-
cze�nie prawie namacalnego momentu ³aski, w której mie�ci siê ka¿da próba
i ka¿da odmowa pos³uszeñstwa ze strony powinno�ci (...). A przyjemno�æ widza
z tej sztuki pozostanie wskazówk¹ dla chodz¹cego pod rêkê z ca³¹ powag¹ egzy-
stencji zadowolenia z mo¿no�ci brania udzia³u w ¿yciu43.

38 P. Handke, Die Geschichte des Bleistifts, Frankfurt am Main 1985, s. 255.
39 H. Urs von Balthasar, Theodramatik, dz. cyt., s. 241.
40 Tam¿e, s. 236.
41 Tam¿e, s. 237.
42 H. Urs von Balthasar, Theodramatik, t. 1: Prolegomena, Einsiedeln 1973, s. 245.
43 Tam¿e, Theodramatik, dz. cyt., s. 246.
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Pobie¿ny przegl¹d gatunków literackich stworzy³ mo¿no�æ zrozumienia
wewnêtrznej otwarto�ci religijnej jako rozszerzenia literatury, a tym samym
si³y przyci¹gaj¹cej tekstów literackich do przepowiadania. Uchodzi to równie¿,
� i w³a�nie dlatego, ¿e sporo literatury rozumie siebie sam¹ � za pisanie do
kogo� przeciw nasuwaj¹cym siê perspektywom religijnym. Theodor W. Ador-
no w komentarzu do Koñcówki Becketta pisze:

Cz³owiek, którego nazwa gatunkowa z trudem pasuje do krajobrazu jêzykowego
Becketta, znaczy dla niego jedynie to, kim siê sta³. O gatunku zadecyduje jego
s¹d ostateczny jak w utopii. Ale w duchu musi jeszcze przemy�leæ skargê na to,
¿e ju¿ siê nie da skar¿yæ44.

W literaturze wspó³czesnej widzimy niejako próbê uratowania homo reli-
giosus w epoce abstrakcyjnej racjonalizacji. Z teologicznego punktu widzenia
znajdujemy siê tak czy inaczej w dziedzinie literatury na �podwórzu poznania�,
które wprawdzie �nie przedstawia w³a�ciwego obiektu wiary, jest jednak dla
wiary konieczne�. Tak brzmi definicja Preambula fidei w Lexikon für The-
ologie und Kirche45. Powinni�my jeszcze j¹ uzupe³niæ: w podwórzu miesz-
cz¹cym nie tylko poznanie pojêciowo-systematycznego rodzaju, lecz w postaci
sformu³owanych werbalnie obrazów ludzkiej walki z tajemnicami wy¿szego
rzêdu, nazywanymi Bogiem. Literatura zawsze �prowokuje� wiarê, po prostu
tym, ¿e na pytania w ich radykalizmie odpowiedzieæ mo¿na jeszcze tylko wiar¹.

Tak jak w rozwoju nowo¿ytnym ogólne u¿ycie jêzykowe wskutek coraz to
silniej przebijaj¹cej siê gry jêzykowej demonstracji pojêciowo-argumentacyjnej
oddali³o siê od gry jêzyka wiary, tak wydaje mi siê, ¿e � z preferencj¹ dla
mówienia obrazowego � rozwój ten prowadzi w pobli¿e �wiata wiary. Wów-
czas troska przepowiadania nie bêdzie musia³a tak bardzo zajmowaæ siê trud-
nymi argumentacyjnie sytuacjami dowodowymi, ale raczej podj¹æ spór z jako-
�ci¹ jêzyka. �Chrze�cijañskie sekwencje obrazowe� w przysz³o�ci nosiæ bêd¹
w sobie wiêcej tre�ci ani¿eli nie pozostawiaj¹ce otwartych ¿yczeñ systemy.
Prawdopodobnie teologia w wiêkszym stopniu wykorzysta dla w³asnej argu-
mentacji tematyczny i jêzykowy potencja³ literatury. Monumentalne wrêcz dzie³o
teologiczne Hansa Ursa von Balthasara (Piêkno, Teodramatyka, Teologika)
stworzy³o do tego solidne podwaliny i, podobnie jak Summa Theologiae To-
masza z Akwinu, mo¿e na d³ugi czas pobudzaæ do dalszej refleksji.

Wed³ug Blaise Pascala ludzie s¹ zdolni przyj¹æ (i uznaæ) Boga, lecz kilku
my�licieli stwierdza co� wrêcz przeciwnego. Wspó³czesny cz³owiek popad³
w taki ¿yciowy stan, który ca³kowicie wyklucza afirmacjê Boga. I rzeczywi�cie,

44 Th. Adorno, M. Horkheimer, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Frag-
mente, Frankfurt am Main 1969, s. 199.

