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ks. bp Ignacy Dec1

Misja uniwersytetu w nauczaniu Jana Pawła II
The Mission of a University in the Teaching of John Paul II

Abstrakt

Autor w artykule przedstawia w syntetycznym skrócie nauczanie Jana Pawła II o misji i roli 
uniwersytetu w kulturze. Zdaniem autora w nauczaniu Jana Pawła II jest mowa o co najmniej 
czterech głównych funkcjach uniwersytetu: funkcji naukowo-badawczej, filozoficzno-świa-
topoglądowej, pedagogiczno-wspólnotowej i kulturowo-społecznej. Główną misją uniwer-
sytetu jest poszukiwanie, odkrywanie i głoszenie prawdy, czyli służba prawdzie. Nauka na 
uniwersytecie winna być uprawiana w klimacie wolności z zachowaniem zasad etycznych. 
Uniwersytet winien być miejscem dialogu teologii i  nauki, wiary i  rozumu. Winien być 
także miejscem duchowego dojrzewania i wzrastania osoby ludzkiej. Wielkim bogactwem 
papieskiej myśli jest jej wierność klasycznej tradycji uniwersyteckiej przy jednoczesnym 
otwarciu na dialog ze współczesnością. Dużo miejsca w  swoim nauczaniu poświęcił też 
papież Jan Paweł II roli uniwersytetów katolickich w kreowaniu kultury personalistycznej 
i cywilizacji miłości.

Słowa kluczowe:  uniwersytet; Jan Paweł II; prawda; wolność; etyka; kultura; osoba ludzka

1 Ks. bp prof. dr hab. Ignacy Dec, biskup diecezjalny świdnicki, pracownik naukowy Papieskiego 
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, autor ponad 4000 publikacji, promotor 24 doktoratów, 
w latach 1992-2004 rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, laureat Nagrody 
Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola za integrację środowiska akademickiego (2004 
rok), w  latach 2003–2006 członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN, członek Wrocławskiego 
Towarzystwa Naukowego (od 2001 roku) oraz Wrocławskiego Towarzystwo Teologicznego (od 
1976 roku), e-mail: dec@pwt.wroc.pl.
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1. Wstęp

Historycy zgodnie stwierdzają, że szczególnym fenomenem kultury europejskiej 
jest instytucja uniwersytetu. U jego narodzin był Kościół katolicki, który już na 
przełomie starożytności i średniowiecza z szacunku do człowieka tworzył szkol-
nictwo powszechne, zakładał szpitale, ochronki, sierocińce, domy opieki społecz-
nej. Pierwsze europejskie uniwersytety wyłoniły się na progu trzynastego wieku 
ze szkół katedralnych, klasztornych oraz z tzw. studiów generalnych. Zakładał je 
Kościół albo też dawał przyzwolenie na ich powstawanie. Od samego początku 
uniwersytety średniowieczne miały charakter uniwersalny. Obejmowały bowiem 
nauczanie wszystkich ówczesnych uprawianych nauk i były otwarte dla młodzie-
ży ze wszystkich narodowości, nacji, stanów i  zawodów. Stanowiły universitas 
magistrorum et scholarum. Średniowieczny uniwersytet łączył w sobie kształcenie 
ogólne z  zawodowym, nauczanie z  badaniami naukowymi, kształtowanie inte-
lektu z pracą nad charakterem, wiedzę z wiarą oraz refleksję nad rzeczywistością 
naturalną z refleksją nad rzeczywistością nadprzyrodzoną. Ten paradygmat uni-
wersytetu, zwany tradycyjnym bądź klasycznym, był zakorzeniony w  chrześci-
jańskiej wizji rzeczywistości i w klasycznej kulturze grecko-rzymskiej. W swojej 
misji prowadził badania naukowe, nauczanie i promowanie wartości, takich jak: 
prawda, dobro, piękno, świętość. Pełniąc takie zadania, uniwersytety klasyczne 
były traktowane jako rodzaj świątyń, powołanych do niesienia ludzkości świa-
tła wiedzy i mądrości, wartości intelektualnych, moralnych i estetycznych. Pracę 
na niwie nauki traktowano jako służbę Bożą adresowaną dla człowieka w trosce 
o jego rozwój intelektualny i moralny.

Z ostatnich papieży to właśnie Jan Paweł II tak często skłaniał głowę przed do-
stojeństwem uniwersytetu. W roku 1987 mówił na dziedzińcu Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego: „Pamięć tego, czym jest uniwersytet – Alma Mater – noszę 
wciąż żywą. Nie tylko pamięć, ale i poczucie długu, który należy spłacać całym ży-
ciem”2. W swoim bogatym nauczaniu wielokrotnie, przy różnych okazjach, mówił 
o uniwersytecie, wskazując na jego zadania i misję, jaką winien pełnić w kulturze 
i w społeczeństwie.

W niniejszym artykule podjęty będzie problem misji uniwersytetu w naucza-
niu Jana Pawła II. Refleksja nad tym nauczaniem pozwala nam tę misję skupić 
wokół czterech podstawowych funkcji jaką zdaniem Jana Pawła II powinien peł-
nić uniwersytet. Jest to najpierw funkcja naukowo-badawcza, następnie funkcja 
filozoficzno-światopoglądowa, funkcja pedagogiczno-wspólnotowa oraz funkcja 
kulturotwórczo-społeczna. Prezentację tych funkcji dopełnimy uwagami Jana 

2 Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia homilie (Kraków 2005) 394.
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Pawła II na temat koncepcji, misji i zadań uniwersytetu katolickiego. Rozległość 
materiału papieskiego w tym sektorze nauczania wyznaczają nam skrótowy cha-
rakter tego artkułu.

2. Funkcja naukowo-badawcza uniwersytetu

Przy klasycznym rozumieniu nauki, jaką preferuje papież Wojtyła, funkcja ta 
sprowadza się do bezinteresownego poszukiwania, odkrywania i  przekazywa-
nia prawdy, i to prawdy integralnej o całej rzeczywistości (prawdy o człowieku, 
o świecie i o Bogu), prawdy odkrywanej w różnych naukach. Odkrywaniu prawdy 
służą głównie badania naukowe, a przekazywaniu prawdy – dydaktyka. Aby jed-
nak bezinteresowne poszukiwanie, odkrywanie i przekazywanie prawdy mogło 
realizować się w sposób właściwy, to znaczy wedle wymogów rzetelnej metodo-
logii nauk, przy respekcie dla godności osoby ludzkiej i  zdrowych zasad życia 
społecznego, uniwersytet winien zachować wewnętrzną i  zewnętrzną autono-
mię, przestrzegając przy tym norm etycznych w prowadzeniu badań naukowych, 
w wykorzystywaniu i zastosowaniu wyników tych badań oraz zachowując rzetel-
ność i prawość w dziedzinie dydaktyki.

2.1. Służba prawdzie – główne zadanie uniwersytetu (uczelni 
wyższych)
Na ten główny cel uniwersytetu Jan Paweł II wskazywał niemal we wszystkich 
przemówieniach do ludzi nauki. Dla przykładu podajmy tu tylko trzy krótkie tek-
sty. W przemówieniu wygłoszonym 8 czerwca w 1997 roku Kolegiacie św. Anny 
w Krakowie, z okazji sześćsetlecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Jan Paweł II mówił:

Powołaniem każdego uniwersytetu jest służba prawdzie: jej odkrywanie i przekazy-
wanie innym […]. Człowiek ma żywą świadomość, iż prawda jest poza i  „ponad” 
nim samym. Człowiek prawdy nie tworzy, ale ona sama się przed nim odsłania, gdy 
jej wytrwale szuka. Poznanie prawdy rodzi jedyną w swym rodzaju duchowa radość 
(gaudium veritatis)3.

W podobnym duchu mówił Jan Paweł II 7 czerwca 1999 roku w Toruniu do 
rektorów wyższych uczelni. Powiedział tam m.in.:

3 Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia homilie, 986-987.
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Ludziom nauki oraz ludziom kultury powierzona została szczególna odpowiedzial-
ność za prawdę – dążenie do niej, jej obrona i życie według niej. Znamy dobrze trud-
ności związane z ludzkim poszukiwaniem prawdy, z których dzisiaj na czoło wysuwa-
ją się: sceptycyzm, agnostycyzm, relatywizm i nihilizm. Dzisiaj nierzadko usiłuje się 
nam wmówić, że skończył się bezpowrotnie czas pewności poznania prawdy oraz że 
jesteśmy nieodwołalnie skazani na totalny brak sensu, na prowizoryczność poznania, 
ciągłą zmienność i względność. W tej sytuacji jawi się nagląca konieczność potwier-
dzenia podstawowego zaufania do ludzkiego rozumu i  jego zdolności do poznania 
prawdy – także tej prawdy absolutnej i ostatecznej4.

Trzeba tu także przypomnieć bardzo ważne słowa wypowiedziane przez Jana 
Pawła II do społeczności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, podczas liturgii 
słowa, w dniu 9 czerwca 1987 rokku. Papież wówczas powiedział:

Uniwersytecie! Alma Mater! Jesteś objęty tą miłością, którą Chrystus do końca umi-
łował. Jesteś objęty Eucharystią. Trwaj w tym zbawczym uścisku Odkupiciela świata. 
Służ Prawdzie! Jeśli służysz Prawdzie – służysz Wolności. Wyzwalaniu człowieka i na-
rodu. Służysz Życiu!5.

Mówiąc o służbie prawdzie, Jan Paweł II wskazywał dosyć często na ważność 
prawdy o samym człowieku. Bardzo wyraźnie podjął ten wątek w cytowanym już 
przemówieniu w Kolegiacie św. Anny w Krakowie, 8 czerwca 1997 roku. Mówił 
wtedy:

Innym warunkiem zdrowego rozwoju nauki, na który chciałem zwrócić uwagę, jest 
integralna koncepcja osoby ludzkiej. Wielki spór o człowieka u nas w Polsce, wcale 
się nie zakończył wraz z upadkiem ideologii marksistowskiej. Spór o człowieka trwa 
w dalszym ciągu, a pod pewnym względem nawet się nasilił. Formy degradacji osoby 
ludzkiej oraz wartości życia ludzkiego stały się bardzo subtelne, a  tym samym bar-
dziej niebezpieczne. Potrzeba dziś wielkiej czujności w tej dziedzinie. Otwiera się tutaj 
szerokie pole działania właśnie dla uniwersytetów, dla ludzi nauki. Zdeformowana 
lub niepełna wizja człowieka sprawia, iż nauka przemienia się łatwo z  dobrodziej-
stwa w poważne dla człowieka zagrożenie. Rozwój współczesnych badań naukowych 
w pełni potwierdza te obawy. Człowiek z podmiotu i celu staje się dzisiaj nierzadko 
przedmiotem lub wręcz „surowcem”: wystarczy wspomnieć o  eksperymentach in-

4 Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia homilie, 1048.
5 Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia homilie, 408.
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żynierii genetycznej, które budzą wielkie nadzieje, ale równocześnie także i niemałe 
obawy o przyszłość rodzaju ludzkiego6.

2.2. Problem wolności badań naukowych 
Na spotkaniu z rektorami w Toruniu w 1999 roku, papież mówił:

Niebywały rozwój nauk i postęp techniczny rodzi fundamentalne pytanie o granice 
eksperymentu, o sens i kierunki rozwoju technicznego, o granice ingerencji człowieka 
w przyrodę i środowisko naturalne. Postęp ten jest zarazem źródłem fascynacji, jak 
i lęku. Człowiek coraz częściej lęka się wytworów własnego rozumu i własnej wolno-
ści. Czuje się zagrożony. Dlatego też tak ważne jest dzisiaj przypomnienie sobie tej 
podstawowej prawdy, że świat jest darem Boga Stwórcy, który jest Miłością, a czło-
wiek – stworzenie jest powołany do tego, ażeby był roztropnym i odpowiedzialnym 
gospodarzem w świecie natury, a nie jego bezmyślnym niszczycielem. Trzeba sobie 
ciągle na nowo przypominać, iż rozum jest darem Boga (św. Tomasz), znakiem Bo-
żego podobieństwa, jakie każdy człowiek nosi w sobie. Dlatego tak ważna jest ciągła 
pamięć o tym, iż autentyczna wolność badań naukowych nie może abstrahować od 
kryterium prawdy i dobra. Troska o sumienie moralne i poczucie odpowiedzialności 
za człowieka ze strony ludzi nauki, urastają dziś do rangi podstawowych imperaty-
wów. To właśnie na tym poziomie decydują się zarówno losy nauki współczesnej, jak 
i w pewnym sensie losy całej ludzkości7.

Do tego ważnego problemu wrócił Jan Paweł II dwa lata później, w przemó-
wieniu do rektorów w Castel Gandolfo. W obliczu często podnoszonych postula-
tów nieograniczonej wolności badań naukowych powiedział:

O  ile trzeba uznać prawo nauk do stosowania właściwych im metod badawczych, 
o tyle nie można się zgodzić z twierdzeniem, że zakres samych badań nie podlega ja-
kimkolwiek ograniczeniom. Ich granice wyznacza właśnie podstawowe rozróżnienie 
dobra i zła. To zaś rozróżnienie dokonuje się w sumieniu człowieka. Można zatem po-
wiedzieć, że autonomia nauk kończy się tam, gdzie prawe sumienie badacza rozeznaje 
zło – zło metody, celu, skutku8.

6 Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia homilie, 988.
7 Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia homilie, 1049.
8 Jan Paweł II, «Uniwersytet miejscem zdobywania wiedzy i kształtowania sumienia», L’Osserva-
tore Romano (10; 2001) 13.
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Powyższa dyrektywa winna być przestrzegana przede wszystkim w dziedzinie 
eksperymentów na polu genetyki i  biologii. Papież wielokrotnie przypominał, 
że nie wszystko to, co jest technicznie możliwe do wykonania, jest dopuszczalne 
etycznie. Nieliczenie się z tym może prowadzić do różnego rodzaju zagrożeń sa-
mego człowieka i całej ludzkości. Jest to bardzo ważne wskazanie wobec dzisiej-
szego procederu zapłodnienia in vitro i eksperymentów z klonowaniem.

2.3. Etyczność badań naukowych
Wolność badań naukowych pociąga za sobą odpowiedzialność etyczną, z której 
świat nauki nie może być zwolniony. Jan Paweł II zauważa, że w wielu krajach sto-
warzyszenia naukowców i badaczy wyrażają głęboki niepokój swego środowiska 
wobec nieodpowiedzialnego posługiwania się nauką (fizyką, biologią, chemią, ge-
netyką), którego skutki, jeśli zostaną odcięte od osądu moralnego, mogą okazać 
się zgubne dla człowieka. Obok nauk ścisłych podobne tendencje przejawiają się 
także w naukach humanistycznych, społecznych oraz tych, które odwołują się do 
zachowań ludzkich. Papież przypomina, że w tym przypadku te i podobne dzie-
dziny niepoddane etycznej ocenie mogą być „używane do manipulowania ludź-
mi, do dławienia ich umysłów, dusz, godności i wolności”9. Stąd też Jan Paweł II 
postuluje, aby ludzie nauki zobowiązani byli moralnie w swoim sumieniu do od-
powiedzialności za to, jakimi torami przebiega postęp naukowy a także jak ludz-
kość z jego owoców korzysta. Zatem etyczność nauki zdaniem Jana Pawła II win-
na się rozciągać na całość procesu naukowego, poczynając od wyboru właściwych 
przedmiotów, tematów badawczych, poprzez stosowanie odpowiednich metod aż 
do właściwego, moralnego zastosowania owoców badań naukowych. Przy okazji 
warto przypomnieć, że większość wynalazków naukowych, zwłaszcza w sektorze 
technicznym, znalazło pierwsze zastosowanie na wojnach i było wykorzystane do 
skuteczniejszego niszczenia i zabijania człowieka.

3. Funkcja filozoficzno-światopoglądowa uniwersytetu

Jan Paweł II był zwolennikiem integracji nauk o człowieku, jak i nauk o całej rze-
czywistości, z obecnością w nich zarówno filozofii metafizycznej (mądrościowej), 
jak i teologii. Ów dialog między dyscyplinami naukowymi winien się toczyć wła-

9 Jan Paweł II, «Nauka – sumienie. Spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Narodów Zjed-
noczonych w  Hiroszimie, Hiroszima (Japonia), 25 lutego 1981», w: S. Urbański, Uniwersytety 
w nauczaniu Jana Pawła II, t. 1 (Warszawa 1999) 265.
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śnie na uniwersytecie: włącznie z dialogiem między rozumem i wiarą, nauką, kul-
turą i religią.

Uniwersytet, jak określa sama nazwa w rozumieniu Jana Pawła II, powinien 
poprzez swoją działalność naukową dążyć do prób tworzenia „syntezy wyższego 
rzędu”. Realizacja tej misji, mimo technicznego ukierunkowania współczesnego 
świata nauki i poszerzającej się fragmentaryzacji ludzkiego poznania oraz domi-
nacji w nauce wąskich, niepowiązanych ze sobą specjalizacji, jest zadaniem bar-
dzo trudnym, ale według papieża koniecznym i wciąż możliwym. Aby dokonać 
spójnej wizji świata i człowieka, zauważa Jan Paweł II, uniwersytet nie może stra-
cić z terenu swoich zainteresowań realistycznej wizji człowieka. Stad też, tym, co 
wyznacza zadania, cele i  strukturę uniwersytetu, jest człowiek ujęty całościowo 
w aspekcie indywidualnym, społecznym, transcendentnym. Z tej racji na uniwer-
sytecie, oprócz uprawiania różnych nauk, powinna tworzyć się także przyjazna at-
mosfera do uprawiania przerwanego z pobudek ideologicznych dialogu rozumu 
i wiary, religii i nauki. Uniwersytet, uwzględniając różne rodzaje i specyfikę nauk, 
ich metodologie i zakres badań, ze względu na swoją uniwersalność, winien dążyć 
do integracji wiedzy. Może to być dokonywane przez dialog między dyscyplina-
mi uniwersyteckimi z koniecznym uwzględnieniem filozofii metafizycznej i nauk 
teologicznych. Perspektywa filozoficzno-teologiczna ponadto usensawnia wyniki 
nauk w aspekcie ogólnej wizji człowieka i świata.

4. Funkcja pedagogiczno-wspólnotowa uniwersytetu

Uniwersytet w oczach Jana Pawła II to nie tylko badania naukowe, nauczanie, ale 
także osobowa formacja, kształtowanie osobowości profesorów i studentów we-
dle odpowiednich wartości. Papież dobrze wiedział, że wspólnoty uniwersyteckie 
od czasów średniowiecznych korporacji profesorów i studentów wytworzyły me-
todę kształtowania umysłów i serc młodzieży w relacji „mistrz–uczeń”. Tę funkcję 
kształceniowo-wychowawczą trzeba dziś odrodzić i przedłużać oraz dbać o to, by 
nauczyciele akademiccy pozytywnym przykładem swego życia prowadzili mło-
dzież ku dojrzałej osobowości, ozdobionej cnotami intelektualnymi i moralnymi. 
Profesor, pracownik naukowy uniwersytetu i każdej uczelni wyższej zdaniem Jana 
Pawła II winien być nie tylko kompetentnym przekazicielem wiedzy, ale także 
wytrawnym wychowawcą, który troszcząc się o  rozwój własnego człowieczeń-
stwa, przyczynia się także do wzrastania w człowieczeństwie swoich studentów.

W przemówieniach do ludzi nauki Jan Paweł II zwracał uwagę, że uprawianie 
nauki winno przyczyniać się do rozwoju nauki jako takiej, jako wiedzy o świecie, 
o człowieku i o Bogu, ale winno także mieć na względzie rozwój człowieczeństwa 
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i kształtowanie sumienia. 8 czerwca 1997 roku w Kolegiacie św. Anny w Krakowie 
Jan Paweł II powiedział m.in.:

Być pracownikiem nauki, to zobowiązuje. Zobowiązuje przede wszystkim do szcze-
gólnej troski o rozwój własnego człowieczeństwa. W codziennym trudzie pracownika 
nauki konieczna jest także szczególna wrażliwość etyczna. Nie wystarcza bowiem tro-
ska o logiczną, formalną poprawność procesu myślenia. Czynności umysłu muszą być 
koniecznie włączone w duchowy klimat niezbędnych cnót moralnych, jak szczerość, 
odwaga, pokora, uczciwość oraz autentyczna troska o człowieka. Dzięki wrażliwości 
moralnej zachowana zostaje bardzo istotna dla nauki więź pomiędzy prawdą i do-
brem. Tych dwóch spraw nie można bowiem od siebie oddzielać! Zasady wolności 
badań naukowych nie wolno oddzielać od odpowiedzialności etycznej każdego uczo-
nego10.

Na służebny charakter nauki wobec człowieka zwrócił także papież uwagę 
w przemówieniu do rektorów w Castel Gandolfo (30 VIII 2001 rok). Powiedział 
tam: „Tak ważne jest, aby uniwersytet i wyższa szkoła nie ograniczały się do prze-
kazywania wiedzy, ale by były miejscem kształtowania prawego sumienia. Tu bo-
wiem, a nie w samej wiedzy, tkwi tajemnica mądrości”11.

5. Funkcja kulturowo-społeczna uniwersytetu

Zdaniem Jana Pawła II uniwersytet, działając na rzecz osoby ludzkiej i  wspie-
rając jej całościowy rozwój, realizuje także misję kulturową i  cywilizacyjną na 
rzecz rozwoju społeczeństw i narodów, promując w nich wartości humanistyczne 
i uniwersalne. Podobnie jak indywidualny człowiek żyje kulturą i zarazem tworzy 
kulturę, czyli jest zarazem podmiotem i przedmiotem kultury, tak i uniwersytet, 
istniejąc i działając dla człowieka, jest narzędziem postępu kulturowego. Służąc 
człowiekowi, tworzy kulturę i zarazem jest odbiciem kondycji naukowej, moral-
nej i  religijnej społeczeństwa, wśród którego funkcjonuje. Uniwersytet, badając 
problemy współczesności, przyczynia się do rozwoju człowieka, społeczeństw 
i narodów, jednakże pod warunkiem, że promuje personalistyczną wizję człowie-
ka. Z doświadczenia wiadomo, że człowiek z natury, jako osoba, jest także istotą 

10 Jan Paweł II, «Przemówienie wygłoszone z okazji sześćsetlecia Wydziału Teologicznego Uniw-
ersytetu Jagiellońskiego» w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia homilie (Kraków 
2005) 987-988.
11 Jan Paweł II, «Uniwersytet miejscem zdobywania wiedzy i kształtowania sumienia», L’Osserva-
tore Romano (10; 2001) 13.
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społeczną, stąd jego integralny rozwój wymaga uwzględnienia szerszego wymiaru 
jego bytowania, właśnie w rodzinie, społeczeństwie, w narodzie, we wspólnocie 
międzynarodowej.

W czasie spotkania z profesorami i studentami Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego, 6 czerwca 1979 roku na Jasnej Górze Jan Paweł II, myśląc o wyzwalaniu 
„wielkiego potencjału” człowieka wskazał, że „uniwersytet jest wspaniałym środ-
kiem do celu, instytucja uniwersytetu jest jednym z arcydzieł kultury”. Zaznaczył 
przy tym, że trzeba głęboko zastanowić się „czy to arcydzieło nie ulega w dzisiej-
szej epoce odkształceniu i to w wymiarze globu”12.

Papież, podejmując problem kulturotwórczej roli uniwersytetu, często podkre-
ślał, że naczelnym zadaniem ludzi nauki jest praca nad rozwojem człowieka, a nie 
jedynie zabieganie o rozwój stanu jego posiadania, prawdziwa kultura człowieka 
bowiem leży w głębi jego istoty13. Bardzo często przypominał, że działalność uni-
wersytetu i innych wyższych uczelni nie może sie wyczerpywać w trosce o rozwój 
techniki, często wykorzystywanej do złych, antyhumanitarnych celów, ale winna 
służyć prawdziwemu dobru ludzkiej osoby, społeczeństwa, narodu. Uniwersytet, 
któremu w wolnym społeczeństwie demokratycznym przyświeca hasło „pluralizm 
postaw, zachowań, ideologii” powinien poprzez przemyślenia profesorów, publi-
kacje naukowe, kongresy, sympozja i  inne spotkania naukowe rozwijać kulturę 
ludzką, realizując „zasadę wolności służenia całej prawdzie, nawet jeśli czasem ta 
postawa intelektualna napotyka na trudności, których nie należy lekceważyć”14. 
Papież jednak przestrzega, aby „w imię pluralizmu nikt nie próbował narzucać in-
stytucjom naukowym pewnej neutralności duchowej, w której wszystkim sądom 
przypisuje się równą wartość i w której wszystkie koncepcje człowieka rozmyłyby 
się w swego rodzaju powszechnym indyferentyzmie”15. Zdaniem papieża praw-
dziwie ludzka kultura powinna „przyznać pierwszeństwo wymiarowi duchowe-
mu […], który raczej odnosi się do wrastania w istnieniu, niż w posiadaniu”16.

