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Od redaktora

Niniejsza pozycja jest zbiorem artykułów naukowych powiązanych 
tematycznie z dwoma szeroko rozumianymi zagadnieniami: problemem 
rozumienia nieomylności w Kościele Katolickim oraz relacji pomiędzy 
uprawianą na uniwersytetach teologią oraz wynikami jej badań a osobistą 
pobożnością każdego wiernego. Autorami artykułów są nie tylko dyplo-
mowani doktorzy czy profesorowie, ale również doktoranci oraz studenci, 
którzy, choć stawiają dopiero pierwsze kroki w karierze naukowej, to jednak 
potrafią już samodzielnie prowadzić naukowe poszukiwania, formułować 
problemy i je rozwiązywać.

Artykuły zostały poukładane według następującego modelu. W pierw-
szej kolejności podane zostały opracowania dyplomowanych naukowców 
(profesorów, doktorów habiblitowanych, doktorów). Następnie znalazły się 
artykuły doktorantów oraz studentów.
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ks. dr hab. Marek Skierkowski, prof. UKSW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 

Zakres nieomylności historycznego Jezusa

Niewątpliwie, stajemy wobec trudnego i delikatnego pytania: Jaki 
był zakres nieomylności historycznego Jezusa? Ci, którzy przez wieki 
badali ten problem, doświadczali siebie jakby znajdujących się trochę 
między Scyllą i Charybdą. Z jednej strony, przeczuwali, że kto jak kto, 
ale Ten, w którym Objawienie Boże dokonało się w sposób pełny, osta-
teczny i niepowtarzalny, powinien być nieomylny, a z drugiej, że Jezus 
jako prawdziwy, integralny człowiek niejednokrotnie musiał bazować 
na omylnej wiedzy zaczerpniętej ze świata. Poganin Celsus, wielki prze-
ciwnik chrześcijaństwa z II wieku, drwił sobie z losu Jezusa: „Gdyby 
[Jezus] był Bogiem, nie powinien był uciekać ani pozwolić się schwytać 
i uwięzić, a przede wszystkim nie powinien zostać opuszczony i zdra-
dzony przez ludzi, którzy z nim obcowali, którzy byli wtajemniczeni 
w jego sprawy osobiste, którzy uważali go za swego Mistrza i uznawali 
za Zbawiciela, Syna i wysłannika najwyższego Boga”1. 

W niniejszym opracowaniu wyjdę od ogólnego zaprezentowania 
wiedzy Jezusa, tak jak ją ukazują ewangeliści; oprę się tutaj na bada-
niach R.E. Browna (zm. 1998), wybitnego amerykańskiego biblisty, 
posługującego się niemal perfekcyjnie metodą historyczno-krytyczną. 
Następnie, zarysuję problem nieomylności Jezusa w dziejach Kościoła, 
kończąc ten przegląd na wybitnych teologach XX i XXI wieku, którzy 
najbardziej zainspirowali mnie do odpowiedzi na pytanie postawione 
na początku tego tekstu (m.in. G. O`Collins, F. Dreyfus, K. Rahner, 
H.U. von Balthasar, Ch. Schönborn). Wreszcie, w części końcowej, 
wyartykułuję właśnie moje tezy w formie rozbudowanych konkluzji.

1 Orygenes, Przeciw Celsusowi [II,9] (Warszawa 1986) 93. 
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1. Rzut oka na Ewangelie

R.E. Brown pokazuje, że według Ewangelii Jezus, z jednej strony, miał 
ograniczą, naznaczoną „błędem”, wiedzę, a z drugiej – także „nadzwyczaj-
ną”2. Uczony ten analizuje najpierw sprawy życia codziennego, a następnie 
sprawy religijne. 

Jeśli chodzi o te pierwsze, zwraca on najpierw uwagę na Mk 5,30-33, 
gdzie Jezus pyta, kto z tłumu dotknął się Jego płaszcza (uczniowie traktują 
to jako niemądre pytanie: „Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: 
Kto Mnie dotknął?”) i rozgląda się, by ujrzeć tę osobę (za chwilę przyznaje 
się do tego dotknięcia kobieta; Łk 8,45: „Gdy wszyscy się wypierali, Piotr 
powiedział: Mistrzu, to tłumy zewsząd Cię otaczają i ściskają”; według 
Mt 9,22, Jezus o nic nie pyta, tylko od razu zwraca się do kobiety). Z kolei, 
zgodnie z Łk 2,46, dwunastoletni Jezus w świątyni „zadaje pytania” nauczy-
cielom, szukając u nich wiedzy dla siebie.

Jednocześnie, zdaniem R.E. Browna, Jezus dysponuje wiedzą nad-
zwyczajną. Według czwartej Ewangelii, wydaje się, jakby w ogóle Chry-
stus nie podlegał kenozie; np. wie już podczas ziemskiego posługiwa-
nia, że za jakiś czas Judasz Go zdradzi (por. J 6,71). Jednakże również, 
zgodnie z relacjami synoptyków, Jezus czyta w ludzkich umysłach (np. 
Mk 2,6-8 i par. 9,33-35; Łk 9,46-47), dysponuje wiedzą na dystans (np. we-
dług Mk 11,2 i par., uczniowie znajdą uwiązane oślę, na którym On wjedzie 
potem do Jerozolimy; według zaś Mk 14,13-14 i Łk 22,10-11, uczniowie 
w ramach przygotowań do Paschy spotkają człowieka niosącego dzban wody, 
który doprowadzi ich do gospodarza; a według Mt 17,24-27, Szymon Piotr 
w jeziorze znajdzie statera). 

Jeśli chodzi o sprawy religijne, to zgodnie z Mk 2,26, Jezus podaje 
błędnie imię arcykapłana (Abiatar zamiast Achimelek – por. 1 Sm 21,7; 
Mateusz i Łukasz opuszczają to imię); z kolei zamordowany Zachariasz 
nie jest synem Barachiasza, jak podaje Jezus, lecz Jojady (Mt 23,35; por. 
2Krn 24,20-22; w Łk 11,51 opuszcza się w ogóle imię ojca). Czasami Jezus 
wyraźnie bazuje na religijnych przekonaniach swoich czasów; np. według 
Mk 12,36, cytuje Ps 110, w przekonaniu, że jego autorem jest Dawid; z kolei 

2  Por. R.E. Brown, An Introduction to New Testament Christology (New York 1994) 
31-59.
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zgodnie z Mt 12,39-41 (także 16,4; Łk 11,29-32), zakłada historyczność 
przebywania Jonasza we wnętrznościach ryby. Rzecz charakterystyczna, że 
gdy Żydzi oskarżają Jezusa o to, że uważa się za Boga, On cytuje Ps 82,6: 
„Bogami jesteście” (J 10,33-36), podając jakaś nietypową dla Jego czasów 
interpretację.

Jednocześnie Jezus wzbudza entuzjazm znajomością Biblii, aczkolwiek 
wiadomo (por. J 7,15), że się nie uczył; ta wiedza nie oznacza, iż jest On 
w sensie naukowym znacznie wyżej stojącym mistrzem od innych; tu chodzi 
oczywiście o Jego wyższy autorytet osobowy, równy Bogu. Niektóre wypo-
wiedzi Jezusa nie są wolne np. od ludowej demonologii (por. Mk 9,17-18; 
mamy tu prawdopodobnie do czynienia z epilepsją, nie zaś z opętaniem), 
niebo pojmuje On jako bankiet (np. Mt 8,11), a potępienie jako przebywanie 
w ogniu nieugaszonym (np. Mk 9,48; Mt 25,41); podobnie sprawa ma się 
z traktowanymi jakby dosłownie obrazami apokaliptycznymi (ciemność, 
spadające gwiazdy w Mk 13,24-25 i par.; wojny, trzęsienia ziemi i głód 
w Mk 13,7-8 i par.). 

Odnosząc się do swojej misji, Jezus przepowiada własną mękę, śmierć 
i zmartwychwstanie (np. Mk 8,31; 9,31; 10,33-34 i par.; w J 3,14; 8,28; 
12,32-34 – mowa o Jego wywyższeniu). Przewiduje także zniszczenie Jero-
zolimy i świątyni (np. Mk 13,2; 14,57-58; Mt 26,60-61; J 2,19-21), a także 
mówi o swojej Paruzji, sugerując czasami, że nastąpi ona bezpośrednio po 
Jego śmierci (np. J 14,3: „A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę 
powtórnie i zabiorę was do siebie…”; zob. także Mk 14,25 i Łk 23,42-43); 
czasami, że nastąpi ona jeszcze za życia Jego słuchaczy (np. Mt 10,23; 
Mk 13,30; J 1,51; J 21,22); a czasami, że nastąpi ona w jakiejś nieokreślonej 
dalszej przyszłości (np. Mk 13 i inne).

Prowizoryczny wniosek wypływający z tych analiz jest przynajmniej 
następujący: Jezus zdaje się nie dysponować wszechwiedzą (która z natury 
rzeczy byłaby nieomylna).

2. Wiedza Jezusa w historii teologii

Ojcowie Kościoła, w swoich refleksjach o charakterze filozoficzno-teo-
logicznych, wyrażali przekonanie, że Jezus Chrystus miał do dyspozycji 
zarówno wiedzę Boską (jako Syn Boży), jak i wiedzę ludzką (jako człowiek). 
Jeśli stwierdza On, że np. nie zna „dnia owego i godziny” (czyli momentu 
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Paruzji), to znaczy, że albo sam Bóg Ojciec jeszcze tego nie określił, albo po 
prostu taka wiedza nie miała należeć do depozytu Objawienia. Na przykład 
Orygenes (zm. 253/4) wyjaśnia, że, z jednej strony, „nikt nie mógł znać tego, 
czego Bóg jeszcze z góry nie określił”3, a z drugiej, że „dopóki (…) Kościół, 
który jest ciałem Chrystusa (por. Ef 1,23), nie zna dnia owego i godziny, 
tak długo również o samym Synu mówi się, że nie zna dnia owego i godzi-
ny”4. Dla Ojców Kościoła było jednak jasne, że nie może być tak, iż Jezus 
coś wiedział jako nieomylny Bóg, a nie wiedział tego jako omylny czło-
wiek; byłoby to jakieś rozdwojenie jaźni. Stojący u kresu ery patrystycznej 
św. Jan Damasceński (zm. 749) stwierdza, że „każda natura Chrystusa działa 
w łączności z drugą”; dlatego „podobnie też mówimy jako o jednym «te-
andrycznym» (Bosko-ludzkim) działaniu Chrystusa, choć wiemy, że tu są 
dwa działania dwóch Jego natur: Boskie działanie – Jego Bóstwa, i ludzkie 
– Jego człowieczeństwa”5. Ojcowie Kościoła wyczuwali, że Boska wiedza 
Chrystusa musiała być dostępna Jego umysłowi ludzkiemu, aczkolwiek nie 
byli jeszcze w stanie wyjaśnić, w jaki dokładnie sposób6. 

Scholastyka podejmuje ten problem, wskazując trzy obszary wiedzy 
ludzkiej Jezusa. Najpierw, wizja uszczęśliwiająca, tj. wiedza posiadana 
przez błogosławionych w niebie (niebian), którą ma na ziemi Chrystus jako 
„przewodnik zbawienia” (Hbr 2,10); „Polega ona – według św. Tomasza 
z Akwinu (zm. 1274) - na uczestnictwie w świetle Bożym” (III, q.9, a.2, p.1), 
„Na widzeniu Boga” (p.3). „Widzenie Boga, czyli wiedza uszczęśliwiająca – 
wyjaśnia dalej Akwinata – pod pewnym względem przewyższa naturę duszy 
rozumnej, ponieważ dusza nie może osiągnąć tej wiedzy własną mocą. Pod 
pewnym jednak względem (…) wiedza ta odpowiada duszy, stworzonej 
na obraz Boży i dlatego zdolnej do jej przyjęcia. Boska zaś wiedza, nie-
stworzona, przewyższa naturę duszy ludzkiej pod każdym względem” (a.2, 
ad.3). Skoro pojmować znaczy ujmować coś w określonych granicach, wy-
nika z tego, że „dusza Chrystusa w żaden sposób nie poznawała wyczerpu-
jąco Istoty Bożej” (q.10, a.1). I chociaż „dusza Chrystusa poznaje w Słowie 
wszystkie jestestwa wszystkich czasów i myśli wszystkich ludzi” (q.10, a.2), 

3  Orygenes, Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza. Część druga (Commenta-
riorum series; Kraków 2002) p. 55; s. 99. 
4  Tamże. 
5  Św. Jan Damasceński, Wykład wiary prawdziwej [III, XIX] (Warszawa 1969) 184. 
6  Por. F. Dreyfus, Czy Jezus wiedział, że jest Bogiem? (Poznań 1995) 30-37. 
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to jednak wiedza ta „co do jasności ustępuje nieskończenie” wiedzy posia-
danej przez samego Boga (ad.3). Jednocześnie ta wiedza Chrystusa (z racji 
unii hipostatycznej) jest obfitsza i doskonalsza od wiedzy jakiegokolwiek 
z pozostałych stworzeń (a.4).

Następnie, wiedza wlana „przez Ducha Świętego” (q.11, a.1; mimo 
że ta pierwsza, uszczęśliwiająca, jest poznaniem doskonałym), która wy-
nika z tego, że umysł człowieka „jest w możności do każdego przedmiotu 
poznania umysłowego” (q.9, a.3), a możność, która nie stanie się aktem, 
pozostaje niedoskonałością; dlatego też trzeba przyjąć, że „Słowo Boże 
wyryło w duszy Chrystusa, zjednoczonej hipostatycznie ze Słowem, umy-
słowe formy poznawcze wszystkich rzeczy” (tamże). „Posiadając tę wie-
dzę – doprecyzowuje św. Tomasz z Akwinu – dusza Chrystusa poznała, 
po pierwsze, wszystko to, co człowiek może poznać w świetle intelektu 
czynnego, a mianowicie: całokształt nauk ludzkich. Po drugie, wiedzą tą 
Chrystus poznał całe objawienie Boże, przekazane ludziom (…)” (q.11, 
a.1). Ta wiedza była częściowo niedyskursywna, a częściowo dyskursywna 
(por. q.11, a.3). I jeszcze dalej: „Wiedza wlana duszy Chrystusa miała cha-
rakter sprawności, Chrystus mógł się nią bowiem dowolnie posługiwać” 
(q.11, a.5). 

Wreszcie, empiryczna wiedza nabyta. Chrystus „miał wiedzę nabytą, 
która jest wiedzą ludzką we właściwym tego słowa znaczeniu […]. Istnienie 
bowiem takiej wiedzy w Chrystusie uzasadnia się światłem intelektu czynne-
go, przysługującym człowiekowi z natury” (q.9, a.4; w Sumie Teologicznej 
Akwinata koryguje swoje uprzednie zapatrywania, przyznając, że były one 
błędne). Święty Tomasz z Akwinu dodaje jeszcze, że w przypadku Jezusa 
mamy do czynienia z „wiedzą zdobytą przez odkrycia niż przez uczenie się” 
(ad.1). „Dusza Chrystusa tą wiedzą nie ogarniała wszystkiego absolutnie, 
lecz tylko to, co jest dostępne poznaniu przez światło ludzkiego intelektu 
czynnego” (q.12, a.1, ad.3). Chrystus czynił postępy w takiej wiedzy w ten 
sposób, że wzrastała jej „sprawność” i „przejawy” (q.12, a.2); Jezus nie 
uczył się jednak od ludzi, gdyż to „nie harmonizowałoby z Jego godnością” 
(q.12, a.3).

Święty Bonawentura (zm. 1274), drugi z wielkich scholastyków, w dzie-
le O wiedzy Chrystusa podkreśla, że skończona dusza ludzka Chrystusa 
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nie jest w stanie w pełni pojąć nieskończonej mądrości wiecznej7. Rozum 
ludzki może zmierzać do Nieskończoności „na sześć sposobów: jako wia-
ra, rozumowanie, cześć, oglądanie, przekraczanie i pojmowanie. Pierwszy 
z tych sposobów jest niedoskonały i charakterystyczny dla pielgrzymki 
doczesnej; ostatni jest najdoskonalszy oraz właściwy wiecznej i nieskoń-
czonej Trójcy; drugi i trzeci dotyczą postępu w trakcie pielgrzymki; czwarty 
i piąty – spełnienia w ojczyźnie niebieskiej. W doczesności możemy bowiem 
Boży bezmiar kontemplować, rozumując i czcząc, w niebie możemy oglą-
dać, kiedy staniemy się podobni Bogu, i przekraczać, kiedy będziemy już 
całkowicie upojeni. […] Ponieważ zaś dusza Chrystusa jest zjednoczona 
ze Słowem, podobna Bogu i jest upojona dzięki łasce nie tylko wystarcza-
jącej, ale także przekraczającej, to ogląda ona Bożą mądrość i, oglądając, 
przechodzi w nią, choć jej nie pojmuje”8. I dalej jakby św. Bonawentura 
doprecyzowuje: „Dusza Chrystusa, ponieważ jest stworzeniem i przez to 
jest skończona, to choćby w dowolny sposób była zjednoczona ze Słowem, 
nie pojmuje nieskończoności, ponieważ nie równa się z nią i nie wykracza 
poza nią. Dlatego właśnie nie chwyta pod każdym względem, ale raczej jest 
chwytana i przez to nie wznosi się do nieskończoności pojmowaniem, ale 
raczej wykraczaniem. Poznaniem wykraczającym nazywam nie to, w którym 
podmiot wykracza ponad przedmiot, ale to, w którym podmiot wznosi się 
do przedmiotu, wykraczając w pewien sposób, mianowicie wydobywając 
się ponad samego siebie9”.

Nietrudno dostrzec, że koncepcja potrójnej wiedzy Jezusa stanowi-
ła konstrukcję filozoficzno-teologiczną, a nie czysto biblijną; węzło-
wym zaś nośnikiem tej konstrukcji pozostawała zasada stosowności: 
nie wypadało Jezusowi jako Mistrzowi nie mieć odpowiedniej wiedzy 
(„trzeba było” – por. S.th. III, q.9, a.2). François Dreyfus (zm. 1999) 
podsumowuje te scholastyczne dywagacje następująco: „Teologowie 
tomistyczni są zgodni co do jednego, bardzo ważnego […] punktu: 
gdyby Jezus miał jedynie wiedzę nabytą, tzn. wiedzę, która jest wspólna 
wszystkim ludziom, którą nabywa się przez zwykłe korzystanie z danego 
wszystkim ludziom rozumu, wówczas byłby Bogiem, ale nie wiedziałby 
7  Święty Bonawentura, O wiedzy Chrystusa, q.6; wydanie: tenże, O wiedzy Chrystusa. 
O tajemnicy Trójcy (Kęty 2006) 119. 
8  Tamże, 120.
9  Tamże, q.7; 129. 
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o tym”10. I nieco dalej: „Jezus, który byłby Bogiem, ale który nie wie-
działby o tym, nie implikuje żadnej sprzeczności w strukturze tajemnicy 
Boga-Człowieka. Jednakże wprowadza coś nielogicznego do mądrości 
Bożego planu. […]. W stosunku do tajemnicy Wcielenia, poznanie, jakie 
Jezus ma o swoim Bóstwie, reprezentuje pewien dodatek, ale dodatek 
ten jest konieczny”11. 

Utrzymywana potem przez wieki koncepcja potrójnej wiedzy Jezusa 
znalazła się w kryzysie na początku ubiegłego stulecia. W efekcie tego 
kryzysu, gdzieś pod koniec tamtego właśnie stulecia, Kościół starał się 
analizować świadomość Jezusa, nie odwołując się już do visio beatifica, 
scientia infusa i scientia acquisita (np. dokument Międzynarodowej Ko-
misji Teologicznej, Świadomość, jaką Jezus miał o sobie samym i o swo-
im posłaniu, 1985/6, składa się z czterech propozycji nowego spojrzenia 
na tę kwestię). Także Katechizm Kościoła Katolickiego (1992) nie odwołuje 
się już do scholastycznych kategorii, aczkolwiek poświęca „duszy ludzkiej 
i ludzkiemu poznaniu Chrystusa” (śródtytuł) aż cztery numery: 471-474 
(pierwszy spośród nich, niezwykle lakoniczny, można zupełnie pominąć, 
gdyż chodzi tu jedynie o sprzeciw wobec apolinaryzmu; według Apolina-
rego z Laodycei, Słowo miało rzekomo zastąpić duszę czy ducha ludzkiego 
w Jezusie Chrystusie). 

Następny numer jawi się już dla nas jako istotny: „Dusza ludzka, którą 
przyjął Syn Boży, jest wyposażona w prawdziwe ludzkie poznanie. Jako 
takie nie mogło być ono nieograniczone; realizowało się w warunkach hi-
storycznych Jego istnienia w czasie i przestrzeni. Dlatego Syn Boży, stając 
się człowiekiem, […] mógł […] także zdobywać wiadomości o tym, czego, 
będąc człowiekiem, trzeba uczyć się w sposób doświadczalny. Odpowiadało 
to rzeczywistości Jego dobrowolnego uniżenia w «postaci sługi»” (Flp 2,7; 
n. 472). 

Kolejny numer dotyczy kwestii poznawania Boga przez Jezusa ziem-
skiego: „Równocześnie jednak to prawdziwe ludzkie poznanie Syna Bożego 
wyrażało Boskie życie Jego Osoby. „Ludzka natura Syna Bożego, nie sama 
przez się, ale przez swoje zjednoczenie ze Słowem, poznawała i ukazywała 
w sobie wszystko, co przysługuje Bogu”. Przede wszystkim odnosi się to do 

10  Czy Jezus wiedział, że jest Bogiem?, 43. 
11  Tamże, 44. 
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wewnętrznego i bezpośredniego poznania Ojca przez Syna Bożego, który 
stał się człowiekiem. Syn ujawniał także w swoim ludzkim poznaniu Boską 
zdolność przenikania myśli ukrytych w ludzkich sercach12”.

Autorzy KKK cytują w tym punkcie św. Maksymę Wyznawcę (zazna-
czone wewnętrznym cudzysłowem) oraz czynią następujące odnośniki bi-
blijne: Mk 14,36 (modlitwa Jezusa w Ogrójcu ze zwrotem Abba); Mt 11,27 
(„Wszystko przekazał Mi Ojciec Mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, 
ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”); J 1,18 
(„Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, 
o Nim pouczył”); J 8,55 („Lecz wy Go nie poznaliście. Ja Go jednak znam. 
Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale 
Ja Go znam i słowo Jego zachowuję”); Mk 2,8 („Jezus poznał zaraz w swym 
duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: Czemu myśli te nurtują w waszych ser-
cach?”); J 2,25 („nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam 
bowiem wiedział, co jest w człowieku”); J 6,61 („Jezus jednak, świadom 
tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł…”). 

Ostatni z analizowanych numerów odnosi się do wiedzy Jezusa 
o Jego dziele zbawczym: „Na mocy zjednoczenia z Boską mądrością 
w Osobie Słowa Wcielonego ludzkie poznanie Chrystusa w pełni uczest-
niczyło w znajomości wiecznych zamysłów, które przyszedł objawić. 
Jezus wprawdzie stwierdza, że nie zna tych zamysłów, ale w innym 
miejscu wyjaśnia, że nie otrzymał polecenia, by to objawić” (n. 474). 
Tym razem na poparcie tezy o znajomości wiecznych zamysłów ze 
strony Jezusa uczyniony jest odnośnik do Mk 8,31; 9,31; 10,33-34 oraz 
14,18-20.26-30. Chodzi tu zatem o trzy przepowiednie Jezusa dotyczą-
ce Jego męki, śmierci zmartwychwstania oraz Jego zapowiedź zdrady 
Judasza, zwątpienia uczniów i zaparcia się Piotra. Z kolei argumentem 
przeciwko tej wiedzy mógłby być fragment Mk 13,32 („Lecz o dniu 
owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko 
Ojciec”), aczkolwiek jest to właściwie argument pozorny, gdyż – jak 
wskazuje odniesienie do Dz 1,7 – Jezus tylko nie chciał tej wiedzy 
zbawczej ujawnić: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec 
ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie 
Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, 

12  Tamże, n. 473. 
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i w Samarii, i aż po krańce ziemi”; faktycznie jednak, są to słowa Chry-
stusa już zmartwychwstałego13. 

Współcześni wielcy teologowie również nie mogli nie podjąć kwestii 
wiedzy Jezusa ziemskiego. Gerald O`Collins (ur. 1931) swoje rozważania na 
ten temat rozpoczyna słowami: „Musimy (…) stawić czoło (…) następstwu 
chalcedońskiej nauki o dwóch zupełnych naturach Chrystusa, jakim jest jego 
podwójny zestaw zdolności poznawczych – chodzi tu o fakt posiadania przez 
Chrystusa zarówno boskiego, jak i ludzkiego umysłu, czy też zarówno pełnej 
boskiej świadomości, jak i pełnej ludzkiej świadomości. Dla niektórych fakt 
ten stwarza tak poważne trudności, że w ich obliczu niknie logiczna spójność 
całej doktryny o dwóch naturach. Niektóre z tych trudności wynikają z prób 
wyobrażenia sobie dwóch umysłów Chrystusa jako dwóch psychicznych 
podsystemów, na podobieństwo chorych umysłowo pacjentów, cierpiących 
na rozdwojenie jaźni. Taki sposób myślenia jest błędny od samego początku. 
Mówiąc o dwóch podsystemach psychicznych, zapomina się, że gdy chodzi 
o diadę boski/ludzki umysł, nie mamy do czynienia z członami, które są 
równe czy na tym samym poziomie. Działanie boskiego umysłu po prostu nie 
ma tego charakteru propozycjonalnego i dyskursywnego, jaki ma stworzony 
ludzki umysł. Nieograniczona wiedza boskiego umysłu wynosi go daleko 
ponad wiedzę ograniczoną jakiegokolwiek ludzkiego umysłu. Pomiędzy 
umysłem boskim a ludzkim istnieje prawdziwa otchłań epistemologiczna14”.

I dalej: „To osoba, a nie natura, jest podmiotem działania. Świadomość 
i wiedza są aktami osoby – w i przez boską lub/i ludzką naturę. […] Nie 
możemy zignorować faktu jedności świadomości, którą cieszy się oso-
ba: w ja myślę rozumu teoretycznego, w ja działam rozumu praktycznego 
i w ja powinienem charakteryzującym moralną sferę odpowiedzialnej wol-
ności. W wypadku Chrystusa, czyż ontologiczna jedność Jego osoby nie 
wymaga jakiejś psychicznej jedności czy też jednego samoświadomego 
centrum odniesienia dla Jego działań i doświadczeń? […] Ego Jego ludzkiej 

13  Sekcja W skrócie dostarcza jeszcze dwóch istotnych dopowiedzeń. Najpierw 
w n. 479 stwierdza się, że we Wcieleniu Syn Boży „nie tracąc natury Boskiej, przyjął naturę 
ludzką”; natomiast n. 482 brzmi: „Chrystus, będąc prawdziwym Bogiem i prawdziwym 
człowiekiem, ma ludzki rozum i wolę, doskonale zgodne oraz podporządkowane Jego 
Boskiemu rozumowi i woli, które posiada wspólnie z Ojcem i Duchem Świętym”.
14  G. O`Collins, Chrystologia. Jezus Chrystus w ujęciu biblijnym, historycznym i syste-
matycznym (Kraków 2008) 235. 
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świadomości jest również Słowem Bożym w ludzki sposób świadomym 
i samoświadomym, to znaczy operującym w i poprzez ludzką świadomość. 
Bóg Syn przywłaszcza sobie tę ludzką samoświadomość, poczucie tożsa-
mości i centrum odniesienia15”.

Katechizm Kościoła Katolickiego używa w tym kontekście terminu 
podmiot: „Człowieczeństwo Chrystusa nie ma innego podmiotu niż Boska 
Osoba Syna Bożego, który przyjął je i uczynił swoim od chwili swego 
poczęcia” (n. 466). Pasquale Orlando jakby doprecyzuje, że w takim razie 
Jezus stanowi „unikalny podmiot teandryczny”16. 

Karl Rahner (zm. 1984) wychodził z przekonania, że umysł natury 
ludzkiej Jezusa był od początku, czyli od momentu Wcielenia, świado-
my tego, iż natura ta została przyjęta przez Osobę wiecznego Słowa. 
Tego typu wiedza (Grundbefindlichkeit) ma charakter bezprzedmiotowy, 
intuicyjny, jest całościowym ogarnięciem poznawczym samego siebie 
(augustyńskie nosse). Wraz z wzrastaniem Jezusa „w latach” (Łk 2,52; 
zob. także 2,40) dochodzi do wyrażenia tej podstawowej wiedzy w syste-
mie ludzkich pojęć. Nie oznacza to, że Jezus dochodzi do czegoś, czego 
wcześniej nie znał, lecz że po prostu wnika On coraz bardziej w to, kim 
jest i co już wie17. 

Swoistą korektę do koncepcji K. Rahnera, według którego Jezus 
ziemski stał jakby naprzeciw Logosa, wprowadził kard. H.U. von Bal-
thasar (zm. 1988), bazując na przekonaniu, że całe ziemskie życie Jezusa 
stanowi historyczną formę przekładu Jego odwiecznej egzystencji; cho-
dzi tu zatem o to, że między misją i osobą Jezusa nie ma żadnej luki czy 
szczeliny: On jest po prostu Posłańcem Ojca. Ludzka świadomość Jezusa 
pozostaje więc świadomością Jego posłannictwa, a to z kolei oznacza, że 
wiedza Jezusa wynika z Jego odniesienia do Ojca, którego wolę pełni. 
„Powierzone Mu przez Ojca – wyjaśnia dalej teolog szwajcarski – za-
danie objawiania ojcostwa Bożego w świecie i dla świata całym swym 
istnieniem, całym życiem i śmiercią, wypełnia po brzegi tę świadomość; 
pojmuje ona siebie w całości jako to, co «od Ojca» przychodzi do ludzi; 
do tego stopnia widzi w sobie «interpretację Ojca» (zob. J 1,18), «słowo 
15  Tamże, 235-236. 
16  P. Orlando, L`io di Gesù Cristo: diagramma divino-umano (Napoli 2009) 79. 
17  Por. K. Rahner, Dogmatische Erwägungen über das Wissen und Selbstbewußtsein 
Christi, w: tenże, Schriften zur Theologie, t.5 (Zürich 1968) 222-245. 
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Ojca», że żaden obszar, żaden czas nie pozostaje na oderwaną od misji 
refleksję: «Kim Ja jestem?»”18.

H.U. von Balthasar podkreśla, że musi istnieć jedność między tym, co 
Jezus poznaje od Ojca (czyli od wewnątrz), a tym, co poznaje ze świata 
(w dzieciństwie choćby od dziewiczej i niepokalanej Matki). I dalej teolog 
szwajcarski stwierdza: „Jezus miał od początku świadomość, że otrzymał 
misję od Ojca i że ją w całości realizuje w świecie. Ale jest to świado-
mość mówiąca, że całkowicie dobrowolnie utożsamiał się z zadaniem, 
które zostało dane i powinno być za wszelką cenę wykonane, a zatem 
że wymaga doskonałego posłuszeństwa. […] Gdzie pojawia się różnica 
między decydowaniem i okazywaniem posłuszeństwa, tam też z koniecz-
ności pojawia się harmonizujące pośrednictwo między Ojcem i Synem, 
a pośrednictwo to może być dziełem wyłącznie Ducha Świętego19”.

H.U. von Balthasar podkreśla zatem, że Jezus, który „misję swą otrzy-
muje od Ojca w Duchu Świętym”, „nie kontempluje Ojca w visio beatifica”, 
lecz że „bezpośrednio widzi jedynie swą misję”20. 

Kard. Ch. Schönborn (ur. 1945) zgadza się z tradycją teologiczną, która 
„określała Chrystusa jako simul comprehensor et viator, jako comprehensor 
dlatego, że miał On bezpośrednie widzenie Boga, jako viator z tego względu, 
że znajdował się On, podobnie jak każdy człowiek, w drodze, in statu viae, 
zdobywając wiedzę, patrząc na doświadczenie innych, ucząc się i pytając, 
z typową wiedzą doświadczalną, która jest uwarunkowana historycznie 
[…]”21. „W Jego postawie – kontynuuje austriacki kardynał – nie dostrze-
gamy żadnego zwlekania, ociągania się, żadnego namacalnego poszukiwa-
nia tego, co ma czynić, co może być wolą Bożą i Jego zadaniem. Z samej 
treści Ewangelii wynika niezwykle jasno i dobitnie, że Jezus nie tylko wie 
o swojej misji w jakiejś nietematycznej Grundbefindlichkeit, ale zna także 
konkretnie swoją drogę, swoje zadanie, słowo, które ma wypowiedzieć, 
czyn, jaki ma wykonać22”. 

18  H.U. von Balthasar, Teodramatyka, t.2: Osoby dramatu, cz.2: Osoby w Chrystusie, 
cz.2 (Kraków 2003) 164.
19  Tamże, 174. 
20  Tamże, 189. 
21  Ch. Schönborn, Bóg zesłał Syna swego. Chrystologia (Poznań 2002) 204. 
22  Tamże, 203. Zob. także P. Artemiuk, Chrystologia «zstępująca» kard. Christopha 
Schönborna (Tarnów 2011) 144-161.
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3. Rozbudowane konkluzje

Trzeba najpierw mówić o nieomylności ortopraksji Jezusa historycz-
nego: cała Jego ziemska egzystencja jako ostatecznego Słowa, przez które 
wypowiada się nieomylny Bóg, musi być z natury rzeczy nieomylna. Chry-
stus jest przecież Pełnią Objawienia, dokonanego dla naszego zbawienia, 
On po prostu „jest Prawdą” (J 14,6). 

Z tego ogólnej, teologicznej, tezy wynikają bardziej szczegółowe twier-
dzenia chrystologiczne. 

Najpierw, trzeba mówić o nieomylności Jezusa w odniesieniu do Jego 
Boskiej tożsamości, czyli tzw. nieomylności wertykalnej. Kard, Ch. Schönborn 
podkreśla: „Jezus nie uczył się jednego, a mianowicie swojej więzi z Ojcem. 
Chodzi zaś przy tym konkretnie nie o przedmiotową świadomość (cogitare) 
tej więzi, ale o samą tę świadomość (nosse)”23. Unia hipostatyczna zabezpie-
czała tę nieomylność. To prawda, że Nowy Testament mówi o wierze Jezusa 
(8 razy w listach św. Pawła, raz w Ap i raz w Hbr 12,2: „Patrzmy na Jezusa, 
który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala”), to jednak trzeba tu myśleć 
bardziej o najwyższym stopniu ufności Jezusa oraz wierze utożsamianej wręcz 
z nosse, czyli o jakiejś maxima fides (sformułowanie Mikołaja z Kuzy). 

Problem komplikuje się wtedy, gdy Jezus historyczny musi po ludz-
ku wyartykułować swoją tożsamość, a może to uczynić tylko za pomocą 
ludzkich kategorii pojęciowych, mających swoją ostateczną genezę w zmy-
słach. Jemu wówczas jakby ciągle brakuje właściwych słów; niejednokrotnie 
same czyny „mówią” więcej. Słowa i czyny Jezusa historycznego odsła-
niają, ale i jednocześnie – jako właśnie ludzkie – przysłaniają Jego Boską 
tożsamość. Swoista rezerwa Jezusa wobec wyrażenia własnej tożsamości 
w dostępnych kategoriach pojęciowych wynika z tego, że zawsze są one 
nieadekwatne, jakby za małe, zbyt ciasne, po prostu tylko ludzkie. Dopiero 
śmierć i zmartwychwstanie „uwolnią” Go z ziemskich ograniczeń i wtedy 
niejako „przemówi” On do swoich uczniów pełnym głosem, wzbudzając 
w nich zbawczą wiarę; rysy Jego uwielbionego człowieczeństwa ujawnią 
już bez większych trudności Boską tożsamość Jego Osoby: „Pan mój i Bóg 
mój” (J 20,28). Wylany wówczas na Kościół Duch Święty, którego sam Jezus 
miał „bez miary” (J 3,34), „zabezpieczy” w sercach i umysłach wiernych 

23  Tamże, 202. 



23

Zakres nieomylności historycznego Jezusa

przekonanie o pełnej tożsamości Jezusa: „W owym dniu poznacie, że Ja 
jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was” (J 14,20). Szczytem tego 
procesu będzie zredagowanie Nowego Testamentu, właśnie pod natchnie-
niem Ducha Świętego. Oznacza to, że pełnym „zabezpieczeniem” nieomyl-
ności Chrystusa w odniesieniu do wyrażenia Jego tożsamości jest nie sama 
tylko tajemnica Wcielenia, lecz także wylanie Ducha Świętego. Być może 
właśnie dlatego Jezus nie pozostawił po sobie pamiętnika, a Nowy Testament 
zredagowano w przekładzie, czyli nie po aramejsku, lecz po grecku – cho-
dzi o to, że wyartykułowanie Jego tożsamości w ludzkim języku pozostaje 
również aktem recepcji pierwszych wierzących, czyli narodzonego w pełni 
po Pięćdziesiątnicy Kościoła. 

Następnie, trzeba mówić o niemylności Jezusa w odniesieniu do 
Jego misji zbawczej, czyli o nieomylności horyzontalnej. A. Schweitzer 
(zm. 1965), protestancki teolog, stworzył na początku XX wieku wizerunek 
Jezusa w duchu eschatologii (powinno być raczej: apokaliptyki) konsekwent-
nej. Według niego, Jezus jest głosicielem bliskości królestwa Bożego24. 
Posyłając swych uczniów z pierwszą misją, jeszcze za swego życia, ujawnia 
się On jako apokaliptyk, spodziewający się nagłej interwencji Boga25. Gdy 
głosiciele wrócili radośni, a królestwo nie nadeszło, Jezus doszedł do wnio-
sku, że potrzebne jest Jego cierpienie, które według żydowskiej apokaliptyki 
warunkowało bliskość królestwa Bożego26. Jezus jako Mesjasz udaje się 
zatem do Jerozolimy nie po to, by tam nauczać, lecz aby właśnie cierpieć 
i umrzeć27; królestwo Boże znowu jednak nie nadeszło – Jezus rzekomo 
pomylił się po raz drugi. 

Dzisiaj, kard. G. L. Müller (ur. 1947) wyjaśnia: „W przypadku Jezusa 
nie było z góry zadecydowane, w jakiej formie dosięgnie Go śmierć (natu-
ralna granica wieku, wypadek, przemoc). […] Hipotetycznie więc śmierci 
na krzyżu nie należy uważać za jedyną a priori możliwą formę śmierci Je-
zusa przynoszącą odkupienie i pojednanie. Będąc następstwem historycznie 
zaistniałej sytuacji konfliktowej i determinacji Jego przeciwników, krzyż, 
historyczna przyczyna śmierci Jezusa, nosi na sobie znamiona przygodno-
ści. […]. Wydaje się wręcz sprzeczne z rozumem, żeby Jezus mógł znać 
24  Por. A. Schweitzer, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung (Tübingen 1951) 392. 
25  Por. tamże, 405. 
26  Por. tamże, 411. 
27  Por. tamże, 437. 
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konkretne wydarzenia swojej przyszłości. Nie przewidywał poszczególnych 
okoliczności swojej historii, które, zanim zaistniały, nie miały przecież ani 
realnego, ani idealnego istnienia. Wiedział natomiast, że Bóg, Jego Ojciec, 
stanowi całą Jego przyszłość i że Ojciec urzeczywistni królestwo Boże w hi-
storii Jego wierności wobec powierzonej Mu misji. Sam kres życia Jezusa 
dowodzi, że nie miał przed oczami całego scenariusza swej przyszłości”28.

Z drugiej jednak strony, Ewangelie poświadczają, że bezpośrednio prze-
powiadał On swoją mękę i śmierć, a także zmartwychwstanie: Mt 16,21/
Mk 8,31/Łk 9,22; Mk 9,12; Mt 17,22-23/Mk 9,31/Łk 9,44; Mt 20,17-19/ 
Mk 10,32-34/Łk 18,31-33; Mt 20,28/Mk 10,45; Mt 26,31/Mk 14,27; 
Łk 22,37; Mt 26,45/Mk 14,41; Mt 26,56/Mk 14,49. Do tych przepowiedni 
należy dodać jeszcze wypowiedzi aluzyjne: Łk 13,33; Mt 9,15/Mk 2,20/ 
Łk 5,35; Łk 17,22; Mt 24,9-14/Mk 13,9-13/Łk 21,12-19. Sama Ostatnia 
Wieczerza poświadcza, że Jezus wie, na czym polega Jego odkupieńcze 
posłanie – utrwalone teraz przez Niego w sakramencie Eucharystii i Ka-
płaństwa (por. Mk 14,12-25 i par.). W tym uniżeniu się Syna Bożego jest też 
pewna kenoza Jego wiedzy, jakby przygaszenie tej wiedzy, bo chodzi o to, by 
ludzkie posłuszeństwo Jezusa wobec zbawczej woli Ojca dominowało nad 
niepotrzebną znajomością szczegółów. H. Schürmann (zm. 1999) wykazał 
przekonująco, że Jezus był całkowicie oddany służbie na rzecz królestwa 
Bożego, a cała ta Jego „proegzystencja” (życie dla innych), znajdowała 
swoją podstawę w przekonaniu, iż Bóg w ten sposób skutecznie dokonuje 
dzieła zbawienia29. 

Trzeba tu zatem znowu bardziej mówić o nieomylności ortopraksji, zbaw-
czego działania Jezusa. Zmartwychwstanie oznacza ze strony Ojca pełną ak-
ceptację dla skuteczności zbawczej Chrystusa. Choć zatem Jezus nie wszystko 
wiedział o swojej przyszłości i dokonywał własnych historycznie uwarunko-
wanych wyborów, to jednak w żaden sposób nie pomylił się w odniesieniu 
do swojej misji zbawczej. Tę nieomylność ortopraksji zabezpieczała znowu 
jedność Jego Boskiej Osoby i misji oraz działanie Ducha Świętego. 

A co z pozostałą wiedzą Jezusa historycznego? Skoro Biblia zawiera 
prawdę „dla naszego zbawienia”, także i nieomylność Jezusa dotyczy prawdy 

28  G. L. Müller, Chrystologia – nauka o Jezusie Chrystusie (Kraków 1995) 220-221. 
29  Por. H. Schürmann, Regno di Dio e destino di Gesù. La morte di Gesù alla luce del 
suo annunzio del regno (Milano 1996) 119-139.
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dla naszego zbawienia, czyli Jego tożsamości i Jego misji zbawczej. Wszyst-
kie inne kwestie mogą zwyczajnie odzwierciedlać ograniczoną i omylną 
wiedzę tamtych czasów (np. całe tło przypowieści). Ta „pozostała wiedza” 
Jezusa pozostawała, z jednej strony, w analogii do wiedzy Jego środowiska, 
ale z drugiej – skoro chodzi tu o Syna Bożego i Zbawiciela świata, a także 
o kogoś po ludzku genialnego – nie możemy nie założyć, że była ona, przy-
najmniej tylko egzystencjalnie (zdroworozsądkowo?), jakoś skorygowana, 
po prostu podawana z wyższego punktu widzenia. 
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Problem nieomylności Pisma Świętego

Organizatorzy 47. Tygodnia Eklezjologicznego zaproponowali tytuł 
wykładu, który świadczy, że chcą słuchaczy nieco sprowokować, lub też 
wyjść naprzeciw tym, którzy bądź patrzą na Pismo Święte spoza kontekstu 
wiary, bądź też zatrzymali swoją teologiczną formację na czasach sprzed 
Vaticanum II1. Albowiem niemal dokładnie pięćdziesiąt lat temu ojcowie 
soborowi ogłosili Konstytucję Dogmatyczną o Objawieniu Bożym Dei 
Verbum (18 listopada 1965 r.), która pogłębiła i zmieniła perspektywę do-
tychczasowych rozważań na ten temat. Treść punktu 11 zawiera wprawdzie 
wzmiankę o braku błędów, ale odnosi ją do prawdy, która została w Piśmie 
świętym zawarta dla naszego zbawienia (KO 11). 

Podobną perspektywę przyjmuje Papieska Komisja Biblijna we wstę-
pie do swojego najnowszego dokumentu (Natchnienie i Prawda Pisma 
Świętego – 22. lutego 2014). Odnosi się w nim do dwóch ważnych kwestii 
dotyczących ujęcia prawdy Pisma Świętego. Autorzy zwracają uwagę, że 
prawda biblijna dotyczy zawsze Boga i Jego orędzia o zbawieniu, ponieważ 
Pismo Święte jest ostatecznie rodzajem apelu kierowanego do ludzkości. 
Stąd uwaga każdego czytelnika winna być skoncentrowana na tym, co „Bóg 
ze swej strony chce zakomunikować o sobie samym i o swoim zbawczym 
planie dla dobra ludzi” (NiPPS 4). Ostatecznie chodzi bowiem o przyjęcie 
łaski słuchania i rozumienia tego, co Bóg mówi o sobie samym „w celu 
odnowienia i pogłębienia osobistej więzi z Nim”.

Te fundamentalne stwierdzenia wydają się oczywiste. Teologom zajęło 
jednak sporo czasu wypracowanie takich formuł, które z jednej strony będą 
ukazywać zagadnienie przekazu biblijnego we właściwym sensie, a z dru-
giej zabezpieczą jego autorytet przed ewentualnymi atakami z zewnątrz 

1 Na szczęście tytuł główny całego Tygodnia wskazuje już perspektywę nową a zarazem 
tę pierwotną – biblijną (J 16,13).
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bądź wątpliwościami wiernych. Dla lepszego zrozumienia aktualnej nauki 
Kościoła na ten temat przedstawię krótką panoramę poglądów i wypowiedzi 
z przeszłości.

1. Najstarsze świadectwa o prawdzie i bezbłędności Pisma 
Świętego

Najbardziej naturalnym źródłem poszukiwań na temat przekonań 
wspólnoty wiary, czy to ST czy też NT, jest sama Biblia. Księgi Pisma 
Świętego zawierają wyraźne świadectwa, że naród wybrany uznawał Boże 
słowa niezależnie od tego, czy były one przeka zywane ustnie przez Mojże-
sza lub proroków, czy też w formie pisemnej. Nie dziwi zatem deklaracja 
ludu, że spełnieni on wszystkie żądania Pana wyrażone w Księdze Pra-
wa: „Wszystko, co po wie dział Jahwe, uczynimy”. Podobne oświadczenia 
można spotkać w 2Krn 34,14.33, gdzie znajduje się opis publicznego 
odczytania Księgi Powtórzonego Prawa odnalezionej w Świą tyni za cza-
sów Jozjasza, czy w Neh 9,4, kiedy Ezdrasz odczytywał Księgę Prawa 
ludziom zgro madzonym na placu przed Bramą Wodną. Żydowskie źródła 
pozabiblijne (Filon Aleksandryjski, Józef Flawiusz) równie jednoznacz-
nie wskazują, że Żydzi przypisywali księgom Pisma Świętego autorytet 
samego Boga.

Autorzy NiPPS zwracają uwagę na niezwykłe bogactwo objawiania się 
Boga w historii (101). Bóg dialoguje z człowiekiem poprzez dzieło stwo-
rzenia, poprzez swoje zbawcze interwencje (exodus, Przymierze, Prawo – 
Wj 14; Wj 20; Pwt 5; Kpł 19). Wychodzi ku niemu w wyroczniach proroc-
kich posłańców i w mądrościowych pouczeniach. 

Postacie Nowego Testamentu kontynuują identyczną postawę wobec 
świętych tekstów. Szacunku i posłuszeństwa wobec Prawa i Proroków na-
ucza Jezus Chrystus (Mt 5,18; 7,12; 22,40). Swoją tożsamość i charakter 
misji Jezus odczytuje z proroctw Izajasza (Łk 4,18-21) i jako Zmartwych-
wstały Pan na podstawie świętych tekstów wykazuje znaczenie wydarzeń 
ze swojego życia (Łk 24,26-27). Swojego Mistrza naśladują w odniesieniu 
do prawdy zawartej w księgach Pisma Świętego członkowie pierwotne-
go Kościoła. Zarówno ewangeliści jak i Paweł Apostoł pozostawili licz-
ne świadectwa na ten temat. Ci pierwsi, utożsamiają wypowiedzi biblijne 
z wypowie dziami samego Boga (Mt 15,4; 22,32). Natomiast Paweł ukazuje 
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Chrystusowe dzieło zbawienia w kluczu spełnionych Bożych obietnic za-
wartych w Pismach (Rz 9,13. 25; 2 Kor 6,2; Ga 3,16). 

Członkowie PKB przyjmują szerszą perspektywę, omawiając kolejno 
wybrane księgi Nowego Testamentu i eksponując Boży plan, który prowadzi 
czytelnika do spotkania z Chrystusem. To On „objawia Ojca”, jest źródłem 
zbawienia i ostatecznym objawieniem prawdy. Nie oznacza to jednak, że 
istnieje w NT jakiś jeden model przedstawiania tej chrystologicznej prawdy. 
Ewangelie synoptyczne ukazują wypełnienie obietnic i oczekiwań Izraela: 
„On jest Mesjaszem, Synem Boga, Pośrednikiem zbawienia. Uświęcony 
przez Ducha, przez swą śmierć i zmartwychwstanie rozpoczyna nowe czasy, 
Królestwo Boga”. Dzieło czwartego ewangelisty widzi w Chrystusie pełnię 
Słowa Bożego, Słowo objawione uczniom, którym zapowiada się dar Ducha. 
Corpus Paulinum broni autorytetu apostoła jako wiarygodnego świadka 
Chrystusa i Jego Ewangelii głoszonej wszystkim. Wreszcie w Apokalipsie 
Jezus jawi się jako dawca natchnionego słowa (Ap 1,1) i najwyższy dar Ojca. 
W Nim realizuje się odwieczny plan, który dopełni się w eschatologicznych 
czasach (Ap 21,6). 

2. Nauczanie od ojców Kościoła do czasów nowożytnych

Ukształtowanie szerszej wspólnoty chrześcijan zrodziło nową sytuację, 
w której uczniowie Chrystusa spotykali się niejednokrotnie z zarzutami 
fałszywej nauki, które podważały również wiarygodność świętych tekstów 
(polemiki z Żydami, poganami i odstępcami). Przeciwnicy chrześcijaństwa 
wskazywali przede wszystkim na sprzeczności między Starym i Nowym 
Testamentem i niezgodności w opowiadaniach ewangelistów. 

Ojcowie Kościoła podtrzymywali przekonanie wśród wierzących 
o autentyczności biblijnego przekazu. Św. Ireneusz (130 – 202 po Chr.) 
wyrażał przekonanie o doskonałości Pisma Świętego na równi z żywym 
słowem samego Boga, przyznając ludziom biorącym udział w jego po-
wstaniu zaszczytny tytuł autorów natchnionych. Uważał także, że cała 
treść Biblii nawet w najmniejszych szczegółach jest istotna i ważna2. Św. 
Justyn3 uważał autorytet ksiąg Nowego Testamentu za równy księgom 

2 Adversus haereses, IV, 8,2; 5,32,2.
3 Dialogus cum Triphone, 65 i 119.
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Starego Testamentu. Klemens Aleksandryjski (150 – 215), pisząc Stroma-
ta (2,22), uznaje natchniony charakter Septuaginty, a Klemens Rzymski 
(150 – 250) przekonywał o braku błędów i fałszu w tekstach Pisma Świętego 
ze względu na ich Boże autorstwo. Tertullian (160 – 240), pisząc Przeciw-
ko Marcjonowi4, podkreśla wagę całkowitej zgodności doktryny zawartej 
w Biblii. W doskonałość świętych tekstów wierzył Orygenes (184 – 254). 
W homilii do Księgi Jeremiasza (21,2) stwierdził, że żadna jota ani tytuł 
w Biblii nie zostały zawarte w Biblii bez potrzeby, a cała jej treść pochodzi 
z pełni majestatu Bożego. Podobnie wypowiadał się na temat bezbłędności 
św. Hieronim (347 – 420). Św. Augustyn (+ 430) w jasny sposób wyznawał, 
że autorzy ksiąg świętych nie mogli zbłądzić, a swoje ewentualne trudności 
tłumaczył bądź błędami w przepisywanych kopiach lub tłumaczeniach, bądź 
też swoimi niedostatkami intelektu5. 

Tradycję Ojców kontynuuje teologia scholastyczna, podkreślając brak 
fałszu w jakiej kolwiek księdze należącej do kanonu i akcentując prawdzi-
wość treści Pisma Świętego (św. Tomasz + 1274)6. Według dominikańskiego 
teologa, mając na względzie dobro wiary ludzi, należy niewzruszenie [in-
concusse] trzymać się prawdy Pisma Świętego, ale elastycznie podchodzić 
do indywidualnych interpretacji, zwłaszcza wtedy, gdyby okazały się one 
błędne w świetle aktualnej wiedzy.

3. Trudności z powodu niewłaściwego pojmowania prawdy 
i bezbłędności Pisma Świętego

Racjonalizm oświeceniowy i rozwój nauk przyrodniczych, posługują-
cych się metodą eksperymentalną, przyniósł zupełnie nowe wyzwania wobec 
wiary Kościoła w nieomylność Pisma Świętego. Szeroką panoramę pytań 
i wątpliwości rozszerzyły dodatkowo zakrojone na szeroką skalę badania 
historyczno-archeologiczne, a także naukowa refleksja nad literaturą i for-
mami przekazu. Wiele przekonań przypisywanych do tej pory autorytetowi 
Pisma Świętego musiało ulec falsyfikacji, co przyczyniło się głębszego 
rozumienia prawdy biblijnej. Należały do nich między innymi przekonania 

4 Contra Marcionem 4,2
5 List do św. Hieronima 116,3; Epistola 81,3.
6 Summa Theol., I,32,4; I 68,1; II,2,110,4.3.
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o geocentrycznym porządku świata (Galileusz), czy dosłownym rozumie-
niu opisów tzw. prehistorii biblijnej (Rdz 1–11). Koniecznym okazało się 
odrzucenie naiwnych wyobrażeń o autorstwie poszczególnych ksiąg Biblii 
i ich upro szczo nym sposobie redakcji.

Wychodząc naprzeciw aktualnym wyzwaniom, teologowie starali się na 
nowo wypra cować rozumienie bezbłędności Pisma Świętego. Pierwszym 
kierunkiem ratowania autorytetu Biblii była próba ograniczenia pojęcia 
prawdy i bezbłędności do warstwy religijno-moralnej. Henry Ford Holden, 
prof. Sorbony (+ 1662) był przekonany, że można mówić o natchnieniu tek-
stu tam, gdzie odnosił się on do spraw wiary7. Kard. John Henry Newman 
z Oxfordu (+ 1890) wypowiadał się w podobny sposób w swojej rozprawie 
„Inspiration in its Relation to Revelation”8. Do tych samych rozwiązań 
nawiązywał August Rohling z Münster (+ 1931)9. Inni usiłowali osłabić 
rozumienie bezbłędności Biblii, wyjaśniając ją w wymiarze ludzkim (Jules 
Didiot, rektor L’Institut Catholique de Lille10). 

Niezależnie od tego rozwijał się w teologii i filozofii chrześcijańskiej 
tzw. konkordyzm biblijny, polegający na próbie uzgodnienia informacji 
zawartych w Piśmie świętym z aktualną wiedzą nauk przyrodniczych 
(A. Guandt, H. Manuski, C. Cuenot, P. Teilhard de Chardin, a na gruncie 
polskim np. S. Styś, A. Słomkowski, M. Heller, Cz. Jakubiec, bp J. Życiński, 
J. Heller)11.

4. Oficjalne wypowiedzi Kościoła (Leon XIII, Pius XII, Sobór 
Watykański II)

Indywidualne refleksje teologów domagały się autorytatywnego wy-
kładu ze strony Kościoła. Papież Leon XIII zabrał głos w encyklice Pro-
videntissimus Deus (1893 r.), podkre ślając z całą mocą aktualność nauki 

7 Divinae Fidei Analysis, Seu De Fidei Christianae Resolutione Libri Duo (Paris 
1767) 455.
8 The Nineteenth Century (London 1884) 1-29. 
9 „Die Inspiration der Bibel und ihre Bedeutung für die freie Forschung”, Natur und 
Offenbarung 18 (1872), 97-108.
10 Traité de la Sainte Écriture dąaprés S.S. Leon XIII (Paris: Lefort 1894).
11 Tłumaczone na język polski książki konkordystów były popularne w Polsce niemal 
do końca XX w.
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o bezbłędność i prawdzie Pisma Świętego i odrzucając wszelkie próby 
zawężenia pojęcia prawdy i bezbłędności. Jego zdaniem „Bóg, najwyż-
sza prawda, nie może być sprawcą żadnego absolutnie błędu” (EB4 124). 
Jednocześnie jednak Leon XIII wyjaśnił, że nauki przyrodnicze nie były 
przedmiotem zainteresowania autorów biblijnych, ponieważ stawiali sobie 
za cel prowadzenie ludzi do zbawienia (EB 121). Ich sądy na temat zjawisk 
natury miały charakter powierzchowny i wrażeniowy.

Kolejnym tematem w dyskusji okazał się historyczny wymiar Pisma 
Świętego. Wzorem nauk przyrodniczych niektórzy z teologów katolickich 
podważali wartość histo ryczną Biblii (Alfred Loisy, Ernesto Buonaiuti) lub 
byli przekonani o subiektywnym charakterze opinii autorów natchnionych 
na temat konkretnych wydarzeń historycznych (George Tyrell). Papież Pius 
XII przeciwstawił się tym tendencjom w encyklice Divino afflante Spiritu 
w 1943 r. Jednocześnie jego wypowiedź jest pierwszym oficjalnym głosem 
Kościoła, który zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia gatunków lite-
rackich i dowartościowanie ludzkiego wymiaru przekazu prawdy objawionej.

Najpełniejsza, i co ważne pozytywna, wykładnia nauki o prawdzie Pisma 
Świętego jest wspomniana już wcześniej w konstytucji Dei Verubm: ,,Księgi 
biblijne w sposób pewny, wiernie i bez błędu podają prawdę, jaka z woli 
Bożej miała być w Piśmie św. utrwalona dla naszego zbawienia” (KO 11).

Pismo Święte uczy zatem prawdy, którą Bóg chciał człowiekowi prze-
kazać ze względu na jego zbawienie. Skoro Biblia zawiera prawdę, nie może 
być ona obarczona żadnym błędem. Jednocześnie jednak Sobór doprecyzo-
wał charakter owej prawdy, która ma na względzie zbawienie człowieka. 
Ojcowie soborowi zdystansowali się tym samym od wcześniejszych nieuda-
nych prób ograniczenia prawdy biblijnej, ale pozytywnie zwrócili uwagę 
na powód jej obecności w Piśmie świętym: jej przekaz dotyczy zbawienia 
człowieka i stąd historia przedstawiana w Biblii jest ostatecznie historią 
zbawienia. W ten sposób można mówić o jakościowej zmianie w nauczaniu 
Kościoła o prawdzie i bezbłędności Pisma Świętego, które zostało dokładniej 
sprecyzowane i wyjaśnione.

5. Aktualne wyzwania wobec prawdy Pisma Świętego

Wypowiedzi ojców soborowych w formie konstytucji dogmatycz-
nej o Objawieniu Bożym z pewnością nie można uznać za ostateczne 
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rozstrzygnięcie problemu. Ani posynodalna adhortacja Benedykta XVI Ver-
bum Domini, ani NiPPS nie zamyka dyskusji na temat rozmienia Prawdy 
w Biblii. Tym bardziej nie jest możliwe potraktowanie ostatnich wypowiedzi 
Kościoła jako odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania w tym wzglę-
dzie. Przeciwnie, sami autorzy NiPPS w ostatniej części swojego dokumentu 
prezentują potencjalne punkty zapalne i wyzwania stojące przed egzegezą 
katolicką.

Podzielono je na dwie główne grupy: odnoszące się do historii i na-
leżące do sfery społeczno-etycznej. Do pierwszej zaliczono treści skła-
dające się na cykl Abrahama, epopeję Wyjścia, a zwłaszcza opowiadanie 
o cudownym przejściu przez morze oraz sposób interpretacji ksiąg, które 
zostały najwyraźniej zamierzone jako dydaktyczne pouczenia osadzone 
w określonym kontekście historycznym (Tb, Jon). Wśród tradycji NT 
należą do nich Ewangelie dzieciństwa, opowiadania o cudach i przeka-
zy paschalne. Problematyka społeczno-etyczna rodzi wyzwania głównie 
w takich zagadnieniach jak przemoc, klątwa, czy zemsta, ale w wyniku 
przemian społecznych XX i XXI w. szeroko dyskutowanym tematem jest 
status społeczny kobiet.

Skrótowe omówienie każdego z tych zagadnień z pewnością nie wy-
czerpuje dyskusji, ale raczej ją otwiera i porządkuje. Autorzy dokumentu 
PKB stwierdzają jednoznacznie, że lakoniczna deklaracja Vaticanum II 
o obecnych w ST rzeczach „niedoskonałych i przemijających” (KO 15), 
ani o zależności autorów NT od mentalności swoich czasów jest niewy-
starczająca i domaga się dokładniejszych badań i rzetelnych odpowiedzi 
(NiPPS 149). Odnoszą się także krytycznie do liturgicznej strategii usuwania 
z lektury publicznej fragmentów problematycznych (wreszcie!), która roz-
wiązuje problem napięć we wspólnocie wierzących tylko powierzchownie, 
a faktycznie okalecza święte dziedzictwo Pisma Świętego.

Odważne i pokorne zarazem interpretowanie tekstów biblijnych jest pod-
stawowym zadaniem Kościoła, wynikającym z Jego wiary w ich natchniony 
charakter. Potrzebne jest, mówią członkowie PKB, wypracowanie jasnych 
zasad, które pomogłyby zrozumieć, „że sens tego, co zostało przekazane, nie 
identyfikuje się bezpośrednio z „literą tekstu”. Chodzi także o prowadzenie 
systematycznych szczegółowych badań, które ułatwią wierzącym zaanga-
żo wanie („według daru inteligencji”) w czynienie Słowa Bożego.
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Ojcowie Kościoła a Magisterium Ecclesiae

1. Wprowadzenie

Współczesna definicja Magisterium Ecclesiae opracowana przez o. 
S.C. Napiórkowskiego OFMConv brzmi: „Urząd Nauczycielski Kościoła to 
«urząd papieża oraz urząd biskupów nauczających w łączności z biskupem 
Rzymu, czy to kolegialnie, czy to indywidualnie. Nazwą tą trzeba objąć 
te instytucje kurii rzymskiej, które wspierają papieża – na jego zlecenie – 
w trudnym posługiwaniu nauczyciela, jak Kongregację Doktryny Wiary, 
następnie wprowadzone w życie Kościoła posoborowego regularne rzymskie 
synody biskupów, przedstawicieli episkopatu światowego, a także synody 
plenarne i diecezjalne»”1.

Już sama treś prezentowanej definicji wskazuje, że w całości nie 
można jej odnieść do realiów Kościoła pierwszych wieków. Jak zatem 
ma się problem Magisterium Ecclesiae w starożytności chrześcijań-
skiej?

2. Ojcowie Kościoła stróżami prawowiernej nauki

Z tekstów Nowego Testamentu, szczególnie pism Pawłowych i Dzie-
jów Apostolskich, wynika, że urząd nauczycielski w starożytnym Ko-
ściele pełnili najpierw Apostołowie, a potem ich następcy, czyli biskupi. 
Ważne świadectwo o realizacji tego urzędu pozostawił nam św. Paweł. 
W liście do Tymoteusza pisał: „Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode 
mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie! Do-
brego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka 
(2 Tm, 1, 13-14)”. 

1 St. C. Napiórkowski, Jak uprawiać teologię (Wrocław 2002) 182. 
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Wskazania Apostoła Narodów zakorzeniły się w świadomości Ko-
ścioła bardzo głęboko. Świadczy o tym choćby postawa Ignacego An-
tiocheńskiego, który świadomy swej odpowiedzialności za przekaz 
wiary pisze w czasie deportacji do Rzymu listy do siedmiu wspólnot 
chrześcijańskich. Stara się w nich wskazać, w jaki sposób mają za-
chować jedność w Kościele. Uważa, że pierwszorzędne znaczenie dla 
wytrwania w prawowiernej nauce ma więź wiernych z biskupem, który 
jest gwarantem ortodoksji2. Ponadto wszyscy wierni powinni wystrze-
gać się jakichkolwiek błędów w nauce. Dlatego w Liście do Magnezjan 
pisał: „Nie dajcie się zwodzić obcymi naukami ani starymi baśniami 
bez żadnego pożytku”3. Również Ireneusz z Lyonu w Adversus haer-
eses podkreśla, wobec zarzutów gnostyków, jak ważny dla przekazu 
prawowiernej nauki jest nie tylko właściwy wybór, ale i nieprzerwana 
sukcesja nauczających biskupów: „Wiadomo bowiem, jak usilnie zabie-
gali [apostołowie] o to, by ich następcami, a zarazem dziedzicami ich 
urzędu nauczycielskiego, byli ludzie możliwie najdoskonalsi, jako że 
od sprawowania się zależała albo wielka korzyść, albo wielka szkoda 
dla całego Kościoła4”. 

W dalszej części swego wywodu Ireneusz wymienia imiona biskupów 
Rzymu, wskazując, że nieprzerwana sukcesja od Apostoła Piotra po współ-
czesnego biskupowi Lyonu Eleutera jest wystarczającym dowodem przekazu 
prawowiernej nauki5. Podobny wykaz następujących po sobie biskupów 
odpowiedzialnych za nauczanie doktryny wiary można wykazać w każdym 
Kościele lokalnym. 

Nauczanie Ojców, jako stróżów wiary, stanie się podstawą doktrynalne-
go nauczania gromadzących się od II wieku synodów i soborów. Praktyka ta 
z biegiem lat była powszechnie stosowana. Wydaje się, że po raz pierwszy 
szczególnie ważną rolę świadectwa Ojców odegrały na Soborze Efeskim 

2 Por. Ignacy Antiocheński, List do Kościoła w Efezie III-V; List do Kościoła w Filadelfii 
VII.
3 Ignacy Antiocheński, List do Kościoła w Magnezji VIII, 1. PG 5,669-670. Tłum. 
A. Świderkówna, w: Pierwsi świadkowie (Kraków 1998) 121. 
4 Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses III, 3. PG 7, 848. Tłum. M. Michalski, Antologia 
Patrystyczna, t.1 (Warszawa 1975) 167. 
5 Por. Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses III, 3. 
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(431)6. Wówczas to Cyryl Aleksandryjski przedstawił florilegia dogma-
tyczne, czyli opracowane przez niego w ok. 430 roku wypisy z dzieł Ojców 
Kościoła, które potwierdzały głoszoną przez niego naukę o Chrystusie. 
Biskup Aleksandrii uważał bowiem, że w wypowiedziach doktrynalnych 
należy, jako kryterium prawowierności, ustalić ich zgodność z nauczaniem 
Ojców. W jednym ze swoich listów pisał: „Bardzo pożyteczne będzie dla 
nas, jeśli weźmiemy do rąk pisma świętych Ojców, jeśli będziemy je otaczać 
wielkim szacunkiem i sami siebie będziemy badać, czy trwamy w wierze, 
jak to jest napisane (2Kor 13,5), a uczynimy to, uzgadniając nasze poglądy 
z prawdziwymi, nienagannymi naukami ojców7”. 

Metoda takiego dowodzenia zyskała sobie powszechne uznanie w pra-
wowiernych kręgach starożytnego Kościoła. Sięgnięto do niej również 
w związku z kryzysem monofizyckim. Oto Leon Wielki w odpowiedzi 
na nauczanie Eutychesa, przygotował swój wykład chrystologii, przed-
stawiony w liście dogmatycznym do Flawiana, korzystając z nauczania 
swoich wielkich poprzedników – Ojców Kościoła Wschodniego i Za-
chodniego. W czasie obrad soboru Chalcedońskiego (451) opuszczono 
co prawda lekturę tekstów patrystycznych dołączonych do listu Leona, 
ale odegrały one znaczącą rolę w formułowaniu tekstu papieskiego do-
kumentu8. W czasie obrad, uczestnicy soboru potwierdzili nauczanie 
sformułowane przez Ojców uczestniczących w poprzednich soborach9. 
W Definicji wiary powoływali się na nauczanie świętych Ojców: „Zgod-
nie ze świętymi Ojcami, wszyscy jednomyślnie uczymy wyznawać…”10. 
Podobne sformułowania odnaleźć można w uchwałach przyjętych przez 

6 Już wcześniej używano argumentów z nauczania Ojców Kościoła. Zrazu przytaczano 
wypowiedzi pojedynczych Ojców. Z biegiem czasu, szczególnie od soboru w Nicei (325) 
zauważa się coraz częstsze odwoływanie się do nauczania Ojców. Czynił tak Atanazy 
Wielki, dla którego nauczanie Ojców stało się kryterium wyznaczającym granice ortodoksji. 
Por. M. Fiedrowicz, Teologia ojców Kościoła. Podstawy wczesnochrześcijańskiej refleksji 
nad wiarą (Kraków 2009) 271-279. 
7 Cyryl Aleksandryjski, List 4,2. PG 77, 45-46. Tłum. za: M. Fiedrowicz, dz. cyt., 
s. 281. 
8 Por. ks. M. Starowieyski, Sobory Kościoła niepodzielonego (Tarnów 1994) 67; 
M. Fiedrowicz, dz. cyt., 286.
9 Por. Sobór Chalcedoński, Definicja wiary 4-5; Kanon I.
10 Por. Sobór Chalcedoński, Definicja wiary 11, w: Dokumenty soborów powszechnych, 
t.1 (Kraków 2001) 222-223.
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kolejne sobory np. w Konstantynopolu (680-681)11 czy w Nicei (787)12. Ten 
ostatni w swoich uchwałach opierał się na tezach wypracowanych przez 
Jana Damasceńskiego, który z kolei korzystał z nauczania swoich wielkich 
poprzedników, co wyraził słowami: „Nie przedstawię nic własnego, ale 
streszczę krótko, na ile jest możliwe, to, co wypracowali doświadczeni 
i godni zaufania mistrzowie”13.

Okazało się jednak, że nie tylko obrońcy prawowierności powoływali 
się na wypowiedzi dawnych Ojców. Również przedstawiciele heterodok-
sji zaczęli przygotowywać wypisy z dzieł Ojców Kościoła, które miały 
potwierdzić prawowierność głoszonej przez nich nauki. I tak w związ-
ku z obradami soboru Chalcedońskiego obok florilegiów diofizyckich, 
powstały także florilegia monofizyckie14. Problem odwoływania się do 
argumentu z nauczania Ojców pojawiał się wokół wielu kontrowersji 
teologicznych. Można tu wspomnieć głoszonych przez patriarchę Kon-
stantynopola Sergiusza monoteletyzm. Zarówno zwolennicy tej błędnej 
nauki, jak obrońcy prawowierności powoływali się na nauczanie Ojców. 
Co ciekawe, niekiedy obie strony konfliktu przytaczały wypowiedzi tych 
samych starożytnych teologów15. Okazało się wówczas, jak ważna jest 
interpretacja wypowiedzi Ojców Kościoła. I tu z pomocą w określeniu 
prawowierności przyszła reguła wypracowana przez Wincentego z Lery-
nu: „W samym zaś znowu Kościele trzymać się trzeba silnie tego, w co 
wszędzie, w co zawsze, w co wszyscy wierzyli. To tylko bowiem jest 
prawdziwe i właściwie katolickie”16.

W dalszej części swoich rozważań mnich z Lerynu podkreśli, że 
o wartości świadectwa Ojców decyduje, czy byli oni w nauczaniu 

11 Por. Sobór Konstantynopolitański III, Wykład wiary 12, 14.
12 Por. Sobór Nicejski II, Dekret wiary 14. 
13 Jan Damasceński, Dialectica, Prologus 5. PG 94,525. Tłum. za: B. Studer, dz. cyt. 
s. 619. 
14 Por. B. Studer, Teologia patrystyczna, w: Historia teologii. Epoka patrystyczna, A. di 
Berardino, B. Studera (Kraków 2003) 621. Najbardziej znanym zbiorem wypisów z dzieł 
Ojców Kościoła na potwierdzenie monofizytyzmu (ok. 1250 cytatów) jest florilegium 
Sewera z Antiochii pt. Liber contra impium Grammaticum.
15 Por. M. Fiedrowicz, dz.cyt., 295. 
16 Wincenty z Lerynu, Commonitorium II, 3. Tłum. J. Stahr, w: Wincenty z Lerynu, 
Pamiętnik. Commonitorium (POK 8;,Poznań 1928) 7. 
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jednomyślni17. Przy czym za autentycznych świadków wiary, uznaje 
tylko tych starożytnych teologów, którzy wytrwali w wierze i prawo-
wiernej nauce aż do śmierci18. Reguła ta znajdowała swoje potwierdze-
nie w wypowiedziach wielu autorytetów starożytności. Augustyn czy 
Grzegorz Wielki w swoich wypowiedziach podkreślali, że wiarygodną 
opinią jest tylko taka, która jest powszechnie głoszona przez wszystkie 
Kościoły19. Nauczanie Ojców, którzy spełniali zasady wypracowane 
przez Wincentego z Lerynu, określono jako magisterium świętych Ojców 
(sanctorumque Patrum magisterium). Terminu tego, najprawdopodob-
niej po raz pierwszy, użył biskup Rzymu Agaton w liście do cesarza 
Konstantyna IV. List ten był owocem synodu zebranego 27 marca 680 
r. w Rzymie w związku z błędami monoteletyzmu20. 

Warto jeszcze w tym miejscu wspomnieć o roli biskupa Rzymu jako 
tego, który w sposób szczególny, sprawując urząd nauczycielski w Ko-
ściele, jest gwarantem prawowierności. Napiórkowski w cytowanej wyżej 
definicji Magisterium Ecclesiae podkreślił, że jest to urząd papieża oraz 
biskupów pozostających z nim w jedności. Takiego twierdzenia nie można 
odnieść do realiów Kościoła starożytnego, choć biskup Rzymu zyskiwał 
sobie wraz z mijającymi wiekami coraz większy autorytet. Jak zauważa 
J. Pelikan, podczas gdy z Konstantynopola wyszło kilka herezji głoszonych 
np. przez Macedoniusza, Nestoriusza czy Sergiusza, tak Rzym był w za-
sadzie zawsze ortodoksyjny21. „W zasadzie”, bo trudną kwestią pozostaje 
tu postawa Honoriusza potępionego przez III sobór Konstantynopolitański 
w związku z jego poparciem dla Sergiusza, głoszącego błędną doktrynę 
monoteletyzmu22. 

Znaczenie autorytetu biskupa Rzymu można dostrzec w niektórych za-
chowanych dokumentach starożytności. Przykładem są dokumenty Soboru 

17 Por. Wincenty z Lerynu, Commonitorium XIX, 41. Por. także . M. Fiedrowicz, 
dz. cyt., 299.
18 Por. Wincenty z Lerynu, Commonitorium XXVIII, 39. 
19 Por. Augustyn, Contra epistolam Parmeniani 3,4,24. CSEL 51, 131; Grzegorz Wielki, 
Moralia 17, 29, 43. PL 76, 30. Por. także: J. Pelikan, Powstanie wspólnej tradycji (100-600) 
(Kraków 2008) 346-347. 
20 Por. Mansi 11, 291-292
21 Por. J. Pelikan, dz. cyt., 367.
22 Por. III Sobór Konstantynopolitański, Wykład wiary 8.
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Chalcedońskiego. Jego uczestnicy podkreślili, że nauczanie biskupa Rzymu, 
Leona Wielkiego, miało decydujące znaczenie dla zachowania ortodoksyjnej 
chrystologii23. Mógł więc Grzegorz Wielki po przeszło stu latach napisać 
w jednym ze swoich listów, że „bez powagi i zgody Stolicy Apostolskiej 
żadne uchwały nie mają mocy”24. 

Wyrazem szacunku dla prawowierności Rzymu była praktyka zwracania 
się do niego niektórych herezjarchów, którzy byli przekonani, że poparcie 
ze strony następcy Piotra jest istotnym kryterium prawowierności głoszo-
nych przez siebie poglądów. Tak więc do biskupa Rzymu zwracali się m.in. 
Nestoriusz25i Sergiusz26. 

Należy podkreślić, że biskupi Rzymu, szczególnie od pontyfikatu Da-
mazego (366-384), mieli coraz większą świadomość swej wyjątkowej roli 
w Kościele. Wszak to oni, uważał Leon Wielki, zasiadają na stolicy biskupiej 
jako następcy Piotra i jako tacy powołani są do strzeżenia wiary i prawa27. 
Zatem spełniają oni urząd nauczycielski Kościoła. 

3. Błędne poglądy Ojców Kościoła – zagadnienia wybrane

Mówiąc o roli Ojców Kościoła w zachowaniu i przekazie prawowiernej 
nauki, należy pamiętać, że nie wszystkie wypracowane i głoszone przez 
nich tezy teologiczne zostały zaakceptowane przez Kościół i uznane za 
prawowierne. Byli przecież Ojcowie pionierami teologii chrześcijańskiej. 
Stanęli przed zadaniem wyrażenia i opisania prawd niewyrażalnych ludz-
kim językiem. To nad wyraz trudne, a przede wszystkim odpowiedzialne 
zadanie wymagało od nich z jednej strony bardzo głębokiej wiary, z drugiej 
zaś niezwykłej precyzji w operowaniu słowem, używaniem istniejącej już 
terminologii i nadawaniem jej nowego znaczenia. Stąd nie można się dziwić, 
że niekiedy w swoich rozważaniach wkraczali, najczęściej w dobrej wierze, 
na błędną drogę. Trudno byłoby w krótkim przedłożeniu omówić wszystkie 

23 Por. Sobór Chalcedoński, Definicja wiary 10. 
24 Grzegorz Wielki List IX, 156. PL 77, 1005. Tłum. J. Czuj, w: Św. Grzegorz Wielki, 
Listy, t.3 (Warszawa 1955) 193. 
25 Por. Ks. M. Starowieyski, dz. cyt., 52. 
26 Por. Tamże, 98-99. 
27 Por. W. Turek, «Prymat biskupa Rzymu w okresie patrystycznym», Studia Płockie 
29(2001) 56; B. Studer, Eruditio veterum, w: Historia teologii, dz. cyt., 491. 
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błędne tezy, które można spotkać w dziełach Ojców. Wspomnijmy zatem 
tylko kilka. 

Jedną z nich jest myśl reprezentowana m.in. przez Cypriana z Kartaginy 
o nieważności chrztu udzielanego przez heretyków. Jego konflikt z bisku-
pem Rzymu Stefanem wstrząsnął Kościołem na Zachodzie w połowie III 
wieku28. Zagadnienie to było bardzo ważne dla całego Kościoła, a jego 
rozstrzygnięcie miało zaważyć na całej sakramentologii. Przy ocenie tego 
konfliktu należy mieć na uwadze kontekst historyczny, a więc ścierające się 
tradycje: małoazjatycką, afrykańską oraz rzymską. Cyprian zatem, zgodnie 
z tradycja afrykańską, jak również małoazjatycką – synody w Ikonium 
(230-235) i w Synnada (ok.235) – odrzucał ważność chrztu udzielanego 
przez odstępców od Kościoła. Jego argumentacja opierała się na prześ-
wiadczeniu, że w chrzcie szafarz sakramentu przekazuje chrzczonemu 
człowiekowi Ducha Świętego, który w nim zamieszkuje29. Jeśli jednak 
szafarz nie trwa w jedności z Kościołem, w więc stracił Ducha Świętego, 
to nie może przekazać tego, czego sam już nie posiada30. Zatem chrzest jest 
nieważny. Ponadto, zdaniem Cypriana, człowiek, który przyjmuje nieważnie 
chrzest, popełnia jeszcze kolejny grzech. Pisze o tym w Liście 73: „Jeżeli 
zaś heretykowi ani chrzest publicznego wyznania i krwi nie może pomóc do 
zbawienia, bo nie ma poza Kościołem zbawienia, to o ileż bardziej, jeśli w ja-
kiejś kryjówce lub jaskini rozbójników został oblany niegodziwą wodą, nie 
tylko nie pozbył się dawnych grzechów, lecz owszem, zebrał jeszcze nowe 
i większe. Toteż nie możemy mieć nic wspólnego z heretykami, z którymi 
ani Bóg Ojciec, ani Syn, Chrystus, ani Duch Święty, ani wiara, ani Kościół 
nie mają nic wspólnego31”.

Inaczej do tego zagadnienia podchodził biskup Stefan, reprezentując 
tradycję rzymską. Według niego Kościół jest instytucją, której Chrystus zlecił 

28 Więcej informacji o problem w: H. Pietras SJ, Początki teologii Kościoła (Kraków 
2007) 64-71; 110-112. oraz we wskazanej przez autora literaturze. 
29 Por. Cyprian, List 70, 1. Por. także: B. Częsz, Duch Święty w Kościele a grzechy 
jego członków. Próby wyjaśnień u przednicejskich Ojców Kościoła, w: Święty Kościół 
grzesznych ludzi w refleksji starochrześcijańskich pisarzy, TP t.1 (Poznań 2004) 24-27; 
ks. A. Żurek, „Jeden chrzest w jednym i świętym Kościele” – w poszukiwaniu istoty dona-
tyzmu, w: Ortodoksja, herezja, schizma w Kościele starożytnym (Lublin 2012) 129. 
30 Por. Cyprian, List 70, 2. 
31 Cyprian, List 73, 21. CSEL 3.2, 795. Tłum. W. Szołdrski, w: Św. Cyprian, Listy (War-
szawa 1969) 270. 
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szafowanie sakramentami. Szafarz zatem sprawuje jedynie liturgię chrzciel-
ną. Samo zaś życie nadprzyrodzone wlewa w chrzczonego człowieka sam 
Duch Święty. Zgodnie z takim sposobem myślenia, jeśli zostały spełnione 
wszystkie istotne warunki udzielenia sakramentu chrztu, to pozostaje on 
ważny, niezależnie od godności szafarza32. 

Spór pomiędzy biskupami bardzo się zaostrzył. Cyprian zarzucił bowiem 
Stefanowi, że chce narzucić innym Kościołom tradycję rzymską, a ponad-
to, że uważa się za biskupa biskupów. Trudno jest nam odtworzyć w pełni 
zaistniały konflikt pomiędzy Kartaginą a Rzymem, gdyż nie zachowały się 
listy Stefana. Sytuacja mogła doprowadzić do schizmy, tym bardziej, że Cy-
priana poprały Kościoły Azji Mniejszej33. Dyskusję przerwała śmierć Stefana 
w 257 r. i prześladowanie chrześcijan wywołane przez cesarza Waleriana. 
Cyprian zginął śmiercią męczeńską w 258 r. Zatarg został wyciszony, ale 
nie rozwiązany. 

Można wspomnieć, że do argumentacji Cypriana powrócili donatyści, 
którzy nie uznawali chrztu udzielanego przez tzw. traditores34. Polemizujący 
z nimi św. Augustyn stanął po stronie poglądów Stefana uznając, że godność 
szafarza nie ma znaczenia dla ważności sakramentu35. Wcześniej podobne 
zdanie wyraził synod zgromadzony w Arles w 314 r.36

Kolejnym poglądem, który nie został zaakceptowany w nauczaniu Ko-
ścioła powszechnego, była nauka św. Augustyna o przeznaczeniu. Biskup 
Hippony, polemizując z Pelagiuszem, doszedł bowiem do sformułowań 
skrajnych, gdy chodzi o problem zbawienia. Uważał bowiem, że wszy-
scy ludzie uczestniczyli w grzechu Adama. Zatem dziedziczą jego grzech 
(peccatum oryginale37) i ponoszą wszelkie tego konsekwencje. Stanowią 
więc potępioną masę (massa damnata), z której Pan Bóg wybiera w sposób 
absolutnie darmowy tych, których chce, i obdarowuje ich łaską zbawienia. 
Pozostali nie otrzymują tej łaski, ponieważ i tak by jej nie przyjęli. Należy 

32 Por. Ks. M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, t.1 (Warszawa 1975) 
268-269. 
33 Por. Tamże.
34 Por. Ks. A. Żurek, dz. cyt., 128-131.
35 Por. Augustyn, O chrzcie I, 2.3. 
36 Por. Synod w Arles, Kanon 9(8).
37 Augustyn użyje tej nazwy po raz pierwszy w swoim dziele Do Symplicjana o różnych 
problemach I, 1.10 PL 40, 106. 
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pamiętać, że według biskupa Hippony wybranie przeznaczonych doko-
nało się już przed wiekami38, a ich liczba została ściśle określona. W De 
civitate Dei stwierdza bardzo wyraźnie, że liczba zbawionych odpowiada 
liczbie upadłych aniołów39. Pozostaje jeszcze problem interpretacji zdania 
św. Pawła, który w 1Tm 2,4 pisał, że Bóg „pragnie zbawienia wszystkich 
ludzi”. Augustyn przyjmuje to nauczanie, ale podaje interpretację zgodną ze 
swoim przekonaniem, która jednak nigdy nie będzie nauczaniem Kościoła40. 
Według niego bowiem Apostoł Narodów uczy, iż Bóg pragnie zbawienia 
wszystkich ludzi, to znaczy wszystkich uprzednio już wybranych, którzy 
będą reprezentowali wszystkie rasy i rodzaje. Jego zdaniem w wybraniu 
tylko pewnej grupy ludzi do zbawienia nie ma ze strony Boga żadnej nie-
sprawiedliwości, ponieważ wszyscy są słusznie potępieni. Decyzja Boga 
o zbawieniu jedynie wybranych, w opinii człowieka może być zupełnie 
niezrozumiała, a nawet niesprawiedliwa. Jednak z punktu widzenia Bożego 
jest decyzją z całą pewnością sprawiedliwą41. Warto podkreślić, że Augustyn 
nigdy nie nauczał o przeznaczeniu do potępienia. 

Nauczanie Augustyna o przeznaczeniu spotkało się z krytyką już ze 
strony starożytnych autorów. Wymienić tu należy przede wszystkim Jana 
Kasjana, Wincentego z Lerynu oraz Fausta z Riez42. 