45 G. Muschalek, Praeambula fidei, w: Lexikon für Theologie und Kirche VIII,
kol. 653.
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po Auschwitz i Hiroszimie, po Czarnobylu i Nowym Jorku min¹³ czas po�piesz-
nego i pocieszaj¹cego duchowego zbudowania, czas �pi¹cej i ideologicznie
posiadanej wiary. W li�cie z 1968 roku, skierowanym do francuskiego teologa
Henriego de Lubaca, ówczesny kardyna³ Karol Wojty³a wypowiedzia³ opiniê,
¿e korzeniami smutnego bilansu dwudziestego wieku jest �poni¿enie, nawet
�miertelne os³abienie fundamentalnej wyj¹tkowo�ci ka¿dej osoby ludzkiej: dwie
wojny �wiatowe, Auschwitz i gu³agi, zimna wojna gro¿¹ca globaln¹ katastrof¹,
morza krwi i stosy zw³ok�. W jaki sposób wiek, który rozpocz¹³ siê od tak
wielkich nadziei dla ludzkiej przysz³o�ci, móg³ wydaæ najwiêksze katastrofy
ludzko�ci? Przyczyna tego tkwi � wed³ug Wojty³y � w wykolejeniu zachodnie-
go humanizmu oraz pó�niejszej zdrady jego idea³ów pod postaciami zaabsorbo-
wania sob¹ samym i rezygnacji, procesów na tyle silnych, ¿e ludzie zaczêli
sobie zadawaæ pytania, czy w ogóle jeszcze istnieje jakakolwiek prawda, któr¹
mo¿na odnale�æ w �wiecie lub wewn¹trz siebie?46.

Czy Bóg spad³ z ob³oków i rozczarowuje? Jak wiêc wyt³umaczyæ zjawi-
sko w ostatnich dwóch dziesiêcioleciach wrêcz fascynacji rzeczywisto�ci¹
ezoteryczn¹? Wystarczy wymieniæ New Age i �ekologiê g³êbi�; zaintereso-
wanie anio³ami i demonami, mistyk¹ i magi¹, cia³ami astralnymi i muzyk¹ sfer,
fantasy-historiami i ekstaz¹, istotami miêdzyplanetarnymi i miêdzygalaktycz-
nymi. Min¹³ wiek mechanicznego, przyrodniczego my�lenia. Literatura prze-
kazuje jednak w tekstach wa¿nych pod wzglêdem teologicznym autentyczne
do�wiadczenia nowoczesnej religijno�ci i stwarza tym samym szansê skon-
frontowania tych doznañ z przes³aniem biblijnym i ko�cielnym. Nawet je�li
teksty tego rodzaju nie wszystkim siê podobaj¹, to przekazuj¹ wra¿enia o po-
strzeganiu, strukturach argumentacyjnych, nastrojach, obawach i nadziejach
naszych równie¿ czasowo bli�nich, do których Ko�ció³ chce trafiæ poprzez
przepowiadanie.

Pawe³ VI w ¿ywo komentowanej przez opiniê publiczn¹ encyklice Evan-
gelii nuntiandi (1975) stwierdzi³, ¿e roz³am pomiêdzy Ewangeli¹ i kultur¹ jest
dramatem wspó³czesnej epoki. Trafno�æ tej opinii potwierdza praktyka prze-
powiadania Ko�cio³a. Niejeden kaznodzieja, niedziela po niedzieli przepowia-
daj¹cy Ewangeliê, wie, jak trudno zaktualizowaæ przes³anie biblijne i uczyniæ je
zrozumia³ym dla ludzi. Zatem zadania wspó³czesnego przepowiadania, ewan-
gelizacji, katechizacji sta³y siê problemem przek³adu. Mowa �wiata ró¿ni siê
zasadniczo od mowy Ko�cio³a. Nie wystarczy po prostu przeczytaæ Ewange-
liê w nadziei, ¿e �S³owo Bo¿e� bêdzie samo z siebie � ex opere operato �
dzia³aæ. S³owo Ko�cio³a musi byæ przeniesione w ¿yw¹ tkankê wspó³czesnej
mowy, przywdziaæ szaty �wiata i �ssaæ do woli mleko �wiata�.