Śledząc papieskie nauczanie o roli świata nauki w kształtowaniu współczesnej 
kultury, należy zauważyć, że Jan Paweł II zdawał sobie sprawę z dobrodziejstw 

12 Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia homilie (Kraków 2005) 130.
13 Por. Jan Paweł II, «Nauka – sumienie», 266.
14 Jan Paweł II, «Sława Uniwersytetu w Louvain-la-Neuve sięga daleko poza granice waszego kra-
ju i Europy. Spotkanie z profesorami i studentami Uniwersytetu Katolickiego. Louvain-la-Neuve 
(Belgia), 21 maja 1985», w: S. Urbański, Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 1 (Warszawa 
1999) 356.
15 Jan Paweł II, «Sława Uniwersytetu w Louvain-la-Neuve», 356.
16 Jan Paweł II, «Kultura i perspektywy przyszłości świata. Spotkanie z profesorami i studentami 
Uniwersytetu w Coimbrze, Coimbra (Portugalia), 15 maja 1982», w: S. Urbański, Uniwersytety 
w nauczaniu Jana Pawła II, t. 1 (Warszawa 1999) 295.
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nauk technicznych, ale równocześnie widział niebezpieczeństwo w  przeroście 
wartości techniki nad wartościami ducha. Nauka ukierunkowana technologicz-
nie, gdy zatraci swoją tożsamość, może ulec trzem pokusom, przed którymi prze-
strzegał papież: traktowania rozwoju technologicznego jako celu samego w sobie, 
traktowania korzyści ekonomicznych jako jedynego kryterium i pokusie zdobycia 
władzy. Imponujący postęp techniczny, będący świadectwem „autentycznej wiel-
kości człowieka” generuje jednak w umysłach pytanie: „czy ten postęp, którego 
twórcą i  rzecznikiem jest człowiek, czyni życie ludzkie na ziemi we wszystkich 
jego aspektach życiem «bardziej ludzkim»? Czy człowiek jako człowiek, wspiera-
ny przez cały ów postęp, staje się lepszy?”17. Ostatecznym zatem celem powie Jan 
Paweł II wszelkiej działalności na płaszczyźnie nauki i kultury jest zawsze dobro 
człowieka, które nie może być nigdy oderwane od dobra wspólnego18.

6. Fenomen uniwersytetu katolickiego

Papież Jan Paweł II wielokrotnie podejmował temat uniwersytetu katolickiego. 
Dotykał tego problemu w czasie spotkań ze społecznością katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego w Częstochowie, w 1979 roku i w Lublinie w 1987 roku oraz 
na różnych innych spotkaniach. Sumaryczną wizję uniwersytetu katolickiego wy-
łożył w Konstytucji Apostolskiej Ex corde Ecclesiae ogłoszonej 15 sierpnia 1990 
roku. We wstępie do tego dokumentu czytamy: „narodzony z  serca Kościoła, 
uniwersytet katolicki stanowi część tradycji sięgającej samych początków insty-
tucji uniwersytetu i  jawi się niezmiennie jako jedyny w swoim rodzaju ośrodek 
twórczej pracy i promieniowania wiedzy, służąc dobru ludzkości”19. Stwierdzenie 
o narodzinach uniwersytetu „z  serca Kościoła” wskazuje na historyczne źródło 
jego początku. Cele, zadania i  posłannictwo uniwersytetu katolickiego zostały 
wyznaczone przez paradygmat naukowy średniowiecznych wszechnic.

Uniwersytet katolicki – pisze papież – ze względu na swój charakter uniwersytecki, 
jest wspólnotą akademicką, która działając w sposób ściśle naukowy i krytyczny przy-
czynia się do ochrony i postępu ludzkiej godności oraz dziedzictwa kulturowego po-

17 Jan Paweł II, «Kultura i perspektywy przyszłości świata», 298.
18 Por. Jan Paweł II, «Dialog miedzy kulturą, nauką i wiarą. Spotkanie z przedstawicielami świata 
nauki (Chorwacja, Zagrzeb – 3 października 1998)», w: S. Urbański, Uniwersytety w nauczaniu 
Jana Pawła II, t. 1 (Warszawa 1999) 10.
19 Por. Konstytucja Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II O  uniwersytetach katolickich Ex 
corde Ecclesiae (Watykan 1990) nr 1-11.
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przez prace badawcze, nauczanie i różnorakie usługi świadczone na rzeczy wspólnot 
lokalnych, krajowych i międzynarodowych20.

Uniwersytet katolicki, jako instytucja naukowa zdaniem św. Jana Pawła II wi-
nien być wierny ideałowi klasycznemu i ze swej natury otwarty dla wszystkich 
oraz nastawiony na kultywowanie każdej formy wiedzy. Dnia 12 września 1982 
roku mówił Jan Paweł II do profesorów i studentów w uniwersytecie w Padwie:

Od zarania Uniwersytet był rozumiany jako wszechnica, to jest instytucja otwarta 
dla wszystkich i  nastawiona na kultywowanie każdej formy wiedzy oraz studiowa-
nie prawdy we wszystkich jej przejawach: naukowym, filozoficznym, teologicznym. 
Należy więc do zadań Uniwersytetu poszukiwanie prawdy we wszystkich dziedzi-
nach i przekazywanie jej poprzez nauczanie. Prawdy właściwe różnym dziedzinom 
rzeczywistości studiowane są w sposób uporządkowany, systematyczny i pogłębiony 
w określonych działach, które tworzą uniwersytet: fakultety, instytuty, katedry. Jed-
nakże uniwersytet jako taki ma za zadanie studiowanie całej prawdy i  jedynie z  jej 
poznania czerpie kryteria służące uporządkowaniu i nadaniu znaczenia studiom po-
szczególnych działów21.

Z tego też tytułu Jan Paweł II w dziesiątym punkcie Konstytucji Apostolskiej 
Ex corde Ecclesiae stwierdza: „Uniwersytet katolicki jest […] jednym z najlepszych 
instrumentów, jakie Kościół proponuje naszej epoce, poszukującej pewności 
i mądrości”22.

W czasie spotkania z pracownikami naukowymi i studentami katolickich uni-
wersytetów w Meksyku w 1979 roku Jan Paweł II wyartykułował trzy zasadnicze 
cele katolickich uniwersytetów, które potem wielokrotnie czynił przedmiotem 
refleksji w czasie różnych spotkań z przedstawicielami świata uniwersyteckiego. 
Zasady te nazywa nieodzowną platformą uniwersytetu katolickiego. Pierwszą 
z nich jest „kompetencja oraz powaga badań i nauczania”. Odnośnikiem w niej 
jest człowiek, rozumiany jako osoba i jego odniesienie do Boga, natury i rodziny 
ludzkiej. Badania nad tą rzeczywistością powinny być prowadzone z  uwzględ-
nieniem „adekwatnego zrozumienia historii i spokojnego krytycznego realizmu”, 

20 Konstytucja Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II O uniwersytetach katolickich Ex corde 
Ecclesiae, nr 12.
21 Jan Paweł II, «W służbie prawdy i wolności. Spotkanie z profesorami i studentami Uniwer-
sytetu w Padwie, Padwa (Włochy), 12 września 1982», w: S. Urbański, Uniwersytety w nauczaniu 
Jana Pawła II, t. 1 (Warszawa 1999) 302-303.
22 Konstytucja Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II O uniwersytetach katolickich Ex corde 
Ecclesiae, nr 10.
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mając na uwadze autentyczne dobro wspólnoty i  społeczeństwa. Drugą zasadą 
jest solidne przygotowanie studentów „w  zakresie wiedzy pierwszorzędnej, na-
ukowej i technicznej, przy jednoczesnej formacji chrześcijańskiej”. Trzecia zasada 
uniwersytetu katolickiego dotyczy tworzenia autentycznej wspólnoty umiejącej 
przeżywać „chrześcijaństwo czynne”. Ta wspólnota winna w  sposób poważny 
i odpowiedzialny podchodzić do studium, jak i do badań naukowych, po to, by 
podążać ścieżką prowadzącą do poznania prawdy.

Należy zwrócić uwagę, że uniwersytety katolickie pojawiły się pod koniec 
wieku XIX, by ratować tę zacną instytucję, jaką jest właśnie uniwersytet, która 
w  wyniku prądów oświeceniowych, pozytywistycznych, scjentystycznych, mo-
dernistycznych, nihilistycznych, ateistycznych została mocno zsekularyzowana 
i  poważnie zagrożona. Zadaniem uniwersytetów powoływanych przez Kościół 
było więc łączenie klasycznego modelu naukowości z  nowymi osiągnięciami 
nauk szczegółowych i filozofii. Chodziło więc o  ratowanie cywilizacji chrześci-
jańskiej przez pozostawienie w grodzie nauki dyscyplin humanistycznych, w tym 
filozofii realistycznej o charakterze metafizycznym, mądrościowym a także etyki 
i teologii.

7. Zakończenie

Gdy przegląda się papieskie przemówienia Jana Pawła II do różnych grup ludzi 
nauki, w tym także skierowane do polskich rektorów i pracowników nauki i kul-
tury w Polsce i we Włoszech, można zauważyć, iż mają one jakieś odniesienie do 
sentencji wypisanych w akademickim Krakowie: jednej (z Colegium Maius Uni-
wersytetu Jagiellońskiego) plus ratio quam vis (‘bardziej/więcej rozum niż siła’) 
oraz drugiej (wypisanej na herbie Domu Jana Długosza, przy ul. Kanoniczej 25 
w Krakowie) Nil est in homine bona mente melius (‘nie ma nic lepszego w człowie-
ku nad dobrą myśl’). Dobra myśl to z pewnością swoista synteza prawdy i dobra, 
prawdy, która prowadzi do piękna i która w działaniu przybiera kształt miłości. 
O to właśnie chodzi w nauce, by wypracować w człowieku dobrą myśl, by z dobrej 
myśli rodziło się dobre, prawdziwe mówienie i w konsekwencji prawe postępowa-
nie, którego treścią jest miłość.

Konkludując, należy stwierdzić, że Uniwersytet, jaki prezentuje Jan Paweł II, 
jest uniwersytetem personalistycznym, jest zbudowany na podstawach antropo-
logii integralnej i  chrześcijańskiej wizji człowieka i  świata. Odwołuje sie on do 
modelu uniwersytetów klasycznych, a zarazem jest otwarty na dialog i potrzeby 
współczesnych społeczeństw.
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Summary 

In the article entitled “The mission of the University in John Paul II’s teachings” the institution 
of the university and its social mission as a unique phenomenon of the European culture was 
presented. Drawing the reader’s attention to the source ideas of the medieval universities, the 
author outlines a classical paradigm of the university, seen in the light of John Paul II’s teachings. 
In this paradigm the university’s mission of running the scientific research is linked to another, 
no less important, mission of promoting such values as sanctity, truth, good and beauty. These 
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two missions of the university are presented in accordance with the four functions that John Paul 
II considered being attributed to the academy: the scientific research function, the philosophical 
function (linked to the worldview model), the pedagogical and community function, and, finally, 
the sociocultural function. In the recapitulating part of the study, the author calls “personalistic” 
the model of the university provided by John Paul II, as it is based on the integral anthropology 
and the Christian understanding of the human person.

Keywords:  university; John Paul II; truth; freedom; ethics; culture; human person
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Chrześcijanin w postchrześcijańskim świecie
Christian in post-Christian world

Abstrakt

Współczesny świat zachodni jest już, w  ocenie wielu, postchrześcijański. Charakterystyczne 
dla tego świata jest odcięcie się od tradycyjnego rozumienia chrześcijańskiej wiary, „płynność”, 
zmienność i  relatywizm w  podejściu do treści wiary i  norm moralnych czy wreszcie formalne 
tylko przywiązanie do symboli i  zwyczajów religijnych. Kierując się postawą otwarcia i  dialo-
gu, chrześcijanin zastanawia się najpierw nad przyczynami postępującego procesu odchodzenia 
chrześcijan od Kościoła i przyjmowania postawy postchrześcijańskiej. Konsekwencją tej refleksji 
jest dążenie do uwspółcześnienia chrześcijańskiego nauczania oraz dokonania przemian w struk-
turach i działalności dzisiejszego Kościoła.

Słowa kluczowe:  chrześcijaństwo; postchrześcijaństwo; dialog; „Kościół Piotrowy”; „Kościół 
Konstantyna

1. Wprowadzenie

Temat artykułu „Chrześcijanin w  postchrześcijańskim świecie” zawiera pytanie 
o to, jak powinien ustosunkować się chrześcijanin do świata, który zdaniem wie-
lu jest światem coraz mniej chrześcijańskim. Odpowiedź na to pytanie będzie 
dwuczęściowa. Najpierw zostanie zaprezentowana skrótowa charakterystyka pos-
tchrześcijańskiego świata, a następnie propozycja postawy chrześcijanina wobec 
postchrześcijaństwa.

1 Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, emerytowany profesor Uniwersytetu Opolskiego, e-mail: tade-
usz.dola@uni.opole.pl, ORCID: 0000-0002-6192-4325.
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2. Rozumienie postchrześcijaństwa

W  zależności od sposobu pojmowania fenomenu postchrześcijaństwa mówić 
można o różnych rozmiarach tego zjawiska bądź nawet kwestionować jego ist-
nienie. Mimo że większość obserwatorów współczesnych przemian kulturo-
wych uważa, że tak zwany świat zachodni jest już w znacznej mierze światem 
postchrześcijańskim, to jednak nie wszyscy podzielają tę opinię. W wygłoszo-
nym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II wykładzie otwierają-
cym Kongres Kultury Chrześcijańskiej w 2000 roku Leszek Kołakowski zaprze-
czył tezie o  nastaniu czasu po-chrześcijańskiego2. Stanowisko Kołakowskiego 
staje się zrozumiałe, jeśli weźmie się pod uwagę przeprowadzoną przez niego 
analizę kryteriów, które należy spełnić, by być chrześcijaninem. Nie dostarcza-
ją w jego przekonaniu oczywistości takie kryteria, jak przyjęcie chrztu, udział 
w obrzędach religijnych, wiara w doktrynalne orzeczenia Kościoła czy respek-
towanie przykazań Dekalogu. Uwzględnienie tych kryteriów jest niezbędne, ale 
nie daje ostatecznej pewności w ustaleniu, kto jest prawdziwie chrześcijaninem. 
Za chrześcijanina może zostać uznany ktoś, kto dopełnia wymienione kryteria 
życiem zgodnym z wymaganiami postawionymi przez Chrystusa w Kazaniu na 
Górze. Takich chrześcijan Kołakowski nazywa „ludźmi piątego rozdziału Ewan-
gelii Mateusza”. Nie wiadomo z pewnością, ilu takich ludzi jest, ale dopóki są, 
„wolno nam mówić, że nie żyjemy jeszcze w epoce po-chrześcijańskiej”. Dzięki 
nim chrześcijaństwo jest ciągle żywe3.

Można oczywiście z poglądami Kołakowskiego się spierać, ale trudno uciec od 
postawionego przezeń pytania, „czy lepszymi chrześcijanami niż dzisiejsi, choć-
by «letni», ale uczciwi wśród chrześcijan, byli ci, którzy walczyli w  krucjatach 
albo organizowali rzezie albigensów?”4. Nie ryzykując odpowiedzi na to pytanie, 
można powiedzieć, że były już w dziejach Kościoła okresy, w których jakaś grupa 
chrześcijan pozostawała w  swych postawach daleka od ideałów wyznaczonych 
przez Ewangelię Chrystusa. Skoro tamtych czasów nie nazywano postchrześci-
jaństwem, to może należałoby się – zgodnie z postulatem Kołakowskiego – po-
wstrzymać od mówienia o nastaniu po-chrześcijaństwa w dzisiejszej kulturze za-
chodniej. Trzeba by tak zrobić zwłaszcza wtedy, gdy uwzględni się wskazane przez 
Kołakowskiego kryterium prawdziwości chrześcijaństwa, jakim jest pozostawa-
nie ciągle w  świecie zachodnim takich chrześcijan, których można by określić 

2 L. Kołakowski, «Czy już w  po-chrześcijańskim czasie żyjemy?», w: L. Kołakowski, Kościół 
w krainie wolności. O Janie Pawle II, Kościele i chrześcijaństwie (Kraków 2011) 60.
3 L. Kołakowski, «Czy już w po-chrześcijańskim czasie żyjemy?», 68.
4 L. Kołakowski, «Czy już w po-chrześcijańskim czasie żyjemy?», 67.
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mianem „ludzi piątego rozdziału Ewangelii Mateusza”. Dopóki tacy są, nawet jeśli 
nie są w większości, chrześcijaństwo jest ciągle żywe5.

Przedstawione wyżej stanowisko Kołakowskiego jest raczej odosobnione. 
Wielu analityków kultury zachodniej w  odróżnieniu od niego określa ją jako 
postchrześcijańską, a  czasy, w  których żyjemy, nazywa postchrześcijaństwem. 
Argumentem uzasadniającym taki pogląd może być m.in. fakt, że są w naszym 
społeczeństwie ludzie, którzy za postchrześcijan siebie uważają. Świadczy o tym 
na przykład wywiad udzielony „Gazecie Wyborczej” przez znanego opozycjonistę 
Kornela Morawieckiego noszący znamienny tytuł: „My, postchrześcijanie”6. Pos-
tchrześcijaństwo jest zjawiskiem złożonym i  trudnym do zdefiniowania7. Próbę 
scharakteryzowania go podjął Sebastian Gałecki po przebadaniu poglądów kilku-
nastu filozofów, teologów, socjologów i historyków, którzy zajmowali się w swych 
naukowych dociekaniach tym współczesnym fenomenem kulturowym8.

Postchrześcijaństwo sytuowane jest zwykle we współczesnym nurcie myślo-
wym zwanym postmodernizmem. Widzi się jego zależność od zasadniczych idei 
postmodernistycznych, którymi są zmienność, relatywizm, „płynność” znaczeń 
i wartości, dekonstrukcja zastanej rzeczywistości, kwestionowanie jakiegokolwiek 
ładu i możliwego do ustalenia celu istnienia świata i  człowieka. Zygmunt Bau-
man, uznawany wbrew sobie za reprezentanta postnowoczesności, twórca kon-
cepcji „płynnej nowoczesności”, pisze, że

życie w  epoce płynnej nowoczesności przypomina codziennie o  powszechnej 
przemijalności wszystkiego bez wyjątku. Nie ma na świecie niczego trwałego […]. 
Nic nie jest absolutnie konieczne, nic nie jest niezastąpione. […]. Żaden krok i żaden 
wybór nie są ostateczne i nieodwołalne. Żadne zobowiązanie nie trwa na tyle długo, 
by nie można się było z niego wycofać9.

Wypowiedzi Baumana są radyklanym podważeniem poglądów, które przy-
wiązane są do tradycyjnego paradygmatu ontologiczno-epistemologicznego. 
Fundamentem tego ostatniego jest metafizyka budująca stabilne podstawy dla 

5 L. Kołakowski, «Czy już w po-chrześcijańskim czasie żyjemy?», 68.
6 K. Morawiecki, «My – postchrześcijanie», w: http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,19281322,kor-
nel-morawiecki-my-postchrzescijanie.html [22.03.2018].
7 Por. S. Murray, Nackter Glaube. Christsein in einer nachchristlichen Welt (Schwarzenfeld 2014) 49.
8 S. Gałecki, «Postchrześcijaństwo – idea czy rzeczywistość», Veritati et Caritati (4; 2015) 481-513.
9 Z. Bauman, Życie na przemiał (Kraków 2006) 152-153. Por. M. Urbaniak, «Gorzki posmak 
płynnej nowoczesności. Wybrane zagadnienia z filozofii społecznej Zygmunta Baumana», Kwar-
talnik Naukowy Uczelni Vistula (4; 2014) 6-8.
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rozumienia otaczającej człowieka rzeczywistości oraz racjonalność poznania 
zmierzającego do odkrycia obiektywnej prawdy i  konstruowania teleologicz-
nych modeli ludzkiego świata. Ponowoczesność w  późniejszej fazie swojego 
rozwoju nieco złagodziła radykalną krytykę tradycyjnej ontologii i  epistemo-
logii. Uznała potrzebę wskazania pewnych przynajmniej orientacyjnych punk-
tów oparcia dla rozumienia świata i poruszania się w nim. Nie domaga się już 
całkowitego odrzucenia racjonalności i dopuszcza coś, co można nazwać racjo-
nalnością osłabioną (il pensiero debole)10. Nie zrezygnowała jednak do końca 
z przekonania, że trzeba

Pogodzić się z życiem w warunkach permanentnej i nieuleczalnej niepewności; z ży-
ciem w obliczu nieograniczonej liczby konkurujących ze sobą form życia, nie będą-
cych w stanie dowieść, że ich roszczenia do pierwszeństwa oparte są na czymś solid-
niejszym i bardziej wiążącym niż ich własne, historycznie ukształtowane konwencje11.

W tę racjonalną niepewność, w świat, w którym brakuje solidnie uzasadnio-
nej formy życia, w rzeczywistość opartą wyłącznie na tymczasowej, nieustannie 
zmieniającej się konwencji wpisuje się postchrześcijaństwo. Odwraca się ono od 
chrześcijańskiej tradycji, która dążyła do oparcia treści wiary na niezmiennym 
fundamencie filozoficzno-teologicznym i ujęcia ich w precyzyjne, jednoznaczne 
i trwałe formuły językowe. Postchrześcijaństwo uważa, że każde zdanie, zwłasz-
cza zawierające treści religijne, wyraża sąd wynikający z poznania, które nie daje 
całkowitej pewności. Uzyskiwana wiedza jest niepewna, jest „wiedzą słabą”. Stąd 
należy zgodzić się z możliwością formułowania odmiennych a jednocześnie rów-
noważnych sądów w  odniesieniu do tej samej rzeczywistości religijnej będącej 
przedmiotem poznania. Wypowiedzi religijne, które były aktualne w przeszłości, 
nie muszą być obowiązujące dziś, w  nowych uwarunkowaniach kulturowych. 
Zmienione okoliczności i nowe sytuacje każą poddawać reinterpretacji tradycyj-
ne ujęcia i dostosowywać je ciągle na nowo do podlegającym nieustannym prze-
mianom oczekiwań współczesnego człowieka. Przy czym nowe sposoby przedsta-
wiania treści wiary nie muszą być kontynuacją tego, co było, ale oznaczać mogą 
radykalne zerwanie z przeszłością12.

10 G. Vattimo, «Dialektyka, różnica, myśl słaba», Teksty Drugie (5; 2003) 124-136; R. Rorty, 
«Pragmatyzm i filozofia post-nietzscheańska», w: R. Nycz, Postmodernizm. Antologia przekładów 
(Kraków 1998) 127.
11 Z. Bauman, Prawodawcy i tłumacze (Warszawa 1998) 155-156. Por. A. Burzyńska, «Od metafi-
zyki do etyki», Teksty Drugie (1-2; 2002) 73-74, 64-66.
12 H.U. v. Balthasar, Teodramatyka, t. 2/1 (Kraków 2006) 409-410; S. Gałecki, «Postchrześcijańst-
wo – idea czy rzeczywistość», 497-499.
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Płynność” i zmienność dotyczy zarówno treści wiary, jak i wynikających z nich 
zasad moralnych. Akceptacja nietrwałości i ulotności w opisie tego, w co chrze-
ścijanin wierzy, przenosi się na relatywne podejście do moralności. Brak trwałego, 
filozoficznie i teologicznie uzasadnionego fundamentu podbudowującego chrze-
ścijańską wiarę prowadzi do uzależnienia norm moralnych od konwencji będącej 
niejednokrotnie wynikiem doraźnych potrzeb jakiejś grupy społecznej. Rezygna-
cja z  niezmiennych, obiektywnych wartości sprawia, że decyzji moralnych nie 
można już opierać na solidnie uzasadnionych normach. Nieistnienie tego rodzaju 
norm utrudnia stworzenie zwartego systemu moralnego będącego podstawą dla 
stabilnych i  spójnych struktur społecznych. Pozostają jedynie fragmentaryczne 
intuicje moralne. Człowiek, który przestaje funkcjonować w utrwalonym syste-
mie moralnym w wymiarze indywidulanym i społecznym, pozbawiony jest wzor-
ców, do których mógłby odnieść swoje plany i decyzje życiowe13.

Zrelatywizowanie interpretacji treści wiary i norm moralnych jest w postchrze-
ścijaństwie konsekwencją zsekularyzowania chrześcijaństwa. Zostało ono pozba-
wione sacrum. Przejawem takiego podejścia do chrześcijaństwa jest na przykład 
wyjaśnianie indywidualnych i zbiorowych doświadczeń religijnych wyłącznie na 
płaszczyźnie psychologiczno-socjologicznej; traktowanie Biblii i innych tekstów 
religijnych jako dzieł literackich czy spojrzenie na dzieła sztuki religijnej jedynie 
z  perspektywy estetycznej. Chrześcijaństwo nie posiada już swej wyjątkowości 
wypływającej z jego sakralnego charakteru. Jest co najwyżej jednym z wielu świa-
topoglądów, systemów myślowych, zjawisk kulturowych czy ruchów społecznych 
obecnych w szerokiej i bogatej ofercie proponowanej przez dzisiejszy świat. W tej 
ofercie nie wyróżnia się ono dla postchrześcijanina niczym nadzwyczajnym. 
A może nawet być postrzegane jako balast odziedziczony po epoce chrześcijań-
skiej, którego trudno się pozbyć, bo jest głęboko zakorzeniony we współczesnej 
mentalności i życiu społeczno-kulturowym w wielorakiej postaci14.

Człowiek postchrześcijański staje w tej sytuacji wobec wyboru jednej z wie-
lu równorzędnych propozycji światopoglądowych oferowanych przez ponowo-
czesną rzeczywistość. Można sądzić, że w  swym wyborze zastanawia się, który 
z  światopoglądów najtrafniej odpowiada na fundamentalne pytania dotyczące 
ludzkiej egzystencji: skąd pochodzimy? kim jesteśmy? dokąd zmierzamy? Ale 
niekoniecznie tak musi być. Niektóre współczesne nurty myślowe uznały bowiem 
stawianie tego typu pytań za nieuzasadnione, ponieważ według nich nie da się 
znaleźć na nie sensownej odpowiedzi. Próby przedstawiania argumentacji o po-
trzebie nieustannego konfrontowania się z tymi pytaniami odbierane są niechęt-

13 S. Gałecki, «Postchrześcijaństwo – idea czy rzeczywistość», 499.
14 S. Gałecki, «Postchrześcijaństwo – idea czy rzeczywistość», 504-506.
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nie i podejrzliwie przez postchrześcijanina, który widzi w nich chęć wywierania 
intelektualnej presji i ograniczania wolności będącej dla niego podstawową war-
tością. Z jeszcze większą rezerwą i nieufnością odnosi się on do proponowanych 
przez chrześcijaństwo odpowiedzi na podstawowe egzystencjalne pytania doty-
czące sensu istnienia człowieka i świata. Postchrześcijaństwo, stojąc na stanowisku 
braku możliwości uzyskania niepodważalnej i pewnej wiedzy bądź posiadania co 
najwyżej „wiedzy słabej”, nie jest w stanie przyjąć chrześcijaństwa dogmatyczne-
go ujmującego swoje tezy w postaci sądów, odznaczających się względnie wyso-
kim stopniem pewności, bo opartych na metafizyczno-teologicznym dyskursie. 
Postchrześcijaninowi trudno te sądy zaakceptować, ponieważ noszą znamiona 
jednoznacznych i definitywnych rozstrzygnięć. Dla „płynnej” mentalności pos-
tchrześcijańskiej takie sądy są mało wartościowe15.