Oprócz omówionych pokrótce błędnych poglądów Ojców, w historii 
teologii Kościoła starożytnego jest znacznie więcej teorii starożytnych 
teologów, które ostatecznie nie zostały uznane przez Kościół za prawo-
wierne. Można tu więc wspomnieć o millenaryzmie, nauce, która swoje 
podstawy ma w błędnej interpretacji 20 rozdziału Apokalipsy św. Jana 
o tysiącletnim królestwie Chrystusa na ziemi. W królestwie tym mieli 
uczestniczyć przede wszystkim męczennicy oraz, być może, święci Sta-
rego Testamentu. Pogląd ten głoszony przede wszystkim w II wieku, choć 
nie tylko, był wyznawany przez wielu ówczesnych Ojców jak np. Pa-
piasz z Hierapolis, Justyn, Ireneusz z Lyonu. Jego popularność wiązała się 

38 Por. Augustyn, Nagana a łaska, 12-16.
39 Por. Augustyn, O państwie Bożym 22,1, 2.
40 Por. Ch. Baumgartner, Teologia łaski w ujęciu św. Augustyna, w: Tajemnica Chrystusa 
(Poznań 1968) 364. 
41 Por. Augustyn, Do Symplicjana o różnych problemach I, 2. 14-16. Por. J.N.D. Kelly, 
Początki doktryny chrześcijańskiej (Warszawa 1988) 274 - 275. 
42 Por. B. Studer, dz. cyt. 623-624. 
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z czasem prześladowań chrześcijan. Wiara w 1000-letnie królestwo Chry-
stusa, w którym będą mieli szczególny udział męczennicy, dodawała im 
odwagi w przyjmowaniu męczeńskiej śmierci43.

Innym błędnym poglądem była teoria apokatastazy. Nauka ta, głoszona 
przez Orygenesa, została potępiona przez II sobór w Konstantynopolu (553). 
Co ciekawe zwolennikiem apokatastazy był też Grzegorz z Nyssy. Mimo, 
że w nauczaniu o powszechności zbawienia Kapadocczyk poszedł nawet 
dalej, aniżeli Orygenes, to jednak jego osoba na tym samym soborze nie 
została nawet wspomniana44.

4. Podsumowanie

Nie można przeciwstawiać nauczania Ojców Kościoła i Magiste-
rium Ecclesiae. Wszak Ojcowie, jako następcy Apostołów i w więk-
szości pełniący urząd biskupa, sami sprawowali urząd nauczycielski 
Kościoła.

Działalność teologiczna Ojców miała i ma wpływ na orzeczenia syno-
dalne i soborowe. Dali oni podwaliny pod zdecydowaną większość orzeczeń 
doktrynalnych i dyscyplinarnych Kościoła. 

Niektóre tezy teologiczne Ojców Kościoła zawierały błędy i ostatecznie 
nie znalazły uznania w nauczaniu Kościoła powszechnego. Należy jednak 
podkreślić, że poglądy te bardzo często były zgodne z nauczaniem Kościoła 
lokalnego, w którym Ojcowie sprawowali swoją posługę. Taka sytuacja 
była możliwa ze względu na odmienną od dzisiejszej strukturę Kościoła 
pierwszych wieków, gdzie dużo większe znaczenie miały wspólnoty lokalne. 
Ponadto należy mieć na uwadze, że Ojcowie kładli podwaliny pod teologię 
chrześcijańską. W swoich poszukiwaniach mieli więc „jakieś prawo” do 
obrania błędnych dróg.

43 Por. H. Pietras SJ, Początki teologii Kościoła (Kraków 2007) 60. 
44 Por. H. Pietras SJ, Eschatologia Kościoła pierwszych czterech wieków (Kraków 2007) 
112-115. 
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Zakres nieomylności Kościoła

Pojawiające się w tytule słowo „nieomylność” może wielu kojarzyć 
się z brakiem błędu, doskonałością pod każdym względem lub nawet 
z bezgrzesznością. Tymczasem już starożytni przypominali „errare 
humanum est” – „mylić się jest rzeczą ludzką”1. Czy wobec tego wspól-
nota Kościoła, zwana mistycznym Ciałem Chrystusa, ale zbudowana 
z grzesznych hierarchów i wiernych byłaby spod tej reguły wyłączona? 
Jak zatem trzeba rozumieć ową nieomylność?

Jak powszechnie wiadomo, atrybut niemylności zaczął zyskiwać „na 
popularności” w Kościele od czasu ogłoszenia na Soborze Watykańskim 
I dogmatu o niemylności papieża2. Istotnie, słowo „nieomylny” zaczęło 
budzić w tym kontekście nieporozumienia lub wręcz zgorszenie 
u niektórych. Toteż próbowano uściślać, czy też zastąpić je innymi 
określeniami. I tak mówi się o niezawodnej pewności, o wolności od błę-
du, o niemożliwości pobłądzenia. Takiego zabiegu próbował też dokonać 
znany i kontrowersyjny teolog szwajcarski, Hans Küng, opromieniony 
sławą jako ekspert Soboru Watykańskiego II (1962-65). W 1970 roku 

1 Skrócona forma od „Errare humanum est, sed in errare perseverare diabolicum” 
(Seneca, Epistulae morales VI,57,12; Cicero, Orationes Philippicae 12,2). „Mylić się jest 
rzeczą ludzką, jednak obstawanie przy błędzie jest diabelską [pomyłką]”.
2 Sobór Watykański I, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Chrystusowym Pastor 
aeternus, 36: „(...) Za zgodą świętego Soboru nauczamy i definiujemy jako dogmat obja-
wiony przez Boga, że Biskup Rzymski, gdy mówi ex cathedra – tzn. gdy sprawując urząd 
pasterza i nauczyciela wszystkich wiernych, swą najwyższą apostolską władzą określa 
zobowiązującą cały Kościół naukę w sprawach wiary i moralności – dzięki opiece Bożej 
przyrzeczonej mu w osobie św. Piotra Apostoła posiada tę nieomylność, jaką Boski Zba-
wiciel chciał wyposażyć swój Kościół w definiowaniu nauki wiary i moralności. Toteż 
takie definicje są niezmienne same z siebie, a nie na mocy zgody Kościoła. Jeśli zaś ktoś, 
co nie daj Boże, odważy się tej naszej definicji przeciwstawić, niech będzie wyłączony ze 
społeczności wiernych”.
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wydał słynną książkę Nieomylny?3, w której zaprzeczył dogmatowi 
o nieomylności papieża4. 

Küng twierdził, że żadna ludzka wypowiedź, w tym również dogmaty-
czna, nie może być nieomylna, właśnie dlatego, że jest ludzka. Nieomyl-
ny jest tylko Bóg. Ogłoszony w 1870 dogmat o papieskiej nieomylności 
to wedle Künga efekt samoobrony Kościoła przed gwałtownie zmienia-
jącym się i wrogim mu światem (oświecenie, Wiosna Ludów, rewolucja 
francuska, porządek napoleoński, socjalizm, liberalizm, racjonalizm). To 
także rezultat patologicznej megalomanii ówczesnego papieża Piusa IX 
i równie patologicznego kultu biskupa Rzymu. Chociaż Küng odrzucił 
nieomylność w Kościele, to jednak przyjmował, iż Kościół, który pokornie 
jest posłuszny Biblii, ma udział w prawdzie samego Boga, który nie może 
zwodzić. To zasadnicze trwanie w prawdzie, które nie wyklucza błędów 
cząstkowych, Szwajcar wolał nazwać „niezniszczalnością” lub „niezwod-
niczością” Kościoła. I dodawał, że busolą Kościoła jest nie papież, ale Biblia. 
Czy wobec niepozbawionej racji krytyki można dzisiaj jeszcze w przekony-
wujący sposób uzasadniać przekonanie o niemylności Kościoła?

1. Kto jest nieomylny w Kościele?

Zaangażowani w debatę nad znaczeniem niemylności w Kościele za-
sadniczo dzisiaj zgadzają się, że sam termin „nieomylność” nie jest dobra-
ny najszczęśliwiej, może być niejasny i rodzić nieporozumienia. Ponadto 
sformułowanie prawdy w dogmacie (definicja Soboru Watykańskiego I) 
samo w sobie nigdy nie jest boskie, niezmienne i doskonałe. Dogmaty mogą 
grzeszyć jednostronnością, nie najlepszym rozłożeniem akcentów, niejasnym 
ujęciem sedna rzeczy. Można wyrazić je głębiej, jaśniej, lepiej, doskonalej. 
Zakłada się ewolucję dogmatu, czy też zmianę jego rozumienia.

W odniesieniu do interesującego nas dogmatu należałoby podkreślić, że 
podkreślana w nim „niemylność” należy do przymiotów, którymi Chrystus 
Pan obdarzył Apostołów i ich następców, w rzeczach wiary i obyczajów5. 

3 H. Küng, Unfehlbar? – eine Anfrage (Zurich-Einsiedeln-Köln 1970).
4 W tej monografii Küng jawi się jak jeden z najgorętszych obrońców tezy, że Paweł 
VI zamierzył przedstawić nauczanie encykliki Humanae vitae (1968) jako nieomylne.
5 W tym kontekście odwołujemy się do tekstów biblijnych: Mk 1,36; Mk 16,7; 
Łk 8,45; Łk 9,32; Łk 24,12; J 20,2; J 21,15; Dz 2,14; Dz 2,37; Dz 5,29.
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Przez tą dyspozycję rozumiemy rozpoznawanie i głoszenie prawdy, wolne 
od wszelkiej przymieszki błędu. W tym kontekście rozróżniamy dwojaką 
nieomylność: „istotną”, która przysługuje samemu Bogu, (On sam, z istoty 
swojej nie może się nigdy mylić) oraz „udzieloną”, którą Bóg daje stwo-
rzonej istocie rozumnej, w tej mierze, w jakiej sam zechce. W pewnych 
granicach nieomylność należy do przymiotów istotnych ludzkiego rozumu, 
który ze swej natury ma potencjalnie moc rozpoznawania prawdy i elimi-
nacji błędu. Tego typu nieomylność nazywa się „przyrodzoną”. Wiemy np. 
z pewnością, że nie mylimy się, kiedy dodajemy jedną liczbę do drugiej, albo 
kiedy indziej rozpoznajemy jakąś prawdę przystępną naszemu rozumowi. 

Jeżeli zaś nieomylność przewyższa siły i wymogi natury, nazywa się 
„nadprzyrodzoną”. Ta znowu dzieli się na: „bierną” – in credendo, nazy-
waną inaczej „nieomylnością w wierzeniu” udzieloną Kościołowi słucha-
jącemu oraz „czynną” – in docendo, która inaczej zwie się „nieomylnością 
w nauczaniu” i przysługuje Kościołowi nauczającemu. O tej nieomylności 
chcemy mówić. Dostrzegamy ją jako własność nadprzyrodzoną udzieloną 
przez Boga Kościołowi, strzegącemu skarbu wiary i nauczającemu, który 
jest wolny od wszelkiego błędu. Tak rozumiana nieomylność jest „własno-
ścią”, wynikająca z celu i z istoty Kościoła i jemu tylko jako wspólnocie 
jest właściwa, a żadnemu innemu stowarzyszeniu z osobna nie jest dana.

Potwierdza to Soborowa Konstytucja dogmatyczna o Kościele, Lumen 
Gentium: „Ta nieomylność, w którą Boski Odkupiciel zechciał wyposażyć 
Kościół swój w określaniu nauki wiary lub obyczajów, ma taki zakres, jak 
i depozyt boskiego Objawienia, który ma być ze czcią przechowywany 
i wiernie wykładany. Nieomylnością, tą z tytułu swego urzędu, cieszy się 
Biskup Rzymski, Głowa Kolegium Biskupiego [...]. Nieomylność obiecana 
Kościołowi przysługuje także Kolegium Biskupiemu, gdy wraz z Następcą 
Piotra sprawuje on najwyższy urząd nauczycielski” (KK 25).

Vaticanum II podkreśla, że jedynym autentycznym podmiotem nieomyl-
ności jest sam Kościół, który może się wypowiadać nie tylko przez papieża, 
lecz także przez kolegium biskupów jako sukcesora Dwunastu (zawsze 
w łączności z papieżem). Trzeba podkreślić, że charyzmat nieomylności nie 
przysługuje biskupom indywidualnie, lecz kolegialnie.

Szczególnie w sytuacjach konfliktowych ważne jest, aby wierni 
mieli pewność, że kto opiera się na słowie Kościoła, tkwi w samej 
prawdzie. Inaczej groziłoby niebezpieczeństwo, że Kościół zmieni się 
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w proste forum dyskusyjne zamiast pozostać wspólnotą wyznawców, 
która zdecydowanie występuje w obronie prawdy wiary. Kościół jest 
przekonany, że w urzędzie Piotrowym jako głowie kolegium biskupów 
lub w kolegium biskupim, złączonym z tym urzędem i podległym mu, 
ma z woli Boga obrońcę prawdy i jej głosiciela. Nieomylny jest więc 
nie tylko sam biskup Rzymu jako głowa kolegium biskupiego, lecz całe 
kolegium biskupów w łączności z biskupem Rzymu6. Poszczególny 
biskup, wypowiadający się bez tej łączności, może okazać się omylny. 
Nieomylność Kościoła dotyczy kwestii wiary i moralności, a nie np. 
kwestii politycznych, przyrodoznawczych itp. W tym rozumieniu ostatni 
sobór podkreśla: „Ogół wiernych, mających namaszczenie od świętego, 
nie może zbłądzić w wierze i tę szczególną swoją właściwość ujawnia 
przez nadprzyrodzony zmysł wiary całego Ludu, gdy poczynając od 
biskupów aż po ostatniego z wiernych świeckich, ujawnia on swą po-
wszechną zgodność w sprawach wiary i obyczajów” (KK 12).

Tak szerokie rozumienie nieomylności – jako atrybut Kościoła – miał 
na uwadze francuski dominikanin, Yves Congar, także ekspert na So-
borze Watykańskim II, kiedy na pytanie „Czy papież jest nieomylny?”, 
odpowiedział: „Na pytanie tak postawione nie waham się odpowiedzieć: 
nie, papież nie jest nieomylny, absolutnie nie. Nieomylny jest sąd wy-
dany w rzeczach wiary i obyczajów czy to przez cały Kościół – przez 
cały w swej katolickiej całości – czy to przez Kościół zgromadzony na 
soborze ekumenicznym, czy to przez papieża, gdy przemawia jako głowa 
Kościoła, angażując cały swój autorytet. Tak jednak przemawia bardzo 
rzadko, naprawdę bardzo rzadko [...]. Szanuję bardzo słowo papieża, 
ale to papieskie słowo należy cenić tak z posłuszeństwem i ze zmysłem 
katolickim, jak również z poczuciem wolności. Jeśli znam problem, to 
mogę uważać, że słowo to nie jest słuszne lub że wyraża tylko część 
prawdy i że można było lepiej przemówić lub podjąć lepszą decyzję 
[...]. Nie jestem zgoła kontestatorem, przeciwnie, byłbym skłonny raczej 
przesadzać w posłuszeństwie, ale widząc tę sprawę w perspektywie 

6 Papież skorzystał z tej prerogatywy dwukrotnie: ustanowienie dogmatu o Niepokala-
nym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny w konstytucji Ineffabilis Deus papieża Piusa IX 
(8 grudnia 1854 roku), wydanej przed sformułowaniem dogmatu o nieomylności), ustano-
wienie dogmatu o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny w konstytucji Munificentissi-
mus Deus papieża Piusa XII (1950).
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teologicznej, duszpasterskiej i katolickiej, pragnę, by odmitologizowano 
funkcję papieża7”. 

W sumie obietnica nieomylności musi sięgać tak daleko, jak daleko roz-
ciąga się zadanie nauczania w Kościele. A więc przedmiotem nieomylności 
jest cała prawda objawiona i wszystko, co jest z nią w koniecznym związku. 
Natomiast nie wchodzą w zakres nieomylności prawdy nie odnoszące się 
do religii i zbawienia dusz, albowiem tych Chrystus nie uczył, ani też uczyć 
nie nakazał. Dlatego też Kościół nigdy nie wątpił o swej nieomylności, jak 
świadczy cała historia. Kiedy bowiem o jakiejś prawdzie zaczęto wątpić, czy 
ona jest objawioną, zbierali się biskupi na Soborach i wydawali orzeczenia 
odnośne, używając formuły apostolskiej: „Zdało się Duchowi Świętemu 
i nam” (Dz 15, 18), nakazując wszystkim, żeby te orzeczenia przyjęli bez 
żadnej wątpliwości, jako nieomylną prawdę. Sam cel Kościoła nie pozwala 
wątpić o jego nieomylności. Celem tym jest zachowanie religii bez skazy 
dla zbawienia dusz, według słów św. Pawła (Ef 4, 13): „ [...] abyśmy się 
wszyscy zeszli w jedność wiary i poznania Syna Bożego”. Cel ten zaś nie 
mógłby być osiągnięty, gdyby Kościół mógł błądzić. Jakie są więc obszary 
tak rozumianej niemylności Kościoła.

2. Przedmiot nieomylności

Zastanawiając się nad pytaniem, w jakim zakresie Kościół nauczający 
jest nieomylny, czyli co stanowi „przedmiot nieomylności”, należałoby przy-
pomnieć słowa Zbawiciela, który pozostawił Kościołowi obietnicę trwania 
w prawdzie (Mt 28, 19-20, J 15, 13; Dz 1, 8). Przedmiotem nieomylności 
jest prawda objawiona i wszystko to, co jest z nią w związku koniecznym. 
Charyzmat nieomylności Kościoła służy zachowaniu i przekazywaniu w cią-
gu dziejów w sposób nienaruszony Objawienia Bożego, stanowiącego treść 
wiary Kościoła, zawartego w Biblii i Tradycji, w sformułowaniach wyraź-
nych (revelatio explicita) oraz obrazach, w symbolach i typach (revelatio 
confusa), jak i w sposób zarodkowy w powszechnym nauczaniu pasterzy 
Kościoła (revelatio implicita)8.

7 Y. Congar, J. Puyo, Życie dla prawdy. Rozmowy z ojcem Congarem, tł. A. Paygert 
(Warszawa 1982).
8 M. Rusecki, Nieomylność, w: EK XIII, 1150-1152.
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Niektórzy teologowie wyróżniają drugorzędny przedmiot nieomylności 
Kościoła. Do tej kategorii należą: tzw. „prawdy pograniczne” związane z Ob-
jawieniem, wnioski teologiczne (czyli zdania wyprowadzone z przesłanek, 
z których jedna jest objawiona, druga zaś jest racjonalna), preambula fidei 
(prawdy warunkujące w sposób konieczny przyjęcia Objawienia Bożego 
w wierze), historyczne i doktrynalne fakty dogmatyczne (np. legalność wy-
boru papieża), dekrety kanonizacyjne (nie dotyczy aktów beatyfikacji, które 
aprobują kult lokalny), zatwierdzenie reguł zakonnych na prawie papieskim, 
orzeczenia dyscyplinarne i liturgiczne. 

Sobór Watykański I odróżnił nauczanie uroczyste (nadzwyczajne) 
od zwyczajnego. Uroczyste i nieomylne przysługuje soborowi ogłasza-
jącemu naukę jako objawioną przez Boga, papieżowi definiującemu ex 
cathedra doktrynę wiary lub obyczajów w sposób obowiązujący wszyst-
kich wiernych do jej przyjęcia (doctrina tenenda). Natomiast zwyczajne 
przysługuje: nauczaniu papieża (encykliki, adhortacje) w kwestiach wiary 
i obyczajów. W tym znaczeniu nieomylność nie jest nowym objawieniem 
ani natchnieniem, lecz wewnętrzną strukturą Kościoła, polegająca na 
prawdzie i obiektywności. Jest naturalną konsekwencją daru Objawienia 
i zbawienia. Dzięki zmysłowi wiary cały Kościół jako lud Boży uczest-
niczy w nieomylności wiary. Przypomina o tym Katechizm Kościoła 
Katolickiego, 91-93:

Wszyscy wierni uczestniczą w zrozumieniu i przekazywaniu prawdy 
objawionej. Otrzymali oni namaszczenie od Ducha Świętego, który ich 
poucza i prowadzi do całej prawdy. „Ogół wiernych [...] nie może zbłądzić 
w wierze i tę szczególną swoją właściwość ujawnia przez nadprzyrodzony 
zmysł wiary całego ludu, gdy „poczynając od biskupów aż po ostatniego 
z wiernych świeckich” ujawnia on swą powszechną zgodność w sprawach 
wiary i obyczajów” (KK 12). „Dzięki owemu zmysłowi wiary, wzbudzone-
mu i podtrzymywanemu przez Ducha Prawdy, Lud Boży pod przewodem 
świętego Urzędu Nauczycielskiego [...] niezachwianie trwa przy wierze raz 
podanej świętym; wnika w nią głębiej z pomocą słusznego osądu i w sposób 
pewniejszy stosuje ją w życiu” (KK 12).

Zauważalna jest zgoda, co do poglądu, że istnieją dwa podstawowe 
kryteria nieomylności Kościoła. Z jednej strony musi zachodzić zgod-
ność całego Kościoła dotycząca treści danej nauki. Z drugiej zaś winna 
istnieć kościelna świadomość i pewność, że dana treść jest objawiona, a nie 
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wytworzona przez człowieka. W konsekwencji funkcjonują dwa typy do-
wodzenia atrybutu nieomylności Kościoła. Jednym z nich jest typ „histo-
ryczny” – kiedy określona prawda jest głoszona w Kościele od początku 
do dziś. Drugi typ, „dogmatyczny”, zakłada, że jakaś prawda jest nauczana 
w Kościele powszechnym w jednym czasie. Zakres nieomylności Kościoła 
trzeba rozpatrywać też w świetle dogmatu: „poza Kościołem nie ma zba-
wienia” jak i w świetle przekonania o posiadanym przez Kościół „zmy-
śle wiary”. Pismo św. nazywa go także „duchowym rozumieniem” (Kol 
1,5), „rozumieniem Chrystusa” (1 Kor 2, 16), „zmysłem prawdy Bożej” 
(Flp 1, 9), „oczami serca” (Ef 1, 17-18), „namaszczeniem Prawdziwego” 
(1J 2, 27). Te synonimiczne określenia dla „zmysłu wiary” mogą mieć ko-
notacje indywidualne, jak i zbiorowe jako sens wiernych (sensus fidelium)9.

W sumie tradycyjna wykładnia dogmatu o niemylności papieża doznała 
wzbogacenia wnioskami implikującymi tę właściwość dla misji Kościoła. 
Szersza interpretacja kryje w sobie afirmacje eklezjologii communio, budowa-
nej w oparciu o paradygmat trynitarny. Wspólna wyznawców Chrystusa 
winna odwzorowywać jedność osób w Trójcy Świętej, które łączy zasada 
równości wyrażająca się we wzajemnej proegzystencji. W konsekwencji 
atrybut niemylności staje się darem, którym cieszą się zarówno pasterze 
wspólnoty jak i pozostające w łączności rzesze wyznawców. Do tego modelu 
zdaje się nawiązywał już w XIX wieku Piotr Semenenko10.

3. Trynitarna interpretacja 

Wychodząc z podstawowego założenia, że Bóg jest prawdą, P. Seme-
nenko podkreśla, że nieomylność jako istotna cecha Kościoła posiada swój 
obraz i podobieństwo w Trójcy Świętej. Analogicznie jest jedna co do istoty, 

9 Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t.2 (Lublin 2003) 235-237.
10 Piotr Adolf Aleksander Semenenko (1814-1886) – polski filozof i teolog katolicki, 
współzałożyciel i przełożony generalny Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego (CR), 
jeden z najwybitniejszych polskich teologów XIX stulecia. Jest m.in. autorem rozprawy 
Quid est Papa et quid est Episcopatus ex aeterna ac divina ratione necnon quae eorum 
partes in Ecclesiae infallibili magisterio (Romae–Parsiis 1870); Papież i jego nieomyl-
ność w świetle pierwszej i wiecznej przyczyny oraz w swej ostatecznej konsekwencji, w: 
O Papieżu, tł. M. Karas, (Książnica Zeszytów Historyczno-Teologicznych Collegium 
Resurrectianum II;,Kraków 2006) 89-148.
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a trojaka co do swego istnienia. Posiada trzy sposoby istnienia, ale jest za-
wsze jedna i ta sama. Zwielokrotnia swoje relacje, zaś nie pomnaża swojej 
natury i bytu. Z tego powodu każda Osoba posiada nieomylność i każda ma 
w niej udział, ale w inny sposób. Dlatego sposób istnienia nieomylności jest 
trojaki i zarazem posiada trzy sposoby, stosownie do których istnieje w Ko-
ściele. Relacje zachodzące między trzema sposobami istnienia nieomylności 
w Kościele są odbiciem tych jakie istnieją między Osobami Boskimi11. 

Nieomylność istnieje w osobie papieża podobnie jak natura Boska jest 
w posiadaniu przez Osobę Ojca. Zaś w biskupach istnieje na sposób Syna 
Bożego, natomiast w wiernych tak, jak w Duchu Świętym. Bóg udziela jej 
całemu Kościołowi. Z tego faktu wynika przekonanie, ze wierni na swój 
sposób cieszą się nieomylnością, czyli bezpośrednią opieką Ducha Świętego. 
Istnieje jednak różnica między papieżem a innymi członkami Kościoła, 
którzy mogą nie skorzystać z daru nieomylności. Podobnie papież może jej 
nie doświadczać, kiedy nie jest w łączności z biskupami i całym Kościołem. 
Albowiem jedna i ta sama nieomylność jest bezpośrednio udzielana całemu 
ciału Kościoła12. Podobnie jak natura Boska w Trójcy Świętej, tak też nieo-
mylność w Kościele istnieje jako zasada i kres. Bóg Ojciec jest zasadą wobec 
Syna, a jako Ojciec i Syn razem stanowią zasadę wobec Ducha Świętego. 
Z drugiej strony, Bóg jako Syn najpierw stanowi kres wobec Ojca, natomiast 
Bóg jako Duch Święty jest kresem wobec Ojca i Syna. W taki sam sposób 
nieomylność Kościoła realizuje się w swoich relacjach między sposobami 
swojego istnienia. Podobnie w nieomylności wyróżniamy cztery relacje, 
dwa razy jest ona zasadą i dwa razy stanowi kres. W papieżu nieomylność 
jest zasadą wobec biskupów, natomiast w papieżu i biskupach traktowany-
mi łącznie, nieomylność jest zasadą wobec wiernych. Idąc dalej, możemy 
zakładać, że w biskupach nieomylność jest kresem wobec papieża, zaś 
w odniesieniu do wiernych, staje się ponownie kresem wobec papieża i bi-
skupów traktowanych łącznie13.

W sumie ten sposób interpretacji zasady nieomylności w Kościele wkom-
ponowuje się w nurt tzw. egzemplaryzmu trynitarnego, który każe dostrzec 
przez analogię do Trójcy Świętej jedną istotę, substancję, naturę niemylności, 

11 P. Semenenko, Quid est Papa, 126-127.
12 Tenże, Papież i jego nieomylność, 127-128.
13 Tenże, Credo. Chrześcijańskie prawdy wiary (Kraków 1885) 293-294.
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której źródłem i dawcą jest sam Bóg. W konsekwencji posiada ona trojaki 
sposób egzemplifikacji w Kościele: w osobie papieża, kolegium biskupów 
oraz w wiernych ochrzczonych. Ten sposób interpretacji wpisuje się w ła-
cińskie (zachodnie) wyobrażenie o Trójcy Świętej, gdzie punktem wyjścia 
stała się myśl o wspólnej naturze Trójcy Świętej, a w konsekwencji dochodzi 
do głosu prawda o troistości osób nierozłącznie dzielących tę samą naturę.

Koncepcja Semenenki pozwala na dalsze twórcze próby opisu atrybutu 
niemylności w ramach odpowiedniego modelu eklezjologii. Zadania takiego 
podjął się między innymi P. Obiedziński w swojej rozprawie doktorskiej. 
Inspiracją i podstawą opracowania stała się własnie myśl eklezjologiczna 
Piotra Semenenki. Pierwszy rozdział pracy (System teologiczny P. Semenenki 
i jego odniesienie eklezjologiczne) ma charakter historyczno-teologiczny. 
Następny rozdział, przy pomocy metody spekulatywnej, analizuje zagad-
nienie władzy w Kościele. W trzecim rozdziale (Władza papieża w Koście-
le), przy pomocy egzemplaryzmu trynitarnego została omówiona natura 
i charakter władzy następcy św. Piotra w Kościele. W czwartym rozdziale 
dokonano charakterystyki władzy biskupów w Kościele. Całość wieńczy 
podsumowanie w postaci zwartego, piatego rozdziału (Natura teologiczna 
i wzajemne relacje podmiotów władzy w Kościele), który ukazuje hierarchicz-
no-trynitarną naturę władzy oraz zachodzące relacje między podmiotami 
funkcjonującymi w Chrystusowym Kościele14. 

4. Zakończenie

Pytanie o zakres niemylności w Kościele wydaje się nie tracić nic na 
swej aktualności. Odległa w czasie dogmatyzacja tego atrybutu przez UNK 
nie spowodowała „skostnienia” stanowisk w tej kwestii. I w tym wypadku 
możemy odnotować ewolucję pojmowania tego dogmatu, który nie może 
być traktowany separatywnie od biblijnej wykładni misji w Kościele, zwią-
zanej z tym Tradycji i aktualnie pojawiających się wezwań przed wspólnotą 
ochrzczonych. Argument z zakresu autorytetu w Kościele nie przemawia 
dzisiaj już z taką mocą jak przed 150 laty. Pasterska wrażliwość każe szukać 
innych dróg docierania i uzasadniana prawd wiary dla szukających swego 

14 P. Obiedziński, Władza papieża i kolegium biskupów w Kościele. Natura teologiczna 
i wzajemne relacje w ujęciu ks. Piotra Semenenki CR (Kraków 2014).
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miejsca wśród uczniów Chrystusa. Istotne jest przesłanie, iż każdy ochrzczo-
ny pozostający w jedności z swoją wspólnotą pod przewodnictwem ważnie 
sprawujących swą misję pasterzy posiada udział w atrybucie niemylności 
Kościoła. Albowiem wierni, cieszący się asystencją Trójcy Świętej, nie 
mogą zbłądzić w wierze, kiedy, poczynając od biskupów aż po ostatniego 
z wiernych świeckich, ujawniają swą powszechną zgodność w sprawach 
wiary i obyczajów (por. KK 12).
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Czy Kościołowi jest potrzebny przywilej 
nieomylności? Nieomylność Kościoła w 
perspektywie teologii fundamentalnej

Odpowiadając na pytanie postawione w tytule niniejszego artykułu, 
trzeba powiedzieć, że nie tylko Kościołowi jest potrzebna nieomylność, lecz 
przede wszystkim, że on ją posiada i wykorzystuje. Dziś w dokumentach 
Kościoła i języku teologicznym nie używa się słowa ,,przywilej”, lecz ,,cha-
ryzmat” – charyzmat nieomylności Kościoła, choć rzecz jasna charyzmat jest 
przywilejem. Charyzmat w języku teologii to szczególny dar od Boga (zatem 
z natury swej nadprzyrodzony) będący jednocześnie zadaniem i łączący się 
z odpowiedzialnością oraz koniecznością jego rozwijania. Przywilej stał 
się słowem języka świeckiego, kojarzy się z ekskluzywizmem nierzadko 
wykluczającym innych i wywyższaniem siebie, zaś charyzmat jest poję-
ciem biblijnym1 i oznacza coś przeciwnego, a mianowicie wysiłek i służbę 
(gr. diakonia) dla dobra wspólnego – rozwoju Kościoła.

 Z tytułu charyzmatu nieomylności Kościół rzymskokatolicki, zwłaszcza 
po ogłoszeniu dogmatu o nieomylności papieża w 1870 r., bywa przedmio-
tem krytyki nierzadko wywodzącej się z ignorancji co do znaczenia terminu 
technicznego, jakim jest nieomylność.

Gdy w jakimś opublikowanym tekście Jana Pawła II było napisane, 
że ,,Abel zabił Kaina”, to pojawiły się komentarze w stylu: oto ta wasza 
papieska nieomylność. Z kolei krótkie, spontaniczne wypowiedzi papieża 
Franciszka będące myślami ,,na gorąco” i zawierające dwuznaczności są 
opatrywane komentarzem: przecież to zdanie papieża, a on ma przywilej 
nieomylności. Podłożem zarzutów pod adresem nieomylności Kościoła bywa 
przyjmowanie potocznego znaczenia tego terminu (jako wiedza absolutna, 

1 M. Kowalczyk, Charyzmat, W: Leksykon Teologii Fundamentalnej [dalej: LTF], 
M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej (Lublin-Kraków 2002) 184-188.
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wszechwiedza, bezbłędność w każdej dziedzinie). Zwłaszcza w czasach 
rywalizacji nauki z religią (Kościołem) tę kościelną nieomylność mocno 
kwestionowano. Formułowano pod adresem Eklezji zarzut dogmatyzmu, 
czyli przyjmowania określonych aksjomatów ,,na wiarę” i nadto narzucania 
ich ogółowi wiernych mocą autorytetu (urzędu) pod prawnymi sankcjami 
w razie ich odrzucenia. Jako przeciwieństwo ukazywano naukę, w której 
żmudnie dochodzi się do prawdy, która musi być uzasadniona, niemal em-
pirycznie potwierdzona i nikomu nie jest narzucana. 

 Nie można zaprzeczyć, że u podstaw kwestionowania nieomylności 
Kościoła legły postawy katolickich hierarchów oraz teologów reprezen-
tujących tzw. eklezjologię jurydyczną, często triumfalistyczną i eksklu-
zywistyczną. Także wśród członków Kościoła rzymskokatolickiego do 
dziś panuje niedostateczne rozumienie pojęcia nieomylności Kościoła. 
Inną przyczyną jego krytyki, pochodzącą z kręgów chrześcijan nieka-
tolików, była i jest słuszna konstatacja, że żaden człowiek ani Kościół 
nie może utożsamiać się z Bogiem. Tylko On jest wszechwiedzący, 
a historia Kościoła dostarczyła wielu przykładów ludzkiej omylności, 
nie wykluczając papieży.

 Głównym zamierzeniem niniejszego artykułu jest przedstawienie 
nieomylności Kościoła w najistotniejszej dla teologii fundamental-
nej perspektywie, a mianowicie wiarygodnościowej. Chodzić będzie 
o próbę usunięcia wątpliwości, które często to pojęcie wzbudza, a które 
w wyniku lepszego poznania okazują się istotne dla uzasadniania 
wiarygodności Eklezji. 

 Jest kilka powodów, by nieomylność Kościoła poddać refleksji z per-
spektywy teologii fundamentalnej. Po pierwsze, jednym z jej zadań jest 
określanie znaczenia podstawowych pojęć teologicznych, a z pewnością 
nieomylność Kościoła do nich należy (notabene rozumienie tego pojęcia 
rozwija się, a jego interpretacja we współczesnym Magisterium niejed-
nego może zaskoczyć). Po drugie, według jednej z możliwych koncepcji 
teologii fundamentalnej – jako właśnie fundamentu dla całej teologii – jej 
przedmiotem jest między innymi poznanie teologiczne (epistemologia 
teologiczna, topika teologiczna) w aspekcie jego podstaw i prawdziwoś-
ci, a przecież wypowiedzi Nauczycielskiego Urzędu Kościoła są jednym 
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z fundamentalnych źródeł tego poznania w rozumieniu katolickim2. Po 
trzecie, przedmiotem teologii fundamentalnej jest także Kościół badany pod 
kątem wiarygodności (eklezjologia fundamentalna), która oznacza między 
innymi prawdziwość głoszonej przezeń nauki, nauczania, i słuszność jego 
uzasadnienia. Po czwarte, współczesna eklezjologia fundamentalna w ra-
mach zadośćuczynienia powinna poprawić błędy popełniane przez trady-
cyjną, przedsoborową eklezjologię zwaną apologetyczną, która redukowała 
Kościół do instytucji i w duchu triumfalizmu nierzadko wykazywała niemal 
absolutną nieomylność Urzędu Nauczycielskiego i niemal bezwzględną 
konieczność uległości wobec jego orzeczeń. 

 Na strukturę niniejszego przedłożenia złożą się następujące elementy: 
nieomylność Kościoła w perspektywie historyczno-pragmatycznej (punkt 1), 
fundament i rodzaje nieomylności (punkt 2), znaczenie pojęcia ,,nieomylność 
Kościoła” (punkt 3) i zakończenie zawierające kilka podsumowujących 
autorskich uwag (punkt 4). Nie ma tu miejsca na całościową prezentację bo-
gatej problematyki nieomylności Kościoła i jego Urzędu Nauczycielskiego. 
Jest ona omawiana w podręcznikach do eklezjologii katolickiej i w wielu 
opracowaniach z teologii fundamentalnej3.

1. Nieomylność Kościoła w perspektywie historyczno-
pragmatycznej4

Wyjaśnianie znaczenia pojęć, zwłaszcza kluczowych i złożonych, po-
winno uwzględniać perspektywę historyczno-pragmatyczną.

 Niemal od początku istnienia Kościoła Chrystusowego przez całe 
jego dzieje pojawiały się problemy wymagające doktrynalnych, moralnych 
i dyscyplinarnych rozstrzygnięć. Kwestia obowiązku zachowywania 

2 Zazwyczaj ta problematyka pozostawała i pozostaje w gestii teologii dogmatycznej, 
lecz niektóre opracowania teologii fundamentalnej podejmują ją. 
3 Zob. S. Nagy, Chrystus w Kościele. Zarys eklezjologii fundamentalnej (Wrocław 
1982); Cz.S. Bartnik, Kościół (Lublin 2009) 297-355; H. Seweryniak. Świadectwo i sens. 
Teologia fundamentalna (Płock 2001) 499-516; L. Balter, I.S. Ledwoń, Nieomylność Ko-
ścioła i w Kościele, w: LTF, 836-841; I.S. Lewdoń, Uzasadnienie nieomylności Kościoła 
w sprawach wiary i moralności, W: Apologia religii, P. Moskal (Lublin 2011) 193-206.
4 Słowa ,,pragmatyczny” nie należy tu łączyć z pragmatyzmem czy utylitaryzmem. 
Chodzi tu o konkretne, praktyczno-skuteczne rozwiązania. 
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żydowskich tradycji przez pogan wchodzących do Kościoła, data świętowania 
Wielkanocy, ważność chrztu udzielanego przez heretyków, przyjmowanie do 
Kościoła tzw. lapsi, kontrowersyjne poglądy jak doketyzm, gnoza, adopcjo-
nim, modalizm, millenaryzm, donatyzm, arianizm, nestorianizm, monofi-
zytyzm, monoteletyzm, pelagianizm, manicheizm, kwestionowanie bóstwa 
Ducha świętego, ikonoklazm, krytyka formuły Filioque, zakres ubóstwa, 
podmiot najwyższej władzy kościelnej, wszystkie zagadnienia podniesione 
przez reformatorów, jansenizm, prymat i nieomylność papieża, modernizm, 
ważność orzeczeń II Soboru Watykańskiego – oto najważniejsze przykłady5. 

 Od początku w Kościele musiały funkcjonować mechanizmy ich roz-
wiązywania w imię określenia prawdy (ortodoksji) i zachowania jedności. 
Za życia Apostołów oni tego dokonywali (notabene na tzw. Soborze Jero-
zolimskim św. Piotr uznał racje św. Pawła i zmienił zdanie), potem Kościół 
Rzymu wraz z soborami powszechnymi i synodami. Dalsze uściślenia w tym 
względzie dokonywały się wraz z postępem dziejów.

 Kryteria prawdziwości nauki katolickiej (powszechnej, chrześcijańskiej; 
nie chodzi tu o katolicyzm jako wyznanie) sformułowane w 1. poł. V w. przez 
św. Wincentego z Lerynu, a mianowicie czego nauczano zawsze i wszędzie, 
i co głosili wszyscy (quod semper, quod ubique, quod ab omnibus)6 – choć 
odwołał się do nich I Sobór Watykański – nigdy nie były spełnione i, reali-
stycznie patrząc, jest niezwykle mało prawdopodobne, by kiedykolwiek się 
tak stało (notabene, trudno w literaturze teologicznej znaleźć tę oczywistą 
konstatację). Dlatego zaistniała konieczność ustalenia mechanizmów słu-
żących formułowaniu ortodoksyjnej nauki w imieniu Kościoła. 

 Należy przyjąć, że Kościoły różnych chrześcijańskich wyznań przyj-
mują jako rzecz oczywistą poznanie prawdy objawionej, choć mogą tego 
wprost nie artykułować.

 Kościół rzymskokatolicki od I Soboru Watykańskiego przyjmuje mo-
del, zgodnie z którym to Nauczycielski Urząd Kościoła, czyli Kolegium 
Biskupów jako sukcesor Kolegium Apostolskiego, posiada uprawnienie 
formułowania zobowiązującej doktryny, ale co jeszcze ważniejsze – choć 
dopiero w dobie współczesnej wydobyte – naucza w imieniu Kościoła 

5 A.A. Napiórkowski, Herezje, w: LTF, 456-462; S. Nabywaniec, Schizmy i rozłamy we 
Kościele, w: tamże, 1073-1080.
6 L. Balter, I.S. Ledwoń, Nieomylność Kościoła i w Kościele, w: LTF, 838.



57

Czy Kościołowi jest potrzebny przywilej nieomylności?

autorytatywnie w ramach nauczania zwyczajnego, a nie tylko nadzwyczajne-
go (do tej kwestii jeszcze się powróci). W imieniu tegoż Kolegium i całego 
Kościoła taka możliwość przysługuje też biskupowi Rzymu jako następcy 
Apostoła Piotra7. Koniecznie trzeba wyeksponować, że tzw. dogmat o pa-
pieskiej nieomylności uchwalony przez Vaticanum I nie wynosi papieża 
ponad Kościół8, nie przyznaje mu jakiegoś dodatkowego indywidualnego 
charyzmatu lub bezbłędnej wiedzy czy wszechwiedzy w każdej dziedzinie 
poznania, nie czyni go ,,władcą absolutnym” religijnej prawdy i jest w po-
wszechnym odbiorze na ogół pojmowany niezgodnie z jego brzmieniem. 
Vaticanum II ten dogmat potwierdził, lepiej go wyjaśniając poprzez ściślej-
sze złączenie go z kolegialnością Kolegium Biskupów oraz nieomylnością 
całej Eklezji9. 

 Warto przyjrzeć się ostatniemu okresowi dziejów Kościoła rzymsko-
katolickiego pod kątem funkcjonowania dogmatu o nieomylności papieża 
nauczającego ex cathedra. Jako przykłady jego ,,uruchomienia” wskazuje się 
albo dwa ostatnie dogmaty maryjne (o Niepokalanym Poczęciu ogłoszonym 
w bulli Piusa IX Ineffabilis Deus z 1854 roku i Wniebowzięciu Matki Bo-
żej – w konstytucji Piusa XII Munificentissimus Deus z 1950 roku10), albo 
tylko ostatni11. W mojej ocenie nigdy on jednak nie zafunkcjonował według 
określenia Vaticanum I i można dopatrzeć się w tym świadomego działania 
papieży. Ostatni dogmat maryjny, owszem, sformułowany przez biskupa 
Rzymu w sposób uroczysty, był poprzedzony konsultacjami z Kolegium 
Biskupów, Kościołami lokalnymi i innymi podmiotami12. Czasami można 

7 I Sobór Watykański, Konstytucja dogmatyczna Pastor aeternus o Kościele Jezusa 
Chrystusa rozdz. IV (DS 1839). Jest opinia, bardzo rzadko głoszona, że uchwały Vatica-
num I nie są zobowiązujące, ponieważ ten sobór nie został nigdy oficjalnie zakończony, 
a ponadto obradował pod presją gwałtownych przemian politycznych.
8 Sformułowanie ,,władza papieża nad/ponad Kościołem” jest teologicznie błędne, gdyż 
wyłącza go z Kościoła.
9 II Sobór Watykański, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium 25.
10 Tak uważa S. Nagy. Zob. jego artykuł Problem stopnia teologicznej pewności na-
uki encykliki Evangelium vitae, w: Jan Paweł II. Evangelium vitae. Tekst i komentarze, 
T. Styczeń, J. Nagórny (Lublin 1997) 237-245.
11 Takiego zdania jest H. Seweryniak. Zob. Świadectwo i sens, 512. Racja takiego po-
glądu jest zrozumiała, ponieważ trudno mówić, by Pius IX w Ineffabilis Deus świadomie 
zastosował dogmat, który został uchwalony 16 lat później! 
12 W konsultacjach m.in. brali udział teologowie z uniwersytetów katolickich, także 
z KUL.
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było spotkać zdanie, że nauczanie Pawła VI o niemoralności antykoncepcji 
w encyklice Humanae vitae miało charakter jego nauczania uroczystego, 
nadzwyczajnego, lecz dzisiaj pogląd ten już się nie pojawia. Trzeba tu też 
dodać, iż II Sobór Watykański nie podał żadnej nauki w sposób uroczysty, 
nadzwyczajny, choć bezsprzecznie zmienił oblicze i sposób myślenia Ko-
ścioła w wielu fundamentalnych kwestiach.

 Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae nadzwyczaj mocno sfor-
mułował nauczanie o moralnej niegodziwości świadomego i dobrowolnego 
zabójstwa niewinnej osoby ludzkiej, aborcji i eutanazji, z mocą angażując 
swój autorytet, ale także autorytet całego Kościoła i Kolegium Biskupów 
oraz przedstawiając w sposób co do formy zwyczajny (nie nadzwyczajny, ex 
cathedra, lecz ex ordinario Magisterio), lecz co do znaczenia – szczególny, 
stanowisko Kościoła w tych kwestiach13. Przedstawione tam uzasadnienie, 
przede wszystkim na podstawie powszechnego prawa naturalnego, sprawia, 
że słowa Jana Pawła II nie powinny być traktowane jako część tylko doktryny 
katolickiej, lecz ogólnoludzkiego kodeksu moralnego. 

 Na marginesie wspomnę ważny w tej kwestii epizod. Luterański biskup 
prof. Marcin Hintz na międzynarodowej i ekumenicznej konferencji na temat 
prymatu papieskiego, która odbyła się w KUL w 2014 r.14, stwierdził, że 
w ostatnim czasie protestantów pozytywnie zaskoczyło nie to, że Benedykt 
XVI ustąpił, lecz że napisał książkę o Jezusie. Słysząc takie słowa katolik 
może poczuć się niesłychanie zdumiony tym, jak odmiennie rozumiane jest 
papiestwo przez katolików i protestantów. Czy katolików mogło zdziwić, że 
papież napisał książkę o Jezusie? Czy katolik słucha papieża tylko wtedy, 
gdy ogłasza coś ex cathedra? 

 Wydaje się, że w Kościołach prawosławnych utrwalił się model soboru 
ekumenicznego jako najwyższego autorytetu doktrynalnego, mający solidne 
podstawy biblijne i historyczne, choć nie można zapomnieć o uwadze Han-
sa Künga, że zdarzało się w starożytności, że sobory odwoływały decyzje 
poprzednich. Rodzi się jednak kilka pytań: co robić w przypadku rozłożenia 
głosów na soborze ,,po równo” w jakiejś kwestii? Jak prawosławie radzi sobie 
w sytuacji poważnych trudności ze zwołaniem soboru panprawosławnego, 
13 Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae 57, 62, 65. Por. Nagy, Problem stopnia 
teologicznej pewności nauki encykliki Evangelium vitae, 237-245.
14 Nosiła tytuł ,,Prymat papieski w służbie jedności Kościoła” i odbyła się 18 listopada 
2014 roku. 
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nie mówiąc już o soborze panchrześcijańskim? Kto w prawosławiu określa 
doktrynę w kontrowersyjnych kwestiach moralnych, współcześnie tak licznych 
i złożonych? Czy kierowanie się Ojcami Kościoła może tu być skuteczną 
pomocą, skoro nie byli oni konfrontowani z problemami współczesności? 
Czy i jak prawosławie reaguje na wyraźne różnice doktrynalne w nauczaniu 
biskupów? 

 W Kościołach i wspólnotach protestanckich funkcjonują różne modele 
rozstrzygania spraw doktrynalnych, moralnych i tzw. karności kościelnej. 
W niektórych decyduje indywidualny osąd wierzącego, w innych syno-
dy, rady, poszczególne wspólnoty. Pozwolę sobie przytoczyć pewien fakt. 
Kilka lat temu jeden z ogólnokrajowych kanałów telewizyjnych w USA 
transmitował debatę o dopuszczalności osób homoseksualnych do urzędów 
kościelnych (ordynacji) między anglikańskim duchownym z USA a angli-
kańskim biskupem z RPA. Amerykanin uzasadniał taką możliwość współ-
czesnym zachodnim kontekstem kulturowym, dzięki któremu świadomość 
chrześcijan zmieniła się, natomiast biskup afrykański miał jeden argument 
– wypowiedź św. Pawła Apostoła, że mężczyźni współżyjący ze sobą nie 
odziedziczą Królestwa Bożego. Co w takiej sytuacji? Czy o wyznawanej 
doktrynie decyduje terytorium zamieszkania? A może wyłącznie własny 
osąd? Odpowiedzią nie może być stwierdzenie, że Ewangelię należy gło-
sić wszystkim ludziom, także osobom homoseksualnym (to oczywiste, że 
trzeba), bo pytanie dotyczy czego innego: czy mogą być one ordynowane 
i jak decyzję w tej sprawie uzasadnić? 

2. Fundament i rodzaje nieomylności Kościoła

 Słynna książka Hansa Künga Nieomylny?15 wywołała w Kościele rzym-
skokatolickim tsunami polemik i dyskusji. Była powodem powstania nie 
tylko dwóch dokumentów Kongregacji Nauki Wiary16, lecz także przyczyną 
lepszego uporządkowania i wyjaśnienia katolickiej nauki o nieomylności 

15 H. Küng, Nieomylny? Tłum. T. Zatorski (Kraków 1995). 
16 Kongregacja Nauki Wiary. Deklaracja w sprawie dwóch książek profesora Hansa 
Künga Sacra Congregatio, w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki 
Wiary 1966-1994, Tłumaczenie i opracowanie ks. Z. Zimowski, ks. J. Królikowski (Tarnów 
1995) 86-87; taż. Deklaracja o niektórych aspektach nauczania teologicznego profesora 
Hansa Künga Christi Ecclesia, w: W trosce o pełnię wiary, 138-140.
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Eklezji, w tym jej Nauczycielskiego Urzędu, przez tę kongregację, co zostało 
także podjęte przez niektórych teologów katolickich. 

 Z pewnością zaskoczeniem będzie informacja, że następujące słowa: 
,,Przekazywanie przez Kościół Objawienia Bożego wiąże się z różnego ro-
dzaju trudnościami. Wynikają one z tego, że ukryte misteria Boże «ze swej 
natury przekraczają zdolności ludzkiego umysłu do tego stopnia, że nawet 
przekazane w Objawieniu i przyjęte przez wiarę, pozostają jednak zakryte 
zasłoną wiary i jakby otoczone mrokiem»; wynikają one także z historycz-
nego uwarunkowania przekazu Objawienia”, bliskie teologii apofatycznej, 
zostały sformułowane przez Kongregację Nauki Wiary, a wtopiony w nie 
cytat – pochodzi z konstytucji Dei Filius uchwalonej na I Soborze Waty-
kańskim17. 

 Dla naukowego porządku należy wskazać fundament pojęcia nieomyl-
ności Kościoła oraz jego rodzaje.

 Nieomylność Kościoła wynika z desygnatów kilku bardziej podsta-
wowych terminów, przede wszystkim nieomylności Boga oraz pojęcia 
Objawienia Bożego. W świetle teologii chrześcijańskiej, a także każdej 
religii monoteistycznej, Bóg jest nieomylny, zna prawdę, prawda od Nie-
go pochodzi, jest On prawdomówny, pragnie doprowadzić swój Kościół 
i każdego człowieka do całej prawdy. On się także utożsamia z Prawdą. 
Dyskutuje się, zwłaszcza w obszarze analitycznej filozofii Boga, czy Jego 
wszechwiedza jest całkowicie nieograniczona, czy też w odniesieniu do 
przyszłych wydarzeń nieco zawężona18. Niemniej, w sensie ścisłym tylko 
Bogu przysługuje właściwość nieomylności, która w świetle teologii nie 
oznacza tylko wiedzy (dokładniej mówiąc: wszechwiedzy i prawdomów-
ności, wynikającej z tego, że Bóg nie może się mylić i kogokolwiek wpro-
wadzać w błąd), lecz także odpowiednie działanie zgodne z Jego zamiarami 
i uwzględniające wolność człowieka. Dlatego pojęcie nieomylności Boga 

17 Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o katolickiej doktrynie o Kościele przeciw nie-
którym współczesnym błędom Mysterium Ecclesiae nr 5. Fragment z Dei Filius pochodzi 
z nr 4 tej konstytucji (DS 3016). Zob. W trosce o pełnię wiary, 59. Oczywiście ważny jest 
też kontekst tych słów i cel całego dokumentu.
18 Powodem tej dyskusji jest problem, że jeśli wiedza Boga co do przyszłych wydarzeń 
byłaby absolutnie nieograniczona, to ponosiłby On moralną winę za nieinterweniowanie 
w celu zapobieżenia złu czy cierpieniu. 
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jest związane z takimi terminami, jak ekonomia Boża19, Boża pedagogia20 
i Boża Opatrzność.

 Objawienie Boże należy do fundamentalnych pojęć teologii, zatem 
i teologii fundamentalnej21. Ogólnie rzecz ujmując, jest to komunikacja 
Boga z człowiekiem w celu nawiązania międzyosobowego i zbawczego dla 
człowieka dialogu. Podmiotem Objawienia jest Bóg, a adresatem człowiek, 
także w szerszym sensie jako cała ludzkość. Objawienie domaga się udziału 
człowieka w postaci jego rozpoznania i wiary, i dopiero wtedy, gdy jest 
rozpoznane oraz przyjęte wiarą, można o nim mówić jako o faktycznym. 
Z racji tego udziału człowieka nie można stawiać znaku równości między 
– by tak rzec – ,,czystym” Bożym Objawieniem22 a jego ludzkim rozpo-
znaniem i przyjęciem, które z konieczności wymaga czasu, narażone jest na 
ułomności i niepełność wynikające z właściwości ludzkiego poznania oraz 
dąży do pełni i doskonałości obiecanej w fazie eschatycznej (Objawienie 
eschatyczne). 

 Rozpoznane i przyjęte Objawienie Boże jest przekazywane w Ko-
ściele i przezeń światu. O ile w tradycyjnej apologetyce katolickiej, po-
sługującej się doktrynalną koncepcją Objawienia Bożego mówiono tylko 
o trzech formach tego przekazu, a mianowicie Piśmie świętym, Tradycji 
i nauczaniu Magisterium Kościoła23, o tyle współczesna teologia funda-
mentalna – w Polsce zwłaszcza ks. prof. Marian Rusecki (zm. 2012 r.), 
współtwórca lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej – zwraca uwagę 
na wielość tych form. Oczywiście trzy wspomniane muszą być traktowa-
ne jako pierwszorzędne, lecz oprócz nich przekaz i aktualizacja Bożego 
Objawienia dokonywały się w działalności Ojców Kościoła, dokonywały 
się i dokonują w liturgii, działaniach Kościoła (głoszeniu chrześcijań-
skiego kerygmatu, diakonii, martyrii – świadectwie, którego najwyższym 
stopniem jest męczeństwo), teologii i dziełach sztuki sakralnej, a także 

19 I.S. Ledwoń, Ekonomia Boża, w: LTF, 365-367.
20 Tenże, Pedagogia Boża, w: tamże, 903-907.
21 M. Rusecki, I.S. Ledwoń, Objawienie Boże, w: tamże, 859-871. 
22 Twierdzenie, że takowe istnieje byłoby przejawem platonizmu. Niemniej trzeba przy-
jąć, iż to co Bóg chce objawić od razu napotyka na ,,barierę” ludzkich możliwości poznaw-
czych. 
23 We współczesnych wypowiedziach magisterialnych w tej triadzie na pierwszym 
miejscu wymienia się Tradycję, potem Pismo święte i nauczanie Magisterium Kościoła.
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właściwych postawach poszczególnych członków i wspólnot należących 
do Kościoła24. 

 We współczesnej refleksji teologicznofundamentalnej zwraca się też 
uwagę na dotychczasowe zbyt kostyczne rozumienie treści czy zawartości 
(ang. content) Objawienia Bożego. Tymczasem jest nim nade wszystko 
zbawcze działanie Boga w całej historii, a szczególnie w Wydarzeniu Jezusa 
Chrystusa, czyli – innymi słowy – Ewangelia, chrześcijańska Dobra Nowi-
na. Warto zauważyć, że nr 25 Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen 
gentium poświęcony nieomylności Nauczycielskiego Urzędu Kościoła za-
czyna się od następujących słów: ,,Wśród głównych obowiązków biskupów 
szczególne miejsce zajmuje głoszenie Ewangelii”. Podobnie Kodeks Prawa 
Kanonicznego, traktując o podstawowych obowiązkach i zarazem prawach 
Kościoła, mówi, że należy do nich przede wszystkim przepowiadanie Ewan-
gelii wszystkim narodom oraz wypowiadanie się w kwestiach dotyczących 
praw osoby ludzkiej25.

 Istnieją podstawy do łączenia nieomylności Kościoła także z na-
tchnieniem biblijnym w jego współczesnym rozumieniu. Nieomylność 
Eklezji, jak się wydaje, jest przedłużeniem tego natchnienia, czymś wobec 
niego analogicznym. Jeśli z Bożym Objawieniem jest związana łaska 
jego przyjęcia i rozumienia, jeśli jako tzw. natchnienie biblijne ta łaska 
(asystencja Ducha Świętego) towarzyszyła wszystkim osobom i środo-
wiskom, dzięki którym powstał tekst kanoniczny, to czy ta sama łaska 
(asystencja Boża) nie jest też obecna w nauczaniu i aktualizacji tego, co 
objawione? W tym duchu napisany został ostatni dokument Papieskiej 
Komisji Biblijnej Natchnienie i prawda Pisma świętego26. Ku tej myśli 
zmierzały wnioski płynące ze zjazdu Stowarzyszenia Teologów Funda-
mentalnych w Polsce z 2009 r., w którym jako ekspert wystąpił ks. prof. 
Henryk Witczyk27. 

24 M. Rusecki, Traktat o Objawieniu (Kraków 2007) 440-571. O znaczeniu teologii 
i teologów, także w odniesieniu do Magisterium, zob. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja 
o powołaniu teologa w Kościele Donum veritatis, w: W trosce o pełnię wiary, 353-369.
25 KPK 747. Podaję tę uwagę za: Seweryniak, Świadectwo i sens, 500-501. 
26 Papieska Komisja Biblijna, Natchnienie i prawda Pisma świętego, Tłum. H. Witczyk 
(Kielce 2014).
27 H. Witczyk, Natchnienie i prawda Pisma świętego – nowe perspektywy, w: Biblia 
w teologii fundamentalnej, J. Perszon (Toruń 2010) 161-179.
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 Wspomniane wyżej pojęcia są fundamentem nieomylności Kościoła i ją 
warunkują, a ona z kolei jest ich przedłużeniem, niemal logiczną koniecz-
nością i ogniwem łączącym je z osobistym przyjęciem Objawienia przez 
konkretnego człowieka. 

 Choć bardzo często pojęcie nieomylności Kościoła jest kojarzone z nie-
omylnością Nauczycielskiego Urzędu Kościoła, to w pierwszym rzędzie 
odnosi się ono do całej Eklezji. Podmiotem jej nieomylności są wszyscy jej 
członkowie. Podłożem charyzmatu nieomylności Kościoła jest tzw. sensus 
fidei (precyzyjniej określanym jako sensus fidelium), czyli zdolność coraz 
pełniejszego poznawania i interpretacji Bożego Objawienia przejawiająca się 
m.in. w odróżnianiu interpretacji prawdziwych od błędnych28. Rzecz jasna, 
ten zmysł nie pojawia się automatycznie i wszyscy członkowie Kościoła 
nie posiadają go w równym stopniu (niektórzy go nie posiadają), a wprost 
proporcjonalnie do stopnia poznawania Objawienia, przylgnięcia do niego, 
wcielania w życie oraz zdolności intelektualno-moralnych. 

 Drugim rodzajem nieomylności Kościoła jest nieomylność jego Na-
uczycielskiego Urzędu, czyli Kolegium Biskupów, jako podmiotu nauczania 
autorytatywnego, czyli oficjalnego, sprawdzonego, uzasadnionego, zreflek-
towanego i zobowiązującego. Nic nie stoi na przeszkodzie, by snuć – być 
może dość odległe – analogie między tym rodzajem nieomylności Kościoła 
a funkcjonowaniem gron eksperckich w różnych dziedzinach życia świec-
kiego. Wiadomo wszakże, że Urząd Nauczycielski potrzebuje ekspertów. 
Dlatego towarzyszyli oni obradom II Soboru Watykańskiego. Dykasterie Sto-
licy Apostolskiej nieustannie korzystają z ich pomocy, gdyż jej potrzebują.

 Szczególnym przypadkiem nieomylności Nauczycielskiego Urzędu Ko-
ścioła jest nieomylność papieża, którą należy zawsze umieszczać w szerszym 
obszarze nieomylności całego Kościoła oraz jego Urzędu Nauczycielskiego 
(którego papież jest głową)29, a nigdy im przeciwstawiać. 

 Dla eklezjologii katolickiej istotne jest także uzasadnienie nieomylności 
Nauczycielskiego Urzędu Kościoła, którego najważniejsze przesłanki można 

28 J. Mastej, Sensus fidei, w: LTF, 1097-1099. 
29 W eklezjologii katolickiej uwypuklane jest mocno twierdzenie, że papież jest głową 
Kolegium Biskupów i bez niego tego kolegium nie ma. Tak samo mocno trzeba zwracać 
uwagę na to, że papież ,,wyizolowany”, bez pozostałych biskupów, nie tworzy żadnego 
kolegium.
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znaleźć w niemal każdym opracowaniu podręcznikowym eklezjologii30. 
Obszerność uzasadnień w podręcznikach jest proporcjonalna względem 
,,szerokości” oglądu problematyki nieomylności Kościoła u konkretnego 
autora. W tym punkcie niniejszego artykułu starano się wskazać zasadnicze 
fundamenty tej nieomylności, które jednocześnie stanowią jej uwiarygad-
niające uzasadnienie. 

 W kwestii nieomylności Nauczycielskiego Urzędu Kościoła istotne 
jest jeszcze wyróżnienie jego nauczania zwyczajnego i nadzwyczajnego.

 W tradycyjnej eklezjologii katolickiej koncentrowano się na nauczaniu 
nadzwyczajnym, zwłaszcza zdogmatyzowanym, wskutek czego powsta-
ło niebezpieczeństwo redukowania nieomylności Eklezji tylko do niego. 
Tymczasem, jak podkreśla H. Seweryniak, charyzmat nieomylności nie 
funkcjonuje ,,punktowo”, lecz permanentnie. Towarzyszy także nauczaniu 
zwyczajnemu Urzędu Nauczycielskiego31. Ono także jest zobowiązują-
ce. Znaczenie i stopień zobowiązywalności danego nauczania podanego 
w formie zwyczajnej są uzależnione od rangi dokumentów, w których jest 
formułowane, oraz częstotliwości jego występowania. Dodałbym jeszcze 
kryterium sposobu uzasadniania danego nauczania. Warto pod tym kątem 
przeanalizować choćby nauczanie ostatnich papieży. Nie korzystali oni 
z możliwości formułowania nauki ex cathedra, a jednocześnie wypowiadali 
tyle istotnych treści dotyczących np. fundamentalnej kwestii praw człowieka. 
Należy z tego wyciągać wnioski. 

 Podsumowując ten punkt artykułu, trzeba stwierdzić, że pojęcie nie-
omylności Kościoła nie jest doktryną narzuconą przez Urząd Nauczycielski 
lub czysto pragmatycznym mechanizmem, lecz wynika z fundamentów reli-
gii chrześcijańskiej, zwłaszcza Objawienia Bożego (implikującego nieomyl-
ność Boga, nieomylność Jezusa Chrystusa oraz Bożą pomoc w zrozumieniu 

30 Jako argumenty podstawowe podaje się biblijne (Mt 16,15-19; Mt 28,19-20; 
Mk 16,15-17; Łk 22,31; J 14,26; J 16,13-14; J 20,21; Dz 1,8; Dz 15,28), historyczne i pa-
trystyczne (świadczące o świadomości w Kościele charyzmatu szczególnego znaczenia 
nauczania Apostołów i ich następców, w tym Piotra Apostoła i Kościoła Rzymskiego). 
Zob. Nagy, Chrystus w Kościele. Zarys eklezjologii fundamentalnej, 301-340; Ledwoń, 
Uzasadnienie nieomylności Kościoła, 202-206; Seweryniak, Świadectwo i sens, 510-511.
31 Nie będzie się tu szczegółowo wyliczać kryteriów tzw. nauczania nadzwyczajnego 
(uroczystego), zarówno kolegialnego jak i papieskiego, oraz zwyczajnego. O nich zob. np.: 
Seweryniak, Świadectwo i sens, 503-513, Ledwoń, Uzasadnienie nieomylności Kościoła 
194-202. 
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tegoż Objawienia), natchnienia biblijnego, genezy, natury i misji Kościoła 
oraz obecności w nim Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Nieomylność 
Eklezji jest logiczną konsekwencją jej fundamentów i ich dopełnieniem.

3. Znaczenie pojęcia ,,nieomylność Kościoła”

 Słowo nieomylność zaczęło funkcjonować w literaturze teologicznej od 
XIII wieku, co oczywiście nie znaczy, że wcześniej nie było przeświadczenia 
o prawdziwości nauki Kościoła. Hans Küng w książce Nieomylny? twierdzi, 
że wprowadzenie terminu ,,nieomylność” było zasługą franciszkanina Piotra 
Oliviego (zm. 1298 r.), który w zamian za poparcie przez papieża Mikołaja 
III swego radykalnego stanowiska w sprawie nauki o ubóstwie Chrystusa 
i Apostołów zaczął głosić papieską nieomylność i niereformowalność jego 
orzeczeń, który to pogląd jednak – dalej za Küngiem – został potępiony przez 
kolejnego biskupa Rzymu Jana XXII w bulli Quia quorundam. 

 ,,Nieomylność” (łac. infallibilitas) to w języku teologii katolickiej ter-
min techniczny, który często – nawet przez katolików – nie jest właściwie 
rozumiany. Jego właściwe znaczenie starano się ukazać w poprzednich 
punktach niniejszego artykułu, zaś w tym prześledzi się niektóre wypowie-
dzi Nauczycielskiego Urzędu Kościoła oraz teologów w celu znalezienia 
synonimów tego pojęcia i sformułowania jego istoty.

 Na podstawie myśli Jana Pawła II można wiązać charyzmat nieomyl-
ności Kościoła z diakonią prawdy, o której pisał on w encyklice Fides et 
ratio32. Trzeba przy tym pamiętać o przedstawionym w tym dokumencie 
rozumieniu prawdy – prawdy o zasięgu metafizycznym, prawdy objawio-
nej, która jest odpowiedzią na wszystkie pytania i źródłem ostatecznego 
sensu33. 

 Kongregacja Nauki Wiary w deklaracji Mysterium Ecclesia określa 
nieomylność Kościoła jako niewzruszone trwanie w wierze oraz coraz 
głębsze wnikanie w nią przez słuszny osąd i doskonalsze stosowanie jej 
w życiu. Mówi też, że nieomylność to autentyczne nauczanie opierające 
się na autorytecie Jezusa Chrystusa oraz wolność tego nauczania od błędu. 
Kościół naucza i przekazuje tzw. depozyt wiary, czyli – według kongregacji – 

32 Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio 2. 
33 Tamże 27. Zob. K. Kaucha, Fides et ratio, w: LTF, 399-404. 
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dziedzictwo prawdy, skarb Słowa Bożego. Kongregacja przypomina przy 
tym, że tylko Bóg jest absolutnie nieomylny34.

 Katechizm Kościoła Katolickiego określa nieomylność Eklezji jako 
trwanie w prawdzie, która wyzwala, przedkładanie do wierzenia Bożego 
Objawienia nauczanego przez Chrystusa, któremu to trwaniu towarzyszy 
boska asystencja Ducha Świętego udzielona Apostołom i ich następcom35.

 Jeśli idzie o Ojców Kościoła, to św. Ireneusz z Lyonu pisał, że biskupi 
posiadają ,,charyzmat prawdy” (charisma veritatis) i wyjaśniał, że nie jest on 
ich uposażeniem do określania prawdziwej doktryny, lecz to cecha jej samej, 
czyli Objawienia i prawdy w nim zawartej będącej darem dla Kościoła36. 

 U innych Ojców Kościoła można znaleźć następujące synonimy nie-
omylności: pewność, autentyczność, nienaruszalność treściowa, prawdzi-
wość, wolność od chwastu błędu37.

 H. Küng w książce Nieomylny? określa nieomylność Kościoła jako 
trwanie w prawdzie mu powierzonej i jej indefektylibilność co do istoty, 
choć akty definitywnego nauczania Magisterium mogą być błędne.

 S. Nagy definiuje nieomylność – zwłaszcza Nauczycielskiego Urzędu 
Kościoła wyrażoną w tzw. nauczaniu nadzwyczajnym, uroczystym – jako 
,,niewątpliwą wolność od błędu”38. 

 H. Seweryniak charyzmat nieomylności przybliża za pomocą następu-
jących określeń: dar prawdy (Objawienia, Ewangelii), tożsamość prawdy 
przekazywanej przez Eklezję z prawdą pierwotną pochodzącą od Jezusa 
Chrystusa, niezawodność interpretacji i przekazu tej prawdy, niezachwiane 
trwanie w wierze, autentyczność nauczania i autorytatywność interpretacji 
prawdy objawionej, wolność od wypaczeń i słabości39.

 I.S. Ledwoń określa nieomylność jako gwarancję bezbłędności towa-
rzyszącą nauczaniu podawanemu przez Kościół do wierzenia40. 

34 Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o katolickiej doktrynie o Kościele przeciw 
niektórym współczesnym błędom Mysterium Ecclesiae, w: W trosce o pełnię wiary, 54-64. 
35 KKK 888-892.
36 Zob. Y. Congar, Tradition and Traditions (New York 1967) 177. Pisze o tym A. Dulles 
w: Models of the Church (New York 1987) 37-38. 
37 K. Góźdź, Kościół zbawienia (Lublin 2010) 314. Podaję za: Ledwoń, Uzasadnienie 
nieomylności Kościoła, 194 przyp. 4.
38 Nagy, Problem stopnia teologicznej pewności nauki encykliki Evangelium vitae, 239.
39 Seweryniak, Świadectwo i sens, 499-513.
40 Ledwoń, Uzasadnienie nieomylności Kościoła, 194. 
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 Podsumowując powyższe treści, można stwierdzić, że pojęcie nieomyl-
ności Kościoła jest ujmowane dwuaspektowo; posiada bowiem zarówno 
wymiar przedmiotowy (cecha nauki, prawdy), jak i podmiotowy (dar udzie-
lany osobom, jak Kościół, jego członkowie, teologowie, biskupi, papież). 
Nieomylność należy ujmować zarówno statycznie (jeśli bierze się pod uwagę 
już sformułowaną naukę), jak i dynamicznie, gdyż odnosi się ona do dzia-
łań rozciągniętych w czasie, jak np. rozpoznawanie, namysł, interpretacja, 
przekaz, aktualizacja, formułowanie. Natura nieomylności Kościoła jest 
z konieczności dialektyczna, gdyż schodzi się w niej boskie i ludzkie, dar 
i zadanie, obiektywizm i subiektywizm, intuicja i język, imperatywność 
i wolność, przeszłość i teraźniejszość.

4. Zakończenie 

 Dokonajmy krótkiego podsumowania powyższych rozważań, zadając 
pytanie: jakie racje najbardziej skłaniają katolickiego teologa fundamentalne-
go do akceptacji nieomylności Kościoła jako charyzmatu realnego, potrzeb-
nego (wręcz koniecznego) i wiarygodnego, choć dzieje Eklezji dostarczają 
wielu przykładów słabości w tym względzie, np. szeroki zasięg arianizmu 
w starożytnym Kościele (co może stawiać pod znakiem zapytania realność 
sensus fidelium), niektóre decyzje inkwizycji (choćby w sprawie Galileusza), 
długie funkcjonowanie tzw. indeksu ksiąg zakazanych, zwalczanie tzw. 
theologie nouvelle na początku XX wieku czy decyzja Świętego Oficjum 
z 1959 roku zakazująca kultu Bożego Miłosierdzia w formie zaproponowanej 
przez Siostrę Faustynę Kowalską, która to forma została odwołana przez 
Kongregację Nauki Wiary w 1978 roku41?

 Do racji już przedłożonych w niniejszym artykule trzeba dodać i tę 
płynącą z rozumu i pojęcia prawdy, że wspólnota religijna chcąca ucho-
dzić za wiarygodną nie może wyznawać sprzecznych poglądów i musi 
mieć jakiś sprawdzony w historii mechanizm określania ortodoksyjności. 
Jest on tym bardziej wiarygodny, im bardziej demokratycznie osadzony 
jest w tej wspólnocie, im bardziej angażuje osoby kompetentne, im szybciej 

41 Kongregacja Nauki Wiary, Informacja o czci Miłosierdzia Bożego w formie zapropo-
nowanej przez Siostrę Faustynę Kowalską Da diverse partii, w: W trosce o pełnię wiary, 
126. 
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jest w stanie korygować swe niedociągnięcia, im głębiej i trafniej uzasadnia 
swe nauczanie oraz im bardziej całe to nauczanie – w wymiarze proble-
mowym i dziejowym – jest koherentne. Książka H. Künga Nieomylny? 
mogła być w tym kontekście wydarzeniem opatrznościowym, gdyż zmusiła 
do bardzo poważnej refleksji nad nieomylnością Kościoła łączącej teorię 
z praktyką. Przywoływana dziś często przez teologów słuszna myśl, iż to 
nie my posiadamy prawdę, lecz że to ona posiada nas, wydaje się jeszcze 
bardziej wzmacniać odpowiedzialność wobec tej prawdy przejawiającą się 
w trudzie jej formułowania i precyzowania. 

 Należy wyciągnąć wnioski ze słynnej wypowiedzi Jezusa skierowanej 
do Piotra: ,,I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz 
na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, 
będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16, 19). Jezus nie mówi: ,,cokolwiek jest 
związane w niebie, ty związuj na ziemi”, lecz wskazuje kierunek odwrotny. 
Co to znaczy? To, że Bóg naprawdę poważnie i podmiotowo, a nie na-
rzędnie, traktuje swój Kościół. Respektuje jego wolność w rozpoznawaniu 
Objawienia i wyprowadzania zeń wniosków. W jakimś sensie się temu 
świadomie poddaje po to, by Kościół poprzez dzieje umacniał się w swej 
podmiotowości – jakiejś pewności siebie, pewności, że Oblubieniec ufa 
Oblubienicy i gotowy jest związać w niebie to, co ona z miłości do Niego 
związuje na ziemi.

 Wiele kwestii do związania na ziemi musiało czekać nawet bardzo 
długo na właściwy czas, swój kairos. Jak się wydaje, obecnie w Kościele 
rzymskokatolickim są do podjęcia m.in. następujące kwestie: możliwość 
przyjmowania Komunii świętej przez osoby żyjące w związku niesakra-
mentalnym, obowiązek celibatu duchownych obrządku łacińskiego, walor 
zbawczy religii niechrześcijańskich. Jeśli idzie o całe chrześcijaństwo, to 
wskazana byłaby wspólna refleksja nad następującymi kwestiami: stosun-
kiem do aborcji, eutanazji i kary śmierci, prymatem biskupa Rzymu, sto-
sunkiem do religii niechrześcijańskich.

 Mając świadomość tak wielu ważnych i skomplikowanych zagadnień 
do podjęcia, a także charyzmatu nieomylności Kościoła osadzonego na 
sensus fidelium, o przyszłość tygodni eklezjologicznych w KUL można być 
całkowicie spokojnym.
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Wartość badań nad Biblią 
dla formacji duchowej człowieka

Słowo Boże zawarte na kartach biblijnych odkrywa prawdę o Bogu, 
człowieku i otaczającej nas rzeczywistości. Jak studiować Biblię, aby nie 
była to tylko bezduszna analiza naukowa zamknięta w gorsecie metod 
egzegetycznych? Co robić, aby uczynić Biblię „kodem kulturowym” dla 
współczesnego człowieka? Jak przekazywać wyniki badań naukowych, 
aby poruszały one serce człowieka i otwierały na moc zawartą w Słowie 
Bożym? Odpowiedzi na te pytania poszukujemy w niniejszym artykule, 
analizując trzy zagadnienia: l. Egzegeta wobec Słowa Bożego; 2. Egzegeza 
w służbie duchowej formacji człowieka; 3. Współczesne formy duszpaster-
stwa biblijnego.

1. Egzegeta wobec Słowa Bożego

Biblię można porównać do symfonii, którą wykonują różne instru-
menty, ponieważ Bóg przekazuje swe Słowo w wielu postaciach i na wiele 
sposobów1, w ciągu długiej historii, przy całej różnorodności głosicieli, 
a zarazem z pewną hierarchią znaczeń i ról. Bogactwo zawarte w przesłaniu 
Pisma Świętego może zostać odkryte dzięki takiemu studiowaniu, które 
uwzględnia jego duchowy wymiar. Święty Augustyn w sposób obrazowy 
porównywał Biblię do lasu pełnego tajemnic, zagadek i skarbów. Przed 
lekturą Pisma Świętego modlił się: „O Panie! Dodaj mi siły i otwórz te lasy 
przede mną! Oto głos Twój rozkoszą moją, głos Twój przemagający nad 
gwarem innych złudnych przyjemności”2. 

1 Zob. Hbr l, l-2a: „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców 
przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna”. 
2 Św. Augustyn, Wyznania, 11,2.



ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel 

70

W Starym Testamencie Ezdrasz zostaje ukazany jako wzór prawdzi-
wego nauczyciela Tory: „Ezdrasz przysposobił swoje serce do studiowa-
nia Prawa Pana tak, aby je wypełnić i uczyć w Izraelu praw i przepisów” 
(Ezd 7,10). Ezdrasz – czytał Torę, aby ją praktykować. Tym doświadcze-
niem dzielił się z innymi. Prawdę tę formułuje dobrze adhortacja Verbum 
Domini: „Interpretacja Pisma Świętego wymaga od egzegetów wczuwania 
się w pełni w życie i wiarę wspólnoty wierzącej ich czasów. Tekst właści-
wie może zrozumieć ten tylko, kto sam przeżył to, o czym mówi tekst”3. 
Egzegeta nie może w Biblii widzieć tylko dzieła literackiego i ograniczyć 
się tylko do analiz filologicznych. Można być „ekspertem” w dziedzinie 
egzegezy biblijnej a nie dostrzegać duchowej istoty przesłania biblijnego. 
Dobrze wyraża to tekst proroka Jeremiasza, który zarzuca pisarzom bycie 
ekspertami tekstu odrzucającymi Słowo Pana: „Jakże możecie mówić: 
«Nasza jest mądrość, nasza jest Tora Pana». Zaiste, kłamliwe pióro pisarzy 
obróciło Torę w kłamstwo. Jeśli odrzucili Słowo Pana, na cóż im mądrość” 
(Jr 8,8-9). Prorok Jeremiasz przeciwstawia znajomość zewnętrznych 
przepisów Tory wewnętrznej lekturze tekstu, która prowadzi do 
przemiany serca i do poznania Boga. Wiedza pisarzy jawi się jako nieuży-
teczna, jeśli nie prowadzi do wewnętrznej przemiany w duchu nowego 
przymierza.

Egzegeta, analizując i interpretując tekst biblijny, powinien uwzględ-
niać, że Pismo Święte stanowi jedną całość. Zakłada to stosowanie tzw. 
„egzegezy kanonicznej” uwzględniającej ostateczną formę kanoniczną 
tekstu oraz proces powstawania Pisma, w którym uwzględniana jest relek-
tura starożytnych tradycji aktualizująca tekst do konkretnych warunków 
życia wspólnoty4. „Egzegeza kanoniczna” zakłada hermeneutykę 
chrystologiczną, która w kluczu wydarzenia Jezusa dostrzega jedność Biblii 
i podkreśla rolę wiary we właściwym odczytaniu Słowa Bożego. Stosowanie 
hermeneutyki wiary w naukowej pracy nad Biblią staje się nieodzownym 
wymogiem głębszej, duchowej lektury. 

3 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, nr 29. 30.
4 Zob. A. Sanecki, «Kanon jako zasada hermeneutyczna: kanoniczny nurt interpre-
tacji Pisma Świętego we współczesnej egzegezie», Studia Diecezji Radomskiej 7 (2005), 
187-200; Tenże, Między uniwersytetem a Kościołem. Interpretacja kanoniczna w perspek-
tywie eklezjalnej lektury Biblii, w: Słowo Boże w życiu i misji Kościoła, S. Szymik (Lublin 
2009) 308-325; S. Szymik, Współczesne modele egzegezy biblijnej (Lublin 2013) 89-103.
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W spotkaniu z Biblią egzegeta powinien najpierw sam odkrywać para-
doksalną prawdę, że to nie on po ludzku ma czytać Słowo Boże,. ale to Słowo 
Bożo ma czytać jego i jego życie! Nie tyle on ma po ludzku interpretować, 
ile Słowo Boże ma interpretować jego! Egzegeta powinien się przeglądać 
w Biblii jak w zwierciadle, aby dostrzec właściwy obraz rzeczywistości 
i swój prawdziwy wizerunek, tak jak własne odbicie dostrzegane w czystym 
lustrze wody.

Egzegeta w swoich badaniach naukowych powinien uwzględniać bos-
ko-ludzki charakter Pisma Świętego. Głównym celem jego pracy powin-
no być pomaganie człowiekowi w zrozumieniu Słowa Bożego zawartego 
w tekstach biblijnych oraz doprowadzić do osobistego kontaktu z Bogiem. 
Wymaga to od egzegety głębokiego życia duchowego. Podczas pracy eg-
zegetycznej należy się starać, aby trwać w obecności Boga. Aby dać się 
prowadzić Duchowi Świętemu, modlić się o wewnętrzne światło i przyjąć 
z pokorą to światło. Prosić także o miłość, która uzdalnia do zrozumienia 
sposobu wypowiadania się Boga, który jest miłością. Wierność tekstom 
biblijnym wyraża się przez próbę dotarcia do rzeczywistości wiary, którą one 
wyrażają, i łączenia jej z doświadczeniem wiary dzisiejszych wierzących.

Stosując analogię wiary, egzegeta powinien być świadomy, że jego inter-
pretacja Biblii stanowi część jednej, powszechnej historii zbawienia. Jego eg-
zegeza odkrywa istotne analogie pomiędzy zbawczym sensem starożytnego 
tekstu a aktualnymi dziełami zbawczymi dokonywanymi przez Boga. Tylko 
egzegeta wierzący i poddany działaniu Ducha Świętego może otwierać się na 
całe bogactwo tekstu biblijnego, który jest owocem działania autorów natch-
nionych. Autorowi natchnionemu i egzegecie interpretującemu natchnioną 
księgę towarzyszy ta sama wiara, która ożywia Kościół. Papież Benedykt 
w adhortacji Verbum Domini zwraca uwagę na związek pomiędzy życiem 
duchowym a hermeneutyką Pisma Świętego: „Tak jak Słowo Boże przy-
chodzi do nas w ciele Chrystusa, w ciele eucharystycznym oraz w Pismach 
dzięki działaniu Ducha, może też być ono przyjęte i naprawdę zrozumiane 
jedynie dzięki owemu Duchowi” (VD 16). Autentyczny proces interpretacji 
Pisma Świętego nie jest nigdy procesem jedynie intelektualnym, ale również 
życiowym, w którym wymagane jest pełne włączenie się w życie kościelne, 
jako życie „według ducha” 5. 

5 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, nr 16.38.
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Najlepszymi egzegetami i najgłębszymi interpretatorami Pisma Świętego 
byli święci, którzy pozwolili się kształtować Słowu Bożemu przez słuchanie 
go, czytanie i wytrwałe rozważanie. Można być pełnym podziwu dla egze-
gezy dokonywanej przez św. Jana Pawła II. W jego wypowiedziach i po-
zostawionych nam dokumentach można dostrzec umiłowanie do Pisma 
Świętego i głębokie wnikanie w orędzie Słowa Bożego. Można być także 
pełnym podziwu dla Małej Arabki – św. Mariam od Jezusa Ukrzyżowanego, 
która, choć była analfabetką, to jednak dzięki otwartości na Ducha Świętego 
przekazywała myśli i wizje przeniknięte głębią teologiczną w palestyńskim 
kolorycie. Słowo Boże może być studiowane, przyjmowane i głoszone 
tylko w otwartości na działanie Ducha Świętego. Egzegeta powinien czynić 
wszystko, aby rezultaty swych badań naukowych i swego spotkania ze 
Słowem Bożym przekazywać dla duchowego pożytku wszystkim swoim 
słuchaczom.

2. Egzegeza w służbie duchowej formacji człowieka

Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum podkreśla, 
że „w Słowie Bożym zawiera się tak wielka moc i potęga, że staje się ono 
dla Kościoła podstawą i żywotną siłą. Staje się ono dla człowieka umoc-
nieniem wiary, pokarmem duszy oraz czystym i trwałym źródłem życia 
duchowego”6. Potwierdza to papież Franciszek w adhortacji apostolskiej 
Evangelii Gaudium, stwierdzając, że „studium Pisma Świętego powinno 
być dostępne dla wszystkich wierzących. Istotne jest, aby objawione Słowo 
radykalnie ubogacało katechezę i wszystkie wysiłki podejmowane w celu 
przekazania wiary”7. 

Egzegeza tekstów biblijnych staje się owocna, gdy prowadzi do odkry-
wania duchowego wymiaru Pisma Świętego. Święty Paweł w Liście do 
Rzymian wyraża myśl, że Biblia posiada wartość dla duchowego życia 
chrześcijan: ,,To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla 
naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pocieszę, jaką niosą Pisma, 
podtrzymywali nadzieję” (Rz 15,4). Szczera i pokorna lektura Słowa Bożego 
prowadzi człowieka do szczęścia i głębokiego pokoju. Święty Ambroży 

6 Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum, nr 21.
7 Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, nr 175.
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twierdził, że „kiedy człowiek zaczyna czytać Boże Pisma, wówczas Bóg 
ponownie przechadza się z nim ścieżkami ziemskiego raju”8.