46 G. Weigel, Mourning and Remembrance. The pope believed that �history�
is Hisstory � the story of God�s quest for man. Article: �The Wall Street Journal� 4 April
2005, w: http://www.eppc.org/publications/pubID.2295/pub_detail.asp.
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S³owo stanowi medium stworzenia, dynamiczne s³owo ducha po�redni-
cz¹ce miêdzy milcz¹cym misterium bytu a mnogo�ci¹ konkretnych, zindywi-
dualizowanych, egoistycznych istot. �Stworzenie poprzez s³owo� oznajmia �
w odró¿nieniu od neoplatoñskiego procesu emanacyjnego � wolno�æ Stwórcy
i autonomiê stworzenia. Autorelacja przyczyny bytu ma duchowy, a nie me-
chaniczny charakter. Istnieje realna wspó³zale¿no�æ miêdzy stanem religijnego
uniesienia cz³owieka, a tym, co go wzrusza. Jakkolwiek Bóg w przepa�ci swe-
go bytu ¿adn¹ miar¹ nie zale¿y od ludzi, to jednak w samoobjawieniu wobec
�wiata jest uzale¿niony od sposobu przyjêcia tej epifanii przez cz³owieka. Ob-
jawienie Ko�cio³a nazywane jest �S³owem Bo¿ym� i w³a�nie to okre�lenie
podkre�la fakt, ¿e ca³o�æ Objawienia zwraca siê do centrum ja�ni i musi mieæ
charakter Logosu, aby byæ przez cz³owieka przyjêtym. �S³owo� zale¿y nie
tylko od zrozumienia s³uchaj¹cego, lecz równie¿ od tego, czy przyjmie on egzy-
stencjalnie jego tre�æ. �S³owo� nie jest podporz¹dkowane wy³¹cznie kazno-
dziei lub s³uchaczowi, ale korelacji miêdzy obydwiema stronami. Wymienione
czynniki i ich wzajemna zale¿no�æ tworz¹ �konstelacjê�, w której s³owa ludz-
kie mog¹ staæ siê epifani¹ �S³owa�, rodzajem boskiej automanifestacji. Mog¹,
ale nie musz¹ siê ni¹ staæ. St¹d w odniesieniu do ¿adnej czynno�ci ko�cielnej
nie mamy pewno�ci, ¿e stanowi ona ekspresjê �S³owa�.

S³owo Ko�cio³a porównuje Jan Pawe³ II do ziarna pszenicy; z³o¿one
w ziemi musi nasienie umrzeæ, aby ostatecznie przynie�æ owoc47. S³owo prze-
powiadania, by umrzeæ, musi najpierw zaton¹æ w �ziemskim padole� ludzkiej
mowy. Przede wszystkim jêzyk poetów, epików, twórców opowiadañ, drama-
topisarzy okazuje siê urodzajn¹ �ziemi¹�, zdoln¹ przyj¹æ s³owo przepowiada-
nia. Ku ludzkiemu zdumieniu literacka logosfera objawia czasami ca³kiem inn¹
postaæ i umo¿liwia ca³kowicie nowy dostêp do rzeczywisto�ci, któr¹ oznacza.
�Przepowiadaj¹cy Ewangeliê potrzebuje � pisze papie¿ � (...) odnawiaj¹cej
siê stale g³êbokiej formacji teologicznej, a tak¿e szerszego zainteresowania
my�l¹ i s³owem. S¹ to skarby, którymi dziel¹ siê ze sob¹ ludzie my�l¹cy�48.
Karol Wojty³a, bêd¹c studentem polonistyki, chêtnie czyta³ literaturê drama-
tyczn¹ Szekspira i Moliera, Norwida i Wyspiañskiego, komedie Fredry. Po
latach wyzna³: �By³y zatem dwa etapy mojej drogi intelektualnej: pierwszy po-
lega³ na przej�ciu od my�lenia literackiego do metafizyki; drugi prowadzi³ mnie
od metafizyki do fenomenologii�49.

W³a�nie pisarze i poeci mówi¹ jêzykiem naszych czasów. Z tego wzglêdu
znajdziemy w tekstach liturgicznych, homiletycznych, katechetycznych, ofi-
cjalnych dokumentach Ko�cio³a: wiersze, wersety literackie, bajki, opowia-
dania, m¹dro�ci Talmudu, literaturê faktu, cytaty z felietonów i reporta¿y,

47 J 12,24.
48 Jan Pawe³ II, Wstañcie, chod�my, Kraków 2004, s. 76.
49 Tam¿e, s. 78.
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wiadomo�ci z dzienników. Czasem trudno dostrzec ich zwi¹zek z Ewangeli¹.
Skoro tylko �ród³a literackie zostan¹ nale¿ycie odczytane, objawiaj¹ siê nowe
drogi. W wielu przypadkach literatura, nie mówi¹c wprost o Transcendencji,
stopniowo ujawnia swój wymiar metafizyczny i u�wiadamia czytelnikowi, jak
bardzo �wiat jest �Bo¿ym �rodowiskiem� (Teilhard de Chardin), w którym ¿yje
cz³owiek. �Na ka¿dym rogu ulicy znajdujê � pisze Walt Whitman � listy Bo¿e.
Zielona trawa to pachn¹ca Bo¿a chusteczka z jego inicja³ami, któr¹ upu�ci³,
aby nam przypominaæ o sobie�50. Skarbiec jêzyka, literatury i kultury przepe³-
niaj¹ symbole, odsy³aj¹ce ludzi do Transcendencji.