Stosunek postchrześcijaństwa do chrześcijaństwa określa się czasem mianem 
fasadowości, pozorności czy formalizmu. Postchrześcijanie zachowują bowiem 
pewne chrześcijańskie tradycje, rezygnując jednak z sakralnych treści, które były 
ich genezą i  których są wyrazem. Składają prezenty z  okazji św. Mikołaja, sta-
wiają choinki, spożywają wigilię, przychodzą święcić pokarmy w Wielką Sobotę, 
ale wszystko to jest dla nich już wyłącznie świeckim zwyczajem nieposiadającym 
żadnego znaczenia religijnego. To wyraz pewnej kultury, w której żyją, a nie ozna-
ka religijności, która w chrześcijaństwie wypowiada się poprzez te zwyczaje. No-
szą też symbole religijne, wieszają różańce w samochodach, odwołują się do krzy-
ża, ale czynią to ze względów estetycznych, magicznych, a czasem politycznych. 
Symbole chrześcijańskie są u nich pozbawione chrześcijańskich treści16.

Odcięcie się od tradycyjnego rozumienia chrześcijańskiej wiary, „płynność”, 
zmienność i relatywizm w podejściu do treści wiary i norm moralnych czy wresz-
cie formalne tylko przywiązanie do symboli i  zwyczajów religijnych to, jak się 
uważa, podstawowe cechy charakterystyczne postchrześcijaństwa.

3. Chrześcijaństwo wobec postchrześcijaństwa

W  dyskusji z  tak rozumianym postchrześcijaństwem chrześcijanie przyjmują 
dwojaką postawę. Pierwsza widzi w postchrześcijaństwie zagrożenie dla chrze-
ścijańskiej ortodoksji. Wchodzenie w kontakt z postchrześcijaństwem daje bar-
dzo nikłe szanse na to, że postchrześcijanie staną się na powrót prawdziwymi 

15 S.J. Grenz, «Christian Integrity in a Postmodern World», Vox Evangelica (27; 1997) 22. Por. S. 
Gałecki, «Postchrześcijaństwo – idea czy rzeczywistość», 505.
16 T. Merton, Pokój w erze postchrześcijańskiej (Kraków 2006) 154; S. Gałecki, «Postchrześcijańst-
wo – idea czy rzeczywistość», 486, 508.
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wyznawcami Chrystusa. Zwolennicy takich poglądów uważają, że istnieje dużo 
większe prawdopodobieństwo, że chrześcijanie, wkraczając w  świat postchrze-
ścijaństwa, nie zmienią niczego w mentalności postchrześcijan, sami natomiast 
ulegną kuszącym współczesnego człowieka postawom zbyt liberalnym i  relaty-
wistycznym. W uzasadnianiu swojego stanowiska powołują się na doświadcze-
nia Kościoła po Soborze Watykańskim II, w szczególności na soborową zachętę, 
a  nawet przynaglenie do otwarcia się Kościoła na dialog z  innymi Kościołami 
i wspólnotami chrześcijańskimi, z  judaizmem i religiami pozachrześcijańskimi, 
a  także środowiskami areligijnymi i  ateistycznymi. Twierdzą, że dialog Kościo-
ła z niekatolikami nie przyniósł oczekiwanych efektów w postaci pozyskania ich 
dla Kościoła. Doprowadził natomiast do przeciwnego skutku: rozmyciu uległy 
granice prawowierności katolickiej, zrelatywizowane zostały normy doktrynalne, 
moralne, liturgiczne. Dialog posoborowy zamiast zwrócić niekatolików w stronę 
Kościoła, rozluźnił więzi katolików z Kościołem, a nawet wielu z nich odwiódł 
od niego. Katolicy żywiący takie przekonania są przeciwni otwarciu się chrześci-
jan na postchrześcijaństwo. Należałoby raczej wysokim murem zabezpieczyć się 
przed zgubnymi wpływami idei szerzonych przez postchrześcijan i  strzec orto-
doksji Kościoła katolickiego17. Takich poglądów nie da się jednak w żaden sposób 
pogodzić z  całą, sięgającą zasadniczego przesłania Ewangelii i  czasów apostol-
skich tradycją Kościoła. Jest oczywiste, że gdyby uczniowie Chrystusa przyjęli po-
stawę zamknięcia się we własnym środowisku, orędzie Chrystusa nie dotarłoby 
do „wszelkiego stworzenia” (Mk 16,15), nie dosięgłoby „krańców ziemi” (Dz 1,8) 
i nie towarzyszyłoby ludziom „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 
28,20).

Stanowisko przeciwne do postawy zamknięcia reprezentują wszyscy, którzy 
żyją w Kościele duchem Soboru Watykańskiego II. Zwracają uwagę, że zdarzają-
ce się niepowodzenia w dialogu Kościoła ze światem wypływają nie tyle z atrak-
cyjności poglądów głoszonych przez środowiska pozakościelne, co z osłabienia 
u chrześcijan własnej tożsamości, a co za tym idzie z braku gorliwości misyjnej, 
która jest niezbywalnym elementem chrześcijańskiej postawy. „Kościół pielgrzy-
mujący jest misyjny ze swej natury” uczy Sobór Watykański II18. Stąd też ludzie 
Kościoła wtedy prawdziwie żyją Kościołem Chrystusa, utożsamiają się z nim, kie-
dy pozwalają, by Chrystus napełnił ich aż do głębi serc swoim Duchem. Przenik-
nięci Duchem Chrystusa i prowadzeni przez Niego będą w stanie wyjść do świata, 
by ukazać mu niezwykłość Chrystusowej Ewangelii. Chrześcijanie będą zdolni do 

17 P. Kaznowski, «Christianitas a kultura postchrześcijańska», w: christianitas.org/news/christi-
anitas-kultura-postchrzescijanska/ [18.04.2018].
18 Sobór Watykański II, Dekret o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes divinitus (Roma 1965) nr 2.
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aktywności misyjnej na wzór pierwszych uczniów Chrystusa, kiedy tak jak oni 
otworzą się na Ducha Świętego, którego Chrystus nieustannie posyła swojemu 
Kościołowi. Przepełnionych Duchem Chrystusa głosicieli Ewangelii sobór zachę-
ca, by poznali tych, „wśród których żyją, i niech z nimi przebywają w taki sposób, 
aby sami w  szczerym i  cierpliwym dialogu uczyli się, jakiego bogactwa szczo-
dry Bóg udzielił narodom; równocześnie zaś niech próbują to bogactwo oświe-
cić światłem ewangelicznym, a  także wyzwolić i podporządkować władzy Boga 
Zbawcy”19. Zgodnie z tą wypowiedzią soborową otwarci na świat i wychodzący do 
świata chrześcijanie w pierwszym etapie dialogu ze światem odkrywają elementy 
dobra i prawdy, którymi Bóg obdarza nie tylko chrześcijaństwo, ale także wszyst-
ko, co jest poza nim. Dostrzeżenie ich jest budowaniem mostów, które otwierają 
drogi do nawiązania pozytywnych relacji z wszystkimi, którzy inaczej niż chrze-
ścijanie wierzą oraz inaczej pojmują człowieka i otaczającą go rzeczywistość. Do-
piero w drugim etapie dialogu chrześcijanin podejmuje próbę ukazania związków 
między dobrem i prawdą obecnymi w świecie pozachrześcijańskim a Ewangelią.

Wskazane przez sobór sposoby obecności chrześcijaństwa we współczesnym 
świecie i odnoszenia się chrześcijan do wszystkiego, co poza chrześcijaństwem, 
przenieść trzeba na relacje chrześcijaństwa do postchrześcijaństwa. Nie do po-
godzenia z  zaleceniami soboru byłaby postawa obojętna czy niechętna wobec 
postchrześcijaństwa. Duch soboru jest duchem dialogu, także z postchrześcijań-
stwem. W soborowym otwarciu się na postchrześcijaństwo niezbędne będzie naj-
pierw uwzględnienie przyczyn powstania postchrześcijaństwa. Zastanowienia się 
nad tym, czy sam Kościół nie sprowokował odwrócenia się od niego wielu chrze-
ścijan. Kolejnym etapem refleksji będzie próba przedstawienia takiej aktywności 
Kościoła, która jest w stanie zbliżyć postchrześcijan do Kościoła.

4. Jaki Kościół w dialogu z postchrześcijaństwem?

Analiza pojawiania się fenomenu postchrześcijaństwa pozwala na stwierdzenie, 
że jednym z jego powodów są przebiegające w Kościele przez wieki procesy, które 
nazywane są przekształcaniem się Kościoła Piotrowego w konstantyński. Użyte 
w opisie tych przemian sformułowania Kościół Piotrowy i Kościół Konstantyna są 
nawiązaniem do wypowiedzi Jana XXIII. Uznał on, że nadszedł czas, by „strząsnąć 
pył cesarstwa, który od czasów Konstantyna osiadł na tronie św. Piotra”20. Ujęte 
w  tej obrazowej wypowiedzi stopniowe przeobrażanie się Kościoła Piotrowego 

19 Sobór Watykański II, Dekret o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes divinitus, nr 11.
20 Cyt. za: Y. Congar, O Kościół służebny i ubogi (Kraków 2000) 125.
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w Kościół Konstantyna nieco szerzej opisuje emerytowany papież Benedykt XVI. 
Zauważa, że w  swych początkach Kościół tworzyli ludzie, którzy bardzo świa-
domie wybierali wiarę w procesie nawrócenia. Stanowili oni mniejszość wobec 
czasem wrogiego im niechrześcijańskiego świata. Z upływem czasu chrześcijań-
stwo uzyskuje status jedynej religii państwowej i powoli staje się większością tak, 
że w średniowieczu Kościół i świat można już z sobą utożsamić. Cały ówczesny 
świat jest chrześcijański. Sytuacja ta sprzyja wielostronnemu rozwojowi chrze-
ścijaństwa i jego obecności we wszystkich sferach życia prywatnego i publiczne-
go. Jednocześnie jest dla niego zagrożeniem, które polega na przeżywaniu przez 
niektórych chrześcijan swej wiary nie zawsze w wymiarze religijnym, ale coraz 
częściej społeczno-politycznym. Według Benedykta XVI Kościół pierwszych wie-
ków „pozostawał wspólnotą przekonanych osób, które wzięły na siebie określoną 
duchową decyzję i tym różniły się od innych, którzy z jej podjęcia zrezygnowa-
li”. Od średniowiecza „bycie chrześcijaninem przestało być właściwie własnym 
stanowiskiem, a raczej polityczno-kulturową wytyczną”21. Chrystianizacja świata 
przyniosła w konsekwencji przenikanie do wspólnoty kościelnej świeckich struk-
tur politycznych, administracyjnych i kulturowych. Z kolei rzeczywistość świecka 
utraciła w  dużej mierze swą autonomię i  została uzależniona od instytucji ko-
ścielnych. Na dłuższą metę okazało się to zgubne zarówno dla Kościoła, jak i dla 
świata.

Wpływy świeckie na działania misyjne Kościoła w sposób bodaj najbardziej 
spektakularny uwidoczniły się w przeniesieniu nazewnictwa funkcjonującego we 
władzach państwowych i sposobu działania tych władz na posługę pasterską. Jan 
XXIII nie bez powodów mówił o „pyle cesarstwa, który od czasów Konstantyna 
osiadł na tronie św. Piotra”. Przykładem może być przyjęcie przez papieży tytułu 
Pontifex Maximus. W starożytnym Rzymie przysługiwał on najpierw najwyższe-
mu rangą kapłanowi, od Juliusza Cezara do Gracjana nosili go rzymscy impera-
torzy, a od V wieku przyjmują go biskupi Rzymu. Dziś podawany jest oficjalnie 
w dokumentach rzymskich w formie Summus Pontifex Ecclesiae Universalis bądź 
w skrócie Summus Pontifex. Obok tego oficjalnego tytułu od starożytności aż po 
czasy współczesne tytuł Pontifex Maximus w odniesieniu do papieży pojawia się 
w inskrypcjach na budynkach, monetach czy medalach watykańskich22. Wydaje 
się, iż rzeczą ważniejszą od tytułów było stopniowe upodobnianie pełnienia jakieś 
misji w Kościele do administrowania na wzór urzędników państwowych. Kapłani 
często z pasterzy wzorujących się na Chrystusowym posługiwaniu stają się za-

21 Benedykt XVI, «Neopoganie i Kościół», w: Benedykt XVI, Ostatnie rozmowy (Kraków 2016) 
297-299.
22 J. Daniélou, H.I. Marrou, Historia Kościoła, t. 1 (Warszawa 1984) 227; L. Trzcionkowski, «Pon-
tifex Maximus», w: E. Gigilewicz, Encyklopedia katolicka, t. 15 (Lublin 2011) 1405-1406.
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rządcami parafii, biskupi i  papieże – monarchami i  hierarchami stanowiącymi 
monarchiczno-hierarchiczną strukturę Kościoła. A  kuria rzymska funkcjonuje 
jako administracja państwa papieskiego23.

Jednym ze skutków tego długiego procesu przemian w Kościele symbolicznie 
określanego jako przejście od Kościoła Piotrowego do konstantyńskiego była kle-
rykalizacja. W jej efekcie świeccy sprowadzeni zostali do biernych obiektów ak-
tywności duchownych. Łatwo to zauważyć na przykładzie określenia Kościół na-
uczający i Kościół słuchający. To tradycyjne przedsoborowe sformułowanie wcale 
nie poszło w niepamięć. Wystarczy wejść do internetu, by się przekonać, że ciągle 
są zwolennicy sprowadzenia wiernych do roli bezwolnych słuchaczy tego, co mają 
im do powiedzenia duchowni, posiadający monopol na autorytatywne nauczanie 
w Kościele. Liczne portale propagują tego rodzaju postawy.

Jak bardzo mogą być one szkodliwe dla Kościoła, pokazuje dramatyczna sytu-
acja chrześcijaństwa w Kanadzie. Portal Radia Watykańskiego przytacza wypo-
wiedź ks. Marca Pelchata, wikariusza generalnego francuskojęzycznej archidiece-
zji Quebec o gwałtownym zmniejszaniu się liczby wspólnot wierzących. Główną 
przyczynę tego stanu rzeczy widzi ks. Pelchat w  „tamtejszym stylu duszpaster-
stwa, w którym wierni byli jedynie widzami i konsumentami”24.

Refleksja nad współczesnym kształtem Kościoła i  próba konfrontowania go 
z obrazem Kościoła Chrystusa, który wyłania się z początków chrześcijaństwa, 
pozwala dostrzec w  nim elementy, które obce były Tradycji apostolskiej. Może 
właśnie cechy Kościoła, którymi obrósł przez wieki, a które nie zostały zamierzone 
przez Chrystusa stojącego u jego początku, odwiodły od niego w ostatnich dzie-
sięcioleciach wielu chrześcijan. Można powiedzieć, że w  licznych przypadkach 
odcięli się oni od Kościoła, który w ich przeświadczeniu przestał być Kościołem 
Chrystusa, a  stał się polityczno-społeczną organizacją wyposażoną w rozbudo-
wany aparat administracyjny funkcjonujący zgodnie z  szczegółowo opracowa-
nym systemem przepisów prawnych. Zgodzić się chyba trzeba z opinią, że jedną 
z poważnych przyczyn pojawienia się fenomenu postchrześcijaństwa jest obecny 
organizacyjny kształt Kościoła oraz niedostatki w jego duszpasterskiej aktywno-
ści rozmijającej się z oczekiwaniami wiernych. Chcąc postchrześcijan odzyskać 
i wprowadzić na powrót do Kościoła, należałoby oczyścić go od wszystkiego, co 
przykrywa zbawczą obecność Chrystusa w Jego Kościele i nadać mu dostosowaną 
do dzisiejszych czasów Chrystusową i apostolską postać, tak by mógł być wyraź-
niejszym znakiem zbawczej obecności Boga w świecie.

23 Y. Congar, O Kościół służebny i ubogi, 64-65.
24 «Kościół w Quebeku w rozsypce czas na misję», w: http://pl.radiovaticana.va/news/2018/04/05/
ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_w_quebeku_w_rozsypce,_czas_na_misj%C4%99/1369843 
[12.04.2018].
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Cechą Kościoła, która czyni go najłatwiej dostrzegalnym znakiem Chrystusa 
dla świata, jest jego służebny charakter. Jest tak dlatego, że służenie innym lu-
dziom, pozostawanie stale do ich dyspozycji stanowi zasadniczą treść życia Jezu-
sa, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako 
okup za wielu” (Mk 10,45). Jak służenie ludziom wypełniło do końca życie Jezusa, 
tak powinno ono też być podstawowym elementem życia Kościoła. Wspólnota 
kościelna o tyle jest Kościołem Chrystusa, o ile służy ludziom.

Papież Franciszek powtarza stale, że Kościół ma służyć przede wszystkim lu-
dziom ubogim, potrzebującym. Opcja na rzecz ubogich należy do fundamental-
nych zadań Kościoła. Wynika to z jej uzasadnienia, które jest przede wszystkim 
teologiczne, a  dopiero na drugim miejscu kulturowe, socjologiczne, polityczne 
czy filozoficzne. Cała historia zbawienia pokazuje, że – jak pisze papież – „W ser-
cu Boga jest szczególne miejsce dla ubogich”. Wyrazem tej serdecznej miłości 
Boga do ubogich jest misja Jego Syna, który mówi o sobie, że został posłany, aby 
„ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrze-
nie” (Łk 4,18). Syn Boży swą więź z ubogimi wypowiada nie tylko we wskazaniu 
ich jako celu swej misji, ale w życiowym zjednoczeniu z nimi. Zbawcze bogactwo 
i skuteczność Jego misji wyrastały z faktu, że sam stał się ubogim (por. 2Kor 8,9). 
Przyjęcie przez Chrystusa postaci ubogiego sługi jest dla papieża Franciszka argu-
mentem, żeby także Kościół stał się ubogi. Kościół okaże się w dzisiejszym świecie 
wspólnotą Chrystusa wtedy, kiedy nie tylko obierze opcję na rzecz ubogich, ale za 
wzorem Chrystusa sam stanie się ubogi25. Postchrześcijańskiemu światu potrzeb-
ny jest Kościół służebny i ubogi26.

Potrzebny jest też Kościół, który wbrew szerzonym ideom powszechnej płyn-
ności, zmienności i relatywizmu, tak bliskim postchrześcijaństwu, będzie bronił 
istnienia rzeczywistości absolutnej, niezmiennej i ostatecznej. Będzie opowiadał 
się za tymi poglądami w filozofii, które nie uciekają od problemów metafizycznych 
i  stawiania pytań w  rodzaju: na czym polega istnienie? dlaczego istnieje świat, 
choć mógłby nie istnieć? co jest podstawą i przyczyną istnienia całej rzeczywi-
stości? ku czemu zmierza wszechświat? Próby odpowiedzi na te pytania stwarzają 
solidny fundament, na którym oprzeć można poszukiwania całościowego i osta-
tecznego sensu ludzkiej egzystencji27. Istotnym elementem tych poszukiwań jest 
podejście do świata wartości. Kościół będzie zawsze sprzeciwiał się subiektywi-
zmowi i relatywizmowi aksjologicznemu, a będzie się opowiadał za obiektywnym 

25 Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (Roma 2013) nr 186-216.
26 Por. Y. Congar, O Kościół służebny i ubogi; P. Kohlgraf, Nur eine dienende Kirche dient der Welt. 
Yves Congars Beitrag für eine glaubwürdige Kirche (Ostfildern 2015).
27 Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio (Roma 1998) nr 81-86.
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istnieniem świata wartości, który jest człowiekowi dany i przez niego odkrywa-
ny, a nie dowolnie kształtowany w zależności od sytuacji życiowej. Stanowisko 
Kościoła wobec pytań metafizycznych i aksjologicznych związane jest ściśle z ro-
zumieniem prawdy i możliwości jej poznania. W rozstrzyganiu tych zagadnień 
Kościół przyjmuje tradycyjne pojmowanie prawdy, zgodnie z którym prawdziwe 
jest to, co „z konieczności jest prawdziwe zawsze i jest prawdziwe w sensie, iż po-
wiada, że tak właśnie jest, że taka jest rzeczywistość, niezależnie od naszych aktów 
poznawczych, od kultury, od historii, od biologii”28. Obiektywnemu rozumieniu 
prawdy towarzyszy przeświadczenie o możliwości poznania prawdy przez czło-
wieka. Sobór Watykański II ujmuje to w słowach: „Umysł bowiem nie ogranicza 
się do zajmowania samymi zjawiskami, lecz jest zdolny docierać z pewnością do 
poznawalnej rozumowo rzeczywistości […]” (KDK 15)29.

Postchrześcijaństwo jest fenomenem bogatym i wielowymiarowym. Zawiera 
elementy myślenia postmodernistycznego, jest zdystansowane wobec chrześci-
jańskiej tradycji, skłonne przyjmować symbole, postawy i zwyczaje chrześcijań-
skie, ale bez treści, które chrześcijaństwo w te symbole, postawy i tradycje wkłada. 
Zamierzając nawiązać dialog z postchrześcijaństwem, chrześcijanin chce mu za-
proponować Kościół, który ma być służebny i ubogi, by stać się dla świata wyraź-
nym znakiem Chrystusa sługi. Staje też zdecydowanie na stanowisku obiektywne-
go charakteru prawdy i dobra, które mogą być przez człowieka jako takie poznane 
i położone jako fundament do budowania życia posiadającego racjonalnie uza-
sadniony sens.
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Summary

According to many, contemporary world is post-Christian. What is characteristic for the world 
in such state is rejection of traditional understanding of Christian faith, “fluidity”, changeability 
and relativism in relation to the content of the dogmas of faith and moral norms or merely formal 
attachment to religious symbols and customs. Headed by the attitude of openness and dialogue, 
the Christian first reflects on the causes of progressing departing Christians from the Church and 
their taking on post-Christian attitude. Among these causes, bending to postmodern thought and 
significant presence of “Constatine’s Church” i  “Peter’s Church” are mentioned. Being aware of 
these problems, contemporary Christian aims at presenting advantages of metaphysical thinking 
as the basis for the content of dogmas of faith and moral teaching in most justified way. He also 
seeks the ways of departing from the Church seen as institution that is legally and administratively 
well organized and promoting the Church as the community of God and people penetrated by the 
spirit of the Gospel.

Keywords:  Christianity; post-Christianity; dialogue; “Peter’s Church”, “Constatine’s Church” 
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Praktyka pojedynku w II Rzeczpospolitej na tle 
prawa karnego i kanonicznego
Duel in the Second Polish Republic in context of canon 
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Abstrakt

Zwyczaj stosowania pojedynku jako środka dowodowego miał w okresie międzywojennej Polski 
ogromny wpływ na rozwiązywanie sporów między ludźmi. Było to związane z odwieczną prak-
tyką, której źródeł należy szukać jeszcze w starożytności, która pomimo zwalczania przez władze 
świeckie i kościelne pozostała silna aż do połowy XX wieku. Pochodząca ze wczesnego średnio-
wiecza zgoda władz i akceptacja społeczna ordaliów wytworzyły niezwykle silną praktykę stoso-
wania pojedynku, uznawaną za święte prawo o charakterze powszechnym. Wpływ zadośćuczy-
nienia orężnego, czy szerzej postępowania honorowego, na relacje międzyludzkie pozostał jednak 
silny do dziś, przynajmniej w niektórych grupach społecznych.

Słowa kluczowe:  pojedynek; prawo zwyczajowe; dwudziestolecie międzywojenne; postępowanie 
honorowe; kultura wysoka

1. Wprowadzenie

Kiedy Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej uchwalił w roku 1969 nowy kodeks 
karny, z polskiego porządku prawnego została usunięta sankcja karna za udział 
w pojedynku, a nawet za zadanie podczas niego śmiertelnych obrażeń. Nie był to 
bynajmniej skutek milczącego wyrażenia zgody na takie zachowanie, a element 

1 Mgr Adrian Durys, doktorant na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, e-mail: 
a.adriandurys@gmail.com, ORCID: 0000-0003-2229-5826.
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usankcjonowania światopoglądu, który został przyjęty jako ideologia państw de-
mokracji ludowej. Stan ten został utrzymany w kodeksie karnym z 1997 roku, co 
potwierdziło tendencję do zrównywania w prawach człowieka stającego w poje-
dynku z pospolitym mordercą. 

Również prawo kanoniczne odcięło się od dawnych regulacji, usuwając w ko-
deksie z  1983 roku sankcję ekskomuniki latae sententiae dla biorącego udział 
w pojedynku. Nie jest to, jak się wydaje, wynikiem złagodzenia kar kościelnych, 
ale przemilczeniem zagadnienia pojedynku czy nawet uznaniem go za niewystę-
pujący, pomimo głębokiego zakorzenienia tej praktyki w kulturze zachodniej.