Razem ze wzrostem życia w Duchu Świętym rośnie u czytelnika 
i słuchacza zrozumienie rzeczywistości, o której mówi tekst biblijny. Bardzo 
ważną formą lektury Biblii jest tzw. lectio divina. Duchowa lektura Biblii 
(lectio divina) jest to lektura fragmentu Pisma Świętego jako Słowa Bożego, 
odbywająca się wskutek poruszenia przez Ducha Świętego i przechodząca 
w meditatio, contemplatio, oratio i actio. Można wyróżnić poczwórny cel 
lectio divina: a) cel teologalny wiodący do rozmowy z Bogiem i pozna-
nia Jego woli; b) cel chrystologiczny wiodący do osiągnięcia komunii 
z osobą Jezusa Chrystusa; c) cel eklezjalny wiodący do powstania i wzrasta-
nia wspólnoty wiary oraz d) cel antropologiczny wiodący do praktyki ludz-
kiego życia zgodnie z zamysłem Boga. Najważniejszym celem lectio divina 
jest wzbudzenie miłości do Pisma Świętego, które jawi się jako przestrzeń 
spotkania z Trójjedynym Bogiem oraz źródło życia wewnętrznego i apos-
tolskiego dynamizmu. Lectio divina jest lekturą Biblii, której historia sięga 
początków chrześcijaństwa i która towarzyszy Kościołowi w jego dziejach. 
Pozostaje ona żywa w doświadczeniu monastycznym, lecz dziś Kościół za-
leca ją jako istotny element w przygotowaniu i formacji duchowej kapłanów, 
w codziennym życiu osób konsekrowanych, we wspólnotach parafialnych, 
w rodzinach, w stowarzyszeniach i ruchach, w życiu wiernych, dorosłych 
i młodych, którzy mogą w tej formie modlitwy spotkać żywe Słowo Boże9. 
Lectio divina staje się autentyczna we wspólnocie z Kościołem. Podczas 
lektury Biblii powinna być mocna świadomość, że jest ona skarbem, który 
żywa wspólnota Kościoła składa w ręce wierzącego. Prawdę tę wyraził 
dobrze papież Grzegorz Wielki, stwierdzając z pokorą: „Dobrze wiem, że 
wiele prawd Pisma Świętego, których nie mogłem zrozumieć sam, pojąłem, 
kiedy zacząłem je słuchać wraz z moimi braćmi”10.

Praktykując lectio divina bardziej „czytamy Boga” niż „czytamy 
o Bogu”. Nie jest to zwykłe czytanie Biblii, lecz taki rodzaj lektury, która 
prowadzi do modlitwy i do aktualizacji Słowa w konkrecie życia. W ten 
sposób lektura Słowa Bożego staje się modlitwą i wpływa na przemianę 

8 Św. Ambroży, Epist. 49, 3.
9 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, nr 47. 
10  Św. Grzegorz Wielki, Homilie do Księgi Ezechiela, 2,2. 
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życia w mocy Ducha Świętego. W nauczaniu św. Pawła Duch Święty na dwa 
sposoby sprawia, że w sercu chrześcijanina rodzi się modlitwa: „wołając 
w nas Abba Ojcze!” (Ga 4,6) oraz „przyczyniając się w błaganiach, których 
nie można wyrazić słowami” (Rz 8,26). Dzięki asystencji Ducha Świętego 
podczas lektury Biblii możliwe staje się modlitewne wniknięcie w głębię i ta-
jemnicę Słowa Bożego. Święty Augustyn w swym komentarzu do Psalmów 
wskazał na szczególny związek pomiędzy modlitwą i lekturą Biblii: „Twoja 
modlitwa jest twym słowem skierowanym do Boga. Kiedy czytasz Biblię, 
Bóg mówi do ciebie; kiedy się modlisz, ty mówisz do Boga”11. Święty Jan 
Paweł II mocno podkreślał, że: „Słowo Boże jest pierwszym źródłem wszel-
kiej duchowości chrześcijańskiej. Umacnia osobistą więź z żywym Bogiem 
oraz z Jego zbawczą i uświęcającą wolą. Dlatego właśnie w Kościele od 
samego początku przywiązywano zawsze najwyższą wagę do lectio divina. 
Dzięki niej słowo Boże zostaje przeniesione w życie i rzuca na nie światło 
mądrości, która jest darem Ducha Świętego”12.

Wskazywał także, że „konieczne jest zwłaszcza, aby słuchanie słowa 
Bożego stawało się żywym spotkaniem, zgodnie z wiekową i nadal ak-
tualną tradycją lectio divina, pomagającą odnaleźć w biblijnym tekście 
żywe słowo, które stawia pytania, wskazuje kierunek, kształtuje życie”13. 
Benedykt XVI zachęca, aby wierni „dobrze poznawali Biblię, trzymali ją 
w zasięgu ręki, aby była dla nich niczym kompas wskazujący drogę, którą 
należy iść”14. Papież podkreśla, że jako stały element duszpasterstwa 
biblijnego lectio divina winna być coraz bardziej rozwijana. Nigdy nie 
można zapominać, że słowo Boże jest lampą dla naszych stóp i światłem 
na naszej ścieżce (Ps 119 [118], 105)15. Ważnym celem jest dążenie do 
dojrzałości w czytaniu Słowa, umiejętności mądrego rozeznania realnej 
sytuacji i skutecznego zastosowania w konkrecie życia. Lectio divina nie 
jest praktyką zarezerwowaną tylko dla pewnych wiernych zaangażowanych 
czy grup specjalizujących się w modlitwie. Jest ona rzeczywistością, 

11  Św. Augustyn, Komentarz do Psalmów (Ps 85,7). 
12  Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Vita consecrata , nr 94. 
13 Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte, nr 39.
14 Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Młodzieży, w: L’Osservutore Romano 
(27-28.2.2006), 5.
15 Benedykt XVI, Orędzie na Międzynarodowym Sympozjum Pismo Święte w życiu 
Kościoła, w: Acta Apostolica Sedis 97 (2005), 957.
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która pozwala zachować chrześcijańską tożsamość w zsekularyzowanym 
świecie. Dzisiejszy świat wymaga osobowości kontemplatywnych, 
rozmodlonych, czujnych, krytycznych i odważnych. Wymaga on niekiedy 
nowych i nieznanych dotąd wyborów. Niewątpliwie wymaga interwencji, 
które nie powinny wypływać z przyzwyczajenia czy obiegowych opinii, 
lecz ze słuchania Słowa Bożego i otwarcia na moc Ducha Świętego w ser-
cach wiernych.

Istotnym zadaniem egzegezy jest ukazanie wiernym, że Słowo Boże nie 
jest jakimś reliktem z przeszłości, lecz stanowi rzeczywistość żywą i ak-
tualną. Na wagę wprowadzania w czyn słuchanego Słowa Bożego bardzo 
sugestywnie i obrazowo zwraca uwagę Jakub Apostoł: „Wprowadzajcie 
zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych 
siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, 
podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. 
Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie 
rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest 
słuchaczem skłonnym do zapominania. ale wykonawcą dzieła; wypełniając 
je, otrzyma błogosławieństwo (Jk 1,22-25)”.

Błogosławieństwo i spełnienie Bożego zamysłu może dokonać się 
tylko wtedy, kiedy człowiek harmonijnie łączy słuchanie Słowa Bożego 
z jego aktualizacją w konkretnym życiu. Słuchanie i rozważanie Słowa 
Bożego odnajduje swoją pełnię w realizacji przykazania miłości Boga 
i bliźniego w konkrecie swego życia. Ojciec Święty Benedykt XVI w swojej 
pierwszej encyklice Deus caritas est wskazuje na trzy istotne elementy, które 
decydują o naturze Kościoła. Należą do nich a) głoszenie Słowa Bożego 
(kerygma-martyria); b) sprawowanie sakramentów (leitourgia); c) pełnienie 
posługi miłości (diakonia)16. Głębokie i szczere słuchanie Słowa Bożego 
w wierze prowadzi do jego wypełnienia. W sposób obrazowy ukazuje to 
nauka Jezusa o dobrej i złej budowli, która to nauka wieńczy Kazanie na 
Górze: „Każdego więc, kto tych słów Moich słucha i wypełnia je, można 
porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. 
Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. 
On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych 
słów Moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem 

16 Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, nr 25.



ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel 

76

nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały 
potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego 
był wielki” (Mt 7,24-27).

Wypełnienie Słowa Bożego przez słuchaczy dobrze ilustruje także przy-
powieść o siewcy, w której ziarno pada na różne miejsca przynosząc plon 
trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny lub też stokrotny (Mt 13,8). Słowo 
Boże zachęca każdego czytelnika do wejścia na drogę naśladowania Jezusa, 
na której może doświadczyć zbawczego działania Boga wyprowadzającego 
z ciemności grzechu do światła łaski, ze zniewolenia do wolności, z frus-
tracji do życia w pokoju, ze skorupy egoizmu do życia w ofiarnej miłości. 
Właściwa lektura Biblii nigdy nie jest rzeczywistością oddzieloną od życia. 
Miłość wobec Boga i bliźniego jest okazywana poprzez konkretne sytuacje 
naszego życia. Podczas lektury Biblii Słowo Boże pozwala przeglądać naszą 
codzienność w całym jej realizmie i wzbudza pragnienie pełnienia woli 
Bożej w konkretnym wymiarze egzystencji. Czytanie Biblii prowadzi do 
praktyki, ewangelizacji oraz wyobraźni miłosierdzia w codziennym życiu 
wiernych. Lektura Biblii u osób praktykujących ją szczerym i ochoczym 
sercem przynosi konkretne owoce duchowe. Pierwszym z nich jest conso-
latio (pocieszenie, doświadczenie głębokiej wewnętrznej radości). Prowadzi 
on do wewnętrznego pokoju, wyciszenia serca, panowania nad sobą i do 
pogody ducha w codziennym życiu. Drugim owocem Ducha Świętego jest 
discretio, czyli zdolność rozróżniania pomiędzy dobrem i złem. Dzięki 
temu człowiek może w konkrecie swego życia wybierać dobro i stanow-
czo przeciwstawiać się złu. Kolejnym owocem jest actio – czyli działanie 
człowieka zgodnie z Ewangelią w mocy Ducha Świętego. Lektura Biblii wiernie 
praktykowana we wspólnocie Kościoła prowadzi do zakosztowania w Bożej 
mądrości i do interioryzacji Słowa. Dzięki temu człowiek może skoncentrować 
swe życie na tym, co jest najważniejsze, oraz potrafi połączyć swą wiarę 
z konkretem życia. Całe działanie duszpasterskie Kościoła powinno być 
oparte na mocnym fundamencie Pisma Świętego, które objawia zamysły 
samego Boga.

3. Współczesne formy duszpasterstwa biblijnego

Wydana w 2010 r. posynodalna adhortacja apostolska papieża Bene-
dykta XVI Verbum Domini stanowi carta magna duszpasterstwa biblijnego 
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Kościoła powszechnego, w tym Kościoła w Polsce. Adhortacja złożona 
jest z trzech części (I część – Verbum Dei – Słowo Boga; II część – Verbum 
in Ecclesia – Słowo w Kościele; III część – Verbum mundo – Słowo dla 
świata). Ojciec Święty poprzez swoją adhortację pragnie dać podstawo-
we wytyczne do odkrywania na nowo Słowa Bożego w życiu Kościoła, 
wyrażając przy tym życzenie, aby Słowo Boże stawało się coraz bardziej 
sercem wszelkiej działalności kościelnej17. Chce on, aby owoce Synodu 
wywarły skuteczny wpływ na życie Kościoła przejawiające się w osobistej 
więzi z Pismem Świętym, w jego interpretacji w liturgii i katechezie oraz 
w badaniach naukowych18. Adhortacja Verbum Domini stanowi istotny 
punkt w przedstawieniu znaczenia i funkcji Słowa Bożego w życiu i misji 
współczesnego Kościoła. Jest ona zachętą do podejmowania różnorodnych 
działań duszpasterskich, w których sercem jest Biblia.

25 września 2005 r. dzięki inicjatywie biblistów polskich, z ks. prof. 
Henrykiem Witczykiem na czele zostało zainicjowane Dzieło Biblijne 
im. św. Jana Pawła II, którego głównym celem jest dążenie do lepsze-
go poznawania Biblii oraz kształtowanie duchowości biblijnej w Polsce. 
Dla skuteczniejszej realizacji tego celu w całej Polsce biskupi w każdej 
diecezji mianowali moderatorów Dzieła Biblijnego. Moderatorzy 
wspierani przez innych biblistów organizują różne inicjatywy biblijne 
w swoich diecezjach (lectio divina, konferencje biblijne, audycje telewizyjne 
i radiowe, konkursy biblijne itp.). Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła III 
Niedzielę Wielkanocną jako Ogólnopolską Niedzielę Biblijną, która inauguru-
je Tydzień Biblijny we wszystkich diecezjach w Polsce. Jest to czas wielkiego 
uwielbienia Boga za Jego dar Objawienia na kartach Starego i Nowego 
Testamentu. Czas ten jest wielkim wyzwaniem do podejmowania różnych 
inicjatyw biblijnych na szczeblu ogólnopolskim i diecezjalnym. Tegoroczna 
VIII Ogólnopolska Niedziela Biblijna i Tydzień Biblijny (10-16 kwietnia 
2016 r.) była obchodzona pod hasłem: „Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli 
chrzest w imię Pana Jezusa” (por. Dz 19,5). We wszystkich parafiach całej 
Polski duszpasterze byli zachęceni do uroczystej intronizacji Pisma Świętego 
oraz do wygłoszenia homilii biblijnych zachęcających do systematycznego 
czytania Słowa Bożego w rodzinach i w grupach parafialnych. Wszystkie 

17 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, nr 1.
18 Tamże, nr 5.
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parafie w Polsce zostały zaopatrzone w materiały w formie „Przeglądu 
Biblijnego” – biuletynu Dzieła Biblijnego z propozycjami katechez, spot-
kań biblijnych, pomocy homiletycznych, płytą CD oraz plakatem na VIII 
Niedzielę Biblijną. W archidiecezji lubelskiej centralne obchody Niedzieli 
Biblijnej odbyły się w parafii Miłosierdzia Bożego w Lublinie. Do Dzieła 
Biblijnego przystąpiło 7 osób. Aktualnie w archidiecezji lubelskiej Dzieło 
Biblijne liczy ok. 160 osób. W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia bib-
liści z Instytutu Nauk Biblijnych przygotowali książki, które przybliżają 
Miłosierne Oblicze Boga objawione na kartach biblijnych19. 

Bardzo istotną rolę w kształtowaniu formacji biblijnej odgrywa Kurs For-
macji Biblijnej. Jest on prowadzony przez Instytut Nauk Biblijnych KUL oraz 
Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Kurs jest kierowany do osób duchownych 
i świeckich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i duchowości 
biblijnej. Celem tego kursu jest: nabycie umiejętności interpretowania tekstu 
biblijnego i jego aktualizacji, kształtowanie duchowości biblijnej, pomoc 
w nabywaniu umiejętności wykorzystania Pisma Świętego w duszpasterst-
wie, formacja animatorów Dzieła Biblijnego. Kurs jest 3 letni i odbywa się 
w soboty. Pierwszy rok – to Podstawowy Kurs Formacji Biblijnej. Są na nim 
prowadzone wykłady: geografia i archeologia biblijna, metody interpretacji 
Pisma Świętego, Biblia w duszpasterstwie i życiu duchowym chrześcijan, 
Stary Testament: Pięcioksiąg oraz dla chętnych wprowadzenie w biblijny 
język grecki. Drugi rok to Pogłębiony Kurs Formacji Biblijnej. Są na nim 
prowadzone wykłady: Stary Testament: teksty prorockie i mądrościowe, 
Nowy Testament: tradycja synoptyczna i pisma Janowe, teologia św. Pawła, 
Biblia w duszpasterstwie i życiu duchowym chrześcijan. Dla chętnych – 
wprowadzenie w biblijny język hebrajski. Na trzecim roku prowadzone 
są wykłady monograficzne. Każdego roku są inne wykłady. W bieżącym 
roku akademickim są to następujące wykłady: apokaliptyka żydowska, 
Biblia w literaturze polskiej, mistyka ikony – elementy biblijne, instrumenty 
muzyczne w Biblii. Dla chętnych – wprowadzenie w biblijny język 
aramejski. Pomimo że jest to już 8. edycja KFB, to jednak w ubiegłym 
roku zapisało się 110 osób, Wiele z nich z wielką pasją i zaangażowaniem 
bierze udział w spotkaniach i konferencjach biblijnych. W przyszłości wielu 

19 Henryk Witczyk, Miłosierdzie Pana od wieków i na wieki (Kielce 2015); Mirosław 
S. Wróbel, Miłosierni juk Ojciec. Rozważania biblijne (Lublin 2016).
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z uczestników stanie się ambasadorami Słowa Bożego w poszczególnych 
parafiach Archidiecezji Lubelskiej. Dzieło Biblijne w Archidiecezji Lubel-
skiej w ścisły sposób współpracuje z Wydziałem Duszpasterskim oraz ze 
Szkołą Formacji Duchowej, włączając się ochoczo w różne inicjatywy ogól-
nodiecezjalne. Na szczególną uwagę zasługuje także harmonijna współpraca 
Dzieła Biblijnego z Towarzystwem Przyjaciół Metropolitalnego Seminarium 
Duchownego. To budzi wielką nadzieję na zaangażowanie wielu kleryków, 
a później księży w apostolat biblijny w Archidiecezji Lubelskiej.

W propagowaniu orędzia biblijnego istotną rolę odgrywają dziś nowe 
czasopisma i serie biblijne, w których bibliści zamieszczają materiały 
o charakterze egzegetycznym, teologiczno-pastoralnym i homiletycznym. 
Do najważniejszych można zaliczyć: Krąg biblijny – wydawany przez 
wydawnictwo Biblos w Tarnowie od roku 2006 (ukazało się już 30 nu-
merów). Czasopismo to zawiera materiały dla duszpasterzy, animatorów 
i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. Biblia krok po kroku 
– czasopismo w bogatej i nowoczesnej szacie graficznej wydawane przez 
wydawnictwo List w Krakowie od 2009 r. Seria wydawnicza Lectio divina 
na każdą niedzielę i każdy dzień roku – wydana przez wydawnictwo sióstr 
Loretanek (16 tomów). Wielką pomocą w propagowaniu treści i inicjatyw 
biblijnych służą strony internetowe (www.orygenes.pl; www.biblista.pl; 
www.kurs-biblijny.pl; www.sfd.kuria.lublin.pl). Strony te są często aktu-
alizowane i dostarczają wiele cennych materiałów dotyczących poznawa-
nia i propagowania Biblii (lectio divina, konferencje biblijne, wydarzenia 
biblijne etc.). Dzieci i młodzież są zachęcane do spotkania ze światem 
Biblii poprzez konkursy biblijne. Na terenie parafii Miłosierdzia Bożego 
w Lublinie każdego roku jest organizowany Konkurs Biblijny dla uczniów 
lubelskich szkół podstawowych. W finałowej rozgrywce można obserwować 
wielkie zaangażowanie uczniów i katechetów w zgłębianiu treści biblijnych. 
Tegoroczny XX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Civitas Christiana zgromadził ok. kilkadziesiąt tysięcy 
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W finale, który odbywa się w Niepo-
kalanowie, widoczna jest pasja, zaangażowanie i świetne przygotowanie 
uczniów startujących w konkursie. Laureaci otrzymali indeksy na wyższe 
uczelnie (KUL i UKSW).

W archidiecezji lubelskiej zostały wprowadzone inicjatywy dusz-
pasterskie, których celem jest żywy kontakt i słuchanie Słowa Bożego. 
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W wielu parafiach tworzą się Kręgi Biblijne skupiające osoby zaintere-
sowane pogłębieniem duchowości biblijnej. Rozwijaniu duszpasterst-
wa biblijnego w archidiecezji służą także zorganizowane przez Dzieło 
Biblijne im. Jana Pawła II regularne, comiesięczne spotkania osób 
duchownych i świeckich w lectio divina w ramach Szkoły Słowa Bożego 
w Archikatedrze Lubelskiej, comiesięczne konferencje biblijne – w Blasku 
i mocy Słowa Bożego, w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny w Lublinie, medytacje biblijne i spotkanie biblijne w kościele 
powizytkowskim w Lublinie, rekolekcje biblijne w Ognisku Światła 
i Miłości w Kaliszanach, dni biblijne w Nałęczowie, audycje biblijne 
w Radio eR i Radio Lublin.

Ważną formą formacji biblijnej są pielgrzymki do Ziemi Świętej. 
Dla ludzi wierzących pielgrzymowanie do Ziemi Świętej jest powrotem 
do korzeni wyznawanej wiary. W Nazarecie pielgrzym może zobaczyć 
miejsce, gdzie odwieczne Słowo Boże stało się ciałem i gdzie miesz-
kała Rodzina Święta. W Betlejem może pomodlić się w grocie narodzin 
Zbawiciela. Przy Bożym Grobie może głęboko przeżywać tajemnicę pas-
chalną. W ten sposób dotyka źródeł swojej wiary i może utwierdzać się 
w swojej chrześcijańskiej tożsamości. Pielgrzymowanie do Ziemi Świętej 
może być także świadomie przeżywane jako wzmocnienie wspólnoty 
chrześcijańskiej, która żyje w bardzo trudnych warunkach. Szacuje się, że 
w Ziemi Świętej jest ok. 160 tyś. chrześcijan, którzy stanowią zaledwie ok. 
2% całej populacji. Poprzez swoją obecność pielgrzymi są dla chrześcijan 
Ziemi Świętej wielkim wsparciem w wymiarze duchowym i materialnym. 
Pielgrzymowanie do Ziemi Świętej ma także wymiar dialogu międzyre-
ligijnego. Ziemia ta jest święta dla wyznawców judaizmu, chrześcijańst-
wa i islamu. Pielgrzym może spotkać się z wyznawcami innych religii, 
poznawać ich kulturę i mentalność. Owocem pielgrzymowania do Ziemi 
Świętej są pozycje biblijne, które pozwalają modlitewnie powrócić do 
świętych miejsc20.

Podsumowując, możemy stwierdzić, że egzegeta w swoich badaniach 
naukowych nie powinien traktować Biblii jako starożytnego dokumentu, 
który należy do odległej przeszłości. lecz jako aktualne Słowo Boże, które 

20 M.S. Wróbel, Biblijna droga krzyżowa (Lublin 2013); Tenże, Biblijne tajemnice ró-
żańca (Lublin 2013); Tenże, Biblijne droga światła (Lublin 2015).
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wywiera wpływ na niego i na ludzi mu współczesnych. Egzegeza w swoim 
naukowym wymiarze nie może dostarczać jedynie danych do rozwijania 
teologii jako doktryny, lecz powinna stanowić źródło praktycznego życia 
wspólnoty Kościoła21. 

21 Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, nr 231.233.
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„Sensus fidei” i jego znaczenie 
w praktyce Kościoła

W lipcu roku 1859 John Henry Newman opublikował w czasopiśmie 
„The Rambler” artykuł zatytułowany „On the consulting the faithful in 
matters of doctrine” (o uwzględnianiu opinii wiernych świeckich w kwe-
stiach doktrynalnych)1. Wzbudził on ogromne poruszenie zarówno w Rzy-
mie, jak i w Anglii. Artykuł ten został opublikowany 4 lata po ogłoszeniu 
przez Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi 
Panny, w którego ogłoszeniu papież kierował się również zmysłem wiary 
całego Kościoła i zlecił biskupom poinformowanie go o tym, jak ta prawda 
wiary jest przyjmowana przez wiernych. John Henry Newman podkreślał 
w swym artykule, że Kościół, przekazując wiarę, winien brać pod uwagę to, 
w jaki sposób wiarę rozumieją nie tylko pasterze, ale również wierni świeccy. 

Jedną z najmocniejszych tez tego artykułu było stwierdzenie, że 
w IV w., w okresie kryzysu ariańskiego, autentyczną wiarę przechowali 
i przekazali wierni świeccy, a nie pasterze. Newman stwierdził wręcz, że 
autentyczny głos Tradycji apostolskiej został w tym okresie zachowany nie 
dzięki Soborom, Ojcom Kościoła czy biskupom, lecz właśnie dzięki com-
munis fidelium sensus, a więc dzięki trwaniu wiernych świeckich w wierze, 
której nauczyli się przy okazji katechezy wprowadzającej ich w chrześci-
jaństwo2. Newman uważał, że w tym okresie miało miejsce swego rodzaju 
„czasowe zawieszenie” funkcji nauczycielskiego urzędu Kościoła w osobie 

1  Na temat kontekstu por. Artykuł: H. Geissler, The Witness of the Faithful in Matters of 
Doctrine according to John Henry Newman, http://www.newmanfriendsinternational.org/
newman/wp-content/uploads/2012/06/on-consulting-english1.pdf (dostęp 27 V 2016) oraz 
J. Walgrave, La consultation des fidèles en matière de doctrine selon Newman, „Concilium” 
wyd. franc. 200 (1985) 35-43.
2  „It seems, then, as striking an instance as I could take in fulfilment of Father Perrone’s 
statement, that the voice of tradition may in certain cases express itself, not by Councils, 
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biskupów, ponieważ wielu z nich opowiedziało się za fałszywą doktryną, 
a inni toczyli spory między sobą i nie wyrażali wiary jednomyślnie3.

Przywołana tu opinia J. H. Newmana została opublikowana w kontekście 
jego sporu z jednym z angielskich biskupów katolickich, który wypowia-
dał się z lekceważeniem o roli świeckich w Kościele. Newman skorzystał 
w przygotowaniu wspomnianego artykułu ze swoich wcześniejszych studiów 
poświęconych arianizmowi oraz odwołał się do tego, co było owocem jego 
rozmów z ks. G. Perrone podczas przygotowań w roku 1847 w Rzymie do 
przyjęcia święceń kapłańskich w Kościele katolickim. Chciał podkreślić, że 
nie można przekazywać wiary Kościoła, nie uwzględniając tego, co Tradycja 
określa jako sensus fidei w Kościele4.

Ten fragment twórczości J. H. Newmana i jego opinia zostały przy-
wołane na wstępie z kilku powodów. Najpierw po to, by wyraźnie zaznaczyć, 
że zmysł wiary w Kościele pełni niezastąpioną rolę w przekazie Objawienia 
i w kształtowaniu wiary. Ale także po to, by z całą ostrością postawić problem 
znaczenia zmysłu wiary wiernych świeckich w życiu Kościoła – również 
w takich momentach, w których część jego pasterzy wydaje się odchodzić od 
ortodoksji wiary. Wystarczy przypomnieć w tym kontekście synod biskupów 
poświęcony rodzinie obradujący w latach 2014-2015 i dyskusje, w których 
pojawiały się pytania, czy niektórzy z biskupów przedstawiających propozy-
cje nowych rozwiązań dotyczących statusu chrześcijan żyjących w kolejnych 
związkach pozostają jeszcze w granicach ortodoksji. Pytania, na które trzeba 
w tym kontekście odpowiedzieć, dotyczą więc roli, jaką może pełnić zmysł 
wiary w Kościele – czy jest to rola o charakterze krytycznym i rozeznającym, 

nor Fathers, nor Bishops, but the communis fidelium sensus.” Tekst dostępny on-line: http://
www.newmanreader.org/works/rambler/consulting.html (dostęp 27 V 2016).
3  J. H. Newman ujął to w następujący sposób: „On the one hand, then, I say, that there 
was a temporary suspense of the functions of the ‘Ecclesia docens’. The body of Bishops 
failed in the confession of the faith. They spoke variously, one against another; there was 
nothing, after Nicæa, of firm, unvarying, consistent testimony, for nearly sixty years. There 
were untrustworthy Councils, unfaithful Bishops; there was weakness, fear of consequen-
ces, misguidance, delusion, hallucination, endless, hopeless, extending itself into nearly 
every corner of the Catholic Church. The comparatively few who remained faithful were 
discredited and driven into exile; the rest were either deceivers or were deceived.” Tekst 
dostępny on-line http://www.newmanreader.org/works/rambler/consulting.html (dostęp 
27 V 2016).
4  Por. H. Geissler, The Witness of the Faithful in Matters of Doctrine.
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na ile przysługuje mu autorytet o charakterze teologicznym i jakie znaczenie 
należy mu przypisywać w teoretycznym i praktycznym przekazie wiary, 
a także w jaki sposób można ów zmysł wiary w Kościele rozpoznać.

Wszystkie postawione powyżej pytania wiążą się z tym, jaką rolę w życiu 
Kościoła odgrywa zmysł wiary. Wskazują zarazem, że sensus fidei, którym 
obdarzony jest Kościół, jest zdolnością, która dotyczy nie tylko wymiaru 
teoretycznego, ale ściśle wiąże się z trwaniem w prawdzie wyrażającej się 
również w życiu Kościoła. Dla zrozumienia tego, jakie znaczenie ma zmysł 
wiary w życiu Kościoła, należy więc najpierw jasno określić, czym on jest. 
Zostanie to przedstawione w pierwszej części niniejszego opracowania 
poprzez ukazanie, w jaki sposób w historii Kościoła rozumiano tę zdol-
ność. Na tej podstawie omówiona zostanie terminologia opisująca zmysł 
wiary Kościoła oraz znaczenie poszczególnych określeń oraz dokonane 
zostaną pewne uściślenia. Ostatnim krokiem niniejszej refleksji będzie próba 
znalezienia odpowiedzi na wskazane powyżej problemy oraz ukazane zos-
taną wymiary życia Kościoła, w których sensus fidei pełni niezastąpioną rolę.

1. Kształtowanie się doktryny o sensus fidei w historii Kościoła

Doktryna określana pojęciem sensus fidei ma głębokie podstawy biblij-
ne. Wprawdzie samo wyrażenie sensus fidei nie występuje w Biblii, można 
jednak wskazać cały szereg tekstów, które opisują to, czym jest ów zmysł 
wiary, jakim cieszą się wierzący. Już na kartach Starego Testamentu mowa 
jest o tym, że wraz z darem nowego Przymierza sprawiającym, że Prawo 
będzie wypisane w sercach ludzi, ofiarowane zostanie im również szczególne 
poznanie Boga (por. Jr 31,33-34), a także że dzięki temu ludzie będą potrafili 
rozpoznawać Boże Prawo i przestrzegać je (por. Ez 11,19-20). 

Świadectwa nowotestamentalne w dwojaki sposób ukazują spełnienie 
się tej obietnicy. Są to najpierw teksty, w których wyraźnie stwierdza się 
to, że wiara w Chrystusa i dar namaszczenia Duchem Świętym przynoszą 
szczególne poznanie Boga (por. np. Flp 3,10; 2Tm 1,12; J 14,16.26; 15,26; 
16,7-14; 1J 2,20; 2,27). Są to po wtóre teksty, w których rzeczywistość 
zmysłu wiary ujęta jest na sposób narracyjny. Wystarczy przywołać tutaj 
opisany w Dziejach Apostolskich sposób rozwiązania konfliktu między 
hellenistami a Hebrajczykami dotyczącego kwestii związanych z Pra-
wem Mojżeszowym. W Łukaszowym opisie wyraźnie można dostrzec, że 
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do znalezienia rozwiązania przyczyniło się „właściwe postępowanie wspól-
notowe, angażujące zarówno posługę duszpasterską apostołów i starszyznę” 
oraz że właśnie w ten sposób wydarzenia te „ukazują także uczestnictwo 
ludu, które zapewnia mu jego wiara”5. Podobnie na podstawie listów Paw-
łowych można stwierdzić, że wiara wspólnoty nie tylko jest przedmiotem 
troski Apostoła Narodów, ale że również i on sam nią się umacnia (por. 
Rz 1,12) oraz że cała wspólnota obdarzona jest zdolnością poznania zamysłu 
Chrystusowego (por. 1Kor 2,16)6.

W refleksji teologicznej temat sensus fidei został podjęty w sposób 
systematyczny dopiero począwszy od okresu reformacji. Nie oznacza to 
jednak, że w myśli autorów okresu patrystycznego i średniowiecza nie można 
znaleźć istotnych twierdzeń, które będą później przywołane. 

Przede wszystkim teologowie pierwszych stuleci i Ojcowie Kościoła 
uznawali wiarę całego Kościoła jako coś, co stanowiło jasne kryterium po-
zwalające na rozeznanie w przypadku występowania kontrowersji. Tertulian 
uważał, że fakt wyznawania przez wszystkie Kościoły tej samej wiary świad-
czył o obecności Chrystusa i kierownictwie Ducha Świętego7. Augustyn 
widział w wierze wyznawanej przez wszystkich – począwszy od biskupów 
po wiernych świeckich – kryterium wierności wierze apostolskiej, a więc 
że zgoda wszystkich jasno wskazuje, jaka jest wiara pochodząca od Aposto-
łów8. Jan Kasjan wskazywał w powszechnej zgodzie wiernych argument, 
który może obalić herezję9, a Wincenty z Lerynu jako normę wiary wskazał 
wiarę wyznawaną wszędzie, zawsze i przez wszystkich (quod ubique, quod 
semper, quod ab omnibus creditum est)10.

Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej poświęcony sen-
sus fidei podkreślił, że zmysł wiary pojmowany był przez Ojców Kościoła 
i teologów pierwszych wieków jako prorockie świadectwo całego Ludu 

5  Międzynarodowa Komisja Teologiczna, „Sensus fidei” w życiu Kościoła, tłum. 
M. Moskal (Kraków 2015) (odtąd jako SFid) 24-25, nr 17.
6  Syntetycznie zagadnienie biblijnych fundamentów doktryny dotyczącej sensus fidelium 
omówił np. A. Bentué B. w artykule: «El Sensus Fidelium” como categoría teológica», 
Teología y Vida 26 (1985) 66-68, nr 1-2.
7  Tertulian, De praescriptione haereticorum 21 i 28.
8  Augustyn, De praedestinatione sanctorum XIV, 27; Contra epistolam Parmeniani III, 
24.
9  Jan Kasjan, De incarnatione Christi I, 6.
10  Wincenty z Lerynu, Commonitorium II, 5.
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Bożego, który nie może błądzić, ponieważ otrzymał namaszczenie od Chry-
stusa. Niektórzy z autorów tego okresu nie tylko mówili o tej niezdolności 
do błędu, ale również wskazywali na zdolność do podtrzymania i prze-
kazywania wiary przez wiernych świeckich. Ponadto we wspomnianym 
dokumencie przypomniano, że w okresie pierwszych pięciu wieków wiara 
Kościoła pojmowanego jako całość miała decydującą rolę w określeniu 
kanonu Pisma Świętego oraz ustaleniu głównych elementów doktryny 
(np. boska natura Chrystusa, dziewictwo i Niepokalane Poczęcie Maryi, kult 
świętych) aż po kontrowersje związane z powstaniem arianizmu, podczas 
których to wierni świeccy byli przede wszystkim obrońcami autentycznej 
wiary (SFid nr 25-26).

Również w okresie średniowiecza, choć refleksja nad sensus fidei nie 
była rozwijana w sposób systematyczny, można wskazać, że zagadnienie 
to jest obecne w refleksji i praktyce Kościoła. Właśnie zmysł wiary wier-
nych przyczynił się do rozstrzygnięcia pewnych kwestii doktrynalnych, 
jak choćby co do wizji uszczęśliwiającej, jaką cieszą się dusze uwolnione 
z kary czyśćcowej11 czy też coraz powszechniejsze przyjmowanie prawdy 
o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny (SFid nr 27). Teolo-
gowie średniowieczni stali na stanowisku, że Kościół nie może mylić się 
w sprawach wiary, ponieważ nauczany jest przez Boga i jest zjednoczony 
z Chrystusem, zaś św. Tomasz uzasadniał to, przywołując tekst obietnicy 
Chrystusa, że Duch Święty będzie prowadził Kościół do „całej prawdy” 
(por. J 16,13)12.

Bardziej systematyczną refleksję nad zagadnieniem sensus fidei podjęto 
w Kościele katolickim w związku z reformacją, która zaczęła kwestionować 
znaczenie Tradycji i hierarchii oraz kłaść nacisk na powszechne kapłaństwo 
wiernych i zasadę sola Scriptura. Przyczynili się do tego przede wszystkim 
teologowie polemizujący z doktryną protestancką (zwłaszcza Melchior Cano, 
Robert Bellarmin, Grzegorz z Walencji, Franciszek Suarez)13. W kontekście 
polemiki z protestantyzmem podkreślającym wyłączny autorytet Pisma, 

11  Por. Benedykt XII, Konstytucja Benedictus Deus, w: Enchiridion Symbolorum, de-
finistionum et declarationum de rebus fidei et morum, H. Denzinger, A. Schönmetzer 
(Barcelona-Fryburg-Rzym1976) 296-297 (nr 1000).
12  Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae II-II, q.1 art.9.
13  D. Vitali, „Sensus fidelium”. Una funzione ecclesiale di intelligenza della fede (Brescia 
1993) 46.
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katolicyzm odwołał się do nauki o loci theologici, a więc do doktryny uzasad-
niającej i precyzującej autorytet pozabiblijnych źródeł poznania teologiczne-
go. Wielki wkład wniósł w opracowanie tej doktryny Melchior Cano, który 
w dziele De locis theologicis zmysł wiary Kościoła wymienił na pierwszym 
miejscu wśród miejsc teologicznych interpretujących Objawienie i zaraz po 
miejscach, które według niego są konstytutywne dla Objawienia (Pismo 
i Tradycja). W jego ujęciu Kościół nie może się bowiem mylić w tym, co 
zostało mu dane w Objawieniu i co wyraża się poprzez fidelium communis 
sensus czy też sensus omnium fidelium14. Te stwierdzenia wyrażały prawdę, 
na którą wielokrotnie powoływał się Sobór Trydencki15 i która stanowiła 
przekonanie wcześniejszej tradycji teologicznej16.

Należy jednak pamiętać, że kontekst sporu z reformatorami powodował, 
iż nauka o sensus fidei jako rzeczywistości dotyczącej całego Kościoła zeszła 
na dalszy plan. Wobec kwestionowania przez przedstawicieli reformacji 
instytucjonalnego i widzialnego charakteru Kościoła, roli kapłaństwa hierar-
chicznego, podkreślania niewidzialnej natury Kościoła katoliccy teologowie 
uwypuklali znaczenie hierarchii. Z czasem w refleksji teologicznej zaczęło 
się coraz mocniej przyjmować rozróżnienie pomiędzy infallibilitas in cre-
dendo a infallibilitas in docendo Kościoła. Pierwszy rodzaj nieomylności 
rozumiano jako nieomylność mającą charakter jedynie bierny (dotyczy 
Kościoła słuchającego – Ecclesia discens), a drugi wymiar aktywny (doty-
czy Kościoła nauczającego – Ecclesia docens)17. Takie ujęcie zagadnienia 

14  M. Cano, De locis theologicis, IV 1, 1 (tekst według wydania opracowanego przez: 
J. Belda Plans, Madrid 2006).
15  W orzeczeniach soborowych pojawia się określenie perpetuus Ecclesiae (con)
sensus – Sessio VI, Decretum primum ma: „perpetuus Ecclesiae catholicae consensus” 
(por. Dokumenty soborów powszechnych. Tekst łacińsko-polski. Tom IV (1511-1870),  
A. Baron, H. Pietras, Kraków 2005, 298-299); Sessio XIII, Decretum de Eucharistia ma: 
„universum Ecclesiae sensum” (por. Dokumenty soborów powszechnych, 446-447).
16  D. Vitali stwierdził: „Che la controversistica, inevitabilmente portata a tacere, o co-
munque a sottovalutare qualsiasi altra funzione nella Chiesa per difendere quella gerar-
chica e istituzionale, proponga un’autorità dottrinale attribuita all’insieme dei fedeli, desta 
una certa sorpresa. L’inclusione del sensus fidelium trai i loci theologici e le regulae fidei 
non può che avere una spiegazione: l’esistenza di una precedente tradizione dottrinale in 
proposito, così saldamente testimoniata, da prevalere anche sulle ragioni della polemica” 
(tenże, „Sensus fidelium” 50).
17  Warto dodać, że podczas dyskusji nad numerem 12 Konstytucji dogmatycznej o Ko-
ściele dotyczącym sensus fidei właśnie ze strony polskiego episkopatu został podniesiony 



ks. dr Paweł Borto

88

skutkowało tym, że wszelkie aktywne funkcje Kościoła w wymiarze po-
znania wiary były stopniowo utożsamiane z tymi, którzy pełnili w Kościele 
funkcję pasterską. Wprawdzie wiernych świeckich wskazywano jako tych, 
którzy są podmiotem zmysłu wiary, ale w ich przypadku zmysł ten ograni-
czał swą funkcję do roli pasywnej, a więc nie tyle pozwalał na autentyczne 
określanie przedmiotu wiary, co jedynie na instynktowne rozróżnianie, 
gdzie autentyczna wiara została wyrażona. Zmysł wiary wiernych rozu-
miany w taki sposób był całkowicie podporządkowany głosowi Kościoła 
nauczającego18.

W rozumieniu doktryny o sensus fidei szczególne znaczenie miał 
również wiek XIX. Należy tu przywołać najpierw prace takich teologów, 
jak Johann Adam Möhler, Giovanni Perrone czy John Henry Newman. 
W swoich pracach podkreślili oni aktywną rolę całego Kościoła, a więc 
również i wiernych świeckich, w przekazywaniu i strzeżeniu autentycznej 
wiary. Każdy z nich czynił to na trochę inny sposób. Niemiecki teolog 
nawiązywał do pewnej wspólnotowej świadomości obecnej w Kościele, 
G. Perrone wskazywał, iż o apostolskim charakterze jakieś Tradycji świad-
czy jednomyślna zgoda pasterzy i wiernych, a tam, gdzie brak jest innych 
świadectw, zmysł wiary wiernych może być uzupełnieniem innych świa-
dectw Tradycji. Newman zaś, nawiązując do swoich badań nad starożytno-
ścią, podkreślał, że biskupi i wierni przekazują wiarę w odmienny sposób 
i że niekiedy, w zależności od okoliczności, ten przekaz dokonuje się bar-
dziej dzięki jednym albo drugim19.

krytyczny głos wskazujący na to, iż Magisterium musi być uważane za instancję w Kościele, 
która również winna przyjmować Słowo Boże w posłuszeństwie wiary (por. Acta Synodalia 
Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II. Vol. II. Pars 1, Roma 1971, 600-601). LBoff 
w swym artykule wydanym w numerze „Concilium” z roku 1981 zbierającym publikacje 
na tematy ekumeniczne pod wspólnym tytułem: „Qui a parole dans l’Eglise?” podjął się 
refleksji nad właściwym ujęciem relacji między Kościołem nauczającym a nauczanym. Choć 
z zaprezentowanym tam punktem widzenia można się częściowo zgodzić, należy zwrócić 
uwagę, że autor ten pojmuje hierarchiczną strukturę Kościoła nie jako wyraz woli samego 
Chrystusa, lecz owoc późniejszego rozwoju i rozróżnienia koniecznego z perspektywy 
socjologicznej – por. L. Boff, La distinction entre «Ecclesia docens» et «Ecclesia discens» 
est-elle justifiée?, „Concilium” wyd. franc. 168 (1981) 85-92.
18  P. Hünermann, Sensus fidei, Lexikon für Theologie und Kirche. Tom 9, W. Kasper 
(Freiburg-Basel-Wien 2006) 466.
19  J. H. Newman, On Consulting the Faithful in Matters of Doctrine, w: http://www.
newmanreader.org/works/rambler/consulting.html (dostęp: 27 V 2016).
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Nie można pominąć i tego, że papież Pius IX przy ogłoszeniu dogmatu 
o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny (1854 r.) powołał się 
na zmysł wiary Kościoła jedność pasterzy i świeckich w tej materii. Tak 
więc również Magisterium Kościoła poprzez tę wypowiedź o charakterze 
dogmatycznym podkreśliło znaczenie sensus fidei. Po raz drugi miało to 
miejsce już w następnym wieku, gdy Pius XII, przed ogłoszeniem dogmatu 
o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, poprosił o nadesłanie opinii 
na temat tego, jakie jest stanowisko wiernych w kwestii Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny20.

W rozwoju doktryny dotyczącej sensus fidei duży wkład wniosły studia 
Yves’a Congara, zwłaszcza jego praca poświęcona teologii laikatu. Wska-
zał on, że zmysł wiary wiernych związany jest z ich udziałem w urzędzie 
prorockim Chrystusa oraz podkreślił, iż ten zmysł winien być rozumiany 
w ścisłym związku z charyzmatem pasterzy Kościoła. Francuski teolog 
uważał bowiem, że nieomylność, którą daje zmysł wiary, jest nieomylno-
ścią nie tyle dotyczącą poszczególnych czynów lub wyroków, ale żywego 
posiadania wiary, a z drugiej strony przypominał, iż nauczanie pasterzy ma 
być nauczaniem służącym wspólnocie21.

Drugi Sobór Watykański w swoim nauczaniu odniósł się do zagadnienia 
sensus fidei Kościoła w różnych dokumentach. Można wskazać takie wypo-
wiedzi soborowe, które mówią o tym za pomocą języka posługującego się 
pojęciami analogicznymi22, ale przede wszystkim należy wspomnieć, że 
to w obrębie obu Konstytucji dogmatycznych wydanych przez Vaticanum 
II ten temat zostaje podjęty i przedstawiony. W Konstytucji dogmatycznej 
o Kościele zagadnienie sensus fidei poruszone jest już na początku, kiedy 
Konstytucja omawia tajemnicę Kościoła i stwierdza, że dzięki działaniu 
Ducha Świętego Kościół dąży do pełni prawdy i jest przez Ducha kierowany 

20  Por. P. Borto, Teoria i praktyka uwzględniania sensus fidelium przez Magisterium 
w czasach nowożytnych, w: Wiara i wiarygodność, D. Wąsek (Biblioteka Teologii Funda-
mentalnej 9; Kraków 2014) 123-124.
21  Y. Congar, Jalons pour une théologie du laïcat (Paris 1954) 398-399.
22  Można przywołać tu następujące wyrażenia, które zostały użyte w tekstach dokumen-
tów soborowych: sensus Ecclesiae (Konstytucja dogmatyczna Dei Verbum 23, odtąd jako 
skrót KO), sensus apostolicus (Dekret Apostolicam actuositatem 25, odtąd jako DA), sensus 
catholicus (DA 30), sensus Christi et Ecclesiae oraz sensus communionis cum Ecclesia 
(Dekret Ad gentes divinitus 19), sensus christianus fidelium (Konstytucja duszpasterska 
Gaudium et spes 52, odtąd jako KDK), a także integer christianus sensus (KDK 62).
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oraz przyozdabiany darami i charyzmatami (por. Konstytucja dogmatyczna 
Lumen gentium nr 4, odtąd jako skrót KK). W dalszej części dokumentu 
omawiającej sposób, w jaki tajemnica Kościoła realizuje się w ziemskiej 
historii, w Konstytucji zostaje wyraźne powiedziane, że „ogół wiernych, 
mających namaszczenie od Świętego (por. 1J 2,20.27), nie może zbłądzić 
w wierze” (KK 12) oraz że ta szczególna wierność Kościoła prawdzie obja-
wionej łączy się z darem Ducha Świętego i przejawia w ten sposób, iż „cały 
lud, poczynając od biskupów aż po ostatniego z wiernych świeckich ujawnia 
powszechną zgodność w sprawach wiary i obyczajów” (KK 12). W obrębie 
wspomnianej Konstytucji dogmatycznej można znaleźć wypowiedzi na 
temat sensus fidei jeszcze w dalszej części, gdzie podkreśla się, że udział 
w prorockim urzędzie Chrystusa i jego sprawowanie przysługuje nie tylko 
hierarchii, ale także i świeckim, których posłannictwem jest świadczenie 
o prawdzie Chrystusa w świecie (por. KK 35).

Druga z soborowych konstytucji dogmatycznych – Konstytucja o Bożym 
Objawieniu – odnosi się do zagadnienia sensus fidei w kontekście proble-
mu autentycznego rozwoju Tradycji. Wśród faktorów, które taki rozwój 
umożliwiają, wskazana jest kontemplacja albo dociekanie wierzących oraz 
głębokie pojmowanie rzeczywistości duchowych – oprócz przepowiadania 
tych, którzy z sukcesją biskupią otrzymali niezawodnych charyzmat praw-
dy (por. KO 8). Wspomniana Konstytucja o Bożym Objawieniu podkreśla, 
że wierność depozytowi słowa Bożego i przekazanej wierze ujawnia się 
w szczególnej jednomyślności przełożonych i wiernych (por. KO 10).

2. Istota sensus fidei i konieczne uściślenia terminologiczne

Powyższa analiza pozwoliła wskazać, że doktryna wyrażona w okre-
śleniu sensus fidei jest głęboko zakorzeniona w Piśmie Świętym i Tradycji 
Kościoła. Choć systematyczna refleksja nad tym zagadnieniem rozpoczęła 
się w dziejach Kościoła później i dopiero czasy reformacji oraz szczególnie 
wiek XIX mogą być wskazane jako okres, kiedy pojęcie sensus fidei jest 
przedmiotem pogłębionej refleksji teologicznej, przekonanie o tej doktrynie 
jest czymś stałym w historii Kościoła.

Spojrzenie na historię wskazało ponadto, że terminologia określająca 
rzeczywistość kryjącą się za łacińską nazwą sensus fidei była różnorodna. 
Również Drugi Sobór Watykański, w nauczaniu którego pojęcie sensus fidei 
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zostało zdefiniowane, użył w różnych dokumentach całego szeregu określeń 
zamiennych i nie ograniczył się do stosowania jednego terminu technicz-
nego. To bogactwo terminologii wskazuje, że rzeczywistość kryjąca się za 
pojęciem sensus fidei jest bogata i wieloaspektowa. 

Teologiczne opracowania poświęcone temu zagadnieniu świadczą, iż 
niekiedy używa się zamiennie następujące określenia: sensus fidei, sensus 
fidelium czy consensus fidelium23. Dla jasności w refleksji nad podjętym 
zagadnieniem wydaje się właściwe dokonać pewnych rozróżnień i uściśleń. 
Analiza wypowiedzi ostatniego Soboru, a także spojrzenie na zagadnienie 
w perspektywie historycznej, pozwoliły stwierdzić, iż pojęcie sensus fidei 
było odnoszone zarówno do Kościoła jako całości, jak również odwoływa-
no się do niego przy okazji omawiania zmysłu wiary wiernych świeckich. 
Dlatego najlepiej pojęciem tym jest wskazywać sam zmysł wiary – dar 
i zdolność pozwalającą odróżniać prawdziwą wiarę od jej zafałszowań. 
W tym znaczeniu pojęcie sensus fidei wskazuje na rzeczywistość czy też 
przedmiot wspomnianego zmysłu wiary. Drugie z przywołanych pojęć – 
sensus fidelium – należy rozumieć jako pojęcie wskazujące zmysł wiary 
wyrażający się w wiernych, a więc opisujące podmiot zmysłu wiary. Precy-
zyjniej należałoby powiedzieć, że chodzi o sensus fidei fidelium. Trzecie ze 
wskazanych pojęć – consensus fidelium – opisuje zaś owoc zmysłu wiary, 
który jednoczy wiernych w wyznawaniu tej samej wiary24.

Wprowadzając powyższe rozróżnienia należy też pamiętać, że od strony 
podmiotu pojęcie sensus fidei odnosi się najpierw do całego Kościoła. Łączenie 
tego pojęcia wyłącznie z wiernymi świeckimi nie jest do końca poprawne i na-
leży zawsze mieć na uwadze to, że rozróżnianie między sensus fidei fidelium 
a charyzmatem prawdy właściwym Magisterium Kościoła musi się dokonywać 
w obrębie jednej wspólnoty kościelnej, ponieważ oba są w służbie sensus fidei 
Ecclesiae, a więc oba służą zmysłowi wiary obiecanemu całemu Kościołowi. 

23  Por. L. Siwecki, «Znaczenie sensus fidei w Kościele», Colloquia Theologica Ottoniana 
(1; 2004) 33-38. Omówienie najważniejszych prac poświęconych sensus fidei i wydanych 
na Zachodzie można znaleźć w: J. J. Burkhard, «„Sensus fidei”. Theological reflection 
Since Vatican II (1965-1989)», Heytrop Journal 34 (1993) 41-59 i 123-136. Zawartą tam 
bibliografię warto uzupełnić o pozycje podane w: P. Sequeri, Sensus fidei, w: Dizionario 
di ecclesiologia, G. Calabrese, P. Goyret, O. F. Piazza (Roma 2010) 1320.
24  Por. H. Vorgrimler, Du „sensus fidei” au „consensus fidelium”, „Concilium” wyd. 
franc. 200 (1985) 13-14.
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Warto w tym kontekście przywołać stwierdzenie Piero Cody podsumo-
wujące studia na temat metody teologicznej zawarte w tomie wydanym przez 
Papieską Akademię Teologiczną. Wspomniany autor stwierdził, że wraz ze 
sformułowaniem doktryny o loci theologici przez Melchiora Cano zostały 
wskazane różne podmioty gwarantujące autentyczność przekazu Objawienia 
(Pismo, Tradycja, cały Kościół, papież, Ojcowie, teologowie...). To niosło 
jednak ze sobą pewne niebezpieczeństwo, ponieważ rodziła się pokusa, aby 
poszczególne podmioty przekazujące Objawienie ujmować w sposób auto-
nomiczny. Zdaniem P. Cody dopiero sposób ukazania doktryny o sensus fidei 
na Drugim Soborze Watykańskim mocniej uwypuklił prawdę, że przekaz 
Objawienia ma miejsce zawsze w obrębie wzajemnych odniesień pomiędzy 
poszczególnymi podmiotami Tradycji i w ścisłej korelacji pomiędzy nimi25.

Owocem działania sensus fidei w obrębie Kościoła jest to, co w teolo-
gii określa się jako niezachwiane trwanie przy prawdzie Objawienia dzię-
ki temu, że Kościół cieszy się asystencją Ducha Świętego. Owo trwanie 
w prawdzie określa się również jako niemożność zachwiania w wierze lub też 
bezbłędne trwanie przy depozycie wiary26, albo też jako zdolność wspólnoty 
eklezjalnej do właściwego rozpoznania oraz przyjęcia prawdy objawionej 
i jej aktualizacji w życiu27.

Drugie z istotnych zagadnień, które w tym miejscu należy poruszyć, 
dotyczy sposobu, w jaki sensus fidei działa w obrębie wiary Kościoła. Po-
nieważ chodzi tu o rzeczywistość, która związana jest z tajemnicą wiary, 
wszelkie próby opisu nie będą mogły dokonać na podstawie bezpośredniego 
oglądu. Należy odwołać się do pojęć biblijnych i teologicznych oraz do 
języka analogii28. Tradycja wskazuje, że poznanie charakterystyczne dla 
zmysłu wiary ma wymiar bardziej instynktowny, niż refleksyjny. Święty 
Tomasz z Akwinu wskazywał, że dokonuje się ono dzięki pewnej connatu-
ralitas istniejącej między tym, kto wyznaje w wierze jakąś prawdę a samą 

25  P. Coda, Conclusione, w: Il metodo teologico. Tradizione, innovazione, comunione in 
Cristo, M. Sodi (Città del Vaticano 2008) 483-484.
26  M. Rusecki, Traktat o Objawieniu (Kraków 2007) 560-562.
27  J. Mastej, Zmysł wiary, w: Encyklopedia Katolicka, t.20, 1461.
28  B. Małolepszy, «Miejsce i rola „zmysłu wiary” w nieomylności Kościoła w świetle 
dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej „Sensus fidei w życiu Kościoła», 
Częstochowskie Studia Teologiczne 43 (2015) 60-61.
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prawdą29. Ów zmysł wiary sprawia, że Kościół, Oblubienica Chrystusa, 
w sposób naturalny rozpoznaje głos i obecność swego Oblubieńca.

Poznanie, jakie dokonuje się dzięki zmysłowi wiary, nie musi być pozna-
niem szczegółowym i zdolnym do analitycznego ujęcia danej rzeczywistości. 
Dwaj teologowie związani z Papieskim Uniwersytetem na Gregorianie, 
pisząc na ten temat, podkreślali, że „obiektywne zrozumienie” niekoniecz-
nie związane jest ze znajomością wszystkich szczegółów, lecz z ogólną 
percepcją i właściwym obrazem całości. Zdolność takiej percepcji pozwala 
potem intuicyjnie stwierdzać, czy coś przynależy do danej rzeczywistości, 
czy też do niej nie przystaje. Zaznaczali przy tym, że bywa również i tak, iż 
doskonała znajomość wszystkich szczegółów nie przekłada się na właściwy 
ogląd całości i nie prowadzi do właściwej oceny danej rzeczywistości30. 

Zmysł wiary jest więc tym darem, który pozwala na pierwszy osąd wy-
pływający z pewnej bliskości z rzeczywistością wiary – bliskości nie tyle 
intelektualnej, co życiowej. Ta bliskość pozwala na ogólny ogląd całości, 
bardziej instynktowny, niż refleksyjny. Newman uważał, że w ten sposób 
ujawnia się to, iż prawda wiary należy do maluczkich i pokornych i że sensus 
fidei w sposób szczególny wyraża się poprzez te osoby, które poznają właśnie 
poznaniem prostym i ściśle związanym z praktykowaną wiarą31. Jan Paweł 
II w encyklice Ut unum sint podkreślał zaś, że sensus fidei jest pewną ducho-
wą intuicją wyrastającą z nadprzyrodzonej cnoty wiary (nr 80), a dokument 
Międzynarodowej Komisji Teologicznej wiąże zmysł wiary z cnotą teologalną 
wiary tłumacząc, że jest on owocem swego rodzaju „wspólnoty natury”, jaka 
dzięki wierze rodzi się między Bogiem a człowiekiem (SFid 53).

Ukazawszy, w jaki sposób zmysł wiary pozwala rozpoznać prawdę Ob-
jawioną, należy doprecyzować, w jakim sensie można mówić o tym, iż ów 
zmysł realizuje się w życiu poszczególnych wiernych. Odróżnia się tu sensus 
fidei fidelium, a więc zmysł wiary, który cechuje cały Kościół i ujawnia się 
w nim w wymiarze wspólnotowym, od sensus fidei fidelis, a więc zmysłu 
wiary, którym obdarzony jest poszczególny wierny. 

W dokumencie Międzynarodowej Komisji Teologicznej podkreśla 
się, że choć zmysł wiary jest sam w sobie nieomylny, ponieważ wypływa 
29  Summa Theologiae II-II, q.1, art.4 ad 3 i q.45, art.2.
30  Z. Alszeghy, M. Flick, Lo sviluppo del dogma cattolico (Brescia 1992) 109-110.
31  Więcej na ten temat: J. Walgrave, La consultation des fidèles en matière de doctrine 
selon Newman, „Concilium” (wyd. franc.) 200 (1985) 35-43.



ks. dr Paweł Borto

94

z autentycznej wiary, to jednak w przypadku poszczególnych wierzących 
wyczucie Bożych spraw może ulec zafałszowaniu wtedy, gdy miesza się 
ono z czysto ludzkimi opiniami lub sądami wpisanym w dany kontekst 
kulturowy – a więc z tym wszystkim, co nie pochodzi od wiary (por. 
SFid 55). Zmysł wiary u poszczególnych wiernych zależy bowiem od 
cnoty wiary i rozwija się w nich wraz z jej rozwojem, a w konsekwencji 
zależy również od miłości i świętości życia (SFid 57). Dlatego też należy 
pamiętać, że relacja pomiędzy sensus fidei fidelium a sensus fidei fidelis nie 
ma charakteru matematycznego w tym sensie, że zmysł wiary wspólnoty 
Kościoła jest statystycznym wynikiem wiary poszczególnych jej członków. 
Relacja, która tutaj zachodzi, ma charakter teologiczny – zmysł wiary 
pojedynczego wiernego jest na tyle autentyczny, o ile wyrasta z wiary 
Kościoła obecnej aktywnie w jego życiu osobistym, a więc kiedy ktoś jest 
autentycznie cząstką Ciała Chrystusa, którym jest Kościół.

3. Rola sensus fidei w życiu Kościoła

Wprawdzie w publikacjach omawiających znaczenie sensus fidei w ży-
ciu Kościoła zwraca się uwagę przede wszystkim na jego funkcję związaną 
z rozpoznawaniem prawdy objawionej, należy jednak wskazać najpierw na 
to, że w pierwszym rzędzie odnosi się on do wiary żywej i praktykowanej, 
a dopiero w konsekwencji ujawnia swój wymiar poznawczy. Przejawiający 
się w życiu poszczególnych wiernych zmysł wiary świadczy o tym, że wiara 
staje się wewnętrznym światłem, które jest czymś więcej niż wyuczoną dok-
tryną. „Kto wierzy, widzi; widzi dzięki światłu oświecającemu cały przebieg 
drogi, ponieważ przychodzi ono do nas od zmartwychwstałego Chrystusa, 
niezachodzącej nigdy gwiazdy porannej” (Franciszek, Lumen fidei nr 1).

Tak więc kiedy mówi się o roli, jaką sensus fidei pełni w Kościele, 
można powiedzieć, że jest on najpierw prorockim wezwaniem do tego, 
aby Kościół i każdy z jego członków coraz mocniej był zjednoczony ze 
swym Panem tak mocno, aby mieć udział w nous Christou, czyli by jego 
udziałem było swego rodzaju poznanie i bliskość Boga wypływające z za-
mieszkiwania Ducha Bożego (por. 1Kor 2,14-16). To właśnie stąd rodzi 
się zdolność do rozeznawania prawdy. W przywołanym tekście biblijnym 
Apostoł Paweł pisze o zdolności do rozsądzania, jaką obdarza dar Ducha 
Bożego.
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Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej poświęcony sensus 
fidei wskazuje na trzy wymiary, w których można mówić o tym, w jaki 
sposób realizuje się w życiu poszczególnych wierzących owa zdolność 
opowiedzenia się za prawdą zgodną z Bożym zamysłem. 

Wskazuje się najpierw to, że sensus fidei uzdalnia do oceny, czy dana 
nauka albo określone działanie współbrzmią z wyznawaną wiarą Kościoła 
niezależnie od tego, czy chodzi o naukę, która była już głoszona wprost czy 
też nie (por. SFid 61). Zdaniem autorów wspomnianego dokumentu, którzy 
przywołują w tym miejscu myśl św. Tomasza, zmysł wiary upoważnia nawet 
do odmówienia zgody na nauczanie biskupa, jeśli wierny rozpoznaje w jego 
nauczaniu coś nieortodoksyjnego. Może to uczynić także wtedy, kiedy nie ma 
odpowiedniego przygotowania teologicznego. W takim przypadku winien 
się wstrzymać z przyjęciem przekazywanych treści i zwrócić wewnętrznie 
do wyższych autorytetów Kościoła powszechnego (SFid 63).

Po drugie, we wspomnianym dokumencie wskazano, że sensus fidei 
uzdalnia wierzących do rozróżniania w wierze chrześcijańskiej tych treści, 
które mają znaczenie kluczowe i tych, które nie są istotne dla autentycznej 
wiary, nawet jeśli formalnie nie są one z nią w sprzeczności. W ten sposób 
sensus fidei pozwala chrześcijaninowi zachować autentyczną wolność wiary 
oraz przyczynia się do oczyszczania wiary (por. SFid 64).

Jako trzeci wymiar, w którym zmysł wiary odgrywa szczególną rolę, 
autorzy dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej wskazali zdol-
ność do intuicyjnego rozeznania dróg, jakie w nowych kontekstach kultu-
rowych i historycznych stanowią najlepszy sposób świadczenia o wierze 
(por. SFid 65).

Ujawnia się w ten sposób dwojaki charakter zmysłu wiary będący owo-
cem działania Ducha Świętego. Pełni on najpierw rolę krytyczną, pozwa-
lającą rozróżniać prawdę od fałszu, a po wtóre pełni rolę przewodnika ku 
pełni prawdy – zgodnie z obietnicami zawartymi w Janowej Ewangelii 
(por. J 14,26; 16,13).

Ze względu na to, że sensus fidei ma ścisły związek z charyzmatem 
prawdy, którym został obdarzony Kościół, ogromnego znaczenia nabiera 
pytanie, które jest związane z problemem zarysowanym już na wstępie ni-
niejszego omówienia i przywołanym przez stwierdzenie św. Tomasza o tym, 
że sensus fidei upoważnia do niezgadzania się wobec nauczania wyrażonego 
przez biskupa. Pytanie dotyczy relacji między charyzmatem prawdy, który 
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towarzyszy Magisterium Kościoła, a poznaniem prawdy, jakie dostępne jest 
wiernym dzięki zmysłowi wiary.

Przywołany wielokrotnie dokument Międzynarodowej Komisji Teolo-
gicznej cytuje wspomnianą na początku opinię J. H. Newmana, że w okresie 
kryzysu ariańskiego to właśnie wierni świeccy, dzięki zmysłowi wiary, trwali 
wiernie przy ortodoksji, natomiast „nastąpiło czasowe zawieszenie funkcji 
Ecclesia docens” (SFid 26) oraz że przez prawie sześćdziesiąt kolejnych lat 
po Soborze Nicejskim próżno szukać mocnego i niezmiennego świadectwa 
kolegium biskupów mogącego rozwiązać kryzys ariański. Mogłoby się więc 
wydawać, że zmysł wiary wiernych może pełnić krytyczną rolę również 
wobec wypowiedzi przedstawicieli Urzędu Nauczycielskiego Kościoła.

Należy jednak wysunąć kilka zastrzeżeń wobec takiego wniosku. Naj-
pierw dlatego, że sam J. H. Newman uważał, iż wydarzenia związane z kry-
zysem ariańskim są raczej wyjątkiem w historii Kościoła, a nie regułą. Po 
wtóre należy mieć na względzie krytyczną uwagę Y. Congara odnoszącą 
się do stwierdzenia, że nastąpiło czasowe zawieszenie funkcji Kościoła 
nauczającego. Francuski teolog podkreślił bowiem, że wskazane przez 
J. H. Newmana racje przemawiające za znaczeniem sensus fidei wiernych 
świeckich w epoce kryzysu ariańskiego są tylko częścią bardziej złożonej 
sytuacji i wskazał, że wierni, zachowując zdrową wiarę, umieli również 
dochować wierności prześladowanym biskupom, którzy także opowiadali 
się za ortodoksyjną wiarą (wierni z Aleksandrii przyjęli prześladowanego 
Atanazego, a lud rzymski pozostał wierny papieżowi Liberiuszowi wygna-
nemu przez cesarza Konstancjusza)32.

Dlatego Y. Congar przestrzegał, aby nie przypisywać sensus fidei wier-
nych zbyt wiele oraz nie łączyć z nim prerogatyw, które przynależą się 
hierarchii. Choć charyzmat prawdy wyrażający się poprzez zmysł wiary jest 
niezawodny, to zależy on od żywej wiary i dotyczy nie tyle osądu jakiejś 
prawdy szczegółowej. Nie można więc twierdzić, że zmysł wiary może 
rozstrzygać ostatecznie co do ortodoksji poszczególnych sformułowań czy 
decyzji w dziedzinie doktryny lub moralności Kościoła. Zmysł wiary ze 
swej natury nie na to jest ukierunkowany, a nadto istotnym jego wymia-
rem jest również posłuszeństwo wobec tych, którzy pełnią posłannictwo 

32  Y. Congar, Jalons, 395.
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apostolskie33. W tym względzie należy podkreślić, że osąd autentyczności 
sensus fidelium przynależy do Urzędu Nauczycielskiego Kościoła (SFid 77).

Można jednak wskazać na dwa wymiary, w których sensus fidei pełni 
określoną rolę w definiowaniu i określaniu prawd wiary i moralności. Pierw-
szy z tych wymiarów, w dokumencie Międzynarodowej Komisji Teologicz-
nej określony jest jako proces przyjmowania – w literaturze teologicznej 
mówi się również o recepcji. Sytuacje, w których jakaś nauka Kościoła 
spotyka się z oporem w jej przyjęciu przez ogół wiernych, nie są bowiem 
przypadkami, w których tylko wierni mają przełamać swój brak zgody wo-
bec nauczania Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Są to sytuacje, w których 
Magisterium Kościoła winnno rozważyć, czy głoszona przezeń nauka nie 
domaga się głębszego wyjaśnienia lub zmiany pozwalającej na lepsze jej 
propagowanie (SFid 80).

Drugi z wymiarów, w którym sensus fidei fidelium może służyć za 
punkt odniesienia w określaniu doktryny Kościoła wiąże się z tym, co 
J. H. Newman nazywał konsultacją. Angielski kardynał odwoływał się tu 
do potocznego rozumienia słowa „consulting” w języku angielskim, gdzie 
wskazuje się na konieczność upewnienia się o czymś, sprawdzenia, jak ma 
się rzeczywistość. Przywołane powyżej przykłady roli, jaką odegrał zmysł 
wiary wiernych w ogłoszeniu dogmatów maryjnych w wieku XIX i XX są 
znakiem, że ów zmysł może być pomocny również w tworzeniu orzeczeń 
dogmatycznych. Trzeba jednak pamiętać, że w obu przypadkach chodziło 
nie tylko o rozwianie wątpliwości co do prawomocności, ale również co 
do zasadności definicji tych dogmatów oraz że z wiernymi świeckimi nie 
konsultowano samego kształtu definicji dogmatycznej. Sensus fidelium był 
więc tym, co miało pomóc w rozeznaniu prawdy w jej ogólnym kształcie 
oraz w jej wymiarze praktycznym, a więc pomóc odpowiedzieć na pytanie, 
czy wspomniane definicje dogmatyczne są potrzebne na danym etapie życia 
Kościoła34.

W ten sposób zmysł wiary wiernych jest głosem przypominającym, że 
poznanie wiary ma wymiar ściśle związany z praktykowaniem tej wiary 
oraz że w refleksji teologicznej nie można zamknąć się jedynie do poznania 
o charakterze naukowym, rezygnując ze specyfiki poznania wiary. Georges 

33  Y. Congar, Jalons, 399-400.
34  P. Borto, Teoria i praktyka, 135.



ks. dr Paweł Borto

98

Cottier podkreślił, iż takie dyscypliny teologiczne, jak egzegeza czy nauki 
teologiczne związane z poznaniem historycznym (historia Kościoła, historia 
dogmatów itp.) – pod względem stosowanych metod podobne do dyscyplin 
zajmujących się krytyką czy interpretacją tekstów albo do historii świeckiej 
– narażone są na pokusę, aby swój charakter teologiczny pozostawić na 
boku35. Dla tych dyscyplin zmysł wiary wiernych może być istotnym punk-
tem odniesienia, ponieważ otwiera on na poznanie, które nie jest dostępne 
drogą analizy historycznej czy filologicznej i jako że jest słuchaniem głosu 
Ducha Świętego, może dać nowe światło na rozumienie wiary.

Należy jeszcze odpowiedzieć na jedno pytanie, które w takim kontekście 
ma istotne znaczenie. Skoro podmiotem zmysłu wiary są wierni, powstaje 
problem tego, w jakim sensie zmysł wiary wiąże się z opinią wyrażaną 
przez nich. W dzisiejszym kontekście, w którym tak duże znaczenie przy-
pisuje się do opinii publicznej i do demokratycznych zasad funkcjonowania 
społeczności ludzkich, trzeba podkreślić, iż istnieje zasadnicza różnica po-
między opinią publiczną a zmysłem wiary wiernych. Pierwsze z tych pojęć 
ma bowiem charakter socjologiczny, zmysł wiary wiernych jest natomiast 
pojęciem teologicznym i nie wiąże się z arytmetyczną większością. Historia 
zbawienia przypomina w tym względzie, że często właśnie mniejszość – 
owa „reszta” – potrafiła zachować autentyczną wiarę, stąd wsłuchanie się 
w prawdziwy zmysł wiary nie musi się przekładać na przyjmowanie opinii 
większości, lecz wiąże się z uważnym słuchaniem „małych, którzy wierzą” 
(Mk 9,42; por. SFid 118).

4. Zakończenie

„Posłany do szerzenia wśród wybranych Bożych wiary i poznania prawdy 
wiodącej do pobożności” (Tt 1,1). Tymi słowami otwiera swój list do Tytusa 
św. Paweł. Słowa te stały się inspiracją dla obecnego Tygodnia Eklezjolo-
gicznego, który różnorodnością tematyki przypomina, że Boża prawda, na 
którą odpowiada się wiarą, nie jest nigdy tylko prawdą na poziomie wiedzy 
– jest prawdą, której oddaje się również serce i całego siebie, ponieważ jest 
to prawda, której się nie posiada, ale której człowiek daje się posiąść.

35  G. Cottier, Méthode théologique et pratique („praxis”) de la foi, w: Il metodo teologico. 
Tradizione, innovazione, comunione in Cristo, M. Sodi (Città del Vaticano 2008) 34–35.



„Sensus fidei” i jego znaczeniew praktyce Kościoła 

Właśnie dlatego zagadnienie zmysłu wiary tak dobrze wpisuje się w ten 
tydzień eklezjologiczny. Sensus fidei bowiem jest z jednej strony tym, co 
istnieje tylko tam, gdzie jest żywa wiara związana z uczestnictwem w ży-
ciu Kościoła, posłuszeństwem Bożemu słowu i Magisterium Kościoła oraz 
świętością (por. MKT nr 89-103). Rodzi się z życia, a nie z teologii i wyraża 
przede wszystkim dynamizm żywej wiary. Z drugiej strony autentyczny 
zmysł wiary jest otwarty na poznanie rozumowe (por. MKT nr 95) i może 
wprowadzać w poznanie tajemnic Objawienia tam, gdzie sam rozum mu-
siałby się zatrzymać.

Jest więc zmysł wiary, w którym każdy w Kościele może mieć udział, 
prawdziwym miejscem spotkania pobożności z teologią – właśnie w takiej 
kolejności: najpierw pobożnego życia, a potem ewentualnie teologii, która 
na tym fundamencie może się zrodzić.
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„Ratuj duszę swoją”? Krytyka i rehabilitacja 
pojęcia duszy ludzkiej w kontekście 

chrześcijańskiej wiary w zmartwychwstanie 

1. Wstęp

Zgodnie z zasadą lex orandi lex credendi pobożność chrześcijańska 
powinna się ściśle wiązać z wyznawaną przez Kościół wiarą. Wyznawanie 
tej wiary dokonuje się przecież nie tylko przez akceptację członków Ko-
ścioła dla oficjalnych symboli wiary, ale przede wszystkim w różnorodnych 
formach liturgicznych oraz w prywatnych praktykach pobożnościowych. 
Można wręcz powiedzieć, że taki sposób wyznawania wiary jest o wiele 
głębszy niż deklaracja uznania za swoje doktrynalnych sformułowań Ko-
ścioła, ponieważ rzeczywiście angażuje całego człowieka – jego umysł, 
wolę i uczucia. Problemy z zasadą lex orandi lex credendi pojawiają się 
jednak wówczas, kiedy albo przejawy pobożności ludowej zniekształ-
cają wiarę opartą na świadectwie apostolskim i zawartą w symbolach 
Kościoła, albo też zmiany zachodzące w języku formułowania doktryny 
(w teologii oraz w tekstach magisterialnych) dokonują się tak szybko, 
że pewne formy pobożności ludowej nie nadążają za nimi, co prowadzi 
do wrażenia, że pobożność ludowa, choć jej treści nie uległy zmianie, 
odstaje od dominującego aktualnie dyskursu teologicznego lub nawet 
od orzeczeń magisterialnych. Zmiany w pobożności ludowej i w języku 
teologicznym mogą być uważane, zależnie od punktu widzenia, za postęp 
lub zniekształcenie autentycznego orędzia chrześcijańskiego. Niezależnie 
od ich oceny warto mieć na uwadze to, że poza nieustającą refleksją nad 
słowem Bożym, pogłębiającą jego zrozumienie, wpływają na nie także 
oddziaływania zewnętrzne – znaczące prądy myślowe, wzorce kulturowe, 
warunki życia społecznego, politycznego czy ekonomicznego. Trudno-
ści w życiu kościelnym pojawiają się wówczas, gdy kierunek lub tempo 
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rozwoju teologii i pobożności ludowej nie są jednakowe, co prowadzi do 
rozdźwięku, a nawet konfliktów.

Zarysowany powyżej ogólny problem ma swoje bardzo konkretne prze-
jawy w żywotnych zarówno dla teologii, jak i dla pobożności ludowej kwe-
stiach. Jego dobrą ilustracją jest wskazany w tytule problem duszy ludzkiej 
oraz relacji ortodoksyjnej katolickiej nauki o duszy oraz jej popularnych 
wyobrażeń do wiary w zmartwychwstanie i życie wieczne. Szkicowemu 
ukazaniu tej kwestii służy niniejszy artykuł. Punktem wyjścia podejmowa-
nych tutaj rozważań będą nowsze wątpliwości teologów, zwłaszcza progre-
sywnych, wobec pojęcia duszy ludzkiej. Stały się one uzasadnieniem prób 
usuwania tego pojęcia z teologii katolickiej oraz z liturgii. Kolejnym etapem 
badań jest przedstawienie tych treści teologicznych, które uzasadniają obronę 
pojęcia duszy ludzkiej. 

2. Wątpliwości związane z pojęciem duszy ludzkiej

Zadaniem teologii jest refleksja nad pobożnością ludową, tak aby 
oczyszczać ją z tych elementów, które zniekształcają orędzie chrześcijańskie. 
Teologia powinna pozostawać krytyczna wobec pobożności ludowej właśnie 
po to, aby ta pobożność zawsze odpowiadała autentycznej wierze głoszonej 
przez Kościół. Z tego powodu uzasadniony jest również teologiczny kryty-
cyzm wobec tego, w jaki sposób pojęcie duszy obecne jest w pobożności.

Krytyczna refleksja nad tym pojęciem, prowadzona przede wszystkim 
przez teologów progresywnych po II Soborze Watykańskim, doprowadziła 
do zasiania wątpliwości wokół niego, do usunięcia go z wielu tekstów li-
turgicznych oraz do prób wyrugowania go z języka pobożności ludowej1. 
Krytyka ta koncentrowała się na nieadekwatności tego pojęcia wobec 
wiary w zmartwychwstanie oraz niezgodności z biblijną antropologią, 
jak również na ukrytych w nim elementach antropologii platońskiej, 
a nawetmanichejskiej, kwestionującej wartość ciała ludzkiego i całe 
człowieczeństwo sprowadzającej faktycznie do elementu duchowego, czyli 
duszy. W zarzutach podnoszonych wobec pojęcia duszy ludzkiej, takiego, 

1  Por. H. Sonnemans, «Seele, Weiterleben, Heil», Internationale Katholische Zeitschrift 
Communio 16 (3; 1987) 215; P. Masset, «Immortalité de l’âme, résurrection des corps. 
Approches philosophiques», Nouvelle Revue Théologique 115 (3; 1983) 322.
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jakie obecne jest w tradycyjnej teologii katolickiej oraz w związanej z nią 
pobożności ludowej, można ogólnie wyróżnić trzy kwestie: wpływu pla-
tońskiego dualizmu antropologicznego na chrześcijańską koncepcję duszy 
ludzkiej, deprecjacji ciała ludzkiego jako konsekwencji tego wpływu oraz 
problemu głoszenia wiary w zmartwychwstanie.

a. trudności teologiczne
Wyróżnianie pojęcia duszy, nie tylko jako pewnej duchowej warstwy 

człowieka, lecz jako takiego elementu bytu ludzkiego, który ma swoiste 
właściwości, inne niż ciało, oraz może istnieć również bez zjednoczenia 
z ciałem jako „dusza odłączona” (anima separata), widziane jest przez 
środowiska progresywne jako pozostające w sprzeczności z antropologią 
biblijną, która miałaby akcentować bytową jedność człowieka. Mówi się 
nawet niekiedy, że antropologię starotestamentową cechował „monizm 
antropologiczny”2, tak iż w ogóle wyróżnianie w człowieku elementu 
materialnego i duchowego byłoby niewłaściwe. Ta rozbieżność między 
tradycyjną teologią katolicką a modelem teologicznym, uważanym za „antro-
pologię biblijną”, miałaby w języku pobożności przekładać się na praktykę 
modlitwy nie za zmarłych, ale za ich dusze, co w dalszej kolejności mogłoby 
prowadzić do poglądu, że prawdziwym człowiekiem jest właśnie dusza. 

Teologia progresywna wiąże ukształtowanie się klasycznej antropologii 
katolickiej, a w jej ramach również pojęcia duszy, jak również powstanie 
tych form pobożności, w których występuje troska o duszę (jak hasło „Ratuj 
duszę swoją”, wybrane za tytuł niniejszego artykułu) oraz modlitwa za 
dusze ludzi zmarłych, z wpływem antropologii greckiej i hellenistycznej3, 
w szczególności z wejściem do teologii chrześcijańskiej platońskiego du-
alizmu antropologicznego4, nieznanego wierze Izraela. Przejęcie tego 
dualizmu byłoby formą adaptacji chrześcijańska do świata kultury anty-
cznej, umożliwiającą Kościołowi nawiązanie intelektualnego dialogu na 

2  Por. J. Ratzinger, Eschatologia – śmierć i życie wieczne, tłum. M. Węcławski (Poznań 
1985) 97-98; J. L. Ruiz de la Peña, Umysły, mózgi, maszyny, tłum. M. Tryc-Ostrowska, 
w: Kosmos i człowiek, kolekcja Communio, t.4 (Poznań-Warszawa 1989) 169.
3  Por. J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa, Medytacje o Bogu Trójjedynym, tłum. 
J. Zychowicz (Kraków 1995) 48-49.
4  Por. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, tłum. E. I. Zieliński, t.2 (Lublin 2001) 
242-246.
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fundamencie wspólnych pojęć antropologicznych. Niemniej jednak jego 
konsekwencją byłoby zaciemnienie biblijnej koncepcji człowieka, a nawet 
utożsamienie człowieka z duszą. To z kolei prowadzi do dwóch dalszych 
trudności.

Jeżeli duszę zaczęto uważać za wyróżniony element w człowieku5, to 
istnieje rzeczywiste niebezpieczeństwo, że ludzkiej cielesności nie będzie 
nadawana właściwa wartość albo też że ciało będzie deprecjonowane 
zgodnie z platońskim schematem σῶμα – σῆμα (ciało – grób)6, a zatem 
uważane nie tylko za gorsze od duszy, ale wręcz za przeszkodę dla duszy 
w rozwinięciu wszystkich jej potencjalności oraz obciążenie duszy wskutek 
jego słabości i skłonności do upadku w grzech. Zdarzają się wśród progre-
sywnych teologów opinie, że właśnie wskutek dowartościowywania duszy 
chrześcijaństwo stało się podejrzliwe wobec ciała, negatywnie oceniając te 
sfery ludzkiego życia, które wiążą się z cielesnością, w szczególności zaś 
ludzką seksualność. Deprecjonowanie cielesności ludzkiej i ukazywanie 
duszy w oddzieleniu od ciała lub wręcz utożsamianie jej z człowieczeństwem 
prowadziłoby ponadto do braku należnej troski o świat widzialny, o życie 
doczesne człowieka i codzienne ludzkie obowiązki, od których bezwzględnie 
ważniejsze byłyby wartości duchowe i perspektywa życia wiecznego, które 
polegałoby na „zbawieniu duszy”7.

Tutaj zaczyna się trzeci zarzut stawiany katolickiemu pojęciu duszy 
i jego obecności w pobożności ludowej, polegający na tym, że w dowar-
tościowaniu duszy widzi się zagrożenie dla wiary w zmartwychwstanie, 
które przecież jest istotnym i nieodzownym elementem przepowiadania 

5  W tym rozważaniu pomija się kwestię dwóch alternatywnych ujęć bytu ludzkiego: 
dychotomicznego (ciało – dusza) i trychotomicznego (ciało – dusza – duch), które, chociaż 
są istotne dla rozwoju antropologii chrześcijańskiej, to jednak nie mają ścisłego odniesienia 
do poruszanych tutaj trudności.
6  Por. J. Gnilka, «Zmartwychwstanie ciała w świetle współczesnej dyskusji egzegetycz-
nej», W drodze 2 (4; 1974) 97.
7  Taki zarzut teologii katolickiej oraz katolickiej pobożności stawiał badacz protestancki 
Max Weber, wyprowadzając z niego wniosek, iż właśnie nadmierna koncentracja na życiu 
wiecznym sprawiła, że kraje tradycyjnie katolickie, wraz z prawosławnymi, są na konty-
nencie europejskim o wiele słabiej rozwinięte i uboższe od krajów protestanckich, których 
kultura dowartościowywała ciało, cielesność i ludzką codzienność (zob. na ten temat: 
M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, tłum. B. Baran, P. Miziński, Warszawa 
2010).
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Kościoła, wyróżniającym już w czasach apostolskich naukę chrześcijańską 
i stanowiącym ostry punkt sprzeciwu wobec poglądów pogańskich (widać 
to w reakcji na mowę św. Pawła na Areopagu, w której to nie inne treści 
religijne, ale właśnie orędzie o zmartwychwstaniu umarłych stało się 
przyczyną odrzucenia Apostoła – por. Dz 17,32). Czy tradycyjny pogląd 
o tym, że wiara ma doprowadzić do zbawienia duszy jako ostatecznego 
celu człowieka8, nie pozbawia sensu chrześcijańskiego oczekiwania na 
powszechne zmartwychwstanie? 

b. kontekst kościelny 
Mówiąc o powyższych zastrzeżeniach wobec pojęcia duszy ludzkiej, 

należy wszakże zwrócić uwagę na kontekst, w jakim się zrodziły. W śro-
dowisku katolickim tego typu zastrzeżenia pojawiły się w okresie odnowy 
posoborowej, kiedy w teologii dał się silnie odczuć zanik myślenia meta-
fizycznego. To sprawia, że zwolennicy usunięcia pojęcia duszy ludzkiej 
z antropologii oraz w konsekwencji z pobożności katolickiej nie czują się 
zobowiązani do przebadania, jakie rzeczywiście jest znaczenie tego ważnego 
pojęcia w katolickiej nauce o człowieku. Już samo jego powiązanie z antro-
pologią starożytną czy też znaczenie w filozofii scholastycznej wystarcza, 
aby wzbudzić wobec niego podejrzenia na gruncie religijnym. Niechęć 
do metafizyki idzie w parze z pogłębiającą się nieznajomością klasycznej 
teologii katolickiej. Zanik znajomości klasycznej teologii, w szczególności 
św. Tomasza (wbrew wyraźnym wskazaniom II Soboru Watykańskiego9), 
łączy się z biblicyzmem pochodzenia ewangelikalnego czy też pentekostal-
nego, który odrzuca znaczenie tradycji teologicznej dla zrozumienia nie-
zmiennego orędzia Ewangelii. W kontekście niechęci do metafizyki i do 

8  Tak jest m.in. w tradycyjnej pieśni wielkanocnej „Wesoły nam dzień dziś nastał”, 
w której cel człowieka określa się jako „duszne zbawienie”. Z drugiej strony jednak rów-
nież 1 List św. Piotra uważa zbawienie dusz za cel wiary chrześcijan (τὸ τέλος τῆς πίστεως 
σωτηρίαν ψυχῶν – 1 P 1,9).
9  Ojcowie soborowi domagają się, aby przygotowujący się do kapłaństwa w formacji 
teologicznej szli „za św. Tomaszem jako mistrzem”, ucząc się głębiej wnikać w tajemnice 
zbawienia i „dostrzegać między nimi związek na mocy poznania spekulatywnego” (II Sobór 
Watykański, Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius, nr 16); również wspominając 
o związku wiary i rozumu, prowadzących do tej samej Prawdy, sobór wyróżnia św. Tomasza 
(por. II Sobór Watykański, Dekret o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis, 
nr 10). 
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klasycznej teologii katolickiej oraz pod presją biblicyzmu takie pojęcia teo-
logiczne, jak dusza ludzka, mające długą tradycję filozoficzną i teologiczną, 
spotykają się z próbami usunięcia z refleksji i życia Kościoła. Argumentem 
przeciwko pojęciu duszy, takiemu, jakie ukształtowało się w tradycji teo-
logicznej i w pobożności ludowej, ma być antropologia biblijna, rzekomo 
nieznająca podziału człowieka na ciało i duszę, monistyczna oraz głosząca 
śmierć całego człowieka. Jednakże taka antropologia biblijna, spójna, kon-
sekwentna i jednolita, nie istnieje, co jest oczywiste, jeśli weźmie się pod 
uwagę, że powstawanie ksiąg biblijnych dokonywało się przez wieki, w róż-
nych warunkach politycznych, kulturowych i religijnych. Z tego powodu 
w samej Biblii można znaleźć różne modele antropologiczne, przy czym 
– także pod wpływem kontaktu innymi kulturami i poglądami religijnymi 
– widoczna jest ich ewolucja. Z pewnością żaden model antropologiczny 
nie jest w Biblii kanonizowany10. 