Dialog Przepowiadania Ko�cio³a z licznymi tekstami literackimi powo³a³
do ¿ycia now¹ rzeczywisto�æ. Je�li twórczo�æ literacka � g³êboko zakorzenio-
na w domenie ludzkiej � zawiera �wiadectwo typowego otwarcia siê cz³owie-
ka na rzeczy uniwersalne i Transcendencjê, to niew¹tpliwie stanowi formê
poznawania Prawdy, okazuje siê u¿yteczna dla cz³owieka we wskazaniu war-
to�ci zdolnych uczyniæ jego ¿ycie bardziej ludzkim.

Literatura pozostaje w �cis³ym zwi¹zku z histori¹ ludzi; dziel¹ one iden-
tyczne dynamiczne si³y, dziêki którym epoka ludzka nabiera wyrazu. Zale¿-
no�æ poci¹ga za sob¹ postêp, polegaj¹cy na wzajemnym spotykaniu siê ludzi
i obustronnej wymianie my�li o modelach ¿yciowych. Literatura karmi siê prze-
kazem warto�ci, a jej si³a ¿yciowa i trwanie pochodzi od zdolno�ci pozostawa-
nia otwart¹ na przyjêcie Nowego.

Jak wyja�nimy owe zró¿nicowane i dynamiczne si³y? Ka¿dy z nas bez
wyj¹tku jest uwik³any w kulturê, zale¿y od niej i wywiera na ni¹ wp³yw.
W ka¿dej formie ¿yciowej wypowiedzi przekazujemy co�, co nas wyró¿nia
ze stworzenia: niewyczerpane pragnienie poznania i ci¹g³¹ otwarto�æ na
tajemnicê Transcendencji. Literatura nosi na sobie znamiê � nastawionej na
doskona³o�æ � dynamiki napiêcia egzystencjalnego i pozwala temu napiêciu
prze�wiecaæ. Mo¿na powiedzieæ, literatura kryje w sobie mo¿liwo�æ przyj-
mowania Boskiego Objawienia.

Literatura powinna �mia³o ukazywaæ, dokumentuj¹c udzia³ w rodowodzie
chocia¿by cywilizacji europejskiej, swój mo¿liwy wk³ad w pokonywanie pro-
blemów ¿yciowych jednostki i spo³eczeñstwa. Nasz �wiat kszta³tuje zasad-
niczo pluralizm. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o ostateczny sens
¿ycia ludzie nie znaj¹ wspólnej odpowiedzi. Cywilizacj¹ nowo¿ytn¹ w pe³ni
�steruj¹� pytania o �potrzeby� dotycz¹ce wymiaru cz³owieka w sensie kultu-
ralnym, ekonomicznym, biologicznym, fizycznym, a wyodrêbniaj¹ce inne ob-
szary rzeczywisto�ci. Tera�niejszo�æ jest perspektywiczna i wyspecjalizowa-
na. Prawie nikt nie pyta o ca³okszta³t cz³owieka, �wiata i historii, gdy¿ ka¿dy

50 P. Jakobi, Damit die Botschaft unser Herz erreicht. Die Evangelien der Sonn-
tage und Hochfeste durch Erzählungen, Gedichte und aktuelle Beispiele erschlos-
sen, Mainz 1996, s. 11.
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wik³a siê nieskoñczenie w osobiste partykularyzmy. Gdzie znajduj¹ siê ³¹cz¹ce
wszystkich warto�ci fundamentalne? Spo³eczeñstwo wo³a dzisiaj w licznych
sytuacjach bez wyj�cia o odpowied�. Czêsto nie mo¿emy po prostu spe³niæ
pok³adanych w innych ludziach oczekiwañ, chocia¿by co do minimalizacji prze-
mocy. Otwarte lub bardziej skryte wo³anie o wiarê, Ko�ció³ i teologiê czêsto
jest odwrotnie proporcjonalne do wyra¿anej wobec tych rzeczywisto�ci kryty-
ki, sprzeciwu czy negacji.

Literatura i teologia maj¹ w tym wzglêdzie � z pewno�ci¹ nie tylko one �
zadanie utrzymania otwartym pytania o �Sk¹d� i �Dok¹d� oraz pozostawiania
tropu dla dostêpu do Transcendencji. Mo¿e ¿ycie, p³yn¹ce obok, nie jest do
koñca fikcj¹, zabaw¹, dramatem, wielkim udawaniem, ale niepowtarzalnym
tworzeniem. Czy jest kreacj¹ lepszego ja, czy budow¹ wielkiego my, czy innej
rzeczywisto�ci, do której intelekt i wyobra�nia ludzi nie maj¹ dostêpu? Nale¿a-
³oby wymieniæ sporo innych tematów i problemów: cz³owiek jako osoba i jako
istota transcendencji, wina i przebaczenie, ograniczenie stosowania przemocy,
towarzyszenie w cierpieniu i umieraniu, problem z³a. W tym sensie teologia,
o ile sama siebie rozumie i zachowuje wolno�æ, mo¿e wiele wnie�æ do przy-
sz³o�ci humanitas, warunków jej przetrwania, a przede wszystkim pokoju.