W kontekście dyskusji nad przyszłym kształtem prawa karnego warto zwrócić 
uwagę na stosunek ustawodawcy świeckiego i kościelnego, ale także prawa zwy-
czajowego, do pojedynku, szczególnie pod koniec okresu, w którym udział w nim 
nosił znamię czynu zabronionego. W związku z odradzaniem się postępowania 
honorowego jako sposobu rozwiązywania sporów wydaje się zasadne rozważenie, 
w jaki sposób prawo określało relację między duelantami, ale też jak odnosiło się 
do niej społeczeństwo i praktyka stosowania prawa. Zagadnienia te są niezwykle 
istotne w kontekście pytania o zasadność ponownego uregulowania przez usta-
wodawców kwestii satysfakcji honorowej.

Różne formy pojedynku istniały w  świadomości przedstawicieli wszystkich 
stanów społecznych od starożytności. Wiele ludów wykształcało własne formy 
pojedynku, których źródłem był zwykle brak wiary w ludzką sprawiedliwość, któ-
ry implikował konieczność odwołania się do bóstwa. W  ten sposób pierwotne 
formy pojedynku sądowego powstały niezależnie wśród ludów z dorzecza Tygry-
su i Eufratu oraz basenu Morza Śródziemnego, ale także Słowian i Germanów2. 
Następnie przeniknęły one do pozostałej po Imperium Romanum kultury euro-
pejskiej, w której przechodziły przez kolejne formy, coraz mniej zabójcze i bar-
dziej sprawiedliwe.

W okresie średniowiecza pojedynek, rozumiany jako sąd Boży, stał się materiałem 
dowodowym w postępowaniu judykacyjnym. Stosowanie go wynikało z przekona-
nia, że Bóg wesprze osobę zeznającą prawdę i pozwoli jej przejść bez szwanku przez 
przygotowaną próbę. Śladów takiej praktyki doszukiwano się również w  Prawie 
Mojżeszowym, które wprowadzało próbę czystości, stosowaną w celu potwierdze-
nia zarzutu cudzołóstwa (Lb 5,11-31). Metody i formy przeprowadzania pojedynku 
sądowego zostały znacznie rozwinięte w porównaniu ze starożytnością. Stosowano, 
szczególnie wśród rycerstwa, stanięcie naprzeciwko siebie z bronią w ręku, ale także 
próby wody, ognia czy rozpalonego żelaza3. Bardziej światłe umysły musiały zda-

2 M. Golec, Pojedynki w Polsce (Warszawa 2011) 11-20.
3 T. Maciejewski, Narzędzia tortur, sądów bożych i prób czarownic (Koszalin 1997) 108-112.
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wać sobie sprawę z licznych wad stosowania takich dowodów w procesie sądowym, 
w związku z czym od pełnego średniowiecza odchodzono od podobnych praktyk.

Ostatecznie między XVII a XIX wiekiem ukształtowało się rozumienie poje-
dynku –zadośćuczynienia orężnego – jako środka dowodowego w postępowaniu 
honorowym (ale nie sądowym). Stanowił on dowód oczyszczający zupełny i był 
najsilniejszym sposobem udowadniania faktów. Ta konstrukcja oparta była na za-
łożeniu, że jeżeli ktoś jest w stanie zaryzykować życie dla honoru, to nie naruszył-
by go dla żadnej innej wartości4. Problemy sprawia jednak definicja pojedynku. 
Według najbardziej popularnej jest on „walką dwóch osób honorowych, prowa-
dzoną bronią równą a zabójczą, pod z góry umówionymi warunkami, w obec-
ności zastępców i kierownika walki, podjętą dobrowolnie, za sprawą prywatną, 
ugruntowaną wyzwaniem”5. Wątpliwości budzić tu może kwestia motywacji do 
pojedynku, gdyż decyzja o nim nie musi być podjęta dobrowolnie. Występowały 
często sytuacje, w których zapadała ona pod wpływem przymusu ze strony środo-
wiska, często wbrew woli duelanta. 

Problemy definicyjne nie wpływają jednak na ogólne rozumienie pojedynku 
przyjmowane właściwie od początku XX wieku. Pojedynek w tym właśnie znacze-
niu jest przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym opracowaniu.

2. Penalizacja pojedynku

Władcy świeccy od początku zdawały sobie sprawę z problemów, które mogą ro-
dzić się z praktyki pojedynków, z których najdonioślejszym skutkiem była śmierć 
poddanych, często wykształconych i wysoko postawionych. Przyczyniało się to 
do wprowadzania ustawodawstwa zakazującego pojedynków lub przynajmniej 
regulującego ich liczbę i formę. Pierwszym aktem prawnym, który zabraniał po-
jedynków na ziemiach polskich, była konstytucja sejmowa z 1588 roku. Za złama-
nie tego zakazu groziła kara osadzenia w wieży na pół roku i zapłaty 60 grzywien6. 
Mimo kolejnych aktów prawnych występujących przeciwko temu środkowi do-
wodowemu i nakładającemu na pojedynkujących się coraz surowsze kary, był on 
chętnie stosowany do rozstrzygania sporów aż do zakończenia II wojny światowej.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku na ziemiach polskich obowiązy-
wały niezależnie od siebie trzy regulacje prawa karnego. W Galicji funkcjonowa-

4 «Akademicki kodeks honorowy», w: http://web.archive.org/web/20080404143600/http://
www.zpka.org.pl/dokumenty_kodeks.html [20.01.2019].
5 W. Boziewicz, Kodeks Honorowy. Ogólne zasady postępowania honorowego (Kraków 2012) 92.
6 Volumina legum, t. 2 (Petersburg 1859) 255.
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ła Ustawa karna z 1852 roku, uznawana już za przestarzałą i nieodpowiadającą 
ówczesnej sytuacji społecznej. W byłym zaborze pruskim obowiązującą regulację 
stanowił kodeks karny Rzeszy Niemieckiej z 1871 roku, na ziemiach, które znaj-
dowały się w Cesarstwie Rosyjskim, natomiast stosowano tzw. Kodeks Tagancewa 
z roku 1903, najbardziej nowoczesny i odpowiadający ustawodawstwu europej-
skiemu. W tej sytuacji rozważano opracowanie międzydzielnicowego prawa kar-
nego, jednak karniści zgromadzeni na VII Zjeździe Prawników i Ekonomistów 
w 1922 roku uznali, że najlepszym rozwiązaniem będzie jak najszybsze opraco-
wanie nowej ustawy karnej7. W związku z tym aż do 1 września 1932 roku, kiedy 
wszedł w życie kodeks karny wprowadzony rozporządzeniem Prezydenta Rzeczy-
pospolitej z dnia 11 lipca 1932 roku, obowiązywały na ziemiach polskich ustawy 
karne państw zaborczych.

Akty prawne niemieckie i austriackie nakładały kary już za wyzwanie na poje-
dynek. Nie przekraczały one roku więzienia, a ustawy karne wprowadzały bezkar-
ność tego czynu dla osób, które dobrowolnie odstąpiły od walki8.

Bardziej nowoczesne z  obowiązujących w  1918 roku kodeksów, niemiecki 
i rosyjski, przewidywały typ uprzywilejowany dla zranienia i zabójstwa podczas 
pojedynku. Znacznie surowiej karano tam uchybienia podczas walki, naruszenie 
jej zasad, a  także przeprowadzenie zadośćuczynienia orężnego bez udziału se-
kundantów (dla których przewidywano możliwość odstąpienia od wymierzenia 
kary). Surowiej karano także organizację pojedynku do śmierci. Kodeks Rzeszy 
przewidywał za to karę osadzenia w twierdzy od dwóch miesięcy do dwóch lat9. 
Stosunkowo surowa sankcja groziła za stanięcie do pojedynku, gdyż widełki zo-
stały w tym przypadku ustalone na 3 miesiące i 5 lat osadzenia w twierdzy, która 
to kara w wypadku spowodowania śmierci wynosiła od 2 do 5 lat. Była to jed-
nak sankcja znacznie niższa od groźby kary śmierci, która była przewidywana 
za zabójstwo. Zranienie w pojedynku nie było obwarowane szczególną sankcją, 
prawdopodobnie z powodu założenia, że obrażenia są zwyczajną konsekwencją 
zadośćuczynienia orężnego10.

W  Kodeksie Tagancewa zabicie i  ciężkie zranienie w  pojedynku zagrożone 
były karą zamknięcia w twierdzy do 4 lat, a jeżeli pojedynek miał się odbywać do 
śmierci, kara ta mogła być nałożona w maksymalnym wymiarze, czyli do 6 lat. 

7 S. Płaza, Historia Prawa w Polsce na tle porównawczym, t. 3 (Kraków 2001) 332-334.
8 Powszechna Ustawa Karna Austriacka z dnia 27 maja 1852 r., art. 159, 165; Kodeks karny Rz-
eszy Niemieckiej z dnia 15 maja 1871 r., art. 201, 204; Kodeks Karny z dnia 22 marca 1903 r., art. 
481.
9 Kodeks karny Rzeszy Niemieckiej, art. 202.
10 Kodeks karny Rzeszy Niemieckiej, art. 205-207, 211.
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Była to jednak kara znacznie niższa od grożącej za zabójstwo, która mieściła się 
w przedziale 8-15 lat ciężkiego więzienia11.

Inaczej kara za pojedynek była uregulowana w dawnym zaborze austriackim. 
Ustawa z 1852 roku odróżniała zabójstwo (za które kara mogła być wymierzona 
w postaci ciężkiego więzienia od lat 5 do 10)12 od morderstwa, czyli zabójstwa 
popełnionego z zamiarem bezpośrednim (za które groziła kara śmierci)13. Zabój-
stwo w pojedynku stanowiło typ kwalifikowany przestępstwa z art. 142, a widełki, 
w których mogła być wymierzona kara, zostały ustalone na 10 i 20 lat ciężkiego 
więzienia14. Sankcja za uszkodzenie ciała w pojedynku była wyższa niż zastoso-
wana w zwykłym typie kwalifikowanym (od 6 miesięcy do 5 lat więzienia w typie 
zwykłym; od roku do 5 lat więzienia w przypadku pojedynku), ciężkie uszkodze-
nie ciała natomiast było regulowane tak samo i groziło za nie spędzenie od 5 do 
10 lat w ciężkim więzieniu15. Ustawa nakazywała także karanie sekundantów i nie 
przewidywała możliwości uwolnienia ich od kary16.

Znaczne różnice w regulacji starszej ustawy austriackiej względem kodeksów 
Rzeszy i Rosji wynikają z  rozwoju nauki prawa karnego, a  także samego rozu-
mienia pojedynku. Druga połowa XIX wieku była okresem, w  którym starano 
się coraz bardziej zminimalizować niebezpieczeństwo wynikające ze stanięcia 
z bronią w ręku, a także poszukiwano pokojowych sposobów rozwiązywania za-
targów, co znalazło wyraz w powstających w różnych krajach kodeksach honoro-
wych.

Znacznie uboższy w  regulacji zadośćuczynienia orężnego jest kodeks karny 
z 11 lipca 1932 roku, który poświęca temu zagadnieniu jeden artykuł stanowiący, 
że „Kto w pojedynku zabija człowieka albo zadaje mu uszkodzenie ciała, podlega 
karze więzienia do lat 5 lub aresztu. Sekundantów sąd może uwolnić od kary”17. 
Kara za spowodowanie śmierci w pojedynku była dużo niższa od sankcji za za-
bójstwo, którą stanowiła kara pozbawienia wolności powyżej 5 lat, dożywotnie 
pozbawienie wolności lub kara śmierci18. Pomimo burzliwych dyskusji podczas 
prac nad kodeksem, ostateczny jego kształt był znacznie korzystniejszy dla du-

11 Kodeks Karny z dnia 22 marca 1903 r., art. 19, 453, 481-482.
12 Powszechna Ustawa Karna Austriacka, art. 142.
13 Powszechna Ustawa Karna Austriacka, art. 136.
14 Powszechna Ustawa Karna Austriacka, art. 160.
15 Powszechna Ustawa Karna Austriacka, art. 154,156,160.
16 Powszechna Ustawa Karna Austriacka, art. 164.
17 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z  dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks karny 
(Dz.U.1932.60.571), art. 238.
18 Kodeks karny, art. 225.
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elantów niż jakiekolwiek ustawodawstwo zaborcze. Podanie jedynie górnej gra-
nicy, w  jakiej mogła być wymierzona kara pozbawienia wolności, i  możliwość 
uwolnienia sekundantów od kary pozostawiły rozsądzenie winy za uszkodzenie 
ciała i spowodowanie śmierci w pojedynku całkowicie dla sądu. Istotne jest rów-
nież, że samo wyzwanie na pojedynek nie było karane, co stanowiło niewątpliwie 
wyraz akceptacji dla postępowania honorowego i samego pojedynku, które w Pol-
sce były rozumiane jako prawo zwyczajowe.

Racji dla wprowadzenia typu uprzywilejowanego dla przestępstw popełnionych 
podczas pojedynku było kilka. Z jednej strony, do stanięcia z bronią w ręku prowa-
dziła silna presja społeczna i nacisk środowiska. Strach przed towarzyskim napięt-
nowaniem i  ryzyko zerwania kontaktów przez przyjaciół i znajomych popychały 
często do czynów, na które nie zdecydowałby się człowiek niebędący w stanie lęku19. 
Ważnym aspektem pojedynku jest także obopólna akceptacja ryzyka odniesienia 
obrażeń i  śmierci oraz zgoda na nie. Nie można zapominać także o  przesłance 
pragmatycznej. Gdyby skazywać osobę, która zabija w pojedynku, na karę śmierci 
lub dożywocie, państwo straciłoby już nie jednego, ale dwóch obywateli, z których 
obaj mogliby zostać przez swoje środowisko uznani za męczenników za sprawę.

Należy jednak nadmienić, że nawet w okresie dwudziestolecia międzywojen-
nego nie wszystkie państwa decydowały się na ustanowienie innych sankcji kar-
nych za zabójstwo i spowodowanie śmierci w pojedynku. Z państw europejskich 
można tu podać jako przykład kodeksy karne Francji, Holandii i Norwegii20.

3. Kanoniczne konsekwencje pojedynku

Nauczanie Kościoła po początkowym zaaprobowaniu pojedynku sądowego za-
częło od XI wieku odnosić się do tej praktyki coraz bardziej sceptycznie. Pierwszy 
wyrażony wprost zakaz wszelkich pojedynków znalazł się w konstytucjach sobo-
ru Laterańskiego IV z 1215 roku. Ojcowie soborowi stwierdzili, że „Nikt też nie 
może udzielić błogosławieństwa ani poświęcenia [stosowanego przy tak zwanych 
sądach Bożych] rytu oczyszczenia lodowatą lub wrzącą wodą albo rozpalonym 
żelazem. Oczywiście pozostają w mocy wcześniej wydane zakazy dotyczące walk 
indywidualnych oraz pojedynków”21. Zakaz pojedynków był podkreślany coraz 

19 W. Boziewicz, Kodeks Honorowy, 8.
20 W. Boziewicz, Kodeks Honorowy, 9.
21 A. Baron, H. Pietras, Dokumenty soborów powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski. Tom II 
(869-1312), Konstantynopol IV, Lateran I, Lateran II, Lateran III, Lateran IV, Lyon I, Lyon II, Vi-
enne (Kraków 2002) 257.
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bardziej, a wobec braku stosowania się do niego ogłaszano objęcie ekskomuniką 
latae sententiae duelantów. Bardzo mocno przeciwko praktyce zadośćuczynienia 
orężnego wypowiedział się sobór trydencki, który w rozdziale 19 Dekretu o refor-
mie ogólnej stanowił:

Nikczemny zwyczaj odbywania pojedynków, wprowadzony za podszeptem diabła, 
powinien być zupełnie wypleniony ze świata chrześcijańskiego, gdyż przez okrutną 
śmierć ciała przynosi także zgubę dusz. Mocą samego czynu zostaną ekskomuniko-
wani […] władcy świeccy, którzy na swoim terenie pozwolą na odbywanie pojedyn-
ków między chrześcijanami. […] Natomiast osoby dopuszczające się pojedynku oraz 
ich tak zwani sekundanci popadną w karę ekskomuniki, konfiskaty wszystkich swych 
dóbr oraz w wieczystą niesławę. Mają oni być ukarani zgodnie ze świętymi kanonami 
jako mordercy, a jeżeli zginą podczas samego pojedynku, to na zawsze będą pozba-
wieni pogrzebu kościelnego. Podobnie ci, którzy […] będą doradcami, jak również 
widzowie, mają być związani ekskomuniką i wieczystą hańbą, bez względu na jaki-
kolwiek przywilej albo niegodziwy zwyczaj, nawet obowiązujący od niepamiętnych 
czasów22.

Surowe kary kościelne, podobnie jak sankcje świeckie, nie wpływały jednak 
na dużą popularność pojedynku i nie przyczyniły się do wyplenienia tej praktyki. 

Przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego zachowywał także moc 
Kodeks Prawa Kanonicznego z roku 1917, który zawierał kilka regulacji doty-
czących pojedynku. Najdonioślejszą z nich jest treść kanonu 2351, która nawią-
zując do orzeczenia soboru trydenckiego, nakładała ekskomunikę zastrzeżoną 
Stolicy Apostolskiej na wszystkich pojedynkujących się oraz czynnie i biernie 
uczestniczących w  pojedynku. Ponadto na duelantów i  sekundantów Kodeks 
nakładał infamię prawną wiążącą siłą faktu23. Jednakowe konsekwencje doty-
kały osób, które brały udział w rywalizacji zbrojnej niebędącej wprawdzie po-
jedynkiem, ale posiadającej podobne przymioty, co dotyczyło także menzury 
akademickiej24.

Z  powyższego wynika regulacja zawarta w  kanonie 1240, który pozbawiał 
prawa do pogrzebu kościelnego osoby, które zginęły w pojedynku lub z powodu 
odniesionych podczas niego ran. Nie były jednak pozbawione tego uprawnienia 

22 A. Baron, H. Pietras, Dokumenty soborów powszechnych. Tekst łaciński i polski. Tom IV (1511-
1870), Lateran V, Trydent, Watykan I (Kraków 2002) 841-843.
23 Codex Iuris Canonici. Pii X Pontificis Maximi iussu digestus. Benedicti Papae XV auctoritate 
promulgatus, P. Gasparri (Rzym 1934) c. 235; F. Bączkowicz, J. Baron, W. Stawinoga, Prawo kanon-
iczne podręcznik dla duchowieństwa, t. 3 (Opole 1958) 535.
24 F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne podręcznik dla duchowieństwa, t. 3, 536.
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osoby, które zmarły na skutek rany odniesionej w pojedynku, która nie była śmier-
telna25. Konieczność tej regulacji była związana z tym, że skutek pozbawienia po-
grzebu kościelnego osoby ekskomunikowanej mocą samego prawa istniał dopiero 
od momentu uprawomocnienia wyroku stwierdzającego zaciągnięcie kary.

W tym miejscu należy także wspomnieć o regulacji ustanowionej w kanonie 
1399 Kodeksu, który wskazywał książki zakazane z mocy samego prawa. W punk-
cie 8 tego wykazu znalazły się publikacje przedstawiające pojedynek (ale także sa-
mobójstwo, rozwód i masonerię) jako rzeczy dozwolone lub pożyteczne26.

Pomimo licznych kar, jakie ustawodawca kościelny przewidział dla biorą-
cych udział w pojedynku, popularność tego sposobu rozwiązywania sporów nie 
zmniejszała się. Powodowało to powolne kształtowanie społecznych mechani-
zmów, które miały regulować dopuszczalność, zasady oraz przebieg pojedynku 
i ostatecznie zniwelować negatywne skutki jego częstego występowania.

4. Kultura zadośćuczynienia orężnego

Po zaniechaniu sądów Bożych, na co znaczny wpływ miało prawodawstwo ko-
ścielne i  świeckie, ale też wzrost świadomości społecznej, pojedynek pozostał 
w powszechnym użyciu wyłącznie jako sposób na rozwiązywanie zatargów hono-
rowych. Osoby narażone na zniesławienie korzystały z niego do obrony własnej 
czci, a przeciwnicy, którzy nie wstąpili ze swoim sporem na drogę sądową, wciąż 
uważali stanięcie z bronią w ręku za dowód swojej racji a przynajmniej siły po-
trzebnej do spowodowania określonej zmiany stanu faktycznego lub prawnego. 
Wobec niespadającej popularności pojedynków i  licznych zagrożeń związanych 
z nimi (przede wszystkim ryzykiem utraty życia i zdrowia) również społeczeń-
stwo zaczęło wytwarzać pewien sposób postępowania związany z tą formą roz-
wiązywania sporów.

Z jednej strony starano się wypracować bezkrwawe formy rozwiązywania spo-
rów, które jednak w Polsce nie cieszyły się zbytnią popularnością, z drugiej nato-
miast opracowywano metody przeprowadzenia pojedynku w sposób utrudniają-
cy stronie spowodowanie śmierci lub poważnego uszczerbku na zdrowiu swojego 
przeciwnika. Na tym gruncie powstały kodyfikacje prawa honorowego, z których 
w Polsce międzywojennej najpopularniejszy był Polski Kodeks Honorowy autor-
stwa Władysława Boziewicza wydany po raz pierwszy w  1919 roku, a  później 

25 Codex Iuris Canonici, c. 1240; F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieńst-
wa, t. 2 (Opole 1958) 411.
26 Codex Iuris Canonici, c. 1399, pkt. 8; F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchow-
ieństwa, t. 2, 524.
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wielokrotnie ponawiany. Tekst ostateczny kodeksu Boziewicz opracował w roku 
1927 i  wydał go pod tytułem Ogólne zasady postępowania honorowego. Tenże 
tekst, ze względu na uniwersalność i powszechne stosowanie, posłuży tu do omó-
wienia zasad pojedynku, które były stosowane w okresie II Rzeczpospolitej.

Międzywojenne kodeksy honorowe, poza kilkoma wyjątkami27, uznawały po-
jedynek za nieodłączną część postępowania honorowego i pozwalały na stosowa-
nie go, niezależnie od regulacji prawnokarnych i prawnokanonicznych. 

Celem postępowania honorowego nie było jednak doprowadzenie pokłóco-
nych do stanięcia z bronią w ręku, ale doprowadzenie do zadośćuczynienia, najle-
piej bezkrwawego, zadowalającego obie strony. Boziewicz podaje sześć sposobów 
pokojowego rozwiązania sprawy honorowej: „wyjaśnienie, zaprzeczenie obrazy, 
usprawiedliwienie postępku tworzącego zniewagę, odwołanie obrazy i  oświad-
czenie honorowe, przeproszenie, jednostronny protokół honorowy”28. Pojedynek 
mógł zostać przeprowadzony dopiero wtedy, kiedy pozostałe formy zadośćuczy-
nienia honorowego okazały się bezskuteczne albo niemożliwe do wdrożenia.

Przebieg pojedynku był obwarowany licznymi zakazami, które miały zmini-
malizować ryzyko śmierci i  trwałego kalectwa. Przede wszystkim zabronione 
było zastrzeganie, że starcie skończy się śmiercią jednego z walczących29. Kodeks 
jasno określał także broń, jakiej można było użyć podczas pojedynku. Dozwalano 
użycie szabel, szpad i pistoletów30. Broni białej co do zasady nie mógł wybrać fa-
chowy szermierz, co gwarantowało równość pojedynku i zwiększało szanse jego 
oponenta31. Na sekundantów był również nałożony obowiązek sprowadzenia le-
karzy w celu udzielenia pierwszej pomocy ciężko rannemu32. Boziewicz podawał 
też wskazania dotyczące możliwie bezpiecznego przebiegu pojedynku, zarówno 
na broń białą, jak i palną33. Całość zasad pojedynku, wynikająca z kodeksu ho-
norowego, miała więc zapewnić duelantom względne bezpieczeństwo, a przynaj-
mniej zmniejszyć ryzyko zgonu.

Pojedynki, regulowane bardziej zwyczajem niż zasadami prawa, były nie-
odłączną częścią życia w II Rzeczpospolitej i  tak właśnie były rozumiane przez 
opinię publiczną. W prasie często znajdowały się wzmianki o stawaniu z bronią 

27 Harcerski Kodeks Honorowy z  1925 r. i  Kodeks Gumińskiego z  1930 r. nie uznawały do-
puszczalności pojedynku w postępowaniu honorowym.
28 W. Boziewicz, Kodeks Honorowy, 81.
29 W. Boziewicz, Kodeks Honorowy, 92.
30 W. Boziewicz, Kodeks Honorowy, 92.
31 W. Boziewicz, Kodeks Honorowy, 94.
32 W. Boziewicz, Kodeks Honorowy, 98.
33 W. Boziewicz, Kodeks Honorowy, 102-110.
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w ręku, chociaż większość takich wydarzeń nie była ujawniana przez strony z oba-
wy przed sankcjami karnymi. Niektóre pojedynki, szczególnie w  najwyższych 
kręgach władzy, stawały się tematami do dyskusji dla szerokich mas społecznych. 
Jako przykład można tu podać pojedynek na pistolety stoczony 19 grudnia 1922 
roku pomiędzy generałem Józefem Hallerem i Marianem Kościałkowskim (obaj 
mieli immunitet z tytułu pełnienia mandatu poselskiego)34. Chociaż nikt wtedy 
nie ucierpiał, to ze skutkami tego pojedynku, w postaci usunięcia z Akcji Katolic-
kiej, Haller zmagał się jeszcze długo.