Na nieufność wobec pojęcia duszy ludzkiej w teologii i życiu kościel-
nym wpływają ponadto w pewnym stopniu dwa inne zjawiska intelektualne 
dające o sobie znać w Kościele. Pierwszym z nich jest personalizm, widzący 
w kategorii osoby centralną kategorię antropologiczną11, co prowadzi jego 
zwolenników do akcentowania jedności człowieka jako osoby, w wielu 
wymiarach jego istnienia, oraz do dowartościowania ciała przez rozwój tzw. 
„teologii ciała”. Drugim z kolei jest psychologizm, którym można by okre-
ślić próby zastąpienia tradycyjnych kategorii teologicznych przez pojęcia 
psychologiczne, rzekomo bardziej precyzyjne i dostosowane do wrażliwości 
współczesnego człowieka12. Psychologizm, zwłaszcza w przepowiadaniu 
kościelnym, prowadzi do zastępowania pojęcia duszy przez jaźń, świado-
mość czy osobowość, które, choć bez wątpienia wartościowe, nie mają 
w sobie takiego ładunku treściowego i religijnego, jakie niesie dusza.

Wreszcie warto zasygnalizować, że rezygnacja przez teologię z pojęcia 
duszy lub też usuwanie go na dalszy plan w refleksji antropologicznej oraz 
w pobożności sprawiają, iż kultura popularna nadaje mu zupełnie nowe 

10  Jeśli chodzi o rozwój biblijnej koncepcji człowieka – zob. M. Składanowski, Myśl 
Josepha Ratzingera na tle współczesnej antropologii (Warszawa 2013) 31-34.
11  Nie oznacza to jednak, że personalizm odrzuca pojęcie duszy ludzkiej (por. W. Granat, 
Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, Poznań 1985, 131-132)
12  Por. J. Ratzinger, Teologia e Chiesa, w: tenże, La vita di Dio per gli uomini. Scritti 
per Communio (Milano 2006) 177-178.
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znaczenia, niemające związku z chrześcijańską nauką o człowieku, lecz 
stanowiące próbę przetransponowania pewnych elementów religijnej i filo-
zoficznej myśli Dalekiego Wschodu na grunt postchrześcijańskiej cywilizacji 
Zachodu.

3. Ku rehabilitacji pojęcia duszy

Zarzuty wysuwane wobec tradycyjnej teologicznej interpretacji pojęcia 
duszy ludzkiej i jej aplikacji w pobożności katolickiej, stają się najpoważ-
niejsze tam, gdzie wiążą się z nauką o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym. 
Nie można tutaj odmówić znaczenia słowom Karla Rahnera: „Antropologia 
chrześcijańska byłaby niepełna, a nawet fałszywa, gdyby chciała rozumieć 
ostateczny stan indywidualnego człowieka jako samo zbawienie abstrakcyj-
nej duszy ludzkiej, gdyby tylko jej przypisywała nieśmiertelność i gdyby jej 
los rozważała jako niezależny od przemiany świata i zmartwychwstania ciał, 
to znaczy od zbawienia całego człowieka. Zatem z punktu widzenia właści-
wie rozumianej antropologii chrześcijańskiej od razu widać, że eschatologia 
chrześcijańska nie może ujmować zbawienia człowieka w sposób racjonali-
styczny, typowy dla oświecenia, wyłącznie w kategoriach nieśmiertelności 
duszy, jakkolwiek dadzą się zauważyć w teologii chrześcijańskiej bardzo 
poważne, głębinowe nurty tego rodzaju”13.

a. przyczyny rehabilitacji
Powstaje wobec tego pytanie, czy rzeczywiście pojęcie duszy ludz-

kiej zagraża w jakiś sposób prawowiernej eschatologii Kościoła, czy też 
– wręcz przeciwnie – stanowi jej warunek. To, co w momencie zapocząt-
kowania odnowy teologicznej i liturgicznej Kościoła w czasie II Soboru 
Watykańskiego mogło być tylko hipotezą, już od przełomu lat 70. i 80. 
XX wieku stało się nową rzeczywistością kościelną, dając odpowiedź na 
postawione pytanie. Walka progresywnych teologów i środowisk kościel-
nych z tradycyjnym językiem teologii i pobożności ludowej nie przyczy-
niła się bynajmniej do utrwalenia właściwego wyobrażenia przeznaczenia 
człowieka do zmartwychwstania i życia wiecznego. Wręcz przeciwnie, 

13  K. Rahner, Podstawowy wykład wiary. Wprowadzenie do pojęcia chrześcijaństwa, 
tłum. T. Mieszkowski (Warszawa 1987) 350. 
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zakwestionowanie adekwatności pojęcia duszy w religijnym wyjaśnianiu 
bytu ludzkiego i usunięcie tego pojęcia ze znacznej części dyskursu teolo-
gicznego i duszpasterskiego przełożyły się na zanik wiary w życie pozagro-
bowe u wielu nominalnych chrześcijan. Dusza w tradycyjnej antropologii 
i eschatologii katolickiej stanowi fundament osobowej tożsamości człowieka 
doświadczającego cielesnej śmierci. Usunięcie tego fundamentu prowadzi 
więc do podważenia realności zmartwychwstania i życia wiecznego i do 
zepchnięcia ich w obszar mitów religijnych. 

Można by stwierdzić, że proces ten jest raczej znakiem dechrystiani-
zacji wielu krajów dawniej chrześcijańskich i jako taki nie ma związku 
z usunięciem pojęcia duszy z języka teologii i pobożności. Teza ta jednak 
nie wydaje się prawdziwa, skoro dzisiaj nawet w środowiskach religijnych 
spotyka się wypowiedzi jawnie zaprzeczające doktrynie Kościoła, których 
źródłem jest właśnie odrzucenie klasycznych teologicznych sformułowań 
dotyczących duszy. W realiach polskiego katolicyzmu są to dość często 
spotykane sformułowania, odnoszące się do zmarłych, jakoby człowiek 
dopóty żył, dopóki trwa w pamięci innych. Podobne wypowiedzi, głęboko 
niechrześcijańskie, pojawiają się nawet w wypowiedziach duchownych, 
co świadczy nie tyle o dechrystianizacji, lecz o poważnej słabości teologii 
i duszpasterstwa rozwijających się w oderwaniu od wielkiej i nieprzerwanej 
tradycji teologicznej i liturgicznej Kościoła.

b. wskazania Kościoła katolickiego
Te zjawiska, obserwowane już dzisiaj w polskim Kościele, w tym rów-

nież w polskim progresywnym duszpasterstwie, w Kościołach lokalnych 
Zachodu zauważono już pod koniec lat 70. XX wieku. Dostrzeżenie realnego 
związku między odrzuceniem pojęcia duszy a zanikiem zainteresowania teo-
logów chrześcijańską wiarą w zmartwychwstanie umarłych i życie wieczne 
wraz z wyraźnym kryzysem wiary chrześcijan w życie po śmierci skłoniły do 
zajęcia stanowiska Urząd Nauczycielski Kościoła. Ważnym głosem sprzeci-
wu wobec teologii progresywnej, redukującej antropologię chrześcijańską do 
psychologii czy socjologii, stał się List do biskupów o niektórych zagadnie-
niach dotyczących eschatologii ogłoszony przez Kongregację Nauki Wiary 
17 maja 1979 roku. W tym dokumencie Kongregacja stwierdza, że Kościół 
podtrzymuje naukę o duszy ludzkiej, istniejącej i żyjącej także po śmierci 
ciała, mającej świadomość i wolę oraz zapewniającej trwanie i tożsamość 



ks. dr hab. Marcin Składanowski

108

ludzkiej osoby. Co więcej, we wskazaniu Kongregacji mówi się o tym, iż 
Kościół uznaje pojęcie duszy za element koniecznego aparatu pojęciowego 
antropologii chrześcijańskiej14. 

Dalsza refleksja teologiczna nad przyczynami i konsekwencjami kryzysu 
teologii oraz pobożności ludowej zapoczątkowanego wraz z posoborową 
odnową Kościoła doprowadziła do tego, że Kościół powrócił oficjalnie do 
tradycyjnego ujmowania duszy ludzkiej, uważając to pojęcie za niezbędne 
również w eschatologii indywidualnej. Ten powrót widoczny jest w Kate-
chizmie Kościoła Katolickiego, który uczy, że „śmierć kończy życie czło-
wieka jako czas otwarty na przyjęcie lub odrzucenie łaski Bożej ukazanej 
w Chrystusie”15. Co więcej, według Katechizmu „każdy człowiek w swojej 
nieśmiertelnej duszy otrzymuje zaraz po śmierci wieczną zapłatę na sądzie 
szczegółowym, który polega na odniesieniu jego życia do Chrystusa i albo 
dokonuje się przez oczyszczenie, albo otwiera bezpośrednio wejście do 
szczęścia nieba, albo stanowi bezpośrednio potępienie na wieki”16. Wreszcie 
sama śmierć określana jest tradycyjnie jako rozdzielenie duszy i ciała17.

c. aktualność nauki Doktora Anielskiego18

Jeżeli Kościół podtrzymuje tradycyjną terminologię antropologiczną, 
unikając ryzyka popadnięcia w dualizm, który deprecjonowałby ludzką 
cielesność, to dlatego, że ten sposób mówienia o człowieku najlepiej wy-
raża chrześcijańską wiarę – zarówno w to, że śmierć nie unicestwia czło-
wieka, jak również w to, że powołaniem i celem każdej osoby ludzkiej jest 

14  „Kościół przyjmuje istnienie i życie po śmierci elementu duchowego, obdarzonego 
świadomością i wolą w taki sposób, że «ja ludzkie» istnieje nadal, chociaż w tym czasie 
brakuje dopełnienia jego ciała. Na oznaczenie tego elementu Kościół posługuje się pojęciem 
«duszy», którego używa Pismo święte i Tradycja. Chociaż pojęcie to ma w Biblii różne 
znaczenia, Kościół stwierdza jednak, że nie ma poważnej racji, by je odrzucić, a co więcej, 
uważa, że jest bezwzględnie konieczny jakiś aparat pojęciowy dla podtrzymywania wiary 
chrześcijan” (Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów o niektórych zagadnieniach 
dotyczących eschatologii, w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 
1966-1994, Tarnów 1995, 130).
15  Katechizm Kościoła Katolickiego (Poznań 1994) nr 1021.
16  Tamże, nr 1022.
17  Por. tamże, nr 1016.
18  Na ten temat szerzej, wraz z odniesieniami bibliograficznymi – zob. Składanowski, 
Myśl Josepha Ratzingera na tle współczesnej antropologii, 50-52, 90-95.
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zmartwychwstanie do życia wiecznego. Przykładem tak bogatej antropologii 
jest myśl św. Tomasza z Akwinu, a w jej ramach – koncepcja duszy ludzkiej. 

Znaczenie Tomaszowego ujęcia duszy przejawia się w tym, że jest ono an-
tydualistyczne (nie będąc jednak monistyczne). Św. Tomasz silnie wiąże duszę 
z ciałem, definiując ją jako jego formę. To sprawia, że ciało nie jest bynajmniej 
drugorzędnym dodatkiem do duszy, lecz jest jej niezbędnym środkiem komuni-
kacji oraz istotnym elementem bytu ludzkiego. Warto wskazać na te elementy 
Tomaszowej koncepcji duszy, które są szczególnie wartościowe w perspektywie 
wiary w powołanie ludzi do zmartwychwstania i życia wiecznego. 

Po pierwsze, najważniejsza, choć niekiedy niedoceniana, jest Tomaszowa 
koncepcja duszy jako formy ciała (anima forma corporis), która z jednej stro-
ny zachowuje jedność bytową człowieka, a z drugiej sprzeciwia się redukcji 
bogactwa bytu ludzkiego. Dusza tak jednoczy się z ciałem, że staje się jego 
„formą”, a jednocześnie forma ludzkiego ciała jest duchem, sprawiającym, że 
człowiek staje się osobą. Ta synteza Akwinaty prowadzi do przełomu w rozu-
mieniu człowieka. Przede wszystkim jednak opiera się na wierze chrześcijań-
skiej, orientującej ludzki byt na zmartwychwstanie i życie wieczne. Koncepcja 
duszy jako formy ciała sprawia, że wyróżnianie w człowieku duszy i ciała 
nie niszczy bytowej jedności człowieka, a zatem nie prowadzi do dualizmu, 
a tym bardziej do pogardy dla ciała. Taki dualizm jest niemożliwy również 
dlatego, że św. Tomasz odrzuca możliwość preegzystencji duszy względem 
ciała, przyjmując, że powstawszy przez bezpośredni akt stwórczy Boga, rów-
nocześnie jako forma przekazuje istnienie ciału. 

Po drugie, według św. Tomasza dusza, jako substancja duchowa, istnieje 
samodzielnie, a zatem może trwać mimo rozłączenia z ciałem. Jednakże kon-
cepcja duszy jako formy ciała wyklucza platońskie ujęcie ciała jako grobu du-
szy oraz rozumienie śmierci jako jej wyzwolenia z niewoli ciała. Skoro dusza 
jest formą ciała, to nie tylko udziela ciału istnienia, czyniąc ciało ciałem, lecz 
również dla swojego pełnego urzeczywistnienia potrzebuje związku z ciałem, 
który jest dla niej naturalny, podczas gdy stan rozdzielenia ma charakter 
nienaturalny. Ponadto dusza jest związana z konkretnym ciałem, ponieważ 
to ona sprawia, że jest ono tym, czym jest. Ciało nie jest zatem w żadnym 
wypadku gorsze czy też mniej wartościowe od duszy. Przystosowanie duszy 
do konkretnego ciała trwa również mimo jego rozpadu w śmierci, co prowa-
dzi do wniosku, że stan rozdzielenia można uważać jedynie za przejściowy, 
a z pewnością nigdy za właściwy czy naturalny dla duszy.
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Po trzecie, Tomaszowa koncepcja człowieka uniemożliwia twierdzenie, 
że ostateczne wypełnienie człowieka polega wyłącznie na szczęściu duszy. 
Zwraca się uwagę, że w koncepcji Doktora Anielskiego nieśmiertelność 
(immortalitas) duszy nie oznacza tego, że śmierć cielesna w ogóle jej nie 
dotyka czy też jest dla niej zupełnie obojętna. Nieśmiertelność duszy jest 
dla św. Tomasza o wiele bardziej jej niezniszczalnością (incorruptibilitas), 
to znaczy trwaniem, jako substancji duchowej, pomimo śmierci ciała, co 
zresztą jest fundamentalne dla katolickiej nauki o trwaniu ludzkiego „ja” po 
śmierci, dla nauki o świętych obcowaniu i ostatecznie dla przekonania o toż-
samości osobowej zmartwychwstałych z tymi, którzy zmarli19. Wprawdzie 
zgodnie z nauką Kościoła każdy człowiek od razu po śmierci otrzymuje 
nagrodę lub karę, a zatem określenie pośmiertnego losu człowieka nie 
jest w sposób następczo-czasowy związane ze zmartwychwstaniem20, to 

19  Luterska koncepcja śmieci duszy, uznawana również przez część teologów protestanc-
kich (będąca faktycznym odrodzeniem starożytnego thnetopsychizmu), opiera tę tożsamość 
jedynie na zaufaniu Bogu, że na końcu świata przez nowy akt stwórczy powoła do istnienia 
nie tylko takich samych, ale wręcz dokładnie tych samych ludzi. Nie wnikając w zawiłości 
tej teorii, warto jedynie zwrócić uwagę na jej znaczenie w polemice Lutra z doktryną katolic-
ką. Po pierwsze, wyklucza ona świętych obcowanie, jakąkolwiek więź żywych z umarłymi, 
czyniąc modlitwę za zmarłych bezsensowną, skoro do momentu zmartwychwstania oni nie 
istnieją. Po drugie, kwestionuje ona zbawczą wartość jakichkolwiek ludzkich uczynków, 
nawet motywowanych wiarą i uzdalnianych łaską Bożą, ponieważ w momencie śmierci 
człowieka kończy się definitywnie jego osobista historia. Nawet stworzenie w momencie 
zmartwychwstania tych samych osób nie może sprawić, aby zakończona w chwili śmierci 
historia osobistego życia stała się ich historią. W ten sposób żadne uczynki ludzkie, także 
motywowane wiarą, nie mogą mieć w rzeczywistości ostatecznej jakiegokolwiek zna-
czenia. W tym sensie Bóg dosłownie tworzy „wszystko nowe” (por. Ap 21,5), włącznie 
z nową ludzką historią. Pismo święte wskazuje jednak na błędność takich konsekwencji 
thnetopsychizmu, mówiąc o ciągłości i tożsamości historii umarłych i zmartwychwstałych, 
co najpełniej widać w tryumfie męczenników (por. Ap 7,13-14). Zob. na ten temat m.in.: 
A. Nossol, «Śmierć człowieka we współczesnej eschatologii protestanckiej», Ateneum 
Kapłańskie 95 (1; 1980) 52-53; M.C. Vanhengel, J. Peters, Śmierć i życie przyszłe, tłum. 
L. Bieńkowski, „Concilium” (wydanie polskie), nr 1-10 (1966/67) 321.
20  Wyraźnie mówi o tym konstytucja apostolska „Benedictus Deus” papieża Benedykta 
XII: „Hac […] diffinimus: quod secundum communem Dei ordinationem animae [wszystkie 
wyróżnienia – M.S.] sanctorum omnium, qui de hoc mundo ante Domini Nostri Iesu Christi 
passionem decesserunt, nec non sanctorum Apostolorum martyrum, confessorum, virginum 
et aliorum fidelium defunctorum post sacrum ab eis Christi baptisma susceptum, in quibus 
nihil purgabile fuit, quando decesserunt, nec erit, quando decedent etiam in futurum, vel si 
tunc fuerit aut erit aliquid purgabile in eisdem, cum post mortem suam fuerint purgatae, ac 
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jednak ostateczne powołanie dotyczy nie duszy ani ciała, lecz człowieka 
z nich złożonego. 

Koncepcja duszy w dziele Doktora Anielskiego pokazuje, że życie 
ludzkie ma autentyczną wartość, historia konkretnych osób nie kończy się 
w momencie ich śmierci, nie rozpoczyna się na nowo w chwili zmartwych-
wstania, lecz znajduje wówczas zwieńczenie i wypełnienie. Jest to wielkie 
dowartościowanie człowieka, obrona jego powołania do życia wiecznego, 
jak również intelektualne ujęcie oraz uwiarygodnienie zmartwychwstania.

d. ewolucja poglądów Josepha Ratzingera21

W ostatnim etapie tych rozważań warto pokrótce pochylić się nad sta-
nowiskiem Josepha Ratzingera w kwestii duszy ludzkiej – nie tylko dlate-
go, że jest to jeden z najważniejszych teologów katolickich XX i początku 
XXI wieku czy też że jako Benedykt XVI pełnił urząd Następcy św. Piotra, 
lecz przede wszystkim z tego powodu, że w jego refleksji teologicznej 
widoczny jest rozwój od tendencji do redukcji pojęcia duszy ludzkiej 
w teologii i pobożności, przez dowartościowanie duszy jako ważnego 
pojęcia chrześcijańskiej antropologii i eschatologii, aż do odkrycia nie-
przemijającej aktualności koncepcji św. Tomasza z Akwinu. Ratzinger 
pokazuje też wyraźnie, dlaczego pojęcie duszy ludzkiej jest konieczne, 
aby zachować prawowierną naukę Kościoła o zmartwychwstaniu i życiu 
wiecznym.

Ratzinger w początkowym okresie działalności naukowej unikał mó-
wienia o duszy ludzkiej, przychylając się do panujących wówczas opi-
nii, że może to przysłonić orędzie Kościoła na temat zmartwychwstania. 

quod amimae puerorum eodem Christi baptismate renatorum et baptizandorum cum fuerint 
baptizati, ante usum liberi arbitrii decedentium, mox post mortem suam et purgationem 
praefatam in illis, qui purgatione huiusmodi indigebant, etiam ante resumptionem suorum 
corporum et iudicium generale post ascenscionem Salvatoris Domini nostri Iesu Christi in 
caelum, fuerunt, sunt et erunt in caelo, caelorum regno et paradiso caelesti cum Christo, 
sanctorum Angelorum consortio congregatae, ac post Domini Iesu Christi passionem et 
mortem viderunt et videntr divinam essentiam visione intuitiva et etiam faciali […]. Diffini-
mus insuper, quod secundum Dei ordinationem communem animae decedentium in actuali 
peccato mortali mox post mortem suam ad inferna descendunt, ubi poenis infernalibus 
cruciantur (DH 1000-1002).
21  Na ten temat szerzej, wraz z odniesieniami bibliograficznymi – zob. Składanowski, 
Myśl Josepha Ratzingera na tle współczesnej antropologii, 63-188.
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Jednakże już od początku lat 70. dostrzegł wartość tego pojęcia, zwłaszcza 
wobec ewolucji teologii katolickiej w kierunku socjologii i psychologii, 
co w życiu religijnym wiernych doprowadziło do zaniku wiary w zmar-
twychwstanie. Ratzinger żądał wówczas rehabilitacji pojęcia duszy jako 
niezwykle istotnego dla antropologii chrześcijańskiej i eschatologii. Po-
czątkowo szukał nowych dróg interpretacji duszy, a zwłaszcza zrozumie-
nia jej nieśmiertelności, co prowadziło go do propozycji dialogicznego 
rozumienia tej nieśmiertelności (trwanie duszy oparte miało być na stałym 
dialogicznym odniesieniu Boga do człowieka, również po śmierci, a nie – 
jak u św. Tomasza – na fakcie stworzenia duszy jako substancji duchowej, 
nieulegającej zniszczeniu wskutek śmierci). Ostatecznie jednak Ratzinger 
powrócił do tradycyjnej katolickiej interpretacji duszy, dostrzegając w niej 
najlepszy sposób teologicznego zrozumienia nauki o zmartwychwstaniu 
umarłych. 

Ratzinger wskazuje, że w Kościele istnieje tendencja do ulegania 
przekonaniom panującym w danej epoce, także jeśli chodzi o antropologię. 
Przejęcie przez teologię zachodnią materialistycznych przekonań epoki 
postchrześcijańskiej w drugiej połowie XX wieku musiało zatem doprowa-
dzić do odrzucenia pojęcia duszy jako przynależnego bardziej do mitologii 
religijnej. Składa się to na stan, który Ratzinger określa jako nieobecność 
Boga nawet w Kościołach chrześcijańskich. Tymczasem pojęcie duszy 
sprzeciwia się materializmowi, który zdominował współczesną kulturę 
zachodnią. Uniemożliwia redukcję człowieka, jego uprzedmiotowienie, 
pozbawienie go wymiaru duchowego. 

Widać to zwłaszcza w kwestii nieśmiertelności duszy. Nauka o nie-
śmiertelności przeciwstawia się próbom redukcji człowieka jedynie 
do wymiaru doczesnego, ograniczenia jego historii tylko do tego, co 
dzieje się do momentu śmierci. Zapewniona przez duszę tożsamość 
człowieka zmartwychwstałego jest ważna wówczas, gdy chrześcijanie 
ulegają pokusie uznania nauki o życiu wiecznym za element mitolo-
gii religijnej. Nauka o duszy wskazuje, że zmartwychwstanie i ży-
cie wieczne stanowi nie tylko powołanie człowieka, ale również ciąg 
dalszy i wypełnienie jego osobistej historii. To dlatego chrześcijanin 
powinien ku tej wieczności ukierunkowywać swoje życie, właściwie 
przeżywając doczesność. 
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4. Wnioski

Powyższe pobieżne jedynie rozważania łączące pojęcie duszy obecne 
w pobożności ludowej z jej klasycznym ujęciem teologicznym oraz z prze-
jawami krytyki ze strony środowisk progresywnych wskazuje, że pomimo 
podatności pobożności ludowej na pewne zniekształcenia doktryny chrze-
ścijańskiej, zasadniczo wiernie oddaje ona naukę Kościoła. Nie zwalnia to 
zarówno struktur kościelnych, jak i samych teologów z nadzoru nad róż-
nymi formami jej wyrazu w celu ustrzeżenia ich przed takimi wpływami 
zewnętrznymi, które przemyciłyby do nich treści niechrześcijańskie, sprze-
ciwiające się depozytowi wiary powierzonemu Kościołowi do strzeżenia 
i przekazywania. 

Trzeba wszakże zauważyć, że poważne problemy w relacji teologii 
z pobożnością ludową pojawiają się tam, gdzie w imię pewnych ideologicz-
nych założeń część teologów, bez rzetelnej znajomości tradycji doktrynalnej 
i liturgicznej Kościoła, podważa wartość tradycyjnych form wyrazu wiary, 
a nawet, wbrew faktom, doszukuje się w nich elementów niechrześcijań-
skich, które należy usunąć. Od lat 60. XX wieku takie stanowisko pewne 
środowiska teologiczne i kościelne prezentują względem katolickiej antro-
pologii, a zwłaszcza wobec pojęcia duszy. Usunięcie pojęcia duszy prowadzi 
jednak do poważnych trudności, wiążących się z odrodzeniem starożytnego 
thnetopsychizmu, z fałszywym biblicyzmem oraz z materializmem, który 
znajduje miejsce w refleksji teologicznej i w życiu kościelnym, sprawiając, 
iż coraz więcej uwagi poświęca się kwestiom psychologicznym i socjolo-
gicznym, podczas gdy na dalszy plan odchodzą węzłowe punkty doktryny 
Kościoła. 

Tymczasem katolicka nauka o duszy ludzkiej, którą potwierdzają wypo-
wiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, jest konieczna dla zachowania 
tego, co orędzie chrześcijańskie mówi o człowieku. Umożliwia ona dowar-
tościowanie człowieka jako istoty cielesno-duchowej, uniemożliwia jego 
materialistyczną redukcję. Wyznacza mu sens życia sięgający poza śmierć, 
wskazując na jego szczególną godność i powołanie do zmartwychwstania. 
Wreszcie, co wydaje się szczególnie ważne w wymiarze egzystencjalnym, 
nauka o duszy ludzkiej, trwającej pomimo śmierci, umożliwia zrozumienie 
ciągłości każdej indywidualnej historii człowieka. Ta historia, która zaczyna 
się wraz z poczęciem i nie kończy się wraz ze śmiercią, lecz trwa i osiąga 
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wypełnienie w zmartwychwstaniu i życiu wiecznym, ma dla chrześcijańskiej 
antropologii znaczenie kluczowe. Z jednej strony pokazuje ostateczne po-
wołanie człowieka, a z drugiej – podkreśla, że w świetle tego ostatecznego 
powołania autentyczną wartość ma życie doczesne, które stanowi integralną 
część tej jednej i niepowtarzalnej historii. 
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„Jedynie Bóg mówi dobrze o Bogu”. Refleksja 
nad językiem teologii

Podejmując się refleksji nad językiem teologii, przywołajmy stwierdze-
nie Pascala: „jedynie Bóg mówi dobrze o Bogu”1, uzmysławiające nam coś 
podstawowego, iż Boskie dictum, dające się w swej bezpośredniej obecności 
i mocy, pozostaje dla nas zawsze nieuchwytne. Pismo św., mówiąc o Bogu, 
posługuje się językiem o charakterze antropomorficznym i metaforycznym, 
ponieważ jest On istotą niewyobrażalną, zupełnie inną. Jedynym sposobem 
uniknięcia antropomorfizowania byłoby zupełne milczenie na temat Boga, 
nie pozwalające na żadne sformułowanie pojęć czy sądów. Taki radykalny 
apofatyzm okazałby się jednak drogą donikąd. Teolog musi mówić o Bogu, 
a jednocześnie wystrzegać się czczej spekulacji. Grzegorz z Nyssy twierdził, 
iż „wszelkie pojęcie ukształtowane przez umysł dla ujęcia i rozpoznania 
natury Bożej doprowadza jedynie do utworzenia fałszywego wyobrażenia 
o Bogu (eidolon Theou), a nie do poznania Go”2. Wypowiedź ta nie świad-
czy o tym, że winniśmy wyzbyć się wszelkich pojęć w myśleniu o Bogu, 
ale żeby zachować dystans wobec naszych ludzkich pojęć, które pozostają 
zawsze bardzo nieadakwatnym wyrażeniem naszej prawdy o Bogu. W tym 
sensie dyskurs o Bogu, a za taki uchodzi teologia, natrafia na zasadniczą 
trudność, gdyż bierze na siebie, niebywale większą niż inne ludzkie dyskursy, 
odpowiedzialność za wypowiadane słowa. Zarazem jest świadoma własnej 
„kruchości”. Jako aktywność akademicka, teologia dzieli bowiem wszystkie 
cele naukowe innych dyscyplin naukowych, a więc dąży do historycznej 
ścisłości, pojęciowego rygoru, systematycznej spójności, jasności interpre-
tacyjnej. Natomiast w stosunku do wiary, podziela kruchość samej wiary. 

1  Pascal, Myśli, tł. T. Boy-Żeleński (Warszawa 1983) 743 [61].
2  Grzegorz z Nyssy, De vita Moysis (PG 44, 377 B) 165. Cyt. za: W. Hryniewicz, Bóg 
naszej nadziei. Szkice teologiczno-ekumeniczne, t.1 (Opole 1989) 47.
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Wtedy jest o wiele bardziej nadzieją („kruchą i pokorną”), niż nauką („pewną 
i dumną”). Świadomość własnej kruchości zostaje spotęgowana poprzez 
niejednoznaczność terminologiczną „teologii”, zarówno pod względem ety-
mologicznym, jak i historyczno-systematycznym. Etymologicznie „teologia” 
oznacza „słowo”, „dyskurs”, „język” (logos) Boga (theos). Pozostaje jednak 
pytanie zasadnicze (także z punktu widzenia podejmowanego tutaj tematu) 
i nierozstrzygalne: Czy oznacza ona „słowo Boga” w sensie dopełniacza 
podmiotowego (genetivus subiectivus), a więc własny dyskurs Boga o sobie 
samym? Czy w sensie dopełniacza przedmiotowego (genetivus obiectivus) 
jest to dyskurs o Bogu? Pierwsze podejście dotyczy samego Boskiego dys-
kursu, natomiast drugie odnosi się do ludzkiego wysiłku, aby zrozumieć to, 
co boskie3. Bez względu na to, jak będą rozłożone tu akcenty, jedno nie 
budzi wątpliwości, iż teo-logia – jak sygnalizuje J.-L. Marion – aby mogła 
osiągnąć swój teologiczny status, musi nieustannie pozbywać się wszelkiej 
teo-logii, która prędzej czy później przeradza się w postać zakamuflowanej 
idolatrii. Jeśli zatem teologia ma próbować „wy-powiedzieć” Niewypowie-
dzianego, gdzie przedrostek „wy-” może wskazywać na źródło wypowiedzi 
(„mówić na podstawie”), jak i cel, to musi ona zarazem wyrazić zgodę, aby 
theos, a więc Boska mowa, Słowo, wymierzał jej logice wewnętrzny cios4. 
W niniejszej refleksji nad językiem teologii przyjrzymy się niektórym jego 
aspektom, które decydują o jego wyjątkowości i znaczeniu dla rozumienia 
Boga i przeżywanej wiary. 

1. Fenomen języka teologicznego

Język w najbardziej uniwersalnym i podstawowym sensie oznacza sto-
sowanie stałych znaków (fonetycznych dźwięków, słów, gestów) w celu 
komunikowania i porozumiewania się między podmiotami czy istotami 
żywymi, ale oznacza także zasób czy system znaków (wtedy mówimy np. 
o języku polskim, języku informatycznym). W tym najogólniejszym sensie 
można mówić o „języku” zwierząt. Język ludzki jest systemem znaków 
– fundującym każdą kulturę – który służy znaczącemu wyrażeniu myśli, 
3  Por. F. Schüssler Fiorenza, Systematic Theology: Task and Methods, w: F. Schüssler, 
Fiorenza, J. P. Galvin (eds), Systematic Theology. Roman Catholic Perspectives (Minne-
apolis 2011) 3.
4  Por. J.-L. Marion, Bóg bez bycia, tł. M. Frankiewicz (Kraków 1996) 193.
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z decyzjami woli i uczuć włącznie. Język obrazuje nadto stan świadomości, 
zarówno nadawcy, jak i odbiorcy. Oprócz funkcji informacyjnej, komuni-
kacyjnej, performatywnej, eksplikatywnej, zdolności do opisywania świa-
ta, język posiada również moc kreatywną. Wewnętrzny świat człowieka: 
jego myśli, działania, sposób wartościowania podlega wpływom języka, 
bardziej, niż nam się zwykle wydaje. Właśnie, język w znacznym stopniu 
tworzy i kreuje rzeczywistość, którą następnie odzwierciedla. Jest to rodzaj 
sprzężenia zwrotnego opartego na wzajemnej inspiracji i przenikaniu5. 
Rzeczywistość-człowiek-język to złożony splot znaczeń, który podlega 
ciągłej interpretacji. Człowiek – jak zauważa K. Jaspers – doświadcza i uj-
muje jasno to, co uobecniło się dla niego w języku. Byt ujęty w języku sam 
jest jakby językiem. W wytworzonych znaczeniach obrazów dźwiękowych 
ujęte zostają znaczenia ujawniającego się źródłowo bytu. To, co zostaje 
uświadomione w języku i jego znaczeniach, samo jest rozjaśniającym się 
w tym ujęciu znaczeniem6. Jak się ma ta skrótowa charakterystyka do 
językowo-komunikacyjnej relacji człowieka z Bogiem?

Świat Boski i ludzki to dwa nierozerwalnie zespolone, choć radykalnie 
odmienne, światy. Chociaż Bóg i człowiek zupełnie inaczej postrzegają rze-
czywistość, gdyż myśli Boże nie są myślami ludzkimi (por. Iz 55, 8) i chociaż 
posługują się innymi językami, co stwarza dla nas zasadniczą i niepokonalną 
trudność komunikacyjną, to jednak nie dysponujemy innym językiem, jak 
tylko (i aż tylko) tym – naszym, w którym możemy i musimy podejmować 
rozmowę z Bogiem/do Boga/o Bogu. Tym samym pojawia się postać języka, 
który nie przestając być ludzkim, zaczyna tworzyć nową jakość, a nawet spe-
cyficzną odrębność, w stosunku do innych języków; tę postać języka określić 
można jako język teologii. W tym momencie można by dokonać rozróżnie-
nia, jakkolwiek ważnego z punktu widzenia swego charakteru czy znaczenia 
praktycznego na: język religijny, język modlitwy, język objawienia, język 
liturgii, język teologiczny itd., nie mniej jednak pozostańmy przy ujednolico-
nej formie, mówiąc o języku teologii. Chodzi bowiem o opisywanie stanów 
świadomości sprawiających, że świadomość nastawiona jest intencjonalnie na 
Boga istniejącego absolutnie. I chociaż należy odróżnić wymienione formy 
5  Por. G. Chrzanowki, «Kościelne gadanie. Esej o potocznym języku religijnym», Znak 
12 (487; 1985) 86.
6  Por. K. Jaspers, Filozofia egzystencji. Wybór pism, tł. D. Lachowska, A. Wołkowicz 
(Warszawa 1990) 217–218.
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języka, owo intencjonalne nastawienie nie ma charakteru czysto poznawczego, 
ale obejmuje inne sfery życia osobowego człowieka, rodzi zachwyt, adora-
cję, stając się nierzadko aktem uwielbienia Boga. Język teologii jest zatem 
związany z potrzebą wyrażania szeroko pojętego doświadczenia religijnego, 
duchowego konkretnego człowieka wierzącego, ale także określonej wspólnoty 
kościelnej, stąd zostaje wcielony we wspólnotę kulturową, tradycję, rozumianą 
jako trwały, żywy, przekaz pamięci. Zrozumiałość języka teologii uwarunko-
wana jest w znacznym stopniu ciągłością tego przekazu, jak i jego właściwą 
interpretacją. Zakres i taktyka tej problematyki stanowi jeden z zasadniczych 
wątków współczesnej debaty nad językiem teologicznym; dotyczy on zarówno 
sporu mającego na celu kryterium sensowności wyrażeń religijnych, jak i od-
powiedniej „strategii” interpretacyjnej, którą trzeba przyjąć, aby adekwatnie 
odczytać sens prawd nadprzyrodzonych przekazanych w słowach i symbolach, 
rozjaśniających wymiar ostatecznego odniesienia człowieka w stosunku do 
Niewypowiedzianego. Żywe zainteresowanie językiem teologicznym wynika-
ło dotychczas z dwóch powodów. Pierwszy – to kwestia sensowności języka 
teologicznego. Wielu filozofów i teologów zastanawiało się, w jaki sposób 
słowa mówiące o Bogu uzyskują swoje znaczenie, czyli jak się dzieje, że 
słowa używane dla określenia zjawisk przyrodzonych odnoszą się sensownie 
do zjawisk nadprzyrodzonych, a pośrednio do Boga. Drugi powód dotyczył 
sfery przedmiotowej, bowiem zawsze przy okazji mówienia o języku, mówimy 
o „obiekcie” wierzenia, a więc podejmujemy próbę oceny tego, w co wierzymy 
i w jaki sposób wierzymy. W języku teologicznym sekwencje słów i dźwięków, 
które same w sobie są poliwalentne, otrzymują swoje konkretne znaczenie 
tylko w ściśle określonym kontekście, kiedy to danej wypowiedzi lub zdaniu 
odpowiada wyróżniony sposób przeżyć i doświadczeń. Doznanie jakiegoś 
przeżycia nie musi bowiem bezpośrednio prowadzić do uznania zdania, którego 
dotyczy, więcej, może nawet prowadzić do rozbicia go na kilka kroków. Nie-
których sądów nieartykuowanych, jak np. zjawisk psychicznych, które dzieją 
się w człowieku, nie sposób wyrazić przy pomocy adekwatnego i logicznego 
języka. Na wskazanych polach – jak zauważa K. Ajdukiewicz – pojawiają się 
najczęściej nieporozumienia. Nie mniej jednak język ludzki odzwierciedla jakąś 
fundamantalną otwartość i zdolność człowieka do wykraczania poza to, co jest 
„podane” w jego znaczeniu (sensie). Właśnie dzięki tej zdolności wykraczania 
język, a zwłaszcza język teologiczny, jest w stanie wyrazić to, co jako takie 
przekracza ludzkie siły pojmowania i wyrażania, czyli Boga.
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2. Rola i charakter słowa/języka w Biblii

Rozumienie słowa/języka, które prezentuje Pismo św., świadczy o jed-
ności zakorzenionej w najgłębszym, religijnym i duchowym, ale często i mi-
tycznym, doświadczeniu rzeczywistości między sformułowaniem (signum) 
a rzeczą (res), zdarzeniem (Ereignis) a osobą. Mamy tutaj do czynienia 
z najbardziej pierwotnym oraz żywotnym doświadczeniem „symbolicznego 
wymiaru” świata. Leży ono u źródeł aktu językowego, w wyniku którego 
mowa jednoznaczna, potoczna, metaforyczna staje się mową odnoszącą się 
do świata Bożego. Jednocześnie sam fakt, że jesteśmy w stanie uchwycić coś 
z wydarzeń zbawczych, zapisanych na kartach Biblii, niejako automatycznie 
odsyła nas do uznania specyficznego rozumienia prawdy (verum quia fac-
tum:  prawdziwe, ponieważ się stało). Upewnia nas ona w przekonaniu, że 
w takim stopniu „panujemy” nad faktami, iż możemy je „ustalić” i „opisać”. 
Liczne opisy biblijne dowodzą, iż rzeczywistość zbawcza jest obecna w sło-
wie. Jej siła staje się udziałem słowa, a nawet konkretnych pojęć (o czym 
świadczą błogosławieństwa czy przekleństwa). W nauczaniu proroków, 
a także w teologii przymierza, słowo staje się medium decyzji i wyborów 
dokonywanych przez Jahwe, także kryterium oceny aktywności Izraela, 
jednakże pierwotnie – narzędziem stworzenia świata (Rdz 1). W Nowym 
Testamencie dzieło życia Chrystusa oraz Jego nauczanie są zestawione jako 
zbawcze Verbum Dei, w którym wszystkie słowa Boga skierowane do Izraela 
znalazły swoje wypełnienie (Hbr 1, 2; 2Kor 1,19). Zręcznie ujął ten moment 
K. Barth, twierdząc, iż „Jezus Chrystus swoją mową nie daje recepy, która 
wskazuje drogę do Boga, jak czynili i czynią to inni nauczyciele. On sam 
jest drogą, która mówi”. Językiem, który ogłasza to Słowo Boże jest zatem 
nie tylko słowo ludzkie, ale słowo, które jest pełne Ducha i mocy Bożej 
(1Tes 1, 5; Rz 1,16). 

3. Refleksja nad językiem w dziajach teologii

Trzeba powiedzieć, że w wyniku inkulturacji ewangelii w helle-
nizmie, teologiczne rozumienie języka i słowa zmieniły się na tyle, 
że właściwie na wieki wytyczyły tropy interpretacyjne dla teologii. 
W pierwszych kilku wiekach chrześcijaństwa doszło do mniej lub bar-
dziej wyraźnego procesu asymilacji kultury greckiej, przenikania języka 
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greckiego do rodzącej się myśli teologicznej, która niejako chciała się 
usamodzielnić od wpływów żydowskich. I rzeczywiście w pierwszch 
pismach teologicznych, a jeszcze wyraźniej w orzeczeniach kościelno
-dogmatycznych, dotyczących dwóch głównych prawd wiary: Trójcy 
Świętej i natury Jezusa Chrystusa, należy widzieć bezsprzecznie wpływ 
ówczesnych greckich pojęć: homoousios, physis, prosòpon, hypostasis. 
Nie byłoby chrześcijańskiej wizji człowieka, jaką dziś znamy, gdyby nie 
greckie pojęcia: duszy, ciała, dualizmu, formy, materii. Ocena procesu 
hellenizacji treści wiary nie jest jednoznaczna, jedni dostrzegają w nim 
rewolucyjne spotkanie, które zrodziło znaną dziś postać teologii, inni 
dopatrują się rzekomego wypaczenia treści przekazu objawionego7. 
W ubiegłym wieku teologowie protestantcy, ale i katoliccy, oskarżali 
starożytne orzeczenia chrystologiczne o absolutyzm, detemopryzację, 
statyczność, esencjalizm, wykazując niedostatki spowodowane bra-
kiem: dynamizmu, funkcjonalności, ubiblijnienia czy historyczno-dzie-
jowego nastawienia. W tamtym też czasie, zwłaszcza na płaszczyźnie 
soteriologicznej (ekonomiozbawczej, np. w nauce o sakramentach), 
priorytet nadano percepcji widzialnej postaci („obraz”) oraz duchowej 
kontemplacji odwiecznego Bożego planu zbawienia. Tym, co stało się 
decydujące w opisie rzeczywistości nadprzyrodzonej, były widzialne 
przejawy (epifania) zbawienia, które język eksponował w nauce o zba-
wieniu (por. Tt 2,11). W tym kontekście interesujace uwagi na temat 
przenikania się kategorii „widzenia” i „słuchania” w przekazie Objawie-
nia przedstawił Y. Congar. Oto dwa przykłady: Jezus odkładajac księgę 
Izajasza w Nazarecie stwierdza: „Dziś spełniły się na waszych uszach te 
słowa Pisma” (Łk 4, 21). Oczekiwalibyśmy stwierdzenia: „na waszych 
oczach”. Z kolei Księga Apokalipsy wypełniona wizjami, zaczyna się: 
„I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił” (1,12). Wza-
jemnie się dopełniające „widzenie” i „słuchanie” doprowadziło w teolo-
gii, zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie, do większego szacunku 
wobec widzialnych znaków zbawienia. Zachód chętniej posługiwał się 
słowem w procesie przekazu prawd wiary, zaś Wschód więcej uwagi 
poświęcał ich wizualizacji, o czym świadczy teologia ikony. Językowi 
stopniowo przypisywano dwie funkcje: referencyjną oraz nauczycielską. 

7  Por. B. Lohse, Epochen der Dogmengeschichte (Stuttgart 1963) 67.
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Podstawową formą języka teologii wczesnochrześcijańskiej, aż do póź-
niej scholastyki, stał się systematyczny komentarz do ksiąg biblijnych, 
rozwijany w kontekście liturgicznym, kerygmatycznym, apologetycz-
nym, a następnie systematyzacja i wykład prawd. Odbywało się to przy 
pomocy wewnątrzbiblijnej hermeneutyki polegającej na alegoryzacji 
i typologii w celu rozwijania elementów doktrynalnych, duchowych 
i praktycznych. Kolejny etap w rozwoju języka teologii otworzyła śre-
dniowieczna scholastyka. Najistotniejszym jego elementem była syste-
matyzacja prawd wiary w oparciu o dwa wielkie nurty filozoficznego 
myślenia: pierwszy związany ze szkołą franciszkańską, nawiązującą 
do myśli platońskiej, oraz drugi – ze szkołą dominikańską, stanowiącą 
twórczą reinterpretację doktryny chrześcijańskiej w kluczu arystotele-
sowskiej nauki o przyczynach, substancji, formie i materii. Język teo-
logiczny tamtego czasu formował się głównie na zasadach logiki i dia-
lektyki, dając podstawę przejrzystości oraz czytelności dydaktycznej, 
ześlizgując się coraz bardziej jednak w kierunku formalizmu i abstrakcji. 
W XIX wieku w kontekście narastającej konfrontacji z ideami Oświe-
cenia można dostrzec dwie ścierające się tendencje w formułowaniu się 
języka teologii: pierwszą, która akcentowała pierwiastek racjonalny, 
prowadząc do przesunięcia na dalszy plan języka wiary w formie sym-
bolicznej i mitologicznej, oraz drugą – fideistyczną, która akcentowała 
język wiary oraz nadprzyrodzoności. Oba poglądy zostały ostateczenie 
odrzucone na I Soborze Watykańskim. Na tym gruncie wyrosła nowa 
forma języka neoscholastycznego, nawiązującego swoją stylistyką do 
średniowiecznej dialektyki. Najbardziej rozpowszechniną formą jego 
zastosowania stały się podręczniki teologii, w których dbano o precyzję 
pojęć, definiowanie. Język teologiczny stanowił zbiór zdań odznacza-
jacych się oczywistością wynikania na podstawie zaksjomatyzowanych 
zdań wziętych z Objawienia. Była to forma systematycznej i krytycznej 
pracy teologów na materiale faktycznym, przekazanym przez wiarę. 
W tym czasie pojawiły się też pierwsze próby wykorzystania do języka 
teologicznego myślenia genetyczno-historycznego. Były to więc sposo-
by łączenia ducha romantycznego, otwarcia się na dialog z myślicielami 
epoki (Kant, Schelling, Hegel). Tendencja ta sprawiła, że teologowie 
Ci zaczęli dostrzegać problem historycznego charakteru sformuło-
wań dogmatycznych – relatywny w stosunku do pojęć i doświadczeń 
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religijnych poszczególonych epok. Z początkiem XX wieku pojawiło 
się coraz silniejsze wołanie o język teologii, oddający potrzebę bardziej 
systematycznego i pogłębionego głoszenia wiary (kerygmy)8. Spowo-
dowało ono ukształtowanie się nowej formy dyskursu teologicznego, 
integralnie powiązanego z tekstem biblijnym oraz jego interpretacją 
w nawiązaniu do Tradycji, a także w świetle pytań i doświadczeń współ-
czesności. To z kolei stało się impulsem do wypracowania, także pod 
wpływem rozwijajacych się nauk o człowieku i filozofii, postaci języka 
teologicznego o silnym ukierunkowaniu egzystencjalnym, antropolo-
gicznym, personalistycznym, akcentując doświadczenie i podmiotowość 
człowieka. Od tej pory język teologii, jako swój główny cel, wycho-
dząc od egzystencjalnej sytuacji człowieka, miał odczytać ową sytuację 
w świetle Objawienia Bożego, aby pokazać ukryte w niej możliwości 
odmiany ludzkiego losu. 

Panoramiczne przybliżenie kwestii różnorodności podejść i rozwoju 
języka w dziejach teologii domaga się jeszcze wspomnienia o dwóch 
kwestiach. II Sobór Watykański zrozumiał język i słowo jako coś dodane-
go do rzeczywistych wydarzeń zbawczych, a więc w celu potwierdzenia, 
nauczania i oświetlenia (Dei Verbum 2). Z perspektywy ekumenicznej 
należy wspomnieć, że od początku XX wieku, protestanccy teologowie 
(K. Barth, F. Gogarten, G. Ebeling, E. Fuchs) podjęli, uprzedzając ka-
tolików, pierwszą próbę zbudowania teologii słowa. Na uformowanie 
się współczesnej formy języka teologicznego miały i nadal mają nie-
oceniony wpływ badania i rezultaty historyczno-egzegetyczne oraz li-
teracko-hermeneutyczne, dla których ważnym impulsem była encyklika 
Divino Afflante Spiritu. W Katechizmie Kościoła Katolickiego pojawił 
się fragment, stanowiący jedną z istotnych wypowiedzi dokumentu, 
który wprowadza napięcie istniejące, a może nawet sprzeczność, mię-
dzy przekonaniem o nieadekwatności każdego ludzkiego języka wobec 
tajemnicy Boga a przeświadczeniem, że język ten „w istocie odnosi się 
do samego Boga”: „Bóg przewyższa wszelkie stworzenia. Trzeba zatem 
nieustannie oczyszczać nasz język z tego, co ograniczone, obrazowe 
i niedoskonałe, by nie pomieszać niewypowiedzianego, niepojętego, 
niewidzialnego i nieuchwytnego Boga z naszymi ludzkimi sposobami 

8  Por. T. Węcławski, «Metodologia teologii», Nauka 3 (2004) 109-116.
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wyrażania. Słowa ludzkie pozostają zawsze nieadekwatne wobec tajem-
nicy Boga. Mówiąc w ten sposób o Bogu, nasz język ujawnia wprawdzie 
swój ludzki charakter, ale w istocie odnosi się do samego Boga, chociaż 
nie może wyrazić Go w Jego nieskończonej prostocie”9.

4. Filozoficzne badania nad językiem teologicznym (religijnym)

W niedługiej historii badań nad językiem teologicznym można wymienić 
przynajmniej trzy ogólne tendencje: minimalistyczną, maksymalistyczną 
oraz umiarkowaną. W ten sposób nawiązują one do trzech twierdzeń współ-
czesnej filozofii języka, dla której jest on praktycznym nośnikiem znaczeń, 
zaś rzeczywistość sama w sobie jest niewyrażalna. Dlatego próbuje się roz-
wikłać problem języka konsekwentnie na trzech drogach: 1) sprowadzając 
w sposób absolutny rzeczywistość do języka (dialektyka konstytutywna typu 
heglowskiego, matematyzująca)10; 2) sprowadzając język do rzeczywistości 
(ontologizm heideggerowski lub estetyzujący); 3) albo w sposób względny, 
pojmując język jako znak dążący w nieskończoność ku rzeczywistości, 
którą wyraża11. 

Pierwsza z wymienionych tendencji stoi na stanowisku, że struktury 
pojęciowe są nośnikiem sensu rzeczywistości, i to one nadają sens, treść, 
istnienie rzeczywistości. Uznając naukę za najlepszego reprezentanta pre-
cyzyjnego oraz sprawdzalnego języka12, filozofowie ci skonstruowali 
wzorzec czy też kryterium, dzięki któremu można stwierdzić, które zdanie 
jest poznawczo sensowne, a które nie. Zatem jedynym kryterium, według 
którego można sprawdzić autentyczność rzekomych sądów, jest kryterium 
weryfikowalności (popperowski weryfikacjonizm)13. W odniesieniu do 

9  Katechizm Kościoła Katolickiego (Poznań 1994) nr 42-43.
10  Według tego stanowiska, dla którego reprezentatywną wydaje się być teoria 
L. Wittgensteina I, język jest obrazem świata i jego struktura odpowiada strukturze świata, 
czyli każdemu przedmiotowi i każdej cesze powinno odpowiadać jedno pojęcie. 
11  Por. A. de Muralt, Objawienie i język, w: Obraz Jezusa Chrystusa, tł. M. Fonberg-Rut-
kowska, K. Wróblewska (Warszawa 1970) 40.
12  Zasadniczo za takowy uznawano język fizyki (fizykalizm).
13  Popper twierdzi, że celem nauki jest nie tyle sama prawda, której nie sposób osiągnąć, 
ale zdążanie ku niej za pomocą teorii, które są prawdzie coraz bliższe, a więc posiadają 
wyższy stopień verisimilitude. Chodzi zatem o jakieś uzasadnienie: choć nie możemy 
wiedzieć, ale mamy dobry powód, aby podejrzewać Vs(T1)>Vs(T2), czyli że teoria T1 
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języka teologii powyższa procedura doprowadziła do zakwestionowania jego 
prawdziwości i sensowności. Z czasem wypowiedziom teologicznym przy-
znano jednak charakter emotywny. Język teologiczny byłby językiem o treści 
emocjonalnej, językiem imperatywów i zachęt, ale nie obiektywnych stanów 
rzeczowych. Wittgenstein II, wypracowując pojęcie gry językowej (lan-
guage-game), wskazał, iż istnieje wiele uprawnionych języków, z których 
każdy posiada własną wewnętrzną logikę, podobnie jak każda gra kieruje 
się własnymi regułami; taka sytuacja dotyczyłaby języka teologicznego jako 
specyficznej formy wypowiedzi. Do rozwoju refleksji nad językiem teologii 
przyczynił się Ian Thomas Ramsey. Poszukując związku między językiem 
teologicznym a językiem potocznym, zauważył, że język teologii jest zako-
rzeniony w sytuacji ujawniającej, którą można określić sytuacją otwarcia (di-
sclosure)14. Aby użycie tego języka mogło wywołać pewną nową sytuację, 
niezbędne jest posłużenie się modelami wyposażonymi w indeksy. Zaczyna 
się ona od sytuacji znanych i kontrolowanych, które wywołują w osobie 
jakieś intuicje. Język nie opisuje rzeczywistości transcendentnej jako takiej, 
lecz ją wywołuje. Sytuacja disclosure udziela językowi obiektywności przy 
pomocy modelu obdarzonego indeksem. Indeks (operator) zapewnia wła-
ściwość podjętego kierunku, czyli tego, co powinno się ujawnić, np. pojęcie 
wszechmocy Boga. Modelem wyjściowym będzie jakieś wyobrażenie mocy, 
zaś operatorem będzie pokazywanie coraz większych wyobrażeń o mocy, 
czyli dobieranie modeli, które obrazują moc coraz większą. W prezentowane 
ujęcie wpisuje się koncepcja języka Antona Grabnera-Heidera, który teolo-
gię ujmuje właśnie jako „systematyzację religijnego języka wiary”15. Dla 
Grabnera-Haidera określona „sytuacja życia”, środowisko, czas, stwarzają 
człowiekowi bodźce do reakcji na te doświadczenia. Ten empiryczny stan 
rzeczy (opisywany językiem „świeckim”) w pewnym momencie odkrywa 
przed nim pewną „głębię”, pewne duchowe uwarunkowania, które doma-
gają się oddania ich w jakimś innym języku. Doświadczenie to jest na tyle 
dominujące, że zaczyna obejmować sobą całego człowieka. Staje on niejako 
na przedpolu pewnej religijnej sytuacji wiary. Do tego Czegoś lub Kogoś 

jest lepszym przybliżeniem do prawdy, dysponując większym prawdoupodobnieniem, niż 
teoria T2.
14  Por. A. Bronk, «Charakterystyka języka religii w filozofii analitycznej», Zeszyty Na-
ukowe KUL 16 (3-4; 1973) 36.
15  A. Grabner-Haider, Theorie der Theologie als Wissenschaft, 123.
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odnosi się on, wypowiadając pytanie, które obejmuje całe jego życie, ale 
nie znajduje adekwatnego języka; jedyne co może zrobić, to wypowiedzieć 
ze zdziwieniem słowo „Bóg”. Językowy znak „Bóg”, który stał się odpo-
wiedzią na określoną sytuację, chociaż był już obecny w potocznym języku 
wypowiadajacego, dopiero teraz odnalazł miejsce swego użycia. Mówienie 
jest nie tylko informacją, stwierdzeniem suchych faktów, ale aktualizacją 
mówienia, szczególnym aktem użycia mowy: Sprechakt. Zaczyna się on 
od nieopisanego aktu językowego, pochodzącego od słowa Bóg i prowadzi 
do wypowiedzi: „Boże, wielbię Cię”. Następnym etapem języka wiary są 
relacje, wypowiedzi, orzeczenia w postaci zdań. Mówiący chce poinfor-
mować innych o sytuacji wiary, chce się z innymi skomunikować na bazie 
sytuacji wiary, prowadząc do wypowiedzi: „Bóg jest dobry”. Kolejnym 
krokiem języka wiary są normy wiary brzmiące: „ja powinienem być dobry 
jak Bóg”. W tej koncepcji pierwotnym źródłem języka wiary jest „sytuacja 
otwarcia”. Mogą to być sytuacje cierpienia, szczęścia, radości albo miłości, 
które wierzący odnosi do Boga. Nazywa Boga sensem i celem swego życia. 
W tych sytuacjach człowiek napotyka na granice empirii i zaczyna te granice 
przekraczać16. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje koncepcja 
D. Evansa, nawiązująca do teorii performatywności języka J.L. Austina17. 
Powołując się na język Biblii, Evans stwierdza, że język teologii jest nie 
tylko językiem deskryptywnym, a więc opisującym, ale także językiem auto-
implikatywnym, czyli performatywnym, tzn. stanowi wyraz zachowania się 
człowieka, ma charakter gotowości poddania się bytowi transcendentalnemu, 
który się ujawnia w jakimś doświadczeniu religijnym. Jeżeli Bóg przemawia 
do człowieka za pomocą pewnych zdarzeń, to tym samym zobowiązuje się 
wobec człowieka i ujawnia mu swoją istotę. Takim samym językiem posłu-
guje się człowiek mówiący do Boga. Nie tylko akceptuje on Boże istnienie, 
ale także angażuje się wobec Boga i Jego sprawy w tym języku. Ostatecznie 
koncepcja Evansa zmierza w kierunku języka zaangażowania18. 

16  Por. K. Góźdź, «Wiedza i wiara religijna», Roczniki Teologiczne 63 (2; 2016) 22-24.
17  Austin zauważa, że wypowiedzi performatywne w ogóle nie ‘opisują’ oraz nie ‘zdają 
sprawy’ z niczego i nie konstatują niczego, nie są ‘prawdziwe’ ani ‘fałszywe’, lecz wypo-
wiedzenie danego zdania jest w całości lub części wykonaniem czynności, której z kolei 
nie opisałoby się normalnie jako mówienia czegoś. Zob. J.L. Austin, Jak działać słowami, 
w: Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne (Warszawa 1993).
18  Zob. J. Ladrière, Rede der Wissenschaft – Wort des Glaubens (München 1972) 99-144.
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Jakie nasuwają się wnioski z powyższej charakterystyki dla języka teo-
logii? Język teologii spełnia wszystkie funkcje językowe, o których mówi 
się we współczesnej semiotyce. Dwie główne to: poznawcza (przedstawie-
niowa, opisowa) – są to zdania o charakterze logicznym, prawdziwym lub 
fałszywym; druga – to instrumentalna, gdzie traktuje się język jako przydatne 
narzędzie do osiągnięcia pewnych celów. Nie ma on na celu przekazywanie 
jedynie informacji, ale wywołanie efektu (akt mowy). Jezyk teologii, chociaż 
korzysta z wyrażeń języka potocznego, to w sposób znaczny je modyfiku-
je, zmieniając (najczęściej poszerzając) ich znaczenie. Chociaż posiada tę 
samą strukturę gramatyczną, co język potoczny oraz języki innych nauk, to 
jednak o specyfikuje go transcendentny „przedmiot”. To przede wszystkim 
disclousure sprawia, że język potoczny przestaje być jedynie językiem po-
tocznym, a staje się sytuacją otwarcia na Boga. Ludzkie doświadczenie staje 
się punktem wyjścia do uchwycenia nowych, radykalnie innych wymiarów 
rzeczywistości, co potwierdzała wcześniej disclousure Ramseya. W tym 
momencie „siła nazwania” słowa nie maleje, ale pogłębia się, zyskując 
nowe, nieporównywalne z niczym znaczenie. 

Według drugiej koncepcji, ontologizującej typu heideggerowego, języ-
ka jako takiego właściwie nie ma – w tym sensie, że M. Heidegger zrywa 
z tradycyjnie rozumianą pojęciowością jako restrykcyjną metodą limitowa-
nia sensów. Filozof z Freiburga rozróżnia: język (Sprache) i mowę (Rede). 
Język to narzędzie służące do realizacji pewnej tkwiącej u podstaw jeste-
stwa możliwości: mowy, która, będąc egzystencjałem, tj. czymś, co czyni 
z bycia jestestwa egzystencję, czyli otwarty i samoprojektujący się ruch, 
ekstatyczne bycie-w-świecie. Wypowiedź staje się „miejscem” prawdy jako 
nieskrytości bycia. W wizji Heideggera mowa zostaje ostatecznie ujęta 
metaforycznie, jako „domostwo bycia”, w którym mieszka człowiek19. Tej 
koncepcji wyraźnie hołduje język teologii R. Bultmanna, który sprowadza się 
do zaprzeczenia właściwego charakteru objawienia chrześcijańskiego, jego 
wcielenia w język. Bultmann odmawia językowi możliwości adekwatnego 
wyrażania myśli o tym, co jest. Sąd realizujący się w wypowiedzi spro-
wadza się jedynie do przylgnięcia egzystencjalnego20, transcendentnego, 

19  M. Lubecki, «Kwestia języka w filozofii Martina Heideggera», Argument. Biannual 
Philosophical Journal 2 (3; 2013) 358.
20  Por. M. Czajkowski, Egzystencjalna lektura Biblii (Lublin 1993).
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całkowicie heterogennego w stosunku do języka, w który nie może ono 
w żaden sposób się wcielić. Owo przylgnięcie jest całkowicie niekontrolo-
walne, nie dające się wypowiedzieć, a w konsekwencji nieprzekazywalne 
przy pomocy obiektywnego języka. 

Trzeci model to model inkarnacyjny, który należałoby rozwinąć. Jeśli 
przyjąć, że „tylko Bóg mówi dobrze o Bogu”, to należy się także zgodzić 
ze słowami Atenagorasa, iż ”każdy sądzi, że wie o Bogu, nie z Boga, lecz 
z samego siebie”. Obie wypowiedzi w równym stopniu wskazują na rzeczy-
wiste źródło naszego języka o Bogu, którym jest Jezus Chrystus, odwieczne 
Słowo Boże. On w swoim człowieczeństwie stanowi najpełniejszą i jedyną 
„poznawalność Boga” (die Erkennbarkeit Gottes)21, jedyny i własciwy „ję-
zyk o Bogu”. Jak słusznie zauważa K. Barth, objawienie Boże jest tożsame 
z „wydarzeniem” Jezusa Chrystusa. Nie jest ono po prostu dane jak gdyby 
było własnością ludzi i pozostawało pod ich kontrolą; jest ono przede wszyst-
kim wydarzeniem, w którym Bóg manifestuje i prezentuje ludziom Siebie, 
pozostając jednocześnie ukrytym w suwerenności swego boskiego bycia22. 

Model inkarnacyjny języka eksponuje specyficznie teologiczny jego 
sens. Jeśli język teologii ma wypowiedzieć Boga, to przedrostek „wy-” 
wskazuje na źródło wypowiedzi, jak i na jej cel. W tym sensie – zauważa 
J.L. Marion – theos wymierza ludzkiej logice teo-logii cios. O wyjątkowości 
jezyka teologii decyduje Wcielenie Słowa, które zaciera w sobie samym 
odległość między wypowiadającym się mówcą a znakiem, a dalej między 
znakiem a desygnatem. Chrystus nie mówi słowa, lecz mówi o sobie: Sło-
wo, i dlatego wypowiada się w całej pełni. Mówi o sobie i wszystko zostaje 
powiedziane, w najpełniejszym stopniu stanowi ucieleśnienie dictum. Wy-
powiada się w ludzkich słowach, nie dlatego, że je mówi, ale wypowiada 
się w nich, ponieważ jest na nie wystawiony, tak jak się wy-stawia na czyjąś 
opinię, a jeszcze bardziej na niebezpieczeńtwo pomyłki. Chrystus-Słowo 
wypowiadając nasze słowa, dokonuje powtórego wcielenia23, sprawiając, że 

21  Zob. K. Barth, Church Dogmatics, II/1 (Edinburgh 1956–75).
22  Por. tenże, Church Dogmatics, I/1, 169, 174, 315–25; II/2, 54–7, 179–203. Por. także: 
M. Cortez, «What does it mean to call Karl Barth a “christocentric” theologian?», Scottish 
Journal of Theology 60 (2; 2007) 7.
23  Niekiedy mówi się też o trzech stopniach wcielenia (np. Wincenty Granat): 1. w mo-
mencie przejęcia przez Słowo ludzkiej natury, 2. w akcie wypowiadania przez Słowo 
ludzkich słów, 3. na poziomie uprawianej teologii. 
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odtąd język (słowo) będzie nas konstytuowało, bardziej cieleśnie niż nasze 
ludzkie ciało. Jego wcielenie w nasze słowa uzyskuje w nich nową niewypo-
wiadalność, ponieważ pozwala się wymówić tylko poprzez ruch wcielenia, 
wcześniejszy od naszych słów, a więc nasze świadectwo. Żadne nasze słowo 
nie może dosięgnąć jednak desygnatu, który jednak sam wychodzi do nas, 
jeszcze przed naszymi słowami, pokazujac w ten sposób, że poprzez swoją 
wspaniałomyślność podwójnego wcielenia i swobodę oddaje się naszemu 
mówieniu. Jest niewypowiadalne, ale nie jak zbyt wysoka nuta, której nie 
można wyśpiewać z powodu niedostatków mowy, lub jak nieznośna myśl 
z otchłani, która odsłania trwogę przed wzburzonymi falami swej boskości. 
Nie chodzi tu bowiem o myśl, ale o desygnat, którego porządek przekracza 
mowę i sens. Chodzi o Theos. Słowo mówi o sobie, zamieszkując na chwilę 
w naszej paplaninie, ale chce w niej przebywać jako desygnat, ponieważ 
takie otrzymuje od Ojca polecenie i pełnomocnictwo. Ojcowskie milczenie 
dopełnia się w Nim jako Słowie, dlatego porzez wcielenie Słowo ma prawo 
mówić nie tylko o sobie, nie tylko otrzymane przesłanie, ale także Mówcę, 
który wraz z Nim to przesłanie wypowiada – Verbum Dei. Słowo wypowia-
da Ojca, pozwala się Jemu wypowiadać właśnie jako Słowo. Słowo może 
mówić o sobie, ponieważ bezwarunkowo siebie daje – wychodząc od Ojca 
i powracając do Niego całkowicie należy do Niego. Pozwala się wypowie-
dzieć Ojcu, tak jak pragnie w posłuszeństwie i uniżeniu pełnić Jego wolę, aż 
po ostatnie tchnienie/słowo na krzyżu. Teologiczny dyskurs o takim Słowie 
staje się uprawniony, a więc możliwy, tylko pod warunkiem, że przyjmie 
na siebie i poniesie konsekwencje tego, ku czemu zamierza sięgać. Kiedy 
słowo oddziaływuje poza obrębem przedmiotów dostępnych z góry założe-
niom metodologicznym. A więc kiedy teologia jako logos Logosu nie będzie 
manipulować, stosować proceduralną przemoc, kiedy nie będzie chciała 
wyprzedzać Logosu. Jedynie Mowa, która pozwala się wypowiedzieć, jest 
w stanie zapewnić ważność oraz świeżość odnoszącego się do niej logosu. 
Teologia to logos, który zapewnia sobie ważność jako mowa Boża, dokładnie 
w takiej mierze, w jakiej pozwala się w sobie wypowiedzieć Logosowi jako 
Temu, który jako jedyny wie, jak się wypowiedzieć. 

Model inkarnacyjny pozwala z jednej strony odrzucić radykalny apofa-
tyzm, który   unieważnia wszelkie „znaczące treści” (zaprzeczając „odsłonię-
ciu” Bożego samoobjawienia), a z drugiej – uznaje za błędną systematyzację 
w teologii, opierającą się na koncepcjach, gdzie „reszta” systemu zostaje 
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„logicznie” wydedukowana (zaprzeczając „zasłonięciu”)24. Chroni język 
przed abstrakcyjną konceptualizacją, ludzkim roszczeniem bądź idolatrią. 
„W Jezusie Bóg jest [teologia] nie tyle słowem czy systematyczną zasadą, 
ale rzeczywistością oraz prima veritas, która samą siebie ustawia na czele 
wszystkich innych myśli oraz wytycza im konkretne kierunki i treści”25. 
Zatem prima veritas teologii odsyła do konkretnego i historycznego wyda-
rzenia: życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, poświadczo-
nego w Słowie Bożym i objaśniającej jego sens Tradycji. Wydarzenie to 
stanowi dynamiczne centrum teologii, które posiadając swoje własne ratio, 
podporządkowuje całą chrześcijańską egzystencję jego normie26. 

Żeby uchronić ową intuicję, wyrażającą model inkarnacyjny, przed 
zarzutem braku ścisłości lub sprowadzenia jej do pięknej, aczkolwiek ży-
czeniowej metafory, należy przesunąć refleksję z poziomu teologicznego na 
bardziej metodologiczny. Przydatne okazuje się tutaj rozróżnienie między 
hermeneutycznym i transcendentalnym podejściem do współczesnej teori 
języka. Wyodrębnienie to opiera się na dwóch odmiennych interpretacjach 
stosunku między doświadczeniem a językiem. Teologia transcendentalna 
odwołuje się do doświadczenia religijnego, które stanowi podstawę sformu-
łowań wiary oraz wypowiedzi doktrynalnych. Jest to podejście, w którym 
język traktuje się wyrażeniowo, tzn. sformułowania doktrynalne są wypowie-
dziami, które wyrażają podstawowe doświadczenie religijne. Na przełomie 
XIX i XX wieku, ówcześni teologowie postrzegali doświadczenie religijne 
jako znacznie bardziej podstawowe niż doktryna religijna, uznawali doktrynę 
za zwykłe wyrażenie językowe doświadczenia religijnego. Stąd twierdzili, 
iż sformułowania doktrynalne mogą być wymienione na inne, równoważne 
sformułowania. Podejście hermeneutyczne odnosi się krytycznie do tego 
poglądu. Wyrażeniowa wizja języka (także doktryny) banalizuje stopień, 
w jakim język nie tylko wyraża, ale stanowi również doświadczenie. Język 
teologiczny nie tylko wyraża, ale w nie mniejszym zakresie konstytuuje do-
świadcznie religijne. Nie brakuje dziś opinii, że religię należy rozumieć nie 
tylko jako zjawisko ekspresyjne, co raczej – językowo-kulturowe. W świetle 
Objawienia teologia winna zatem objaśnić hermeneutyczną konstrukcję 
24  Por. tenże, Church Dogmatics, I/2, 868 n.
25  Tenże, Church Dogmatics, IV/3.1, 552.
26  Por. N. Lash, Pytanie o Boga. Świętość, mowa i milczenie, tł. J. Ruszkowski (Poznań 
2009) 67.
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świata przeżywanego i artykułowanego w formie językowej. Poświadcza tym 
samym nowy sposób poznania teologicznego oraz tłumaczy istnienie czło-
wieka w otaczającym go świecie. Wychodząc od Słowa, zapośredniczonego 
(historycznie, językowo, symbolicznie, przez wytwory kultury) dochodzi 
do słowa, do sensu i refleksji, dokonując nieustannej egzegezy wszelkich 
znaczeń, które pojawiają się w świecie i kulturze, a także negocjowania ich 
ideologicznych zniekształceń27. 

Opisywany model inkarnacyjny implikuje ponadto interpretację au-
gustynowej relacji verbum interiun-verbum exercitus, opartą na wykładni 
nauki o Trójcy Świętej. Biskup z Hippony nawiązuje do stoickiej różnicy: 
wewnętrzne słowo (logos endiathetos) i zewnętrzne słowo (logos prophori-
kos). Logos endiathetos opisuje ukrytego Boga, logos prophorikos zapowiada 
manifestującego się Boga. Augustyn przyrównuje boski Logos do wewnętrz-
nej mowy duszy, a więc myślenia jako mówienia-sobie. Myślenie przebiega 
przez wewnętrzne słowo, spontanicznie wytworzony akt rozumienia. Tak 
więc, słowo (verbum exercitus) jest uformowane i kształtowane w myśle-
niu (verbum interius)28. Między myśleniem, a właściwiej, rozumieniem 
i jego formą językową zachodzi tożsamość, podobnie jak między Ojcem 
i Słowem, które od Niego pochodzi. Tożsamość Ojca i Syna ilustruje zatem 
tożsamość wyrażania i wyrażenia. Fakt, że druga osoba Trójcy jako Verbum 

27  P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka, tł. K. Tarnowski, w: tenże, Egzystencja i her-
meneutyka. Rozprawy o metodzie, S. Cichowicz (Warszawa 1975) 146. W kontekście teorii 
interpretacji tekstu P. Ricoeur stwierdza: „Sens tekstu nie kryje się za tekstem, lecz stoi 
przed nim. Sens nie jest czymś ukrytym, lecz czymś odsłoniętym. Przedmiotem rozuminia 
jest nie sytuacja, w jakiej tekst powstał, lecz jego odniesienie do świata możliwego, dzięki 
nieostensywnej referencji tekstu. Rozuminie nie dotyczy w żadnej mierze autora i jego 
sytuacji. Jest ono nakierowane na obraz świata odsłonięty przez referencję tekstu. Rozumieć 
tekst to podążać za jego ruchem od sensu do referencji: od tego, co zostało powiedziane, 
do tego, o czym mówi. Pośrednicząca rola, jaką w tym procesie odgrywa analiza struktu-
ralna, polega zarazem na usprawiedliwieniu obiektywnego i skorygowaniu subiektywnego 
nastawienia wobec tekstu”. P. Ricoeur, Teoria interpretacji: dyskurs i nadwyżka znaczenia, 
tł. K. Rosner, w: tenże, Język, tekst, interpretacja. Wybór pism (Warszawa 1989) 178-9.
28  Zob. M. Oliva, Das innere Verbum in Gadamers Hermeneutik (Tübingen 2009); 
A. Wierciński, The hermeneutic retrieval of a theological insight: verbum interius, 
w: Between the Human and the Divine: Philosophical and Theological Hermeneutics, 
A. Wierciński (Toronto 2002) 12; G. Barth, Między Verbum Dei a verbum interius. Augu-
styna zwrot hermeneutyczny a teologiczny dyskurs o Bogu, w: Racjonalność wiary, „Studia 
Theologiae Fundamentalis” 3(2012) 201-214.
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Dei dzieli tę samą naturę z Bogiem Ojcem, prowadzi Augustyna, a nastepnie 
Gadamera, do sformułowania wniosku, że wewnętrzne słowo jest tożsame 
z myślą. Słowo Boże, które jest z Boga na początku i które jest tożsame 
z Bogiem (J 1, 14), i które wychodzi od Boga, aby wkroczyć w historię, 
stanowi model inkarnacyjnego i procesowego charakteru języka. „Jedność 
Słowa – powie niemiecki filozof – objaśniająca się w wielości słów pozwala 
nadto uwidocznić coś, czego nie wyczerpują istotowe związki logiczne i co 
nadaje językowi procesowy charakter; proces konceptualizacji”29. Bóg Syn 
manifestuje doskonałość odwiecznego Logosu, zaś Wcielenie manifestuje 
swoją historyczność. Verbum Dei, będąc wydarzeniem, jest słowem, które 
nie tylko opisuje rzeczywistość, ale kreuje ją. Model ten stanowi awans 
chrześcijańskiej teologii nad greckim logosem. Rodzi się coś nowego: cen-
trum języka, w którym dopiero pośrednictwo wydarzenia inkarnacji osiąga 
jego pełną prawdę.

Model inkarnacyjny języka wskazuje na jeszcze jedną istotną jego funk-
cję. Wewnętrzna jedność myślenia i mówienia-sobie, która odpowiada try-
nitarnemu misterium inkarnacji, oznacza, że wewnętrznego słowa ducha nie 
kształtuje akt refleksji, jako taki. Kto o czymś myśli, tzn. mówi sobie, ten ma 
przez to na myśli to, co myśli, rzecz30. Kiedy myślimy słowo, nasz umysł 
nie zwraca się wstecz ku własnemu myśleniu, lecz ku rzeczy, o której myśli. 
Myślenie poszukujące swego wyrazu nie odnosi się zatem do ducha, lecz 
do rzeczy31. Verbum interius stanowi der Sachverhalt myśli. Nie jest ono 
jednak odniesione do określonego języka i nie ma charakteru konkretyzowa-
nia się słów, które wyłania pamięć, lecz jest domyślanym do końca stanem 
rzeczy. Ten „do końca domyślany stan rzeczy”, a zatem actus exercitus, 
żyje w owym rozumieniu wymaganego dialogu. W actus exercitus wyraz 
wewnętrznego znaczenia w pełni dopiero się realizuje. Wykracza więc poza 
to, co było wyrażone słownie, i obejmuje również to, co zostało powiedziane 
i zrozumiane. Znaczenie to nie obejmuje tylko zakomunikowania tego, co 
zostało powiedziane, ale także jak zostało wyrażone. Wewnętrzne słowo, 
kiedy przybiera postać konkretnego języka, wyraża się nie w taki sposób, 
jak faktycznie istnieje, ale tak, jak może być dostrzeżone czy usłyszane. 
29  H.G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tł. B. Baran (War-
szawa 2007) 576.
30  Por. tamże, 574.
31  Por. tamże, 575.
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Oczywiście identyczność myślenia i konkretnego słowa ludzkiego nigdy nie 
może się powieść co – zdaniem Augustyna – wskazuje na granicę analogii. 
Słowo Boga oznacza doskonałe samopoznanie Boga. Ludzkie słowo nie 
rozporządza porównywalnym samoposiadaniem. Ludzkie słowo korzysta 
zawsze z niewyraźnej wiedzy, czegoś nieokreślonego w naszym umyśle, 
aby dopomóc myślom w ich wyrazie. To „coś nieokreślonego w naszym 
umyśle” wynika z nieskończonego formowania. 

Jakie wnioski nasuwają się w stosunku do języka w świetle modelu in-
karnacyjnego? Najpierw trzeba powiedzieć, że hermeneutyczny pogląd Au-
gustyna na język wskazuje na możliwości naszej wiedzy o Bogu. Analizuje 
on naturę języka jako medium, przez które mamy dostęp do teologicznych 
tajemnic. Jednocześnie bezsilność ludzkiego słowa zostaje skonfrontowana 
z mocą verbum Dei. Jedynie dzięki łasce Bożej, a szczególnie inkarnacji 
Słowa, naturalna ludzka zdolność językowa zostaje odnowiona. Jednocząc 
naturę Boską i ludzką w Verbum, Chrystus przezwyciężył nieodpowiedniość 
(niedoskonałości) ludzkiego języka. Logos nie jest a-temporalnym duchem, 
ale wydarzeniem: pojawieniem się słowa z aktu rozumienia. 

We wskazanej perspektywie myślenie i język są niepodzielne. 
Przedmiot rozumienia jest zawsze determinowany przez jego językową 
naturę. Forma językowa i treść przekazu nie dają się oddzielić. Iden-
tyczność myślenia z jego językową formą przejawiania się dowodzi, 
iż sensu słowa nie da się oddzielić od procesu jego głoszenia32. Model 
inkarnacyjny przestrzega przed przyjmowaniem znaków językowych 
za coś ostatecznego33. Są one tylko niedoskonałym przekładem, zda-
nym na dalszy proces mówienia. Wymagają dalszego dialogu opartego 
na dialektyce pytania i odpowiedzi. Nasze ludzkie słowo zawsze jest 
potencjalne, jest formowalne, a nie uformowane. Słowo to z istoty nie 
wyrazi w pełni tajemnicy Bożej. Ta jego istotowa niepełność sprawia, 
że słowo ludzkie, nie jest, jak Boże, jedno jedyne, lecz z konieczności 
musi istnieć wiele słów. Mamy wtedy do czynienia z polifonią głosów 
odnoszących się do Boga. Słowo to kieruje się ku rzeczy, ale nie może 

32  Por. H. G. Gadamer, Prawda i metoda, 576. 
33  K. Jaspers powie: „Bóg bliski jest niezbędny dla skończonych istot, ale istnieje tylko 
w szyfrach. […] Gdy zaczynają być traktowane jako cielesna realność Boga, szyfry wkrótce 
jawią się jako wielość bogów, dlatego też są nieprawdziwe i stanowią przedmiot zabobonu”. 
K. Jaspers, Wiara filozoficzna a Objawienie, 620.
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ogarnąć jej sobą jako całości. Dlatego myślenie przechodzi do ciągle no-
wych koncepcji i w zasadzie w żadnej nie spełnia się całkowicie. 

***
Trzy krótkie, aczkolwiek dosadne, myśli niech posłużą jako puenta 

naszej refleksji nad dzisiejszym językiem teologii:

„Niech życzliwy czytelnik powstrzyma się od rozważania każdego z moich 
słów ze złotą skalą, niech raczej wydobywa perełki tutaj czy tam, jeśli jakąś 
napotka.” H.U. von Balthasar.

„Obecnie jeszcze tylko teologia może zapewnić intelektualną frajdę, ponie-
waż potrafi przeskoczyć między małymi i wielkimi słowami. Jej wielkość 
kryje się między aktem zaufania a podejrzliwością, zaufania wobec objawia-
jącego i dającego się Boga jako zapamiętanego i niczym nieuwarunkowane-
go czynu Boga, a krytyką jego przyjęcia przez wiarę człowieka w zawiłości 
jego egzystencji.” J-L. Marion.

„Obecny kryzys (także teologii) nie jest po prostu kryzysem języka, który 
stał się niezrozumiały, jest to kryzys myślenia.” C. Geffré.
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Odczarowanie świata czy epoka postsekularna? 
Pobożność ludowa w kontekście globalnej 

pentekostalizacji chrześcijaństwa

26 marca 2016 r. ukazało się wielkanocne wydanie niemieckiego tygo-
dnika „Der Spiegel”. Na okładce tego numeru zostały umieszczone różnego 
rodzaju symbole i obrazy religijne, którym towarzyszył duży napis: „Der 
gefährliche Rückkehr der Religionen. Der Missbrauchte Glaube” (Niebez-
pieczny powrót religii. Wykorzystana wiara). Niemieccy dziennikarze podjęli 
w tym wydaniu pisma problem niektórych współczesnych zafałszowanych 
form religii, które prowadzą do wojny, przemocy, fanatyzmu i fundamen-
talizmu religijnego. 

Tygodnik „Der Spiegel” podkreśla, że na naszym kontynencie różne 
wyznania chrześcijańskie są w zdecydowanym odwrocie. W zsekula-
ryzowanych społeczeństwach Europy religia chrześcijańska traci na 
znaczeniu – coraz rzadziej jest wykorzystywana do objaśniania istoty 
świata i sensu życia człowieka. Chrześcijańskie budynki sakralne są 
coraz częściej zamykane, burzone, przekształcane na hotele czy restau-
racje. W wielu krajach europejskich większość mieszkańców stanowią 
dzisiaj ateiści, agnostycy lub osoby obojętnie religijnie. Coraz bardziej 
wpływową grupą religijną na naszym kontynencie stają się natomiast 
muzułmanie1. 

1  Por. G. Davie, Religion in Modern Europe: A Memory Mutates (Oxford 2000); G. Dalla 
Torre, Europa. Quale laicità? (Cinisello Balsamo 2003); J. Ratzinger, J. Habermas, Etica, 
religione e stato liberale (Brescia 2005); J. Malik, Mobilisierung von Religion in Europa 
(Bern 2010); C. Ibán Iván, Europa, diritto, religione (Bologna 2010); Consiglio Conferenze 
episcopali d’Europa, Religione e diversità culturale: sfide per le Chiese cristiane in Europa. 
Religion and cultural diversity: challenges for the Christian Churches in Europe (Bologna 
2015); Ch. Joppke, The Secular State Under Siege: Religion and Politics in Europe and 
America (Cambridge 2015).
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Skutki tego procesu widać bardzo wyraźnie w samej stolicy 
Unii Europejskiej. Obecnie jedną czwartą mieszkańców Brukseli sta-
nowią wyznawcy islamu. Znakomita większość Brukselczyków jest 
formalnie chrześcijanami, którzy najczęściej nie praktykują już swojej 
religii. O wielu z nich można powiedzieć, że są tzw. chrześcijanami kul-
turowymi, którzy nie wierzą w Boga osobowego, ale akceptują wartości 
chrześcijańskie i zdobycze cywilizacji zachodniej, ukształtowanej na 
fundamencie Ewangelii.