Literatura nigdy nie stanie siê kryterium s¹dzenia, a w jeszcze mniejszym
stopniu ostatecznym wyznacznikiem prawdy wobec Bo¿ego Objawienia. S³o-
wo Ko�cio³a nigdy nie pozostaje w sprzeczno�ci z t¹ czy inn¹ literatur¹, nie
chce przy zetkniêciu z literatur¹ odebraæ jej autonomii i zmusiæ do przyjêcia
form zewnêtrznych do niej nie pasuj¹cych. Wrêcz przeciwnie, przepowiada-
nie, które wspó³czesny cz³owiek wnosi do �wiata, do literatury i do kultur, jest
prawdziw¹ form¹ humanizmu i jednocze�nie wezwaniem do pe³nej prawdy.
W takim spotkaniu teologia literaturze nic nie odbiera; zachêca j¹ nawet do
otwarcia siê na rzeczy nowe, zawieraj¹ce prawdê Ewangelii i przepowiadania
Ko�cio³a, aby z tego tworzywa stworzyæ bodziec do dalszego rozwoju.

Zusammenfassung

THEOLOGIE UND LITERATUR

IM KREIS MORALISCHEN HERAUSFORDERUNGEN

Literatur und Theologie � zwei Partner, die sich gefunden haben. Narrativität ist
die Grundform der Literatur, Diskursivität dagegen der Theologie. Theologisch ist die
Offenbarung abgeschlossen, Schriftsteller aber schreiben und erzählen weiter.
Die Literatur zeigt der Theologie Beispiele konkreter religiöser Erfahrung in menschli-
cher konkreten Wirklichkeit. Die Theologie ihrerseits kann den Literaten Einblick
gewähren in ihren zeitgemäßen Disput und ihren Aufgabenbereich; sie kann ihre
Ergebnisse so darstellen, dass sie in den Wahrnehmungs-, Denk- und Darstellung-
sbereich über die theologische Relevanz ihrer Texte informiert werden.
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In vielen Dingen erscheint heute Literatur als natürlicher Verbündeter der The-
ologie, ist doch beiden ein gemeinsames Ziel eigen: die Erweckung oder Wieder-
gewinnung des Menschlichen. So sprechen sie beide gegen Totalitarismus und
Indoktrination, warnen sie vor der Verdummung durch den Medienkonsum und vor
dem Versinken in der Verbrauchermentalität, sie wecken Teilnahme am Schicksal
der Außenseiter und Vergessenen, sie arbeiten gegen die Verdrängung des Todes
und formulieren immer neu die Frage nach Sinn.

Die Begegnung der Theologie mit den verschiedenen literarischen Texten hat
tatsächlich eine neue Wirklichkeit ins Leben gerufen. Wenn diese Texte tief im Huma-
nen verwurzelt sind, tragen sie das Zeugnis der typischen Öffnung des Menschen für
das Universale und für die Transzendenz in sich. Deshalb stehen sie als verschiede-
ne Annäherungen an die Wahrheit da; diese stellen sich als zweifellos nützlich für den
Menschen heraus, den sie auf Werte hinweisen, die sein Dasein immer menschlicher
machen können. Die Literatur nährt sich aus der Mitteilung von Werten, und ihre
Lebenskraft und ihr Bestand rührt von der Fähigkeit her, offen zu bleiben für die
Aufnahme des Neuen.

Literatur und Theologie haben hier � gewiss nicht allein � die Aufgabe, die Frage
nach dem Woher und Wohin, dem Ganzen und dem Sinn von Welt und Geschichte
offen zu halten und so auch die Spur für einen Zugang zu Transzendenz freizuhalten.
Viele andere Themen und Probleme wären zu nennen: der Mensch als Person und als
Wesen der Transzendenz, Schuld und Vergebung, Verminderung der Gewaltanwen-
dung, Sterbebegleitung usw. In diesem Sinne kann die Theologie, wenn sie sich selbst
versteht und wenn sie sich die Freiheit bewahrt, viel zur Zukunft unserer Welt, zu ihren
Überlebensbedingungen und vor allem auch zum Frieden beitragen.

Ks. dr Zbigniew TRZASKOWSKI � ur. w 1959 r. w Proszowicach, doktor;
humanista i teolog; adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Humani-
styczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach; autor 21 publikacji
ksi¹¿kowych i kilkudziesiêciu artyku³ów naukowych.

Ks. Zbigniew Trzaskowski
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POGRZEB KS. PROF. MARIANA PASTUSZKI

 Homilia Ks. Biskupa Ordynariusza
z Mszy �w. pogrzebowej w int. ks. Mariana Pastuszki

Tumlin, 7 sierpnia 2009 r.