Jako przykład społecznego odbioru pojedynku posłużyć mogą tragiczne wy-
darzenia, które miały miejsce w Wilnie 24 czerwca 1939 roku. Na skutek zatargu 
między absolwentem KUL Ryszardem Zdziarskim i studentem medycyny na Uni-
wersytecie Wileńskim Dymitrem Twierdochlebowem doszło do pojedynku na 
broń palną. Po pierwszym wystrzale przeciwnik Zdziarskiego został ciężko ranny, 
na skutek czego zmarł. Sędzia po wszczęciu postępowania zapoznał się z protoko-
łami posiedzeń sekundantów, a nie stwierdzając w nich nieprawidłowości, zwolnił 
sprawcę za kaucją35. Nie da się określić, czy gdyby nie wybuch II wojny światowej 
Zdziarski zostałby skazany, należy jednak stwierdzić, że zachowanie sądu świadczy 
o przynajmniej neutralnym stosunku społeczeństwa do praktyki pojedynku. Jest 
to także dowód na to, że zwyczaje regulujące postępowanie honorowe były, na ile 
pozwalało na to prawo, uznawane przez organy władzy publicznej.

5. Podsumowanie

Na gruncie powyższych rozważań można stwierdzić, że praktyka pojedynku była 
obecna w  europejskiej i  polskiej kulturze od początku jej powstania aż do po-
łowy XX wieku. Systematycznie prowadzone rugowanie tradycji i kultury, któ-
rego szczyt stanowiły dwie wojny światowe, doprowadziło do zdeprecjonowania 
wartości honoru, który dla wielu stał się w latach powojennych jedynie pustym 
hasłem, a dla innych czymś wręcz szkodliwym we właściwych relacjach społecz-
nych. Doprowadziło to do marginalizacji postępowania honorowego, które zosta-
ło ukształtowane na gruncie społeczeństwa feudalnego, a następnie oszlifowane 
przez osoby przywiązane do dawnych tradycji.

Wszystkie te zjawiska złożyły się na to, że poszanowanie dla wartości honoru, 
a przez to uznawanie postępowania honorowego za odpowiednia formę rozwią-

34 M. Orłowski, Generał Józef Haller 1873-1960 (Kraków 2007) 398.
35 «Tragiczny pojedynek w Wilnie. Jak zginął student Dymitr Twierdochlebow», Głos Poranny 
(25 czerwca 1939 r.) 4.
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zywania zatargów jest dziś obecne jedynie w małych grupach, takich jak na przy-
kład korporacje akademickie. Należy jednak rozważyć, czy godziwe jest stawianie 
w prawie karnym osoby, która przystępuje do pojedynku, na którego zasady godzi 
się także jego oponent, na równi z pospolitym mordercą. Kwestia ta nie przestaje 
być aktualna, zwłaszcza w kontekście ciągłego zwiększania się grupy osób, które 
chcą rozwiązywać spory metodami opisanymi przez przedwojenne kodeksy ho-
norowe. 
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Summary

The custom of using the duel as a proof had a huge influence in solving disputes 
between people in the Polish in interwar period. It was related with immemorial 
practice which sources should be sought in antiquity and which despite being 
fought by secular and church authorities remained strong until the middle of the 
20th century. The permission of authorities dating from the early Middle Ages 
and public approval of ordeals created the unusually strong practice of applying 
the duel regarded as the law of universal character. The influence of armed restitu-
tion, or more broadly honorable process, on interpersonal relations has remained 
strong to this day, at least in some social groups.

Keywords:  duel; custom law; interwar period; honorable process; high culture
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Patriotyzm jako spoglądanie ku przyszłości. 
Ojczyzna w perspektywie teologii przyrody
Patriotism as a „looking towards the future”. Homeland 
in the perspective of the theology of nature

Abstrakt

Jaki jest ostateczny sens istnienia narodu? Czy jest możliwy patriotyzm bez odniesienia do Boga? 
Jaka ostateczna przyszłość czeka ziemską ojczyznę człowieka? Powyższe pytania powinny nurto-
wać każdego teologa. Autor niniejszego artykułu mierzy się z nimi, przyjmując spojrzenie, które 
nazywa „spoglądaniem ku przyszłości”. Jest to hermeneutyka charakteryzująca teologię przyro-
dy – nurt rozwijany przez amerykańskiego teologa Johna Haughta. Metoda zastosowana w pracy 
posiada charakter interdyscyplinarny, a zarazem jest przykładem ściśle teologicznego myślenia, 
w którym naczelną zasadą jest odniesienie do Objawienia danego w Jezusie Chrystusie. Zaskaku-
jące jest, jak wiele może wnieść w rozumienie patriotyzmu perspektywa, która uwzględnia nauko-
wy obraz świata oraz różne poziomy wyjaśniania rzeczywistości przez naukę i religię. Dotyczy to 
nie tylko kwestii ekologicznej, ale także eschatologicznej nadziei na ostateczne spełnienie rzeczy-
wistości w Chrystusie, który jest Omegą świata.

Słowa kluczowe:  tożsamość narodowa; nauka i  religia; ekoteologia; John Haught; Teilhard de 
Chardin

1. Wstęp

Każdy człowiek posiada swoją tożsamość narodową – ważny czynnik konstytu-
ujący go jako konkretną osobę. Język, którym mówimy i myślimy, tradycja i histo-

1 Ks. mgr lic. Kamil Edward Duszek, doktorant teologii dogmatycznej na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim Jana Pawła II, e-mail: kamilduszek@yahoo.com, ORCID: 0000-0002-4176-5945.
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ria, kultura oraz ziemia ojców tworzą razem rzeczywistość stanowiącą część czło-
wieka jako bytu-w-relacji. Pytanie o patriotyzm i ojczyznę jest więc ostatecznie 
pytaniem o siebie samego. Z uwagi na doniosłość tych kwestii, także dziś pozosta-
ją one aktualnym wyzwaniem dla teologii. Współczesne czasy są niezaprzeczalnie 
epoką wielkich odkryć naukowych, które diametralnie zmieniają nasz obraz świa-
ta. W związku z tym pojawia się trudność związana z przyjęciem właściwej her-
meneutyki – teolog milczy wobec danej kwestii, gdy nie posiada odpowiednich 
narzędzi pozwalających mierzyć się z nową rzeczywistością. Z pewnością potrze-
ba dziś nowego klucza hermeneutycznego. Wiele wskazuje na to, że może nim być 
teologia przyrody. Wydawać by się mogło, że jest to dyscyplina daleka od kwestii 
narodowej. Jednak proponowane przez nią spojrzenie jest na tyle uniwersalne, że 
może wnieść wkład w głębsze rozumienie patriotyzmu.

Celem niniejszego artykułu jest analiza szeroko rozumianego patriotyzmu 
w świetle teologii przyrody. Jego główną tezą jest ujęcie patriotyzmu według ka-
tegorii „spoglądania ku przyszłości”. Przyszłością tą jest ostatecznie sam Jezus 
Chrystus, Omega świata. W pierwszej części pracy zostanie wyjaśniony termin 
„teologia przyrody”. Drugi passus ukaże specyficzną hermeneutykę, jaka rodzi 
się z uprawianego w prezentowany sposób namysłu teologicznego. Trzecia część 
zaprezentuje konkretne wnioski odnoszące się do patriotyzmu jako umiłowania 
ojczyzny. Pozwoli to nie tylko na głębsze zrozumienie kwestii narodowej, ale tak-
że na odkrycie uniwersalności podejścia hermeneutycznego kryjącego się pod 
hasłem teologii przyrody.

2. Teologia przyrody jako hermeneutyka

Terminu teologia przyrody (theology of nature) z trudem byłoby szukać w lek-
sykonach czy w podręcznikach teologicznych. Jest to bowiem nowe podejście, 
które dopiero odnajduje swoje miejsce w szerszym dyskursie uniwersyteckim. 
Sam termin intuicyjnie kojarzy się z ekoteologią – dziedziną, która staje się dziś 
coraz bardziej popularna, głównie z  racji globalnego kryzysu ekologicznego. 
Ekoteologia, w świetle Bożego Objawienia, podejmuje refleksję nad rzeczywi-
stością świata, w  którym obecne są różne problemy będące efektem rozwoju 
cywilizacji technicznej2. Teologia przyrody jest jednak pojęciem szerszym – do-
tyczy zagadnień, których sprawa ekologiczna stanowi tylko jeden z wielu aspek-
tów. W niniejszej pracy termin ten będzie rozumiany zgodnie z ideą nakreśloną 

2 Zob. J. Babiński, «Ekoteologia jako odpowiedź na współczesny kryzys ekologiczny», Teologia 
w Polsce 5 (2; 2011) 291-293.
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przez Johna Haughta w jego książce Christianity and Science. Toward a Theology 
of Nature3.

Dla Haughta teologia przyrody jest pewną hermeneutyką, sposobem patrze-
nia na rzeczywistość i rozumienia jej. Jest to równocześnie sposób samorozu-
mienia się teologii jako nauki. Termin ten można tłumaczyć w nawiązaniu do 
współczesnej filozofii przyrody, która korzystając z dorobku innych dyscyplin 
filozoficznych oraz nauk empirycznych, próbuje ująć kosmos w  jego fizykal-
nym i  biologicznym aspekcie. Teologia przyrody w  pewnej mierze przyjmuje 
podobną optykę. Trzeba jednak pamiętać, że jako dyscyplina teologiczna, z sa-
mej definicji uwzględnia doświadczenie religijne i dane płynące z Objawienia. 
Charakteryzuje się także typowo teologicznymi metodami, takimi jak metoda 
pozytywna, transcendentalna czy personalistyczna. W konsekwencji stosowa-
na przez nią terminologia również posiada charakter teologiczny – obok pre-
cyzyjnych i  systematycznych pojęć używany jest język metafory, który często 
stanowi jedyną alternatywę dla apofatyzmu. Trzeba przyznać, że z punktu wi-
dzenia filozofii może być to podejście niezrozumiałe czy nawet wątpliwe. Z dru-
giej jednak strony, to perspektywa Objawienia, oryginalne metody i specyficzne 
podejście terminologiczne stanowią największą zaletę każdej dyscypliny teo-
logicznej. Właśnie dzięki nim teologia przyrody może sięgać ku ostatecznemu 
wyjaśnieniu rzeczy w ich transcendentalnym odniesieniu do Boga. Wyjaśnienie 
to dla nauk przyrodniczych jawi się jako horyzont poznania, dla teologii zaś 
jest konkretem – realną Alfą i Omegą świata, Jezusem Chrystusem, wcielonym 
w poznawalną rzeczywistość Synem Bożym4. Objawienie chrystologiczne jest 
więc tu głównym kryterium. Dopiero drugie kryterium stanowi obraz świata, 
który daje nam współczesna nauka. Jest to obraz kosmosu ewoluującego, bar-
dzo dużego i bardzo starego (13,8 mld lat), zdeterminowanego prawami fizyki, 
a zarazem charakteryzującego się przypadkowością i indeterminizmem (przy-
najmniej na poziomie kwantowym)5. Obydwa kryteria tworzą wzajemnie koło 
hermeneutyczne, przy czym aspekt chrystologiczny pozostaje na pierwszym 
miejscu. Należy bowiem pamiętać, że naukowy obraz świata zmienia się bardzo 
dynamicznie, Jezus Chrystus jest zaś absolutnym i ostatecznym Objawieniem 
Boga, odsłaniającym sens rzeczywistości. Teologia przyrody bada więc rzeczy-
wistość, patrząc na nią przez pryzmat interdyscyplinarnych odkryć i uwzględ-
niając wyłaniający się z nich obraz świata. Wierzy zarazem w ostateczne speł-
nienie rzeczy w Chrystusie, co jest dla niej także punktem wyjścia.

3 Zob. J. Haught, Christianity and Science. Toward a Theology of Nature (New York 2007) 47-50.
4 Zob. J. Haught, What is God (New York – Mahwah 1986) 20-22.
5 Zob. J. Polkinghorne, Jeden świat (Kraków 2008) 126-127.
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Pierwszym nowożytnym przedstawicielem takiej drogi można nazwać Teilhar-
da de Chardin. W jego książce The Phenomenon of Man można odnaleźć praw-
dziwy rys teologii przyrody, chociaż on sam uważał to dzieło za czysto naukowe6. 
Współczesnymi przedstawicielami tej hermeneutyki są zaś między innymi John 
Polkinghorn, Denis Edwards oraz nade wszystko wspomniany już John Haught.

John Haught jest emerytowanym profesorem teologii na Georgetown Univer-
sity w  Waszyngtonie. Podejmuje on ważny głos w  dyskusji nad miejscem teo-
logii we współczesnym dyskursie naukowym. Pośród wielu opinii, które negują 
zasadność teologicznego myślenia, Haught potrafi w metodyczny sposób ukazać 
przydatność, a nawet konieczność teologii. Posługuje się przy tym metaforą zwa-
ną layered explanation7. Jest ona dobrym przykładem omawianej hermeneutyki.

W książce Is nature enough John Haught pisze:

Załóżmy, że na twoim podwórku pali się ognisko. Przychodzi do Ciebie sąsiad z pyta-
niem, dlaczego płonie w tym miejscu ogień. Bardzo dobrą odpowiedzią będzie: ogień 
płonie, ponieważ węgiel zawarty w drewnie połączył się z tlenem, przez co powstaje 
dwutlenek węgla. (…) Ale ciągle istnieją inne poziomy wyjaśniania. Na przykład, mo-
żesz zwyczajnie odpowiedzieć na pytanie sąsiada: ogień płonie, ponieważ zapaliłem 
go zapałką. Zaś trzecia odpowiedź może być następująca: ogień płonie dlatego, że 
chcę zjeść pieczone pianki8.

Odnosząc się do powyższego obrazu, można spojrzeć na zadania stawiane 
różnym naukom jako domagające się wielu poziomów wyjaśnienia. Za przykład 
można wziąć zagadnienie ludzkiej świadomości. Co innego w tej kwestii powie 
neurobiologia, kognitywistyka, psychologia czy filozofia umysłu. Każda z  tych 
dyscyplin bada bowiem inną warstwę rzeczywistości. Wyniki uzyskane przez te 
nauki, oczywiście pod warunkiem uczciwości badawczej, nie tyko nie będą się 
wykluczać, lecz powinny się uzupełniać. Dotyczą one bowiem ostatecznie jednej 
rzeczywistości9. Szczególne zadanie staje tutaj przed teologią. Współczesny teolog 
powinien brać pod uwagę ową wielopłaszczyznowość wyjaśniania rzeczywisto-

6 Książka Teilharda rozpoczyna się słowami: „Niniejszą książkę będzie można zrozumieć jedy-
nie wówczas, kiedy będzie się ją czytać nie jak dzieło metafizyczne, a tym bardziej jak coś w rodza-
ju szkicu teologicznego, lecz jedynie i  wyłącznie jako pracę naukową”. P. Tilhard de Chardin, 
Fenomen człowieka (Warszawa 1993) 9.
7 Zob. K. Duszek, «Czas, przestrzeń, wieczność. Wspólny horyzont teologii i  nauk przyrod-
niczych?», w: D. Mielnik, Iuvenes quaerentes 2018 (Lublin 2018) 9-12.
8 J. Haught, Is nature enough. Meaning and Truth in the Age of Science (Cambridge University 
Press 2006) 16 (tłum. własne).
9 Zob. J. Polkinghorne, Jeden świat, 175-177.
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ści. Przykładowo, rozważając kwestię aktu stworzenia, powinien on uwzględniać 
istnienie pewnej relacji zachodzącej między Bożym działaniem i prawami przy-
rody – analogicznie do relacji pomiędzy słowami „Ja chcę zjeść pieczone pianki” 
a zjawiskami chemicznymi zachodzącymi w płonącym ognisku. Wgląd teologicz-
ny w fenomen wyłaniania się kosmosu, życia, umysłu czy moralności nie musi 
wybierać pomiędzy wyjaśnieniem naturalnym a  boskim działaniem10. Teologia 
przyrody stara się łączyć ze sobą różne płaszczyzny tłumaczenia rzeczywistości11.

3. Zasadniczy rys teologii przyrody

Jakie są zatem główne tezy, które charakteryzują teologię przyrody? Na podstawie 
dzieł Johna Haughta można wyróżnić pięć aspektów, składających się na jedną 
zasadniczą perspektywę, która określana będzie dalej jako „spoglądnie, ku przy-
szłości”.

(1) Bóg jest ostatecznym wyjaśnieniem rzeczywistości. Jest to wniosek płynący 
w  pierwszej mierze z  biblijnego Objawienia. Już na pierwszych stronach Księ-
gi Rodzaju jest mowa o  dziele stworzenia, którego jedynym autorem jest Bóg. 
Dopiero w  świetle tej prawdy zrozumiała staje się cała rzeczywistość. Według 
Gerharda Müllera podstawową cechą wszechświata jest „stworzoność”12. Kla-
sycznie termin „stworzenie” wyraża akt, poprzez który Bóg jest wolną i kochającą 
przyczyną wszechświata13. Ze strony świata akt ten jest doświadczany jako bierna 
relacja bycia stwarzanym oraz jako czynna relacja odpowiedzi na ten dar, czyli ist-
nienie dla chwały Bożej. Właśnie to egzystencjalno-ontologiczne odniesienie do 
Stworzyciela należy nazwać „stworzonością”. Chodzi tu zatem o transcendentalną 
funkcję stworzenia – jego przekraczanie siebie ku Bogu, w którym odnajduje swój 
początek, sens i cel. Jest to w zasadzie najważniejszy paradygmat teologii przyro-
dy. Warto zauważyć, że dotyczy on zupełnie innej płaszczyzny wyjaśniania niż ta, 
którą podejmują nauki przyrodnicze.

(2) Jedność stworzenia. Odkrycia nauk szczegółowych pozwalają nam do-
strzec niezwykłą jedność fenomenu życia. Historia powstania życia i wyłaniania 
się nowych gatunków, zgodnie ze spojrzeniem ewolucyjnym, daje nam obraz 
swoistej wspólnoty „biologicznej”. Z  naukowego punktu widzenia trudno dziś 

10 Zob. J. Haught, Is nature enough, 17.
11 Dlatego należy odróżnić ją od teologii naturalnej propagowanej w XVIII w. przez Williama 
Paleya. Zob. O. Pedersen, Dwie Księgi (Kraków 2016) 283-288.
12 Zob. G.L. Müller, Dogmatyka katolicka (Kraków 2015) 189.
13 Zob. H. Bourgeois, B. Sesbüé, P. Tihon, Znaki zbawienia (Kraków 2001) 27.
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mówić o uprzywilejowanej pozycji człowieka w świecie zwierząt, co dobrze kore-
sponduje z biblijnym opisem stworzenia Adama z prochu ziemi. Jednak człowiek 
posiada „tchnienie życia” (Rdz 2,7), dlatego właśnie w nim kosmos przekracza 
sam siebie i sięga ku Transcendencji. Ta transcendentalna funkcja stworzenia zo-
staje zrealizowana w Chrystusie poprzez Jego zjednoczenie się z  ludzką naturą. 
Syn Boży przez inkarnację wkroczył w pewnej mierze w historię całego wszech-
świata i przyjął na siebie jarzmo materii, która została przemieniona w Jego ciele 
zmartwychwstałym. Dlatego św. Paweł może powiedzieć, „że całe stworzenie aż 
dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia” (Rdz 8,22) i „z upragnieniem oczekuje 
objawienia się synów Bożych” (Rdz 8,19). Denis Edwards w swojej książce Bóg 
ewolucji stwierdza, że relacyjność, czyli zdolność do tworzenia wspólnoty, jest 
fundamentalną cechą rzeczywistości. Każde stworzenie może być rozumiane jako 
byt-w-relacji, którego spełnieniem jest jedność w Chrystusie14.

(3) Stworzenie wciąż trwa. Nauka udowodniła ponad wszelką wątpliwość, 
że nasz wszechświat jest „niedokończony” i ciągle „staje się”. Świat jest cały czas 
dokonującym się aktem. Współczesną epokę można określić wiekiem biologii 
ewolucyjnej i Wielkiego Wybuchu. Jest to paradygmat, który sytuuje nas w pew-
nym niedokończonym jeszcze procesie stawania się świata. Wszechświat rodzi 
się na naszych oczach. Jego obecny kształt nie jest jeszcze pełną realizacją wszyst-
kich ukrytych potencji15. Niektórzy filozofowie mówią w tym miejscu o zjawisku 
emergencji, które miałoby charakteryzować kosmiczną ewolucję16. Jest to proces 
wyłaniania się nowych jakości, które jako całość są nieredukowalne do swoich 
składowych części. Można więc mówić o emergencji życia czy umysłu – dopiero 
z perspektywy wyłonienia się tych nowych jakości w pełni zrozumiały staję się 
prowadzący do nich proces. Emergencja jest pojęciem, które zakłada oddziaływa-
nie całości na część. Z teologicznego punktu widzenia można tu zaś mówić o od-
działywaniu przyszłości na dziś. Tą absolutną przyszłością jest sam Bóg, choć nie 
oznacza to oczywiście sprowadzenia Jego działania do poziomu przyczyny celo-
wej. Według Haughta należy raczej mówić o biblijnej idei „Boga Obietnicy”, który 
miłością przyciąga rzeczywistość ku sobie i otwiera świat na to, co nowe17. Obraz 
ten koresponduje z dogmatyczną prawdą o jedności i ciągłości aktu stworzenia 

14 Zob. D. Edwards, Bóg ewolucji. Teologia trynitarna (Kraków 2016) 40-46.
15 Zob. J. Haught, Resting on the future (New York 2015) 1-4.
16 Trzeba przyznać, że sama idea emergencji jest dla wielu dyskusyjna na gruncie filozoficznym. 
Pomimo powracającej co jakiś czas krytyki, odwołuje się do niej jednak coraz szersze grono 
badaczy. Na gruncie polskim zagadnieniem tym zajmował się Józef Życiński. Zob. J. Życiński, 
Wszechświat emergentny. Bóg w ewolucji przyrody (Lublin 2009) 35-39.
17 Zob. J. Haught, „The Boyle lecture 2003: Darwin, Design and the Promise of Nature”, Science & 
Christian Belief 17 (1; 2005) 19-20.
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(creatio continua). Bóg obdarza w tym procesie stworzenie wolnością, która jest 
darem autentycznej autonomii (bycia czymś różnym od Boga) oraz zadaniem się-
gania ku transcendentalnej nowości (stawania się podobnym do Boga).

(4) Świat jest dramą. Według wielu współczesnych myślicieli świat jest całko-
wicie pozbawioną sensu areną pełną nic nieznaczących wydarzeń. Takie podejście 
jest pokłosiem naturalizmu naukowego, który absolutne wyjaśnienie rzeczywisto-
ści próbuje odnaleźć w martwej materii. Jest to próba oparcia kosmosu na „ni-
czym”, więc jej efektem musi być ostatecznie nihilizm. Zupełnie inne spojrzenie 
daje teologia przyrody, ponieważ uważa ona, że najgłębszym wyjaśnieniem świata 
jest jego odniesienie do Boga. Pomaga to dostrzec znaczenie i sens kosmicznej hi-
storii. Ponad 13 mld lat istnienia wszechświata nie musi być interpretowane w ka-
tegoriach ślepego przypadku i nieokiełznanego chaosu, lecz może być zrozumiane 
jako drama – historia posiadająca swój sens. Kosmiczna emergencja jest histo-
rią „zmagania się” (struggle)18 stworzenia, które na drodze sukcesów i porażek, 
przydatnych adaptacji i ślepych zaułków, przekracza siebie, by osiągać nowość19. 
Transcendentalnym horyzontem tego zmagania jest zaś prawda, dobro i piękno, 
których realnym spełnieniem jest osobowy Bóg. Historia kosmosu posiada swo-
ją narratywną strukturę oraz odniesienie do Tego, w którym ta narracja posiada 
swój początek i cel. Trzeba przy tym pamiętać, że tak jak w przypadku książki – jej 
pełen sens można zrozumieć dopiero po przeczytaniu całości – tak samo wszech-
świat stanie się dla nas zrozumiały, gdy osiągnie swoją pełnię.

(5) Bój jest Omegą świata. W  Księdze Apokalipsy Bóg mówi sam o  sobie: 
„Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec” (Ap 13,22). Tradycyj-
na teologia zwracała uwagę na pierwsze kategorie – Bóg jest początkiem wszyst-
kiego, stanowi pierwszą przyczynę. Teologia przyrody podkreśla natomiast drugi 
czynnik – Bóg jest Omegą, czyli celem i spełnieniem rzeczywistości. Termin ten 
miał szczególne znaczenie dla Teilharda de Chardin, który dostrzegał chrysto-
logiczne ukierunkowanie ewoluującego wszechświata. Twierdził on, że historia 
kosmosu musi osiągnąć swój osobowy i świadomy biegun, którego jednostkowa 
świadomość człowieka jest tylko zapowiedzią20. Chociaż większość przyrodni-
ków odrzuca kategorię celowości, to jednak można dostrzec pewien dynamizm 

18 Dla Haughta pojęcie struggle jest metaforycznym wyrażeniem prawdy o cierpieniu całego st-
worzenia, które można zaobserwować na różnych poziomach, począwszy od fizykalnego, a  na 
osobowo-duchowym kończąc. Niektórzy, idąc za Schrödingerem, określają życie jako „przeciw-
stawianie się entropii” i drugą zasadę termodynamiki uważają za pierwsze wyjaśnienie tego stanu 
rzeczy. Dla teologii zaś „zmaganie się” (struggle) rzeczywistości jest konsekwencją grzechu pier-
worodnego.
19 Zob. J. Haught, The new cosmic story (London 2017) 101-102.
20 Zob. T. de Chardin, Fenomen człowieka, 220-224.
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towarzyszący ewolucji – jest to wzrost złożoności rodzący życie i świadomość. Na 
płaszczyźnie naturalistycznego wyjaśniania nie można orzekać o  jakimkolwiek 
ukierunkowaniu procesu ewolucji, gdyż kłóciłoby się to z  najważniejszymi pa-
radygmatami neodarwinizmu. Jednak z  teologicznego punktu widzenia można 
mówić o pewnym dynamizmie życia, który w swej istocie jest transcendentalnym 
zwracaniem się stworzenia ku Chrystusowi.