W sensie kulturowym dominującą religią w Brukseli pozostaje wciąż 
chrześcijaństwo. Gdy chodzi natomiast o praktyki religijne i obrzędy, 
obecnie najważniejszym wyznaniem staje się islam. Wydaje się, że liczba 
muzułmanów uczestniczących w piątkowych modlitwach w meczetach, 
w wielkiej metropolii brukselskiej, przewyższa liczbę wszystkich chrześci-
jan różnych wyznań, którzy gromadzą się w niedzielę w tym mieście na 
nabożeństwach w swoich świątyniach. 

Przywiązanie do wiary większości muzułmanów europejskich ko-
responduje z odrodzeniem religijnym w innych częściach świata, gdzie 
religie ukazują właśnie swoją nową siłę i powodują wiele dobrego. Dają 
ludziom oparcie, szczęście, spełnienie. A całym społeczeństwom zapewnia-
ją podstawę wspólnoty. Niestety, bardzo często współczesne odrodze-
nie religijne przybiera także postać irracjonalną, fundamentalistyczną 
i połączoną z różnymi skrajnymi prądami politycznymi, które wykorzystu-
ją wierzenia religijne do usprawiedliwienia wojny, gwałtu i przemocy. 
Najlepszą egzemplifikacją tego trendu jest współczesny fanatyzm islamski 
i idea dżihadu.

W jaki sposób można dzisiaj wypracować rzetelną diagnozę obecnego 
etapu rozwoju religii na świecie? Czy można określić nasz obecny czas jako 
epokę odczarowania świata i postępującej sekularyzacji? A może żyjemy już 
w epoce postsekularnej? Na czym polega globalny proces pentekostalizacji 
chrześcijaństwa? W jaki sposób wpływa on na interpretację prawd wiary 
i moralności? Na jakim etapie dziejów znajdujemy się obecnie, gdy chodzi 
o rozwój różnego rodzaju denominacji chrześcijańskich? Jak bronić dzisiaj 
tożsamości katolickiej w kontekście planetarnego uzielonoświątkowienia 
religii chrześcijańskiej?
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1. Od Maxa Webera do Jürgena Habermasa

Adekwatna diagnoza obecnego etapu rozwoju chrześcijaństwa i innych 
religii wymaga podejścia interdyscyplinarnego. Z pewnością jest konieczne 
zaangażowanie m.in. filozofii języka, żeby wypracować odpowiednie poję-
cia, które rzetelnie opiszą dzisiejszą kondycję religijną i duchową. Austriacki 
filozof Ludwig Wittgenstein twierdził, że granice naszego języka wyznaczają 
granice nasze świata (Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen 
meiner Welt). W pewnym sensie nie istnieje to, czego nie nazywamy. Obser-
wacja Wittgensteina dotyczy także zjawisk życia religijnego. Nowe procesy 
związane z rozwojem różnych form życia religijnego na świecie wymagają 
nowych pojęć i adekwatnych interpretacji także na poziomie semantycznym. 
Wydaje się, że istnieje dzisiaj duży problem z tym, żeby właściwie opisać 
wiele nowych zjawisk religijnych, z którymi mamy do czynienia.

W 1917 r. socjolog Max Weber wprowadził do języka niemieckiego 
pojęcie „odczarowania świata” (die Entzauberung der Welt)2. Jego zda-
niem, rozwój nauki i techniki oraz racjonalizacja rzeczywistości w epoce 
nowożytnej doprowadziły do stopniowego zaniku znaczenia sił i mocy, 
które w poprzednich epokach historycznych miały charakter tajemniczy, 
nieznany, nadprzyrodzony. To one decydowały w przeszłości o losach świata 
i człowieka. Przez tysiąclecia ludzkość potrzebowała magii, duchów i religii, 
żeby wytłumaczyć świat i sprawować nad nim władzę. 

Wraz z nowożytną rewolucją naukowo-techniczną można panować nad 
wszystkimi rzeczami dzięki nauce i technice. Wcześniejsza interpretacja 
religijna czy magiczna przestała być potrzebna. Weber nazwał ten proces 
odczarowaniem świata. Bardzo podobnie interpretował to zjawisko niemiec-
ki poeta Friedrich Schiller, który mówił w jednym ze swoich wierszy pt. 
Die Götter Griechenlandes („Bogowie Grecji”) o naturze, która została od-
bóstwiona, pozbawiona wymiaru sakralnego – die entgötterte Natur („natura 
odbóstwiona”). W ostatnich dziesięcioleciach odczarowanie świata stało się 
metaforą procesu sekularyzacji i dechrystianizacji.

W 2001 r., z okazji otrzymania Nagrody Pokojowej Księgarzy Nie-
mieckich, wybitny filozof Jürgen Habermas wygłosił szeroko komentowa-
ne w świecie przemówienie pt. Wierzyć i wiedzieć. W swoim wystąpieniu 

2  Por. M. Weber, Wissenschaft als Beruf (München 1919).
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niemiecki myśliciel postawił pytanie o miejsce religii i dziedzictwa religij-
nego w dzisiejszych czasach. To właśnie w tym wykładzie została wpro-
wadzona do światowej domeny publicznej kategoria „społeczeństwa post-
sekularnego” na oznaczenie świeckich społeczeństw Zachodu, w których 
procesy sekularyzacyjne współistnieją z wrażliwością religijną wielu ludzi 
– drga w nich „religijna struna”. 

Habermas podkreśla, że mówiąc o „społeczeństwie postsekularnym”, nie 
chodzi mu o sam fakt, że obecnie religia odnajduje swoje miejsce w coraz 
bardziej świeckim środowisku i że społeczeństwo w dalszym ciągu poważnie 
traktuje istnienie różnego rodzaju wspólnot religijnych. Niemiecki filozof 
idzie dalej. Jego zdaniem, współczesne społeczeństwa postsekularne cy-
wilizacji zachodniej przenika świadomość, że „modernizacja świadomości 
publicznej” ogarnia tak mentalność religijną jak i świecką, prowadząc do 
ich wzajemnej transformacji i współistnienia. 

Habermas określa się mianem człowieka „pozbawionego religijnego 
słuchu”. Przez wiele lat prezentował negatywne podejście do religii. Uważał, 
że powszechna solidarność między ludźmi możliwa jest dzięki rozumowi 
komunikacyjnemu działającemu w moralnych dyskursach. Do 2001 r. nie-
miecki filozof głosił tezę, że w dzisiejszym świecie funkcje religii powin-
na przejąć moralność ugruntowana i zracjonalizowana przez dialog3. Po 
2001 r. Habermas twierdzi, że religia i idee świata nowożytnego nie wy-
kluczają się, przeciwnie – powinny się uzupełniać. Gdy grzech zmienił się 
w winę – mówił Habermas – a wykroczenie przeciwko Boskim przykaza-
niom w uchybienie prawom ludzkim – coś zostało utracone”4. W perspekty-
wie niemieckiego filozofa, współczesne społeczeństwa demokracji liberalnej 
nie są zupełnie świeckie, lecz są społeczeństwami postsekularnymi, czyli 
takimi, „gdzie w otoczeniu wciąż podlegającym sekularyzacji nadal istnieją 
wspólnoty religijne”5.

Diagnoza Habermasa mówi bardzo wyraźnie o załamaniu się proce-
su sekularyzacji jako czegoś koniecznego i nieodwracalnego. W kwietniu 
2016 r. Giandomenico Mucci stwierdził na łamach prestiżowego włoskie-
go dwutygodnika „La Civiltà Cattolica”, że potrzeba Boga – na poziomie 

3  Por. Z. Krasnodębski, «Społeczeństwo postsekularne», Znak 561 (3; 2002) 8.
4  J. Habermas, «Wierzyć i wiedzieć», Znak 567 (9; 2002) 17.
5  Tamże, 11.
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indywidualnym i społecznym – jest faktem zakorzenionym także w obecnej 
fazie rozwoju nowożytności. Świadczy o tym niezaprzeczalne przebudzenie 
religijne, które zadziwiło i rozczarowało teoretyków sekularyzacji6. Mamy 
dzisiaj rzeczywiście do czynienia ze zmierzchem paradygmatu, zgodnie 
z którym nowoczesność jest sprzeczna z religią. Na naszych oczach wyczer-
pała się globalna teoria sekularyzacji. Okazało się, że proces modernizacji 
społeczeństw nie musi iść koniecznie w parze z wyparowaniem religijności. 
Śmierć teorii globalnej sekularyzacji nie oznacza jednak zaniku procesów 
sekularyzacyjnych. Sekularyzacja religii jest dzisiaj często zastępowana 
pluralizmem religijnym i skrajnie indywidualnym podejściem do różnych 
form religijności. 

2. Globalny charakter pentekostalizacji

Na początku XXI w. nasz świat jest nie tyle odczarowany w kategoriach 
Maxa Webera, ile postsekularny w duchu Jürgena Habermasa. Gdy chodzi 
o chrześcijaństwo, potwierdza taką diagnozę globalny proces pentekosta-
lizacji, czyli uzielonoświątkowienia religii chrześcijańskiej. W czym tkwi 
jego istota? „Pentekostalizacja (ang. Pentecostalization, niem. die Pente-
kostalisierung, wł. pentecostalizzazione) oznacza niezwykle szybki wzrost 
liczebny różnego rodzaju wspólnot stricte zielonoświątkowych oraz pro-
ces stopniowego przekształcania wielu innych chrześcijańskich kościołów 
i związków wyznaniowych w jedną uniwersalną odmianę chrześcijaństwa 
charyzmatycznego w wymiarze globalnym. Dynamiczny i ogólnoświatowy 
proces pentekostalizacji chrześcijaństwa jest nazywany często «uchary-
zmatycznieniem» religii chrześcijańskiej lub narodzinami chrześcijaństwa 
pentekostalnego, charyzmatycznego lub ewangelikalnego”7.

Jakie są konsekwencje pentekostalizacji, czyli uzielonoświątkowienia 
religii chrześcijańskiej? Przede wszystkim następuje gwałtowny wzrost 
liczebny wspólnot zielonoświątkowych w wielu krajach świata. Szczególnie 
w Afryce czy Ameryce Południowej, na gruncie tradycyjnych kościołów 
chrześcijańskich, rodzą się nowe wspólnoty, związki wyznaniowe lub sekty 

6  Por. G. Mucci, «Il bisogno di Dio», La Civiltà Cattolica 3980 (8; 2016) 182-186.
7  A. Kobyliński, «Etyczne aspekty współczesnej pentekostalizacji chrześcijaństwa», 
Studia Philosophiae Christianae 50 (3; 2014) 93-94.
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o charakterze charyzmatycznym i zielonoświątkowym. Proces głębokiej 
transformacji na poziomie głoszonej doktryny czy praktykowanych form 
życia religijnego dokonuje się także wewnątrz tradycyjnych kościołów 
chrześcijańskich. Tak rozumiana pentekostalizacja dotyczy obecnie Kościoła 
katolickiego na całym świecie oraz zdecydowanej większości denominacji 
protestanckich (anglikanizmu, luteranizmu, wspólnot episkopalnych, me-
todystycznych i baptystycznych, tzw. wolnych kościołów chrześcijańskich 
itp.).

Rozwój wspólnot pentekostalnych jest niezwykle gwałtowny. Staty-
styki mogą przyprawić o zawrót głowy. Ruch zielonoświątkowy narodził 
się w Stanach Zjednoczonych w 1901 r. Po 100 latach rozwoju wspólnoty 
zielonoświątkowe na świecie liczyły 100 milionów wyznawców. Gwałtow-
ny rozwój nastąpił w ostatnich kilkunastu latach. Obecnie szacuje się, że 
mamy już 700-800 milionów chrześcijan zielonoświątkowych, a w 2025 r. 
będzie to już miliard. Gdy chodzi o rzeczywiste praktykowanie religii, a nie 
tylko formalną przynależność kościelną, już dzisiaj zielonoświątkowcy są 
największym wyznaniem chrześcijańskim. Co więcej, z roku na rok ich 
przewaga będzie rosnąć.

W Afryce czy Ameryce Południowej bardzo często parafie katolickie 
nie wytrzymują „konkurencji” ze wspólnotami pentekostalnymi, które rodzą 
się jak grzyby po deszczu. Żeby nie tracić wiernych, katolicy przyjmują 
zielonoświątkowe metody ewangelizacji, które są bardzo skuteczne. Według 
badań Gordon–Conwell Theological Seminary w Bostonie, mamy obecnie 
45 tys. różnych chrześcijańskich kościołów i związków wyznaniowych – 
w znakomitej większości zielonoświątkowych. Co 10 godzin jest zakładany 
na świecie nowy kościół. Do niedawna Brazylia była prawie całkowicie 
katolicka. Dzisiaj katolicy brazylijscy stanowią już tylko 60% mieszkań-
ców. Niedługo największym wyznaniem religijnym staną się w tym kraju 
chrześcijanie zielonoświątkowi.

Główną przyczyną gwałtownego wzrostu wspólnot pentekostalnych jest 
niezwykła atrakcyjność nowych form religijności, które oferują. Propozycja 
ruchu pentekostalnego nawiązuje do podstawowych potrzeb człowieka: 
zdrowia, przebaczenia, szczęścia, spełnienia, uzdrowienia. Bardzo ważnym 
elementem tej nowej religijności stała się amerykańska Ewangelia sukcesu 
(Prosperity Gospel) czy Ewangelia zdrowia i dobrobytu (Health and We-
alth Gospel). Mówią one, że zdrowie i powodzenie materialne są wyrazem 
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Bożego błogosławieństwa. W 2025 r. najwięcej chrześcijan będzie mieszkać 
w Chinach – 200 milionów. Badania pokazują, że w 2030 r. w Państwie 
Środka będzie 250 milionów chrześcijan. Będą to w znakomitej większości 
chrześcijanie zielonoświątkowi, których nauczanie o sukcesie życiowym 
doskonale koresponduje ze współczesną mentalnością społeczeństwa chiń-
skiego.

3. Pentekostalizacja Kościoła katolickiego

Nie ulega wątpliwości, że ogólnoświatowy proces uzielonoświątkowie-
nia chrześcijaństwa wpływa także na rozumienie i praktykowanie religii we 
wspólnotach katolickich. 20 maja 2015 r. w Bazylice Katedralnej w stolicy 
Meksyku, w głównym kościele tego kraju, miało miejsce wydarzenie bez 
precedensu. Po raz pierwszy w dziejach Kościoła katolickiego dokonano 
egzorcyzmu nad całym państwem, tzn. odprawiono tzw. Wielki Egzorcyzm 
nad Meksykiem8. W tym spektakularnym wydarzeniu wzięli udział bisku-
pi katoliccy, księża, egzorcyści. Jednym z uczestników był także ks. José 
Antonio Fortea, najbardziej znany egzorcysta w Hiszpanii, którego niektóre 
publikacje są dostępne także w języku polskim9. W trakcie odprawiania tzw. 
Wielkiego Egzorcyzmu nad Meksykiem katedra była zamknięta dla wier-
nych. Do środka został wpuszczony tylko jeden upoważniony dziennikarz. 

Jaki był główny cel tego nabożeństwa? Chodziło o wypędzenie demonów, 
które chcą zamieszkać w tym kraju. Tego rodzaju rozumienie egzorcyzmu 
i szatana wyrasta z przekonania, że kartele narkotykowe, aborcja, przemoc, 
prostytucja czy rozwody stają się tzw. furtkami złego ducha – przez tego ro-
dzaju zachowania złe duchy rzekomo wkraczają w życie ludzie i zamieszkują 
pośród nich. Im więcej tego rodzaju grzechów, tym łatwiej demonom przej-
mować władzę nad ludźmi. To typowe podejście zielonoświątkowe. 

Tzw. Wielkie Egzorcyzmy nie był znane w katolicyzmie przez 2000 
lat. Owszem, katolicy odprawiali egzorcyzmy w przypadku konkret-
nych osób, a nie w odniesieniu do całych wiosek, miast czy państw – jak 

8  Por. F. Küble, «Pseudokatholischer Aberglaube auf dem Vormarsch? Charismatik, 
„Exorzismus“ und Magie in Mexiko», Theologisches 45 (9/10; 2015) 471-476.
9  Por. J.A. Fortea, Wywiad z księdzem egzorcystą, cz.1 (Radom 2011); cz.2 (Radom 
2013); J.A. Fortea, L.E. LeBlanc, Prawdziwa historia egzorcyzmów Anneliese Michel 
(Radom 2010).
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czynią chrześcijanie zielonoświątkowi, uwalniając kolektywnie całe regiony 
a nawet kraje z mocy złego ducha. Nabożeństwo odprawione w Bazylice 
Katedralnej w stolicy Meksyku stanowi typowe zapożyczenie z religijności 
wspólnot pentekostalnych.

Tego rodzaju pentekostalziacja katolicyzmu nie dotyczy oczywiście 
tylko Meksyku, ale występuje na całym świecie – także w Polsce. Pod 
koniec marca 2015 r. media ogólnopolskie informowały o trzydniowych 
rekolekcjach wielkopostnych w Gryficach (woj. zachodniopomorskie). 
Prowadziła je Szkoła Nowej Ewangelizacji z Koszalina. W rekolekcjach 
brało udział ok. 1000 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych z powiatu gryfickiego. Podczas spotkania młodzi uczestnicy zano-
sili się płaczem, a nawet mdleli. Gdy już uczniowie podnosili się z ziemi 
sami, zachowywali się dziwnie: zataczali się, wybuchali histerycznym 
śmiechem czy płaczem.

W marcu 2016 r. media ogólnopolskie informowały o rekolekcjach 
szkolnych w Lesznie. Zostały one zorganizowane dla sześciu szkół, żeby 
uczcić 1050. rocznicę chrztu Polski. Wzięło w nich udział ok. 700 dzie-
ci. W trakcie nabożeństw niektóre dzieci padały na ziemię, trzęsły się, 
krzyczały, traciły przytomność. Tym dziwnym praktykom towarzyszyli 
księża i nauczyciele. Nie pojawiły się żadne publiczne oceny, wyrażone 
z perspektywy teologii katolickiej, które zwracałaby uwagę na jaką-
kolwiek niestosowność rekolekcji wielkopostnych w Lesznie. Wprost 
przeciwnie – w wielu wypowiedziach podkreślano katolicki charakter 
tego rodzaju nabożeństw. Nowe formy religijności zielonoświątkowej 
są już stałym elementem naszej polskiej pobożności.

W 2015 r. ukazały się dwa ważne dekrety Konferencji Episkopatu Polski, 
które dotyczą zakazu praktykowania wśród katolików w Polsce tzw. spo-
wiedzi furtkowej i uzdrowienia międzypokoleniowego. Skąd się wzięły te 
dziwne praktyki religijne w naszym kraju? Oczywiście są one konsekwencją 
globalnego procesu pentekostalizacji. Spowiedź furtkowa koncentruje się 
na obecności i działaniu złego ducha w naszym życiu. Polega na wskazy-
waniu tzw. furtek, czyli sposobów, w jaki zły duch – rzekomo lub faktycz-
nie – wchodzi pod nasze strzechy. Podczas przygotowania do spowiedzi 
furtkowej wierni skupiają się na tym, by znaleźć w swoim życiu wszystkie 
sytuacje, poprzez które rzekomo obrazili Pana Boga, i poprzez które złe 
duchy weszły do ich życia. Szuka się także takich furtek w życiorysach 
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swoich przodków – to koncepcja grzechów pokoleniowych i uzdrowienia 
międypokoleniowego10.

Spowiedź furtkowa powstała jako wynik połączenia dwóch zjawisk. 
Po pierwsze, na początku lat 90. ubiegłego wieku liderzy zielonoświątkowi 
zaczęli promować w Polsce koncepcję tzw. zagrożeń duchowych. Niestety, 
to błędne nauczanie było często bezkrytycznie przyjmowane w katolickich 
ruchach religijnych. Istotą tego nowego nauczania było przekonanie, że zły 
duch może się dostać do naszego życia choćby dlatego, że słuchamy określo-
nych zespołów rockowych, nosimy pewne stroje itp. Po drugie, w ostatnich 
latach polscy twórcy furtek złego ducha dodali do koncepcji zagrożeń du-
chowych pewne elementy afrykańskiej antropologii i kosmologii. Uprasz-
czając, możemy powiedzieć, że antropologia części Afryki zbudowana jest 
na przekonaniu, że wolność człowieka jest ograniczona. Prawie wszystko 
zależy od walki dobrych i złych duchów o nasze życie. Jeśli mam kochającą 
żonę, grzeczne dzieci i przynoszącą profity pracę, to znaczy, że sprzyjają mi 
dobre duchy. Jeśli zaś mam kłopoty w rodzinie, straciłem pracę albo moja 
ziemia nie przynosi plonów – to znaczy, że złe duchy uwzięły się na mnie 
i moją rodzinę. I że muszę się wyzwolić z ich władania. W związku z tym 
powinienem pójść do szamana, który – uwalniając mnie – sprawi, że znowu 
będę miał szczęście, radość i zdrowie. 

4. Charakterystyka religijności zielonoświątkowej

W rozwoju wspólnot zielonoświątkowych można wyróżnić trzy etapy. 
Pierwszy okres to klasyczny pentekostalizm – charakteryzował się moralnym 
rygoryzmem i ascetyczną formą życia. Drugi etap rozpoczął się w latach 50. 
ubiegłego wieku – jego istotą było przenikanie religijności pentekostalnej 
do kościołów tradycyjnych: katolickiego, anglikańskiego, luterańskiego itd. 
Trzeci okres to współczesny neopentekostalizm, który narodził się w latach 80. 
XX wieku. Doprowadził on do powstania bardzo wielu tzw. wolnych kościo-
łów, sekt i związków wyznaniowych o charakterze ponaddenominacyjnym.

Czymś niezwykle ważnym w neopentekostalizmie trzeciej fali jest 
zmiana stosunku do pobożności ludowej. Dla klasycznego pentekostalizmu 

10  Por. A. Kobyliński, «Etyczne aspekty stosowania psychologii w przestrzeni życia 
religijnego», Rocznik Teologii Katolickiej 14 (1; 2015) 193-211.
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pierwszej fali pobożność ludowa stanowiła formę synkretyzmu religijnego 
i była oceniana bardzo krytycznie jako coś negatywnego i szkodliwego, 
natomiast dla współczesnego neopentekostalizmu trzeciej fali pobożność 
ludowa odgrywa bardzo ważną pozytywną rolę. W konsekwencji stosowane 
dzisiaj bardzo często w Polsce przez setki tysięcy katolików – pod wpływem 
religijności neopentekostalnej – tzw. nowe sakramentalia (woda egzorcy-
zmowana, sól egzorcyzmowana i olej egzorcyzmowany) są środkami, które 
mają pomagać w przepędzaniu mocy złych duchów i chronić ludzi przed 
wpływem sił demonicznych.

W 2013 r. ukazała się bardzo ważna książka Andrzeja Migdy pt. Misty-
cyzm pentekostalny w Polsce11. W tym niezwykle ciekawym opracowaniu 
badacza z Krakowa można znaleźć diagnozę najważniejszych elementów 
współczesnej religijności zielonoświątkowej. Jego zdaniem, chrześcijanie 
pentekostalni wyrażają „powszechne przekonanie o możliwości nawiązania 
niezapośredniczonej, bezpośredniej komunikacji z Bogiem. Nie odbywa 
się ona za pośrednictwem księgi, sakramentu, drugiego człowieka, czyjejś 
posługi, lecz bezpośrednio”12. To oznacza, że religijność zielonoświątkowa 
jest jakąś formą doświadczenia mistycznego. Wydaje się, że wspólnoty pen-
tekostalne „tworzą ludzie spragnieni mistycyzmu. Są to ludzie, którzy czują, 
że stare formy wiary wypaliły się, którzy silnie odczuwają potrzebę cudów. 
Pentekostalizm jawi się jako spontaniczna ekspresja religijności ludowej”13.

Członkowie wspólnot zielonoświatkowych zakwestionowali w pewnym 
stopniu tradycyjną teologię katolicką i protestancką, tworząc własną wizję 
religii, moralności i życia społecznego. W ich przekonaniu wszystkie nadzwy-
czajne zjawiska, jak np. cuda i uzdrowienia opisane w Biblii, mogą występo-
wać z taką samą częstotliwością także dzisiaj, jeśli odpowiednio żywa będzie 
wiara członków kościołów czy grup modlitewnych. Mamy tutaj do czynienia 
z „religijnością milakularną”, której istotą jest cud jako fundament religii 
w ogóle. Przedstawiciele nurtu zielonoświątkowego są przekonani, że także 
w XXI wieku wciąż da się zaobserwować spektakularne oznaki aktywności 
mocy Bożej w życiu człowieka wiary, tak jak to było w czasach apostolskich14. 

11  Por. A. Migda, Mistycyzm pentekostalny w Polsce (Kraków 2013).
12  Tamże, 13.
13  Tamże, 361.
14  Por. W.A. Grudem, R.B. Gaffin Jr., R.L. Saucy, S. Storms, D.A. Oss, Dary Ducha we 
współczesnym Kościele. Cztery stanowiska, tłum. M. Wilkosz (Katowice 2008).
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Zielonoświątkowcy twierdzą, że ich emocjonalna duchowość jest od-
powiedzią na przeintelektualizowanie innych chrześcijańskich form kultu 
i pobożności. W konsekwencji pomniejszenia czynnika intelektualnego 
dochodzi do tego, że prawdy religijne są nie tyle poznawane, ile przeżywane 
w sposób emocjonalny i czysto subiektywny. Od lat 90. XX wieku w ruchu 
charyzmatycznym rośnie tendencja do wprowadzania na szeroką skalę no-
wych technologii akustycznych i efektów multimedialnych. 

5. Pentekostalizacja a tożsamość katolicka

Główny problem, przed którym stają dzisiaj katolicy na całym świecie, 
dotyczy możliwości zachowania własnej tożsamości w kontekście global-
nego procesu pentekostalizacji. Co należy czynić, żeby zachować własną 
odrębność konfesyjną? Jak odróżnić prawidłowo funkcjonującą wspólnotę 
charyzmatyczną od takiej, w której zaczyna się dziać źle? Jak nie dopro-
wadzić do swego rodzaju roztopienia się katolicyzmu w wielkiej galaktyce 
wspólnot zielonoświątkowych? Wydaje się, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na pięć następujących kwestii.

Po pierwsze, należy mądrze wykorzystać istniejące dokumenty dok-
trynalne Magisterium Kościoła katolickiego. Na przestrzeni ostatnich 
kilkudziesięciu lat bardzo cenne opracowania zostały przygotowane 
przez Kongregację Nauki Wiary. Jako przykład można podać Instrukcję 
z 2000 r. Ardens felicitatis desiderium – dotyczącą modlitwy w celu osią-
gnięcia uzdrowienia pochodzącego od Boga. W Polsce ten dokument jest 
prawie całkowicie nieznany. W oparciu o tę Instrukcję powinny być prowa-
dzone różnego rodzaju nabożeństwa z modlitwą o uzdrowienie. Gdyby ten 
dokument wszedł w życie przed laty w naszym kraju, z pewnością udałoby 
się uniknąć wielu nadużyć, konfliktów i niepotrzebnych sporów w parafiach, 
zakonach czy seminariach duchownych.

Po drugie, należy unikać wszelkich form psychomanipulacji. 
Spektakularnym przykładem nieetycznych zachowań o charakterze 
psychomanipulacyjnym jest stosowanie w wielu wspólnotach religijnych 
tzw. Toronto Blessing, nazywanego także „darem śmiechu”. Chodzi tu-
taj o wywoływanie u uczestników dziwnych form histerycznego śmiechu 
lub wprowadzanie ich w różne rodzaje transu czy histerii. Ruch Toron-
to Blessing narodził się w 1994 r. w kanadyjskim zborze Toronto Airport 
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Christian Fellowship, należącym do rodziny Kościołów Vineyard. Szczegól-
nie naganne moralnie jest stosowanie takich technik psychomanipulacyjnych 
wobec osób nieletnich.

Po trzecie, we wspólnotach katolickich nie powinna występować swego 
rodzaju obsesja na punkcie szatana, którego znaczenie bardzo eksponują 
wspólnoty zielonoświątkowe. Przenikanie teologicznego rozumienia złego 
ducha w kluczu pentekostalnym do wspólnot katolickich w naszym kraju 
okazało się na tyle silne, że konieczne były w 2015 r. dwa specjalne de-
krety Konferencji Episkopatu Polski. W ciągu 2000 lat Kościół katolicki 
wypracował spójną i przekonującą doktrynę na temat natury i roli szatana 
w dziejach świata i człowieka, która zachowuje swoją aktualność także 
w naszych czasach.

Po czwarte, współczesne formy pobożności katolickiej powinny zacho-
wać równowagę między wymiarem racjonalnym i emocjonalnym. Wiosną 
2016 r. w kwartalniku „Pastores” ukazał się ważny artykuł Wojciecha Gier-
tycha pt. Wiara a doznania15. Teolog Domu Papieskiego podkreśla, że wiara 
jest czę sto pojmowana na sposób sentymentalny, subiektywny. Niestety, 
czasami rodzi się pokusa, aby wiązać wiarę z osobistymi i zbiorowymi 
przeżyciami, przy równoczesnym jakby braniu jej w nawias wtedy, gdy 
podejmuje się poważną intelektualną refleksję. Wiara powinna przenikać 
nasze życie codzienne oraz świat kultury. Na konieczność syntezy wiary 
i kultury zwracał uwagę wielokrotnie Jan Paweł II. Papież z Polski bardzo 
często podkreślał, że wiara, która nie staje się kulturą, jest wiarą nie w pełni 
przyjętą i nie całkiem przemyślaną, czy wiernie przeżytą16.

Po piąte, wielkim wyzwaniem w najbliższych dziesięcioleciach 
będzie dla katolików w Polsce i na świecie przenikanie się procesu 
pentekostalizacji ze zjawiskiem decentralizacji Kościoła katolickiego. 
W adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Evangelii gaudium czytamy 
następujące słowa: „Istnieje bardzo wiele tematów związanych z ewangeli-
zacją współczesnego świata, które można by tu rozwinąć. Zrezygnowałem 
jednak ze szczegółowego omówienia tych licznych kwestii, które powinny 
być przedmiotem badań i starannego pogłębienia. Nie uważam także, że 

15  Por. W. Giertych, «Wiara i doznania», Pastores 70 (1; 2016) 27-37.
16  Por. Jan Paweł II, «Pismo fundacyjne Papieskiej Rady ds. Kultury», Acta Apostolicae 
Sedis 74 (1983) 683-688.
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należy oczekiwać od papieskiego nauczania definitywnego lub wyczerpują-
cego słowa na temat wszystkich spraw dotyczących Kościoła i świata. Nie 
jest stosowne, żeby Papież zastępował lokalne episkopaty w rozeznaniu 
wszystkich problemów wyłaniających się na ich terytoriach. W tym sensie 
dostrzegam potrzebę przyjęcia zbawiennej «decentralizacji»”17.

Decentralizacja, synodalizacja, regionalizacja Kościoła katolickiego oraz 
ogólnoświatowy proces pentekostalizacji wymagają dzisiaj od katolików 
wielkiego zaangażowania duchowego i intelektualnego.

6. Podsumowanie

Na początku XXI w. zamieszkujemy świat nie tyle odczarowany w ka-
tegoriach Maxa Webera, ile postsekularny w duchu Jürgena Habermasa. 
Gdy chodzi o chrześcijaństwo, potwierdza taką diagnozę globalny proces 
pentekostalizacji, czyli uzielonoświątkowienia religii chrześcijańskiej. Pro-
ces pentekostalizacji ma kluczowe znaczenie dla rzetelnej analizy tego, co 
dzieje się obecnie w świecie chrześcijańskim i katolickim z pobożnością 
ludową i z wieloma innymi formami praktykowania własnej religii. 

Potrzeba dzisiaj szeroko zakrojonych badań filozoficznych, teologicznych, 
socjologicznych i etnograficznych, żeby rozumieć proces ogólnoświatowego 
uzielonoświątkowienia chrześcijaństwa. Mądra diagnoza zachodzących pro-
cesów może się przyczynić do umocnienia wspólnot katolickich w Polsce i na 
świecie. Jeśli natomiast nie będzie podjęty trud rozumienia obecnego czasu 
i szukania adekwatnych rozwiązań, być może grozi nam dalsze wyparowy-
wanie katolicyzmu w wielu regionach świata i zaostrzanie się swego rodzaju 
„hybrydowej wojny religijnej” między chrześcijanami różnych denominacji. 

W filozofii Georga Wilhelma Hegla istnieje metafora sowy Minerwy, 
która wylatuje o zmierzchu. Niemiecki filozof pisze o swego rodzaju „spóź-
nieniu” filozofii, która przychodzi za późno, aby przyczyniać się do two-
rzenie świata takim, jakim powinien być. Lot sowy Minerwy można także 
odnieść do naszych problemów religijnych i światopoglądowych, gdy chodzi 
o teraźniejszość i przyszłość chrześcijaństwa. Warto zabiegać o to, aby także 
w kręgach katolickich sowa Minerwy nie podrywała się do lotu za późno.

17  Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (Rzym 2013) nr 16.
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Jezus Chrystus – jedyny Arcykapłan i Pośrednik 
nowego Przymierza (Hbr 9,15; 1Tm 2,5)

W toczącej się dyskusji wokół Jezusa jako Pośrednika padają ważne 
pytania dotyczące samego pośrednictwa:

– na czym w swej istocie polega pośrednictwo Jezusa Chrystusa w świe-
tle Pisma Świętego;

– czy w świetle Pisma Świętego jest możliwe inne pośrednictwo między 
człowiekiem a Bogiem prócz pośrednictwa Jezusa Chrystusa;

– czy Pismo Święte sugeruje możliwość pośrednictwa innych osób, choć 
na różnych poziomach pośrednictwa;

– czym różni się rola Jezusa jako pośrednika od roli Maryi określanej 
często mianem „pośredniczki” i roli świętych przyzywanych jako naszych 
„pośredników-orędowników” u Boga?

Aby odpowiedzieć zgodnie z Pismem Świętym na te pytania, należy 
najpierw dobrze zdać sobie sprawę z tego, na czym polega pośrednictwo 
Jezusa: czym ono jest w swej istocie? Dopiero w odniesieniu do precyzyj-
nie określonej roli Jezusa jako Pośrednika między Bogiem i ludźmi będzie 
można pytać, czy i ewentualnie w jaki sposób uczestniczą w niej inne osoby, 
a zwłaszcza Jego Matka.

Jedynie Objawienie Boże ukazuje nam działanie, które Jezus podejmuje 
w sferze relacji Bóg–synowie Adama (ludzkość). Różne inne kalkulacje 
– a takie się pojawiają na forach internetowych – nie mają żadnego zna-
czenia, bo nie wypływają z prawdy o Bogu i zbawieniu człowieka, która 
jest objawiona i utrwalona na kartach Pisma Świętego Starego i Nowego 
Testamentu. Termin „pośrednik” odnosi się do Mojżesza (por. Ga 3,19) i do 
Jezusa Chrystusa jako tych, którzy spełnili kluczową rolę w odniesieniu do 
przymierza. Mojżesz był pośrednikiem starego Przymierza na Synaju. Jezus 
Chrystus zawarł „nowe Przymierze” we Krwi swojej. W Starym Testamencie 
jednak z woli samego Boga to brat Mojżesza, Aaron, ma jako konsekrowany 
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arcykapłan pełnić nieustanną służbę w trosce o trwanie Przymierza między 
Bogiem i Izraelem, czyli de facto na co dzień kontynuuje rolę pośrednika, 
którą zapoczątkował Mojżesz. Aaron jako arcykapłan jest ostatecznie figurą 
Jezusa-Pośrednika nowego Przymierza oraz jedynego Arcykapłana tego 
Przymierza.

1. Aaron – najwyższy kapłan w roli pośrednika starego 
Przymierza

W Starym Testamencie, po zawarciu przymierza na Synaju, rolę po-
średnika między Bogiem a ludem Przymierza pełnił arcykapłan. Już sam ryt 
namaszczenia Aarona na urząd pierwszego, najwyższego kapłana, i pierwsze 
czynności kapłańskie przez niego spełniane, doskonale tę funkcję podkreśla-
ją (por. Kpł 8-9)1. W Księdze Kapłańskiej czytamy, że Mojżesz działając 
z polecenia samego Boga: „Kazał się przybliżyć Aaronowi i jego synom 
i obmył ich wodą. Ubrał go w tunikę, opasał go ozdobnym pasem, włożył na 
niego wierzchnią szatę, na niej umieścił jeszcze efod, opasał go przepaską 
efodu i przymocował go nią. Potem umieścił na nim pektorał i włożył do 
pektorału urim i tummim (…) Potem wylał trochę oliwy namaszczenia na 
głowę Aarona i namaścił go, aby go poświęcić” (8,6-8.12).

Potem przyprowadzono cielca na ofiarę przebłagalną. Aaron i jego 
synowie włożyli ręce na głowę cielca ofiary przebłagalnej. Po złożeniu 
w ofierze cielca „Przyprowadzono barana na ofiarę całopalną. Aaron 
i jego synowie włożyli ręce na głowę barana (w.18)”. Mojżesz złożył 
go w ofierze. Następnie: „Przyprowadzono drugiego barana, barana 
ofiary wprowadzenia w czynności kapłańskie. Aaron i jego synowie 
włożyli ręce na głowę barana. Mojżesz zabił go, wziął trochę jego krwi 
i pomazał nią wierzch prawego ucha Aarona, duży palec jego prawej 
ręki i duży palec jego prawej nogi. Potem Mojżesz kazał się przybliżyć 
synom Aarona i pomazał krwią wierzchy ich prawych uszu, duże palce 
ich prawych rąk i duże palce ich prawych nóg. Resztę krwi wylał Moj-
żesz dokoła ołtarza” (w. 22-24).

1  Szczegółową analizę Kpł 8-10, a zwłaszcza rytu konsekracji Aarona i jego pierwszych 
czynności kapłańskich, przeprowadza ks. A. Troniny, Księga Kapłańska. Wstęp – przekład 
z oryginału – komentarz (Częstochowa 2006) 137-172.



149

Jezus Chrystus – jedyny Arcykapłan i Pośrednik nowego Przymierza (Hbr 9,15; 1Tm 2,5)

Dalszy ryt ustanowienia Aarona kapłanem polegał na tym, że Mojżesz 
złożył ofiarę konsekracyjną: „Z kosza chlebów przaśnych, który stoi przed 
Panem, wziął jeden chleb przaśny, jeden placek przyrządzony z oliwą i je-
den podpłomyk. Umieścił je na kawałkach tłuszczu i na prawej łopatce. 
Potem położył to wszystko na dłoniach Aarona i na dłoniach jego synów 
i wykonał nimi gest kołysania przed Panem. Następnie Mojżesz wziął to 
wszystko z ich dłoni i zamienił w dym na ołtarzu nad całopaleniem. To była 
ofiara wprowadzenia w czynności kapłańskie, miła woń, ofiara spalana 
dla Pana” (w. 26-28).

Oto ofiara udoskonalenia Aarona, czyli konsekrowania go na najwyższe-
go kapłana mającego prawo zbliżać się do Boga z ofiarami. To ostatecznie 
dzięki niej staje się arcykapłanem.

Dopiero jako „udoskonalony” przez ofiarę konsekracyjną, oddzielony 
od ludu i podniesiony w kierunku świata Bożego, Aaron może składać ofia-
ry za siebie i za lud. Mojżesz polecił Aaronowi złożyć ofiarę uwalniającą 
samego Aarona i cały lud od grzechów i ofiarę całopalną: „Do Aarona zaś 
Mojżesz powiedział: «Zbliż się do ołtarza, złóż ofiarę przebłagalną i ofiarę 
całopalną, dokonaj przebłagania za siebie i za lud, złóż dar za lud i dokonaj 
przebłagania za nich, tak jak Pan rozkazał»”(9,7). 

Dzięki tej ofierze, a zwłaszcza dzięki ofierze całopalnej i biesiadnej, 
konsekrowany arcykapłan wchodził poprzez swoje działania w przestrzeń 
obecności samego Boga. Nawiązywał z Nim bliski kontakt. Ofiary te były 
„miłe Bogu”, jak często podkreślają teksty Starego Testamentu. Więź Przy-
mierza między Bogiem i ludem nie tylko była pielęgnowana, ale umacniała 
się.

Wreszcie, oddzielony od ludu, wyniesiony na poziom obecności Bożej, 
Aaron, który złożył ofiarę całopalną i ofiarę komunii, przez co nawiązał 
dynamiczną i serdeczną więź z Bogiem („ofiara miła Bogu”), mógł spro-
wadzać Boże błogosławieństwo na lud: „Następnie Aaron podniósł ręce 
w stronę ludu i pobłogosławił go. I zszedł po ukończeniu ofiary przebłagal-
nej, ofiary całopalnej i ofiar biesiadnych” (w.22).

Wraz z błogosławieństwem niosącym nowe energie życia ludziom, 
zwierzętom i roślinom, zstępował na lud Boży pokój. Tak jak Bóg obiecał 
Mojżeszowi: „Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić 
Izraelitom. Powiecie im: Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan 
rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech 
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zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem” (Lb 6,23-26; 
por. Ps 29,11).

Ryt konsekracji arcykapłana ma, jak widać w przytoczonych tekstach 
Księgi Kapłańskiej, trzy części. W pierwszej podkreśla się rzeczywisty 
związek arcykapłana z ludem i jego życiem, ale równocześnie ważną rolę 
odgrywają wszystkie czynności, dzięki którym jest on oddzielony od ludu 
(ryty separacji, później prawo czystości rytualnej). Można te czynności 
nazwać fazą wstępującą. 

W drugiej, centralnej części rytu konsekracji arcykapłana ma miejsce 
złożenie ofiary. Jeżeli zostaje ona przyjęta przez Boga, to kapłan dostępuje 
spotkania z Bogiem. Gdy będzie świątynia, może wejść do miejsca obec-
ności Boga. Wejście to oznacza wyniesienie arcykapłana na poziom Boga. 
Dobra relacja arcykapłana z Bogiem decyduje o jakości jego posługi jako 
mediatora. To jest faza centralna.

W trzeciej części rytu, w tzw. fazie zstępującej, arcykapłan, który został 
dopuszczony blisko Boga i mógł otrzymać Boże dary, zwraca się z nimi 
do ludu. Przede wszystkim arcykapłan otrzymuje przebaczenie grzechów 
własnych i ludu, ustanie kar, jakie grzechy sprowadzały. Może przekazywać 
ludowi Bożą naukę, która objawia mu drogę sprawiedliwości w celu osią-
gnięcia pełni życia. Wreszcie, arcykapłan może błogosławić lud, wzywając 
nad nim imienia Bożego, aby zapewnić mu płodność, pokój i szczęście2.

Rolę pośrednika między Bogiem i ludem arcykapłan ST-u wypełniał 
przede wszystkim poprzez sprawowanie kultu. Podczas różnego rodzaju 
celebracji zanosi on do Boga modlitwy i ofiary ludu, a od Boga przynosi 
ludowi oczekiwane odpowiedzi i łaski. W ten sposób gwarantuje istnienie 
dobrej relacji (więzi) między Bogiem i ludem, zwanej wręcz Przymierzem. 
Należy jednak zauważyć, że poza Księgą Kapłańską Stary Testament nie 
poświęca dużo miejsca kapłanom jako pośrednikom między Bogiem i ludem. 
Ale jest rzeczą niezwykle ważną, że Księga Syracha opisuje i podkreśla 
chwałę Aarona (Syr 45,6-22) i współczesnego autorowi księgi arcykapłana 
Szymona, syna Oniasza: „Jakże wspaniale wyglądał, gdy wracał do ludu, 
przy wyjściu z Domu Zasłony” (Syr 50,5).
2  Te trzy fazy mocno akcentuje w swoim komentarzu do Listu do Hebrajczyków oraz do 
rytu konsekracji i sprawowania funkcji kapłańskich A. Vanhoye. Zob. A. Vanhoye, Cristo 
è il nostro sacerdote (Torino 1970); tenże, Sacerdoti antichi e nuovo sacerdote secondo 
il Nuovo Testamento (Torino 1985); tenże, Sacerdozio, w: NDTB, 1390-1391.
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Chwała ta i majestat wskazują na jego bliską więź z Bogiem. Pozostając 
w pełni człowiekiem śmiertelnym, arcykapłan naznaczony jest nieśmiertel-
ną Chwałą Pana, w którego świętej obecności noże przebywać raz w roku 
w Jom Kippur3.

 2. Jezus Chrystus – jedyny Arcykapłan nowego Przymierza

Trzyczęściowy rytuał konsekracji arcykapłana starego Przymierza był 
niedoskonałą figurą konsekracji jedynego i wiecznego Arcykapłana nowego 
Przymierza. Od razu należy podkreślić, że ta nowa, doskonała konsekracja 
nie ma charakteru rytualnego, ale egzystencjalny: dokonała się raz na zawsze 
w osobie Jezusa Chrystusa mocą Jego ofiary złożonej na krzyżu i objawionej 
jako miła Bogu w zmartwychwstaniu.

Najwyraźniej elementy tej egzystencjalno-historycznej konsekracji no-
wego Arcykapłana dostrzegamy w Liście do Hebrajczyków. W różnych 
rozdziałach tego pisma, które nie jest wykładem teologii systematycznej, 
ale mową adresowaną do chrześcijan I-go wieku pytających o to, kto jest 
Pośrednikiem w relacji do Boga. Po ich wykluczeniu z Synagogi nie może 
nim być dalej arcykapłan żydowskiej świątyni w Jerozolimie.

Autor Listu w swych licznych wypowiedziach na temat Jezusa Chry-
stusa jako nowego Pośrednika rozpoczyna zawsze od centralnej fazy rytu 
konsekracji, czyli od stwierdzeń dotyczących Jego wejścia do Nieba, 
czyli dopuszczenia Go do wspólnoty z Bogiem. Wzywa chrześcijan, 
aby kontemplowali Chrystusa zasiadającego po prawicy Boga. On to: 
„Dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu 
na wysokościach. On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odzie-
dziczył wyższe od nich imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział 
kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził? I znowu: 
Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem. (….) Do Syna zaś: Tron 
Twój, Boże, na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem królestwa 
Twego. Do któregoż z aniołów kiedykolwiek powiedział: Siądź po mojej 
prawicy, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek Twoich stóp” 
3  Rytuał wielkiego Dnia Ekspiacji, w którym główną rolę pełni arcykapłan, szczegó-
łowo przedstawia L. Moralni, Espiazione sacrificale e riti espiatori nell’ambiente biblico 
e nell’Antico Testamento (Roma 1956); por. także, H. Witczyk, Pascha Jezusa odpowiedzią 
na grzech świata (Lublin 2003) 99-148.
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(Hbr 1,3b-14; por. podobny obraz Chrystusa zasiadającego na tronie 
wraz z Ojcem w Ap).

Zjednoczony z Bogiem Jezus jest Arcykapłanem „godnym wiary” 
(Hbr 3,1-6) i „Zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi” (Hbr 7,25).

Na temat pierwszej części rytuału konsekracji Arcykapłana – jego związ-
ku z ludem – autor Listu do Hebrajczyków mówi w rozdz. 2,5-16. Podkreśla, 
że Syn Boży istniejący tylko u Boga (1,1-3a), nie mógłby być pośrednikiem, 
gdyby nie stał się człowiekiem i gdyby jako człowiek nie był we wszystkim 
solidarny aż do śmierci z ludźmi, których nie wstydzi nazywać się swoimi 
braćmi: „Widzimy Jezusa, chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia 
śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci. Przystało bowiem 
Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów 
do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia konsekrował przez 
cierpienie. Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświę-
ceni, z jednego są wszyscy. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazwać ich 
braćmi swymi” (w. 9-11).

Jezus Chrystus – najbardziej wewnętrznie i osobowo zjednoczony z Bo-
giem, i tak samo zjednoczony z ludźmi, zwłaszcza wierzącymi w Niego, jest 
doskonałym Pośrednikiem. To dlatego, że chciał być takim właśnie Pośredni-
kiem nie mógł istnieć jedynie „w postaci Bożej” (por. Flp 2,6), ale „musiał się 
upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym 
arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu” (Hbr 2,17).

Chrześcijanie – chociaż wyłączeni z Synagogi – mają swojego Arcyka-
płana: „Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, 
Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary” (Hbr 4,14).

Potwierdzeniem prawdy o Chrystusie jako Arcykapłanie – objawionej 
w Liście do Hebrajczyków – są argumenty wzięte i Pism i tradycji ewan-
gelicznej, czyli ziemskiego nauczania Jezusa z Nazaretu. Chodzi najpierw 
o Ps 110,1 w którym jest mowa o Mesjaszu zasiadającym po prawicy Boga, 
rozumianym przez samego Jezusa (por. Mt 22,41-46; 26,63-66) i przez 
apostołów jako proroctwo o wyniesieniu Go do Chwały Boga po zmar-
twychwstaniu (por. Mk 16,9; Dz 2,34; Ef 1,20). Autor Listu do Hebraj-
czyków przywołuje ten werset tak na samym początku (1,3) jak i w całej 
swej mowie (1,13; 8,1; 10,12; 12,2). Podobną rolę odgrywa czwarty werset 
Ps 110, w którym jest mowa o Melchizedeku jako „kapłanie na wieki”. Au-
tor Listu do Hebrajczyków przywołuje ten werset, gdy chce podkreślić, że 
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kapłaństwo Jezusa trwa na wieki na mocy „przysięgi” złożonej przez samego 
Boga (Hbr 5,6.10; 6,20; 7,1-28). Co więcej, jest to kapłaństwo, które nie ma 
ograniczeń czasowych, ponieważ jego podstawą jest Ofiara, w której Jezus 
zwyciężył śmierć. Jest Arcykapłanem na wieki, ponieważ „stał się takim nie 
według przepisu prawa cielesnego, ale według siły niezniszczalnego życia 
(Hbr 7,16), które jego ludzkie ciało otrzymało w chwili zmartwychwstania 
od Ducha Świętego (por. Rz 8,11: „A jeżeli mieszka w was Duch Tego, 
który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa 
z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego 
w was swego Ducha”)4.

3. Pascha Jezusa – Ofiarą konsekracji kapłańskiej, Ofiarą 
ekspiacyjną i Ofiarą Przymierza

a) Ofiara konsekracji kapłańskiej
Męka i śmierć Jezusa na krzyżu, zwieńczona zmartwychwstaniem, 

stanowi dla Niego egzystencjalną Ofiarę konsekracji kapłańskiej. Nie cho-
dzi, rzecz jasna, o ryt zewnętrzny jak ten opisany w Kpł 8, ale o radykalne, 
całkowite przemienienie ludzkiej natury Jezusa. Dokonało się ono za sprawą 
cierpień, jakich zaznał podczas Męki, akceptując je w duchu postawy zaufa-
nia i posłuszeństwa w stosunku do Boga i w duchu solidarności braterskiej 
z ludźmi. Bóg „udoskonalił” („konsekrował”) człowieka w Chrystusie: 
„Przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie” (Hbr 2,10). 

Jeszcze wyraźniej czytamy o tej konsekracji w rozdz. 5: „A chociaż był 
Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko 
wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go 
słuchają, nazwany przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka” (w.8-10). 

Chrystus, będąc Ofiarą złożoną na ołtarzu krzyża (por. 1Kor 5,7; Ef 5,2; 
1 P 1,19), stał się równocześnie nowym, konsekrowanym przez Boga Arcy-
kapłanem. W wydarzeniu tym Jezus nie był pasywny (jak ofiary składane 
w ST), ale aktywnie współdziałała z Bogiem, będąc pod wpływem Ducha 
Świętego: „Chrystus, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego 
siebie jako nieskalaną ofiarę” (Hbr 9,14).

4  Por. A. Vanhoye, Sacerodzio, 1394-1396: K. Haacker, Opfer, w: Theologisches Be-
griffslexikon zum Neuen Testament, t.2 (Wuppertal 2000) 1447-1449.
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Jednakże Ofiara, którą Jezus złożył z samego siebie, jest nie tylko Ofiarą 
konsekracji kapłańskiej, ale także Ofiarą ekspiacyjną (Hbr 9,26nn) i Ofiarą 
Przymierza (Hbr 9,15-22). 

b) Ofiara ekspiacji
Gdy Jezus składa ofiarę z samego siebie na krzyżu, dokonuje usprawie-

dliwienia grzeszników: On, który jednocząc się z synami Adama – grzesz-
nikami – będąc sam bez grzechu, przyjął postać grzechu (por. 2Kor 5,21), 
mocą swego całkowitego i doskonałego posłuszeństwa woli Boga przeży-
wanego w ludzkim ciele grzeszników objawił się jako jedyny Sprawiedliwy. 
On w Ogrodzie Oliwnym i na górze Kalwarii umierał w swoim ciele jak 
każdy grzesznik, ale w swoim duchu nie przeżywał buntu, lecz synowskie 
zaufanie. To właśnie tym aktem zaufania do miłującego Ojca – przeżywanym 
jako prawdziwy człowiek, nasz brat i reprezentant (nowy Adam) – naprawił 
relację ludzi do Boga: bunt i nieposłuszeństwo zastąpił synowskim posłu-
szeństwem i oddaniem. 

Równocześnie Bóg, wskrzeszając ukrzyżowanego Jezusa z martwych, 
objawił, że jest On Sprawiedliwym i przez swą ofiarną śmierć zjednoczył się 
z Nim jako Ojcem. Tym samym Jezus wypełnił rolę Pośrednika – otworzył 
grzesznikom drogę usprawiedliwienia i zjednoczenia z Bogiem, drogę do 
życia wiecznego w Bogu.

Chrystus, wypełniając wolę Boga, naprawia wolę człowieka, grzesznika 
i buntownika wobec Boga. Pisze o tym dalej autor Listu do Hebrajczyków: 
„Wtedy rzekłem: «Oto przychodzę (w zwoju księgi napisano o mnie), aby 
wykonywać wolę twoją, Boże».Powiedziawszy najpierw: «Nie chciałeś ani 
nie przyjąłeś z uznaniem ofiar i darów ofiarnych, i całopaleń, i daru ofiarnego 
za grzech» – ofiar składanych zgodnie z Prawem – mówi następnie: «Oto 
przychodzę, aby wykonywać wolę twoją». Usuwa pierwsze, żeby ustanowić 
drugie. Za sprawą wspomnianej «woli» zostaliśmy uświęceni przez ofiarę 
ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze” (10,7-10).

Szczegółowo to uświęcenie woli człowieka grzesznego przedstawia List 
do Kolosan, w którym apostoł pisze: „I was, którzy byliście niegdyś obcymi 
dla Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, teraz 
znów pojednał w doczesnym Jego ciele przez śmierć, by stawić was wobec 
siebie jako świętych i nieskalanych, i nienagannych, bylebyście tylko trwali 
w wierze – ugruntowani i stateczni – a nie chwiejący się w nadziei właściwej 
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dla Ewangelii. Ją to posłyszeliście głoszoną wszelkiemu stworzeniu, które 
jest pod niebem – jej sługą stałem się ja, Paweł” (1,21-23).

W tekście tym dostrzegamy drugi, obok samej Ofiary Chrystusa, 
czynnik, dzięki któremu Jezus pełni rolę jedynego Pośrednika między 
Bogiem i ludźmi. Jest nim Jego Ewangelia, która w kolejnych pokole-
niach głoszona jest przez św. Pawła, innych apostołów oraz niezliczone 
„sługi Słowa”.

Na uświęceniu, czyli naprawieniu zepsutej woli człowieka, nie kończy 
się działanie Jezusa – Pośrednika. Obejmuje on również przemienienie 
ludzkich, grzesznych, czyli śmiertelnych, ciał. Czytamy o tym w dalszej 
części Listu do Hebrajczyków: „A jak postanowione ludziom raz umrzeć, 
a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów 
wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia 
tych, którzy Go oczekują” (9,27-29). 

Rola Jezusa jako Pośrednika ma charakter uniwersalny. Jest jedynym 
Pośrednikiem – dla żydów i dla pogan: „On jest Głową Ciała – Kościoła. On 
jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierw-
szeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała 
Pełnia, i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego 
– i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew 
Jego krzyża” (Kol 1,18-20).

c) Ofiara nowego Przymierza
Ofiarnicza śmierć Jezusa na krzyżu jest również Ofiarą ustanawiającą 

„nowe Przymierze”. Pierwszym, aczkolwiek niedoskonałym Pośrednikiem 
(mesites), nazwany jest przez św. Pawła Mojżesz jako Ten, kto pośredniczył 
w zawarciu pierwszego Przymierza (Gal 3,19). Jezus Chrystus, gdy ustana-
wia podczas Ostatniej Wieczerzy Eucharystię jako pamiątkę swej ofiarnej 
śmierci i zmartwychwstania, mówi wyraźnie, że oznacza ona nie tylko 
usunięcie grzechów, ale także ustanawia nowe Przymierze. 

Ewangelista Łukasz, przytaczając tradycję Ostatniej Wieczerzy, podaje, 
że Jezus, gdy wziął kielich z winem, powiedział: „Ten kielich oznacza nowe 
przymierze na mocy Mojej krwi, która ma być za was wylana” (Łk 22,20).

Znacznie szerzej o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa jako Ofierze 
ustanawiającej nowe Przymierze pisze autor Listu do Hebrajczyków: 
„Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy 
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i doskonalszy, i nie ręką – to jest nie na tym świecie – uczyniony przybytek, 
ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na 
zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. Jeśli bowiem 
krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczysz-
czonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, 
który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną 
ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli 
Bogu żywemu. I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez 
śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwsze-
go przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili 
spełnienia obietnicy” (9,11-15; por. Hbr 8,6 – Jezus stał się „pośrednikiem 
lepszego Przymierza”).

Ofiara nowego Przymierza, złożona przez Jezusa, otwiera wierzącym 
drogę do Boga: „Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta 
Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na 
uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w nie-
biosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które 
już doszły do celu, do Pośrednika Nowego Testamentu - Jezusa” (12,22-24).

Przez tę Ofiarę nowego Przymierza Jezus jako Pośrednik jednoczy ludzi 
z Bogiem, oczyściwszy ich wpierw z grzechów.

Ofiara złożona przez arcykapłana Jezusa, Syna Bożego, jest zatem do-
skonałą Ofiarą ekspiacyjną i Ofiarą nowego Przymierza. Zastępuje ona 
wszystkie ofiary składane według starego Prawa, zapisanego w Księdze 
Kapłańskiej (por. Hbr 10,5-10). Ona oznacza przejście od kultu rytualnego, 
zewnętrznego i nieskutecznego w pełni, do kultu o charakterze egzysten-
cjalnym i osobowym. W ten nowy kult, który otwiera jedyna, doskonała 
Ofiara ekspiacji i nowego Przymierza, Jezus włącza całego człowieka (duszę 
i ciało), aby doprowadzić go do zjednoczenia z Bogiem i z braćmi. Jezus 
nie tylko jest kapłanem, jakkolwiek nie pochodzi z rodu Lewiego, ale jest 
jedynym kapłanem w pełni skutecznym, jedynym Pośrednikiem między 
Bogiem i ludźmi (por. 1Tm 2,5). Arcykapłani ST-u byli jedynie Jego nie-
doskonałymi figurami.

W oparciu o powyższe teksty Pisma Świętego w kolekcie piątku Tygodnia 
Paschalnego Kościół modli się słowami: wszechmogący, wieczny Boże, Ty 
przez misterium paschalne pojednałeś ludzkość ze sobą i zawarłeś nowe przy-
mierze, spraw, aby nasze uczynki zgadzały się z wyznawaną przez nas wiarą”.
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4. Udział wierzących w dziele Chrystusa – jedynego Pośrednika
List do Hebrajczyków oraz List do Rzymian kilka razy mówią o ak-

tywnym udziale wierzących w jedynej Ofierze Jezusa Chrystusa, który 
otworzył ludziom dostęp do Boga: „drogę nową i żyjącą” (Hbr 10,20). 
Mogą oni przystępować „w sposób pewny” (4,16; 10,19-22) do Boga ze 
swoimi „ofiarami” (13,15-16). Nie będą to już zwierzęta czy dary oderwane 
od egzystencji człowieka, ale według wzoru samego Chrystusa ich własne 
życie. Rzecz jasna, życie w duchu posłuszeństwa i „wypełniania woli Boga” 
(10,36; 13,21; por. 5,8; 10,7-9) i w duchu miłości braterskiej rozumianej jako 
rzeczywista solidarność (10,24; 13,16). Tak więc nowy kult sprawowany 
przez chrześcijan i będący ich formą uczestnictwa w jedynym pośrednictwie 
Jezusa, polega na przemianie życia mocą miłości pochodzącej od Boga. 
A taka miłość jest możliwa tylko w ścisłym zjednoczeniu z Chrystusem 
poprzez Ofiarę eucharystyczną, będącą jego narzędziem (10,19-25; 13,15). 
Zjednoczeni w ten sposób z Chrystusem chrześcijanie uczestniczą w Jego 
jedynym kapłaństwie, które sprawuje jako jedyny Pośrednik między Bogiem 
i ludźmi.

Święty Paweł w Liście do Rzymian wzywa chrześcijan słowami: „A za-
tem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na 
ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby 
Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez 
odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest 
dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe” (12,1-2).

Dopiero jednak św. Piotr nazywa wspólnotę chrześcijan „organizmem 
kapłańskim”. Pisząc o Kościele stwierdza: „Wy również, niby żywe kamie-
nie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłań-
stwo (dosł. hierateuma – organizm kapłański, dla składania duchowych ofiar, 
przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa) (…). Wy zaś jesteście wybranym 
plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na 
własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was 
wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła” (1P 2.5.9).

Termin hierateuma zaczerpnięty został przez autora Listu z Wj 19,6 
(„Wy będziecie dla mnie królestwem kapłanów” – ale w brzmieniu LXX 
mamy: „organizmem kapłańskim”). Chodzi tu wyraźnie o kapłańskie pośred-
nictwo całego Kościoła, nie pojedynczych wierzących w sposób indywidu-
alny, wewnątrz którego, rzecz jasna, jest hierarchia sakramentalna. Te ofiary 
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to „dobre życie” (2,12.) i „święte” (1,15), czyli według wzoru posłuszeństwa 
Chrystusowego i z inspiracji Ducha Świętego (1,2).

Księga Apokalipsy podejmuje obietnicę z Księgi Wyjścia, ale 
w brzmieniu dosłownym TM: „I uczynił nas królestwem – kapłanami dla 
Boga i Ojca swojego” (1,6). A w błogosławieństwie dotyczącym męczen-
ników czytamy: „Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym 
zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą 
kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat” (20,6).

Do chrześcijan prześladowanych za wiarę w Chrystusa św. Jan pisze, 
że w rzeczywistości są kapłanami i królami, którzy mają wyjątkową więź 
z Bogiem. Co więcej, dzięki tej więzi polegającej na tym, że uczestniczą 
w pierwszym zmartwychwstaniu, czyli są zjednoczeni ze zmartwychwstałym 
Chrystusem, Królem królów i Panem panów, mają decydujący wpływ na 
dzieje świata.

Ich udział w Pośrednictwie ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Je-
zusa stanowi szczyt dzieła odkupienia. Oto cztery Istoty żywe i dwudziestu 
czterech Starców śpiewa taką oto nową pieśń Barankowi: „Godzien jesteś 
wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu 
krwią twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś 
ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi” 
(Ap 5,9-10).

Jeszcze mocniej ich udział wyraża błogosławieństwo: „Błogosławiony 
i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma 
władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim 
królować tysiąc lat”5. 

5. Udział Maryi w dziele Jezusa Chrystusa – jedynego 
Pośrednika

Nowy Testament nie odnosi do Matki Najświętszej żadnego określenia, 
które wskazywałoby na to, że jest Ona „współ-odkupiecielką” lub „współ
-pośredniczką”. Liczne natomiast sceny ewangeliczne i wypowiedzi Jezusa 

5  Na czym polega udział chrześcijan, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu 
Chrystusa w Jego jedynym pośrednictwie kapłańskim w świetle błogosławieństwa Ap 20,6 
pisze S. Haręzga, Błogosławieństwa Apokalipsy dzisiaj (Lublin 2014) 76-93.
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wskazują na Jej niezwykle głęboki udział w życiu i dziele Syna w roli Matki. 
Już wtedy, gdy nosiła Jezusa w swoim łonie, nazwana została „Matką Pana” 
(Łk 1,43). Z kolei wypełniając wolę Boga objawioną Jej w słowie Anioła, 
stała się pierwszą spośród wszystkich braci i sióstr Jezusa – właśnie jako 
Jego Matka i Siostra. Gdy cierpiała pod krzyżem, była najbliżej Jezusa – 
Pośrednika jednającego ludzi z Bogiem jako Jego Matka: „A obok krzyża 
Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, 
i Maria Magdalena” (J 19,25). Sobór nazywa Ją z tego powodu zaszczytnym 
tytułem: „Socia Redemptoris”, ale wskazuje bardzo mocno na Jej matczyną 
rolę w odniesieniu do ludzi: Matka Jezusa i matka wierzących w Niego. Nie 
Pośredniczka w rozumieniu jednająca ludzi z Bogiem, ale Matka służąca 
im własnym przykładem, wiarą i modlitwą w drodze do Jezusa-Pośrednika. 
Wraz z nimi modląca się do Niego jako wcielonego Syna Bożego6.

Ustanowiona Matką wierzących w Jezusa jest dla nich również wzorem 
uczestniczenia w Jego dziele pełnienia woli Boga: w Kanie Galilejskiej 
Matka Jezusa nie tyle pośredniczy między Nim a ludźmi, co utożsamia 
się z nimi, przedstawia Jezusowi ich problem, a nade wszystko uczy ich, 
jak bezwarunkowo otwierać się na zamiar (wolę) Jezusa wyrażoną w Jego 
słowach: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). Sama jednak 
najpierw musi wspiąć się na wyższy poziom rozumienia tego, co Jezus chce 
uczynić: „Czy to Moja lub Twoja sprawa, Niewiasto?”. Jezus chce dać wino 
weselne, które jednak byłoby rozumiane jako symbol Jego Ewangelii gło-
szonej w Godzinie, podczas której On objawia się jako prawdziwy Mesjasz. 
A Godzina ta się właśnie rozpoczyna.

a) Maryja jako Socia Redemptoris służy Odkupicielowi – 
Pośrednikowi i ludziom:
– Jako Matka Boża wydaje na świat, czyli przybliża ludziom, wcielonego 

Syna Bożego, Pośrednika.
– Po urodzeniu Go w Betlejem ukazuje Go pasterzom (reprezentującym 

żydów) i magom (reprezentującym świat pogan) jako Zbawiciela, jest Jego 
świadkiem i gwarantem.

6  Por. S. Meo, Mediatrice, w: Nuovo Dizionario di Mariologia (Cinisello Balsamo 1986) 
928-932.
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b) Maryja jako Socia Redemptoris ma wpływ na dzieje ludzi:
– W swej modlitwie Magnificat wysławia Boga, który „strąca władców 

z tronu i wywyższa pokornych”. Tym samym przyczynia się do rozwoju 
królestwa Bożego na ziemi, w którym pierwszoplanowymi bohaterami są 
nie władcy i bogacze, ale pokorni i ubodzy. W ten sposób współpracuje 
z Chrystusem w dziele wprowadzania Królestwa Bożego na ziemi.

– Jej modlitwa z apostołami w wieczerniku w dniu zesłania Ducha Świę-
tego ma istotny wpływ na kształt Kościoła i jego posłannictwo w świecie. 
Jest dla Niego promotorem i wzorem modlitwy, której największym owocem 
jest Duch Święty. 
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Liturgia jako symbolon wiary i ethosu

Liturgia jest uprzywilejowaną przestrzenią, w której na sposób sakra-
mentalny aktualizują się zbawcze Misteria Chrystusa. Tutaj pod osłoną zna-
ków i symboli stają się one dostępne ludzkim zmysłom. Jest to rzeczywistość 
dynamiczna i żywa, gdzie mówi sam Bóg w swoim Słowie, a dzięki tajem-
nicy transsubstancjacji obecne jest uwielbione Ciało i Krew Chrystusa. Co 
więcej, Chrystus jest także obecny (choć w inny sposób) w zgromadzonym 
ludzie oraz w osobie kapłana1. Tutaj spotykają się i łączą wiara Kościoła 
oraz ludzkie życie, nadając temu ostatniemu właściwy ethos. Tym samym 
liturgia jawi się jako symbolon łączący te dwie rzeczywistości.

1. Wyjaśnienie pojęć

Termin symbolon (gr. σύµβολον) oznaczający zbliżenie, znak, porównanie 
używany był także do określenia umowy między stronami. Termin ten można 
także odnieść do połączenia ze sobą dwóch części uprzednio przełamanej 
pieczęci (gr. τα σύµβολα), by w ten sposób zaświadczyć o pełnomocnictwie 
posłańca. W szerszym znaczeniu służyć także może do opisania relacji dwóch 
rzeczywistości w pewien sposób od siebie oddalonych2. W niniejszym artykule 
to właśnie ostatnie rozumienie jest przedmiotem refleksji. Dlatego też został 
użyty grecki termin symbolon, gdyż wydaje się on najlepiej wyrażać to, co 
zazwyczaj bywa w wielu miejscach określane pojęciem „znaku” i „symbolu”. 
Owe pojęcia niejednokrotnie bywają stosowane zamiennie lub też, by nie 
doszło do niewłaściwego ich rozumienia, pojawiają się razem, jak np. czyni 
Katechizm Kościoła Katolickiego w nr. 1145, 1146, 1148, 1150, 1152. 
1 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja o Liturgii Świętej Sacrosanctum Consilium, 
nr 7 (dalej KL).
2  Por. A. Nowowiejski, Wykład liturgii Kościoła Katolickiego (Warszawa 1983); 
K. Rahner, Podstawowy wykład wiary (Warszawa 1987) 35-38. 
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W rzeczywistości liturgicznej znaki i symbole są czymś naturalnym. Ich 
szczególnym aspektem jest odniesienie jednocześnie do tego, co przyrodzone 
i nadprzyrodzone. Nie tylko odwołują się one do pewnej rzeczywistości, 
ale też dzięki uobecnieniu zbawczych misteriów umożliwiają uczestnictwo 
w nich3. Dlatego też w niniejszym artykule dla objęcia szerokim kontekstem 
zarówno zakresu znaczeniowego pojęć „znak” i „symbol” używany będzie 
termin symbolon. 

Ethos (gr. εθος) – zwyczaj, zachowanie właściwej dla określonej grupy, 
w niniejszym artykule oznacza przede wszystkim życie katolika uczestni-
czącego w liturgii. Podczas niej osoba jako całość jest włączona w ofiarę 
składaną Bogu. Tutaj podczas celebracji ma miejsce poddanie się Bożemu 
działaniu, w pełnym otwarciu na ducha liturgii.

2. Symbolon wiary

Ogólnie znane jest adagium ut legem credendi lex statuat suplican-
di, pochodzące od Prospera z Akwitanii, a często streszczane w formule 
lex orandi lex credendi. Odnosiła się ona do jednakowego sposobu spra-
wowania obrzędów w całym Kościele, mającego początek już w czasach 
apostolskich, dlatego też można stwierdzić, że sposób modlitwy określa 
to, w co się wierzy4. Taki sposób refleksji nie był obcy takim Ojcom Ko-
ścioła, jak Augustyn, Cyryl Jerozolimski, Jan Chryzostom, Ambroży czy 
Ewagriusz z Pontu5. Na przykład „Augustyn zwrócił uwagę, że ten apo-
stolski i powszechny charakter liturgii sprawia, że jest ona autentycznym 
świadectwem wiary Kościoła”6. Nadto wspomniany święty, jak też wie-
lu innych, starannie sprawdzali wszystkie teksty i obrzędy liturgiczne, by 
nie dopuścić, aby wkradła się w nie jakakolwiek herezja, gdyż to właśnie 

3  Szczegółowe rozpracowanie tej tematyki oprócz pozycji wspomnianych w poprzednim 
przypisie znaleźć można w: B. Nadolski, Symbol (symbolizm) i znak w liturgii, w: tenże, 
Leksykon liturgii (Poznań 2006) 1488; Liturgia i psychologia, A. Żądło (Katowice 2014); 
A. J. Nowak, Symbol. Znak. Sygnał (Lublin 1994); D. Forstner, Świat symboliki chrześci-
jańskiej (Warszawa 1990); Z. Janiec, Komunikacyjny wymiar liturgii (Sandomierz 2006); 
W. Głowa, Znaki i symbole w liturgii (Przemyśl 1995).
4  Por. B. Nadolski, Lex orandi – lex credendi, Leksykon liturgii, 734-735.
5  Por. B. Migut, Teologia liturgiczna szkoły rzymskiej (Lublin 2007) 40-41.
6 P. Nocko, «O relacji wiary i liturgii na podstawie wybranych tekstów Ojców Kościoła», 
Studia Teologiczne 32 (2014) 80.
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heretycy zmieniali po swojemu liturgię, by w ten sposób odciągnąć wier-
nych od prawdziwej wiary7. Dlatego też „Kościół czuł się zobowiązany 
chronić i starannie formułować prawdy wiary, przechowywane w litur-
gii, w jej tekstach i obrzędach”8. Także Sobór Trydencki był w zgodzie 
z tym zadaniem i w odpowiedzi na szerzące się błędy wyraźnie sprecyzował 
doktrynę Kościoła. Choć nie wydał on dokumentów poświęconych ściśle 
liturgii, to jednak przedstawił w nich m. in. naukę o Mszy jako Ofierze, re-
alnej obecności Chrystusa pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina 
i tym, że w każdej jest cały Chrystus. Natomiast wydanie mszału, zgodne-
go z prawowierną nauką, Sobór polecił Papieżowi. Zauważyć należy, że 
praca ta „polegała nie na układaniu mszału, ale na umiarkowanej rewizji 
mszału wcześniej istniejącego. Jedyne elementy naprawdę nowe to ogólne 
rubryki i Ritus servandus, mające gwarantować obrzędową klarowność, 
stanowiącą odpowiedź na potrzeby epoki […] to powstały drogą naturalnego 
rozwoju wariant rytu rzymskiego, wywodzący się w linii prostej z tradycji 
gregoriańskiej”9. Swego rodzaju nowością było natomiast narzucenie tego 
rytu całemu Kościołowi, z wyjątkiem tych miejsc i tradycji liturgicznych, 
które, jak podaje bulla Quo primum tempore Piusa V z 1570 r., mogły się 
poszczycić przynajmniej 200-letnim istnieniem. Celem zaś tej reformy 
była przede wszystkim ochrona katolickiej liturgii, a tym samym wiary, 
przed ówczesnymi prądami heretyckimi. W zgodzie z nauczaniem Soboru 
Trydenckiego wielu teologów skupiało się przede wszystkim na podkreślaniu 
rzeczywistości transsubstancjacji i adoracji Najświętszego Sakramentu. Przy 
czym myśl ta była stopniowo rozwijana i pogłębiana, poprzez dostrzeganie 
w liturgii całości zbawczych Misteriów Chrystusa. Na przykład  J. S. Pelczar 
pisał, że Msza Święta jest „Kalwarią duchową, na którą zstępuje sam Pan 
Jezus, otoczony rzeszą aniołów, by w sposób duchowy śmierć swoją pona-
wiać […] jest to pamiątka miłości Jezusowej, a zarazem […] jest niejako 
treścią wszystkich tajemnic Bożych, mianowicie wcielenia, odkupienia, 
uwielbienia i usprawiedliwienia”10. Szczególny rozwój tych myśli był obecny 
wśród przedstawicieli Ruchu Liturgicznego (takich jak: Prosper Gueranger, 

7  O takiej właśnie zmianie w kulcie katolickim w Anglii i jego celach pisze m.in. 
M. Davies w swojej książce Cranmers Godly Order (Kansas City 1976).
8  Nocko, O relacji wiary i liturgii, 82.
9  M. Zachara, Krótka historia Mszału Rzymskiego (Warszawa 2014) 128.
10  J. S. Pelczar, Rozmyślania o życiu kapłańskim (Ząbki 2006) 318.
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Maurice Festugiuere, Lambert Beaduin, Odo Casel, Romano Guardini), któ-
rzy skupiali swe działania na coraz to lepszym zrozumieniu liturgii, wejściu 
w jej głębię i odkryciu obecnych w niej tajemnic11. Szczególnym owocem 
działań owego ruchu oraz jego poparciem była encyklika Piusa XII Mediator 
Dei z 1947 r., w której m.in. papież pisze: „Kult, który Kościół składa najlep-
szemu i wszechmogącemu Bogu, jest według wyraźnych i zwięzłych słów 
Augustyna, nieustannym wyznawaniem wiary katolickiej”, a także „cała 
liturgia więc zawiera wiarę katolicką, gdyż publicznie świadczy o wierze 
Kościoła. Z tej to przyczyny, ilekroć chodziło o definicję jakiejś prawdy ob-
jawionej przez Boga, Papież i Sobory, czerpiąc z tzw. źródeł teologicznych, 
nierzadko również z liturgii przytaczali argumenty”12. Ta myśl zyskała swoje 
dopełnienie w nauczaniu Drugiego Soboru Watykańskiego, gdy w Konsty-
tucji Sacrosanctum Consilium ukazano liturgię w wymiarze historiozbaw-
czym, podkreślając jej rolę jako źródła i szczytu życia Kościoła13. Zgodnie 
z zaleceniami tej konstytucji Soboru rozpoczęła się reforma liturgii, która 
pragnęła dokonać dzieła odnowy, ożywiając pobożność i przybliżając wier-
nym zbawcze Misteria Chrystusa obecne w liturgii. Oprócz wspomnianej 
konstytucji, posiłkowała się ona także poprzedzającymi Sobór zaleceniami 
Piusa XII wyrażonymi w encyklice Mediator Dei: „Liturgia święta bowiem 
składa się z pierwiastków Bożych i ludzkich. To co Boże, ustanowione przez 
Boskiego Zbawiciela, nie może żadną miarą być zmienione przez ludzi, 
natomiast to co ludzkie może, według potrzeb czasu, okoliczności i dusz, 
ulegać przemianom, które zatwierdza hierarchia kościelna, wsparta pomocą 
Ducha Świętego”14.

W tym duchu jeszcze w trakcie trwania Soboru zaczęto wydawać po-
szczególne instrukcje dotyczące wprowadzenia zaleceń Konstytucji o Li-
turgii w życie, a z czasem wydano nowe księgi liturgiczne15. Wobec wspo-
mnianej reformy zrodził się jednak pewien opór, który uwidocznił się już na 
Soborze, a później był reakcją na przeprowadzane w imię reformy zmiany 

11  Por. Migut, Teologia liturgiczna szkoły rzymskiej, 47-60.
12  Nr 18 (numeracja na podstawie wydania Bractwa Piusa X z 1996 r.).
13  Por. KL 10.
14  Nr 19.
15  Ogólne omówienie natury prawnej przeprowadzonych zmian oraz wybranych doku-
mentów można znaleźć w J. Nowak, Prawo w służbie wydarzeń zbawczych. Zarys prawo-
dawstwa liturgicznego (Poznań 2004).
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w liturgii. Generalnie nie kwestionował on samej Konstytucji o Liturgii, lecz 
przekształcenia, jakie przeprowadzano, powołując się na treść soborowych 
dokumentów. W wyniku zarówno samych zmian, jak też szeroko poję-
tych problematycznych relacji i działań międzyludzkich i ich konsekwencji 
oraz wielu innych czynników, doszło do powstania Bractwa Kapłańskiego 
św. Piusa X (ekskomunikowanego za samowolne święcenia biskupie, któ-
rych dokonał abp M. Lefebvre; ekskomunikę zniósł papież Benedykt XVI). 
Powstały także inne tradycyjne wspólnoty pielęgnujące liturgię sprzed zmian 
dokonanych po Drugim Soborze Watykańskim, a pozostające w łączności 
z Rzymem. W Kościele więc od tego czasu funkcjonowały dwie formy tego 
samego rytu, choć starsza forma jedynie w tych wspólnotach, które uzyskały 
na to pozwolenie, a każdy kapłan chcący celebrować według starszej formy 
rytu musiał zabiegać o pozwolenie swojego biskupa16. Sytuacja znaczą-
co się zmieniła po wydaniu przez papieża Benedykta XVI motu proprio 
Summorum Pontificum 7 lipca 2007 r., w którym zezwolił on na odprawianie 
każdemu kapłanowi, jeśli celebruje bez udziału ludu (art.2) oraz z udziałem 
wiernych, którzy by o to prosili (art.4), starszej formy, nazywanej od tej 
pory Nadzwyczajną Formą Rytu Rzymskiego. Dokument dopuszcza także 
możliwość częstszego lub stałego celebrowania Mszy według tej formy 
przez wspólnoty zakonne (art.3) oraz powołania do życia parafii personalnej 
lub mianowanie rektora lub kapelana odpowiedzialnego za celebrowanie 
starszej formy rytu (art.10). Wydanie tego dokumentu jest dlatego ważne 
w obecnym artykule, gdyż Summorum Pontificum mówi, że „Mszał Rzym-
ski promulgowany przez Pawła VI jest zwyczajnym lex orandi Kościoła 
katolickiego obrządku łacińskiego. Jednak Mszał Rzymski promulgowany 
przez św. Piusa V i ponownie wydany przez bł. Jana XXIII powinien być 
uważany za nadzwyczajne wyrażenie tej samej lex orandi i traktowany 

16  W kwestii soborowych dyskusji powstało wiele książek, w ostatnim czasie pojawiły się 
także wydania bardziej krytycznie opisujące bądź oceniające wydarzenia podczas Soboru. 
Należą do nich m. in. R. M. Wiltgen, Ren wpada do Tybru. Historia Soboru Watykańskiego 
II (Dębogóra 2001); R. de Matei, Sobór Watykański II. Historia dotąd nieopowiedziana 
(Ząbki 2012). W kwestii natomiast zmian dokonywanych po promulgowaniu Konstytucji 
o Liturgii warto zajrzeć do Cz. Krakowiak, B. Migut, Jedna wiara jedna Msza (Lublin 
2009); a także M. Davies, Nowa Msza papieża Pawła (Warszawa 2014). Bardzo krótko 
o powstaniu tradycyjnych wspólnot i starszej formy rytu rzymskiego traktuje I. Słoma, 
«Zwyczajna i nadzwyczajna forma rytu rzymskiego wzajemnym ubogaceniem», Roczniki 
Teologiczne 61 (8; 2014) 153-162.
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z należytą czcią ze względu na jego czcigodne i starożytne użycie. Te dwie 
formy wyrazu legis orandi Kościoła w żaden sposób nie będą prowadzić do 
podziału w lex credendi Kościoła. Są one dwoma sposobami zastosowania 
jedynego obrządku rzymskiego” (art.1). Zatem wiara Kościoła jest wyrażona 
zarówno w jednej jak i drugiej formie rytu. 

Poszczególne gesty i słowa zawierają w sobie treść tego, w co Kościół 
wierzy. Analiza czynności liturgicznych, samego obrzędu wskazuje na ich 
odniesienie do celebrowanej tajemnicy, nie są one jednak czynnościami wy-
konywanymi dla nich samych, lecz są rzeczywistością symboliczną. W spo-
sób zewnętrzny oraz wewnętrzny angażują uczestników liturgii, wyrażając 
wiarę i w to wyrażanie wiary włączając człowieka. Choćby dla przykładu 
już sam znak krzyża opisuje konkretną prawdę wiary, co więcej – nie jest on 
jedynie znakiem, który coś pokazuje, ale symbolem, którego wykonywanie 
jest już wyznaniem wiary w Trójcę Świętą. Konkretne słowa stałych części 
Mszy, jak np. „Pan z wami” czy „Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę…” 
wyrażają obecność Pana w zgromadzeniu i Jego zbawcze działanie dla 
człowieka oraz wymiar ofiarniczy Eucharystii, w której człowiek przede 
wszystkim składa kult swemu Stwórcy, będąc przez Niego uświęcanym. Już 
same „gesty i postawy nie tylko towarzyszą modlitwie, lecz są jej wyrazem, 
znakiem jedności wspólnoty, formą uwielbienia Boga i objawienia uobecnia-
jącego się misterium”17. Całe zaś bogactwo gestów i słów zawiera w sobie 
żywą wiarę Kościoła i właśnie tutaj, na liturgii, jest ona celebrowana18. 

Stałe części Mszy świętej, będące wyrazem wiary w Trójcę Świętą, 
zbawcze dzieło Chrystusa, Jego realną Obecność pod postacią Chleba, rze-
czywistość Ofiary i Uczty oraz ukazujące rzeczywistą naturę Kościoła19, 
dopełniane są przez części zmienne, takie jak np. modlitwy własne po-
szczególnych dni. To zaś wpisuje się w szeroki kontekst roku liturgicznego, 

17  W. J. Pałęcki, Pytanie o liturgię. Misterium liturgii w życiu Kościoła (Lublin 2015) 
28.
18  Powstał szereg podręczników i bardziej popularnych książek objaśniających po-
szczególne gesty i słowa stałych części Mszy świętej, interesująca pozycją omawiającą 
poszczególne części Mszy odnosząc się zarówno do zwyczajnej jak i nadzwyczajnej formy 
rytu rzymskiego jest: J.D. Chalufour, Przewodnik po Mszy świętej (Dębogóra 2012); a także 
A. Żądło, Liturgia w podstawowych formach wyrazu (Katowice 2011).
19  Ważne i szczegółowe opracowanie tej rzeczywistości zawiera: F. Blachnicki, Kościół 
jako wspólnota (Lublin 1994).
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o którym D. von Hildebrand pisał: „Co roku Kościół w liturgii przeżywa 
na nowo dzieje Odkupienia. Ten proces jego świętego wewnętrznego życia 
podlega zmiennemu rytmowi. Każda część roku kościelnego uwydatnia inne 
wydarzenie w historii Odkupienia. W ten sposób każda pora roku wysuwa 
na plan pierwszy inny aspekt tajemnicy Wcielenia. Jest to rytm niejako 
organiczny, albowiem liturgia jest przypomnieniem i uobecnieniem Odku-
pienia, które dokonało się w konkretnym czasie. Zarazem jednak to naprze-
mienne wynoszenie coraz to innych aspektów jednej Bożej rzeczywistości 
odpowiada naturze ludzkiej in statu viae. W naszym ziemskim bytowaniu 
nie dane nam jest bowiem ogarnąć jednorazowo całej prawdy Objawienia 
czy odpowiedzieć na jej liczne aspekty. Będziemy do tego zdolni dopiero 
w wieczności”20.