To bowiem jest wol¹ Ojca mego, aby ka¿dy, kto widzi
Syna i wierzy w Niego, mia³ ¿ycie wieczne (J 6,40).

Ksiê¿e Biskupie Kazimierzu,
Czcigodni Bracia Kap³ani, Alumni, Siostry zakonne,
Ukochani Uczestnicy ¿a³obnej liturgii

Przy trumnie �p. ks. prof. Mariana, Pan Jezus przypomina nam raz jesz-
cze, jaka ³aska czeka cz³owieka, który wierzy³ w Syna Bo¿ego: To bowiem
jest wol¹ Ojca mego, aby ka¿dy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, mia³
¿ycie wieczne (J 6,40).

Pierwsza prawda, jak¹ przynosi nauczanie Jezusa, mówi o tym, ¿e Bóg
stworzy³ cz³owieka i przeznaczy³ go do ¿ycia w wiecznej szczê�liwo�ci. Planu
Bo¿ego nie mo¿e nikt pokrzy¿owaæ. Nie potrafi³ tego dokonaæ nawet szatan,
który nienawidzi Boga i cz³owieka, st¹d usi³uje go sprowadziæ na drogê potêpie-
nia wiecznego. Dzie³o doprowadzenia cz³owieka do domu Ojca pozostaje w rêku
Syna Bo¿ego. Ojciec odda³ nas w rêce Syna. Moje zbawienie jest w rêku Syna
Bo¿ego. Zbawienie moje nie jest w rêku cz³owieka, ani w³adcy, ani uczonego.
Nawet nie jest w rêku ojca i matki. Zbawienie moje nie jest te¿ w rêku teologów
i kap³anów. Moje zbawienie przekaza³ Ojciec swemu Synowi.

A Jezus? On jest Bogiem wiernym. On nie opu�ci nikogo, nawet najbar-
dziej niepoka�nego. O to siê martwiæ nie musimy. Powiedzia³ kiedy�, ¿e wróble
lataj¹ce s¹ policzone i w³os z g³owy nie spadnie bez woli Ojca, có¿ dopiero
cz³owiek stworzony na obraz Bo¿y (por. £k 12,6-7).

Jezus spe³ni³ do ostateczno�ci misjê doprowadzenia mnie do Ojca. Za mnie
umar³ na krzy¿u. Na mojej drodze postawi³ drogowskaz, swój krzy¿, abym
wiedzia³, dok¹d i�æ. Krzy¿a nie mogê omin¹æ. Przed krzy¿em muszê siê za-
trzymaæ i podj¹æ decyzjê: albo pójdê za jego wskazaniem, albo powiem, ¿e
znam lepsze drogi ¿yciowe.

Tu druga prawda: To bowiem jest wol¹ Ojca mego, aby ka¿dy, kto
widzi Syna i wierzy w Niego, mia³ ¿ycie wieczne (J 6,40). Tylu ludzi spotyka
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Jezusowy krzy¿. Tylu widzi drogowskaz. Tylu poddaje siê woli Ukrzy¿owane-
go. Na tych oczekuje w wieczno�ci Jezus. Nie wystarczy jednak widzieæ Syna
Bo¿ego. Widzia³ Go Herod, widzieli faryzeusze, widzia³ Go tak¿e Judasz. Nie
wystarczy tylko widzieæ Jezusa. W Jezusa nale¿y uwierzyæ. Uwierzyæ Jego
s³owom, uwierzyæ Jego mi³osiernej mi³o�ci, wprowadziæ Go do swego ¿ycia,
pozwoliæ Mu prowadziæ siebie po sprawdzonych szlakach. Zawierzyæ, ¿e
chocia¿ �cie¿ka jest skalista, chocia¿ jest w¹ska i wiedzie pod górê, prowadzi
do ¿ycia wiecznego.

Te prawdy ostateczne rozwa¿amy przy trumnie �p. ks. prof. Mariana,
którego 81 lat temu pod Jezusowy krzy¿ zaprowadzili rodzice: ojciec Stani-
s³aw i matka Leona. Móg³ widzieæ Syna Bo¿ego w postaci ksiêdza probosz-
cza, który w Tumlinie naznaczy³ go wod¹ chrztu �wiêtego. Móg³ widzieæ
Syna Bo¿ego, uczestnicz¹c w katechezie w Liceum im. �w. Stanis³awa Kostki
w Kielcach.

Kiedy Pan zacz¹³ rze�biæ serce licealisty Mariana, nie wiemy. Mo¿e jesz-
cze w czasie okupacji, kiedy nie móg³ rozpocz¹æ normalnej nauki? Mo¿e
wtedy, gdy mêczennikiem sta³ siê biskup Kaczmarek? Jezusowe kap³añstwo
w trudnych komunistycznych czasach otrzyma³ z r¹k biskupa Sonika, piêædzie-
si¹t cztery lata temu.