Pięć przywołanych aspektów składa się na jedną zasadniczą perspektywę – 
„spoglądanie ku przyszłości”. Dzisiejsza nauka nie kreśli zbyt optymistycznego 
obrazu przyszłości wszechświata i nie pozostawia żadnych złudzeń – kosmos we-
dług niej nie posiada przyszłości21. Według teologii przyrody istnieje realna na-
dzieja dla świata i może być ona ostatecznie złożona w Bogu. Z jednej strony na-
dzieja ta ulokowana jest w teraźniejszości, w wiecznym teraz Boga. Jak zauważył 
Teilhard – Chrystus nie mógłby być Omegą, gdyby był jedynie przyszłością ko-
smosu. Nadzieja w życiu człowieka realizuje się już teraz poprzez aktualne zwró-
cenie się ku Omedze na zasadzie antycypacji22. Ostatecznie jednak chrześcijańska 
nadzieja jest „spoglądaniem ku przyszłości”. Jest to bowiem nadzieja na eschato-
logiczne spełnienie całej rzeczywistości w Chrystusie. Mając przed oczyma Chry-
stusa zmartwychwstałego, można z ufnością oczekiwać, „aby to, co śmiertelne, 
wchłonięte zostało przez życie” (2Kor 5,1-4)23.

„Spoglądanie ku przyszłości” musi charakteryzować się dwoma zasadniczy-
mi rysami. Po pierwsze, nie jest ono biernym oczekiwaniem. Człowiek w pew-
nej mierze jest współautorem stworzenia. Cały kosmos otrzymał od Boga swoistą 
wolność, która wiąże się z  odpowiedzialnością i  jest wezwaniem do udzielania 
Bogu odpowiedzi. Omegą stworzenia jest Chrystus, lecz na kształt ostatecznego 
spełnienia pewien wpływ posiada każdy z nas. Po drugie, ku przyszłości „spo-
gląda” całe stworzenie – nie tylko człowiek. Objawienie biblijne pozwala żywić 
nadzieję na spełnienie w Chrystusie całego kosmosu. Oczywiście, z racji na zjed-
noczenie Syna Bożego z  ludzką naturą, człowiek będzie miał szczególny udział 
w tej eschatologicznej pełni.

4. Patriotyzm w perspektywie teologii przyrody

„Podobało się jednak Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wyklucze-
niem wszelkiej wzajemnej między nimi więzi, lecz uczynić z nich lud, który by Go 

21 Zob. J. Polkinghorne, Nauka i opatrzność (Kraków 2008) 169-176.
22 Zob. T. de Chardin, Fenomen człowieka, 223.
23 Zob. J. Polkinghorne, Nauka i opatrzność (Kraków 2008) 172.
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poznawał w prawdzie i święcie Mu służył” – naucza Vaticanum II24. Bóg zbawia 
człowieka we wspólnocie i  za pośrednictwem wspólnoty. Z  personalistycznego 
punktu widzenia to osobowe relacje są nośnikiem funkcji soteriologicznej – są 
one bowiem obrazem relacji Osób Boskich25. Jedną z najważniejszych wspólnot 
w  życiu człowieka jest ojczyzna. Dlatego patriotyzm stanowi przedmiot badań 
teologicznych. Klasycznie Kościół łączy tę kwestię z  czwartym przykazaniem 
nakazującym miłość do ojca i  matki. Pojęcie patriotyzmu jest także związane 
z uniwersalnym nakazem miłości bliźniego. Jak podkreślał papież Pius X, Kościół 
nauczał zawsze, że patriotyzm jest obowiązkiem, choć nie czynił nigdy z niego 
wartości absolutnej26. Teologia przyrody może wnieść dodatkowy wkład w  ro-
zumienie patriotyzmu. Wcześniejszy paragraf ukazał perspektywę, którą można 
nazwać „spoglądaniem ku przyszłości”. Przyjmując ten sposób rozumienia, moż-
na przeprowadzić wgląd teologiczny, który prowadzić będzie do wielu ciekawych 
wniosków. Poniżej zostaną zarysowane cztery główne wątki.

(1) Patriotyzm i jego transcendentalna funkcja. Patriotyzm jako postawa powi-
nien ukierunkowywać człowieka na Boga, który jest ostatecznym wyjaśnieniem 
rzeczywistości. Zasadę tę trzeba rozumieć w sposób szeroki, ponieważ chrześcija-
nie nie posiadają wyłączności na bycie patriotami. Jednak autentyczna miłość do 
ojczyzny powinna posiadać ukierunkowanie na transcendentalną prawdę, dobro 
i piękno. Wartości te w metafizycznym sensie składają się na pewien horyzont, 
który religia nazywa Bogiem. W tym sensie autentyczny patriotyzm zawsze jest 
ukierunkowany na Boga jako ostateczne źródło wszelkiej prawdy, dobra i pięk-
na. Miłość do ziemskiej ojczyzny wpisuje się w powszechne ukierunkowanie rze-
czywistości, ukonstytuowanej przez transcendentalne dążenie ku wartościom, za 
którymi kryje się Bóg27. Patriotą jest więc ten, kto poszukuje prawdy, pragnie do-
bra i pielęgnuje to, co piękne.

(2) Patriotyzm a  kwestia ekologiczna. Z  jedności stworzenia wynika obo-
wiązek troski o przyrodę. Jeżeli za ojczyznę uznajemy otrzymane po przodkach 
dziedzictwo, które konstytuuje naszą tożsamość, to trzeba pamiętać, że w jego 
skład wchodzą także dobra naturalne. Zatruwanie własnej ziemi i niszczenie jej 
jest brakiem miłości do ojczyzny oraz przekreśla przyszłość kolejnych pokoleń. 

24 Sobór Watykański II, «Konstytucja Lumen Gentium [9]», w: Sobór Watykański II, Konstytucje. 
Dekrety. Deklaracje (Paryż 1967) 89.
25 W taki sposób można też interpretować starożytną formułę: extra Ecclesiam salus nulla. Zob. 
K. Duszek, «Soteriologiczna funkcja Kościoła według św. Cypriana z Kartaginy», Czasopismo Koła 
Naukowego Teologów KUL 2–3 (2; 2016–2017) 52-64.
26 Pius X, List apostolski z 11 kwietnia 1909, cyt. za: Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna 
(Lublin 2003) 508.
27 Zob. J. Haught, God after Darwin (Philadelphia 2008) 138-144.



58 ks. Kamil Edward Duszek 

W patriotyzm wpisuje się zatem obowiązek moralny zachowania od degradacji 
przyrody i jej zasobów. Podejście ekologiczne nie powinno być jednak skupio-
ne jedynie na „zachowywaniu” – człowiek jest także współautorem przyszło-
ści. Zadaniem, jakie rzeczywistość otrzymała od Boga, jest przekraczanie siebie 
i osiąganie nowości, nie zaś stagnacja. Dlatego John Haught, pisząc o ekologii, 
mówi o konieczności przejścia: from preservation to preparation28. Natura, po-
dobnie jak człowiek, trwa w swojej pielgrzymce ku Bogu – kosmos jest ciągle 
oddzielony od swojego przeznaczenia. Człowiek otrzymał nakaz, aby uprawiać 
ogród Eden – Biblia w tym miejscu mówi w metaforyczny sposób o ogromnej 
mocy przekształcania rzeczywistości. Wiąże się z tym odpowiedzialność za to, 
aby rzeczywistość pozostawała stale otwarta na Boga oraz by dążyła ku Niemu 
coraz bardziej. Patriotyzm każe odnosić tę zasadę w  pierwszej kolejności do 
ojczystej ziemi i jej naturalnego bogactwa. Niestety, John Haught nie tłumaczy 
dokładniej, na czym ma polegać postulowana przez niego postawa preparation. 
Z pewnością nie można jej jednak interpretować w duchu eugeniki. Pomijając 
zagadnienia moralne, idea eugeniki z  teologicznego punktu widzenia jest po-
wrotem do myślenia pelagiańskiego, które uznaje się za herezję. Preparation nie 
może być próbą samozbawienia czy autokreacji punktu Omega. Przeciwnie, ma 
być to postawa właściwie rozumianego „przygotowania”, czyli otwarcia się na 
zbawienie, które przychodzi od Boga.

(3) Patriotyzm jako odkrywanie sensu. Historia całego kosmosu wiąże się z nie-
ustannym „zmaganiem” (struggle). Na swym podstawowym poziomie życie może 
być definiowane jako walka z entropią (przeciwstawianie się powszechnemu pra-
wu rozproszenia energii, rozpadu i śmierci). Na poziomie behawioralnym wiąże 
się ono z doborem naturalnym, a w konsekwencji z cierpieniem29. To powszechne 
prawo zmagania się dostrzec można także w życiu jednostki oraz narodu. Cała 
rzeczywistość podlegająca cierpieniu domaga się wyjaśnienia, a  jest to możliwe 
tylko w świetle objawienia kenotycznej miłości Boga w Jezusie Chrystusie. Patrio-
tyzm jest więc rozumieniem historii własnej ojczyzny, a zwłaszcza jej trudnych 
momentów, w odniesieniu do Objawienia. Musimy pamiętać, że zawsze będzie 
istnieć pokusa „kreowania historii” jako budowania narracji podporządkowanej 
narodowym interesom. Teologia przyrody wzywa do przełamywania tej tendencji 
oraz umożliwia prawdziwe spojrzenie na swoje historyczne dziedzictwo. Patrio-
tyzm jest więc odkrywaniem sensu historii narodowej w kontekście Bożej miłości 
objawionej w Chrystusie.

28 Zob. J. Haught, Resting on the future (New York 2015) 149-158.
29 Zob. M.E. Price, «Entropy and Selection: Life As an Adaptation for Universe Replication», 
Complexity (2017) 1-5.
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(4) Patriotyzm jako antycypacja w  ojczyźnie niebieskiej. Według teologii 
przyrody ostatecznym spełnieniem rzeczywistości jest Jezus Chrystus jako 
Omega świata. Biblijna nadzieja zbawienia ewidentnie dotyczy nie tylko 
samego człowieka, ale w  pewnej mierze także pozostałej części stworzenia. 
Jeżeli w  centrum chrześcijańskiej nadziei stoi prawda o  zmartwychwstaniu 
ciała, to wszelkie platońskie rozumienie eschatologicznej pełni należy uznać 
za błędne. Ortodoksja zawsze opowiadała się za realizmem zbawczym30. Re-
alizm ten domaga się istnienia pewnego rodzaju „środowiska” dla człowieka 
zmartwychwstałego, przy czym należy zastrzec, że termin ten jest tu użyty 
jedynie analogicznie i należy go rozumieć w personalistycznym sensie. Czło-
wieka jako osobę konstytuuje nie tylko to, że jest on substancją, ale także to, 
że posiada on relacje. Nie ulega wątpliwości, że relacja do narodu jest częścią 
tożsamości każdego człowieka. Ojczyzna to w pierwszej kolejności wspólnota 
osób i ich wspólna tożsamość. Można zatem oczekiwać, że tożsamość ta zo-
stanie w pewien sposób zachowana, przemieniona i ostatecznie zrealizowana 
w  Chrystusie jako Omedze. Patriotyzm jawi się więc jako nadzieja na osta-
teczne spełnienie ziemskiej ojczyzny poprzez włączenie jej w pełnię Królestwa 
Chrystusowego.

5. Zakończenie

Teologia przyrody jest hermeneutyką rozumienia kosmosu w  świetle Bożego 
Objawienia. Charakteryzuje ją podejście uwzględniające istnienie różnych płasz-
czyzn wyjaśniania rzeczywistości. Interdyscyplinarny charakter jej metod po-
zwala wyciągnąć wiele teologicznych wniosków, ważnych także dla zagadnienia 
patriotyzmu. Jeżeli główną perspektywą teologii przyrody jest „spoglądanie ku 
przyszłości”, to przez taki sam pryzmat każe ona patrzeć na miłość do ziemskiej 
ojczyzny. Byłaby to miłość fałszywa, gdyby nie posiadała ugruntowania w Bogu 
będącym podstawą rzeczywistości. Wynika stąd ukierunkowanie patriotyzmu na 
transcendentalną prawdę, dobro i piękno. Miłość do ojczyzny jest również troską 
o dobra naturalne, co wiąże się z odpowiedzialnością za przyszły kształt środowi-
ska. Teologia przyrody daje również klucz dla odkrywania sensu istnienia narodu. 
Pozwala bowiem, by rozumieć historię partykularną jako część powszechnej ko-
smicznej dramy, która swoje spełnienie znajdzie w eschatologicznym Królestwie 
Boga.

30 Warto przytoczyć w tym miejscu choćby XI Synod z Toledo (675 rok): „Wierzymy, że zmar-
twychwstaniemy nie w powietrzu albo w jakimś innym ciele (jak bredzą niektórzy) lecz w tym, 
w którym żyjemy istniejemy i poruszamy się”. I. Bokwa, Breviarium Fidei 195 (Poznań 2008) 108.
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Zaprezentowane wnioski odkrywają, jak uniwersalnym spojrzeniem jest wgląd 
proponowany przez teologię przyrody. Namysł nad Objawieniem Bożym doko-
nuje się zawsze w kontekście danego obrazu świata, dlatego współczesna teologia 
nie może pomijać tego, co mówią nauki przyrodnicze. Oczywiście, korzystanie 
z ich dorobku jest zadaniem trudnym, lecz możliwym do zrealizowania. Należy 
przy tym pamiętać, że najważniejszym kryterium dla teologii zawsze jest wiara 
w objawienie Boga w Jezusie Chrystusie. To samo kryterium określa także patrio-
tyzm – miłość do Ojczyzny jest wpisana w uniwersalną miłość bliźniego i kieruje 
się ostatecznie ku Chrystusowi, Omedze świata.
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Summary

The main subject of theology is God revealing himself to human. Furthermore, its second issue 
is a man as a recipient of Revelation. In the consequence it refers to all human reality. Especially 
it involves the matter of motherland, because country of origin is a main factor of human habitat 
and has huge influence on the personal identity of every human. In the history of theology, we can 
find many examples of reflections on patriotic attachment. John Haught proposes a new approach 
to this issue, he calls it „theology of nature”. In this way, patriotism can be understood as „looking 
towards the future”. The paper contains three main sections. At first author answers to the ques-
tion: what is a theology of nature? It is appropriate to say that theology of nature is a hermeneutic 
of understanding the universe in the light of God’s Revelation. It is also a special approach to ex-
plaining Revelation in the context of the scientific worldview. The second section of article shows 
major perspectives of theology of nature. Author presents five vectors which create together one 
vision called „looking towards the future”. The last passage is an analysis of the phenomenon of 
patriotism in context of presented hermeneutic. It allows comprehending patriotism as related to 
God in the transcendental and teleological meaning. Therefore, love of the present motherland 
can be a means of anticipation in an eternal homeland. It is realized through the hope of final ful-
fillment of human reality in Jesus Christ. In conclusion, patriotism is „looking towards the future” 
because it looks towards Christ – Omega of every being.

Keywords:  national identity; science and religion; ecotheology; John Haught; Teilhard de Chardin
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Abstrakt

Homiletyka jest naukową refleksją nad tym, jak zbawcze dzieło Chrystusa urzeczywistnia się 
w Kościele i przez Kościół poprzez posługę słowa Bożego w aktualnych uwarunkowaniach histo-
rii. Jest samodzielną dyscypliną teologiczną, która zajmuje się teorią i praktyką kaznodziejstwa, 
odpowiadając na następujące pytania: czym jest przepowiadanie? Kto przepowiada? Co się prze-
powiada? Gdzie się przepowiada? Do kogo się przepowiada? Jak się przepowiada? Homiletyka jest 
nauką dynamiczną, rozwojową, podążającą za współczesnymi zmianami społeczno-kulturowymi 
po to, aby w  nowe konteksty ludzkiego życia wprowadzać nieustającą nowość Ewangelii. Tym 
samym homiletyka pozostaje w służbie ewangelizacji, która jako zwiastowanie i aktualizacja zba-
wienia jest łaską i prawdziwym powołaniem Kościoła. 

Słowa kluczowe:  homiletyka; teologia; ewangelizacja; przepowiadanie; proces zbawczy

1. Zadania teologii po Soborze Watykańskim II

Pragnieniem papieża Jana XXIII powołującego obrady Soboru Watykańskiego II 
było między innymi głębsze powiązanie duszpasterstwa z doktryną Kościoła. Stąd 
też Konstytucja Lumen Gentium przedstawia wizję Kościoła, który nie koncen-
truje się na sobie samym i nie ustawia się w opozycji wobec świata, lecz pozostaje 
w ścisłej relacji zarówno do Boga, jak i do ludzi, także żyjących w świecie. W po-

1 Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk, kierownik Katedry Homiletyki, Instytut Liturgiki i Homiletyki 
Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie, e-mail: standyk@kul.pl, ORCID: 0000-0001-
7337-0035.
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głębionej relacji z Bogiem oraz w świetle misterium Chrystusa Kościół odnajduje 
swoją tożsamość. W dialogicznej relacji ze światem zaś, poprzez wsłuchiwanie się 
we współczesne znaki czasu, Kościół odnawia swoją misję. Mówiąc inaczej, sobór 
pokazuje, jak odnowiona tożsamość Kościoła ma przełożyć się na jego odnowio-
ną misję.

W  takiej perspektywie też dokonywała się odnowa studiów teologicznych. 
Sobór sugeruje ją w deklaracji Gravissimum educationis oraz w dekrecie Opta-
tam totus. Czyni to w perspektywie w perspektywie wskazanej w Konstytucji 
duszpasterskiej o  Kościele: „Lud Boży, inspirowany wiarą, że jest prowadzo-
ny przez wypełniającego świat Ducha Pańskiego, w wydarzeniach, potrzebach 
i pragnieniach, w których ma udział wraz z pozostałymi ludźmi naszej epoki, 
stara się rozpoznać, jakie są w nich prawdziwe znaki obecności albo zamysłu 
Bożego” (KDK 11). Kierunek posoborowej odnowy studiów teologicznych zo-
stał z kolei wskazany w dwóch dokumentach kościelnych. W Normae quaedam 
(1968) akademickim centrom teologicznym wyznacza się zadanie pomagania 
Kościołowi w dziele dialogu ze światem współczesnym pojmowanym jako jego 
partner2. W  ten sposób chciano nadać teologii – do tej pory bardziej „wyco-
fanej” i  głównie apologetycznej – perspektywę dialogiczną. Kolejna odsłona 
reformy studiów kościelnych (tym samym reformy teologii) to Konstytucja 
apostolska Sapientia Christiana (1979). Oprócz myśli soborowej konstytucja ta 
w dużym stopniu czerpie swoją inspirację z dwóch ważnych, poprzedzających 
ją dokumentów. Była to adhortacja apostolska Pawła VI Evangelii nuntiandi 
(1975), w sercu której znajduje się wezwanie do ewangelizacji pojmowanej nie 
tylko jako obowiązek, lecz jako „łaska”, „właściwe powołanie” i „najprawdziwsza 
właściwość” Kościoła (nr 14) oraz encyklika Jana Pawła II Redemptor hominis 
(1979) z jej akcentem na chrystocentryzm.

Widać zatem, że w zamyśle współczesnego Kościoła uniwersyteckie studia teo-
logiczne i  rozwój teologii mają być ścisłe powiązanie z odkrywaniem jego toż-
samości oraz z  dziełem ewangelizacji. Zamysł ten został mocno potwierdzony 
w adhortacji apostolskiej Franciszka Evangelii Gaudium, w której papież marzy o

„opcji misyjnej”, zdolnej przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język 
i  wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednią drogą bardziej dla ewangeli-
zowania współczesnego świata, niż do zachowania stanu rzeczy […] Jak mówił Jan 
Paweł II do biskupów Oceanii: „wszelka odnowa Kościoła musi mieć misję jako swój 
cel, by nie popaść w pewnego rodzaju kościelne zamknięcie się w sobie” (nr 27).

2 Zob. Sacra Congregatio pro Institutione Catholica, Normae quaedam ad Constitutionem Deus 
scientiarum Dominus de studiis academicis ecclesiasticis recognoscendam (Vaticanis 1968).
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To misyjne zadanie teologia spełni najpierw, zgłębiając prawdziwą tożsamość 
i powołanie Kościoła. Stąd Franciszek stwierdza:

Sobór Watykański II ukazał nawrócenie Kościoła jako otwarcie na nieustanną refor-
mę samego siebie ze względu na wierność Jezusowi Chrystusowi: „Wszelka odnowa 
Kościoła w istocie polega na wzrastaniu w wierności jego powołaniu. Chrystus wzywa 
pielgrzymujący Kościół do nieustannej reformy, której Kościół, rozumiany jako in-
stytucja ludzka i ziemska, wciąż potrzebuje”. Istnieją struktury kościelne, które mogą 
doprowadzić do krępowania dynamizmu ewangelizacyjnego, zaś dobre struktury są 
użyteczne tylko wtedy, kiedy nieustannie kieruje nimi, wspiera i osądza je życie. Bez 
nowego życia i autentycznego ducha ewangelicznego, bez „wierności Kościoła swoje-
mu powołaniu”, każda nowa struktura w krótkim czasie ulega degradacji (Evangelii 
Gaudium, n. 26).

Teologia dzięki rezultatom swoich poszukiwań ma także pomóc Kościołowi 
wyjść z Ewangelią ku współczesnym kulturom i w ten sposób ma się stać swo-
istym kanałem ewangelizacji. Akademickiej teologii Franciszek wyznacza także 
ważne zadanie docierania z orędziem ewangelicznym do różnych

kręgów intelektualnych: przedstawicieli wolnych zawodów, naukowców i środowisk 
akademickich. Chodzi o  spotkanie między wiarą, rozumem i nauką, w dążeniu do 
omówienia i przedyskutowania wiarygodności, oryginalnej apologetyki, pomagającej 
w stworzeniu takich postaw, aby Ewangelia była słuchana przez wszystkich (Evangelii 
Gaudium, n. 132).

Posługiwanie się kategoriami rozumu, lub – jak to podkreślał Benedykt XVI – 
„rozumu poszerzonego” jest konieczne we współczesnej ewangelizacji, która chce 
dotrzeć do wszystkich. Wiara pozbawiona pogłębionej refleksji rozumowej mo-
głaby bowiem zgubić swój uniwersalny wymiar (por. Jan Paweł II, Fides et ratio, 
n. 48). Franciszek zaznacza wyraźnie, że w dziele zanoszenia Ewangelii wszelkim 
kręgom kulturowym nie wystarczy ewangelizacja praktyczna („troska ewangeli-
zatora o dotarcie do każdej osoby”). Potrzebna jest tu także teologia, która „nabie-
ra szczególnego, znaczenia w dialogu z innymi naukami i ludzkimi doświadcze-
niami” (Franciszek, Evangelii Gaudium, n. 133). 

Stąd też papież stwierdza:

Kościół zaangażowany w ewangelizację docenia i popiera teologów z ich charyzma-
tem i wysiłkiem podejmowania badań teologicznych, promujących dialog ze światem 
kultury i nauki. Kieruję apel do teologów, aby pełnili tę posługę jako część zbawczej 
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misji Kościoła. Konieczne jest jednak, aby leżał im na sercu ewangelizacyjny cel Ko-
ścioła oraz by nie zadowalali się teologią uprawianą przy biurku (EG 133).

Trudno powiedzieć, co ma na myśli Franciszek, mówiąc o  nieredukowaniu 
wysiłku teologicznego do „teologii uprawianej przy biurku”. W kontekście całego 
dokumentu można jednak śmiało wyciągnąć wniosek, że chodzi tu o  teologię, 
która cel upatruje sama w sobie (jest tzw. „sztuką dla sztuki”), zapominając przy 
tym, że jej istotowym zadaniem jest właśnie ewangelizacja. Dlatego Franciszek 
powie zaraz potem: „Uniwersytety są uprzywilejowanym środowiskiem, aby prze-
myśleć i rozwinąć to ewangelizacyjne zadanie w sposób interdyscyplinarny oraz 
zintegrowany” (Evangelii Gaudium, n. 134). Stąd też nowa wersja Sapientia Chri-
stiana – konstytucja apostolska Franciszka o kościelnych uniwersytetach i fakul-
tetach Veritatis gaudium (8 XII 2017) jest w dużej mierze refleksją nad nowymi, 
teologicznymi perspektywami Kościoła będącego w stanie misji, Kościoła ewan-
gelizującego we współczesnym, złożonym kontekście społeczno-kulturowym3.

Oczywiście wyzwania, jakie Kościół ma dziś przed sobą, nie są całkowicie inne 
od tych, które miał on w przeszłości. Wezwania te jednak pojawiają się w kontek-
ście społeczno-kulturowym głęboko odmiennym i podlegającym stałej ewolucji4. 
Rozwój współczesnej teologii ma się zatem wpisywać w dzieło ewangelicznego 
profetyzmu. Teologia ma za zadanie odpowiadać na zmiany i wyzwania obecnego 
czasu. Trzymając się ścisłe naukowego aparatu badawczego, teologia ma odważ-
nie wskazywać na to, co wydarzy się, gdy Ewangelia wejdzie w sposób dialogiczny 
w przestrzeń kultur i społeczeństw5. 