W poszczególnych modlitwach towarzyszących odpowiednim dniom roku 
liturgicznego także wyrażana jest wiara Kościoła21, np. modlitwa po Komunii 
Mszy w nocy na Uroczystość Narodzenia Pańskiego podkreśla znaczenie tajem-
nicy Wcielenia Chrystusa22, prefacja na Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 
wyraża dogmatyczną naukę Kościoła na ten temat, a kolekta na Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny zawiera dogmatyczną 
definicję z bulli Piusa IX Ineffabilis Deus z 8 grudnia 1854 r. Zatem zarówno 
słowa, jak i gesty i symbole stałych części Mszy oraz ich części zmienne, łączą 
się ze sobą i w tym, co zmysłom dostępne, wyrażają rzeczywistości nadprzyro-
dzone, stanowiąc symbolon wiary Kościoła, która jest celebrowana w liturgii.

20  D. von Hildebrand, Serce. Rozważania o uczuciowości ludzkiej i uczuciowości Boga
-Człowieka (Poznań 1987) 19.
21  „Nawet w pierwszych wiekach kładziono nacisk na to, że w modlitwie liturgicznej 
nie tylko miało być wymienione imię Boga czy Ojca, ale zasadniczym faktem miało być 
wspomnienie chrześcijańskiego porządku zbawienia” (J. A. Jungman, Liturgia pierwotnego 
Kościoła do czasów Grzegorza Wielkiego, Tyniec 2013, 298).
22  Analizą treści wiary zawartych w poszczególnych modlitwach, jak też i gestach zajmuje 
się w sposób szczególny hermeneutyka liturgiczna, wśród wielu warto zwrócić uwagę na 
takie pozycje książkowe jej przedstawicieli jak: A. Durak, Treści uczestnictwa we Mszy 
świętej w świetle formuł euchologicznych Mszału rzymskiego dla diecezji polskich (Piła 
1992); A. Żądło, Lex orandi – lex credendi w modlitwach nad darami Adwentu w Mszale 
Pawła VI. Studium hermeneutyczno-liturgiczne (Katowice 2013); A. Dyr, Tajemnica odku-
pienia w euchologii mniejszej Mszału, w Tajemnica Odkupienia (Poznań 1997), 397-419; 
L. Pristas, Collects of the Roman Missals. A Comparatice Study of the Sundays in Proper 
Seasons before and after Second Vatican Council (London, New Delhi, New York, Sydney 
2013).
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3. Symbolon ethosu

Liturgia jest nie tylko przestrzenią, w której na sposób sakramentalny 
aktualizowane są zbawcze Misteria Chrystusa, gdzie wiara Kościoła znajduje 
swój żywy wyraz, będąc w liturgii celebrowana23, lecz jest także uprzywile-
jowanym miejscem spotkania człowieka z Bogiem. Choć pierwszorzędnym 
i niezaprzeczalnym celem liturgii jest kult składany Ojcu wraz z Chrystusem 
w Duchu Świętym, będący kultem Jezusa Najwyższego Kapłana, w który to 
człowiek na mocy chrztu zostaje włączony, to w parze z tym kultem idzie 
również uświęcenie człowieka. To uświęcenie zasadniczo jest podporządko-
wane kultowi, przy czym tylko człowiek uświęcony w sakramencie chrztu 
świętego może zostać włączony w kult Chrystusa składany Ojcu i dzięki 
temu jest w stanie składać duchowych ofiar w łączności z Chrystusem, który 
uzdalnia człowieka, by kształtował w sobie składanie tej czci w duchu i praw-
dzie, by Bóg był uwielbiony w każdym miejscu i czasie. Dlatego też można 
mówić o pierwszeństwie uświęcenia, lecz jedynie w porządku czasowym. Te 
dwie rzeczywistości przenikają się w taki sposób, że niemożliwe jest ścisłe 
i jednoznaczne rozłączenie momentu kultu i uświęcenia. Dzięki kultowi, 
skierowaniu swego życia na Boga człowiek otwiera się na uświęcenie, 
pozwala działać Bożej łasce, lecz także tylko z pomocą Bożej łaski może 
czcić Boga, przez uprzednie czasowo uświęcenie. Wśród wielu toczonych 
dyskusji na ten temat przywoływanie Konstytucji o Liturgii w jej 7. numerze 
i akcentowanie uświecenia zdaje się pomijać pozostałe jej artykuły, np. 33. 
czy 47. Ponadto dokonuje się w ten sposób przewrotu antropologicznego, 
gdzie w centrum stawia się samego człowieka i uświęcenie jako cel sam 
w sobie. To uświęcenie jednak zawsze ma zmierzać do celu nadrzędnego, 

23  „Nie można «wymyślić» żywej liturgii, tak jak nie da się wymyślić żywego języka. 
Człowiek nie «stwarza» swojego języka ojczystego, lecz uczy sie go jako istotnej części 
własnego dziedzictwa, istniejącego na długo wcześniej i niezależnego od jednostkowej woli 
i pragnień – istniejącego czy nam się to podoba, czy nie” (R. Taft, Liturgia. Wzór modlitwy 
– ikona życia, Warszawa 2013, 248), Dlatego też „liturgia nie uczy nas niczego nowego, 
co nie zawierałoby się w credo. Jednak jest ona wiarą sprawowaną, wiara przeżywaną. 
Zmusza nas do zagłębiania się w pełną rzeczywistość prawdy wiary, stwarza duchową 
przestrzeń, w której rzeczywistość wiary, lepiej: rzeczywistość zrekonstruowana w wierze, 
wnika w nas wszystkimi porami, w której wdychamy nadprzyrodzoną atmosferę, w której 
wręcz na sposób bytowy dotykamy tej realności w ofierze Mszy Świętej i w sakramentach” 
(D. von Hildebrand, Liturgia a osobowość, Kraków 2014, 67-68).
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jakim jest kult. Ma ono ukierunkowywać i umożliwiać człowiekowi kult, 
ukazując mu właściwe znaczenie wszystkich rzeczy i jego ostateczne ukie-
runkowanie. Uświęcenie więc może być pierwszorzędne jedynie w porządku 
czasowym, natomiast jeśli chodzi o cele liturgii, to pierwszorzędnym jest 
kult składany Ojcu24.

Znaczenie liturgii, która jest ukierunkowana na Boga, choć przede 
wszystkim jest potrzebna człowiekowi (nadając właściwy kierunek i sens 
jego życiu), widoczne jest już od początków dziejów stworzenia. Człowiek, 
jak podaje Księga Rodzaju, żył w pierwotnej szczęśliwości, w harmonii 
z Bogiem, nie pojawia się tutaj też wzmianka o potrzebie liturgii. Rodzi się 
ona po grzechu pierworodnym. Nie jest ona skutkiem grzechu pierworod-
nego, lecz sam grzech i zerwanie więzi z Bogiem zainicjowało potrzebę 
liturgii jako ponownego nawiązywania więzi. Co prawda, przywrócenie tej 
zerwanej więzi nastąpiło dopiero w Chrystusie, który przywrócił w sobie 
utraconą jedność, stając się jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludź-
mi, jednak już po grzechu pierworodnym miał miejsce kult Ojca, choć 
jeszcze niedoskonały. Przykładem tego jest ofiara składana przez Kaina 
i Abla. Dzieje się to na płaszczyźnie naturalnej, kiedy człowiek odpowiada 
na dzieło swego Stwórcy, uznając swoją zależność od Niego i będąc świa-
domym, skąd pochodzi wszelkie dobro. W późniejszym etapie dziejów 
zbawienia Bóg manifestuje się także przez swoje słowo, na co np. Noe 
odpowiada ofiarą i posłuszeństwem Bożej woli, która objawia się przez 
widzialne znaki. W ukazywaniu swej woli Stwórca ustanawia obrzezanie 
na znak przymierza i wybrania. W późniejszym czasie Najwyższy podaje 
Mojżeszowi przepisy kultyczne. Następnie objawia swą wolę przez proro-
ków, ukazując swoją rolę jako Stwórcy i troszczącego się o swój lud Pana, 
aż wreszcie dopuszcza ustanowienie ziemskiego króla, przypominając, że 
On, Bóg, jest Panem Najwyższym i wszystko od Niego pochodzi i zależy. 
W następnym czasie kult jest składany w świątyni. W wymiarze ducho-
wym zakończył się on wraz ze złożeniem przez Chrystusa Ofiary z siebie 
samego, kiedy to zasłona przybytku rozdarła się na dwie części. Od tej pory 
to On jest najwyższym kapłanem, świątynią i ofiarą. Obecna refleksja jest 
jedynie zarysem faktu, że od momentu grzechu pierworodnego pełna więź 

24  Por. Z. Głowacki, «Relacja kultu do uświęcenia w liturgii», Roczniki Liturgiczno-Ho-
miletyczne 3 (2012), 7-19.
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ze Stwórcą została zerwana, a Bóg stopniowo prowadził człowieka do jej 
przywrócenia. Już na etapie objawienia naturalnego, a następnie przez słowo 
i znak oraz ustanowienie świątynnego kultu, objawiał człowiekowi swoją 
miłość i wskazywał mu cel istnienia. We wszystkich tych przypadkach kult 
był uznaniem swej zależności od Boga, wdzięcznością za otrzymane dobra 
i poddaniem Stwórcy, który jest Panem wszechświata, a Jego wola i prawa 
mają na celu dobro człowieka. Przy czym sam kult nie jest w swej istocie 
potrzebny Bogu ani nie czyni Go jeszcze wspanialszym lub podnosi Jego 
znaczenie, gdyż jest On pełnią doskonałości i sensem istnienia. Kult ów 
potrzebny jest przede wszystkim człowiekowi, nadając właściwy cel jego 
życiu i ukazując rzeczywistość stworzoną jako ukierunkowaną na oddawanie 
czci Bogu. Kult, angażując elementy świata stworzonego, które wszystkie są 
darem Wszechmocnego, wyraża podporządkowanie się człowieka, a wraz 
z nim całego stworzenia Bogu, z którego to podporządkowania rodzi się 
szczęście życia napełnionego sensem. Sam zaś kult o tyle jest potrzebny 
Bogu, o ile jest umożliwieniem nawiązania więzi z człowiekiem, kiedy to 
Bóg jako adresat kultu objawia człowiekowi swoją miłość do stworzenia. 
Wtedy bowiem składany kult jest pewnym rodzajem przyjęcia tego obja-
wienia, gdyż składana ofiara jest uznaniem zależności od Stwórcy, tego że 
wszystko on Niego pochodzi i jest darem, gdzie samo składanie przypomina 
o tym i niejako objawia to na nowo.

Kult zarówno na płaszczyźnie naturalnej, jak i w późniejszym etapie, 
kiedy sposób kultu jest objawiony, angażuje rozum, wolę i uczucia człowieka 
przez wykorzystanie elementów naturalnych. Dotyczy to zarówno samych 
ofiar, jak też odpowiedniego stroju, miejsca, gestów czy słów związanych 
z kontekstem bytowym. Wszystko to uwzględnia całokształt egzystencji 
człowieka, nadając mu właściwe ukierunkowanie, odpowiedni sposób ży-
cia w otaczającym świecie, który to sposób ma także dążyć do ukazywania 
swego ostatecznego celu, a także Boga jako Pana Stworzenia. Taka była rola 
Narodu Wybranego, będącego znakiem dla całego świata, mającym objawiać 
prawdziwego Boga. Ta rola wraz z pełnią Objawienia dokonaną w Chrystu-
sie została przekazana chrześcijanom i uzyskała nową jakość w Jezusie25.
25  Por. P. Kulbacki, Liturgia w formacji człowieka ku wolności (Lublin 2013) 49-56, 
B. Migut, Teologia liturgiczna jako ukierunkowanie teologii na Objawienie Boże w perspek-
tywie życia chrześcijańskiego, w: Teologia liturgiczna. W poszukiwaniu syntezy w teologii 
(Lublin 2013) 139-183.
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W Jezusie dokonała się pełnia Objawienia, dopiero w Nim utracona 
przez grzech jedność z Ojcem została odbudowana. Choć do tego dążył 
kult przed Chrystusem, był on jednak niedoskonały, nie mógł owej więzi 
w pełni przywrócić, ale był zapowiedzią zbawienia dokonanego w Chry-
stusie. Dopiero Bóg i człowiek w jednej osobie Jezusa Chrystusa mógł 
to w pełni uczynić, umożliwiając tym samym doskonały kult składany 
Ojcu. Przy czym tylko Jezus składa kult doskonały, a człowiek dzięki 
uświęceniu w sakramencie chrztu mocą Ducha Świętego włącza się 
w ten kult. O rzeczywistości tego kultu w głęboki teologiczny sposób 
traktuje List do Hebrajczyków, a także w niezwykły sposób Apokalip-
sa, ukazując rzeczywistość liturgii niebieskiej, gdzie Baranek zabity 
nieustannie sprawuje kult ku chwale Ojca, a w nim ma udział wszelkie 
stworzenie (por. Ap 4-5; 7,1-8; 14,1; 12; 21,6.9)26. Są to jednak tylko 
pewne elementy, których w samym Piśmie Świętym jest znacznie więcej. 
Nowość tego kultu polega na tym, że sam Chrystus jest przebłagalnią 
(Rz 3,25), dzięki czemu kult może być sprawowany w każdym miejscu 
na ziemi, a nadto kult ów nie jest już jak do tej pory jedynie wspomina-
niem dziejów minionych i zbawczych interwencji Boga oraz dziękczy-
nieniem za nie, lecz sakramentalną aktualizacją zbawczych Misteriów 
Chrystusa. Dlatego też w liturgii Kościoła są one nie tylko wspomina-
ne, lecz aktualizowane, co umożliwia uczestnictwo w nich27. Sam kult 
angażuje podobnie, jak już wspomniano, wszystkie władze człowieka, 
używając elementów naturalnych związanych z tym światem, nadając 
im znaczenie symboliczne. Wszystkie one odnoszą się oraz prowadzą 
do oddawania chwały Bogu. Ukazują przez to właściwy sens i zna-
czenie wszystkiego, co istnieje28. Każdy z tych symboli związany jest 

26  Por. J. P. Ruiz, «The Apocalypse of John and Contemporary Roman Catholic Liturgy», 
Worship 6 (1994) 482-504; M. Kunzler, Liturgia Kościoła (Poznań 1999) 21-41.
27  Por. D. Brzeziński, Liturgia chrześcijańska celebracją Misterium Chrystusa ’in sa-
cramento’ w świetle źródeł liturgiczno-patrystycznych, w: Quod itaque Redemptoris no-
stri conspicuum fuit, in Sacramenta transivit. Sakramenty w misterium Kościoła. Księga 
dedykowana Księdzu Profesorowi Czesławowi Krakowiakowi z okazji siedemdziesiątych 
urodzin, B. Migut, Z. Głowacki, W. Pałęcki (Lublin 2014) 60-68.
28  „Święta trzeźwość przenika całą liturgię. Nigdzie nie napotykamy tu próby tuszowa-
nia rzeczywistości, wahania w spojrzeniu jej prosto w oczy. Nie ma tu nic z przesadnej 
wrażliwości, z egzaltowanej negacji ludzkiej natury. Przy tym jednak wszystkie rzeczy są 
widzialne w ich najwyższym świetle, każde dobro pojmowane w jego sensie nadanym mu 
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z wyrażeniem wiary Kościoła i temu podporządkowany, przy czym jest 
on też elementem najbardziej wyrażającym człowieka oddanego Bogu. 
Kult bowiem angażuje całość natury człowieka, a w znakach i symbolach 
wyraża zarówno przeznaczenie na chwałę Boga, jak też angażuje czło-
wieka we wszystkich formach jego wyrazu. Człowiek jest obecny w ce-
lebracji, lecz ta obecność człowieka jest tutaj ze względu i w celu kultu 
składanego Bogu. Wykorzystywane są wszystkie elementy związane 
z kondycją człowieka, a także w sposób szczególny związane ze środo-
wiskiem kulturowym29. Wszystko to, co widzialne, słyszalne, dotykalne 
w liturgii, choć jest odpowiednie człowiekowi, to przede wszystkim 
najpierw właściwe jest Bogu, który jest ich pierwszą przyczyną i sensem 
istnienia, w którym nabierają swojego pełnego znaczenia, objawiając 
Jego chwałę i do Niego prowadząc30. W liturgii te dwie rzeczywistości są 
ze sobą złączone, ukazując w ten sposób ethos chrześcijańskiego życia, 
już w tych symbolach wyrażonego, kiedy wszystko to, czym człowiek 
jest i co posiada, oddane jest na chwałę Bogu. 

To oddanie i podporządkowanie nie niszczy jednak ludzkiej indywidu-
alności. Człowiek wciąż ma swój rozum, wolę i uczucia, nie staje się kimś 
innym31. We wszystkich słowach, gestach, przedmiotach wyrażona jest 
całość tego, kim jest, by w oddaniu się wraz z tym Bogu nastąpiło niejako 
przemienienie samego człowieka, które polegać będzie przede wszystkim 
na wciąż nowym spoglądaniu na rzeczywistość, uczestniczeniu w niej na 

w akcie stworzenia. Ludzka ułomność, wszystkie otaczające nas niebezpieczeństwa, cała 
nędza naszej upadłej natury jest tu bezlitośnie przeciwstawiana nieskończonej chwale Bożej 
i wizji wszystkich dóbr w takim ich sensie, jaki otrzymały w akcie stworzenia. Pełne napięcie 
między naszą upadła naturą, między rzeczywistością, z której wychodzimy, a celem, do 
którego mamy dojść, ponownym narodzeniem w Chrystusie, ujawnia się przez to bardzo 
wyraźnie” (D. von Hildebrand, Przemienienie w Chrystusie, Kraków 1982, 346-347).
29  Por. KKK 1145-1153; Cz. Krakowiak, «Inkulturacja liturgii rzymskiej po Vaticanum 
II», Liturgia Sacra 10 (2; 2004) 277-293.
30  Na przykład „tym co się widzi w Eucharystii (i w świecie), jest chleb spożywany – jak 
wszystko, co ulega zniszczeniu, ale spożywany jako pokarm dający życie; to, co się doko-
nuje w tych mistycznych głębiach (Eucharystii, a zatem i świata), jest śmiercią Chrystusa, 
pochłaniającą w sobie wszelkie ludzkie obumieranie i je restytuującą jako już gotowe na 
zmartwychwstanie – w jednym i tym samym poruszeniu – do Ojca, który daje życie, nie 
dopuszczając, by cokolwiek zginęło” (A. M. Sicari, Zmartwychwstanie – Eucharystia – 
Zmartwychwstanie, w: Tajemnica Odkupienia, L. Balter, Poznań 1997, 286).
31  Por. D. von Hildebrand, Koń trojański w mieście Boga (Warszawa-Ząbki 2006) 354.
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sposób zamierzony przez Stwórcę. Nigdy jednak nie dzieje się to na siłę, lecz 
w wolności otwarcia się na Boga, by ten symbolon tego, co Boże i ludzkie, 
prowadził do prawdziwie chrześcijańskiego ethosu.

4. Symbolon wiary i ethosu

Wiara i ethos łączą się w liturgii w sposób zasadniczy. Sama liturgia, 
która w swych gestach, znakach, słowach i symbolach wyraża wiarę Ko-
ścioła, w tych samych także wyraża chrześcijański ethos, gdyż wszystkie 
one związane są z naturą człowieka, z jego fizyczną i duchową strukturą, 
z kulturowym kontekstem jego życia. Używane natomiast w sakramental-
nym uobecnianiu Misteriów Chrystusa, angażują całego człowieka, nada-
jąc jego życiu właściwe ukierunkowanie i perspektywę. Każdy z gestów, 
czynności czy modlitw jest wykonywany przez konkretnego człowieka, 
niektóre przez wszystkich obecnych na celebracji Eucharystii, a inne jedynie 
przez posługujących ministrantów czy też samego prezbitera. Są one jednak 
czynnościami całej wspólnoty Kościoła, które każdego z członków dotyczą 
i włączają w sprawowane misteria w odpowiedni dla niego sposób, zgodnie 
z naturą jego powołania i posługi w Kościele32. I tak np. przed proklamacją 
Ewangelii wszyscy kreślą znak krzyża na czole, ustach i piersi, wyrażając 
przez to wiarę w to, że jest to Słowo, które od Boga pochodzi, i to, że On 
w nim mówi, oraz włączają w przyjęcie tego Słowa całość swych władz. 
Natomiast, choć Ewangelię proklamuje kapłan lub diakon, spełniając swoje 
powołanie, to w taki sam sposób, jak do wszystkich uczestników liturgii, 
proklamowane słowo skierowane jest także do niego. Podczas konsekra-
cji Świętych Postaci, choć słowa te może wypowiadać jedynie kapłan, to 
czyni on to w imieniu Chrystusa i Jego mocą, a zgromadzenie odpowiada 
pełną wiary milczącą adoracją. I choć zachodzi tutaj istotna różnica między 
kapłaństwem wyświęconego szafarza a wiernymi świeckimi, misterium to 
angażuje każdego z nich na sposób mu właściwy33. Podobnie rzecz ma się 
z modlitwami podczas liturgii. Chociaż większość z nich należy do celebran-
sa, to wszystkie one włączają cały zgromadzony lud oraz potrzeby całego 
32  Por. KL 28.
33  Zob. R. Guardini, Znaki święte (Wrocław 1994); T. Sinka, Symbole liturgiczne (Kra-
ków 2005); D. Fagerberg, Moje rozumienie teologii liturgicznej, w: Teologia liturgiczna. 
W poszukiwaniu syntezy w teologii, B. Migut (Lublin 2013) 73-101.
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świata, zarówno w częściach stałych, jak i zmiennych, dla przykładu wspo-
minana już modlitwa po Komunii Mszy w nocy z Uroczystości Narodzenia 
Pańskiego oprócz wiary w tajemnicę Wcielenia uprasza: „Spraw, abyśmy 
przez święte życie zasłużyli na zjednoczenie z Nim w wieczności”, a kolekta 
Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny kieruje 
do Boga prośbę: „Daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu”. 
Zatem oprócz wyrażania wiary Kościoła włączają one w celebrowanie tej 
wiary i kształtowanie przez nią całego chrześcijańskiego życia, nadając mu 
właściwy sens i ukazując jego przełożenie na codzienność egzystencji. 

W liturgii zatem, używając trafnych i dobrze podsumowujących przed-
stawiane rozważania słów Dietricha von Hildebranda, „stajemy świadomie 
tam, gdzie w rzeczywistości obiektywnie stoimy. Tutaj przewracają się 
wszystkie ‘domki z kart’ naszej pychy, wszystkie złudzenia, pożądliwości, 
wszystkie wyparcia, wszelkie ucieczki przed Bogiem i przed sobą samym, 
całe oszukiwanie samego siebie, które polega na odwracaniu oczu od praw-
dziwej rzeczywistości. Nasz grzech, nasza wina, nasza odpowiedzialność, 
śmierć, której nikt nie potrafi umknąć, niebezpieczeństwo wiekuistego po-
tępienia, nasza znikomość wobec Boga, niepojęte Boże miłosierdzie, nasze 
odkupienie przez bezcenną krew Chrystusową – wszystko staje niezakryte 
przed nami w swej prawdzie. W liturgii, którą sprawujemy przez, z i w Chry-
stusie, który jest wiekuistą Prawdą, zostajemy umieszczeni w Prawdzie. 
Lumen Christi usuwa stąd wszelki pozór, półmrok, my sami i nasze położe-
nie, nasze przeznaczenie, poniekąd wszystko odsłania się w tym świetle”34.

34  D. von Hildebrand, Liturgia a osobowość (Kraków 2014) 102.
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Prawosławne spojrzenie na nierozerwalność 
małżeństwa

Ostatnio w Kościele katolickim na nowo rozgorzała dyskusja na temat możli-
wości udzielania Komunii św. osobom rozwiedzionym, żyjącym w niesakramen-
talnym związku. Głównym argumentem przeciwko wprowadzeniu danej praktyki 
jest stwierdzenie, że ponowne związki nie mogą mieć charakteru sakramental-
nego, a zatem są grzeszne. Siostrzany Kościół prawosławny wszakże patrzy na 
takie sytuacje w sposób odmienny, nie tylko udzielając Komunii św. osobom 
w związkach niesakramentalnych, ale też pozwalając na rozwody i błogosławiąc 
kolejne związki. Niniejsze opracowanie stanowić będzie próbę wyjaśnienia tak 
poważnej różnicy w nauczaniu Kościoła prawosławnego i katolickiego.

Worobjew stwierdza, iż „podejście chrześcijan zachodnich do kwestii 
małżeństwa tak bardzo różni się od podejścia wschodniego, że trudno jest 
nawet mówić o jednej chrześcijańskiej teologii w tym zagadnieniu”1. Dlate-
go w pierwszej kolejności niezbędne jest ogólne przedstawienie prawosław-
nego nauczania o małżeństwie. Następnie pokrótce zostanie ukazane, w jaki 
sposób pojmowano nierozerwalność małżeństwa w pierwszych wiekach 
chrześcijaństwa. Ostatnia część opracowania będzie dotyczyła przyczyn 
współczesnej praktyki duszpasterskiej Kościoła prawosławnego w kwestii 
trwałości związku małżeńskiego.

1. Teologia małżeństwa

W celu ukazania prawosławnej teologii małżeństwa należy najpierw 
określić źródła, z których owa teologia czerpie. Istnieje tu pewna trudność, 

1 В. Воробьев, Православное учение о браке, http://orthodox.ru/olb/369.php [dostęp: 
2.03.2015]. Wszystkie teksty z języka rosyjskiego są podane w tłumaczeniu autorki, chyba 
że zaznaczono inaczej.
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gdyż – jak stwierdza Meyendorff – „ani Pisma Świętego, ani magisterium 
Kościoła nie można uważać za jedyne «źródła» teologii. Oczywiście, teo-
logia ortodoksyjna nie może zaniedbać sprawdzania swej zgodności z nimi, 
ale teolog może dawać swobodny wyraz swemu bezpośredniemu spotkaniu 
z Prawdą”2. Uwzględniając widoczny tu subiektywizm myśli prawosław-
nej, można jednak wskazać autorytety, do których odwołują się teologowie 
wschodni. Są to: Biblia, nauczanie Ojców Kościoła i mistyków prawosław-
nych oraz praktyka liturgiczna. W związku z tym w niniejszym opracowaniu 
teologia małżeństwa zostanie ukazana poprzez refleksję nad trzema tekstami 
Pisma, do których Kościół prawosławny odwołuje się podczas udziela-
nia sakramentu małżeństwa. Te fragmenty to opisy stworzenia człowieka 
(Rdz 1-2), cud Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej (J 2) oraz pouczenia 
św. Pawła dla małżonków (Ef 5).

a) Księga Rodzaju: stworzenie do małżeństwa
Wschodnia teologia małżeństwa czerpie w pierwszej kolejności z praw-

dy o stworzeniu3. Na podstawie Rdz 1-2 podkreśla, że małżeństwo jest 
darem Boga dla człowieka, i to danym jako „jedyna i doskonała forma ist-
nienia”4. Co więcej, ponieważ Pan nie pozostawił kwestii złączenia męż-
czyzny i kobiety samemu instynktowi, ale sam przyprowadził żonę do męża, 
oznacza to, iż Bóg przekazał małżeństwu szczególne błogosławieństwo 
i uświęcenie5. Ten wyjątkowy charakter wspólnoty mężczyzny i kobiety 
wiąże się z powołaniem do bycia obrazem samej Trójcy, składającej się z ojca 
niezrodzonego, ale rodzącego – Adama, pochodzącej od niego Ewy dającej 
dar życia (obraz Ducha Świętego) oraz zrodzonego Syna. Jak podkreśla 
V. Guroian, dopiero trynitarnie ujęta miłość ma charakter doskonały, chroniąc 
parę przed skupieniem się wyłącznie na sobie6.

2 J. Meyendorff, Teologia bizantyjska. Historia i doktryna, tłum. J. Prokopiuk (Warszawa 
1984) 18.
3 Por. V. Guroian, «Let No Man Join Together. An Orthodox Christian View of a Bese-
iged Sacrament», Touchstone 24 (1; 2011) 30.
4 Воробьев, Православное учение о браке.
5 Por. В. Нечаев, О создании жены Адаму и о грехопадении их, w: О семье 
и воспитании, В. П. Ведяничев (Санкт-Петербург–Москва 2002) 13. 
6 Por. V. Guroian, «Love in Orthodox Ethics: Trinitarian and Christological Reflections», 
Cross Currents 33 (2; 1983) 182.
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Teolog prawosławny P. Evdokimov zaś za Klemensem Aleksandryjskim 
wskazuje, iż miłość mężczyzny i kobiety od samego początku jest obrazem 
miłości – już istniejącej – Chrystusa i Kościoła, i że nawet grzech pierwo-
rodny nie naruszył tej świętości związku oblubieńczego7. Nie chodzi tu 
o nierealną wizję małżeństwa jako rzeczywistości idealnej, ale podkreśla 
się, iż nawet tzw. małżeństwo naturalne jest objawieniem początkowego 
Bożego planu. 

b) Cud w Kanie Galilejskiej: odnowienie i uświęcenie natury 
małżeństwa
Fragment o cudzie Chrystusa na weselu w Kanie Galilejskiej jest uzna-

wany przez Kościół katolicki za biblijne potwierdzenie sakramentalności 
małżeństwa8. Prawosławie zaś nie stworzyło twardej, powszechnie uznanej 
listy sakramentów: niektórzy autorzy wymieniają – jak w nauce katolickiej 
– siedem sakramentów (tajemnic), inni podają listy krótsze lub dłuższe9. 
Dlatego powstaje pytanie o znaczenie, jakie wschodnia teologia nadaje 
wydarzeniu w Kanie opisanemu przez św. Jana. Odpowiedź na nie daje 
jedna z modlitw obrzędu koronowania, która stwierdza: Chrystus „przybył 
do Kany Galilejskiej, gdzie pobłogosławił małżeństwo, udowadniając, że 
Twoją wolą jest prawny związek małżeński i pochodzące z niego rodzenie 
potomstwa”10. W Kanie odbywa się zatem potwierdzenie i odnowienie na-
tury małżeństwa, a nawet nadanie mu jeszcze większej godności, niż miało 
to miejsce w raju11.

W nauczaniu prawosławnym można też spotkać ukazanie pewnej pa-
raleli Starego i Nowego Testamentu: jak pierwszym darem Boga Stwórcy 
dla prarodziców było błogosławieństwo: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie 
się”, a więc zachęta do życia rodzinnego, tak pierwszym cudem Chrystusa, 
który przyszedł, aby wszystko odnowić, było błogosławieństwo młodego 

7 Por. П. Евдокимов, Таинство любви. Тайна супружества в свете Православного 
Предания (Москва 2011) 212-213.
8 Por. KKK 1613.
9 Por. J. Meyendorff, Teologia bizantyjska, 243-245.
10 M. Ławreszuk, Sakrament małżeństwa. Liturgiczna symbolika i znaczenie sakramentu 
małżeństwa w Kościele prawosławnym (Białystok 2014) 60.
11 Por. Воробьев, Православное учение о браке.
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małżeństwa12. Nie bez znaczenia pozostaje i znak przemiany wody w wino. 
Jest on interpretowany jako świadectwo Jezusowej władzy do przepro-
wadzania przekształceń (m.in. połączenia dwóch osób w „jedno ciało”)13 
oraz potwierdzenie, że łaska sakramentu potrafi podnieść ziemską miłość 
małżonków (woda) do jednoczącej w Panu miłości niebieskiej (wino)14.

Mówiąc o sakramentalności małżeństwa, warto powtórzyć za Nieczaje-
wym że już od Adama i Ewy związek małżeński miał w sobie cechy sakra-
mentalne, czyli był miejscem szczególnego działania Ducha Świętego skie-
rowanego ku zjednoczeniu z Bogiem15. Pełne znaczenie jednakże otrzymał 
wtedy, kiedy został włączony do rzeczywistości eklezjalnej. Warto w tym 
miejscu zaznaczyć, że w odróżnieniu od praktyki łacińskiej, gdzie uznaje 
się za szafarzy sakramentu samych małżonków, w Kościele prawosławnym 
szafarzem zawsze jest kapłan. Bez jego błogosławieństwa małżeństwo nie 
będzie sakramentalne16. Jednocześnie należy stwierdzić, że „Kościół pra-
wosławny z szacunkiem odnosi się do cywilnego małżeństwa” i nie uznaje 
go za rozpustę17.

c) List do Efezjan: na wzór miłości Chrystusa i Kościoła
Wspomniane wyżej włączenie w życie eklezjalne, czyli przynależność 

do Ciała Chrystusowego, dla św. Pawła jest podstawą życia małżeńskie-
go. Mówiąc o relacji mężczyzny i kobiety, stwierdza: „Mężowie powinni 
miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie 
samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do wła-
snego ciała, lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół, bo 
jesteśmy członkami Jego Ciała” (Ef 5,28-30). Ta symbolika miłości Chrystusa 

12 Por. В. Нечаев, Святость брачного союза, http://azbyka.ru/otechnik/Vissarion_Ne-
chaev/svjatost-brachnogo-sojuza/ [dostęp: 20.03.2015].
13 Por. И. Алфеев, Православие, t.2, http://www.pravoslavie.by/page_book/venchanie-2 
[dostęp: 20.03.2015].
14 Por. Д. Моисеев, Таинство Брака (Москва 1998) 52.
15 Por. Нечаев, Святость брачного союза.
16 Np. Katechizm Mikołaja Bułgarisa z XVII w. stwierdza, że istotą sakramentu jest 
połączenie małżonków, a formą – błogosławieństwo. Por. Евдокимов, Таинство любви, 
217.
17 Московский патриархат, Священный Синод РПЦ, Отдел внешних церковных 
связей, Основы социальной концепции Русской Православной Церкви (Москва 2001) 
73.
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i Kościoła jest dla prawosławnej teologii małżeństwa kluczowa. Nadaje ona 
prawemu związkowi mężczyzny i kobiety m.in. wymiar eucharystyczny, 
ofiarny, ukazując, że wzajemne uświęcenie się i oczyszczenie przynależy 
do natury małżeństwa18.

Co więcej, ta symbolika wskazuje na monogamiczny i wieczny charakter 
małżeństwa: związek, który nie byłby jedyny i niepowtarzalny, nie mógłby 
obrazować prawdziwie miłości Boga do swoich wybranych. Właśnie tu 
sakramentalność odnajduje swoje właściwe miejsce: przemienia związek 
cielesny, naturalny w nadprzyrodzony, który przez śmierć nie niszczy się, 
ale przechodzi do Królestwa Niebieskiego19. Tam zaś to, co było podzie-
lone, jednoczy się w miłości małżonków do siebie i do Chrystusa, i po-
wstaje prawdziwa wspólnota osób20. W takiej perspektywie dla Kościoła 
wschodniego rodzenie dzieci nie jest ani jedynym, ani nawet podstawowym 
celem małżeństwa21, nie będąc tym bardziej jego „usprawiedliwieniem”. 
Głównym celem wspólnoty małżeńskiej jest miłość i wieczne połączenie 
męża i żony22.

2. Powtórne małżeństwa: perspektywa historyczna

Spojrzenie na małżeństwo jako na związek niepowtarzalny było cha-
rakterystyczne dla Kościoła pierwotnego. Aż do X w. nie błogosławiono 
(przynajmniej na Wschodzie) żadnych związków powtórnych: ani pomię-
dzy osobami rozwiedzionymi, ani pomiędzy wdowcami23. Nie oznacza 
to wszakże, jakoby w tamtym czasie we wspólnocie chrześcijańskiej nie 
było małżeństw pomiędzy takimi osobami. W celu zrozumienia praktyki 
współczesnej wydaje się więc pożytecznym przeanalizowanie, w jaki sposób 
w początkach Kościoła odnajdywano porozumienie pomiędzy nauką o nie-
rozerwalności małżeństwa a faktycznym funkcjonowaniem społeczności. 

18 Por. Нечаев, Святость брачного союза.
19 Por. Meyendorff, Teologia bizantyjska, 271.
20 Por. Нечаев, Святость брачного союза.
21 Por. А. Сурожский, Брак и семья (Киев 2005) 48.
22 Por. J. Meyendorf, Małżeństwo w prawosławiu. Liturgia, teologia, życie, tłum. 
K. Leśniewski (Lublin 1995) 70-71.
23 Por. Meyendorff, Teologia bizantyjska, 251.
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a) Pierwsze wieki: w obrębie prawa rzymskiego
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa nie istniał oddzielny obrzęd 

ślubu. Kościół uznawał małżeńskie prawodawstwo rzymskie24. W swoim 
liście do Polikarpa św. Ignacy z Antiochii zaznacza tylko, że „zawierający 
związki małżeńskie muszą być zjednoczeni za zgodą biskupa, tak by mał-
żeństwo mogło być zgodne z zamysłem Pana, a nie ludzkiego pragnienia”25. 
Tym, co czyniło związek mężczyzny i kobiety chrześcijańskim, było wspólne 
przyjęcie Komunii, dlatego błogosławieństwo i obrzęd koronowania mał-
żonków (o którym wspomina m.in. św. Jan Chryzostom z IV w.) odbywały 
się w czasie Eucharystii.

Ponieważ jednak rzymskie prawo nie zabraniało rozwodów ani po-
wtórnych małżeństw, Kościół musiał z tym się liczyć. O tym, że drugie 
małżeństwo nie było uznawane za właściwe, świadczy fakt, że osoba żyjąca 
w powtórnym związku nie mogła (i nie może) należeć do kleru26. Dla świec-
kich jednakże uznawano możliwość kolejnego związku, ale było to powią-
zane z czasową ekskomuniką i pokutą. W praktyce oznaczało to, że takie 
małżeństwo mogło „być zawarte jedynie jako kontrakt cywilny, ponieważ 
normalnie błogosławieństwa udzielano małżeństwu podczas Eucharystii, 
kiedy para ślubna przyjmowała Komunię. Tymczasem wymagana czasowa 
ekskomunika wykluczała udział Kościoła czy też jego błogosławieństwo 
w przypadkach, kiedy małżeństwo było powtarzane”27. Faktycznie oznacza-
ło to, że chociaż we wspólnocie Kościoła akceptowano osoby trwające w ko-
lejnych związkach, czyniono to na zasadzie wyjątku dla słabości człowieka.

b) Wiek X: przełom w praktyce udzielania ślubów 
Sytuacja Kościoła wschodniego zmieniła się od czasów bizantyjskiego 

cesarza Leona VI Filozofa (zm. 912). W swojej 89. Nowele z ok. 895 r. cesarz 
postanowił, że jedyną legalnie uznaną formą ślubu dla wolnych obywateli 
będzie małżeństwo kościelne (w XI w. wydano analogiczne prawo dla nie-
wolników)28. Sytuacja ta na pozór wydaje się być korzystna dla Kościoła. 

24 Por. Meyendorf, Małżeństwo w prawosławiu, 22.
25 Meyendorf, Małżeństwo w prawosławiu, 28.
26 Por. Моисеев, Таинство Брака, 69.
27 Meyendorff, Teologia bizantyjska, 251-252.
28 Por. Е. А. Агеева, Г. Ореханов, Брак, w: Православная энциклопедия, t.6, Алексий 
II (Москва 2003) 150.
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Teoretycznie otrzymał on możliwość całkowitego usunięcia powtórnych 
małżeństw. W rzeczywistości wszakże to Kościół musiał iść na kompro-
mis, błogosławiąc drugie i trzecie związki, aby nadać im charakter legalny 
(czwartego małżeństwa zaś Kościół zabronił całkowicie w 920 r.), jak też 
udzielając rozwodu. Aby nie sprofanować Komunii św., która miałaby być 
udzielana osobom żyjącym w związku cudzołożnym i niepokutującym, 
Kościół przyjął obrzęd ślubu oddzielony od Eucharystii. Jeżeli para była 
godna przyjęcia Ciała i Krwi Chrystusa, to były one udzielane z wcześniej 
poświęconych Darów29.

Oddzielny od Eucharystii obrzęd ślubu pozostał w Kościele prawosławnym 
do dziś. Pierwotny związek tych rzeczywistości jest jednak wciąż dostrzegalny 
w niektórych elementach obrzędu koronowania (czyli małżeństwa), takich jak:

a) pierwsze wezwanie obrzędu „Błogosławione Królestwo Ojca i Syna 
i Ducha Świętego” tożsame z wezwaniem rozpoczynającym Boską Liturgię 
(nie wszystkie obrzędy i nabożeństwa zaczynają się w ten sposób);

b) po odśpiewaniu „Ojcze nasz”, wypicie przez małżonków wspólnego 
kielichu wina (błogosławionego, ale nie przeistoczonego), co jest nawią-
zaniem do wyżej wspomnianej praktyki udzielania Komunii z wcześniej 
poświęconych Darów;

c) wymóg sprawowania obrzędu przez kapłana.
Na ścisły związek tajemnicy ślubu z Eucharystią wskazuje także fakt, 

że małżeństwa zawarte przed chrztem są uważane za niezaistniałe30.

3. Rozwody jako praktyka duszpasterska Kościoła 
prawosławnego

Przedstawione powyżej postulaty prawosławnej teologii małżeńskiej 
oraz rys historyczny pokazują, że w Kościele prawosławnym istnieje pewna 
rozbieżność pomiędzy ideałem a praktyką. Wydaje się, iż katolicy w swej 
radykalności odnośnie do rozwodów są bardziej wierni nauce Chrystusa. 
Jednocześnie Kościół prawosławny ma krytyczny stosunek do katolickiej 
teologii małżeństwa zarówno ze względu na całkowity zakaz rozwodów 
(prawosławni w tej kwestii opierają się na słowach Jezusa o możliwości 

29 Por. Моисеев, Таинство Брака, 23-24.
30 Por. Моисеев, Таинство Брака, 25.
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rozejścia się w przypadku nierządu – Mt 5,31-32), jak i ze względu na nie-
ograniczone pozwolenie powtórnych ślubów dla wdowców. Celem niniej-
szego omówienia nie jest jednak rozstrzyganie, czyja praktyka jest bliższa 
ideałowi, ale ukazanie powodów, dla których Kościół prawosławny decyduje 
się na błogosławieństwo powtórnych związków.

a) Pojęcie „ekonomii” i zasada wyboru mniejszego zła
Podstawową przyczyną i usprawiedliwieniem rozwodów i powtórnych 

małżeństw jest bardzo ważne dla prawosławia pojęcie „ekonomii”. Jest 
to zasada w teologii i praktyce życia, służąca rozwiazywaniu kościelnych 
problemów, odwołując się do wyrozumiałości (a nawet pobłażliwości), 
praktycznej korzyści i wygody. W przypadku małżeństwa podkreśla się, że 
ono „jako sakrament implikuje zesłanie łaski Boga; ale łaska ta, aby być 
skuteczna, wymaga ludzkiej współpracy (synergia)”31. Jeżeli z jakiegoś 
powodu nie jest ona realizowana, to ze względów duszpasterskich Kościół 
może zezwolić na kolejne małżeństwo jako na jeszcze jedną szansę stworze-
nia prawdziwie chrześcijańskiej rodziny, naprawienia błędów i odkupienia 
grzechu32. Uznaje się także, iż człowiek może popełnić początkowy błąd 
w rozeznawaniu (zawierając pierwsze małżeństwo) albo nie potrafić żyć 
jako osoba stanu wolnego (po utracie współmałżonka). Dopuszczenie do 
drugiego ślubu jest wtedy traktowane w prawosławnej praktyce małżeńskiej 
jako wybór mniejszego zła. Przywołuje się poza tym analogię do chrztu, 
którego owoce – zniszczone przez grzech – mogą zostać przywrócone przez 
pokutę33.

b) Powtórny związek osoby niewinnej
W zasadzie ekonomii uznaje się jednak pewne granice. W tym, co doty-

czy małżeństwa, jest to zakaz większej liczby związków niż trzy34. Uznaje 
się też, że jeżeli do rozwodu dochodzi z winy jednego z małżonków, to 

31 Por. Meyendorff, Teologia bizantyjska, 252.
32 Por. Meyendorf, Małżeństwo w prawosławiu, 52.
33 Por. Meyendorff, Teologia bizantyjska, 252.
34 Nie ma wyjaśnienia teologicznego dla takiej liczby. Jako jedną z przyczyn można 
podać odwołanie się do nauczania Ojców, np. św. Bazylego, według którego trzeci ślub 
jest lepszy tylko od nierządu. Zob. Нечаев, Святость брачного союза.
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pozwolenie na kolejny ślub ma tylko strona niewinna35. W praktyce pra-
wosławia rosyjskiego wygląda to następująco: „Po prawnym kościelnym 
rozwodzie, zgodnie z prawem kanonicznym, na drugie małżeństwo pozwala 
się niewinnemu małżonkowi. Osobom, których pierwsze małżeństwo roz-
padło się i było rozwiązane z ich winy, na zawarcie drugiego małżeństwa 
pozwala się tylko pod warunkiem skruchy i wykonania pokuty, danej zgodnie 
z regułami kanonicznymi. W tych wyłącznych przypadkach, kiedy pozwa-
la się na trzecie małżeństwo, okres pokuty, zgodnie z regułami Bazylego 
Wielkiego, wydłuża się”36.

Można zatem zauważyć, że nawet osoba, która sama przyczyniła się do 
rozpadu poprzedniego związku, może dostać w Kościele prawosławnym drugą 
szansę na życie małżeńskie, jednakże wiąże się to z pewnymi ograniczeniami.

c) Pokutny charakter powtórnego małżeństwa
Nie lekceważąc powyższych rozważań, należy wszakże stanowczo pod-

kreślić, że Kościół prawosławny nie zachęca do rozwodów i powtórnych 
małżeństw ani ich nie promuje. Patrzy na nie z niechęcią i dopuszcza ze 
względu na słabość człowieka37. Poza tym, śluby takie mają charakter po-
kutny, co ukazuje oddzielny obrzęd udzielania powtórnego małżeństwa38. 
Wcześniej w jego trakcie nie było koronowania wieńcami, które jest jednym 
z najstarszych elementów obrzędu. Obecnie zaś ten obrzęd jest bardziej 
podobny do zwyczajnego, ale zmienia się w nim początkowe wezwanie 
(nie jest już takie same jak przy Eucharystii), jak też dodawane są modlitwy 
o charakterze pokutnym39. Są w nich m.in. takie słowa: „Ty, Panie, który 
zbliżyłeś sługi swoje (imiona), złącz ich miłością jeden do drugiego, daj im 
nawrócenie celnika, łzy cudzołożnicy, wyznanie łotra, żeby i oni, z całego 
serca swego żałując, w jednomyślności i pokoju wykonywali Twoje przyka-
zania i stali się godnymi Twego Niebieskiego Królestwa” (modlitwa pierw-
sza) oraz „Oczyść sługi Twoje (imiona) z ich nieprawości, ponieważ oni, nie 

35 Por. В. Цыпин, Курс церковного права. Учебное пособие (Клин 2002) 580.
36 Московский патриархат, Основы социальной концепции, 76.
37 Por. też Сурожский, Брак и семья, 69-70.
38 Co prawda, obrzęd ten jest sprawowany tylko w przypadku, jeżeli obydwie osoby 
zawierają kolejny związek małżeński.
39 В. Воробьев, cytat w rozdziale Второй брак, w: Православные брак и семья, 
Е. Щеголева (Москва 2003) 73. 



mgr lic. Alena Androsik

będąc w stanie znieść znój i ciężar dnia oraz rozpalenie ciała, schodzą się 
dla drugiej małżeńskiej jedności” (modlitwa druga). Kościół prawosławny 
zatem we współczesnych warunkach, kiedy mówienie o nierozerwalności 
małżeństwa jest coraz trudniejsze, stara się ukazać tę prawdę przynajmniej 
poprzez liturgię, która jest jednym z podstawowych źródeł teologicznych 
prawosławia.

W świetle powyższych rozważań wydaje się, iż Worobjew miał pew-
ną rację, mówiąc o poważnych rozbieżnościach wschodniej i zachodniej 
teologii małżeństwa. Dla prawosławia związek małżeński ma charakter 
nierozerwalny i wieczny, gdyż przedstawia miłość Chrystusa i Kościo-
ła. Wynika z tego krytyczne podejście do każdego związku powtórnego. 
Jednocześnie zarówno ze względów historycznych, jak i duszpasterskich 
praktyka prawosławna odbiega od ideału, pozwalając na rozwody i błogo-
sławiąc kolejne małżeństwa. Pomimo podkreślania pokutnego charakteru 
takich związków i używania przez prawosławnych argumentacji opartej na 
doświadczeniach i pouczeniach Kościoła pierwotnego, dla teologii katolic-
kiej podobne rozwiązanie wydaje się być zbyt pobłażliwe. Z drugiej strony, 
współcześnie w niektórych środowiskach Kościoła katolickiego zauważalne 
są tendencje liberalne. Z tego względu niezbędne są dalsze badania, ukazu-
jące różnice i podobieństwa teologii małżeństwa w Kościele prawosławnym 
i katolickim, w celu głębszego uświadomienia przez każdą ze wspólnot 
podstaw swojego nauczania w tej dziedzinie.



185

mgr lic. Dawid Mielnik
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin

Dlaczego Chrystus jest na wschodzie, a szatan 
na zachodzie. Czyli o symbolice stron świata 

w teologii chrześcijańskiej

1. Wprowadzenie

Zazwyczaj przy wyznaczaniu kierunków geograficznych stosuje się 
taką zasadę, że najpierw należy odnaleźć północ, by później na podsta-
wie dokonanego ustalenia móc ustalić pozostałe kierunki geograficzne. 
Tradycja chrześcijańska wprowadziła inny sposób wyznaczania stron 
świata. Jako punkt wyjścia zaproponowała nie północ, ale wschód. Dzięki 
rozpowszechnionej praktyce zwracania chrześcijańskich świątyń ku wscho-
dowi przeciętny obserwator miał możliwość dokładnego ustalenia kierunków 
geograficznych tylko na podstawie samej obserwacji kościoła czy cerkwi.

Taki sposób budowy obiektów polegający na zwróceniu budynku w kie-
runku wschodnim określa się terminem „orientacja”1. Chociaż powodów 
wprowadzenia w chrześcijańskiej sztuce sakralnej takiego typu budownictwa 
było wiele, to jednak zasadniczo wszystkie opierały się na symbolicznym 
odczytywaniu tego kierunku geograficznego. Z czasem teologowie (zwłaszcza 
łacińscy) rozszerzyli istniejący symbol również na inne strony świata, mo-
dyfikując w specyficzny sposób rozumienie zachodu, północy czy południa. 
Stworzona w ten sposób symbolika znalazła swój szczególny wyraz w liturgii 
Kościoła zachodniego, który wykorzystał symboliczne rozumienie poszcze-
gólnych kierunków geograficznych do przekazania budującej treści2.

Niniejsza praca dotyczyć będzie problematyki symbolicznego odczyty-
wania kierunków geograficznych w następującej kolejności: wschód, zachód, 

1 Etymologicznie to słowo wywodzi się z łac. wyrazu oriens oznaczającego „wschód”.
2  Wydaje się, że o ile w Kościele greckim symbolika wschodu rozwinęła się równie 
dobrze, o tyle innym kierunkom nie przypisywano głębszego znaczenia.
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północ, południe3. Najpierw zostanie zaprezentowane rozumienie konkret-
nej strony świata w języku symbolu. Następnie będą przedstawione powody 
takiego odczytywania. Na koniec zostanie ukazane praktyczne zastosowanie 
opisanej symboliki w liturgii Kościoła łacińskiego4.

2. Symbolika wschodu

Wiele wskazuje na to, że wschód od początku istnienia chrześcijaństwa 
był uważany za miejsce przebywania Trójcy Świętej, a zwłaszcza Chrystu-
sa. Do takiej interpretacji mogła się przyczynić obserwacja zachowania się 
Ziemi wobec najjaśniejszego ciała na niebie połączona z biblijnymi tekstami 
nazywającymi Boga słońcem (np. Ps 84,12)5 i światłością (np. J 8,12). 
Ze względu na pozytywne konotacje z jasnością i wspomniane powiązanie 
wschód był rozumiany jako siedziba Stwórcy oraz miejsce, skąd udziela On 
pomocy potrzebującym6.

Jest wiele tekstów biblijnych, które mogły pomóc chrześcijanom w na-
daniu temu kierunkowi geograficznemu takich powiązań. Znaczący jednak 
wydaje się tekst z Rdz 2,8 mówiący o zasadzeniu przez Stwórcę Edenu na 
wschodzie. W kontekście całego opisu stworzenia i upadku pierwszych ludzi 
można zauważyć, że w rajskim ogrodzie Bóg był bezpośrednio obecny7. 
Poświadcza to tekst mówiący o Jego przechadzaniu się w tym miejscu (3,8). 
Według wyroczni Ezechiela właśnie od wschodu przyszła chwała Boga 
wskazująca na samego Stwórcę (Ez 43,2). W wizji tego proroka Pan przy-
chodzi do Izraela przez bramy zwrócone w kierunku wschodnim (43,4; 44,1).

3  Wydaje się, że symbolika poszczególnych kierunków rozwijała się w takiej kolejności.
4  Ze względu na odwrócenie kapłana w zwyczajnej formie rytu rzymskiego, zaniedbania 
w budownictwie sakralnym oraz pozbawienie przez współczesną liturgię wielu symbolicz-
nych elementów badania zostaną skupione przede wszystkim na rycie nadzwyczajnym.
5  Warto zauważyć, że w Exultecie Chrystus nazwany jest „słońcem niemającym zacho-
du”.
6  W ikonografii świątynnej po wschodniej stronie kościoła przedstawiano Trójcę Świętą, 
Chrystusa oraz światło. Warto również zauważyć, że Lewis w „Opowieściach z Narnii” 
umieszcza królestwo Aslana, lwa będącego typem Chrystusa, właśnie na wschodzie, przy-
wołując tym samym chrześcijańską symbolikę. Zob. C.S. Lewis, Opowieści z Narnii. Podróż 
„Wędrowca do świtu” (Poznań 2005) 26.
7  Teologowie chrześcijańscy często będą się powoływać właśnie na ten element, tłu-
macząc konieczność zwracania się w kierunku wschodnim.
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Niektóre księgi Pisma Świętego sugerują nawet, że wschód był 
miejscem, z którego Bóg udzielał pomocy potrzebującym. Taka sytuacja 
ma miejsce choćby w przypadku Eliasza (1Krl 17,3-4). Zgodnie z Wj 14,21 
Stwórca ratuje Izraelitów przed Egipcjanami za pomocą wiatru wschod-
niego, a według Ba 4,36 od wschodu ma przyjść radość dla Jerozolimy. 
Ap 7,2-3 z kolei przedstawia wizję anioła przybywającego ze wschodniej 
strony w celu opieczętowania wybranych i uchronienia ich tym samym 
przed mającymi nadejść plagami. W opisie zachowania się arcykapłana 
podczas święta jom kippur (Kpł 16) znajduje się informacja o dokonaniu 
pokropienia krwią od wschodu (w. 15). Ten obraz może wskazywać na to, 
że odpuszczenie win pochodzi od miejsca przebywania Boga. Wreszcie tekst 
z Za 6,12 wprost nazywa przyszłego Mesjasza „Wschodem”8.

Chrześcijanie powoływali się zasadniczo na dwa teksty ewangeliczne 
przy uzasadnianiu orientacji kościołów i modleniu się w kierunku wschod-
nim: Mt 24,27 oraz Łk 1,78-799. Pierwszy z nich sugerował, że Chrystus 
powtórnie przyjdzie na ziemię właśnie ze wschodu10. Drugi poprzez użycie 
obrazu wschodzącego słońca, które zajaśnieje grzesznikom, również zwracał 
oczy wiernych na wschodnią stronę świata, skąd miało przyjść obiecane 
wybawienie11.

Obrazy biblijne zostały następnie rozwinięte przez Ojców Kościoła. 
Już piszący w III wieku Orygenes powie, że „jakkolwiek istnieją cztery 
strony świata: północ, południe, wschód i zachód, to jednak tylko wschód 
ujawnia w sposób oczywisty, że powinniśmy się modlić zwróceni w tym 
właśnie kierunku, co jest symbolem duszy patrzącej tam, gdzie wschodzi 
prawdziwe Światło”12. Ten sam autor nazwie nawet chrześcijanina „Synem 

8  Należy jednak zauważyć, że w wersji hebrajskiej właściwe imię Mesjasza brzmi: 
„Odrośl”. Dopiero tekst Wulgaty posługuje się słowem „Wschód”, co zachował również 
Jakub Wujek.
9  Pojawiały się również propozycje powoływania się na opis wędrówki magów 
(Mt 2,1-12) mówiący o ukazaniu się gwiazdy Mesjasza na wschodzie (w. 2 i 9).
10  „Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a jaśnieje aż na zachodzie, tak 
będzie z przyjściem Syna Człowieczego.”
11  W kontekście tych tekstów można powiedzieć, że słońce stało się symbolem Chrystusa. 
Zob. J. Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej (Kraków 1994) 47.
12  Cytat zastany pochodzący z „Traktatu o modlitwie”. Autorowi nie udało się ustalić 
precyzyjnego miejsca cytowanego tekstu.
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wschodu”13, pokazując tym samym zależność nawróconego od prawdziwego 
Słońca – Chrystusa.

Pochodzące z IV wieku „Konstytucje apostolskie” wydają się być jed-
nym z najstarszych dokumentów poświadczających praktykę orientacji 
chrześcijańskich budynków sakralnych14. Kościół zostaje w tym dokumen-
cie porównany do okrętu, natomiast biskup – do sternika, który prowadzi 
wiernych ku Chrystusowi. Wskazania obecne w „Konstytucjach apostols-
kich” dotyczące orientacji świątyń były w mniejszym lub większym stopniu 
realizowane w następnych stuleciach. Niektórzy podchodzili do tego bardzo 
poważnie. Z XVII wieku znany jest przypadek odmowy przez biskupa kon-
sekracji kościoła, który nie był zwrócony na wschód15.

Liturgiczne zwracanie się w kierunku wschodzącego słońca było przez 
chrześcijan rozumiane jako wyraz tęsknoty za utraconym rajem16. Dzięki 
lokowaniu ołtarza i ambony we wschodniej części świątyni otrzymywano 
obraz proklamacji słowa Bożego z symbolicznego miejsca przebywania 
Boga17. Liturgia pokazywała w ten sposób, że sam Pan głosi swoje słowo 
wyznawcom Chrystusa. Mocny akcent pojawiał się przede wszystkim 
podczas liturgii światła w dniu wspomnienia zmartwychwstania Mesjasza. 
Wierni podążali za zapalonym paschałem do wschodniej części kościoła, 
przez co pokazywało się Zbawiciela jako tego, który wyprowadza chrześci-
jan z ciemności i prowadzi do upragnionego raju18. Podobny akcent po-
jawiał się podczas chrztu katechumenów. Kiedy pierwszego sakramentu 
inicjacji chrześcijańskiej udzielano w baptysteriach budowanych na zachód 
od świątyni, nowoochrzczeni wchodzili do kościoła, maszerując w kierunku 

13  Zob. Orygenes, Homilie o Księgach Liczb, Jozuego, Sędziów (Pisma Starochrześci-
jańskich Pisarzy 34/2; Warszawa 1986) 175.
14  „Przede wszystkim budynek winien być podłużny, zwrócony na wschód z pastoforiami 
po każdej stronie również na wschód skierowanymi.” Konstytucje apostolskie (Synody 
i Kolekcje Praw 2; Kraków 2007) 70.
15  Zob. A. Nowowiejski, Wykład liturgii Kościoła katolickiego, t.1: Wiadomości wstępne 
(Warszawa 1893) 137.
16  Wyznawcy religii cesarstwa rzymskiego również mieli zwyczaj zwracania się podczas 
modlitwy w stronę wschodzącego słońca. Żydzi z kolei modlili się ustawieni na zachód.
17  Tak naprawdę nie stało to w sprzeczności z obecną w rycie łacińskim praktyką pro-
klamacji Ewangelii w kierunku północnym.
18  Ten obraz jest jeszcze mocniejszy przy uwzględnieniu symbolicznego odczytywania 
zachodu.
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wschodnim19. Ta procesja w kontekście odpowiedniego ulokowania 
poszczególnych budynków sakralnych dobrze pokazywała przylgnięcie 
pogan do Chrystusa i zerwanie z wpływami szatana20. Warto wreszcie 
zauważyć, że chrześcijanie, będąc zwróceni podczas liturgii ku wschodowi, 
odwracają się do diabła plecami.

Orientację stosowano nie tylko w odniesieniu do kościołów czy pod-
czas modlenia się. Chrześcijanie widzieli nawet potrzebę zwracania kona-
jącej osoby w kierunku wschodnim. Znana jest również praktyka grzebania 
zmarłych w taki sposób, by ich twarz zwrócona była na wschód21. Ten ostatni 
przypadek jest zapewne oznaką wiary w to, że powtórne przyjście Chrystusa 
dokona się od kierunku wschodniego (por. Mt 24,27).

3. Symbolika zachodu

O ile w przypadku wschodu konotacje wyznawców Chrystusa związane 
z tą częścią świata były bardzo pozytywne, o tyle z zachodnią stroną chrze-
ścijanie wiązali same złe skojarzenia. Z tego powodu zachód jest w języku 
symbolicznym synonimem zepsucia, zła, grzechu i ciemności. Właśnie 
dlatego tam lokowano szatana i jego demonów22.

Pismo Święte nie dostarcza wielu tekstów pozwalających na takie 
skojarzenia. Jeden z najbardziej wyraźnych znajduje się w Dn 8,5, czyli 
w obrębie tzw. wizji barana i kozła. Autor wspomnianej księgi stwierdza, że 
kozioł obrazujący imperium Aleksandra Wielkiego przybywa z zachodu23. 
Negatywne konotacje strony zachodniej wydają się być związane przede 
wszystkim z obserwacjami ruchu ciał niebieskich, która została połączona 
z odwróconym rozumieniem wschodu. Skoro na wschodzie jest Chrystus 
i światłość, to zachód wyobraża szatana, ciemność i zapowiedź śmierci24. Co 

19  Zob. «Strony świata», M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych (Poznań 1989) 
226.
20  Podobnie jak to miało miejsce w poprzednio opisywanym przypadku, tak również 
i tutaj obraz jest mocniejszy przy uwzględnieniu symboliki zachodu.
21  Zob. «Orientacja», B. Nadolski, Leksykon liturgii (Poznań 2006) 1129.
22  W ikonografii świątynnej po zachodniej stronie kościoła przedstawiano malowidła 
pokazujące zmartwychwstanie ciał i sąd ostateczny.
23  Ten tekst mógł stać się podstawą odczytywania zachodu jako miejsca, z którego 
przychodzi nieprzyjaciel.
24  Zob. «Strony świata», M. Lurker, Słownik obrazów, 225.
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więcej, zachód stawia kres światłu, które jest niesione przez słońce. W ten 
sposób ta strona staje się też „granicą” wpływów Boga.

W praktyce liturgicznej wykorzystywano symbolikę tej strony podczas 
obrzędu wyrzeczenia się szatana. Katechumeni mający przyjąć sakrament 
chrztu właśnie na chwilę wyparcia się księcia ciemności zwracali się ku 
zachodowi25. Wspomniana symbolika dobrze wkomponowała się do mo-
mentu, kiedy kapłan rozsyłał wiernych – chrześcijanie obdarzeni na wscho-
dzie łaską Chrystusa szli w kierunku zachodnim do grzesznego świata, aby 
go przemieniać. Warto również zauważyć, że przedsionek kościoła, czyli 
miejsce przeznaczone dla katechumenów i pokutujących, znajdowało się po 
zachodniej stronie świątyni. W ten sposób oddzielano tych, którzy zostali 
oświeceni światłem Chrystusa, od tych, którzy jeszcze go nie przyjęli albo 
już utracili26.

4. Symbolika północy

Północ w języku symbolicznym, podobnie jak strona zachodnia, posiada 
złe konotacje. Wyobraża królestwo szatana, panowanie grzechu i rządy pana 
ciemności27. Ponadto wskazuje na nieschrystianizowaną część świata, która 
uparcie nie chce przyjąć Ewangelii Chrystusa.

Taka symbolika kierunku północnego ma swoje źródła z jednej stro-
ny w tekstach biblijnych, a z drugiej – w obserwacji świata. Najbardziej 
znacząca dla przypisania północy negatywnych konotacji była wyrocznia 
Izajasza. Iz 14,13 wspomina o zasiadaniu króla babilońskiego na dale-
kiej północy. Poprzez symboliczne odczytanie perykopy 14,3-21 w kluczu 
upadku zbuntowanego anioła i utożsamienia babilońskiego monarchy 

25  Zob. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. Leksykon (Warszawa 2001) 96. Ta 
praktyka po dziś dzień została zachowana w tradycji liturgicznej Kościoła wschodniego.
26  Właśnie dlatego obecna praktyka zajmowania w kościołach jak najdalszych miejsc 
przez wiernych jest totalnie niezrozumiała – z historycznego punktu widzenia jest to miejsce 
przeznaczone przede wszystkim dla pokutujących.
27  W ikonografii chrześcijańskiej po północnej stronie świątyni przedstawiano występki 
i piekło. Z kolei na krucyfiksach głowa Chrystusa często jest pochylona na prawą stronę 
(na lewą od widza), czyli na północ. W ten sposób pokazywano, że na krzyżu Zbawiciel 
rzucił wyzwanie szatanowi. Podobny sens ma przedstawienie głowy Jezusa podniesionej 
prosto – w takim ułożeniu Chrystus patrzy na zachód, gdzie również w języku symbolicz-
nym znajduje się diabeł.
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z szatanem28 w teologii chrześcijańskiej wykształciło się przekonanie, że 
królestwo szatana ulokowane jest na północy. Takie rozumienie dobrze 
współgrało z proroctwem Jeremiaszowym, które zapowiadało nadejście 
nieprzyjaciela właśnie z północy (Jr 1,14; 4,6)29.

Negatywne konotacje północy wyprowadzone z tekstów biblijnych 
zostały „potwierdzone” przez naturalne obserwacje świata. Północ jawiła 
się jako ta strona, gdzie nie docierało słońce (a więc światło Chrystusa), 
panowała zima i wiał nieprzyjemny, ostry wiatr30. Co więcej, w odczuciu 
chrześcijan żyjących w średniowieczu północ ciągle pozostawała tą stroną 
nieschrystianizowaną, która stawiała opór światłu Ewangelii.

Wydaje się, że swoją rolę w negatywnej ocenie północy odegrały też 
skojarzenia związane z lewą stroną31. O ile prawica jest uważana za to, co 
dobre, o tyle lewa strona była traktowana jako synonim zła. Rabini dodat-
kowo lokalizowali różne złe skłonności człowieka po lewej stronie ciała32.

Ryt rzymski zawiera kilka bardzo znamiennych odniesień do zaprezen-
towanej symboliki północy. Najważniejszym z nich jest praktyka uroczystej 
proklamacji Ewangelii przez diakona w kierunku północnym. W ten sposób 
z jednej strony Kościół pokazywał potrzebę nieustannej ewangelizacji 
znajdujących się tam ludów, a z drugiej – konieczność zwalczania szatana 
słowem Pisma Świętego. Odczytywanie Ewangelii po lewej stronie ołtarza 
można także tłumaczyć tym, że według przypowieści Jezusa jest to strona 
grzeszników (np. Mt 25,33). Nowowiejski uważa północną część kościoła 
za miejsce najodpowiedniejsze do umieszczenia chrzcielnicy. Tłumaczy to 
potrzebą gładzenia grzechów w miejscu, gdzie panuje szatan33.

28  Zob. L. Stachowiak, Księga Izajasza I. 1-39. Wstęp. Przekład z oryginału. Komentarz 
(Poznań 1996) 287. Właśnie na podstawie łacińskiego tłumaczenia tej perykopy powstało 
imię zbuntowanego anioła (w. 12).
29  „Od północy rozszaleje się zagłada wszystkich mieszkańców ziemi” (Jr 1,14), „Spro-
wadzę bowiem nieszczęście z północy i wielkie zniszczenie” (4,6).
30  Zob. A. J. Nowowiejski, Wykład liturgii Kościoła katolickiego, t.5: Msza Święta (Płock 
1993) 629.
31  Przypisywanie północy konotacji związanych z lewą stroną wzięły się stąd, że chrze-
ścijanin, będąc zwrócony na wschód, północ ma po lewej stronie.
32  Zob. «Orientacja», B. Nadolski, Leksykon liturgii, 1132.
33  Zob. A. Nowowiejski, Wykład liturgii Kościoła katolickiego, t.1, 1227-1228. Kazalnicę 
umieszczało się po tzw. stronie Ewangelii również z podobnego powodu – Słowo Boże 
miało rozpraszać ciemności w miejscu, gdzie jest ich najwięcej.
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5. Symbolika południa

Podobnie jak strona wschodnia tak również i południe w chrześcijańskim 
języku symbolu otrzymało pozytywne konotacje. Ten kierunek geograficzny 
pokazuje ciepło, słońce oraz wyobraża ożywcze tchnienie Ducha Świętego34. 
Ponadto pokazuje schrystianizowaną część świata oraz miejsce, gdzie ludzie 
przyjęli już orędzie Ewangelii.

Pismo Święte nie dostarcza wielu tekstów, które mogłyby stać się pod-
stawą takiego odczytywania tego kierunku geograficznego. Najczęściej 
przywoływanym jest opis wizji nowej świątyni w Księdze Ezechiela. 
Według informacji zawartej w Ez 47,1-2 woda wypływała na południe od 
ołtarza. Połączenie tego tekstu z opisem niebieskiego Jeruzalem z apokalipsy 
Janowej, a zwłaszcza z fragmentem Ap 22,1, oraz doszukiwanie się w tej 
wodzie symbolu Ducha Świętego mogło stworzyć przekonanie, że trzecia 
Osoba Trójcy Świętej w sposób szczególny znajduje się na południu.

Ponadto południe jest stroną lepiej oświetloną, co umożliwia tam 
łatwiejsze egzystowanie niż na zmrożonych terenach północnych. Właśnie 
od tej strony wieje delikatny wiatr podobny do tego, który był obecny 
podczas teofanii (zob. 1Krl 19,12-13)35. Strona południowa była także 
kierunkiem, z którego przyszła Ewangelia Chrystusa zgodnie z perspektywą 
Europejczyków. Wreszcie podczas zwrócenia się na wschód południe znaj-
dowało się po prawej stronie. Z prawicą natomiast utożsamiano wszystko, co 
dobre. Właśnie po tej stronie Jezus w swoich przypowieściach lokował ludzi 
sprawiedliwych (np. Mt 25,33). W księgach Starego Testamentu prawica jest 
symbolem mocy Bożej i pomocy w trudnościach (np. Ps 18,36; 21,9; 63,9; 
Iz 48,13), co dobrze wkomponowuje się w symbolikę południa – miejsca 
skąd Duch Święty udziela wsparcia.

Niekiedy pojawiają się próby tłumaczenia nieparzystej ilości stopni 
prowadzących do ołtarza w ten sposób, żeby do złożenia ofiary móc za-
wsze przystępować oraz zaczynać wstępowanie prawą, a nie lewą nogą36. 

34  W ikonografii chrześcijańskiej po południowej stronie kościoła przedstawiano raj, 
świętych, błogosławieństwa oraz cnoty.
35  Zob. A. J. Nowowiejski, Wykład liturgii Kościoła katolickiego, t.5, 629.
36  Zob. «Orientacja», B. Nadolski, Leksykon liturgii, 1133. To tłumaczenie jednak bar-
dziej nawiązuje do opozycji prawica–lewica niż północ–południe. Niemniej ze względu 
na połączenie tych dwóch zestawień jakoś wkomponowuje się w symbolikę liturgiczną.
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Takie zalecenie może wskazywać na chęć pokazania, że dla wykonywania 
świętych czynności potrzebne jest wsparcie pochodzące od Boga (wstąpienie 
na pierwszy stopień prawą nogą) oraz bycie sprawiedliwym (wstąpienie na 
suppedaneum37 prawą nogą). Warto również zauważyć, że większość czyn-
ności liturgicznych kapłan wykonuje prawą dłonią (np. żegna się, okadza, 
błogosławi itd.).

6. Konkluzje

Nawet tak mało istotne – wydawać by się mogło – elementy jak po-
szczególne kierunki geograficzne zostały wykorzystane przez wyznawców 
Chrystusa do zakomunikowania ściśle określonych prawd teologicznych 
i wskazań praktycznych. Ta adaptacja dobrze pokazuje, że chrześcijanie nie 
lekceważyli zastanych struktur i symboli pogańskich, ale wykorzystali je 
na własny użytek, pogłębiając ich przesłanie za pomocą odwołania się do 
doświadczenia codziennego oraz Pisma Świętego.

Symbolika poszczególnych kierunków geograficznych w teologii 
chrześcijańskiej jest tak głęboka, że z wielkim bólem serca patrzy się na 
stopniowe odstępowanie od orientacji kościołów, uroczystej proklamacji 
Ewangelii w kierunku północnym czy zwracania się na zachód podczas 
wyrzekania się szatana. Wskutek wspomnianych odstępstw wiele treści, 
które można byłoby przekazać pod osłoną różnych zachowań, staje się 
reliktem dawnych wieków.

Oczywiście nie wszystkie uzasadnienia, jakie podawano za takim, 
a nie innym rozumieniem danego kierunku geograficznego, są dzisiaj łatwe 
do przyjęcia przez współczesnych biblistów czy teologów. W niczym nie 
obniża to jednak olbrzymiego waloru, jaki stworzyło chrześcijaństwo przez 
nadanie poszczególnym stronom świata ściśle określonego znaczenia. Po-
nieważ symbol ma ukazywać odbiorcy element tej rzeczywistości, której 
nie jest w stanie zmysłowo doświadczyć, dlatego nawet chrześcijanin ży-
jący w XXI wieku bez uszczerbku dla swojej racjonalności może korzystać 
z wypracowanych już modeli zarówno podczas modlitwy wspólnotowej, 
jak też indywidualnej.

37  Suppedaneum – łac. podnóżek. Najwyższy ze stopni prowadzących do ołtarza.
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Koncepcja milczenia Izydory Dąmbskiej 
a angelofanie biblijne

Trzeba się zdecydować tylko na to, by dać Biblii także w tej kwestii za siebie 
[…] mówić – a potem również jakże bardzo imponująco (i na swój sposób też 
wymownie!) milczeć. 

Karl Barth1

1. Przerywając milczenie

Aniołowie należą do istoty biblijnego przesłania, stąd każda próba 
demitologizacji, symbolizacji lub metaforyzacji musi zakończyć się wy-
paczeniem bądź nieuprawnionym ograniczeniem treści Pisma Świętego. 
Niestety nie da się wyłącznie na podstawie świadectwa ksiąg objawionych 
zarysować systematycznej angelologii. Niejednokrotnie można odnieść 
wrażenie ograniczoności, niewystarczalności języka i słów w kontekście 
opisania doświadczenia anioła. Tymczasem niektórzy badacze sugerują, 
że przeżycia religijne mogą przetrwać tylko poprzez ich werbalizację2. 
Nie zgadzając się z tą tezą, trzeba szukać poza słowami, a więc w mil-
czeniu.

Językoznawcy, filozofowie i psychologowie odróżniają różne 
rodzaje milczenia i jego znaczenia. Niniejszy artykuł opiera się na 

1  „Man muß sich dazu nur entschließen, die Bibel auch in dieser Sache für sich selbst 
[…] reden – und dann wohl auch sehr eindrucksvoll (und in seiner Weise auch beredt!) 
schweigen zu lassen” w: K. Barth, Das Himmelreich, Gottes Botschafter und ihre Wider-
sacher, w: Tenże, Die kirchliche Dogmatik, t.3/3 (Zürich 1961) 426-623, tu: 476-477.
2  Por. C. Westermann, Gottes Engel brauchen keine Flügel (Stuttgart 1978) 65-71; 
K. Mech, Między religijnym doświadczeniem a jego wysłowieniem, w: E. Przybył, Ostatnie 
przed wielkim milczeniem. Język i religia (Kraków 2001) 14-15. Zaznaczyć należy rozróż-
nienie i oddzielenie samego doświadczenia od jego wysłowienia.
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rozważaniach Izydory Dąmbskiej (1904-1983) oraz stara się odnieść jej 
typologię do biblijnych angelofanii, by wychwycić potencjalne treści zawarte 
w biblijnym milczeniu o aniołach3. W celu wykazania możliwości, 
a ewentualnie słuszności i racjonalności takiego podejścia, najpierw zos-
tanie podjęta próba zdefiniowania milczenia, a także uzasadnienia wyboru 
konkretnej koncepcji.

2. Fenomen milczenia

Milczenie bywa zaliczane do obszaru filozofii i teologii słowa, lecz 
znajduje się równocześnie w centrum zainteresowania językoznawców, 
u których można znaleźć tezy na wskroś metafizyczne: milczenie od-
powiada ładowi świata, podczas gdy zmianę wyraża mówienie bądź 
stwierdzenie, że wyłaniamy się do życia z milczenia i wracamy weń, 
gdy umieramy4.

Dąmbska definiuje milczenie jako fenomen ludzkiego istnienia, po-
wiązany z mową i językiem, jak również posiadający wiele funkcji in-
strumentalnych. K. Handke (ur. 1932) widzi w nim sposób zachowania 
egzystencjalnego, formę komunikacji alternatywną dla mowy. Zauważyć 
trzeba trudność sformułowania jednoznacznej definicji, gdyż zawsze po-
zostaje konieczność odwołania się do kontekstu lub sytuacji, które samym 
zjawiskiem nie są. Podkreślić należy natomiast brak prostej dysjunkcji po-
między mową i milczeniem5. Ponadto I. Dąmbska stanowczo sprzeciwia się 

3  Podstawowym źródłem jest artykuł: I. Dąmbska, «Milczenie jako wyraz i jako war-
tość», Roczniki Filozoficzne 11 (1; 1963) 73-79. Niektóre aspekty powyższej tematyki 
zostały rozszerzone w: Taż, «O funkcjach semiotycznych milczenia», Studia Semiotyczne 
2 (1971) 77-88. Pierwszy artykuł, z drugim w formie aneksu, ukazał się także w: Taż, Znaki 
i myśli. Wybór pism z semiotyki, teorii nauki i historii filozofii (Warszawa–Poznań–Toruń 
1975) 93-105.
4  Por. A. Górska, Strefa milczenia w interpretacji aktorskiej, w: K. Handke, Semantyka 
milczenia, t.2 (Warszawa 2002) 112; J. Rokoszowa, «Język a milczenie» Biuletyn Polskiego 
Towarzystwa Językoznawczego 40 (1983) 132; K. Handke, Socjologia języka (Warszawa 
2008) 18. Ta ostatnia zwraca uwagę na interesujący fakt etymologiczny, że niemowlęta to 
istoty niemówiące.
5  Por. I. Dąmbska, O funkcjach, 77; K. Handke, Socjologia języka, 18; J. Rokoszowa, 
«Milczenie jako fakt językowy», Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 50 
(1994) 30 oraz Taż, Język a milczenie, 130, w ostatnim wskazany zostaje ciekawy paradoks 
wyrażenia „ja milczę”.
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utożsamianiu omawianego fenomenu z przemilczaniem, gdyż uważa to za 
nieuprawnione zawężenie6.

Ważne jest odróżnienie milczenia i ciszy. Ta druga wydaje się być poję-
ciem szerszym, odnoszonym do stanu materii, podczas gdy staje się pierw-
szym wyłącznie w kontekście obecności osoby w określonej przestrzeni 
komunikacyjnej, w której to zyskuje świadomy wymiar decyzyjny7. W kon-
sekwencji powyższego rozróżnienia nie dziwi zakwalifikowanie milczenia 
do gier językowych w rozumienia L. Wittgensteina (1889-1951), a więc 
przyznanie mu niezależnej, własnej gramatyki oraz reguł. Za powszechnie 
uznane można traktować jego funkcjonowanie w predykacie dwuargumen-
towym x milczy o y. Wbrew J. J. Jadackiemu (ur. 1946) uważam za możliwą 
i jak najbardziej uprawnioną formułę trójargumentową: x milczy o y do z8.

Milczenie milczeniu nie równe, a zmienia się ono w zależności od 
kontekstu językowego, pozostaje zawsze trudne do uchwycenia, a jeszcze 
trudniejsze do rozróżnienia9. Najczęściej przytaczane są dwa podziały: 

6  Por. I. Dąmbska, O funkcjach, 84. Tu w dyskursie z C. K. Norwidem (1821-1883), 
ale podobne tendencje można także znaleźć w J. Rokoszowa, Język a milczenie, 129, czy 
K. Handke, Socjologia języka, 15-17. Ciekawe pozostaje rozróżnienie pomiędzy apo-
dioksos (przemilczenie) a aphophanis (mówienie, o czym nie będziemy mówić), por. 
A. Prycik, Przestrzeń ciszy w tekście kulturowym a możliwości jej interpretacji – próba se-
miotycznej analizy komunikatu w oparciu o retorykę werbalną i wizualną, w: J. Harbanowicz, 
A. Janiak, Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako 
przedmiot i metoda badań, t.2: Przestrzeń ciszy (Wrocław 2011) 49. 
7  Por. A. Janiak, O medialnej ciszy i milczeniu – przyczynek do andragogiki, 
w: J. Harbanowicz, A. Janiak, Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka, 99; 
A. M. Kiełbawska, O milczeniu w sztuce pantomimy, w: J. Harbanowicz, A. Janiak, Prze-
strzenie wizualne i akustyczne człowieka, 77, 80-81; K. Handke, Socjologia języka, 21; 
A. Prycik, Przestrzeń ciszy, 45, 48. Wydaje się, że to wyklucza założenie, że nie potrzeba 
żadnych umiejętności, aby milczeć, gdyż trzeba być osobą, co w kontekście tego opraco-
wania zawęża milczenie do Boga, aniołów i ludzi. Por. J. J. Jadacki, Funkcja semiotyczna 
milczenia, w: J. Perzanowski, A. Pietruszczak, Logika i filozofia logiczna (Toruń 2000) 417. 
8  Por. I. Dąmbska, O funkcjach, 83; K. M. Wolsza, Język religijny między modelem 
a milczeniem, w: Tenże, W trosce o kulturę logiczną (OBT 140; Opole 2014) 397, 403; 
J. Bremer, «Martin Heidegger i Ludwig Wittgenstein o milczeniu», Forum Philosophicum 
2 (2002) 132; J. J. Jadacki, Funkcja semiotyczna, 413; J. J. Jadacki, Aksjologia i semiotyka. 
Analizy i polemiki (Warszawa 2003) 67.
9  Por. E. Wieczorek, O mowie zawartej w milczeniu, w: S. Sobolewski, R. Solewski, 
B. Stano, Studia de arte et educatione, t.4: Sztuka i wypowiedź (Annales 
Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 69; Kraków 2009) 19; J. Rokoszowa, Milczenie 
jako fakt językowy, 32.
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J. Rokoszowej (1944-1997) i I. Dąmbskiej10. Ta pierwsza rozróżnia mil-
czenie jako tło mowy, tzw. transcendentne, oraz milczenie znaczące, które 
może być wymienne ze słowami. Nie pokrywa się to do końca z podziałem 
I. Dąmbskiej na milczenie w sensie szerszym (niemówienie) i w sensie 
węższym (świadome, niekoniecznie dobrowolne powstrzymywanie się od 
mówienia)11. Koncepcja milczenia transcendentnego J. Rokoszowej lepiej 
oddaje rzeczywistość sfery przedsłowia w doświadczeniu religijnym, ale 
rozstrzygnięcie w tych kwestiach wychodzi poza ramy niniejszego artykułu. 
Wszelkie podziały pozostają płynne, najistotniejszy jest fakt, że wszystkie 
one wyodrębniają przedział sygnikatywny diametralnie różny od symptomu 
bez znaczenia12.

Niewyrażalne zyskuje swoje znaczenie na tle tego, co udaje się wy-
razić. Jednocześnie człowiek komunikuje zawsze, a więc także milcząc, 
choć przełożenie milczenia na tekst wymaga czasem nieskończonej ilości 
wyrazów, co może prowadzić do inflacji słowa. Można się ponadto zgodzić 
z tezą, że milczenie jako forma życia ludzkiego musi posiadać znaczenie. 
Stąd nie dziwią postulaty, że cisza podlega schematom interpretacyjnym 
i że istnieje rozpowszechniony fenomen znaczącego milczenia. Nieporozu-
mieniem wydaje się sprowadzenie głębi milczenia do nieokreśloności, choć 
naturalnie nie ma takiej formy komunikacji, w której nie istnieje możliwość 
bycia niezrozumianym13.

I. Dąmbska rozważa milczenie sygnikatywne w sześciu perspektywach, 
które najpełniej i stosunkowo wyczerpująco, a z filozoficznego punktu 

10  Na ich podstawie budowany jest mało przekonujący podział w J. J. Jadacki, Pragma-
tyczne funkcje milczenia, w: K. Handke, Semantyka milczenia, 13-14. Można znaleźć 
alternatywne podziały m.in. J. Grześkowiak, Liturgia dziś (Katowice 1982) 217.
11  Por. J. Rokoszowa, Język a milczenie, 132-135; I. Dąmbska, Milczenie jako wyraz, 
73-75. Ta ostatnia rozróżnia tu aspekt formalny i treściowy milczenia. 
12  Por. K. Mech, Między religijnym doświadczeniem, 17; I. Dąmbska, O funkcjach, 80, 
83. W tym kontekście warto wspomnieć o rozważaniach K. Handke o mowomilczeniu 
w Taż, Milczymy mówiąc, w: Taż, Semantyka milczenia, 221-222. 
13  Por. J. Rokoszowa, Milczenie jako fakt językowy, 27; K. Handke, Socjologia języka, 
23; A. Prycik, Przestrzeń ciszy, 54; I. Dąmbska, O funkcjach, 80; A. M. Kiełbawska, O mil-
czeniu, 75; J. J. Jadacki, Funkcja semiotyczna, 421; J. Bremer, Izydora Dąmbska i Ludwig 
Wittgenstein o milczeniu, w: J. Perzanowski, Rozum – serce – smak. Pamięci Profesor 
Izydory Dąmbskiej (1904-1983) (Kraków 2009) 103, 106; Tenże, Martin Heidegger, 137, 
145-146. W tym kontekście wspomnieć należy rozróżnienie od mowy bycia M. Heideggera 
(1889-1976), gdzie milczenie jest rozumiane jako język rzeczywistości.
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widzenia także najbardziej adekwatnie, oddają różne role, jakie ten fenomen 
odgrywa. Tak postrzegane milczenie da się rozumieć jako wyraz i środek 
komunikacji, taktyczny element działania, kategoria moralna, estetyczna 
bądź mistyczna oraz symptom charakterologiczny. Transponując możliwość 
usystematyzowania różnorodnych i porozrzucanych myśli L. Wittgensteina 
poprzez milczenie oraz ignorując zastrzeżenie, że nie można koncentrować 
się na wychwyceniu dyskretnych form milczenia, gdyż pozostają nieuchwyt-
ne, dalsza część artykułu stanowi próbę nakreślenia wiedzy o aniołach pły-
nącej z informacji niezwerbalizowanych w Biblii. Angelofanie, jak więk-
szość doświadczeń religijnych, wymykają się bowiem próbom językowego 
okiełznania rzeczywistości14.