Zobaczy³ Jezusa i uwierzy³ w Niego. Ma³o tego, u¿yczy³ Jezusowi swo-
jego ¿ycia.

Bardzo specyficzn¹ misjê kap³añsk¹ przewidzia³ dla niego Pan. Wype³ni³y
j¹ studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, studia prawnicze
w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriañskim, czterdzie�ci siedem lat pracy
w S¹dzie Biskupim, w tym trzydzie�ci lat na stanowisku oficja³a s¹du. Na to
wszystko nak³ada siê czterdzie�ci lat pracy na Uniwersytecie Stefana Kardyna-
³a Wyszyñskiego w charakterze adiunkta, profesora nadzwyczajnego i profesora
zwyczajnego oraz wyk³adowcy naszego Seminarium Duchownego.

Ksiê¿e Profesorze Marianie. Ty pozna³e� Syna Bo¿ego, zg³êbiaj¹c m¹-
dro�æ Ko�cio³a wyra¿aj¹c¹ siê w prawie kanonicznym. Jedni zg³êbiaj¹ Bo¿y
plan przez studium teologii, Pisma �wiêtego, przez nauki filozoficzne, dzia³al-
no�æ artystyczn¹, przez poezjê. Ty pozna³e� twarz Jezusa przez �ród³a ³aski.
Ca³¹ swoj¹ naukow¹ pasjê skoncentrowa³e� na sakramentach �wiêtych. ¯a-
den prawnik ani teolog nie bêdzie móg³ kompetentnie pisaæ o sakramentach
�wiêtych, nie siêgaj¹c do twoich benedyktyñskich opracowañ.

Znamy ciê jako cichego i milcz¹cego profesora. U�miecha³e� siê tylko
znacz¹co, gdy przynosi³e� kolejny tom o sakramentach. By³ to owoc twojego
milcz¹cego ¿ycia.

Znamy ciê, jak we wczesnych godzinach rannych pokonywa³e� drogê
z mieszkania do katedry, aby sprawowaæ Eucharystiê. O tym najwiêkszym
darze pozostawionym w testamencie przez Pana medytowa³e� na zapisanych
stronicach.

Pogrzeb ks. prof. Mariana Pastuszki
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Regularnie pokonywa³e� przestrzeñ miêdzy Kielcami a Uniwersytetem
w Warszawie, by nauczaæ o Bo¿ym mi³osierdziu, wyra¿aj¹cym siê pokucie
i pojednaniu. Có¿ za dar?

Znamy ciê regularnie zmierzaj¹cego do naszego seminarium. Pomny na
dar kap³añstwa, na przygotowuj¹cych siê kandydatów, zadedykowa³e� swe
dzie³o zatytu³owane Sakrament �wiêceñ m³odym alumnom w s³owach: �kan-
dydatom pragn¹cym przyjêcia �wiêceñ � po�wiêcam. Autor�.

Znamy ciê jako niezmordowanego oficja³a s¹du, który ca³e lata pochyla³
siê nad niedol¹ ludzi pragn¹cych otrzymaæ stwierdzenie niewa¿no�ci zawarte-
go ma³¿eñstwa. Tam dokonywa³ siê kontakt z kap³anem, z cz³owiekiem, z dusz-
pasterzem rozumiej¹cym troskê o zbawienie drugiego.

W kartotece ksiêdza profesora Mariana jest tylko jedna ma³a adnotacja
o pracy duszpasterskiej w roku 1967: �wikariusz ekonom w £¹cznej�. Pozo-
sta³e piêædziesi¹t piêæ lat kap³añstwa wype³ni³a praca s¹dowa i praca profe-
sorska. Tak¹ kap³añsk¹ drogê wyznaczy³ mu Pan. A on? On poznawa³ coraz
g³êbiej oblicze Pana i wierzy³ w Niego.

W ostatnim roku ¿ycia przyszed³ do niego Jezus z krzy¿em cierpienia
i choroby. Wzi¹³ ten krzy¿ i niós³ go do ostatnich chwil swego ¿ycia, otoczony
trosk¹ swoich bliskich krewnych.

Panie, dawco sakramentów i �ród³o ³aski! Powiedzia³e�: To bowiem jest
wol¹ Ojca mego, aby ka¿dy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, mia³ ¿ycie
wieczne (J 6,40). �p. ks. prof. Marian widzia³ Ciebie oczyma uczonego i wie-
rzy³, ¿e jeste� Synem Bo¿ym. Prosimy, daj mu ¿ycie wieczne. Amen.