Złożoność współczesnych uwarunkowań ewangelizacji jest także uzasadnie-
niem różnorodności teologicznych specjalizacji. W  polskim środowisku teolo-
gicznym w tym względzie na czoło wysuwa się Katolicki Uniwersytet Lubelski. 
Pośród piętnastu specjalizacji teologicznych znajduje się tu homiletyka z jej ba-
daniami naukowymi i propozycją dydaktyczną skierowaną głównie dla doktoran-
tów. Homiletyka, jako teologiczna dyscyplina naukowa, rozwija się w kierunku 
właściwym dla współczesnej teologii. Po pierwsze, przyczynia się do odkrywania 

3 W taki sposób konstytucję Franciszka Veritatis gaudium zapowiadał choćby Angelo Vincenzo 
Zani, sekretarz Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej w swoim wykładzie na spotkaniu centrum 
akademickich promujących nową ewangelizację (Rzym 26–27 kwiecień 2017). Zob. V. Zani, Sa-
pientia christiana e le sfide della Nuova Evangelizzazione. Wykład wygłoszony podczas: Incontro 
Centri Accademici per la Nuova Evangelizzazione (Roma 2017) 5.
4 Zob. Autori Vari, 50 ans Après le Concile Vatican II. Des théologiens du monde délibèrent (LEV 
– FIUC 2015). 
5 Por. C. Dotolo, L`Annunzio del vangelo. Dal Nuovo Testamento alla Evangelii Gaudium (Assisi 
2015) 91.
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tożsamości Kościoła w realizacji jego funkcji profetycznej. Po drugie zaś, poszu-
kuje nowych form dialogu ze światem, wydobywając ze skarbca Ewangelii to, co 
najbardziej aktualne w  dialogu ze współczesną kulturą. Homiletyka jest zatem 
w pełnym tego słowa znaczeniu teologią w służbie ewangelizacji. 

2. Homiletyka - teologia zgłębiająca istotę i zadania zawarte 
w profetycznej funkcji Kościoła (specyfika homiletyki jako 
nauki teologicznej)

Homiletyka jest naukową refleksją nad tym, jak zbawcze dzieło Chrystusa urze-
czywistnia się w Kościele i przez Kościół poprzez posługę słowa Bożego w aktual-
nych uwarunkowaniach historii. Homiletyka ukazuje pierwszorzędne znaczenie 
przepowiadania w zbawczym procesie i posłannictwie Kościoła. Jest samodziel-
ną dyscypliną teologiczną, praktyczną i normatywną. Tradycyjnie dzieli się ją na 
homiletykę fundamentalną, szczegółową, materialną i  formalną. W swoich po-
szczególnych działach zajmuje się ona podstawami teologicznymi, istotą i zada-
niami przepowiadania, dydaktyką homiletyki i  typologią kazań, doktrynalnym 
i antropologicznym tworzywem kazania oraz sposobami jego wykorzystania i ak-
tualizacji, metodyką kazania traktowanego jako akt międzyludzkiej komunikacji6. 
Homiletyką określa się zatem dyscyplinę naukową, która zajmuje się teorią i prak-
tyką kaznodziejstwa, odpowiadając na następujące pytania: czym jest przepowia-
danie? Kto przepowiada? Co się przepowiada? Gdzie się przepowiada? Do kogo 
się przepowiada? Jak się przepowiada?7

Homiletyka, zajmując się teorią i praktyką przepowiadania, pozostaje przede 
wszystkim w służbie Kościoła – jest teologią zgłębiająca istotę profetycznej funk-
cji Kościoła oraz zadania zawarte w jej realizacji. Homiletyka wyznacza konkret-
ne sposoby realizacji Kościoła i jego wbudowywania się w jutro poprzez posługę 
słowa Bożego. Jako praktyczna dyscyplina teologii określa zasady wprowadzania 
w doświadczenie wiary. Tym samym homiletyka pozostaje w służbie ewangeli-
zacji, która jako zwiastowanie i aktualizacja zbawienia jest łaską i prawdziwym 
powołaniem Kościoła.

W powyższym kontekście warto wspomnieć, że przez długi czas, od średnio-
wiecza aż do XX wieku, a  w  niektórych kręgach aż do Soboru Watykańskiego 
II, katolicka homiletyka zdominowana była przez świecką retorykę. Wskutek 
tego homiletykę rozumiano przede wszystkim jako refleksję nad sztuką kościel-

6 Por. H. Simon, «Homiletyka», w: Encyklopedia Katolicka, t. 6 (Lublin 1993) kol. 1169-1171.
7 Zob. H.W. Dannowski, Kompendium der Predigtlehre (Gütersloh 1985).
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nej wymowy. Homiletyka nie posiadała więc statusu nauki teologicznej. Jeszcze 
na krótko przed Soborem Watykańskim II podręczniki homiletyki reprezento-
wały głównie retoryczną koncepcję kaznodziejstwa, stąd nosiły tytuły w rodzaju: 
Ars praedicandi, Ars dicendi, Rhetorica ecclesiastica, Wymowa święta8. Głównym 
przedmiotem homiletycznego zainteresowania stawały się jedynie zagadnienia 
formalno-metodyczne, czyli tzw. retoryka kościelna9. Takie ujęcie homiletyki 
miało swoje przełożenie także na stan ówczesnego przepowiadania. W treści ka-
znodziejstwa dominował doktrynalizm. W rozumieniu aktu przepowiadania zaś 
– antropocentryzm. Takie podejście do homiletyki i  przepowiadania sprzyjało 
laicyzacji życia chrześcijańskiego i kryzysowi wiary. Ogólny ogląd współczesnej 
praktyki przepowiadania pokazuje, że wiele z dawnych tendencji siłą rozpędu po-
zostało jeszcze w umysłach głosicieli słowa Bożego, co ma wpływ na stan polskiej 
ambony.

Taki stan rzeczy jeszcze bardziej uzasadnia potrzebę homiletyki współczesnej 
pojmowanej jako nauka teologiczna. Taka homiletyka ujmuje przepowiadanie nie 
tylko w wymiarze noetycznym i retorycznym, lecz przede wszystkim w aspekcie 
jego funkcji dynamicznej, zbawczej. Dzięki temu przepowiadanie postrzegane jest 
jako głoszenie żywego słowa Bożego, jako pierwszorzędna i fundamentalna funk-
cja w  zbawczej działalności Kościóła, jako podstawowe źródło chrześcijańskiej 
wiary i środek łaski Bożej. W przepowiadaniu jest obecny i żyje sam Chrystus. 
Tam też obdarza życiem, buduje Kościół i doprowadza do osobowej więzi z Oj-
cem w Duchu Świętym. Przepowiadanie rozumie się więc jako posługę zbawie-
nia w relacji do współczesnego świata. W takim ujęciu źródłem przepowiadania 
jest prawda zbawienia poświadczona w słowie Bożym, którą należy aktualizować, 
uwzględniając wymogi współczesności i wbudowywać w konkretne życie słucha-
cza po to, by stać się konkretnym wezwaniem do człowieka.

Współczesna homiletyka kwestię przepowiadania rozpatruje z wielu punk-
tów widzenia: ze strony teologii dogmatycznej zbawcze znaczenie przepowia-
dania wyprowadza się ze ścisłego związku między kaznodziejstwem a sakra-
mentem; z perspektywy eklezjologii obydwie te rzeczywistości rozpatruje się 
w pewnej autonomii i przepowiadaniu, i sakramentowi przyznaje się własną 
skuteczność zbawczą; są one dwoma funkcjami jednego Kościoła kontynuują-
cego zbawcze dzieło Chrystusa; z  perspektywy teologii słowa Bożego, które 
znajduje swoją kontynuację w przepowiadaniu; ze strony liturgicznej debaty 
odnośnie homilii jako integralnej części liturgii; z punktu widzenia egzegezy 

8 Por. A. Lewek, «Geneza i  główne kierunki współczesnego ruchu homiletycznego», Studia 
Theologica Varsoviensa 12 (2; 1974) 149.
9 Por K. Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim. Część pierwsza: Kaznodzie-
jstwo w Kościele powszechnym (Kraków 1999) 403-404.
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biblijnej i  współczesnej antropologii, które wyznaczają konkretne treści do 
przepowiadania10.

Należy podkreślić, że nawet wtedy gdy refleksja homiletyczna podejmuje kwe-
stie związane z formą przekazu Ewangelii to nie pozbawia się swego teologiczne-
go charakteru. Jej cele z zasady nie są retoryczne, lecz teologiczne. W homiletyce 
współczesnej nie chodzi jedynie o wypracowanie skutecznych i efektownych spo-
sobów docierania do współczesnego słuchacza z orędziem Ewangelii. Wszystkie 
wysiłki dotyczące formy przepowiadania mają w konsekwencji prowadzić do spo-
tkania człowieka z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym za pośrednictwem 
Kościoła. Głównym celem homiletyki jest zatem stworzenie swego rodzaju sytu-
acji zbawczej. Współczesna homiletyka, doceniając wartość nowoczesnej retoryki 
i teorii komunikacji, nie popada w zniewolenie retoryką świecką, lecz wyznacza 
jej służebną rolę w zbawczym akcie przepowiadania11.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter współczesnej homiletyki dużo 
mówi się dziś o homiletyce kontekstualnej. Podkreśla się wówczas konieczność 
uprawiania homiletyki w kontekście innych nauk teologicznych i humanistycz-
nych12. Z  tego względu homiletyka może być dziś postrzegana jako przykład 
syntezy teologicznej. Ukazuje ona bowiem homilię (będącą najwyższą formą 
aktualizacji kościelnego przepowiadania) jako syntezę słowa Bożego, celebracji 
liturgicznej i  chrześcijańskiego życia. W takim ujęciu homilia jako żywa teolo-
gia łączy w sobie wszystkie dyscypliny teologiczne: mówi o zbawczym misterium 
Boga (czym zajmuje się teologia biblijna, dogmatyczna i fundamentalna), reflek-
tuje nad życiem chrześcijańskim (czym zajmuje się teologia moralna, teologia du-
chowości) oraz jest ukierunkowana na liturgię i z niej wychodzi (por. DFK 16; 
KL 16)13. Homiletyka jest zatem przestrzenią refleksji będącej antidotum na frag-
mentaryzację, która może grozić także samej teologii w skutek jej – wspomnianej 
wcześniej i  skądinąd naturalnej oraz koniecznej dla jej rozwoju – różnorodnej 
specjalizacji14.

10 Zob. S. Dyk, «Współczesne kierunki teologicznej refleksji nad przepowiadaniem», w: P. 
Kantyka, J. Czerkawski, T. Siemieniec, Kościół – komunia i dialog. Księga pamiątkowa ofiarowana 
Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi w 75. Rocznicę urodzin (Kielce 2014) 463-476.
11 Więcej na ten temat zob. G. Siwek, «Miejsce retoryki w  homiletyce», w: R. Przybylska, W. 
Przyczyna, Retoryka dziś (Kraków 2001) 283-300.
12 Zob. Z. Grzegorski, Homiletyka w kontekstualna (Poznań 1999). 
13 Zob. S. Dyk, «Homilia jako przykład syntezy teologii», Kieleckie Studia Teologiczne 15 (2016) 
239-254.
14 Por. G. Ferretti, «La frammentazione della teologia all`interno dell`attuale situazione del sa-
pere», w: G. Lorizio, S. Muratore, La frammentazione del sapere teologico (Cinisello B. 1998) 15-17.
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3. Homiletyka – teologia w dialogu z kulturą 
(jako nauka współczesnego sposobu przekazu wiary)

Kontekstualny charakter homiletyki ujawnia się w jej inklinacji w kierunku analiz 
kulturowych po to, aby wyławiać problemy nurtujące współczesnego człowieka, 
zrozumieć sposoby komunikacji interpersonalnej, uwzględniając metodę myśle-
nia retorycznego i wiedzę o środkach przekazu15. Homiletyka jawi się zatem jako 
nauka teologiczna reflektująca nad współczesnym sposobem przekazu chrześci-
jańskiej wiary. W tym względzie warto wskazać kilka aspektów rozwoju współ-
czesnej homiletyki.

Dzisiejszy przekaz wiary jest przede wszystkim wieszczeniem Dobrej Nowiny 
pośród społeczeństw, które w przeszłości ją przyjęły, a następnie uległy procesowi 
laicyzacji i sekularyzacji. W naszych czasach spełnia się intuicja Józefa Ratzingera 
dotycząca przyszłości Kościoła wyrażona już sześćdziesiąt lat temu. Współczesny 
Kościół stał się wspólnotą pogan, którzy nawet nie zauważyli utraty wiary i zaniku 
jej wpływu na codzienne, życiowe decyzje16. Uwagę te potwierdził ćwierć wieku 
temu Jan Paweł II, wspominając, że „całe grupy ochrzczonych utraciły żywy sens 
wiary albo wprost nie uważają się już za członków Kościoła, prowadząc życie da-
lekie od Chrystusa i od Jego Ewangelii” (Redemptoris missio, n. 33). Odpowiada-
jąc na to wezwanie czasu, homiletyka w KUL już od siedemnastu lat prowadzi re-
fleksję nad nową ewangelizacją, która jest dziełem Kościoła skierowanym głównie 
do opisanych wyżej adresatów. W tym względzie ważny aspekt naukowych analiz 
stanowi refleksja nad kerygmatem w sensie ścisłym nazywany także „pierwszym 
głoszeniem i katechezą podstawową”17. W kontekście niewiary czy obojętności reli-
gijnej kerygmat w sensie ścisłym jest zawsze uprzywilejowaną opcją: „Wiara zapala 
się niczym iskra przy kerygmatycznym głoszeniu Ewangelii”18.

Zgodnie z paradygmatem misterium wcielenia, w którym Bóg „stał się czło-
wiekiem”, a więc przestał być Bogiem „samym w sobie”, a  stał się Bogiem „dla 
nas”, dla teologii, a zwłaszcza dla homiletyki jako praktycznej dyscypliny teolo-
gicznej bardzo ważna jest problematyka antropologiczna. W przeszłości homi-
letyka, odnosząc się do egzystencjalnego doświadczenia słuchaczy, proponowała 
aplikatywną metodę przepowiadania polegającą na wyjaśnieniu prawd wiary i za-
aplikowaniu ich do chrześcijańskiego życia. W tej wizji przepowiadania głoszenie 

15 Por. Z. Grzegorski, Homiletyka w kontekstualna, 36-42.
16 Por. P. Seewald, Benedykt XVI. Ostatnie rozmowy (Kraków 2016) 297.
17 Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium Ogólne o Katechizacji (Poznań 1998) n. 58.
18 Papieska Rada ds. Krzewienia nowej ewangelizacji, Żyć rokiem wiary. Program duszpasterski 
(Częstochowa 2012) 132.
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słowa Bożego przybierało formę pouczająco-wyjaśniającą i  polegało na tłuma-
czeniu tekstów świętych lub doktryny i pouczaniu słuchaczy o tym, czego jeszcze 
o Bogu nie wiedzą. W tej wizji przepowiadania kaznodzieja, jak archeolog sięgał 
po teksty święte czy prawdy wiary i wydobywał z nich przesłanie dla wspólnoty. 
Współczesna refleksja homiletyczna, dostrzegając złożoność ludzkiej egzystencji 
oraz obecne uwarunkowania kulturowe, a zwłaszcza zjawisko postmodernizmu, 
w którym wszelka, zwłaszcza odgórna (choć obiektywna) prawda zostaje podwa-
żana, widzi niewystarczalność tej metody. Dlatego próbuje bardziej dowartościo-
wać kaznodziejstwo interpretujące19.

Zadaniem współczesnej homiletyki jest także odnajdywanie i wskazywanie na 
znaki obecności i działania Boga w świecie. Chodzi tu o interpretację „znaków 
czasu” (por. (KDK 44; por. KDK 4), przez które rozumie się najczęściej wydarze-
nia zachodzące w ludzkim życiu, w których, w świetle wiary, dostrzega się wyraz 
zbawczej woli Bożej i skierowane do człowieka Boże wezwanie. Dlatego w reflek-
sji homiletycznej kaznodzieję nazywa się prorokiem, który odczytuje osobowe 
czy społeczne sytuacje w świetle woli Bożej, obnaża to, co się sprzeciwia histo-
rycznej realizacji zbawienia oraz wskazuje na wybory, do których wezwany jest 
lud chrześcijański, jeśli chce być wierny Panu, który mieszka i działa w historii20. 
Homiletyka służy chrześcijańskiej antropologii, podejmując wysiłek poznania 
egzystencji, środowiska i  potrzeb współczesnych słuchaczy homilii. Nie jest to 
jakieś zagadnienie poboczne, o znaczeniu jedynie praktycznym i metodologicz-
nym. Chodzi tu o prawdziwy wymóg inkarnacji, który odnosi się do samej treści 
głoszonego orędzia. Poznanie mentalności, obyczajów, okoliczności życia, pro-
blemów, potrzeb, świadomości religijnej słuchacza zabezpiecza kaznodziejstwo 
przed głoszeniem chrześcijańskiego orędzia w sposób abstrakcyjny i nieżyciowy. 
Refleksja homiletyczna sięga zatem do szerokiego kontekstu nauk humanistycz-
nych: filozofii, pedagogiki, psychologii, socjologii, a zwłaszcza do twórczości li-
terackiej21. Po zdobyciu wiedzy na temat religijnych, społecznych i kulturowych 
uwarunkowań życia słuchaczy homiletyka wskazuje w jaki sposób orędzie zbaw-
cze zgadza się lub stoi w opozycji ze współczesną kulturą. Dzięki temu słuchacze 
słowa Bożego będą mogli skonfrontować własny sposób myślenia i wartościowa-
nia z  orędziem Ewangelii. Homiletyka wskazuje przepowiadaniu jak kerygmat 
(ten w sensie ścisłym czy też szerokim rozumianym jak wszelka prawda zbawcza) 
ma wejść w krytyczny, wyzwalający dialog z ludzkim życiem, jak odkrywa przed 

19 Por. W. Przyczyna, «Kaznodziejstwo dwudziestego pierwszego wieku. Artykuł dyskusyjny», 
Ateneum Kapłańskie 137 (1; 2001) 30-37.
20 Por. S. Dyk, Homilia – droga do żywego poznania misterium Chrystusa (Kielce 2016) 154-161.
21 Por. H. Simon, «Homiletyka», 1170.



72 Ks. Stanisław Dyk 

ludźmi nową, nieznaną perspektywę, jak pomaga przekroczyć ludzkie ogranicze-
nia.

Dzisiejsza homiletyka, uwzględniając współczesne sposoby porozumiewania się 
ludzi, sięga się do teorii komunikacji oraz do różnych ujęć zagadnienia przekazu sło-
wa przez współczesną naukową retorykę oraz jej pastoralne odczytania. Bierze się pod 
uwagę elementy konstytutywne oraz proces komunikacji: nadawca, kod, komunikat, 
odbiorca, kontekst. W ten sposób uwzględnia się psychologiczne i socjologiczne uwa-
runkowania przepowiadania. Jednoliniowy sposób przekazu zostaje zastąpiony inte-
raktywnym, komunikacyjnym (dialog, spotkanie)22. Wykorzystując teorię informacji 
i komunikacji, wypracowywana zostaje nowa teoria komunikacji werbalnej23.

Refleksja homiletyczna jako nauka o  przekazie wiary współczesnym kultu-
rom próbuje wypracować także język przepowiadania, który pomoże w reinter-
pretacji orędzia Ewangelii według aktualnych sposobów myślenia i pojmowania 
świata. Chodzi tu o wypracowania języka duszpasterskiego, który przezwycięży 
tendencję do używania języka ścisłe doktrynalnego i  abstrakcyjnego. Powiedz-
my wyraźnie, że Kościół w  stanie misji (o  którym mówi papież Franciszek) to 
Kościół potrafiący przełożyć doktrynę na język chrześcijańskiego życia, na język 
duszpasterski. Oczywiście duszpasterski charakter ewangelizacji nie eliminuje czy 
marginalizuje jej wymiaru doktrynalnego. Chodzi tu o  umieszczenie doktryny 
w procesie kerygmatycznym, który jawi się jako kryterium regulujące aktualizację 
Ewangelii, jako lex omnis evangelizationis, wedle wyrażenia zawartego w Konsty-
tucji duszpasterskiej o Kościele (nr 44)24. Warto wspomnieć w  tym miejscu, że 
jeśli chrześcijaństwo chce być postrzegane jako religia uniwersalna i „katolicka”, 
to w przekazie wiary musi uwzględnić potrzeby i zdolności percepcyjne zróżni-
cowanych pod wieloma względami wspólnot lokalnych. Należy także dodać, że 
problem języka przepowiadania nie może być redukowany jedynie do prostej ze-
wnętrznej szaty wcześniej określonych treści. Język przepowiadania posiada bar-
dzo doniosłe znaczenie – jest środkiem przekazu doświadczenia wiary. Jako taki 
może on pomóc bądź przeszkodzić wiernym uczestniczyć w tym doświadczeniu.

Aby przybliżyć orędzie Ewangelii do rzeczywistości ludzkiego życia we współ-
czesnej homiletyce (z  inspiracji teologii narratywnej25) wskazuje się zwłaszcza 

22 Por. G. Siwek, «Przepowiadanie słowa Bożego», w: R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, 
Leksykon teologii pastoralnej (Lublin 2006) 701.
23 Zob. np. C. Biscontin, Predicare bene (Padova 2008) 78-226; P.L. Dubied, «Homilétique et 
pragmatique», w: H. Mottu, P.A. Bettex, Le défi homilétique. L`exégèse Au service de la prédication 
(Genève 1994) 89-204.
24 Por. V. Zani, Sapientia christiana e le sfide della Nuova Evangelizzazione, 8.
25 Por. J. Navone, «Teologia narrativa», w: M. Sodi, A.M. Triacca, Dizonario di Omiletica (Torino 
– Bergamo 1998) 1600-1601.
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narrację jako skuteczny środek przepowiadania. Narracja jest bowiem formą 
komunikacji, w  której przeważają relacje interpersonalne. Narracja jest bogata 
w sztukę figuratywną, w metaforę i w powiązania z życiem. Forma ta korespon-
duje też z mentalnością współczesnego słuchacza żyjącego w cywilizacji obrazu. 
Warto jeszcze raz przypomnieć, że takie komunikacyjne podejście do przepowia-
dania nie niweluje jego teologicznego znaczenia, lecz podkreśla jego relacyjny 
charakter. Takie podejście zmierza po prostu do uwolnienia słowa Bożego z izo-
lacji i włączenia go w komunikacyjny charakter współczesnej kultury. Poszukując 
nowych form przekazu Ewangelii, obecnie rodzi się także potrzeba wypracowa-
nia przepowiadania wizualizacyjnego. Odwołuje się ono do wyobraźni, która jest 
drogą odkrywania sposobów powiedzenia tego, czego nie może w pełni wyrazić 
język ludzki26. Dziś na znaczeniu zaczyna zyskiwać także dramaturgiczna koncep-
cja homiletyki, która widzi w przepowiadaniu jedną ze sztuk performatywnych. 
Wskazuje ona na bliskość między sztuką ambony słowa ze sztukami performa-
tywnymi (taniec, muzyka, teatr, film), które tworzą poruszane w czasie sekwencje 
i mają za cel wystawienie wydarzenia. W takim ujęciu kazanie staje się wydarze-
niem, analogicznie do przedstawień z zakresu sztuk widowiskowych27. Współcze-
śnie, dynamicznie rozwija się także refleksja homiletyczna dotycząca przepowia-
dania słowa Bożego w środkach masowego przekazu. W tym względzie powstało 
już nowe skrzydło homiletyki nazwane Rundfunkhomiletik, które posiada własną 
metodologię. W naszym Uniwersytecie zaś od lat istnieją wykłady z przepowia-
dania w mediach.

4. Podsumowanie

W świetle powyższych refleksji widać zatem, że homiletyka jest nauką teologiczną 
w służbie ewangelizacji. Homiletyka pomaga w obecnym przekazie Traditio fidei. 
Jest nauką dynamiczną, rozwojową, ukierunkowaną na przyszłość, podążającą za 
współczesnymi zmianami społeczno-kulturowymi po to, aby w nowe konteksty 
ludzkiego życia wprowadzać nieustającą nowość Ewangelii. Jednocześnie homile-
tyka jest jakby siłą napędową przepowiadania, pokazując, jaką moc posiada gło-
szone słowo Bożego, zwłaszcza kerygmat w sensie ścisłym czy homilia z jej litur-
giczną aktualizacją. Wiara w  moc Ewangelii prowadzi bowiem do entuzjazmu, 
dynamizmu i owocnej przemiany Kościoła – „do ewangelizacji bardziej gorliwej, 

26 V. Howard, «Biblia i głoszenie słowa Bożego», w: W.R. Farmer, Międzynarodowy Komentarz do 
Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek (Warszawa 2001) 132.
27 Zob. M. Nicol, Einander ins Bild setzen. Dramaturgische Homiletik (Göttingen 2005).
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radosnej, ofiarnej, śmiałej, zawsze pełnej miłości i zdolnej do zarażenia innych!” 
(Franciszek, Evangelii Gaudium, n. 261).
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Summary

Homiletics is the science of reflecting on how the salvific work of Christ is made present in the 
Church and through the Church by the ministry of the Word of God in our actual historical con-
ditions. It is an independent theological discipline that is concerned with the theory and practice 
of preaching that answers the following questions: What is proclamation? Who proclaims? What 
is proclaimed? Where do we proclaim? Who do we proclaim to? How do we proclaim? Homiletics 
is a developing and dynamic science striving to follow the contemporary social and cultural chan-
ges in order to introduce the eternally novel Gospel into the new contexts of human life.

Keywords:  homiletics; theology; Evangelization; proclamation; salvific process
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Prawo rodziców do katolickiego wychowania 
dziecka
The rights of parents to the Catholic education of their children

Abstrakt

Prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami wynika z samej natury i zostało 
zagwarantowane przez prawo międzynarodowe, prawo polskie oraz prawo kanoniczne. Rozważania 
nad poruszonym tematem należy rozpocząć od zdefiniowania rodziny. W nauce Kościoła rodzina 
jest pojmowana jako podstawowa grupa społeczna, która jest konieczna każdemu człowiekowi do 
jego rozwoju tak samo jak wspólnota polityczna. Stolica Apostolska w Karcie Praw Rodziny wska-
zała prawa, jakie należą się rodzinie w społeczeństwie. Wśród katalogu tych praw znajdziemy pra-
wo rodziców do wychowania dzieci według własnych tradycji i wartości religijnych i kulturowych. 
Uprawnienie to należy do tzw. spraw mieszanych, czyli takich które wchodzą jednocześnie w zakres 
kompetencji państwa i Kościoła, obie te instytucje bowiem mają za zadanie wspomagać rodziców 
w podejmowaniu i realizacji ich decyzji. W związku z tym zagadnienie to zostanie omówione w od-
wołaniu do obu porządków prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kanonicznego.