3. Milczenie jako wyraz i środek ekspresji

Milczenie jest częścią komunikacji i wypowiedzi, nie zawsze samoistną, 
choć równoległą do mówienia, ale różną od spacjonowania. Często pomocne 
w interpretacji wieloznaczności milczenia są uwarunkowania kulturowe, 
w których zakotwiczone są np. konwencjonalna minuta milczenia, nabożne 
zamilknięcie w kontakcie ze sferą sacrum czy określone zachowanie rytu-
alne. Warto zauważyć, że omawiany fenomen zyskuje w tym kontekście 
wymiar społeczny15.

W sferze ekspresji uczuć milczenie bywa niezastąpione, gdyż słowa 
bardzo często zawodzą na płaszczyźnie informowania bądź sygnalizowania 
stanów emocjonalnych, przy czym już na wstępie może oznaczać odmo-
wę kontaktu. Bywa ponadto wyrażeniem sądów wartościujących, takich 
jak aprobata czy dezaprobata, podziw lub wzgarda, jak również środkiem 
transponowania doznań zupełnie odmiennych od czci i szacunku, poprzez 
współczucie aż po lekceważenie i wzgardę. Tego znaczenia nie niweluje 
kwestia przyczynowości tych zjawisk, to znaczy, że milczenie zachowuje 
swoją treść także, gdy jest wynikiem afektu, wzruszenia, rozpaczy, strachu 

14  Por. J. Bremer, Izydora Dąmbska, 117; J. Rokoszowa, Milczenie jako fakt językowy, 
32, K. Mech, Między religijnym doświadczeniem, 18.
15  Por. I. Dąmbska, Milczenie jako wyraz, 74-75; Taż, O funkcjach, 83, 86; K. Handke, 
Socjologia języka, 18; K. M. Wolsza, Język religijny, 404; J. Grześkowiak, Liturgia dziś, 
218-219. Kulturowe uwarunkowania milczenia, jednak bez prób ich usystematyzowania, 
wymienia także J. Rokoszowa, Milczenie jako fakt językowy, 29.
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czy zachwytu. W sferze intelektualnej milczenie wyraża niewiedzę lub wa-
hanie, albo ponownie pełni funkcje wartościujące lub stanowi specyficzny 
rodzaj argumentu. Kontrowersją pozostanie, czy każde milczenie znaczące 
można zwerbalizować16.

Nawet jeśli milczenie bywa mało czytelne, wieloznaczne i niesa-
moistne, jednak pozostaje medium przekazywania informacji, a właści-
wa metoda semiotyki to interpretacja17. W kontekście biblijnych infor-
macji o aniołach ciężko domniemywać niewiedzę natchnionych autorów 
czy proroków, intuicyjne prędzej konotuje się niedopowiedzenia i prze-
milczenia w angelofaniach jako wyraz czci i szacunku (2Kor 12,2-4), ale 
z wyraźnym odróżnieniem od tych należnych tylko Bogu (Ap 22,8-9). 
Naturalnie każda angelofania musi wywoływać emocje, najczęstszą po-
zostaje strach, gdyż wiele objawień anielskich zaczyna się zapewnieniem, 
że nie trzeba się lękać (Łk 1,13), a ponadto zredagowane opisy świad-
czą o wielkim podziwie (Iz 6,2). Mimo to można zaryzykować tezę, iż 
Biblia wiele rzeczy w kontekście aniołów świadomie ignoruje, ewentu-
alnie jako świadectwo nieadekwatności ludzkiego języka w stosunku do 
rzeczywistości anielskiej, co mogłoby sugerować swoisty rodzaj biblijnej 
angelologii apofatycznej, ale to może być też celowa dezinformacja lub 
jasny znak, że komunikacja między światem anielskim a ludzkim zawsze 
musi zaczynać się z inicjatywy tego pierwszego18. Powyższe interpretacje 
dotykają jednak już problemu milczenia jako środka świadomej realizacji 
określonego planu.

16  Por. I. Dąmbska, Milczenie jako wyraz, 75, por. także Taż, O funkcjach, 77, 80 oraz 
K. Handke, Socjologia języka, 18; K. M. Wolsza, Język religijny, 403.
17  Por. I. Dąmbska, O funkcjach, 83, 85; a także J. J. Jadacki, Metodologia i semiotyka. 
Idee – metody – problemy (Warszawa 2010) 42. Chociaż ten ostatni zawęża swój własny 
postulat w odniesieniu do milczenia. 
18  Por. J. Woleński, «Jak opisywac nieopisywalne? O granicach języka religijnego», 
Więź 54 (2-3; 2011) 61; H. Vorgrimler, Wiederkehr der Engel. Ein altes Thema neu dur-
chdacht (Kevelaer, 20082) 90. Można to porównać do milczenia obcych osób siedzą-
cych w pociągu, gdzie niewłączanie się do rozmowy jest zarysowaniem granicy, por. 
J. Rokoszowa, Milczenie jako fakt językowy, 34; K. Handke, Socjologia języka, 18. 
C. Westermann (1909 – 2000) wysuwa tezę, że tylko czasy niedojrzałe poświęcają swoją 
uwagę aniołom, stąd tak wiele ich opisów z pism epoki po niewoli babilońskiej, por. Tenże, 
Gottes Engel, 71. A „czego nie możemy wiedzieć, to też nie jest dla nas konieczne, a dla 
naszego prawdziwego zbawienia nie powinniśmy także chcieć tego wiedzieć”, K. Barth, 
Das Himmelreich, 515.
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4. Milczenie jako środek taktyczny działania

Izydora Dąmbska zalicza do milczenia jako taktycznego środka działania 
symulację przeżywania jakiegoś stanu, możliwość zaszkodzenia komuś lub 
pomocy, środek walki i współdziałania, formę kapitulacji lub ucieczki, akt 
łaski, próbę wytrącenia broni z rąk przeciwnika lub nawiązania życzliwego 
kontaktu; także zdradę własnego stanowiska lub obronę własną bądź czyjąś; 
ponadto niezbędny warunek planu i jego wykonania. Nie brak przykładów 
takich jak odgórna dyrektywa, akcja konspiracyjna czy pracownik w obawie 
przed zwolnieniem19.

Jolanta Rokoszowa uzupełnia te stwierdzenia o świadomą edukację 
w kierunku życia pośród milczenia transcendentnego oraz zwraca uwagę 
na negatywne konotacje milczenia strategicznego wraz z zasadami je 
niwelującymi, czyli przypisami do milczącej zgody. Wzmiankuje także 
jurydyczną różnicę między prawem milczenia oskarżonego a obowiąz-
kiem mówienia świadka. Przytoczyć należy jeszcze uwagi o tym, że 
w milczeniu spotykają się mądry z głupim oraz że milczeniu nie można 
zaprzeczyć20.

Kwiryna Handke poświęca wiele miejsca przemilczeniom zwią-
zanym ze świadomą manipulacją tekstu, począwszy od reklamy po 
polityczne zamilczanie kogoś „na śmierć”, gdzie istotną rolę odgrywa 
intencjonalność. Ponadto filolog zauważa obnażanie motywacji mil-
czenia w przysłowiach. To przybliża ją do perspektywy uchwycenia 
pozawerbalnego, taktycznego fenomenu społecznego, który dotyczy 
tak zbiorowego braku odpowiedzi na pytanie zadane po wykładzie, jak 
i zwykłej gościnności21.

Milczenie określa postawę wobec ludzi i świata. Wobec innych można 
być przyjaznym lub wrogim, wobec otaczającej rzeczywistości aktywnym 
lub biernym. Każde „nie chcę mówić, bo…” jest elementem obranej strategii 

19  Por. I. Dąmbska, Milczenie jako wyraz, 76.
20  Por. J. Rokoszowa, Milczenie jako fakt językowy, 35, 40, 42; Taż, Język a milczenie, 
134; a także E. Wieczorek, O mowie zawartej, 16.
21  Por. K. Handke, Socjologia języka, 18, 24, 29-30, 37; także E. Wieczorek, O mowie 
zawartej, 16. Ciekawy i aktualny przykład przemilczania ideologicznego w perspektywie 
całego społeczeństwa por. J. Sujecka, Milczenie w perspektywie obcości, w: K. Handke, 
Semantyka milczenia, 210-213.
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życiowej i może służyć maskowaniu i dezinformacji22. Konotacje działania 
taktycznego i moralnego obecne są także w angelologii, w której objawienie 
się anioła jest zawsze reprezentacją władzy23. Jedną z najbardziej znanych 
angelofanii wyraźnie przesuwających zastępy anielskie w kontekst narracji 
militarnych jest spotkanie Jozuego z aniołem przed przekroczeniem Jordanu 
(Joz 5,13-15). Na kazaniach i wśród szemranych legend chrześcijańskich 
można niejednokrotnie usłyszeć, że aniołowie to tajne służby wywiadowcze 
Boga, stąd tyle niedopowiedzeń, co do ich hierarchii i natury24. Rzeczy-
wiście, jeśli chodzi o struktury i nazewnictwo w obrębie aniołów, Biblia 
pozwala na sformułowanie tezy o ich różnorodności, ale dalsze spekulacje 
muszą czerpać ze źródeł pozabiblijnych. W tym rozumieniu milczenia trzeba 
uznać wyższość taktyki boskiej nad zdolnościami percepcyjnymi umysłu 
i uznać niemożność definitywnej interpretacji niezwerbalizowanych treści 
opisów biblijnych, w oczekiwaniu na weryfikację eschatologiczną25.

5. Milczenie jako kategoria etyczna

Według I. Dąmbskiej milczenie w kategoriach moralnych bywa obo-
wiązkiem, cnotą, lub występkiem. Pierwszym jest w perspektywie słusznego 
zobowiązania, kiedy odpowiedzi narażałyby kogoś na cierpienia lub wyrzą-
dziły mu krzywdę. Cnotę reprezentuje, gdy zostaje zachowywane w celu 
osiągnięcia dobra moralnego, a jeśli istnieje powiązanie z narażaniem się 
tego, który nie mówi, staje się heroizmem. Zaś występne milczenie to takie, 
które stanowi zaniedbanie obowiązku zarówno w konkretnej sprawie, jak 
i dla zasady26.

22  Por. G. Bobilewicz, Przestrzeń milczenia, w: K. Handke, Semantyka milczenia, 163; 
I. Dąmbska, O funkcjach, 86; J. Rokoszowa, Milczenie jako fakt językowy, 31.
23  Por. H. Vorgrimler, Wiederkehr der Engel, 90. Militarystyczny obraz aniołów na-
kreśla m. in. D. Jeremiah, Aniołowie. Kim są? Jak pomagają? Co ujawnia Biblia?, tłum. 
K. Mazurek (Kraków 2014) 132-135.
24  Jednym z wielu przykładów niech będzie krótki opis internetowy książki Kroniki 
anielskie na portalu księgarnii Sanctus, w: http://sanctus.com.pl/szczegoly/1980/kroni-
ki_anielskie [17 V 2015].
25  Por. K. M. Wolsza, Język religijny, 397; terminologię biblijną odnośnie do nazw hierar-
chicznych por. m. in. A. R. Bańka, De angelis. Chrześcijańska nauka o aniołach w świetle 
doktryny Tomasza z Akwinu (Katowice 2014) 84-86.
26  Por. I. Dąmbska, Milczenie jako wyraz, 76-77.
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Tajemnica spowiedzi czy sekret powierzony w zaufaniu nakładają niewąt-
pliwie obowiązek większy niż konwenans nakazujący milczeć dzieciom przy 
jednoczesnym prawie dorosłych do mówienia. Są jednak sytuacje, gdzie moralne 
wartościowanie prowadzi do wykluczających się interpretacji, gdyż ten sam 
rodzaj zachowania może reprezentować męstwo lub tchórzostwo, zachowanie 
przyjazne bądź wrogie, uznanie albo lekceważenie. Znana jest powinność odpo-
wiadania, gdyż w niektórych sytuacjach niemówienie staje się wilcze, czyli złe. 
Ale warto przypomnieć o zbyt łatwej gotowości godzenia się na kompromisy 
w codzienności gwaru i zgiełku oraz moralnym obowiązku zachowywania 
milczenia, by odkrywać obszary wewnętrznego spokoju, tudzież pokoju27.

W kategoriach etycznych brak rezonansu zwerbalizowanego bywa od-
wrotnością oczekiwanej reakcji. Podobnie milczy Biblia w momentach, 
kiedy ludzki rozum domaga się wyjaśnień. Jak czuje się anioł, mieszka-
niec nieba, który staje się narzędziem zguby i zniszczenia? Jaką wartość 
moralną przypisać milczeniu cherubów strzegących bram raju (Rdz 3,24)? 
Analogicznie jak w odniesieniu do taktycznego środka działania, ludzkość 
nie posiada instrumentarium pozwalającego na ostateczną etyczną ocenę 
działań Boga i posłuszeństwa anioła. Pozostaje mieć nadzieję, że milczenie 
Pisma Świętego o aniołach jest milczeniem prawdziwym28. 

Na zakończenie wypada podkreślić, że omawiane zjawisko samo w sobie 
nie jest ani dobre ani złe. A sfera anielska, podobnie jak sfera etyki, a także 
estetyki są ponad językiem, a czasami ich językiem bywa milczenie29.

6. Milczenie jako kategoria estetyczna

Uchwycenie estetycznej wagi milczenia jawi się jako najtrudniej-
sze, choć wydaje się być obecne w każdej epoce, a w niektórych bywa 
szczególnie wysoko cenione. Najłatwiej odczuć ten estetyczny wymiar 

27  Por. K. M. Wolsza, Język religijny, 404; J. Rokoszowa, Milczenie jako fakt językowy, 
29-30, 35; J. J. Jadacki, Funkcja semiotyczna, 420; Tenże, Aksjologia i semiotyka, 62, 70; 
A. Górska, Strefa milczenia, 111; G. Bobilewicz, Przestrzeń milczenia, 173. Istnieją rzeczy, 
o których nie można milczeć, por. J. Rokoszowa, Milczenie jako fakt językowy, 39
28  Por. H. Krauss, Mały leksykon aniołów, tłum. A. Kucharska (Poznań 2007) 224-226; 
J. J. Jadacki, Aksjologia i semiotyka, 83; Tenże, Metodologia i semiotyka, 41. 
29  Por. I. Dąmbska, O funkcjach, 86; J. Bremer, Izydora Dąmbska, 108; Tenże, Martin 
Heidegger, 143.
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podczas niemej sceny w teatrze, ale także dobry mówca musi umieć mil-
czeć30. Zadaniem sztuki jest stworzenie semantycznie samowystarczalnej 
i spójnej wypowiedzi, która jest możliwa do odczytania przez odbiorcę; część 
składową lub całość tej wypowiedzi może stanowić milczenie, milcząca 
wypowiedź o Tajemnicy. Wszystkie gałęzie sztuki posiadają swe odmiany 
religijne i w każdej sytuacji może się zdarzyć, że nadmiar zwerbalizowanych 
argumentów niszczy piękno tez, a słowna interpretacja nie oddaje wszystkich 
aspektów poezji. Interesująca wizja wyłania się w odniesieniu do relacji 
widz – aktor, gdzie milczenie staje się fundamentem psychofizycznej relacji, 
w której obydwaj się w siebie wsłuchują i na siebie otwierają. Określone 
zostaje to mianem ponadsłownego dialogu wyobraźni, który pozwala w bez-
ruchu ciała – symbolu martwoty i ruiny – dostrzec transcendentny wymiar 
nieskończoności31.

Biblijne źródła zawierają skąpe relacje w kontekście estetyki anio-
łów. Ich ukazanie się z pewnością wywołuje niesamowite wrażenie 
(Łk 2,9). Nie wiadomo, jak aniołowie w rzeczywistości wyglądają, ale 
niektóre ich opisy pozwalają przypuszczać, że odbiegają oni od ludzkich 
wyobrażeń o standardach piękna (Wj 37,5-9), choć jednocześnie inne 
angelofanie, w których aniołowie przybierają ludzkie kształty, insynuują 
pewien charyzmatyczny pociąg w stosunku do nich (Sdz 13,6). Psycho-
fizyczna relacja między odbiorcą nowiny a posłańcem Bożym musi być 
też o wiele bardziej doskonała i intensywna niż ta pomiędzy widzem 
a aktorem (Mt 1,20), jest to niemalże bierne zauroczenie, będące mil-
czącym wsłuchiwaniem się32.

30  Por. I. Dąmbska, Milczenie jako wyraz, 78. Ponadto wprowadzony jest tu jeszcze 
podział na milczenie bezpośrednie (niedomówienia, przemilczenia) i pośrednie (mówienie 
o milczeniu).
31  Por. J. Bremer, Izydora Dąmbska, 111; J. Rokoszowa, Milczenie jako fakt języko-
wy, 31; E. Wieczorek, O mowie zawartej, 15, 18; K. M. Wolsza, Język religijny, 405; 
A. Górska, Strefa milczenia, 114-115, 117-118. Wiele wyraża uwaga sformułowana przez 
A. Górską, że wszelkie próby warsztatowego zracjonalizowania opisanej relacji muszą się 
skończyć tautologiami typu: pauza ma trwać, ile ma trwać (s. 117). 
32  Por. K. Mech, Między religijnym doświadczeniem, 20; C. Westermann uważa, że przy 
spotkaniu z aniołami każdy jest oszołomiony ich pięknem, por. Tenże, Gottes Engel, 69. 
Do fragmentów wyrażających zachwyt nad pięknem aniołów może się w pewnym sensie 
kwalifikować Rdz 19,5.
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7. Milczenie jako kategoria mistyczna

Kategoria mistyczna to graniczna kategoria milczenia, a zarazem najwła-
ściwsza postawa względem niewyrażalnego, gdyż element transcendentny 
jest nieprzekładalny na język, ale zaświadcza o niewypowiadalnym. Wymyka 
się też możliwościom opisu, ponieważ doświadczenie rzeczywistości prostej 
i niezłożonej poprzez werbalizację staje się skomplikowane33. Pewnych 
przeżyć nie można określić słowami, są to zwłaszcza te dotyczące meritum 
eschatologii i aksjologii. Warunkiem ich przeżycia bywa kontemplacja rozu-
miana jako upodobnienie do natury wszechrzeczy. Mistycy wygaszają mowę 
wewnętrzną, nie potrzebują pojęć i określeń, tak więc ten rodzaj milczenia 
nie ma ani charakteru znakowego, ani intersubiektywnego34.

W kontekście zachowań rytualnych można natrafić na stwierdzenie, 
że Bóg jest przyjacielem milczenia, a święte milczenie to samodzielny akt 
liturgiczny, od którego trzeba zacząć naukę postaw religijnych. W milczeniu 
człowiek zaznacza swoją własną obecność i doświadcza transcendencji, 
wtedy też „zapomina języka”, ale trwa w aktywnym skupieniu, stara się 
dotrzeć do sedna spraw, słucha i oczekuje, gdyż tylko w ciszy słychać sło-
wo Boga, zaś milczenie to najgłębsza odpowiedź sumienia i stan duchowy 
będący owocem głębokiej mądrości35.

Niewątpliwie każde spotkanie z aniołem jest spotkaniem z transcen-
dencją, a więc odbywa się, przynajmniej częściowo, w obszarze mistycz-
nym. W tym kontekście warto zwrócić szczególną uwagę na kluczowy 
związek pomiędzy teofaniami a angelofaniami oraz biblijne milczenie na 
temat ich wzajemnej relacji. Zarówno przy gorejącym krzewie (Wj 3,1-6), 
jak i przy odwiedzinach pod dębami Mamre (Rdz 18,1-17) objawia się 
anioł, a przemawia Bóg. Jedną z możliwych interpretacji tego faktu jest 

33  Por. K. M. Wolsza, Język religijny, 402, 406; J. Rokoszowa, Milczenie jako fakt ję-
zykowy, 43; J. Bremer, Izydora Dąmbska, 106-109; E. Wieczorek, O mowie zawartej, 22; 
K. Pawłowski, Wysłowienie niewyrażalnego czy wymowne milczenie, w: E. Przybył, Ostat-
nie przed wielkim milczeniem, 92, 98. Ten ostatni słusznie zauważa, że zamiana słów na 
kontemplatywne milczenie jest znacznie utrudniona w kulturze, która nie rozumie wartości 
milczenia.
34  Por. I. Dąmbska, O funkcjach, 78-79; Taż, Milczenie jako wyraz, 79. Na podkreślenie 
zasługuje stwierdzenie, że metafizyka deformuje przedmioty, por. Tamże, 75.
35  Por. J. Grześkowiak, Liturgia dziś, 217-222; A. Górska, Strefa milczenia, 112; 
A. M. Kiełbawska, O milczeniu, 77, 81.
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ugruntowane w angelologii utożsamienie anioła z ambasadorem, który 
przemawia w pierwszej osobie. Drugie, bardziej związane z milczeniem 
w omawianej kategorii, to takie, że mistycznej relacji Boga z aniołem nie 
są w stanie oddać żadne słowa36.

8. Milczenie jako symptom charakterologiczny

Milczenie bywa stałą lub przejściową cechą charakteru. Może być 
to wyraz postawy obronnej lub ucieczki, albo po prostu introwersji, przy 
której nie szuka się kontaktu z innymi, gdyż słowa nie są adekwatnym 
medium, więc zbędna staje się werbalizacja niektórych fenomenów. Jest to 
postawa wyróżniająca samotników, myślicieli i marzycieli37. W perspek-
tywie niniejszego artykułu należy doliczyć też tych, którzy doświadczyli 
angelofanii.

Nie można mówić w odniesieniu do Pisma Świętego o symptomie cha-
rakterologicznym, ale można zauważyć pewną cechę wspólną wszystkich 
ksiąg natchnionych dotyczącą relacji o bytach anielskich. Niewątpliwie jest 
nią unikanie opisów, które umożliwiłyby skonstruowanie stricte biblijnej 
angelologii. Aniołowie są przedstawiani wybiórczo, na marginesie i bez 
kontynuacji, co można odczytać jako środek zachowania tajemnicy38.

Odbiorca tekstu czy obserwator mogą przyjąć pozycję tych, którzy 
wiedzą, że pod wypowiedzianym tekstem kryje się milczenie, ale równo-
cześnie nie wiedzą, co ono zawiera i jaki ma rozmiar w stosunku do tego, co 
zostało powiedziane. Mogą się jedynie domyślać, mogą też starać wydobyć 
od nadawcy więcej z jego warstwy milczenia39.

Wymaga to jednak założenia, że milczenie w Biblii kieruje się okre-
śloną intencją, a niemoc wnikliwszych opisów angelologicznych wynika 
z chęci przekazania innych treści, niż można oddać słowami. Być może 
rację ma egzegetyczna konkluzja, że jest to związane z otwartością Biblii 

36  Por. K. Barth, Das Himmelreich, 560-561, 599-601. 
37  Por. J. J. Jadacki, Aksjologia i semiotyka, 80; I. Dąmbska, O funkcjach, 80; Taż, Mil-
czenie jako wyraz, 77. Pominięte zostały tutaj formy patologiczne.
38  Por. Taż, O funkcjach, 88. Wbrew opiniom uważającym aniołów za element sztucznie 
przejęty z kosmologii narodów ościennych. Por. m.in. H. Krauss, Die Engel. Überlieferung, 
Gestaltung, Deutung (München 2005) 14.
39  K. Handke, Milczymy mówiąc, 221.
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na wszystkie czasy, także te przyszłe, które lepiej będą potrafiły odczytać 
biblijne przekazy pozawerbalne40. 

Przy poszczególnych poprzednich kategoriach milczenia znalazły się 
już przykłady odniesień do biblijnych angelofanii. Jak szeroki może być 
horyzont treściowy zawarty w milczeniu pokazuje zestaw słów bliskich 
mu interpretacyjnie, z których każde można skojarzyć z konkretnym biblij-
nym świadectwem o aniołach. Te słowa to m.in. melancholia (angelofania 
po wniebowstąpieniu, Dz 1,10-11), samotność (modlitwa w Getsemani, 
Łk 22,43), zagadka (oślica Balaama, Lb 22,24-31), tajemnica (zmar-
twychwstanie, Mk 16,5-7), marzenie (ukaranie Heliodora, 2Mch 3,25-27), 
sen (drabina Jakubowa, Rdz 29,12), noc (uwolnienie Piotra z więzienia, 
Dz 12,7-10), pustkowie (Jezus na pustyni, Mk 1,13), wyciszenie (spotkanie 
z aniołami po ugodzie Jakuba z Labanem, Rdz 32,2-3) 41.

Nadmiar słów potrafi zaszkodzić przejrzystości przekazu. Nie dziwi 
więc, że milczenie zajmuje poczesne miejsce w sztuce i religii, musi na-
tomiast jeszcze znaleźć należne mu miejsce w nauce, zwłaszcza w takiej 
dyscyplinie, jaką jest angelologia42.

9. Zanim się zamilknie

Bez weryfikacji pozostanie teza, że łatwo jest wyobrazić sobie religię, 
w której nie ma doktryn i w której nic się nie mówi. Na pewno niełatwa jest 
wizja angelologii przyszłości, która swoje rozważania opiera nie tylko na 
tym, co Pismo Święte mówi o aniołach, ale przede wszystkim na tym, co 
Biblia milczy swoim wiernym czytelnikom o istotach anielskich, gdyż ange-
lofanie, podobnie jak Traktat logiczno-filozoficzny (1921), w opinii swojego 
autora, składają się z tego, co zostało napisane, jak i z tego, co nie zostało 
napisane. Dzieje się tak mniej ze względu na higienę akustyczno-werbalną 
odbiorcy, a bardziej ze względu na fakt, że anioł jak poezja znika, gubi się, 
jeśli nie pozostanie grą z milczeniem43.

40  Por. Tamże, 218; J. Bremer, Martin Heidegger, 136; C. Westermann, Gottes Engel, 
65.
41  Por. G. Bobilewicz, Przestrzeń milczenia, 163-174.
42  Por. I. Dąmbska, O funkcjach, 87; wbrew J. J. Jadacki, Funkcja semiotyczna, 419.
43  Por. J. Wawrzyniak, Koncepcja języka religijnego w ‘drugiej’ filozofii Wittgensteina, 
w: E. Przybył, Ostatnie przed wielkim milczeniem, 36; K. M. Wolsza, Język religijny, 403; 
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Karl Rahner (1904-1984) stwierdził, że Bóg jest ostatnim słowem po-
przedzającym całkowite milczenie44. Anioł nie wydaje się przedostatnim, 
ale w analogii do jego funkcji, może stać się tym słowem, które pomaga 
człowiekowi opuścić sferę niewystarczających pojęć i terminów, by zanurzyć 
się w wielkim milczeniu, a następnie z niego powrócić i o nim świadczyć.

A. M. Kiełbawska, O milczeniu, 81; J. Rokoszowa, Język a milczenie, 133.
44  Cyt. za: K. M. Wolsza, Język religijny, 393.
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Prawdomówność a szczególne sytuacje 
mówienia nieprawdy

1. Wstęp

Pojęcie prawdomówności wydaje się mieć pozytywne skojarzenia i ko-
notacje. Bliskie relacje międzyludzkie zakładają zaufanie, którego prawdzi-
wość jest nieodłączną częścią. Utajenie jakiejś prawdy nawet ze względu na 
dobro osoby, jeśli wyjdzie na jaw, może zmniejszyć zaufanie do drugiego 
człowieka. Nie bez przyczyny wszak istnieje powiedzenie: „Lepsza gorzka 
prawda, niż słodkie kłamstwo”. Także w kontekście zawodowym uczciwi 
i prawdomówni pracownicy są cenieni przez szefów. Praca naukowa zaś ze 
swej istoty zakłada poszukiwanie prawdy.

Wszystko to wydaje się oczywiste aż do czasu, gdy podejmując próby 
oceny swoich wypowiedzi pod kątem zgodności z rzeczywistością, człowiek 
odkrywa, że np. fikcja literacka jest… fikcją, czyli nieprawdą. Poważniejsze 
dylematy jednak powstają wtedy, gdy powiedzenie faktów wiąże się z utratą 
jakiegoś dobra, czasem bardzo znaczącego, jak zdrowie lub życie ludzkie. 
Jak ma się zachować człowiek, aby nie negując cnoty prawdomówności, od-
naleźć się w takich sytuacjach? Niniejsze przedłożenie ma na celu ukazanie 
prób rozwiązania tych i podobnych dylematów, które podejmują etyka i teo-
logia moralna. W pierwszej kolejności zostaną podane niezbędne definicje, 
dalej będzie miał miejsce zarys historyczny problematyki moralnej oceny 
mówienia nieprawdy, po czym nastąpi omówienie szczegółowych sytuacji 
w świetle współczesnej nauki etycznej i teologicznomoralnej. 

2. Definicje

Dla właściwej oceny jakiegokolwiek czynu potrzebne jest zrozumie-
nie, czym on jest. Dlatego konieczne jest na początku ustalenie definicji 
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przedmiotów poddawanych analizie. W niniejszym przedłożeniu w centrum 
uwagi stoją pojęcia prawdy i kłamstwa oraz ich wzajemna relacja. 

a) Prawda i prawdomówność
Istnieje kilka aspektów rozumienia prawdy, jak ontologiczny, logiczny 

czy epistemologiczny. Dla rozważanego problemu istotny jest ten ostat-
ni, według którego prawdą jest – idąc za św. Tomaszem – conformitatem 
intellectus et rei, czyli „zgodność lub dostosowanie myśli z rzeczą”1. 
Ocenie moralnej jednak podlega nie poprawność poznania, ale komuni-
kowanie informacji, czyli prawdomówność. W świetle tej definicji jest 
nią mówienie i postępowanie zgodnie z tym, co do czego jest się prze-
konanym, że jest właśnie takie, a nie inne. Oznacza to, że osoba może błądzić 
i powiedzieć coś niezgodnego z rzeczywistym stanem rzeczy, ale nie naruszy 
to jej prawdomówności, jeżeli jest przekonana, iż mówi prawdę. Z dru-
giej strony, mówienie czegoś przeciwnego własnemu sądowi, nawet jeżeli 
jest to stwierdzenie zgodne z rzeczywistością, jest dla tej osoby powiedze-
niem nieprawdy2. Wynika z tego, że należy wprowadzić rozróżnienie nie 
tylko pomiędzy prawdą i kłamstwem, ale też pomiędzy obiektywną 
nie-prawdą, którą w kontekście definicji Tomaszowej można ująć jako nie-
koniecznie uświadomioną niezgodność poznania i rzeczywistości, a nieprawdą 
subiektywną, gdy osoba wie o tej niezgodności.

Poruszając zagadnienie prawdomówności, warto zaznaczyć, że według 
badań nauk szczegółowych jest ona wartością powszechnie uznawaną. 
Natomiast mówienie niezgodne z przekonaniem w wielu kulturach nie 
jest akceptowane. Można zatem stwierdzić za Ślipko, że „uznanie nakazu 
prawdomówności i zakazu kłamstwa stanowi stały element ogólnoludzkiej 
świadomości moralnej”3.

Należy poczynić też taką uwagę, że prawdomówność nie oznacza 
mówienia wszystkiego, co się myśli. W komunikacji konieczne jest użycie 
kryteriów miłości, sprawiedliwości i roztropności, gdyż nie każda informacja 

1  Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. O Bogu. Część II, tłum. P. Bełch, t.2 (London 
1975) 93. Por. tamże, 171.
2  Por. B. Häring, Nauka Chrystusa. Teologia moralna. Powszechne królewskie władztwo 
Boga. Teologia moralna szczegółowa. Część druga, tłum. J. Klenowski, t.3 (Poznań 1963) 
433.
3  T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej 1 (Kraków 1982) 339.
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służy człowiekowi, i czasem miłosierdziem będzie powstrzymanie się od 
wypowiedzi4.

b) Kłamstwo
Tym natomiast, co wprost przeczy prawdomówności, jest kłamstwo. 

Encyklopedia Katolicka określa je jako „akt świadomego wprowadzenia 
kogoś w błąd, u jego podstaw leży wolna decyzja wyrażenia przez sprawcę 
myśli niezgodnej z własnym przekonaniem (w danej sprawie); niszczy ono 
relację adekwatności między rzeczą i wypowiadanym twierdzeniem oraz 
relacje międzyludzkie; jego moralna ocena zależy od rodzaju zawartego 
w nim zła moralnego i okoliczności”5. Z tej definicji można wyciągnąć kilka 
ważnych wniosków na temat istoty i konsekwencji kłamstwa. Po pierwsze, 
wypowiedź jest kłamliwa, jeśli świadomie i dobrowolnie jest niezgodna 
z tym, co osoba uznaje za prawdę. Warto podkreślić raz jeszcze: błąd nie 
jest kłamstwem. Na marginesie należy zauważyć, że nie zawsze to oznacza 
brak winy moralnej, gdyż człowiek może pobłądzić także przez zawinioną 
niewiedzę, ale nie będzie to kłamstwo6.

Po drugie, skutkiem kłamstwa jest załamanie w schemacie komunikacji. 
W przekazywaniu treści można wyróżnić – uproszczając – cztery etapy:

a) intencja;
b) wypowiedź;
c) odbiór;
d) interpretacja7.
Prawidłowa komunikacja zakłada, że intencja i interpretacja będą ze 

sobą zgodne. Jeżeli natomiast któryś z podmiotów dialogu świadomie po-
stępuje wbrew schematowi, to mówi się o grach psychologicznych, czyli 
ukrytej motywacji dla osiągnięcia jakichś korzyści. Kłamstwo zatem niszczy 
relacje pomiędzy ludźmi nie tylko wtedy, gdy zostanie wykryte i spowoduje 

4  Por. S. Olejnik, Dar. Wezwanie. Odpowiedź. Teologia moralna 6. Życie osobiste 
i współżycie międzyludzkie (Warszawa 1990) 271.
5  R. Rubinkiewicz, Kłamstwo. I. W Biblii, Encyklopedia Katolicka, t.9 (Lublin 2002) 
177.
6  Por. B. Häring, Nauka Chrystusa. Teologia moralna. Zasadnicza postać chrześcijań-
skiego życia. Teologia moralna ogólna, tłum. J. Klenowski, t.1 (Poznań 1962) 173-175.
7  Por. E. Rzechowska, Komunikacja. II. Aspekt psychologiczny, Encyklopedia Katolicka, 
t.9 (Lublin 2002) 511.



211

Prawdomówność a szczególne sytuacje mówienia nieprawdy

zanik zaufania, ale już na poziomie samej wypowiedzi – gdyż przynajmniej 
z jednej strony jest niechęcią do wzajemnego porozumienia się. 

Po trzecie, poruszając się w ramach definicji z Encyklopedii Katolic-
kiej, kłamstwo należy określić jako actus humanus, czyli czyn poddający 
się ocenie moralnej na podstawie jego przedmiotu, intencji i okoliczności. 
Teolodzy twierdzą, iż kłamstwo jest czynem intrinsece malum, tzn. naru-
szającym „wieczną wartość, którą należy bronić w każdej okoliczności”8 
– w tym przypadku jest to akt przeciwny wartości prawdy. Czyn taki ze swej 
natury jest zawsze grzesznym i niedozwolonym, i żadne okoliczności ani 
najbardziej nawet prawa intencja nie są w stanie zmienić go na szlachetny9. 
W zależności od sytuacji jednakże ciężar tego grzechu może być różny, co 
zostanie ukazane przy omówieniu poszczególnych kazusów.

3. Zarys historyczny

Ocena kłamstwa przez pryzmat teologii moralnej wymaga sięgnięcia 
do danych Objawienia, a zatem zobaczenia, w jaki sposób Pismo Święte 
ocenia ten czyn. Następnie natomiast zaprezentowane będą opinie filozofów 
i Ojców Kościoła, które przyczyniły się do wypracowania opinii teologicz-
nych na temat kłamstwa. Dopiero ich przedstawienie pozwoli na ukazanie 
współczesnej nauki moralnej.

a) Pismo Święte
Sięgając do Pisma Świętego, zauważa się, iż ocena moralna kłamstwa 

jest tam dynamiczna. W Torze nie jest ono jeszcze jednoznacznie potępiane, 
szczególnie gdy dotyczy zachowania wobec osób nienależących do ludu 
Izraela. Warto jednak zauważyć, że pomimo spotykanych w komentarzach 
głosach, że kłamstwa patriarchów Abrahama czy Jakuba nie było karane, 
Biblia ukazuje sprawę nieco inaczej – każdy z nich ponosi odpowiedzialność 
za swoje czyny i brak zaufania do Boga10. Dodatkowo można przywołać 

8  Häring, Nauka Chrystusa. Teologia moralna. Zasadnicza postać chrześcijańskiego 
życia, 284.
9  Por. Olejnik, Dar. Wezwanie. Odpowiedź, 272; Häring, Nauka Chrystusa. Teologia 
moralna. Powszechne królewskie władztwo Boga, 437; KKK 1753-1754.
10  Zob. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/tajemnice_biblii/rebeka.html [dostęp: 
01.06.2016].
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niechlubną ocenę Jakuba przez proroka Ozeasza, który m.in. mówi o pa-
triarsze: „Już w łonie matki oszukał on brata” (Oz 12,4a) – chociaż należy 
przyznać, że niewiele miejsc w Biblii daje młodszemu synowi Izaaka tak 
negatywną opinię11.

W dalszych tekstach Pisma kłamstwo jest zdecydowanie potępiane, 
gdyż wiąże się je z bałwochwalstwem – nieuznaniem Boga prawdziwego 
– a fałszywe świadectwo wobec bliźniego traktowane jest jako świadectwo 
przeciwko Bogu. Jako ciekawostkę warto zaznaczyć, że teksty rabinac-
kie twierdzą, iż Bóg stworzył wszystko oprócz kłamstwa (Pesikta Rabbati 
24,125b)12. W Nowym Testamencie kilkakrotnie pojawia się nakaz mó-
wienia wprost, bez krętactwa: tak lub nie (por. Mt 5,37, Jk 5,12). Za tekst 
programowy dotyczący tego tematu można natomiast uznać werset J 8,4413, 
gdzie diabeł nazwany jest ojcem kłamstwa. Biblijna motywacja odrzucenia 
kłamstwa jest więc dość jednoznaczna: jest ono dziełem szatana.

b) Filozofowie i Ojcowie Kościoła
W poglądach filozofów spór o dopuszczalność kłamstwa sięga Plato-

na i Arystotelesa. Pierwszy z nich wprowadzał rozróżnienie na kłamstwo 
szkodliwe i użyteczne, natomiast drugi mówił o bezwzględnym moralnym 
zakazie kłamstwa. Podobna dychotomia cechowała także pierwotny Kościół, 
gdyż niektórzy Ojcowie (Orygenes, Chryzostom) próbowali usprawiedliwić 
kłamstwo usłużne, czyli mające na celu dobro bliźniego14. Głosem, który 
ostatecznie przeważył, stała się opinia św. Augustyna, który mówił o kłam-
stwie jako czynie z istoty swej złym, gdyż mającym na celu świadome 
wprowadzenie drugiego człowieka w błąd15. Ten pogląd w Kościele kato-
lickim przetrwał przez wieki. Taką samą ocenę kłamstwa dawali św. Tomasz 
z Akwinu, E. Kant, J. Woroniecki i większość filozofów nurtu katolickiego. 

11  Por. D. Dziadosz, Tak było na początku. Izrael opowiada swoje dzieje. Literacka 
i teologiczna analiza wiodących tradycji Księgi Rodzaju (Przemyśl 2011) 312-315.
12  Por. Rubinkiewicz, Kłamstwo, 177.
13  „Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był 
on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od 
siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa”.
14  Por. Häring, Nauka Chrystusa. Teologia moralna. Powszechne królewskie władztwo 
Boga, 437.
15  Por. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej 1, 341.
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Inaczej jednak sprawa wygląda w nurcie protestanckim, który cechuje się 
większą rozbieżnością. Luter bronił szerokiego używania kłamstwa. Kalwin 
za starą chrześcijańską tradycją odrzucał je. Grocjusz i Pufendorf natomiast 
odróżniali mendacium (zatajenie prawdy należnej) od falsiloquium (świa-
dome mówienie fałszu w sytuacji, gdy ktoś nie ma prawa do prawdy)16.

c) Współczesna katolicka teologia moralna
Jak już było zaznaczono wyżej, współczesna teologia potwierdza Au-

gustyńskie traktowanie kłamstwa jako czynu wewnętrznie złego. Różne 
jednak są opinię co do wagi tego aktu. Encyklopedia Katolicka stwierdza, 
iż „kłamstwo rozumiane jako świadome mówienie nieprawdy z intencją 
wprowadzenia rozmówcy w błąd, w moralnej ocenie określane jest jako 
grzech śmiertelny”17. Tak radykalna ocena związana jest z tym, że kłam-
stwo jest sprzeciwem wobec Boga i opowiedzeniem się po stronie szatana. 
Według Häringa jednakże kłamstwo generalnie jest grzechem powszednim, 
a grzechem śmiertelnym może się stać ze względu na rozmaite okoliczności, 
np. zgorszenie albo złą intencję. Zdecydowanie grzechem śmiertelnym jest 
kłamstwo, które ma na celu szkodę innej osoby – i materialną, i tym bardziej 
duchową18. Spotkać można i bardziej liberalny pogląd, że tzw. kłamstwo 
użyteczne jest malum necessarium (złem koniecznym), chociaż takie po-
stawienie problemu grozi wielkim subiektywizmem19.

Ta różnorodność opinii skonfrontowana z realiami życia pokazuje, że 
w pewnych sytuacjach samo stwierdzenie, iż kłamstwo jest czynem złym, 
nie jest wystarczające dla podjęcia decyzji o działaniu albo jego zaniechaniu. 
Niezbędne jest odwołanie się do podstawowych zasad moralnych, szcze-
gólnie do zasady wyboru mniejszego zła, gdyż nierzadko dylematy moralne 
wymagają właśnie roztropnej oceny, czy jest możliwe dobre rozwiązanie 
konfliktu bez kłamania. Ważny jest też wprowadzony powyżej podział na 
prawdę, kłamstwo i nie-prawdę, która nie jest kłamstwem. W tym kontekście 

16  Por. Häring, Nauka Chrystusa. Teologia moralna. Powszechne królewskie władztwo 
Boga, 438.
17  A. Derdziuk, Kłamstwo. III. W teologii moralnej, Encyklopedia Katolicka, t.9 (Lublin 
2002) 182.
18  Por. Häring, Nauka Chrystusa. Teologia moralna. Powszechne królewskie władztwo 
Boga, 439.
19  Por. Olejnik, Dar. Wezwanie. Odpowiedź, 274.
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uznaje się, że chociaż prawdomówność jest ceniona we wszystkich kulturach, 
bo człowiek pragnie relacji, w których może czuć się bezpiecznie i zaufać, 
są takie sytuacje, w których powiedzenie nieprawdy jest usprawiedliwione.

4. Wybrane sytuacje mówienia nieprawdy

Nieprawda jest zjawiskiem na tyle powszechnym, że nie sposób w ni-
niejszym przedłożeniu ukazać i ocenić wszystkie jej przejawy, nawet te, 
których człowiek doświadcza w codzienności. Zostaną więc przedstawione 
tylko niektóre kazusy, jak fikcje literackie, żarty czy obrona przed przemo-
cą. Warte rozważenia, a z konieczności pominięte, natomiast są m.in. takie 
kwestie, jak manipulacja w reklamie, kłamstwo w gestach czy publiczne 
modlitwy osób niewierzących. 

a) Fikcja literacka
Generalnie literatura piękna nie podpada pod ocenę moralną pod wzglę-

dem prawdziwości przekazu, gdyż jest ona z założenia i oczekiwania od-
biorców dziełem wyobraźni. Traktowana jako możliwość „odskoczni” od 
codzienności nie musi, a nawet nie powinna, odzwierciedlać stanu faktycz-
nego. Może jednak stać się kłamstwem, jeżeli przeinacza fakty, świadomie 
podając fałsz za prawdę, np. gdy powieść historyczna częściowo czerpiąca 
z dokumentów, a częściowo wymyślona prezentowana jest jako dokładna 
relacja wydarzenia. Zaliczają się do tej kategorii także dzieła, które przed-
stawiając fakty, wyrywają je z kontekstu, podają tylko część niezbędnej 
informacji oraz komentują jednostronnie. W tych sytuacjach mamy do czy-
nienia z manipulacją20.

Innym aspektem tworzenia fałszywego obrazu rzeczywistości jest 
ukazanie przez autora-chrześcijanina postaw niemoralnych jako dobrych 
i etycznych, np. prezentowanie aborcji jako dopuszczalnej reakcji na poczę-
cie dziecka21. Mogłoby się wydawać, iż we własnym świecie fikcyjnym 
każdy autor ma prawo do stworzenia zasad nieodpowiadających nie tylko 
prawom fizyki (jak to się dzieje np. w science-fiction), ale i prawu natural-
nemu, o ile nie ukrywa, iż jest to tylko zabawa wyobraźni. Należy jednakże 

20  Por. A. Lepa, Świat manipulacji (Częstochowa 1997) 23-24.
21  Por. Derdziuk, Kłamstwo, 182.
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wziąć pod uwagę wychowawczą funkcję sztuki i jej wpływ na odbiorców. 
Nawet zakładając dobrą wolę i wysoki stopień inteligencji czytelnika, pisarz 
powinien mieć świadomość, iż użyte przez niego obrazy, które sam on 
traktuje wyłącznie jako fikcję, mogą zostać źle zinterpretowane. Powinien 
więc uważać na wrażliwość odbiorców i – w imię zasady, „by nie dawać 
bratu sposobności do upadku lub zgorszenia” (Rz 14,13b) – postarać się 
o jednoznaczność swoich poglądów także w twórczości.

b) Żarty
Häring, mówiąc o ocenie moralnej kłamstwa, stwierdza m.in., że według 

całej Tradycji „kłamstwo dla żartów […] uważano normalnie za grzech 
powszedni”22. Dalsze odczytanie autora, jak też opinię innych moralistów, 
pozwala założyć, iż chodzi tu o sytuacje, gdy okłamany do końca nie wie, 
iż stał się przedmiotem żartu. Jeżeli natomiast w trakcie rozmowy z jej 
przebiegu da się wywnioskować, że w celu rozrywkowym podawana jest 
informacja niezgodna z rzeczywistością, to moraliści się zgadzają, że jest 
to kłamstwo pozorne. Osoba naiwna albo wyrywająca zdania z kontekstu, 
a nietraktująca rozmowy jako całości, może zostać wprowadzona w błąd, 
jednakże nie jest to wina żartującego23.

c) Użycie konwencjonalnych uników
Do kłamstwa pozornego w opinii niektórych moralistów należy też 

użycie konwencjonalnych uników, tzn. zdań typu „nie wiem”, „nie mam”, 
„nie znam” w sytuacjach natrętnego dopytywania (np. o sprawy objęte ta-
jemnicą zawodową). Nie są one uważane za kłamstwo, gdy powszechnie są 
przyjęte jako możliwe odpowiedzi wymijające. Dosłowne ich zrozumienie 
przez pytającego jest traktowane jako konsekwencja jego bezprawnego 
zainteresowania informacją zastrzeżoną, a nie jest obciążeniem sumienia 
osoby używającej tych uników24. Ta opinia wymaga jednak podkreślenia, że 
chodzi o zwroty rzeczywiście przyjęte w danym środowisku jako uprzejme 
uchylenie się od odpowiedzi, co nie zawsze jest pewne. Wydaje się więc, że 

22  Häring, Nauka Chrystusa. Teologia moralna. Powszechne królewskie władztwo Boga, 
439.
23  Por. Olejnik, Dar. Wezwanie. Odpowiedź, 275; Häring, Nauka Chrystusa. Teologia 
moralna. Powszechne królewskie władztwo Boga, 441.
24  Por. Olejnik, Dar. Wezwanie. Odpowiedź, 275; Derdziuk, Kłamstwo, 182.
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w większości przypadków, jeśli nie zawsze, lepsze będzie uczciwe zwrócenie 
uwagi, iż pytany nie może albo nie ma prawa do udzielenia danej informacji.

Do konwencjonalnych przyjętych fraz, które zasadniczo nie są trak-
towane dosłownie, odnoszą się też niektóre zwroty grzecznościowe, jak 
„pozdrawiam serdecznie”. Używane jako powszechna formuła uprzej-
mego komunikowania się, nie są kłamstwem, chociażby i nie wyrażały 
rzeczywistych uczuć osoby ich stosującej25. Warto tu zauważyć, iż praw-
domówność nie oznacza mówienia wszystkiego, co się myśli, ale zakłada 
uwzględnienie miłości i sprawiedliwości oraz roztropności26. Dlatego za-
stosowanie konwencjonalnego zwrotu wyrażającego ciepłe uczucia wobec 
osoby, która w rzeczywistości ich nie wywołuje, może być usprawiedliwione 
jako akt miłości bliźniego – zwłaszcza w sytuacji, jeżeli podmiot stosujący 
dany zwrot chciałby móc użyć go szczerze, ale aktualnie nie jest w stanie. 
Znowuż jednak trzeba podkreślić, że chodzi o powszechnie przyjęte wy-
rażenia.

d) Obrona przed przemocą
Największe dylematy moralne rodzą sytuacje, gdy powiedzenie albo 

przemilczenie prawdy prowadzi do zagrożenia utraty wielkich dóbr fizycz-
nych, a szczególnie zdrowia i życia osób. Powszechna intuicja jest taka, że 
można wtedy powiedzieć nieprawdę. Jednakże skoro kłamstwo jest czy-
nem wewnętrznie złym, to nieuzasadnione byłoby odwołanie się do zasady 
wyboru mniejszego zła, gdyż żadne zło fizyczne nie jest większe od zła 
duchowego.

Moraliści i etycy wszakże znaleźli odpowiedź na tę kwestię, używa-
jąc analogii do słusznej obrony koniecznej. Stwierdza się, iż atakujący 
(tu: przemocą wymagający podania mu informacji) sam stawia się w sytuacji, 
w której może zostać okłamany. Mówi się zatem o „mowie defensywnej”, 
kiedy dopuszczalne jest powiedzenie całkowicie zmyślonej informacji. Ślip-
ko w kontekście obrony sekretu podaje też argument, że niesprawiedliwa 
agresja słowna zawsze ma w sobie jakieś zło moralne, a obrona sekretu jest 
walką z nim27.

25  Por. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej 1, 358-359.
26  Por. Olejnik, Dar. Wezwanie. Odpowiedź, 271.
27  Por. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej 1, 364.



217

Prawdomówność a szczególne sytuacje mówienia nieprawdy

Wydaje się, iż można dodatkowo odwołać się do analogii z moralnie 
dopuszczalną możliwością użycia antykoncepcji w przypadku gwałtu mał-
żeńskiego. Wyjaśnienie tego kazusu jest następujące: skoro akt małżeński 
zawiera dwie istotowe funkcje, czyli jedność i płodność, to przy braku jednej 
z nich (w przypadku gwałtu: jedności) nie ma już samego aktu, a zatem brak 
płodności go nie niszczy. W przypadku kłamstwa, jak to zostało ukazane 
wcześniej, zaburzone jest wzajemne porozumienie się. Jednakże w sytuacji 
przemocy ze strony osoby nalegającej na uzyskanie nienależnej jej informacji 
nie ma chęci dialogu, nawiązania relacji, a zatem schemat komunikacji jest 
od początku załamany. Broniący się w takim razie tylko dostosowuje się 
do zaistniałej sytuacji. 

e) Obiektywne kłamstwo subiektywnie nieobciążające winą
Häring wyraża opinię, że istnieją takie kłamstwa usłużne, które nie 

obciążają sumienia, gdyż mają na celu pomoc bliźniemu, a nie przynoszą 
żadnej szkody28. Zapewne chodzi tu o sytuacje analogiczne do podanej przez 
Olejnika, który usprawiedliwia ukrycie prawdy „przez podanie nieprawdzi-
wych faktów w przypadku, gdyby ich ujawnienie mogło wyrządzić wielką 
szkodę, np. szok nerwowy u dziecka po stracie ojca”29. Wydaje się jednak, 
że dana kwestia wymaga dalszych refleksji, gdyż „obiektywnie oczywiście 
należy bezwarunkowo każde kłamstwo odrzucić”30.

5. Zakończenie

Przyjrzenie się problematyce prawdomówności i kłamstwa ukazuje, 
że jest to tematyka bliska życiu, rodząca liczne wątpliwości i wymagająca 
poważnej refleksji moralnej. Nie dziwi więc, że w przeciągu wieków teolo-
gowie i filozofowie starali się znaleźć odpowiedzi na powstające dylematy. 
Niniejsze przedłożenie miało na celu zaprezentowanie rozwiązania kilku 
konkretnych pytań, w tym kwestii wypowiedzi z założenia nieprawdziwych 
(kłamstwo pozorne) oraz obrony przed przemocą słowną.

28  Por. Häring, Nauka Chrystusa. Teologia moralna. Powszechne królewskie władztwo 
Boga, 441.
29  Olejnik, Dar. Wezwanie. Odpowiedź, 277-278.
30  Häring, Nauka Chrystusa. Teologia moralna. Powszechne królewskie władztwo Boga, 
441.
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Możliwe jest, że zapoznanie się z przedstawionym materiałem stworzy 
wrażenie sporej relatywności nauczania moralnego dotyczącego kłamstwa. 
Dlatego należy podkreślić z cała stanowczością, że zaprezentowane kazusy, 
w których usprawiedliwia się świadome i dobrowolne powiedzenie niepraw-
dy, mają charakter wyjątkowy. W codziennym życiu człowiek jest zobowią-
zany do wierności prawdzie zarówno w słowach, jak i w zachowaniu także 
za cenę niedogodności albo utraty jakiegoś fizycznego dobra. Uciekanie 
się do sfałszowanej informacji w celu uniknięcia przykrości, z lęku przed 
opinią innych osób albo z chęci przypodobania się nie jest moralnie uspra-
wiedliwione, gdyż należy unikać każdego grzechu – nawet powszedniego.
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Dlaczego katolicy żegnają się inaczej niż 
prawosławni, czyli o symbolice znaku krzyża 

w tradycji łacińskiej i greckiej

1. Wprowadzenie

„Przy rozpoczęciu i podjęciu jakiejkolwiek czynności, przy wchodzeniu 
i przy wychodzeniu, przy ubieraniu się i przy obuwaniu, przy kąpieli, przy 
posiłkach, przy zapalaniu lamp, przy kładzeniu się do łóżka, przy siadaniu, 
przy jakimkolwiek działaniu, znaczymy czoło znakiem krzyża”1.

Takie słowa przekazał żyjący na przełomie II/III wieku jeden z pisarzy 
wczesnochrześcijańskich. Z przytoczonego fragmentu wynika, że czynienie 
znaku krzyża bardzo szybko stało się powszechną praktyką wyznawców 
Chrystusa wykonywaną niemal przy każdej okazji.

Chrześcijanie w tym znaku dopatrywali się bardzo bogatej symboliki. 
Krzyż obrazował rosnące w Edenie drzewo życia, które wskutek działania 
szatana stało się symbolem upadku człowieka, a dzięki odkupieńczej śmierci 
Jezusa stało się narzędziem zbawienia ludzkości2. Co za tym idzie, krzyż 

1 Tertulian, O wieńcu [III,4], w: Tertulian, Wybór pism III (Warszawa 2007) 109.
2 Według wczesnochrześcijańskich legend krzyż, na którym umarł Chrystus, miał być 
wykonany z drzewa wziętego z jednego z nasion zabranych z Edenu. W ten sposób ob-
razowano prawdę o tym, że skutek dzieła szatana miała zmazać jego własna broń. Zob. 
J.A. Superson, «Krzyż – ołtarz – orientacja zanoszonych modlitw», Ruch Biblijny i Litur-
giczny 65 (3; 2012) 244; D. Kwiatkowski, Symboliczne znaczenie znaków i gestów w ob-
rzędzie egzorcyzmów, w: Introibo ad altare Dei. Księdzu Profesorowi Stefanowi Koperkowi 
CR z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia kapłaństwa, J. Szczepaniak (Kraków 2008) 277. 
Echa tej legendy można odnaleźć w prefacji o krzyżu świętym [prefacja 50, 67*, w: Mszał 
rzymski dla diecezji polskich, Warszawa 1986], gdzie pada sformułowanie: „Szatan, który 
na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany”. Por. K. Lijka, «Symbolika 
gestów w obrzędach egzorcyzmu», Liturgia Sacra 9 (1; 2003) 34.



mgr lic. Dawid Mielnik

220

wskazywał również na przywrócenie pierwotnego ładu stwórczego3. Że-
gnanie się uważano za wyznanie wiary w trójjedynego Boga, publiczne przy-
znanie się do Chrystusa oraz za proklamację Jego zwycięstwa4. Kreślenie 
znaku krzyża przywoływało moc Bożą chroniącą od ataków diabelskich5. 
Żegnanie się rozumiano również jako formę pieczęci pokazującą przyna-
leżność do Chrystusa6. Wreszcie, czynienie znaku krzyża przypominało 
sakrament chrztu, przez który ochrzczony stał się własnością Boga7.

Sposób wykonywania znaku krzyża zmieniał się oraz różnicował na prze-
strzeni wieków, stąd w czasach obecnych są różne metody żegnania się. Tym 
różnym sposobom czynienia pieczęci krzyża przypisywane jest różne uzasadnie-
nie, odwołujące się najczęściej do wymiaru symbolicznego konkretnej metody.

Celem niniejszego opracowania będzie wyjaśnienie różnic oraz symbo-
liki dwóch najbardziej rozpowszechnionych metod czynienia znaku krzyża, 
tzn. sposobów praktykowanych obecnie przez katolików oraz prawosław-
nych. Najpierw zostanie wyjaśniona różnica w sposobie układu palców 
podczas żegnania się, a następnie w kolejności przenoszenia dłoni na po-
szczególne ramiona. Ze względu na historyczne uwarunkowania, w pierw-
szej części opracowania zostanie również szczegółowo omówiona praktyka 
czynienia znaku krzyża praktykowana obecnie przez tzw. starowierców. Na 
końcu, dla pokazania pełniejszej symboliki żegnania się, zostanie ukazana 
sfera symboliczna całego gestu czynienia znaku krzyża.

3 Zob. B. Mokrzycki, To czyńcie! (Kraków 2005) 162
4 Zob. S. Szczepaniec, Ceremoniał wspólnoty parafialnej (Kraków 2002) 44; B. Nadol-
ski, Liturgika, t.4: Eucharystia (Poznań 2011) 141; S. Fedorowicz, «Ewangelizacyjny 
charakter obrzędów przedchrzcielnych», Ruch Biblijny i Liturgiczny 50 (2; 1997) 141.
5 Por. Z. Kiernikowski, Światło i moc liturgii. Katechezy liturgiczne, cz.1 (Warszawa 
2004) 106; Z. Kiernikowski, Bliżej liturgii. Czyli o czym każdy wierzący wiedzieć powinien 
(Wrocław 2015) 39.
6 W kontekście świata starożytnego, gdzie istniał zwyczaj pieczętowania przez wła-
ścicieli swych niewlników, ten obraz był bardziej czytelniejszy. Zob. R. Berger, Mały 
słownik liturgiczny (Poznań 1995) 181; J. Danielou, Wejście w historię zbawienia. Chrzest 
i bierzmowanie (Kijów 1996) 71-72; R. Stafin, Odkrywać skarb. Rozważania mistagogiczne 
o Mszy Świętej (Tarnów 2013) 26; B. Mokrzycki, Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia 
(Warszawa 1983) 229; M. Zachara, Msza Święta. Liturgiczne ABC (Warszawa 2014) 116.
7 Zob. R. Falsini, Gesty i słowa Mszy Świętej. Aby lepiej je zrozumieć (Kraków 2006) 
110; R. Błaszczyk, Symbolika wody chrzcielnej i białej szaty, w: Nowe życie w Chrystu-
sie. Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa, 
S. Stułkowski (Poznań 2015) 312.
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2. Ułożenie palców podczas żegnania się

Na przestrzeni dziejów wykształciły się trzy zasadnicze metody ukła-
dania palców podczas żegnania się: pięciopalcowy, trzypalcowy oraz dwu-
palcowy. Przywołanie przypisywanej tym sposobom symboliki poprzedzi 
przedstawienie historycznego rozwoju układania palców przez wyznawców 
Chrystusa podczas czynienia znaku krzyża.

a) Rozwój historyczny
Choć zwyczaj czynienia znaku krzyża sięga samych początków istnienia 

chrześcijaństwa8, to jednak żaden z wymienionych powyżej sposobów 
układania palców nie jest jasno poświadczony w najstarszych źródłach 
chrześcijańskich. Pierwsi wyznawcy Chrystusa czynili pieczęć krzyża przy 
użyciu tylko jednego palca – kciuka9. Pierwsza istotna zmiana miała miej-
sce w związku z obradami Soboru Chalcedońskiego (451) i potępieniem 
monofizytyzmu. Ponieważ żegnanie się jednym palcem mogło sugerować 
wspomniany błąd teologiczny, zaczęto korzystać z dwóch palców, by w ten 
sposób pokazać wiarę w podwójną naturę Chrystusa10.

Taki sposób żegnania się z czasem doczekał się mocno wzbogaconej 
symboliki, co przyczyniło się do tego, że utrzymał się w Kościele dość długo. 
Nie oznacza to jednak, że metoda żegnania się jednym palcem została całko-
wicie usunięta. Znane jest świadectwo nestoriańskiego biskupa pochodzące 
z przełomu IX/X wieku, w którym wspomniany autor zauważa, że nesto-
rianie i prawosławni żegnają się dwoma palcami, a monofizyci – jednym11.

Według Uspienskiego dwupalcowy sposób żegnania się przez Greków 
był przyjęty do ok. XIII wieku, a przez Cerkiew rosyjską do połowy XVII 

8 Zob. W. Głowa, Eucharystia. Msza Święta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Mszą 
Świętą (Rzeszów 2005) 161.
9 Zob. Jan Chryzostom, Homilie na Ewangelię według św. Mateusza, cz.2 [homilia 54,4] 
(Kraków 2001) 153; W. Głowa, Służba Boża (Lubaczów 1986) 139; B. Nadolski, Leksykon 
symboli liturgicznych. Per visibilia ad invisibilia (Kraków 2010) 111.
10 Zob. A. Nowowiejski, Wykład liturgii Kościoła katolickiego, t.3: O środkach rozwinię-
cia kultu (Płock 1905) 461; B. Uspienski, Krzyż i koło. Z historii symboliki chrześcijańskiej 
(Gdańsk 2010) 124.
11 Zob. B. Uspienski, Krzyż i koło, 152-153.
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wieku12. Od tego czasu zaczęto posługiwać się trzema palcami podczas 
kreślenia znaku krzyża. Starowiercy, wskutek nieprzyjęcia reform zapro-
wadzonych przez patriarchę Nikona w Cerkwi rosyjskiej, pozostali przy 
starszym, dwupalcowym układzie.

Autorzy katoliccy podają, że przed przyjęciem znaku pięciopalco-
wego łacinnicy żegnali się trzema palcami, podobnie jak prawosławni13. 
W XI wieku wprowadzono zwyczaj wyprostowywania kciuka, palca wskazu-
jącego oraz środkowego podczas wykonywania znaku krzyża, prawdopodob-
nie w celu odróżnienia się od chrześcijan wschodnich14. Od tego wieku jest 
również potwierdzona praktyka wykonywania pieczęci krzyża całą dłonią, 
a więc pięcioma palcami, co w XIII wieku spotka się z zarzutem ze strony 
prawosławnych15. Ostateczne przypieczętowanie zwyczaju pięciopalcowego 
w Kościele łacińskim miało miejsce na Soborze Trydenckim16.

b) Pięciopalcowy znak krzyża
Czynienie przez katolików znaku krzyża świętego otwartą dłonią spra-

wia, że żegnanie się wykonywane jest wszystkimi pięcioma palcami dło-
ni. Symboliczne uzasadnienie właśnie takiego sposobu pieczętowania się 
znakiem krzyża znajduje się w ilości ran, które miał otrzymać na krzyżu 
Zbawiciel. Cyfrę pięć otrzymuje się wskutek zliczenia czterech stygmatów 
(dwóch z dłoni i dwóch ze stóp, czyli w miejscu przebicia ciała przez gwoź-
dzie) i dodania do nich rany, którą otrzymał Jezus wskutek przebicia Jego 
boku włócznią przez jednego z żołnierzy (por. J 19,33-34)17.

Sposób ułożenia palców przyjęty w tradycji łacińskiej ma zatem przypo-
minać wyznawcom Chrystusa mękę Zbawiciela, ze szczególnym uwzględ-
nieniem Jego śmierci na krzyżu. W konsekwencji czynienie znaku krzyża 
pięcioma palcami nabiera w Kościele łacińskim wymiaru pasyjnego. Takie 

12 Piotr Damasceński (XII) i Maksym Grek (XV/XVI) potwierdzają, że w ich czasach 
żegnano się jeszcze dwoma palcami. Por. B. Uspienski, Krzyż i koło, 48-49.160.
13 Zob. B. Nadolski, Leksykon liturgii (Poznań 2006) 1737.
14 Zob. P. Krakowczyk, Modlitwa ciała. Postawy i gesty liturgiczne (Ząbki 2013) 70.
15 Zob. B. Nadolski, Poetyka znaku krzyża (Poznań 2012) 26; A. Nowowiejski, Wykład 
liturgii Kościoła katolickiego, t.3, 461. Warto zauważyć, że papież Innocenty III (XII/XIII) 
mówi jeszcze o czynieniu znaku krzyża trzema palcami.
16 Zob. B. Uspienski, Krzyż i koło, 40.
17 Zob. A. Nowowiejski, Wykład liturgii Kościoła katolickiego, t.3, 461.
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rozumienie żegnania się dobrze wpisywało się w podstawowy ryt euchary-
styczny celebrowany do czasów wprowadzenia novus ordo missae. W tzw. 
mszy trydenckiej bowiem znajdowało się bardzo wiele elementów mających 
wskazywać na anamnezę wydarzeń z Golgoty. Wspomniany sposób żegnania 
się dodatkowo zwiększał ilość komponentów pasyjnych.

c) Trzypalcowy znak krzyża
W przypadku trzypalcowego układu znak krzyża wykonywany jest 

trzema palcami (kciukiem, wskazującym oraz środkowym), podczas gdy 
dwa pozostałe (serdeczny, mały) pozostają zgięte18. Na przestrzeni dzie-
jów wykształciło się kilka sposobów układu tych trzech głównych palców. 
Oprócz zwykłego połączenia końcówek owych trzech palców, znane jest 
również tworzenie akrostychu. Przy tym układzie palec środkowy był 
zginany, na nim kładziono poprzecznie kciuk, wskazujący palec zaś po-
zostawał wyprostowany. W ten sposób palec wskazujący miał tworzyć 
grecką literę jotę, środkowy – sigmę, a kciuk – chi19, co nawiązywało 
do pierwszych liter wyrażenia: Iēsous Christos Sōtēr (gr. Jezus Chrystus, 
Zbawiciel).

W swej zasadniczej symbolice trzy połączone palce mają przywoływać 
Trójcę Świętą i, co za tym idzie, bardziej podkreślać prawdę o tym, że dzieło 
zbawcze Syna Bożego dokonane na krzyżu jest dziełem wszystkich Osób 
Bożych20. Obecnie w odniesieniu do dwóch zgiętych palców przywoływana 
jest symbolika dwóch natur Chrystusa. Palec serdeczny i mały mają zatem 
wyrażać prawdę o tym, że w Synu Bożym obecna jest natura boska i ludzka. 
Należy jednak podkreślić, że jest to interpretacja wtórna, która pojawiła się 

18 Warto nadmienić, że w tradycji łacińskiej znany jest zwyczaj czynienia znaku krzyża 
trzema innymi palcami, tj. środkowym, serdecznym oraz małym. Ta praktyka wynikała 
jednak z konieczności łączenia ze sobą kciuka i palca wskazującego kapłana po dokona-
nej konsekracji chleba i nierozłączania ich aż do ablucji. Kiedy zatem rubryki mszalne 
przepisywały celebransowi wykonanie znaku krzyża, ten, mając wyłączony kciuk i palec 
wskazujący, musiał żegnać się pozostałymi palcami.
19 Por. A. Nowowiejski, Wykład liturgii Kościoła katolickiego, t.3, 461.
20 Por. K. Romaniuk, Medytacje eucharystyczne (Poznań 2001) 11. Starowiercy w kon-
tekście tej symboliki stawiali zwolennikom reform Nikona zarzut, że, żegnając się trzema 
palcami, sugerują, iż na krzyżu umarła cała Trójca Święta, co nie jest teologicznie poprawne.
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podczas polemik ze starowiercami21. Część teologów w dwóch zgiętych 
palcach skierowanych ku ziemi upatruje się upadłej natury ludzkiej22.

d) Dwupalcowy znak krzyża
Znak krzyża przy układzie dwupalcowym wykonywany jest dwo-

ma palcami: wskazującym i środkowym. Są one położone obok siebie, 
podczas gdy końcówki pozostałych palców (tj. kciuka, serdecznego 
i małego) pozostają połączone. Zasadniczo palec środkowy powinien 
być delikatnie zgięty, wskazujący zaś – wyprostowany. Jednakże zna-
ne były i dwa inne układy. Czasami oba te palce się zginało bądź oba 
prostowało23.

Dwa palce miały wskazywać na dwie natury Syna Bożego. To była 
pierwotna treść symboliczna dwupalcowego znaku krzyża, w której 
chodziło przede wszystkim o sprzeciwienie się monofizytom. Ponieważ 
środkowy palec jest delikatnie zgięty, wraz ze wskazującym zdaje się 
tworzyć krzyż. W ten sposób wyrażano prawdę, że na krzyżu dokonał 
żywota w osobie Jezusa Bóg i człowiek, przy czym zobrazowanie natury 
boskiej przypisywano dłuższemu palcowi. Pochylony środkowy palec 
miał wskazywać na pokorę i posłuszeństwo Syna Bożego aż do śmierci 
oraz na Jego zstąpienie do piekieł24, a wskazujący wyprostowany palec 
– na wniebowstąpienie po zmartwychwstaniu25.

Pozostałym trzem połączonym palcom (tj. kciukowi, serdecznemu 
i małemu) z czasem przypisano symbolikę Trójcy Świętej. W dobie re-
form Nikona ta podwójna symbolika układu palców (tzn. Trójcy i dwóch 

21 Jednym z zarzutów, które starowiercy stawiali zwolennikom reform Nikona, było 
zubożenie symboliki w trzypalcowym sposobie żegnania się. Starowiercy argumentowali, 
że ich dwupalcowy sposób jest lepszy, ponieważ oprócz prawdy o Trójcy Świętej, wyraża 
również prawdę o dwóch naturach Chrystusa. Gdyby ta druga symbolika od początku była 
obecna w trzypalcowym znaku krzyża, zarzut starowierców byłby pozbawiony sensu. 
Dopiero z czasem zauważono, że w trzypalcowym znaku krzyża można wyrażać te same 
prawdy, co w dwupalcowym sposobie, tylko innymi palcami. Zob. B. Uspienski, Krzyż 
i koło, 125.127.
22 Zob. B. Uspienski, Krzyż i koło, 265.
23 Zob. B. Uspienski, Krzyż i koło, 121.274.
24 Według części teologów, zgięcie środkowego palca miało wskazywać na inkarnację 
Syna Bożego i Jego zejście z nieba.
25 Por. B. Uspienski, Krzyż i koło, 130.274.
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natur Chrystusa) stała się podstawą wytoczonej przez zwolenników trzy-
palcowego znaku krzyża krytyki. Starowiercom zarzucano po pierwsze 
wskazywanie na nierówność Osób Trójcy, a po drugie – zobrazowanie 
podwójnego występowania Syna Bożego: najpierw w jednym z trzech 
połączonych palców, a później w dwóch zasadniczych26.

3. Kierunek czynienia znaku krzyża

O ile kładzenie dłoni na wspomnienie pierwszych dwóch Osób 
Trójcy nie stanowi przedmiotu sporu, mimo pewnej drobnej różnicy27, 
o tyle kolejność przechodzenia na poszczególne ramiona stała się już 
przedmiotem licznych kontrowersji. Podobnie jak w poprzedniej części 
niniejszego opracowania przybliżenie symbolicznego tła kolejności 
dotykania poszczególnych ramion poprzedzi przedstawienie zarysu 
historycznego sporu.

a) Rozwój historyczny
Pierwsi chrześcijanie nie znali tzw. wielkiego znaku krzyża wykony-

wanego na całej górnej części ciała. Najstarsi wyznawcy Chrystusa żegnali 
się przede wszystkim na czole, co potwierdzają liczne wczesnochrześci-
jańskie świadectwa, jak np. przytoczony już Tertulian28, Cyprian29, Cyryl 

26 W kontekście tego drugiego zarzutu widać jeszcze wyraźniej, że gdyby symbolika 
trzypalcowego znaku krzyża od początku miała wskazywać na Trójcę i dwie natury Chry-
stusa, to ten zarzut byłby absurdalny i tak naprawdę zwracałby się przeciwko jego twórcom.
27 Różnie mianowicie kładziona jest dłoń na wspomnienie Syna Bożego. Część osób 
czyni to na sercu, a część na brzuchu. Według zachowanych świadectw, obie formy były 
znane i praktykowane. Warto mieć jednak na uwadze, że praktykując pierwszy sposób, 
tworzy się wizerunek odwróconego krzyża.
28 „Jest to bowiem grecka litera Tau, nasza zaś T, mająca wygląd krzyża, o którym pro-
rokował [Ezechiel], że będzie widniał na naszych czołach.” Tertulian, Przeciw Marcjonowi 
[III; 22,6] (Warszawa 1994) 134.
29 „Włóżmy również duchowy hełm (…) niech umocni czoło, aby znak Boga pozostał 
nieskalany.” Cyprian, Listy [58,9] (Warszawa 1969) 174. „W tym znaku krzyża jest zba-
wienie dla wszystkich, którzy są nim na czole znaczeni.” Cyprian, Do Kwiryna [II,22], 
w: Pisma I: traktaty, Cyprian (Poznań 1937) 119.
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Jerozolimski30, Jan Chryzostom31 czy Prudencjusz32. O kreśleniu znaku 
krzyża na czole wspominają również Tradycja apostolska33 oraz Konstytu-
cje apostolskie34. Inspiracją do wyboru właśnie tej części ciała mogło być 
Pismo Święte (zob. Ez 9,4-6; Ap 7,3; 9,4; 22,4). Przy żegnaniu się na czole 
kwestia kierunku przechodzenia ze strony prawej na lewą bądź odwrotnie nie 
wydawała się zbyt istotna i prawdopodobnie nie zwracano na nią specjalnej 
uwagi. Według badaczy aż do IX wieku celebrans, przystępując do Mszy 
Świętej, kreślił znak krzyża na czole35.

Prawdopodobnie w VIII wieku pojawiła się praktyka czynienia tzw. du-
żego znaku krzyża36, co pociągało za sobą konieczność już jasnego ustalenia 
kierunku dotykania poszczególnych ramion. Z przywołanego świadectwa 
nestoriańskiego biskupa z przełomu IX/X wieku wynika, że już w samych 
początkach pojawienia się dużego znaku krzyża wykształciły się dwa spo-
soby jego wykonywania37. Trudno jest zatem jednoznacznie rozstrzygnąć, 
który sposób był pierwotniejszy.

W tradycji łacińskiej początkowo obecny był ten sposób, w którym 
kładziono dłoń najpierw na prawe ramię, a potem na lewe. Papież Innocen-
ty III (XII/XIII w.) w dziele: De sacro altaris mysterio [II, 45] napisał, że 
znak krzyża czyniony jest z prawego do lewego ramienia. Zaznacza jednak, 

30 „Ufnie uczyńmy znak krzyża palcami na czole.” Cyryl Jerozolimski, Katechezy przed-
chrzcielne i mistagogiczne [13,36] (Kraków 2000) 204.
31 „Jeżeli czoło ochronisz [znakiem chrześcijan], natychmiast zniknie zła moc.” Jan 
Chryzostom, Mowy przeciwko judaizantom i Żydom [VIII,8]. Przeciwko Żydom i Hellenom 
(Kraków 2007) 223. „Dlatego znaczymy go z wielką gorliwością na domach, na ścianach, 
na oknach, na czole, na umyśle.” „Gdy się żegnasz, wtedy przyozdób swe czoło wielką 
ufnością.” Jan Chryzostom, Homilie na Ewangelię [54,4], 152-153.
32 Zob. Prudence, Cathemerinon liber [VI,129-132] (Paris 1943) 36.
33 „Starajcie się zawsze osłaniać swoje czoło znakiem krzyża.” H. Paprocki, «Hipolita 
Rzymskiego „Tradycja Apostolska” [kanon 42]: wstęp, przekład, komentarz», Studia The-
ologica Varsaviensia 14 (1; 1976) 169.
34 „Arcykapłan (…) niechaj uczyni ręką znak krzyża na czole.” Konstytucje apostolskie 
[VIII; 12,4], w: Konstytucje apostolskie, A. Baron, H. Pietras (Kraków 2007) 235.
35 Zob. B. Wronikowski, Obrzędy wstępne Mszy Świętej, w: W służbie miłości. Eucha-
rystia, D. Czaicki (Kraków 2013) 71.
36 Zob. B. Nadolski, Leksykon liturgii, 1737. Warto jednak przywołać zachowane z prze-
łomu XII/XIII wieku świadectwo o czynieniu znaku krzyża tylko na całej twarzy. Zob. 
B. Uspienski, Krzyż i koło, 38.
37 Ów biskup konstatuje, że nestorianie i prawosławni żegnają się od prawej do lewej 
strony, podczas gdy monofizyci od lewej do prawej.
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że niektórzy żegnają się od lewej strony do prawej, co wskazuje na mniej 
rozpowszechnioną praktykę38.

Zdaniem badaczy przeważenie drugiego sposobu wykonywania znaku 
krzyża miało miejsce w XIV wieku39. Jednym z głównych powodów de-
finitywnego przejścia na praktykę żegnania się od lewej do prawej strony 
była zapewne chęć wyraźnego oddzielenia się od prawosławnych. W sposób 
ostateczny tę formę wykonywania znaku krzyża usankcjonowano podczas 
reform na Soborze Trydenckim40.

b) Kierunek lewo-prawo
Kolejność kładzenia dłoni na poszczególne ramienia jest motywowana 

przez symboliczne odczytywanie poszczególnych kierunków. W języku sym-
bolu lewica niesie negatywne konotacje, wyobraża zło, zepsucie i grzech, 
natomiast prawica symbolizuje to, co dobre, prawe, właściwe i słuszne41. 
Oznacza to, że przenoszenie dłoni z ramienia lewego na ramię prawe będzie 
wyrażało oderwanie się do tego, co złe, i przylgnięcie do tego, co dobre. 
Ów ruch będzie nabierał różnych rozumień w zależności od podkreślanego 
aspektu, ale zawsze jego celem będzie wskazanie zmierzania od wartości 
negatywnych do wartości pozytywnych. W konsekwencji ruch w kierunku 
lewica-prawica może oznaczać przechodzenie od wad do zalet, od śmierci 
do życia, od ciemności do światła, od grzechu do zbawienia, wyrwanie się 
od szatana i dążenie do Boga42.

W tradycji akcentującej właśnie taką kolejność przenoszenia dłoni na 
poszczególne ramiona ukazuje się drogę człowieka, którą przebywa do 
osiągnięcia zbawienia. Uwaga skupia się mocniej na podmiocie wyko-
nującym znak krzyża43. Ruch lewica-prawica ma zatem wymiar bardziej 

38 Autorowi udało się dotrzeć tylko do internetowego wydania tego dzieła.
39 Zob. B. Wronikowski, Obrzędy wstępne Mszy Świętej, 72; B. Nadolski, Poetyka znaku 
krzyża, 33; B. Nadolski, Leksykon symboli liturgicznych, 111.
40 Zob. B. Uspienski, Krzyż i koło, 40.
41 W języku symbolu północ, symbolizująca zło, została utożsamiona z lewicą, natomiast 
południe, symbolizujące dobro, zestawiono z prawicą. Bardziej szczegółowe objaśnienia 
można odnaleźć w artykule umieszczonym w niniejszej publikacji: D. Mielnik, Dlaczego 
Chrystus jest na Wschodzie, a szatan na Zachodzie. Czyli o symbolice stron świata w teologii 
chrześcijańskiej, 186-194.
42 Por. B. Uspienski, Krzyż i koło, 35.37.55.
43 Zob. B. Uspienski, Krzyż i koło, 151.
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moralny w aspekcie nawrócenia i modlitwy o osiągnięcie odpowiedniego 
stanu duszy.

Nie oznacza to jednak, że wymiar dogmatyczny jest całkowicie nie-
obecny. Teologowie bowiem podają historiozbawcze wyjaśnienia dotykania 
ramion właśnie w takiej kolejności. Najczęściej powracającą interpretacją 
jest tłumaczenie ruchu lewica-prawica przez odwołanie się do wydarzeń, 
które miały miejsce po śmierci Jezusa. Położenie dłoni na lewym ramieniu 
miałoby symbolizować zstąpienie Chrystusa do otchłani przed zmartwych-
wstaniem, przeniesienie natomiast ręki na prawe ramię ma obrazować ten 
moment, kiedy Syn Boży zasiadł po prawicy Ojca44.

c) Kierunek prawo-lewo
Według uprzednio zaprezentowanych informacji, skoro prawica sym-

bolizuje to, co dobre, a lewica to, co złe45, przenoszenie dłoni z ramienia 
prawego na lewe będzie oznaczać ruch od tego, co prawe, do tego, co grzesz-
ne, nie w znaczeniu porzucania prawości, ale w sensie likwidowania niego-
dziwości i rozpraszania zła mocą płynącą z pozytywnej prawej strony46. Ta 
kolejność zatem bardziej ukazuje zbawcze działanie krzyża i zwycięstwo 
Chrystusa nad szatanem obrazowanego przez lewicę, tracąc jednocześnie 
podkreślanie wymiaru moralnego tak wyraźnie, jak czyni to przenoszenie 
dłoni z ramienia lewego na prawe.

Znak krzyża wykonywany w osi prawica-lewica częściej otrzymuje uza-
sadnienie dogmatyczne w postaci próby odwołania się do wyznania wiary. 
Często powracającym wyjaśnieniem jest dopatrywanie się w dotknięciu 
dłonią prawego ramienia powrotu Syna do Ojca po wniebowstąpieniu47, 
w dotknięciu natomiast lewego ramienia – powtórnego przyjścia Chrystu-
sa na sąd48. W kontekście tej interpretacji pojawia się również rozumienie 

44 Również przy tej interpretacji widać ciągle negatywne konotacje lewicy i pozytywne 
prawicy. Zob. A. Nowowiejski, Wykład liturgii Kościoła katolickiego, t.3, 462.
45 Warto zauważyć, że nawet w mowie potocznej lewicy przypisuje się negatywne ko-
notacje. Powiedzenie „wstać lewą nogą” oznacza po prostu, że ktoś nie ma humoru, termin 
„lewak” zaś ma nacechowanie pejoratywne.
46 Z tego powodu podczas egzorcyzmów ruch prawica-lewica wydaje się bardziej odpo-
wiedni. Warto zauważyć, że z tej perspektywy człowiek jest ukazany jako przedmiot, nie 
podmiot, działania.
47 Ta interpretacja jest zatem tożsama z jednym z uzasadnień kolejności lewica-prawica.
48 Zob. B. Uspienski, Krzyż i koło, 47.
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ruchu ręki na poszczególne ramiona jako zobrazowanie sądu ostatecznego, 
na którym Jezus sprawiedliwych postawi po swojej prawicy, grzeszników 
natomiast po lewicy (zob. Mt 25,32-33)49. Ponieważ ludzie prawi osądzą 
ludzi złych, przeniesienie ręki z prawego na lewę ramię może symbolizować 
potępienie bezbożnych przez bogobojnych. Niekiedy właśnie taką kolejność 
tłumaczy się tym, że Chrystus najpierw poszedł do Żydów, a następnie 
dopiero do pogan50.

Konieczność kładzenia dłoni najpierw na prawe ramię a następnie na 
lewe teologowie próbują niekiedy tłumaczyć racjami historycznymi. Nie-
którzy zauważają, że podczas napaści bandyci unieruchamiali wpierw prawą 
rękę, jako potencjalnie dla nich groźniejszą. Inni twierdzą, że żołnierze, 
krzyżując Jezusa, najpierw przybili do drzewa prawą dłoń Chrystusa, a zatem 
kolejność prawica-lewica odzwierciedla stan historyczny51.

4. Integralna symbolika znaku krzyża

Swoją pełniejszą symbolikę znak krzyża przyjmuje dopiero przy 
uwzględnieniu całego sposobu żegnania się. Człowiek, wykonujący pie-
częć krzyża, kreśli dwie osie: góra-dół oraz lewo-prawo lub prawo-lewo. 
Pierwsza oś ukazuje kierunek wertykalny, a więc obrazuje łączność pomię-
dzy człowiekiem a Bogiem, który przez śmierć swojego Syna stał się bliski 
człowiekowi. Ponieważ chrześcijanin, wykonując znak krzyża, podnosi 
swą rękę na czoło, pokazuje w ten sposób swoją chęć upodobnienia się do 
Pana52. Druga oś z kolei obrazuje wymiar horyzontalny, czyli właściwą 
relację pomiędzy ludźmi, która, nadszarpnięta wskutek grzechu pierworod-
nego, dzięki śmierci Jezusa została przywrócona53.