Ks. Karol Stach � oficja³

Podziêkowanie

Czcigodny Ksiê¿e Biskupie Kazimierzu, Pasterzu Ko�cio³a kieleckiego,
Ksiê¿e Biskupie pomocniczy Kazimierzu,

Szanowni Przedstawiciele wy¿szych uczelni, s¹dów ko�cielnych, kurii
diecezjalnych, seminariów duchownych, zgromadzeñ zakonnych,

Stroskana Rodzino zmar³ego ks. prof. Mariana Pastuszki i wszyscy uczest-
nicy dzisiejszej liturgii pogrzebowej.

Zabieram g³os ze �wiadomo�ci¹, ¿e mia³em szczê�cie pracowaæ przez
19 lat w S¹dzie Biskupim pod kierunkiem oficja³a ks. prof. Mariana Pastuszki.
By³o mi dane poznaæ ks. prof. Mariana Pastuszkê jako cz³owieka, kap³ana,
naukowca i wybitnego prawnika pos³uguj¹cego ludziom w ramach dzia³alno�ci
S¹du Biskupiego. Nie sposób policzyæ, ilu ludzi spotka³o siê z ks. Marianem
Pastuszk¹ w ci¹gu jego 47 lat pracy s¹dowej. Zawsze mia³ dla nich czas,
cierpliwo�æ i radê odpowiedni¹ do ich potrzeb.

Pogrzeb ks. prof. Mariana Pastuszki
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Przez 40 lat pracy naukowo-dydaktycznej dba³ o kompletowanie war-
sztatu naukowego, przez gromadzenie unikalnych i cennych ksi¹¿ek oraz
czasopism prawniczych, które dobrze wykorzystywa³ w swojej pracy i publi-
kacjach.

Jako kap³an przez 54 lata dba³ o wierne i poprawne wykonywanie duszpa-
sterskich zadañ zgodnie z nauk¹ Ko�cio³a i przepisami prawa kanonicznego.
By³ przy tym wymagaj¹cy, a równocze�nie pokorny i dyskretny, ogromnie
oszczêdny w s³owie.

W imieniu Kurii Diecezjalnej i S¹du Biskupiego, pragnê podziêkowaæ
wszystkim, �wieckim i duchownym, którzy przez swoj¹ obecno�æ, nades³ane
kondolencje, modlitwê i udzia³ w tej Eucharystii, jednocz¹ siê z Ks. Biskupem
Ordynariuszem i ca³ym Ko�cio³em kieleckim w dziêkczynieniu sk³adanym Bogu
za wszelkie dobro ujawnione w osobie, pracy i ca³ym ¿yciu kap³añskim
ks. prof. Mariana Pastuszki, którego dzisiaj ¿egnamy, polecaj¹c go Bogu,
w którym jest pe³nia sprawiedliwo�ci i mi³osierdzia.

Ks. Adam Perz

Jezu Chryste, Boski Nauczycielu

Razem z ksiê¿mi profesorami i alumnami WSD Kielcach tu obecnymi
i z tymi, którzy nie mog¹ byæ tu obecni, a ³¹cz¹ siê z nami duchowo, pragnê
z³o¿yæ Ci dziêkczynienie za naszego zmar³ego Ksiêdza Profesora Mariana.
Dziêki Ci, Jezu, za kilkunastoletni¹ pos³ugê Ksiêdza Profesora w naszej
Alma Mater, jako wyk³adowcy prawa kanonicznego.

Ksi¹dz Profesor da³ siê poznaæ jako wyk³adowca bardzo kompetentny,
punktualny i uczynny. Mog³em siê o tym przekonaæ osobi�cie. Kiedy� poprosi-
³em Go, aby wyja�ni³ mi pewn¹ kwestiê prawn¹. Ju¿ na drugi dzieñ otrzyma-
³em kartkê maszynopisu z precyzyjnym wyja�nieniem problemu.

Dziêki Ci, Jezu Chryste, za napisane przez Ksiêdza Profesora i pozo-
stawione potomnym pozycje ksi¹¿kowe, z których chêtnie korzystamy.

W dowód wdziêczno�ci Seminarium zadedykowa³o Ksiêdzu Profesorowi
tegoroczny numer �Kieleckich Studiów Teologicznych�. Z przyczyn technicz-
nych uka¿e siê on dopiero po wakacjach. Oprócz tego materialnego dowodu
wdziêczno�ci, duchowym dowodem naszej wdziêczno�ci bêdzie modlitwa za
Zmar³ego, któr¹ obiecujê w imieniu Seminarium.

�Dobre czyny id¹ ze zmar³ymi�. Panie Jezu, �ród³o ¿ycia, ¿egnamy
naszego zmar³ego Ksiêdza Profesora Mariana i prosimy: za wszelkie dobro,
którego do�wiadczyli�my od Niego w naszej wspólnocie seminaryjnej � ob-
darz Go pe³ni¹ ¿ycia w Twoim Królestwie.

Pogrzeb ks. prof. Mariana Pastuszki
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