49 W świetle tych uwag przedstawianie w ikonografii dobrego łotra po prawej stronie 
Chrystusa wydaje się bardziej zasadne.
50 Por. A. Nowowiejski, Wykład liturgii Kościoła katolickiego, t.3, 462. Ze współczesnego 
punktu widzenia wydawać by się mogło, że to właśnie Żydzi, jako naród, który odrzucił 
mesjasza, powinni być tymi „złymi” i, co z tego wynika, symbolizowani przez lewą stronę. 
Tymczasem w Piśmie Świętym to poganie, jako ludzie nieoddający czci prawdziwemu 
Bogu, są przedstawiani pejoratywnie.
51 Wszystkie te wyjaśnienia można odnaleźć w: B. Uspienski, Krzyż i koło, 38-39.
52 Por. B. Wronikowski, Obrzędy wstępne Mszy Świętej, 72.
53 Por. A. Donghi, Gesty i słowa. Wprowadzenie do języka symbolicznego (Kraków 1999) 
15.
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Jak już zostało zauważone, jedną z dróg wyjaśniania poszczególnych 
gestów składających się na wykonywanie pieczęci krzyża jest odwoływanie 
się do treści wiary chrześcijańskiej. Chociaż wydaje się, że ten sposób wy-
jaśniania jest obecny przede wszystkich w tradycji wschodniej54, to jednak 
w myśli Kościoła łacińskiego również się pojawia. Ignacy Loyola tłumaczył 
znak krzyża w ten sposób, że poprzez położenie ręki na czole ukazuje się 
Ojca, który od nikogo nie pochodzi, przez położenie na brzuchu – Syna, 
który będąc zrodzony z Ojca, przyjął ciało, a przez położenie na ramionach 
– Ducha, który pochodzi od Ojca i Syna. Końcowe złożenie rąk ma symbo-
lizować, że trzy osoby Trójcy są jednej natury55.

Podobne wyjaśnienie podaje Sczaniecki. Według tego autora położenie 
dłoni na głowie ma wskazywać na Boga Ojca, który jest początkiem Trójcy 
Świętej, jak głowa jest początkiem ciała w człowieku. Następnie przenie-
sienie ręki na brzuch ma ukazywać inkarnację Syna Bożego w łonie Maryi, 
położenie zaś dłoni na ramionach obrazuje pochodzenie Ducha Świętego 
od Ojca i Syna56. Według innej interpretacji ruch ręki od czoła do piersi57 
ma symbolizować zstąpienie Jezusa od Boga (por. J 16,28), położenie dłoni 
na lewym ramieniu – zstąpienie do piekła (por. Ef 4,8-10), a na prawym – 
wniebowstąpienie i zajęcie miejsca po prawicy Ojca (por. Hbr 1,3)58.

U innych autorów można spotkać się z odmienną symboliką. To dotknię-
cie czoła ma obrazować powrót Chrystusa do nieba, przeniesienie dłoni na 
brzuch – powtórne przyjście na sąd, położenie zaś ręki na ramionach – roz-
mieszczenie sprawiedliwych po prawej stronie, a grzeszników po lewej59. 
Ciekawa jest pojawiająca się gdzieniegdzie tendencja do odczytywania 
znaku krzyża jako streszczenia dzieła Jezusa przedstawionego w credo nicej-
sko-konstantynopolitańskim. Według tej interpretacji położenie ręki na czole 
jest zobrazowaniem prawdy „który z Ojca jest zrodzony”, na brzuchu – „dla 

54 Jak już zostało zauważone, kierunek lewica-prawica bardziej obrazuje sferę moralną, 
podczas gdy oś prawica-lewica ma bardziej charakter historiozbawczy.
55 Zob. E. Kapellari, Święte znaki w liturgii i codzienności (Kraków 2002) 146.
56 Zob. P. Sczaniecki, Msza po staremu się odprawia (Kraków 2009) 114-115.
57 Poszczególni autorzy różnie podają, gdzie należy umieścić dłoń na wspomnienie dru-
giej osoby Trójcy. Według jednych na piersi, według innych na brzuchu. Niektórzy mówią 
nawet o „żywocie”.
58 Zob. B. Uspienski, Krzyż i koło, 36-37.
59 Zob. B. Uspienski, Krzyż i koło, 52.



nas, ludzi (…) i stał się człowiekiem”, na prawym ramieniu – „i wstąpił do 
nieba, siedzi po prawicy Ojca”, na lewym – „i powtórnie przyjdzie w chwale 
sądzić żywych i umarłych”60.

Czasami można spotkać się z wyjaśnieniami nawiązującymi do ran, 
które zadano Jezusowi podczas ukrzyżowania, przy czym ta symbolika nie 
ogranicza się tylko do momentu przybicia do krzyża, ale sięga również do 
wydarzeń wcześniejszych. Dotknięcie czoła ma symbolizować ukoronowa-
nie cierniową koroną. Przełożenie ręki na brzuch – przybicie nóg do krzyża, 
przenoszenie natomiast dłoni na ramiona – rozpostarcie ramion Jezusa61.

5. Zakończenie

Niniejsze studium ukazało wielkie bogactwo symboliczne, jakie kryje 
się za najczęściej wykonywanym przez chrześcijan gestem. Praktykowa-
ny już przez pierwszych wyznawców Chrystusa zwyczaj kreślenia znaku 
krzyża stał się z czasem prawdziwą wykładnią credo, streszczeniem głów-
nych prawd wiary oraz obrazem moralnego postępowania wszystkich ludzi 
ochrzczonych.

W kontekście poczynionych w niniejszym opracowaniu obserwacji może 
martwić postawa wielu wierzących osób, które bezmyślnie i bez należytego 
szacunku wykonują ten najważniejszy dla chrześcijan gest. Często jest to 
jednak spowodowane nieznajomością zawartej w nim symboliki. Dlate-
go jednym z głównych zadań duszpasterzy powinno być odzyskanie dla 
wiernych zapomnianego już podłoża symbolicznego pieczęci krzyża. Bez 
owego wymiaru znaczeniowego bowiem żegnanie się może zostać uznane 
za niebezpieczny rytualizm.

60 Por. B. Uspienski, Krzyż i koło, 47.
61 Zob. B. Uspienski, Krzyż i koło, 52.170.
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Całościowe ujęcie życia chrześcijańskiego jako 
liturgii, na podstawie nauczania ks. Wojciecha 

Danielskiego

Sobór Watykański II nazywa liturgię źródłem i szczytem wszelkiej 
działalności Kościoła. Oddawanie czci Bogu jest więc głównym zada-
niem Kościoła, celem jego istnienia. Jednak mimo, że od tego dobitnego 
soborowego określenia minęło pięćdziesiąt lat, powszechne rozumienie 
liturgii pozostawia wiele do życzenia. Wciąż pojawiają się głosy, że 
liturgia jest po prostu obrzędem, w którym trzeba uczestniczyć, jednak 
nie ma żadnego wpływu na życie – większy wpływ ma pobożność indy-
widualna lub formy ascezy. Konieczna jest zatem pogłębiona formacja 
ludu do właściwego rozumienia i przeżywania liturgii. Tym właśnie 
zajmował się ks. Danielski.

1. Działalność ks. Danielskiego

Jego życie przypadło na czas soborowej reformy. Urodzony 
w 1935 r., wyświęcony na kapłana w 1958 r., pierwsze „szlify” litur-
giczne zdobywał jeszcze w vetus ordo. Jednak już niedługo przyszły 
zmiany, a ks. Wojciech znalazł się w gronie tych, którzy mieli je nie 
tylko zrozumieć i przyswoić, lecz także przekazać innym. Należał do 
Lubelskiego Zespołu Liturgistów, jeździł po całej Polsce z wykładami 
i konferencjami. Tłumaczył kapłanom i osobom świeckim rozporządze-
nia soborowe, wyjaśniał poszczególne zmiany i pokazywał ich sens. 
Nie był jednak tylko teoretykiem. „Wiedział, że TO NOWE nabierze 
rumieńców życia, gdy będzie także wyrastało oddolnie; wprowadzić 
drogą administracyjną tego nie można. Cieszył się polskim brewiarzem. 
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Często pisał do mnie, podrzucał ostatnie opracowania. Słuchaj, mieliśmy 
szczęście; żyliśmy w czasie, gdy w Kościele szło nowe1”.

Ci, którzy go znali, mówili, że z całego swego życia uczynił liturgię. 
Starał się, aby każdy aspekt egzystencji: relacje międzyludzkie, cierpienie, 
podejmowany trud, praca i odpoczynek, były aktem kultu: uwielbieniem 
i ofiarą składaną Bogu. 

Jego wewnętrzne zintegrowanie pociągało innych. Sposób, w jaki spra-
wował Eucharystię i inne sakramenty, głęboka duchowość i skupienie we-
wnętrzne ewangelizowało lepiej niż słowa. Ksiądz Danielski należał do 
osób, w których nie ma rozdwojenia: to, w co wierzył, przenosił na prak-
tykę życia. Jest to postać fenomenalna pod każdym względem: bogactwo 
intelektu, piękno duszy i wielkie serce ks. Wojciecha sprawiało, że za dni 
swego życia gromadził wokół siebie tłumy ludzi, spragnionych wzorów 
w tym pogubionym świecie. 

Najprostsza definicja sakramentu, którą stworzył Piotr Lombard, głosi, 
iż sakramentem nazywamy to, co jest znakiem łaski Bożej i formą niewi-
dzialnej łaski w taki sposób, że ją wyobraża i jest jej przyczyną2. Przez 
dostrzegalne zmysłami znaki człowiek może uczestniczyć w życiu Bożym. 
Kościół już od czasów pierwszych chrześcijan nakłada obowiązek tłuma-
czenia znaków liturgicznych, ich roli i znaczenia, aby uczestnicy liturgii 
coraz głębiej rozumieli, w czym biorą udział. To nauczanie nie może mieć 
charakteru doraźnego – przy okazji przygotowań do konkretnego sakramen-
tu – ale musi zajmować ważne miejsce w katechizacji szkolnej, formacji 
w ramach ruchów i wspólnot oraz kaznodziejstwie. Sobór Watykański II 
podkreśla, iż staranie duszpasterzy powinno zmierzać do tego, „aby wierni 
uczestniczyli w nich [czynnościach liturgicznych – przyp. J.Ł.] świadomie, 
czynnie i owocnie”3. Ksiądz Wojciech Danielski w swojej działalności 
poświęconej liturgii – a zwłaszcza w kazaniach – poświęcił wiele miejsca 
wyjaśnianiu znaków liturgicznych.

Ksiądz Danielski, tłumacząc znaki sakramentalne, zwracał szczególną 
uwagę na ich celowość: są one środkiem, przez który objawia się sam Bóg: 

1  S. Gwiazdowski, Był moim kolegą, był moim przyjacielem, w: Życie uczynił liturgią. 
Ks. Wojciech Danielski 10 IV 1935 - 24 XII 1985, G. Wilczyńska (Lublin 1995) 107.
2  Por. M. Blaza, D. Kowalczyk, Traktat o sakramentach, w: Dogmatyka, t.5,  
E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski (Warszawa 2007) 223.
3  KL 11.
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„Chrystus Zmartwychwstały, Dobry Pasterz, który za nas oddał swoje 
życie, żeby nas zgromadzić w jedno, daje nam się spotkać w sakramen-
tach. Daje nam się spotkać w świętych znakach liturgii”4. Poznawanie 
tych znaków jest konieczne do właściwego przeżycia sakramentów. Gesty 
i słowa mają prowadzić do spotkania z Panem, który „Najpełniej mieszka, 
kiedy Go przyjmujemy pod Postaciami Eucharystycznymi – przez komunię 
eucharystyczną […] Przez całą mszę świętą prowadzą nas te wszystkie 
spotkania: i w zgromadzonych, i w Kościele, i w kapłanie, i w słowie 
Bożym, i w darze nawet miłości wzajemnej (gdy ludzie dary składają) 
[…] W końcu wszystko to prowadzi do spotkania w ofierze i w komunii 
świętej – do Eucharystii”5.

Należy podkreślić, iż ks. Danielski zauważał konieczność rozwijania 
w człowieku łask wynikających z przyjmowanych sakramentów. Nie nale-
ży bowiem sprowadzać uczestnictwa w nich tylko do obrzędu, lecz przede 
wszystkim zauważyć fakt, iż łaski sakramentalne maja promieniować na całe 
życie chrześcijańskie, także to, które toczy się poza budynkiem kościoła: 
„Ilekroć się modlimy – rozwijamy w sobie łaskę chrztu. Ilekroć o Chrystusie 
świadczymy – rozwijamy w sobie łaskę bierzmowania. Ilekroć z Chrystusem 
Panem się pojednujemy – odnawia się w nas człowiek nowy […], wtedy 
przychodzi do nas Duch Najświętszy. Ilekroć chorobę naszą chcemy ofiaro-
wać Panu Bogu w znaku namaszczenia, czy w jakikolwiek inny sposób – to 
przychodzi do nas Duch Najświętszy […] Gdy chcemy się upodobnić do Pana 
Jezusa w życiu i śmierci […] to się dzieje w Komunii Przenajświętszej6”.

Modlitwa osobista, świadectwo chrześcijańskiego życia i zażyła relacja 
z Chrystusem rozwijają się dzięki sakramentom – nie są zawieszone w próż-
ni, nie wynikają jedynie z wysiłku ludzkiego, lecz przede wszystkim biorą 
swój początek w łasce sakramentów. 

2. Liturgia i relacje międzyludzkie

Sakramenty są darem dla wspólnoty Kościoła: ks. Danielski podkre-
ślał ten wymiar wspólnotowy sakramentów. Ich udzielanie i korzystanie 

4  W. Danielski, Pana Mojego spotykam…. W słowie i sakramencie (Kraków 2005) 41.
5  Tamże, 52.
6  Tamże, 62.



235

Całościowe ujęcie życia chrześcijańskiego jako liturgii

z nich nie jest sprawą prywatną, lecz dotyczy całego Kościoła – wszyst-
kich jego członków, którzy funkcjonują niczym naczynia połączone: 
grzech jednostki wpływa na stan całej wspólnoty, tak samo jak i osobi-
sta świętość poszczególnych osób przyczynia się do wzrostu świętości 
całego Kościoła. Dlatego potrzebujemy się nawzajem: potrzebujemy 
szafarzy sakramentów, potrzebujemy środowiska wzrostu łaski i wspól-
noty modlitwy wzajemnej. „Właśnie dlatego powinniśmy sobie być wtedy 
szczególniej bliscy w modlitwie, w chwalbie Pana. W tym wspólnym pójściu 
za Mądrością, która prowadzi moje kroki, która mi «mądrze przewodzi». 
Dlatego jest i bliźni, który mnie namaści, jest kapłan, który mnie pojedna 
z Bogiem, a modlitwa Kościoła towarzyszy mojej pokucie. […] Jakaż to 
jest prawda, że Kościół wzajemnie sobie pomaga”7. 

Świadomość bycia członkiem Kościoła, świadomość uczestnictwa 
w jednym Ciele musi wpływać na relację z innymi ludźmi. Nie godzi się 
przecież, aby ci, którzy współtworzą widzialny Kościół, byli dla siebie 
obcy. Nowość relacji z bliźnimi wypływa przede wszystkim ze świadomości 
wspólnego dziecięctwa Bożego, z sakramentu chrztu, który czyni ludzi nie 
tylko dziećmi Boga, ale też braćmi w Chrystusie. „Początek to jest obmy-
cie wodą i dar Ducha Świętego, przez który zamieszkuje w nas Chrystus. 
Jeżeli Chrystusowi dajemy mieszkać w sobie, to odnajdujemy wokół siebie 
bliźnich, którzy tak samo są świątynią Bożą”8.

Ta świątynia Boża nie może być podzielona, stąd postulat troski o jed-
ność, nie tylko podczas liturgii, ale także we wzajemnych relacjach. Z kolei 
jedność między ludźmi może zaistnieć tylko wtedy, gdy każdy będzie się 
troszczył o swoją relację z Chrystusem. Wtedy wszyscy będą zdolni do 
wzajemnej, ofiarnej miłości i pokornej służby. „Przyjąć Chrystusa w bliźnim 
to jest uznać, że jesteśmy jednym Ciałem, o czym dopiero słyszeliśmy. Że 
jesteśmy w Nim. I im bardziej kto z nas będzie zjednoczony z Nim jako 
Głową, będzie miłował jak On. Będą w nas te same uczucia, i ta sama mi-
łość, i będziemy sądzić pokornie o sobie w stosunku do wszystkich, «ceniąc 
ich wyżej od siebie», jak wołał o to św. Paweł w Liście do Filipian, i o to, 
abyśmy wszyscy «umieli się uniżać, jak On się uniżył». I poświęcać, jak 

7  Danielski, Homilia z 25 lutego 1984r.: Jasna Góra szkołą i mocą wspólnoty narodu, 
http://danielski.oaza.pl/index.php?typ=txt_hom&akt=8 [dostęp: 17 maja 2016r.].
8  Danielski, Pana mojego spotykam… w słowie i sakramencie, 55.
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On dał siebie ogołocić tym, którzy bili. «Przecierpiał tak wielką wrogość od 
ludzi». Przyjmować i przybliżać każdemu Królestwo Boże”9.

Ideałem we wzajemnych relacjach jest stan, w którym każdy człowiek 
jest dla innych sługą ich zbawienia, znakiem obecności Boga w świecie.

Novum, które wprowadziło chrześcijaństwo w pojmowanie relacji mię-
dzyludzkich jest ujęcie władzy jako służby. Przełożony powinien być sługą 
zbawienia wobec swojego podwładnego. Ksiądz Wojciech dobitnie podkre-
ślał to, mówiąc do animatorów Ruchu Światło – Życie: „Najładniejsze słowo 
dla każdego, kto jest troszeczkę wyżej to auctoritas modesta – autorytet 
delikatny, autorytet taktowny. Na tym się najmocniej buduje. I dlatego bardzo 
was przekonuję, proszę, że najdalej idąca, najgłębsza metoda, to jest metoda 
autorytetu taktownego. Niech nigdy, niech nigdy animator nie przekroczy 
granicy taktu! Niech szanuje człowieka. […] Tego trzeba się uczyć. A wiecie 
od kogo? – od naszego Pana, który nam ciągle przebacza, ciągle jest dla 
nas dobry i równocześnie od nas wymaga. I wiemy, że wymaga dużo”10.

To zalecenie dotyczy nie tylko animatorów, lecz także kierowników du-
chowych, katechetów, moderatorów, przełożonych zakonnych itd. – słowem, 
wszystkich, którym powierzono troskę nad ludźmi, wszystkim mającym 
władzę i wpływ na innych, w takim czy innym zakresie. Wzorem takiego 
postępowania jest oczywiście Chrystus Sługa. Animator i każdy inny czło-
wiek, który ma wpływ na innych, przede wszystkim na Nim powinien się 
wzorować i opierać swoją posługę na miłości i takcie.

Każda miłość z założenia musi być płodna, musi przynosić owoce. Miłość 
do Chrystusa nie jest wyjątkiem. Owocem indywidualnej, intymnej relacji 
z Bogiem powinno być objęcie macierzyńską czy ojcowską troską tych, których 
Pan Bóg daje: „To macierzyństwo czy ojcostwo duchowe jest uwarunkowane 
postawą oblubieńca czy oblubienicy wobec Chrystusa Pana. I tu jest cały sens 
celibatu i świętego dziewictwa”11. To jest kolejna nowość, która cechuje Ko-
ściół: nie tylko wspólnota pracy i modlitwy, ale tworzenie relacji tak zażyłych 
i głębokich jak relacje rodzicielskie. Tu już nie ma miejsca na obojętność wobec 
innych, tak jak nie ma nią miejsca w normalnej, zdrowo funkcjonującej rodzinie.

9  Danielski, Homilia z 25 lutego 1984r.: Jasna Góra szkołą i mocą wspólnoty narodu.
10  Wypowiedzi ks. Wojciecha Danielskiego, w: Świadek tajemnic Pana, G. Wilczyńska 
(Lublin 1995) 31.
11 W. Danielski, Maszynopis wykładów, 47, cyt. za: Kopeć, Ks. Wojciech Danielski, 
charyzmatyk Kościoła posoborowego (Lublin 1996) 22.
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Uczestnictwo w życiu sakramentalnym i nieustanny wysiłek procen-
tują – w człowieku rozwija się zupełnie nowa jakość życia i postępowa-
nia. Ten nowy człowiek jest już na tym świecie zapowiedzią kosmicz-
nego odnowienia, gdy Chrystus powróci w chwale i uczyni wszystko 
nowe12. „Człowiek zharmonizowany z Bogiem, człowiek przemieniony, to 
nie stanie się dopiero po zmartwychwstaniu. Już na tej ziemi przemienione 
będą moje oczy, gdy nie będą umiały już patrzeć pożądliwie, jeśli oddam 
je Chrystusowi. Już na tej ziemi przemienione będą moje ręce, już, jeśli nie 
będą się wyciągały do czynienia złego. Już na tej ziemi przemienione będą 
moje usta. I to będzie doskonałość człowiecza w całej naszej istocie”13. 

Wszyscy ci, którym powierzono władzę nad innymi, muszą mieć świado-
mość, że jest to wyraz wielkiego zaufania ze strony Boga i Kościoła. Troska 
o dusze wymaga głębokiej współpracy z Duchem Świętym i świadomości, że 
jest to skarb w glinianym naczyniu. „Nowego człowieka w Duchu Świętym, 
w mocy Jezusowej kształtujemy równocześnie z wielkim drżeniem, z wielką 
bojaźnią, stając przed tajemnicą sumienia ludzkiego, któremu musimy nadać 
zasadnicze ustawienie. Z wielkim lękiem nie tylko wobec tajemnicy Bożej, 
którą niesiemy, ale i tajemnicy człowieka”14.

Ksiądz Danielski bardzo troszczył się o jedność we wspólnotach 
Ruchu, wśród kapłanów, w grupach i diakoniach, a także w całym 
Kościele. Niejednokrotnie podkreślał, że narzędziem do tworzenia tej 
jedności nie może być żaden dekret, nakaz, choćby biskupa, żadne 
zewnętrzne zobowiązanie: „Jedność i więź pokoju z każdym człowie-
kiem może się zacząć od tego, że się odważymy namawiać siebie na 
wspólną modlitwę. Z tego się czerpie ducha wspólnoty”15. Zachęcał, by 
każdy, niezależnie od swojego stanu, troszczył się o wspólną modlitwę, 
nie tylko w grupach religijnych, lecz także w gronie koleżeńskim, na 
spotkaniach czy podczas wspólnych posiłków. Szczególnie podkreślał 
wartość Liturgii Godzin odmawianej we wspólnocie o określonych 
porach dnia.

Jakość wzajemnych relacji chrześcijan ma wpływ na jakość two-
rzonej przez nich liturgii. „Prawdziwość i szczerość liturgii zależy od 
12  Por. Ap 21,5.
13  W. Danielski, Pana mojego spotykam… w nowym człowieku (Kraków 2005) 15.
14  Wypowiedzi, 31.
15  Ks. Wojciech Danielski do Ruchu Światło-Życie (1983) ([Krościenko] 1986) 55.
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tego, jak oni [chrześcijanie – dop. J.Ł.] żyją między sobą. Powiedzmy 
to i o domach zakonnych i o wspólnotach apostolskich. Jaka jest mi-
łość w danym domu zakonnym lub wspólnocie, tak będzie szczerze 
wyglądało podchodzenie do Stołu Pańskiego, tak będzie szczerze wy-
glądał ich znak pokoju, tak będzie szczere dzielenie się wiarą i miłością 
w zgromadzeniu liturgicznym. W przeciwnym razie trzeba by każdemu 
postawić własną budkę telefoniczną do Pana Boga”16.

Nie żyjemy w próżni, nie zbawiamy się indywidualnie, lecz we 
wspólnocie Kościoła. Zgodnie z tym, co napisano w Ewangelii, złe 
relacje z braćmi nie pozwalają we właściwy sposób uczestniczyć 
w kulcie17. W takim wypadku gesty i słowa modlitw liturgicznych nie 
zgadzałyby się z rzeczywistością – szczególnie znak pokoju i słowa 
Modlitwy Pańskiej mówiące o wzajemnym przebaczeniu. Jak widać, 
Ks. Danielski zauważał jedność liturgii i życia, ich wzajemny wpływ 
na siebie.

3. Szkoła nowej kultury

Wśród Drogowskazów Nowego Człowieka miejsce dziewiąte zajmuje 
krok nazwany „Nowa Kultura”. Jest to opis funkcjonowania członków Ruchu 
Światło-Życie w społeczeństwie: „Nowa Kultura polega na uwolnieniu czło-
wieka od wszystkiego, co poniża jego godność oraz na rozwijaniu wartości 
osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia; jest ona dziś bardzo 
potrzebną formą świadectwa i ewangelizacji; moim świadectwem w tej 
dziedzinie będzie więc ofiara całkowitej abstynencji od alkoholu, tytoniu 
i wszelkich narkotyków oraz szerzenie kultury czystości i skromności jako 
wyrazu szacunku dla osoby”18.

Zagadnienie Nowej Kultury mieści się w nauce społecznej Kościoła, 
według której zadanie chrześcijan w świecie nie kończy się tylko na ewan-
gelizacji czy rozwijaniu pobożności, ale zmierza dalej, ku przemienianiu 
zastanej rzeczywistości, aby stawała się ona coraz bardziej ludzka, a co za 
tym idzie – coraz bardziej Boża. Realizacja tego zadania może przybierać 
16  Danielski, Maszynopis wykładów, 37-38.
17  Por. Mt 5, 23-24.
18 Dziesięć kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej. Pomoce formacyjne do spotkań 
i celebracje (Krościenko 2000).
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różne formy: od szerzenia kultury języka, przez promowanie skromności 
stroju aż po zaangażowanie polityczne.

Zgodnie z wykładnią czwartego przykazania, chrześcijanie zobowią-
zani są do czci wobec Ojczyzny – Matki. Nie żyją w próżni, lecz współ-
tworzą wspólnotę narodową. To nie tylko wspólnota mowy, historii i sym-
boli, lecz przede wszystkim wspólnota myślenia. Przez ponad tysiąc lat 
tę mentalność narodu polskiego tworzyło chrześcijaństwo. Duchowość 
i religijność człowieka nie dawała się zamknąć w kościelnych murach, 
lecz promieniowała dalej, na życie jednostek, społeczności i całego naro-
du. Wpływała na tworzenie kultury, relacji międzyludzkich, zwyczajów, 
wyrażała się w sztuce i muzyce, a nade wszystko – w sposobie myślenia.
„Naród istnieje przede wszystkim jako wspólnota języka i wspólnota sposobu 
myślenia, mentalności, tworzonej bardzo długo. Można wszystko wyrwać 
człowiekowi, ale jego sposobu myślenia nie można wyrwać. Jego sposobu 
wypowiadania się, myślenia, które u nas zawsze jest myśleniem chrześci-
jańskim”19.

Bóg zbawia człowieka w jego czasie i miejscu życia – nie można po-
wiedzieć, iż nie mają one znaczenia. Z woli Bożej człowiek jest członkiem 
takiego, a nie innego narodu, w nim dorasta i przeżywa swoją wiarę, wy-
rażając ją konkretnym językiem. „Nie można się bać powiedzieć tego, że 
człowiek jest w swoim życiu duchowym, w języku swoim, w mentalności, 
Bogu drogi. Nie tylko sam, ale w tych wszystkich wspólnotach zwyczajnych, 
które język i mentalność stwarza20.

Ksiądz Danielski zwraca uwagę na obowiązek zaangażowania się w po-
litykę, rozumianej jako troska o dobro wspólne. Wobec tych środowisk, 
które głosiły (i głoszą do tej pory), iż Kościół powinien trzymać się z daleka 
od polityki, bo to sprawy świeckie, ks. Wojciech podkreślał, że jest wręcz 
przeciwnie. Kościół (wszyscy jego członkowie, świeccy i duchowni) mają 
obowiązek strzec ładu politycznego i moralnego w tym kraju, w którym 
z woli Bożej żyją. Nie oznacza to oczywiście, że duchowni mają zajmować 
miejsca w ławach sejmowych – tym mają się zająć świeccy, których Bóg do 
tego powołał. Wszyscy katolicy natomiast mają czuwać nad zachowaniem 
ładu moralnego w Ojczyźnie, nad szanowaniem godności człowieka i jego 

19  Danielski, Pana Mojego spotykam…. W słowie i sakramencie, 126
20  Tamże, 124.
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wolności. „Kościół patrzy na politykę tylko z punktu widzenia moralnego. 
Patrzy na to, czy ręce w sprawach międzynarodowych czy wewnętrznych są 
czyste. I czy to nie jest Piłatowe umywanie rąk. Taka jest rola Kościoła, taka 
jest rola księdza w polityce, tylko taka. A nade wszystko Kościół, w osobie 
księdza, musi stanąć przy człowieku i przy narodzie, kiedy jest ograniczane 
prawo, kiedy jest poniewierana godność człowieka. Musi stanąć, bo by się 
zaparł Mesjasza, Jezusa Chrystusa, który przyniósł więźniom wyzwolenie, 
a poniżonym przywrócił godność”21.

Elementem troski o dobro narodu jest zwracanie uwagi na język, tak-
że używany w liturgii. Formacja lektorów, śpiewaków i kapłanów musi 
zawierać elementy retoryki. Język używany w liturgii musi być piękny 
i poprawny, ze względu na słuchaczy i godność Słowa Bożego. „Dajemy 
narodowi, gdy lektor jest przygotowany z dobrym polskim językiem, kiedy 
dobrze akcentuje polskie słowa. […] I nauczycielka potem powie tak, jak 
mówiono u nas: chcesz się dobrze nauczyć wymawiać polskie słowa i akcen-
ty – pójdź do tego i tego kościoła, zobacz, jak tam czytają Pismo Święte”22.

4. Dar miłości: praca i służba

Troska o dobro wspólne niejednokrotnie wymaga walki – nie tyle z czło-
wiekiem, ale z pewnymi strukturami zła, z grzechem jednostek, który wpływa 
na tworzenie grzesznych społeczności, praw i polityki. „Widać, że musiało 
tego braknąć społeczeństwu, skoro maryjne ruchy i stowarzyszenia, które 
podejmowały walkę z laicyzacją i z rozkładem moralnym społeczeństw, 
w ubiegłym i początku tego stulecia, nabierały cech militarnych: «Legion 
Maryi», «Milicja, Rycerstwo Niepokalanej», Krucjata Eucharystyczna a po-
tem także Krucjata Wstrzemięźliwości, Krucjata Wyzwolenia Człowieka. 
Ciągle jesteśmy w tym ideale rycerskim: w dobrej sprawie stawać z mocą, 
z odwagą stawać obok człowieka słabego, w jego obronie, w obronie jego 
godności nade wszystko, choćby inni odpadli”23.

Ideał rycerza, na który powołuje się ks. Danielski, osoby silnej, ho-
norowej, zdolnej do walki o sprawy święte, stanowi wzór, szczególnie dla 

21  Tamże, 129.
22  W. Danielski, Pana mojego spotykam… w nowej kulturze, Kraków 2006, 37.
23  Danielski, Pana Mojego spotykam…. w słowie i sakramencie, 139.
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tych, którzy uczestniczą we wspomnianej wyżej Krucjacie Wyzwolenia 
Człowieka.

Jest to inicjatywa, która wyszła z Ruchu Światło–Życie. Kiedy ks. 
Blachnicki dostrzegł, jak wielkie zło powoduje alkoholizm, postanowił 
z tym walczyć. Warto dodać, że działo się to w czasach komunizmu, kiedy, 
mimo powszechnych braków w zaopatrzeniu, alkoholu nigdy nie brakowa-
ło. W odpowiedzi na apel Jana Pawła II: „Proszę, abyście przeciwstawili się 
wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego 
społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru 
wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca 
ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”24, 
8 czerwca 1979 r. podczas pielgrzymki papieża do Polski miało miejsce 
uroczyście zainaugurowanie akcji, wówczas noszącej nazwę Krucjata 
Wstrzemięźliwości. Wspólnota ta zrzesza ludzi (nie tylko członków 
RŚŻ) pragnących żyć w abstynencji ze względu na tych, którym alko-
hol zniszczył życie. Przedmiotem walki nie jest alkohol sam w sobie 
(który jako taki nie jest ani zły, ani dobry) lecz pewna mentalność 
alkoholowa, według której obecność tego typu napojów na weselach, 
zabawach, spotkaniach towarzyskich i w życiu codziennym jest czymś 
oczywistym, stanowi niemal „dobro narodowe”. Krucjata Wyzwolenia 
Człowieka podejmuje walkę ze wszystkim, co w jakikolwiek sposób 
zniewala człowieka i poniża jego godność, a zewnętrznym wyrazem 
tego jest podjęcie postu od alkoholu.

Elementem tworzącym kulturę jest praca, mówi się nawet o tzw. kulturze 
pracy. Chrześcijanin wie, że swoją pracą uczestniczy w Bożym wezwaniu do 
czynienia sobie ziemi poddanej, przyczynia się do wzrostu dobrobytu, służy 
innym i uświęca samego siebie. Dotyczy to nie tylko zawodów ważnych 
i poważanych (np. lekarz, strażak itp.), lecz także zwykłej, codziennej pracy, 
nawet najprostszej: „Ktoś wypełnia swój dyżur, ktoś nie tylko pozmywa 
ładnie, i powyciera, ale że i podłogę wytrze, i zlew wytrze, i miskę umyje 
do końca”25. O ile dobrze wykonana praca może być świadectwem dla in-
nych i okazją do uświęcenia, tak brakoróbstwo i niechlujstwo w pracy jest 
zgorszeniem a nieraz nawet i grzechem.

24  Do Ruchu (1984), 95.
25  Danielski, Pana mojego spotykam… w nowej kulturze, 36.



mgr Joanna Łastowska

242

Sposób funkcjonowania w świecie jest formą świadectwa. Zacho-
wanie, wzajemne relacje, sposób świętowania i pracowania chrześcijan 
wpływa na postrzeganie Kościoła przez świat. Konieczność budowania 
w sobie tej świadomości, że cokolwiek robię, robię jako członek Kościo-
ła, ks. Danielski podkreślał, mówiąc do animatorów RŚŻ: „Już nigdy nie 
powiesz, jak to się jeszcze mówiło przed wojną czy jeszcze niedawno: 
Kościół to oni, ci w ornatach. Będziesz mówił: Kościół to my. My za to 
wszystko odpowiadamy, co się dzieje w naszym mieście, jak Kościół 
promieniuje na nasze miasto. My za to wszystko odpowiadamy. My jesteśmy 
Kościół w mieście, wśród wszystkich, którzy odeszli od Chrystusa, czy do 
Niego wcale nie należą. My jesteśmy Kościół i my tak oddziałujemy, takim 
świadectwem, takim przykładem życia, że to będzie pociągać”26.

Przykład życia ewangelizuje lepiej niż piękne słowa. 
Ksiądz Danielski wzywa jednak, by była to postawa spójna, by nie grać 

porządnego człowieka, tylko po prostu nim być, niezależnie od sytuacji: 
„Czy tego się trzymamy tylko wtedy, gdy patrzy świat i gdy trzeba grać rolę 
katolika, czy i między sobą, i kiedy tylko patrzy sam jeden Bóg i mój Anioł 
Stróż? […] Nie wolno sobie pozwolić na dwulicowość. Ten świat może być 
sobie dwulicowy: głosić zasady i ich nie przestrzegać, zatwierdzać prawa i je 
łamać. Mnie nie wolno. Inaczej zasmucam Ducha Najświętszego, którym 
jestem opieczętowany”27.

Człowiek, którego życie duchowe i postępowanie zewnętrznie jest zinte-
growane, w którym nie ma fałszu i dwulicowości – to ideał formacji Ruchu 
Światło-Życie. 

W Ruchu Światło-Życie Jezus jest czczony szczególnie jako Chrystus 
Sługa – Ten, który przyszedł by służyć, a nie by Mu służono28. Z tego wzglę-
du formacja w RŚŻ zmierza do utworzenia postawy służby, jako właściwej 
każdemu chrześcijaninowi zobowiązanemu do naśladowania Pana Jezusa. 
Postawa ta może przybierać różne formy: posługi w określonej diakonii 
Ruchu, podejmowaniu wszelkiego rodzaju zobowiązań na rzecz Kościoła 
lub Ojczyzny, a przede wszystkim w codziennym zabijaniu w sobie egoizmu, 
w szukaniu okazji do spełniania różnych posług, nawet najskromniejszych. 

26  Tamże, 42.
27  Tamże, 32.
28  Por. Mt 20, 28.
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Gotowość do służby, podejmowanie jej szczerym i ochotnym sercem jest 
sprawdzianem jakości własnego chrześcijaństwa. Dotyczy to zarówno służby 
w zgromadzeniu liturgicznym jak i wypływającym z niej zobowiązaniom 
do służby braciom poza murami kościoła. „Posługa wszystkich wierzących 
w Kościele jest wyrazem miłości i równocześnie stawia ogromne wymagania 
życiu, aby to było życie miłości ku naszemu Panu, ku wszystkim powierzo-
nym nam Jego ludziom. Fałszywe byłoby moje chrześcijaństwo, gdybym 
nie był gotów służyć, gdybym nie miał postawy Chrystusa Sługi i postawy 
diakonijnej, gdybym się od Niego tego nie nauczył, że osoba moja będzie 
się dopełniała w tym, gdy będzie darem”29.

Dobrze rozumiana postawa diakonijna nie jest samoponiżeniem ani 
cierpiętnictwem – wręcz przeciwnie, wyrasta ze świadomości bycia hojnie 
obdarowanym przez Boga i chęci dzielenia się tym dobrem: talentami, zdol-
nościami, charyzmatami, dobrami materialnymi i duchowymi.

Do przyjęcia postawy diakonijnej się dorasta. Dzieci uczy się wzajem-
nej pomocy i ofiarności, pełnienia dobrych uczynków, ale wraz z rozwojem 
człowieka należy wejść głębiej – w postawę wewnętrzną. Jej wyrazem 
oczywiście są uczynki, jednak powinny one wypływać z serca świadomego, 
że wszystko, co człowiek posiada, jest darem Bożym i zadaniem, zobowią-
zaniem do służby innym. „Gdy człowiek wchodzi już w pełnię swych zadań 
życiowych, życie zawodowe lub zadania swego powołania – dochodzi do 
głosu postawa sługi, czyli zrozumienie, że teraz już wszystko moje jest dla 
innych, dla drugich; że wszystko we mnie ma służyć, że jestem sługą tego 
wszystkiego, co Pan chce uczynić”30.

Taki człowiek jest naprawdę „ubogi w duchu” bo wie, że wszystko, 
co ma, nie należy do niego, lecz do Boga, ma to niejako w dzierżawie, jak 
ewangeliczni słudzy – i pewnego dnia przyjdzie mu zdać z tego rachunek31.

5. Jedność Ofiary Chrystusa i ofiary życia

Sednem każdego kultu jest składanie ofiary. W czasach Starego Testamentu 
były to ofiary ze zwierząt i plonów. Od momentu zawarcia Nowego Przymierza 
29  Wypowiedzi, 32.
30  Danielski, Maszynopis wykładów, 46, cyt. za: Kopeć, Ks. Wojciech Danielski, chary-
zmatyk Kościoła posoborowego, 18.
31  Por. Mt 25, 14-30.
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tego typu kult nie jest potrzebny: Jezus Chrystus jest i Ofiarą, i Ofiarnikiem. 
Jednak chociaż w liturgii nie składa się już krwawej ofiary, lecz wspomina się 
i włącza w tę jedyną Ofiarę Chrystusa, nie znaczy to, że w ogóle zagadnienie 
ofiarniczości się nie pojawia. Inność kultu chrześcijańskiego przejawia się w fak-
cie duchowych ofiar: „Liturgia chrześcijańska nie jest taka jak w świątyni, jest 
duchowa rzeczywistość, że ofiary należy składać duchowe, a nie cielce i woły, 
co są w świątyni zarzynane i spalane; że to jest duchowa ofiara; że jedyna, 
prawdziwa ofiara to jest Ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa”32.

Jedyna Ofiara Chrystusa jest urzeczywistniana na ołtarzu i staje się kolej-
nym zobowiązaniem dla chrześcijan. Skoro bowiem ideałem chrześcijańskim 
jest chrystoformizacja, jak najgłębsze upodobnienie się do Zbawiciela, musi 
to dotyczyć również faktu bycia ofiarą, tak jak i On.

Przede wszystkim należy zwróć uwagę na wymiar duchowy tej ofiary. 
Obecnie w większości miejsc na świecie Kościół może cieszyć się wolno-
ścią – chrześcijanie nie są prześladowani i mordowani za wiarę (choć należy 
zauważyć, że nie wszędzie tak jest – są miejsca, gdzie wciąż ludzie giną za 
to, że przyznają się do Chrystusa). Nadal jednak można – i trzeba – składać 
Bogu ofiarę, nie krwawą, lecz duchową.

Pierwszym darem, i chyba najtrudniejszym, który wciąż można ofiaro-
wywać, jest rezygnacja z pełnienia swojej woli i zdanie się na wolę Bożą. 
Wzorem takiego powierzania się Bogu jest Chrystus, a miejscem, gdzie 
szczególnie się wypowiada to pragnienie, głośno i publicznie, jest liturgia. 
„W każdej Mszy Świętej przychodzi nam mówić: «Bądź wola Twoja». 
W każdej Mszy Świętej właśnie, gdy złożymy Ciało i Krew Pana Jezusa 
Ojcu w ofierze, zaraz my musimy mówić to, co On dopiero jakby powiedział 
w Wieczerniku i na krzyżu: «Bądź wola Twoja»” 33.

Zjednoczenie swojej woli z wolą Bożą, posunięte aż do wyrzeczenia 
się woli własnej, jest jednym z najtrudniejszych elementów duchowości. 
Wymaga nie tylko czysto wolitywnego aktu powierzania się Panu Bogu, 
ale zintegrowanej wewnętrznej i zewnętrznej postawy oddania. To ofiara 
przede wszystkim z własnej wizji życia, planów i pragnień.

Innym rodzajem ofiary, o której mówi ks. Danielski, jest ofiara z dobrej 
opinii o sobie. Każdy człowiek poszukuje akceptacji ze strony otoczenia, 

32  Danielski, Pana mojego spotykam…. W słowie i sakramencie, 28.
33  Tamże, 72.
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potrzebuje poparcia i poczucia, że jest ważny i doceniany. Może się jednak 
zdarzyć, że człowiek, który żyje wiarą na poważnie, nie znajduje tej akcepta-
cji wśród swoich bliskich. Jest odrzucany, wyśmiewany właśnie ze względu 
na swoją wiarę. „Ofiary Pan może żądać i takiej, że nie będę lubiany, nie 
będę popularny, że będę się czuł znienawidzony i niezrozumiany w moim 
otoczeniu, że dziwaczę, bo biorę na serio przykazania Boże”34. Oddanie 
Panu Bogu pragnienia bycia kochanym przez wszystkich i swoich cierpień 
z jego niespełnienia z powodu wiary jest praktyczną realizacją czwartego 
błogosławieństwa w wersji z Ewangelii wg św. Łukasza: „Błogosławieni 
będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród sie-
bie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę 
wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka 
jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili 
prorokom”35.

Na pytanie, co można Panu Bogu ofiarować, ks. Wojciech odpowiada, 
że wszystko. Wszelkie uczynione przez siebie dobro, każdą radość i każde 
cierpienie. Ksiądz Danielski podkreśla jednak, że duchowość ofiarowania 
rozwija się w czasie: Już mały uczeń Chrystusa potrafi dawać Panu Bogu 
dobre swoje uczynki. Nie każdy zaś człowiek dorastający czy dorosły umie 
ofiarować Panu Bogu to, co złego go spotyka, to, co wycierpiał już w prze-
szłości. Dopiero człowiek dorosły, dojrzały w wierze umie Panu Bogu 
składać to, co nazwałbym ofiarą Abrahama: ofiarę z planów i zamiarów, 
ofiarę ze swoich nadziei i ofiarę, o której wiemy z Ogrójca: «Nie Moja, ale 
Twoja wola niech się stanie» 36.

Abraham, oddając Bogu syna, oddał Mu tym samym swoje za-
bezpieczenie na przyszłość, nadzieje na podtrzymanie rodu, a przede 
wszystkim Boże błogosławieństwo – wszak to właśnie oznaką bło-
gosławieństwa było potomstwo, a w przypadki Izaaka także znakiem 
szczególnej Bożej interwencji. Oddaje Mu więc tak naprawdę wszystko, 
czym jest, i wszystko, co od Boga otrzymał. Natomiast Chrystusowe 
„nie Moja, ale Twoja wola niech się stanie” to już wysoki poziom du-
chowości – oddanie Panu Bogu nawet tego, czego jeszcze nie ma, co 
34  Danielski, Pana mojego spotykam… w słowie i sakramencie, 152.
35  Łk 6, 22-23.
36  Danielski, Maszynopis wykładów, 58, cyt. za: Kopeć, Ks. Wojciech Danielski, chary-
zmatyk Kościoła posoborowego, 20.
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dotyczy przyszłości tak dalece, że wyrzeka się przy tym jakiejkolwiek 
własnej woli.

Trzeba nadmienić, iż w ofiarowywaniu Panu Bogu czegokolwiek 
(trudów, cierpień, planów itd.) nie chodzi tylko o sam fakt ofiarowania 
– chrześcijaństwo nie jest religią cierpiętników, którzy na siłę szukają 
jakiejś formy męczeństwa. Współcierpienie z Chrystusem ma walor 
zbawczy – i tylko wtedy, gdy rzeczywiście jest włączane w ofiarę 
Syna Bożego. Można w ten sposób uczestniczyć w zbawianiu świata: 
„Wzajemnie jesteśmy sobie potrzebni w naszych modlitwach i ofia-
rach. Ludzie, którzy widzą jak księżom potrzeba pomocy, żeby księża 
byli dobrymi księżmi, ci nieraz bardzo dużo ofiarują za kapłanów”37. 
Uczestnicząc w jednym Kościele, wpływamy na stan innych jego człon-
ków: modląc się i współcierpiąc z Chrystusem możemy dać Kościołowi 
wiele dobra.

Ksiądz Danielski zwracał uwagę na możliwość złożenia ofiary z ży-
cia. Niekoniecznie musi to oznaczać krwawe prześladowania. Nieraz 
wymaga to zaświadczenia o Chrystusie wobec zlaicyzowanego środo-
wiska, czasem niezgody na niemoralne prawo i deptanie godności. To 
chwila prawdy, w której sprawdza się jakość wiary i poważny do niej 
stosunek. „Przychodzi taki moment – trzeba to dobrze wiedzieć kiedy, 
i tylko Duch Święty na modlitwie da wiedzieć – kiedy trzeba podjąć 
bardzo intensywny wysiłek, kiedy trzeba nie oszczędzać siebie. I bę-
dziemy mówili o tym przy konsekracji, że nasz Pan, Jezus Chrystus 
dobrowolnie wydał się na mękę. I te słowa są prawdziwe we wszystkich 
naszych męczennikach”38.

Wymiar służby i ofiary był bardzo ważny w życiu ks. Wojciecha. W uło-
żonej przez siebie modlitwie „Codziennego zjednoczenia kapłana z Chry-
stusem Sługą”, mówił: „Z miłości ku Tobie, dla zbawienia Braci, moich 
bliskich i całego świata – przyjmuję mój krzyż: służby, trudu i cierpień 
dzisiejszych z wiarą i nadzieją, że przez to wszystko mogę okazać się Twoim 
sługą, i nawet w tym, co niepomyślne i nieudane, mogę być uczestnikiem 
Twojego zbawczego krzyża i Twojego zwycięstwa”39.

37  Danielski, Pana mojego spotykam… w słowie i sakramencie, 73.
38  Tamże, 131
39  W. Danielski, Duchem całym (Lublin 1995) 104.
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Całościowe ujęcie życia chrześcijańskiego jako liturgii

Na uwagę zasługuje tu motywacja przyjmowania i ofiarowywania cier-
pień: miłość ku Bogu i troska o cały świat, z nadzieją współuczestnictwa 
w zbawianiu świata.

W teologii duchowości nazywa to się prawem życiodajnej śmierci: tak 
jak efektem kenozy Syna Bożego jest dar życia wiecznego, tak też stopniowe 
umieranie człowieka (dla grzechu, dla egoizmu i egocentryzmu) prowadzi 
do odrodzenia jego samego i innych. Oddawanie życia na służbę Chrystusa, 
a przez Niego, braciom jest wyznacznikiem dojrzale przeżywanej tożsamo-
ści chrześcijańskiej. „Dar z samego siebie. Oddanie życia, żeby z tego było 
życie dawane światu. Przecież to jest ideał dojrzałego chrześcijanina, który 
musi być w każdym z nas”40. Tak jak Chrystus, składając Ofiarę z Siebie, 
przeszedł ze śmierci do życia, tak też chrześcijanin jest powołany do tego 
przejścia: „Celem naszej formacji do służby ofiarnej, naszego poświęcania 
się, jest to, żeby całe nasze życie stało się paschą, w końcu przejściem do 
Pana; żebyśmy weszli w nowe życie, w życie święte, tak jak to jest po-
wiedziane właśnie w IV Modlitwie Eucharystycznej: aby Duch Święty, 
spełniając swoje dzieło w świecie, doprowadził go do pełnej świętości”41.

Całe życie człowieka ma być paschą, przechodzeniem ze śmierci do 
życia, nieustannym ofiarowywaniem siebie, aż do paschy ostatecznej: 
przejścia do życia wiecznego. Wtedy zdamy najważniejszy egzamin: na 
ile nasze życie, nasza ofiara była włączona w życie i Ofiarę Syna Bożego. 
„Sprawdzi się to wtedy, gdy przyjdzie nasza pascha, nasza pascha z Panem 
Jezusem, nasze przejście do nowego życia, gdy przyjdzie nasze konanie, 
gdy się okaże […] że jesteśmy dojrzali do skonania w Chrystusie”42.

Powszechne kapłaństwo wiernych, wynikające z Chrztu Świętego i idą-
cego za tym uczestnictwa w jedynym kapłaństwie Chrystusa, jest wezwaniem 
do oddawania Bogu chwały i czci, składania duchowych ofiar w imieniu tych 
nawet, którzy tego nie czynią, a także w wymiarze kosmicznym, w imie-
niu całego świata. „Przez nas wszystkich ochrzczonych jest przynoszone 
Chrystusowe zbawienie i łaska Boża, nawet tym wszystkim, którzy jeszcze 
do Kościoła nie należą. I odwrotnie wszystkie potrzeby, prośby i cierpie-
nia świata my chrześcijanie możemy zanieść i ofiarować Bogu a nawet 
40  Wypowiedzi, 30.
41  Danielski, Maszynopis wykładów, 58, cyt. za: Kopeć, Ks. Wojciech Danielski, chary-
zmatyk Kościoła posoborowego, 21.
42  Tamże, 20.
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wszelką cześć od świata i od przyrody, i od ludzi, którzy Pana Boga jesz-
cze nie chwalą, a od których cześć należy się Panu Bogu. Tak patrzymy na 
kapłaństwo powszechne: przynieść zbawienie całemu światu, świat oddać 
Panu Bogu. Chrześcijanie są świadkami życia i zmartwychwstania Chrystusa 
Pana w świecie, dlatego, że Chrystus umarł dla świata”43.

Chrześcijanie wezwani są do bycia znakiem obecności Boga w świecie, 
do uświęcania go i oddawania Mu na nowo.

Uczestnictwo w liturgii jest okazją do rachunku sumienia, na ile we-
zwanie do służby i ofiary, wynikające z przyjmowanych sakramentów, jest 
realizowane w życiu: „Każda Msza św. jest dla nas znakiem zapytania: o ile 
jestem żywo włączony w Chrystusa jako dziecko Boże, jako ten, który jest 
członkiem Kościoła? […] O ile ja jestem sługą tego sakramentu (bierzmo-
wania), który otrzymałem kiedyś po Ewangelii? O ile ja jestem zdolny do 
tego, żeby coraz więcej ludzi mogło ze mnie korzystać?”44.

Ksiądz Danielski używa tu sformułowania „sługa sakramentu bierzmo-
wania”, określając w ten sposób zobowiązujący wymiar sakramentu dojrza-
łości chrześcijańskiej – czyli życia jak najbardziej zjednoczonego z Chry-
stusem i Jego misją.

Z przeanalizowanych źródeł wynika, że ks. Wojciech miał głęboką świa-
domość, iż uczestnictwo w liturgii musi mieć wpływ na pozostałe aspekty 
życia, szczególnie na relacje z ludźmi, postawę służby i tworzenie kultury. 
Co więcej, także i one mają mieć wymiar kultyczny – stawać się liturgią, 
czyli aktem uwielbienia Ojca, przez Chrystusa w Duchu Świętym.

43  Tamże, 19.
44  Danielski, Maszynopis wykładów, 58, cyt. za: Kopeć, Ks. Wojciech Danielski, chary-
zmatyk Kościoła posoborowego, 22
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Symbolika i znaczenie postaw liturgicznych 
tradycji łacińskiej

1. Wprowadzenie

Człowiek na co dzień spotyka się z różnego rodzaju etykietami 
dotyczącymi czy to właściwego zachowania się przy stole, odpowied-
niego ubioru podczas wykonywania określonej pracy czy przyjęcia 
ustalonego sposobu zachowania się w towarzystwie wysoko postawio-
nej osobistości. Te postawy nie istnieją dla nich samych, ale stanowią 
oznakę innej rzeczywistości, tzn. przez ucałowanie ręki kobiety po-
kazuje się swój szacunek dla niej, przez stanie podczas odczytywanie 
wyroku sądowego wyraża się respekt dla władzy sądowniczej, a przez 
klęczenie przed osobą, od której czegoś się chce, wzmacnia się pra-
gnienie otrzymania danej rzeczy. Nie inaczej jest w przypadku liturgii. 
Również podczas świętych misteriów przyjmowane są określone po-
stawy i wykonywane ustalone gesty w celu przekazania jakichś treści 
niematerialnych.

Celem niniejszego opracowania będzie ustalenie symboliki postaw 
przyjmowanych podczas liturgii1. Umożliwi to lepsze zrozumienie 
tego, co ma wyrażać konkretna postawa i na jaką rzeczywistość we-
wnętrzną ma wskazywać. Zasadnicza część opracowania zostanie po-
przedzona częścią ukazującą rolę i miejsce integralnie rozumianej osoby 
ludzkiej w przestrzeni sakralnej2.

1 Ze względów objętościowych niniejsze opracowanie zostanie ograniczone tylko do 
postaw liturgicznych, z wyłączeniem gestów. Zostaną jednak uwzględnione również takie 
postawy, które dziś praktykuje się rzadko bądź nie przyjmuje się ich wcale.
2 Różnego rodzaju redukcjonizmy, jak np. materializm czy spirytualizm, są niemożliwe 
do zaadoptowania na gruncie liturgicznym.
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2. Miejsce integralnej wizji człowieka w przestrzeni liturgicznej

Jest rzeczą naturalną, że swoje wewnętrzne przeżycia człowiek wyraża 
przez pośrednictwo sfery cielesnej. W tym kontekście ciało jawi się zatem 
jako narzędzie komunikacji osoby ludzkiej ze światem zewnętrznym3. 
Podstawy do takiego rozumienia interakcji człowieka z rzeczywistością 
transcendentną wobec niego dostarcza przekonanie o dualizmie osoby 
ludzkiej, czyli przeświadczenie, że człowiek jest jednością psychosoma-
tyczną4.

Zewnętrzne gesty odzwierciedlają zatem to, co dzieję się we wnętrzu 
osoby ludzkiej. Czasami jednak może zachodzić odwrotna sytuacja, tzn. 
taka, kiedy przyjmowane przez człowieka postawy wskutek pewnej po-
wszechnej zgody mają wskazywać na określoną dyspozycję wewnętrzną 
człowieka. Oznacza to, że za wykonywaniem ustalonych gestów może 
kryć się pewna forma „zmuszenia” człowieka do przyjęcia określonej 
postawy wewnętrznej, której zewnętrznym wyrazem jest właśnie taka, 
a nie inna, postawa.

Liturgia korzysta z obydwu dróg relacji. Z jednej strony, podczas chrze-
ścijańskich misteriów zewnętrzne gesty wyrażają (a przynajmniej powinny 
wyrażać) wewnętrzne usposobienie człowieka, tzn. to, co on przeżywa i co 
czuje. Z drugiej strony określone sposoby zachowania się podczas konkret-
nego momentu liturgii zostały odgórnie ustalone po to, by pomóc uczestni-
kowi misteriów w przyjęciu pożądanej dyspozycji wewnętrznej, stosownej 
dla danego momentu liturgii, właśnie dzięki wykonaniu określonego gestu 
z przypisaną mu symboliką5.

Odgórne ustalenie znaczenia konkretnych postaw nie jest przypad-
kowe, ale opiera się z jednej strony na Piśmie Świętym, a z drugiej zaś 

3 Zob. M. Sodi, Między symbolem i rytem. Język ciała w celebracji liturgicznej, 
w: A. Żądło, Liturgia w podstawowych formach wyrazu (Katowice 2001) 17; Z. Janiec, 
Komunikacyjny wymiar liturgii (Sandomierz 2006) 301.
4 Zob. W. Karpiel, Jak celebrować liturgię (Kraków 2012) 28; M. Matuszew-
ski, «Gesty i postawy liturgiczne wyrazem wiary», Studia Liturgiczne 10 (2014) 86; 
J.S. Helmut, Teologiczne uzasadnienie stosowanych w liturgii czynności, postaw, gestów i słów, 
w: A. Żądło, Liturgia w postawowych formach wyrazu (Katowice 2001) 174.
5 Por. J. Stefański, Liturgia w odnowie (Gniezno 2000) 364; A. Żądło, Ciało i jego wy-
mowa w liturgii wyrażona w postawach i gestach, w: A. Żądło, Liturgia w podstawowych 
formach wyrazu (Katowice 2001) 30.
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na tradycji i zwyczajach ogólnoludzkich6. Z punktu widzenia prawo-
dawstwa kościelnego niezwykle ważne jest jednakowe wykonywanie 
gestów przez wszystkich członków zgromadzenia liturgicznego zależne 
od roli, jaką pełnią podczas misteriów. Jednakowy sposób zachowania 
się bowiem z jednej strony wyraża jedność wspólnoty i posłuszeństwo 
władzy hierarchicznej, a z drugiej pokazuje harmonię i ład liturgii, od-
syłając jednocześnie do Boga, który „nie jest Bogiem zamieszania” 
(1Kor 14,33)7.

W tzw. mszy trydenckiej rzeczywistość gestów liturgicznych była 
bardzo rozbudowana, co utrudniało właściwe opanowanie sposobu oraz 
miejsca ich wykonywania. Często wierni nie znali również symboliki 
konkretnych zachowań, co mogło powodować poczucie „niezgodności 
teologicznej” pomiędzy gestem a komunikowaną treścią. Po reformach 
soborowych gesty i postawy zostały uproszczone, by dopasować je do 
mentalności współczesnych odbiorców liturgii oraz ułatwić ich wykony-
wanie i rozumienie8.

3. Symbolika poszczególnych postaw liturgicznych

Skoro zewnętrzne postawy i gesty ciała wyrażają wewnętrzne usposobie-
nie człowieka, a w przestrzeni sakralnej niosą określone sensy symboliczne, 
warto przyjrzeć się bliżej poszczególnym postawom liturgicznym pod kątem 
przekazywanych treści. Poszczególne postawy zostaną zaprezentowane 
w następującym porządku: stanie, orientacja, klęczenie, prostracja, siedze-
nie, procesja9.

6 Por. G. Rzeźwicki, Od kandydata przez stopnie ministranta, funkcję lektora i ceremo-
niarza do animatora (Tarnów 2006) 53.
7 Por. B. Nadolski, Liturgika, t.1: Liturgika fundamentalna (Poznań 1989) 122.
8 Por. P. Marini, Liturgia i piękno. Nobilis pulchritudo (Pelplin 2007) 74; J. Grześko-
wiak, «Czytelność znaków odnowionej liturgii», Collectanea Theologica 45 (4; 1975) 87; 
A. Cholewiński, «Gesty, które odsłaniają misterium», Collectanea Theologica 38 (3; 1968) 
100.
9 Poszczególni autorzy podają różną ilość postaw liturgicznych. Kwiatkowski podaje trzy 
zasadnicze postawy: stanie, klęczenie i siedzenie. Żądło dołącza jeszcze do nich prostrację, 
Krzyżewski zaś dodatkowo uwzględnia procesję. Zob. D. Kwiatkowski, Liturgika (Poznań 
2003) 162; A. Żądło, Ciało i jego wymowa, 37; P. Krzyżewski, Postawy i gesty liturgiczne, 
w: P. Krzyżewski, J. Zjawin, Mały leksykon liturgii (Poznań 2011) 120. Ogólne momenty 
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a) Postawa stojąca
Pierwszą i podstawową postawą liturgiczną zarówno w tradycji Kościoła 

zachodniego jak też wschodniego jest postawa stojąca10. Ta postawa ciała, 
za pomocą której w wielu kręgach kulturowych wyrażano szacunek wobec 
przybyłej osoby11, została adoptowana również na grunt religijny, gdzie 
w sposób zewnętrzny pokazywała wewnętrzne usposobienie osoby wobec 
rzeczywistości nadprzyrodzonej. Jako że postawa stojąca podczas modli-
twy była postawą znaną u różnych ludów starożytnych, stąd nie powinno 
dziwić, że nawet żydzi, modląc się, przyjmowali taką postawę (por. Mt 6,5; 
Łk 18,11.13)12. Pismo Święte zarówno Starego jak i Nowego Testamentu 
wielokrotnie wspomina o postawie stojącej podczas modlitwy. Taką postawę 
przyjęła Anna (1Sm 1,26). Wobec Boga stawali również Ezechiel (Ez 2,1) 
i Daniel (Dn 8,18). Jezus, zachęcając swoich uczniów do modlitwy, również 
mówił o postawie stojącej (Mk 11,25). Wreszcie lud adorujący Stwórcę 
w niebie także czyni to, stojąc (Ap 7,9).

Postawa stojąca szybko stała się podstawową postawą pierwszych 
chrześcijan, którzy wzbogacili ją o gest rozłożonych rąk oraz zwrócenie 
się w kierunku wschodnim. Tę postawę pierwsi wyznawcy Chrystusa 
przyjmowali nie tylko podczas modlitw prywatnych, ale również li-
turgicznych. O tym, jak ważna było dla chrześcijan postawa stojąca, 
świadczy obradujący w 325 roku sobór nicejski. Właśnie na tym zgro-
madzeniu podjęto obowiązującą po dziś dzień w tradycji wschodniej 
praktykę zakazującą klękania podczas Mszy Świętej w każdą niedzielę 
oraz w okresie wielkanocnym13. Celem uprzywilejowania postawy 
stojącej była chęć przekazania ściśle określonych prawd wyrażanych 
właśnie w tym ustawieniu ciała.

przyjmowania poszczególnych postaw podaje: Ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego 
(Poznań 2004) 24.
10 Por. S. Szczepaniec, Ceremoniał posług liturgicznych (Kraków 1987) 34. W tradycji 
zachodniej wskutek upowszechnienia w średniowieczu zwyczaju klękania, prawda o pierw-
szeństwie postawy stojącej zeszła na pewien czas na drugi plan.
11 Zob. E. Kapellari, Święte znaki w liturgii i codzienności (Kraków 2002) 153.
12 Zob. P. Krakowczyk, Modlitwa ciała. Postawy i gesty liturgiczne (Ząbki 2013) 31.
13 „Ponieważ są tacy, którzy klęczą w niedzielę i w dni pięćdziesiątnicy, święty sobór 
postanowił, że modlitwa do Pana ma być zanoszona w postawie stojącej, by wszędzie 
był przestrzegany jeden i ten sam porządek.” A. Baron, H. Pietras, Dokumenty Soborów 
Powszechnych: tekst grecki, łaciński, polski, t.1 (Kraków 2001) 47 [kanon XX].
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Dla większej wyrazistości przekazywanych przez postawę stojącą treści 
nie należy przyjmować tej postawy niechlujnie. Szczepaniec podaje nawet 
konkretne wskazówki dotyczące tego, jak powinna wyglądać liturgiczna 
postawa stojąca. Jego zdaniem w tej postawie uczestniczy nie tylko głowa, 
która, podobnie jak całe ciało, powinna być wyprostowana, ale również ręce, 
które należy złożyć i skierować w górę14.

Postawa stojąca niesie ze sobą kilka bardzo znamiennych znaczeń sym-
bolicznych. Przede wszystkim postawa stojąca ma pokazać nadprzyrodzoną 
godność, jaką każdy chrześcijanin został obdarowany przez Boga. Ponieważ 
Chrystus uwolnił człowieka z niewoli szatana, osoba wprowadzona w miste-
rium śmierci i zmartwychwstania Syna Bożego została wyzwolona z niewoli 
i nie musi nikomu służyć15. Co więcej, postawa stojąca jest postawą zmar-
twychwstałego Chrystusa, który „powstał z martwych”16. W konsekwencji 
postawa stojąca wskazuje także na zwycięstwo Syna Bożego, które przez przy-
jęcie sakramentu chrztu stało się również udziałem wszystkich chrześcijan17.

Postawa stojąca wyraża również dyspozycyjność i gotowość do 
pełnienia woli osoby, której się usługuje. Ta symbolika związana jest 
z ułożeniem ciała, które nie musi wykonywać żadnych podrzędnych 
gestów, ale może od razu udać się we wskazane miejsce18. Wraz z dys-
pozycyjnością postawa stojąca wyraża także szacunek i uwagę wobec 
osoby, przy której się stoi. Konsekwentnie ta postawa została uznana za 
postawę chrześcijan oczekujących ponownego przyjścia Pana przy końcu 
czasów19. Postawa stojąca jest wreszcie postawą mediatora pomiędzy 
stronami. Właśnie z tego powodu podczas liturgii celebrans zanosi mo-
dlitwy do Boga w postawie stojącej20.

14 Zob. S. Szczepaniec, Ceremoniał posług liturgicznych, 34.
15 Zob. B. Nadolski, Liturgika, t.1, 122-123. Ten aspekt był bardziej czytelny w czasach 
starożytnych, kiedy chrześcijanie na co dzień stykali się z niewolnikami, których naturalną 
postawą było przygarbienie albo klęczenie w gotowości na wypełnienie woli swego pana.
16 Autorzy NT, pisząc o zmartwychwstaniu Jezusa, korzystają z gr. czasownika egeirō, 
który oznacza właśnie wstać, powstać.
17 Zob. B. Nadolski, Wprowadzenie do liturgii (Kraków 2004) 184.
18 W przypadku np. postawy siedzącej jest to trudniejsze, ponieważ, żeby udać się w ja-
kieś miejsce, trzeba najpierw wstać.
19 Zob. P. Krzyżewski, Postawa stojąca, w: P. Krzyżewski, J. Zjawin, Mały leksykon 
liturgii (Poznań 2011) 120.
20 Zob. A. Żądło, Ciało i jego wymowa, 37.
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b) Orientacja (zwrócenie się modlącego w kierunku wschodnim)
Jednym z potencjalnych komponentów postawy stojącej jest tzw. orien-

tacja, czyli celowe zwrócenie się osoby modlącej w kierunku wschodnim21. 
Ponieważ jednak nie jest to integralny element liturgicznej postawy stojącej, 
należy oddzielić orientację od pierwszej przeanalizowanej postawy mszalnej.

Zwyczaj zwracania się w geograficznym kierunku wschodnim znany był 
pierwszym chrześcijanom. Już piszący w III wieku Orygenes bardzo mocno 
podkreślił wyjątkową rolę wschodu i konieczność zanoszenia modlitw wła-
śnie w tym kierunku. Praktyka orientacji została wprowadzona za względu 
na bardzo głęboką symbolikę, jaką przypisywano wschodowi. Ta strona 
świata była dla pierwszych chrześcijan miejscem przebywania Boga oraz 
utraconego wskutek grzechu raju (zob. Rdz 2,8). Dawniej wierzono, że to 
właśnie ze wschodu Chrystus ponownie przyjdzie na ziemię (zob. Mt 24,27).

Orientacja podczas modlitwy miała na celu przede wszystkim ukazanie 
otwarcia się chrześcijanina na zmartwychwstałego Chrystusa i przylgnięcie 
do Niego22. Poza tym postawa ta wyrażała gotowość wierzącego na przyjście 
Zbawiciela przy końcu czasów oraz możliwość „wyjścia Mu naprzeciw”.

Warto również wspomnieć o zachowanej po dziś dzień w tradycji 
wschodniej postawie zwracania się ku zachodowi. O ile jednak orientacja 
jest oznaką modlitwy i niesie za sobą pozytywne konotacje, o tyle zwrot 
w kierunku zachodnim wykonywany jest w celu pokazania dezaprobaty 
i braku akceptacji.

Zachód, jako przeciwieństwo wschodu, był przez chrześcijan spostrze-
gany jako miejsce przebywania szatana i królestwo zła. Z tego powodu 
wyznawcy Chrystusa wiązali z tym kierunkiem geograficznym same złe 
skojarzenia. Ta postawa znalazła swe odzwierciedlenie również w liturgii 
podczas udzielania chrztu katechumenom. Podczas tzw. aktu wyrzeczenia 
się szatana katechumen zwracał się ku zachodowi23.

21 Może to być zwrócenie albo faktyczne, czyli takie, kiedy osoba modląca się rzeczy-
wiście jest zwrócona w geograficznym kierunku wschodnim, albo symboliczne, kiedy ktoś 
jest zwrócony w stronę jakiegoś przedmiotu, który ma symbolizować wschód. Ta druga 
sytuacja ma miejsce w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, kiedy to, w przypadku 
faktycznego niezorientowania budynku sakralnego, rolę wschodu w sposób symboliczny 
pełni ołtarzowy krucyfiks.
22 Zob. E. Kapellari, Święte znaki w liturgii, 154.
23 Zob. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. Leksykon (Warszawa 2001) 96.
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Podstawowym przesłaniem, które kryło się za przyjmowaniem tej po-
stawy, była chęć wzmocnienia przekazu wyrażanego podczas publicznego 
opowiadania się przeciwko diabłu. Katechumeni, wypowiadając formuły 
uderzające w szatana, nijako „patrzyli mu prosto w twarz”, żeby tym bar-
dziej go upokorzyć i tym mocniej pokazać swoją szczerą chęć całkowitego 
przylgnięcia do Chrystusa, którego po tym akcie wyznawali, zwracając się 
ku wschodowi24.

c) Klęczenie
Przez wiele wieków klęczenie25 było charakterystyczną cechą rytu 

rzymskiego26. Wskutek odnowy soborowej ta postawa została jednak zna-
cząco ograniczona. Przytoczony powyżej kanon soboru nicejskiego suge-
ruje, że klękanie podczas liturgii było znane już pierwszym chrześcijanom. 
Zdecydowana decyzja podjęta w 325 związana była z ówczesnym kontek-
stem kulturowym tej praktyki. Klęczenie bowiem było właściwą postawą 
niewolników, którzy korzystali z niej w różnych celach. Z jednej strony 
wyrażali w ten sposób gotowość do przyjęcia pokuty, z drugiej – tak prosili 
o oszczędzenie życia27.

W każdym razie, postawa klęcząca ma swoje umotywowanie również 
na kartach Pisma Świętego. Na klęcząco zanosili swoje modlitwy do Boga 
Salomon (1Krl 8,54), Daniel (Dn 6,11), Piotr (Dz 9,40), Paweł (Dz 20,36), 
Szczepan (Dz 7,60), a nawet sam Jezus (Łk 22,41). Co więcej, według 
starochrześcijańskiego hymnu opowiadającego o kenozie Chrystusa właśnie 

24 Zwracanie się raz ku zachodowi a raz ku wschodowi miało zatem bardziej wzmacniać 
kontrast pomiędzy odejściem od szatana i przyjściem do Boga.
25 Należy odróżnić klęczenie (dłuższe pozostanie w pozycji, gdzie oba kolana klęczącego 
mają kontakt z podłożem) od przyklękania na jedno kolano (zgięcie prawej nogi i chwilowe 
dotknięcie kolanem posadzki) oraz od przyklękania na dwa kolana (zgięcie i dotknięcie 
kolanem podłoża wpierw prawej, potem lewej nogi przy krótkotrwałym pozostaniu w tej 
pozycji). Te dwie ostatnie sytuacje nie są właściwymi postawami, ale gestami i dlatego nie 
będą poddawane bardziej szczegółowej analizie w niniejszym opracowaniu.
26 Mszał Piusa V przepisywał nawet, aby wierni obecni na Mszy czytanej ciągle klęczeli 
(nawet w okresie wielkanocnym) z wyjątkiem momentu proklamacji Ewangelii. Zob. 
A. Nowowiejski, Wykład liturgii Kościoła katolickiego, t.3: O środkach rozwinięcia kultu 
(Płock 1905) 437-438.
27 Zob. B. Nadolski, Wprowadzenie do liturgii, 184. Zdaniem Ratzingera ta postawa 
nie była jednak przyjmowana przez pogan wobec bóstw, co niektórzy przyjmują. Zob. 
J. Ratzinger, Teologia liturgii. Sakralne podstawy życia chrześcijańskiego (Lublin 2012) 147.
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ta postawa zostaje przyjęta przez stworzenia uwielbiające zmartwychwsta-
łego Jezusa (Flp 2,10)28. Klęczenie zostało rozpowszechnione w tradycji 
liturgicznej Kościoła łacińskiego w XIII wieku29.

Z tą postawą jest związanych kilka znaczących przekazów symbolicz-
nych. Ponieważ wskutek klęczenia człowiek staje się w widoczny sposób 
niższy niż zazwyczaj, postawa ta wskazuje na samouniżenie się człowieka 
wobec Boga30. Chrześcijanin wyznaje w ten sposób swoją znikomość wo-
bec nieskończonego majestatu Stwórcy. Poza tym, w niektórych kręgach 
kulturowych kolano uchodziło za symbol siły i mocy, a zatem jego zgięcie 
podczas klęczenia było znakiem niemocy, poddaństwa i zależności od osoby, 
przed którą się klęczało31.

Cały akt uniżenia się służył również wyartykułowaniu prawdy, że wła-
ściwym panem i władcą wszechświata jest Bóg. Przez tę postawę chrze-
ścijanin wyrażał zatem prawdę o tym, że królem jego życia jest Chrystus. 
W konsekwencji klęczenie nabrało charakteru błagalnego i przebłagalnego 
za uczynione zło. Właśnie w tej postawie w Kościele pierwotnym pokutnicy 
przebywali podczas Mszy32.

d) Prostracja
Kolejną liturgiczną postawą jest tzw. prostracja, czyli rozłożenie się na 

podłożu całym ciałem, znane też tako tzw. leżenie krzyżem. Prawdopodobnie 
została ona przeniesiona do rzymskiej liturgii za pośrednictwem zwyczajów 
wschodnich. Jej pierwowzorem mogła być tzw. wielka metania.

W Piśmie Świętym znane są przypadki tego rodzaju postawy, jed-
nakże czasami stosunkowo trudno jest rozróżnić samą postawę od gestu 
polegającego na chwilowym upadnięciu na ziemię i dotknięciu czołem 

28 Część autorów błędnie przytacza niektóre teksty biblijne mające mające również wy-
powiadać się o klękaniu. Tymczasem nie wypowiadają się one o klękaniu, ale o pokłonie 
do ziemi zwanym w tradycji wschodniej wielką metanią. Gest ten polega na klęknięciu 
na oba kolana i dotknięciu czołem ziemi, przez co przypomina nieco łacińską prostrację. 
Niemniej jednak w takiej postaci, w jakiej wielka metania praktykowana jest na wschodzie, 
tradycja zachodnia pokłonów do ziemi nie zna.
29 Zob. W. Głowa, Służba Boża (Lubaczów 1986) 138.
30 Zob. P. Krzyżewski, Postawa klęcząca, w: P. Krzyżewski, J. Zjawin, Mały leksykon 
liturgii (Poznań 2011) 117.
31 Zob. P. Krakowczyk, Modlitwa ciała, 35.
32 Zob. P. Krakowczyk, Modlitwa ciała, 36.
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podłoża33. Pewną formę prostracji stosował Mojżesz, po wykonaniu przez 
Izraelitów złotego cielca (Pwt 9,18) oraz Jezus w Ogrodzie Oliwnym przed 
swą męką (Mt 26,39; Mk 14,35). W niektórych przypadkach tekst biblijny 
nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, czy wymienione osoby wykonują 
jednorazową czynność padnięcia na twarz czy też pozostają dłużej w tym 
położeniu (np. Rdz 17,3; Kpł 9,24; Ap 5,8).

Prostrację można uznać za intensywną formę klęczenia34, stąd symbo-
lika przypisywana liturgicznemu klęczeniu może pokrywać się z symbo-
liką tej postawy. Ponieważ w celu przyjęcia prostracji człowiek w sposób 
najbardziej możliwy zniża swoje ciało ku ziemi, leżenie krzyżem wyraża 
najpokorniejszą formę modlitwy zanoszonej Bogu35.

Jednocześnie prostracja jest zewnętrznym wyrazem wewnętrznej akcep-
tacji przygodnego stanu człowieka. Osoba przyjmująca tę postawę wskutek 
bezpośredniego kontaktu twarzy z ziemią przyznaje się do tego, że jest 
tylko marnością i prochem36. Warto również zauważyć, że w starożytności 
zwycięscy władcy mieli zwyczaj okazywać swój tryumf przez zmuszanie 
pokonanego króla do położenia się na ziemi w celu upokorzenia przeciwnika. 
W tym kontekście prostracja jawi się więc jako rodzaj samoupokorzenia.

e) Siedzenie
Rozpowszechnienie postawy siedzącej stosunkowo późno miało miejsce 

w liturgii łacińskiej. Mimo że już od starożytności praktykowano siedzenie 
w pewnych momentach Mszy świętej, to jednak ta postawa była pewnego 
rodzaju przywilejem i dotyczyła tylko głównych uczestników uroczystości. 
Pierwsi chrześcijanie uważali siedzenie za nieodpowiednią postawę dla 
uczestnictwa w świętych misteriach37. Tertulian siedzenie podczas liturgii 
nazywał nawet „nieuszanowaniem wobec Tego, którego bać się i czcić 

33 W pierwszym przypadku chodzi o postawę, w drugim – o gest. Kontekst jest podsta-
wowym kryterium pozwalającym na rozróżnienie obu czynności, choć i on nie zawsze się 
sprawdza. Innym sposobem jest szukanie zastosowanych czasów oraz aspektów czasow-
nikowych, którymi dana czynność jest wyrażona.
34 Zob. B. Nadolski, Wprowadzenie do liturgii, 185.
35 Zob. P. Krzyżewski, Leżenie krzyżem, w: P. Krzyżewski, J. Zjawin, Mały leksykon 
liturgii (Poznań 2011) 75.
36 Zob. E. Kapellari, Święte znaki w liturgii, 157.
37 Zob. A. Nowowiejski, Wykład liturgii Kościoła katolickiego, 440.
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powinniśmy”38. Dopiero z czasem, ze względu na słabości ludzkie dopusz-
czono możliwość siedzenia podczas pewnych momentów Mszy Świętej.

W starożytności postawa siedząca wskazywała m.in. na zajmowany przez daną 
osobę urząd, posiadaną władzę oraz godność. Z tego też powodu przysługiwała ona 
nauczycielom, sędziom oraz urzędnikom39. Podobne rozumienie siedzenia moż-
na odnaleźć na kartach Nowego Testamentu. Ewangelista Mateusz kreśli obraz 
Chrystusa jako nauczyciela przekazującego ludowi tzw. kazanie na górze (Mt 5,1). 
Podobną postawę, według logionu Jezusa, zajmowali uczeni w Piśmie i faryzeusze 
(Mt 23,2)40. O siedzeniu jest mowa również w kontekście sędziowskim 
(Mt 19,28; 25,31).

Takie rozumienie postawy siedzącej znalazło również swe odzwiercie-
dlenie w liturgii Kościoła. Na znak posiadanej władzy udzielania absolucji 
kapłan, spowiadając i rozgrzeszając penitentów, najczęściej siedzi41. Taką 
postawę przyjmował również biskup na czas mówienia kazania podczas 
celebracji tzw. Mszy trydenckiej42.

W odniesieniu do wiernych świeckich siedzenie nabiera zupełnie innej 
symboliki. Mimo że niektórzy autorzy próbują w przyjmowanej przez nich 
postawie siedzącej dopatrywać się oznak posiadania królewskiej godności 
wynikającej z przyjęcia sakramentu chrztu43, to jednak zasadniczo podłoże 
symboliczne tej postawy jest inne. Siedzenie wskazuje przede wszystkim 
na to, że osoba przyjmująca tę postawę jest wsłuchana w to, co jest wypo-
wiadane w danej akcji liturgicznej, oraz że te treści są następnie poddawane 
refleksji i medytacji44. Z tego powodu, aby właściwie wyrazić tę dyspozy-
cyjność duszy ludzkiej, nie powinno się siadać niedbale. Liturgiści, podając 
wskazówki co do poprawnego siedzenia, mówią o wyprostowanej postawie 
ciała, oparciu stóp na ziemi oraz trzymaniu rąk na kolanach45.

38 Cytat z dzieła De oratione.
39 Zob. P. Krakowczyk, Modlitwa ciała, 43.
40 Niektórzy zwracają również uwagę na to, że już w wieku dwunastu lat Jezus jest 
przedstawiony przez Łukasza jako siedzący nauczyciel (Łk 2,46).
41 Zob. A. Żądło, Ciało i jego wymowa, 38.
42 Zob. A. J. Nowowiejski, Wykład liturgii Kościoła katolickiego, t.5: Msza święta (Płock 
1993) 650.
43 Zob. P. Krzyżewski, Postawa siedząca, w: P. Krzyżewski, J. Zjawin, Mały leksykon 
liturgii (Poznań 2011) 117.
44 Zob. B. Nadolski, Liturgika, t.1, 123.
45 Zob. S. Szczepaniec, Ceremoniał posług liturgicznych, 35.
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f) Procesja
Chyba we wszystkich kręgach kulturowych i religijnych znany jest 

zwyczaj odbywania pielgrzymek do miejsc z określonych powodów wy-
różniających się na tle innych. Nie inaczej jest w przypadku konfesji kato-
lickiej. W obecnej teologii dość mocno podkreśla się wędrowny charakter 
życia doczesnego chrześcijanina. Nawet mówiąc o trzech stanach Kościoła, 
wskazuje się, że jednym z nich jest wspólnota pielgrzymująca46.

Procesja liturgiczna wydaje się być jedną z najbardziej niedocenianych 
postaw, być może dlatego, że przypisuje się jej przede wszystkim funkcję 
praktyczną, wynikającą z konieczności przemieszczenia się z jednego miej-
sca do drugiego. Należy jednak mieć na uwadze, że obok swojego praktycz-
nego zastosowania służy ona do wyrażenia ściśle określonej wewnętrznej 
postawy człowieka.

Najważniejszym prototypem liturgicznej procesji jest trwająca czterdzie-
ści lat wędrówka ludu wybranego do Ziemi Obiecanej opisana w zbiorze 
ksiąg Wj-Joz47. Innym biblijnym obrazem procesji jest upragniony powrót 
repatriantów z tzw. przesiedlenia babilońskiego po wydaniu przez perskiego 
władcy odpowiedniego dekretu w VI wieku p.n.e. Wreszcie wskazać można 
również na samego Chrystusa, którego publiczna działalność, zwłaszcza 
w Ewangelii Łukaszowej, jest przedstawiona jako jedna długa wędrówka 
z Galilei do Jerozolimy w celu wypełnienia zbawczego planu Boga48.

Liturgiczna procesja ma wskazywać na kilka ważnych aspektów symbo-
licznych. Po pierwsze, ma uświadamiać uczestnikom, że życie chrześcijan 
jest swoistego rodzaju wędrówką do Boga. Temu pochodowi przewodzi 
Chrystus, co jest zobrazowane niesionym krucyfiksem na początku procesji, 
a zatem wskazuje się tym samym na to, że chrześcijanie nie wędrują „po 
omacku”, ale mają swojego przewodnika49.

46 W dawniejszych ujęciach teologicznych zamiast Kościoła pielgrzymującego mówiło 
się o tzw. Kościele walczącym, co bardziej podkreślało militarny charakter zmagań z życiem 
doczesnym i pokusami diabła.
47 Zob. J. Zjawin, Procesja, w: P. Krzyżewski, J. Zjawin, Mały leksykon liturgii (Poznań 
2011) 123.
48 Chociaż motym wędrówki Jezusa pojawia się we wszystkich kanonicznych ewange-
liach, to jednak tylko Łukasz rozciąga ten motyw na całą publiczną działalność Jezusa.
49 Zob. A. Makarewicz, Eschatologiczna interpretacja Nowego Testamentu w tekstach 
godziny czytań liturgii godzin okresu wielkanocnego (Wrocław 2009) 240; J. Zjawin, Pro-
cesja, 123.
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Procesja ma ponadto przywoływać wędrówkę paschalną Jezusa ze śmier-
ci do życia50. Na wzór Chrystusa, który po swojej męce zstąpił do otchłani, 
wyprowadził stamtąd uwięzionych tam zmarłych, by następnie zmartwych-
wstać i przemóc tym samym potęgę śmierci, tak samo chrześcijanom daje się 
nadzieję na podobne przejście do upragnionego nieba dzięki uczestnictwu 
w świętych misteriach.

4. Konkluzja

Na podstawie przeprowadzonych analiz można zauważyć, że liturgiczne 
postawy nie są rzeczywistością oderwaną od antropologii czy metafizyki, ale 
dobrze wpisują się w rozumienie tego, kim jest człowiek i jak się wyraża. 
Z psychiczno-somatycznej jedności osoby ludzkiej wypływa konieczność 
komunikowania wewnętrznych postaw przy użyciu cielesnego elementu. 
Ciało jawi się zatem z jednej strony jako narzędzie komunikacji, a z drugiej 
jako przyrząd umożliwiający „zajrzenie” do wnętrza człowieka.

Postawy spotykane obecnie i dawniej w liturgii mają swoje zakorzenie-
nie w Piśmie Świętym w większym bądź mniejszym stopniu oraz w okre-
ślonym kręgu kulturowym, w którym powstawały. Przypisywana poszcze-
gólnym postawom symbolika jest różnorodna, a zatem w jednej postawie 
widzi się ekspresję kilku różnych treści. Czasami jest to przekaz związany 
z rzeczywistością moralną, czasami natomiast z prawdami dogmatycznymi.

50 Zob. P. Krakowczyk, Modlitwa ciała, 47.