Słowa kluczowe:  wolność religijna; wychowanie katolickie; rodzice; dziecko; religia, wiara; Ko-
ściół Katolicki; prawo

1. Wstęp

Od początków Kościoła znany był katechumenat kościelny i katechumenat rodzin-
ny (domowy). Od czasów papieża Leona XIII Kościół naucza o potrzebie uznania 
wartości wychowawczych rodziny i  przypomina jej prawo do wychowania dzieci. 

1 Mgr lic. Monika Górna, doktorantka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, 
e-mail: monikagorna94@gmail.com, ORCID: 0000-0002-8494-4417.
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Papież Pius XII w encyklice Mit brennender Sorge wskazał, że rodzicom przysługuje 
najpierwotniejsze prawo do wychowania dzieci w duchu prawdziwej wiary i według 
jej zasad i przepisów, jednocześnie odrzucając pogląd, że dziecko przede wszystkim 
należy do państwa. To rodzicom przysługuje prawo do wychowania dzieci w duchu 
wiary chrześcijańskiej, a nie w duchu kultu rasy, narodu, państwa czy też władzy. Na 
mocy Karty Praw Rodziny rodzice mają prawo i obowiązek religijnego wychowania 
dziecka, który zaczynają wypełniać już od chrztu, a następnie przez wpajanie podsta-
wowych pojęć, wartości i norm, zabezpieczenie odpowiedniej edukacji religijnej, na-
uczanie modlitwy, liturgii i wprowadzenie w życie sakramentalne. Zgodnie z naucza-
niem Soboru Watykańskiego II przedmiotem wolności religijnej w rodzinie powinny 
być swobodne organizowanie życia religijnego w ognisku domowym pod kierunkiem 
rodziców, rozstrzyganie o rodzaju religijnego nauczania dzieci według poglądów reli-
gijnych rodziców, wybór szkoły i innych środków wychowania, wolny od niesprawie-
dliwych ciężarów związanych bezpośrednio lub pośrednio z tym wyborem, wolność 
od zmuszania dzieci do uczęszczania na wykłady niezgodne z przekonaniami religij-
nymi rodziców, wolność od narzucania jedynego systemu wychowania. W deklaracji 
o wychowaniu chrześcijańskim Sobór, po pierwsze, domaga się wolności prowadze-
nia szkół katolickich, po drugie przypomina, że władza państwowa powinna dbać 
o takie rozdzielanie zasiłków państwowych, aby rodzice zgodnie ze swoim sumieniem 
i w sposób wolny mogli wybrać szkoły dla swoich dzieci, po trzecie zwraca uwagę na 
prawo rodziców do tego, aby ich dzieci mogły pobierać naukę religii w szkołach. Wy-
chowanie dzieci należy do podstawowych praw i obowiązków rodziców. Zadaniem 
katolickich rodziców jest troska o katolickie wychowanie potomstwa według zasad 
głoszonych przez Urząd Nauczycielski Kościoła. W procesie wychowawczym rodzice 
mają prawo korzystać z pomocy Kościoła i państwa. Doniosłe znaczenie w tej dzie-
dzinie posiadają szkoły różnych szczebli, które winny nieść wydatną pomoc nie tylko 
w kształceniu, ale również w wychowaniu.

2. Uprawnienia rodziny wynikające z prawa międzynarodowego

Prawo międzynarodowe kwestię prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie 
z przekonaniami religijnymi reguluje w kilku aktach prawych. Przede wszystkim 
należy rozpocząć od Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku. Doku-
ment ten na mocy art. 18 zapewnił każdemu człowiekowi prawo do wolności my-
śli, sumienia i religii, w art. 26 pkt 3 natomiast zagwarantowano pierwszeństwo 
rodzicom w wyborze rodzaju nauczania dzieci2. Prawo do wolności myśli, sumie-

2 Tekst dokumentu w: A. Przyborowska-Klimczak, Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór 
dokumentów, (Lublin 1998) 157-159. 
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nia i religii zostało potwierdzone w art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 
z 1950 roku3, w jej pierwszym Protokole Dodatkowym4 w art. 2 zaś podkreślono, 
że prawo do nauczania i wychowania dzieci jest naturalną powinnością rodziców 
i funkcja państwa nie jest w tym przypadku decyzyjna, ale gwarancyjno-organi-
zatorska oparta na zasadzie pomocniczości.

W  Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i  Politycznych5 (1966 rok) 
potwierdzono prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania, a także zobowią-
zano państwa do poszanowania wolności rodziców (opiekunów prawnych) do 
zapewnienia swoim dzieciom wychowania religijnego i  moralnego zgodnie ze 
swoim światopoglądem (art. 18). W art. 23 i art. 24 natomiast stwierdzono, iż ro-
dzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochro-
ny, a żadne dziecko nie może zostać poddane jakiejkolwiek dyskryminacji (w tym 
dyskryminacji ze względu na religię). 

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych6 (1966 
rok) reguluje kwestię wolności wyboru szkoły zgodnie z przekonaniami religij-
nymi rodziców i prawnych opiekunów (art. 13 ust. 3). Zgodnie z wykładnią art. 
2 MPPGSIK państwo nie może zabraniać tworzenia szkół prywatnych z nauką 
religii, ale powinno także zapewnić możliwość pobierania nauki religii w szko-
łach publicznych, ponieważ rodzice wbrew prawu zrównania wszystkich obywa-
teli bez względu na wyznanie byliby dodatkowo obciążeni posyłaniem dzieci do 
szkół pełnopłatnych. Pełna realizacja wskazanego postanowienia uzależniona jest 
natomiast od możliwości materialnych danego państwa7.

W Deklaracji w sprawie likwidacji wszystkich form nietolerancji i dyskrymi-
nacji ze względu na wyznawaną religię lub wierzenia8 z 1981 roku zapewniono 
prawo organizowania życia w obrębie rodziny zgodnie ze swoją religią, wszyst-
kim dzieciom zaś zapewniono prawo dostępu do oświaty w zakresie religii lub 

3 Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, podpisana w Rzymie 4 listopada 1950 
r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.). 
4 Protokół Nr 1 do Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzony w Pa-
ryżu 20 marca 1952 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175 ze zm.).
5 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i  Politycznych, otwarty do podpisu w  Nowym 
Jorku 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167). 
6 Międzynarodowy Pakt Praw Społecznych, Gospodarczych i Kulturalnych, otwarty do podpisu 
w Nowym Jorku 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r., Nr 38, poz. 169) (dalej: MPPGSIK).
7 H. Misztal, «Gwarancje prawa międzynarodowego i polskiego w zakresie uprawnień rodziców 
do religijnego wychowania dzieci», Studia z Prawa Wyznaniowego (1; 2000) 13-14. 
8 Deklaracja w sprawie eliminacji wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji opartych na re-
ligii lub przekonaniach, uchwalona w Nowym Jorku 25 listopada 1981 r., w: http://libr.sejm.gov.
pl/tek01/txt/onz/1981.html [15.12.2018] (dalej: Deklaracja).
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wierzeń według życzenia rodziców (prawnych opiekunów). W Deklaracji zna-
lazł się również zakaz zmuszania dzieci do pobierania nauki z  zakresu religii 
lub wierzeń wbrew woli rodziców (prawnych opiekunów), przy czym wiodącą 
zasadą jest dobro i interes dziecka9. Zakaz ten wiąże się również z prawem ro-
dziców do wyboru odpowiedniej szkoły dla dzieci10. Poza tym postanowiono, że 
praktykowanie religii (lub wierzeń) nie może szkodzić zdrowiu dziecka fizycz-
nemu, jak i psychicznemu11.

Konwencja o prawach dziecka12 z 1989 roku zobowiązuje państwa do eliminacji 
wszelkich form dyskryminacji oraz do respektowania swobody myśli, sumienia i wy-
znania z zachowaniem praw rodziców (prawnych opiekunów) odnośnie do ukierun-
kowania dziecka w korzystaniu z  jego prawa w sposób zgodny z rozwijającymi się 
zdolnościami dziecka13. Przewidziano również granice wolności religijnej dziecka, 
gdy chodzi o obronę bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego, zdrowia 
lub moralności społecznej bądź podstawowych praw i wolności innych osób.

3. Regulacje w prawie kanonicznym 

Ustawodawca kościelny w  kan. 217 KPK14 deklaruje uprawnienie wszystkich 
wiernych do otrzymania integralnego wychowania chrześcijańskiego. Zgodnie 
z tą normą prawną wychowanie chrześcijańskie jest procesem ciągłym, który po-
winien być dostosowany do wieku oraz mentalności wiernych. Normę tę uzupeł-
nia kan. 20815, który stanowi iż wszyscy wierni są równi co do godności, a zatem 

9 H. Misztal, «Prawo rodziców do wychowania dzieci według własnych przekonań», Teka Kom. 
Praw. – OL PAN (2; 2009) 68-69. 
10 H. Misztal, «Gwarancje prawa międzynarodowego», 13.
11 H. Misztal, «Prawo rodziców do wychowania», 69.
12 Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 
20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.) (dalej: Konwencja).
13 H. Misztal, «Gwarancje prawa międzynarodowego», 6. 
14 Kan. 217 KPK: „Wierni, którzy to przez chrzest są powoływani do prowadzenia życia zgod-
nego z doktryną ewangeliczną, posiadają prawo do wychowania chrześcijańskiego, przez które 
mają być odpowiednio przygotowywani do osiągnięcia dojrzałości osoby ludzkiej i jednocześnie 
do poznania i przeżywania tajemnicy zbawienia”. Codex Iuris Canonici auctoritates Ioannis Paulii 
PP. II promulgatus (25.01.1983), AAS 75 (1983) pars II, 1-317; tekst polski w: Kodeks Prawa Ka-
nonicznego (Poznań 1984).
15 Kan. 208 KPK: „Z racji odrodzenia w Chrystusie wszyscy wierni są równi co do godności i dz-
iałania, na skutek czego każdy, zgodnie z własną pozycją i zadaniem współpracuje w budowaniu 
Ciała Chrystusowego”.



 Prawo rodziców do katolickiego wychowania dziecka 81

wszystkie dzieci, niezależnie czy zrodziły się z małżeństwa, czy ze związku poza-
małżeńskiego, to posiadają takie same prawa do troski o pełny rozwój ich oso-
bowości i do wychowania w wierze. W dokumentach Soboru Watykańskiego II 
obowiązek rodziców wychowania dzieci w wierze katolickiej ukazany jest w kon-
tekście społecznym i eklezjalnym, w odniesieniu do teologii laikatu oraz do obo-
wiązków-praw wiernych świeckich, podstawą dla obowiązku chrześcijańskiego 
wychowania jest natomiast godność osoby ludzkiej. Ustawodawca w KPK odnosi 
obowiązek chrześcijańskiego wychowania przede wszystkim do małżonków-ro-
dziców oraz reguluje tenże obowiązek z  punktu widzenia obowiązków-upraw-
nień przynależnych ochrzczonym, celów małżeństwa, a  także praw i  wolności 
podstawowych (tj. prawa człowieka do wolności religijnej)16.

Z normy kan. 226 § 2 wynika, że wychowanie religijne dzieci jest obowiąz-
kiem jurydycznym i jednocześnie prawem wiernych wynikającym z obowiązków
-uprawnień ochrzczonych. Ustawodawca w tymże przepisie określił tutaj rodzi-
ców jako podmioty, na których spoczywa obowiązek-uprawnienie wychowania 
potomstwa. Obowiązek chrześcijańskiego wychowania potomstwa jest przede 
wszystkim obowiązkiem jurydycznym, czyli powinnością, ale ponadto jest to 
również obowiązek istotny, własny, mający pierwszeństwo w stosunku do zadań 
wychowawczych innych osób z  racji wyjątkowości relacji oraz miłości łączącej 
rodziców i dzieci, niezbywalny (tzn. że nie może zostać całkowicie przekazany 
innym osobom ani instytucjom, czy też zawłaszczony przez innych). Tenże obo-
wiązek jest komplementarny z prawem rodziców do wychowania dzieci w wie-
rze katolickiej17. Rodzice realizują powyższe uprawnienie nie tylko we własnym 
zakresie, ale mają również prawo do otrzymania koniecznych środków ze strony 
państwa, na którym spoczywa troska o doczesne dobro wspólne. Ustawodawca 
w kan. 226 § 2 i kan. 774 § 2 dotyka także problematyki ochrony wolności religij-
nej rodziców, przy zachowaniu przez państwo gwarancji negatywnych zabezpie-
czających przed przymusem oraz gwarancji pozytywnych polegających na moż-
liwości wyboru postępowania zgodnego z własnymi przekonaniami religijnymi18. 
Zasada ta implikuje konieczność przestrzegania przez państwo zasady pomocni-
czości, zgodnie z którą rodzice powinni rozwiązywać problemy własnymi środ-
kami oraz podejmować decyzje, które nie przekraczają ich kompetencji. Państwo 
natomiast ma za zadanie przychodzić z pomocą, gdy rodzice nie radzą sobie sami. 

16 W. Wąsik, «Obowiązek wychowania dzieci do życia w wierze przez ich rodziców według KPK 
z 1983 r.», Kieleckie Studia Teologiczne (11; 2012) 222-224.
17 Por. T. Pawluk, Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży jego nauczanie 
i uświęcanie, t. 2 (Olsztyn 1986) 33.
18 Por. J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych (Lublin 1993) 99-106.
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Ustawodawca, stanowiąc w  kan. 226 § 2 in fine, iż wychowanie dzieci ma być 
prowadzone zgodnie z nauką przekazywaną przez Kościół, chroni w ten sposób 
sferę wychowania od relatywizmu, jak również uwypukla zadanie wychowawcze 
rodziców w aspekcie misji świeckich w Kościele19.

O obowiązku wychowania dzieci stanowi również ustawodawca w kan. 113620, 
w kontekście celów małżeństwa. Stwierdzenie, że rodzice mają najcięższy obowią-
zek i najpierwsze prawo troszczenia się zgodnie i według własnych możliwości 
o wychowanie potomstwa, określa obowiązek i korelatywne uprawnienie rodzi-
ców do wychowania dzieci, a ponadto wskazuje na rozłożenie tego obowiązku na 
ojca i matkę. W literaturze kanonistycznej wyraża się pogląd, iż władza rodziciel-
ska pochodzi z prawa naturalnego, a zatem to rodzice odpowiadają za integralną 
całość wychowania swoich dzieci, miara włazy rodzicielskiej bowiem musi być 
proporcjonalna do celów małżeństwa oraz uwarunkowana tym wszystkim, co do-
tyczy osoby ludzkiej i realizacji jej dobra. W związku z tym, ustawodawca zapisał 
w  przywołanym przepisie zasadę integralnego wychowania jako obowiązującą, 
a  także określił zakres tego wychowania, które powinno obejmować dziedzinę 
religijną, moralną, fizyczną oraz społeczną21. Zasada integralności wychowania 
została również ustanowiona w innym przepisie, tj. w kan. 795:

Ponieważ prawdziwe wychowanie powinno objąć pełną formację osoby ludzkiej, za-
równo w odniesieniu do celu ostatecznego, jak i w odniesieniu do dobra wspólnego 
społeczności, dlatego dzieci i młodzież tak winny być wychowywane, ażeby harmonij-
nie mogły rozwijać swoje przymioty fizyczne, moralne oraz intelektualne, zdobywać 
coraz doskonalszy zmysł odpowiedzialności, właściwie korzystać z wolności i przygo-
towywać się do czynnego udziału w życiu społecznym.

W kontekście obowiązku – prawa chrześcijańskiego wychowania potomstwa 
należy omówić dwie sytuacje. Po pierwsze problem chrześcijańskiego wychowa-
nia w  przypadku separacji małżonków, a  po drugie w  przypadku stwierdzenia 
nieważności małżeństwa. W chwili ustanowienia między małżonkami separacji 
przez kompetentną władzę kościelną małżonkowie nie zostają zwolnieni z obo-
wiązku chrześcijańskiego wychowania swoich dzieci, więc troskę o  katolickie 
wychowanie potomstwa powinien rozstrzygać dekret ordynariusza miejsca albo 

19 W. Wąsik, «Obowiązek wychowania dzieci», 224-228.
20 Kan. 1136 KPK: „Rodzice mają najcięższy obowiązek i  najpierwsze prawo troszczenia się 
zgodnie, według swoich możliwości, o wychowanie potomstwa zarówno fizyczne, społeczne i kul-
turalne, jak i moralne oraz religijne”.
21 Por. J. Krukowski, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga IV: Uświęcające zadanie 
Kościoła, T. III/2 (Poznań 2011) 340.
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wyrok sądu kościelnego. w sytuacji stwierdzenia nieważności małżeństwa nato-
miast sędzia powinien w wyroku upomnieć obydwie strony o  ich obowiązkach 
moralnych względem potomstwa (kan. 1689). Również i w tym przypadku rodzi-
ce nie zostają zwolnieni z obowiązku katolickiego wychowania dzieci22.

Ustawodawca w kan. 793 § 123 powtarza obowiązek, prawo rodziców do wy-
chowania dzieci w wierze, ale tym razem w kontekście prawa do wolności religij-
nej. Prawo do wolności religijnej zalicza się do grupy tzw. praw wolnościowych 
oraz stanowi podstawę i rację bytu wszystkich innych praw człowieka. Prawo to 
polega na niestosowaniu przymusu w sferze religii w stosunku do każdego czło-
wieka ze strony władzy państwowej, innych ludzi, grup społecznych, organizacji, 
a także zapewnia możliwość działania zgodnie ze swoim sumieniem w godziwym 
zakresie24. W pierwszej części przepisu ustawodawca zrównał z rodzicami natu-
ralnymi tych, którzy zajmują ich miejsce w wypełnianiu obowiązku wychowania 
potomstwa, nie precyzując jednak, o kogo dokładnie chodzi. Pomimo że rodzi-
na nie jest ani jedyną, ani wyłączną wspólnotą wychowującą, to nikt nie może 
uzurpować sobie przed rodzicami, ani też zawłaszczać prawa do wychowania ich 
dzieci25. Ponadto nie można również pozbawić rodziców możliwości wykonywa-
nia tego prawa. Przejęcie zadań wychowawczych przez zastępców może być uza-
sadnione jedynie w  sytuacji, gdy rodzice naturalni nie wypełniają powyższego 
zadania, wykazują brak jakiejkolwiek inicjatywy w tym kierunku albo opuścili lub 
osierocili swoje potomstwo. Zgodnie z dyspozycją kan. 793 § 1 rodzice katoliccy 
mają obowiązek i prawo dobierania takich środków i instytucji, przy pomocy któ-
rych będą mogli lepiej zadbać o katolickie wychowanie potomstwa, druga część 
przepisu natomiast uzupełnia tę normę, wskazując, że rodzicom przysługuje pra-
wo otrzymania ze strony państwa potrzebnych pomocy w  tymże wychowaniu. 
W sposób szczególny podkreślono, że prawo rodziców do wolności religijnej na 
płaszczyźnie wychowania potomstwa należy odczytywać w kontekście praw czło-
wieka, które są niezbywalne, a ich podstawą jest godność osoby ludzkiej. W wy-

22 W. Wąsik, «Obowiązek wychowania dzieci», 229-232.
23 Kan. 793 § 1 KPK: „Rodzice oraz ci, którzy ich zastępują, mają obowiązek i zarazem prawo wy-
chowania potomstwa. Rodzice katoliccy mają ponadto obowiązek i prawo dobrania takich środ-
ków i instytucji, przy pomocy których, uwzględniając miejscowe warunki, mogliby lepiej zadbać 
o katolickie wychowanie swoich dzieci”.
24 Por. Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae, AAS 58 (1966) 
929-946, tekst polski w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski (Poznań 
2002) 416-417.
25 Por. Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska „Familiaris consortio” Ojca Świętego Jana Pawła II do 
biskupów kapłanów i wiernych całego Kościoła Katolickiego o zadaniach rodziny chrześcijańskiej 
w świecie współczesnym (Warszawa 2000) nr 40.
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pełnieniu zadania katolickiego wychowania dzieci natomiast rodzice potrzebują 
pomocy ze strony społeczności, przede wszystkim władzy państwowej. Państwo, 
przy zachowaniu zasady pomocniczości, powinno udzielić rodzicom koniecznych 
środków do realizacji tegoż zadania. Ustawodawca w kan. 798 i kan. 799 wymie-
nia środki i instytucje, które mają wspierać rodziców w wychowaniu potomstwa, 
przede wszystkim na rodzicach ciąży obowiązek posyłania swoich dzieci do szkół, 
które zapewniają katolickie wychowanie, a  w  przypadku niemożności powinni 
zapewnić im pozaszkolne katolickie wychowanie. W drugim przepisie natomiast 
ustanowiono, że wierni mają zabiegać o to, aby prawodawstwo państwowe gwa-
rantowało wychowanie religijne i moralne dzieci26.

4. Regulacje w prawie krajowym

W prawie polskim kwestię uprawnienia rodziców do wychowania dzieci zgodnie 
z  własnymi przekonaniami światopoglądowymi reguluje Konstytucja Rzeczpo-
spolitej Polskiej27, Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Pol-
ską28 oraz liczne ustawy. Powyższe uprawnienie rodziców do wychowania dzieci 
zgodnie z własnymi przekonaniami jest zapisane jako uprawnienie konstytucyjne 
na mocy art. 48 ust. 1 Konstytucji. Przepisy Konkordatu (art. 11 i art. 12) dekla-
rują wolę Kościoła i państwa na rzecz ochrony i poszanowania instytucji małżeń-
stwa i rodziny, a także regulują sprawę nauczania religii zgodnie z wolą rodziców 
oraz poszanowaniem zasad tolerancji29.

Ustawodawca w  art. 18 Konstytucji uwzględnia ochronę rodziny, postana-
wiając, że małżeństwo, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod 
ochroną i opieką Rzeczpospolitej. Przepis ten chroni rodzinę na równi z małżeń-
stwem, rodzicielstwem i macierzyństwem30.

Ponadto zgodnie z treścią art. 48 ust. 1 Konstytucji „rodzice mają prawo do 
wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno 
uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyzna-

26 W. Wąsik, «Obowiązek wychowania dzieci», 235-238.
27 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 
483 ze zm.) (dalej: Konstytucja).
28 Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie 28 
lipca 1993 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr. 51, poz. 318) (dalej: Konkordat).
29 H. Misztal, «Gwarancje prawa międzynarodowego», 8. 
30 L. Garlicki, «Komentarz do art. 18», w: L. Garlicki, M. Zubik, Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej. Komentarz I (Warszawa 2016) 489-505.
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nia oraz jego przekonania”31. Druga część przytoczonego przepisu dotyczy właśnie 
wychowania religijnego i moralnego. Pojawia się tutaj jednak pytanie, czy w świe-
tle tego przepisu rodzice mogą być ograniczani w wykonywaniu tego prawa, a jeśli 
tak to w jakim zakresie. Kto ma decydować o tym, czy w procesie wychowawczym 
dziecka wystarczająco uwzględnia się stopień dojrzałości albo czy uwzględnia się 
wolność jego sumienia i jego przekonań? Otóż trzeba przypomnieć, że władza ro-
dzicielska w tym przedmiocie ma grunt w prawie naturalnym, w związku z czym 
nie może być ograniczona ani przez szkołę, ani przez instytucje, chyba że rodzice 
wychowują swoje dzieci według poglądów sprzecznych z naturalnymi zasadami 
etyki i moralności. W związku z tym, że prawa rodziców w tym zakresie są pier-
wotne i niezbywalne, to tylko w przypadku łamania prawa naturalnego lub zasad 
moralności władza państwowa może ingerować w uprawnienia rodziców poprzez 
ograniczenie, zawieszenie czy nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej32.

Powyższe uprawnienie zostało powtórzone w  art. 53 ust. 3 konstytucji, który 
dotyczył wolności religijnej z  uwzględnieniem odpowiednio stopnia dojrzałości, 
wolności sumienia oraz przekonań: „rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom 
wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. 
Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio”. Powracając do art. 53 to ust. 4 doty-
czy nauczania religii w szkole i postanawia, że religia kościoła lub innego związku 
wyznaniowego o uregulowanej pozycji prawnej może być przedmiotem nauczania 
w szkole, przy czym nie może zostać naruszona wolność religii i sumienia innych 
osób. W art. 35 dotyczącym obywateli polskich należących do mniejszości narodo-
wych i etnicznych zapewniono im wolność zachowania i rozwoju własnego języka, 
zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury33. Należy natomiast 
przypomnieć, że wolność sumienia i wyznania jest podstawowym prawem każdego 
człowieka, które wynika z przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka (art. 30 
Konstytucji). Nauczenie religii w szkołach reguluje art. 12 Konkordatu, który gwa-
rantuje, że uznając prawa rodziców do religijnego wychowania dzieci oraz zasadę 
tolerancji, nauczanie religii ma być zorganizowane w szkołach publicznych podsta-
wowych, ponadpodstawowych oraz w przedszkolach prowadzonych przez organy 
administracji państwowej i samorządowej zgodnie z wolą zainteresowanych34.

31 H. Misztal, «Gwarancje prawa międzynarodowego», 9.
32 H. Misztal, «Prawo rodziców do wychowania», 69-71. Szerzej na ten temat zob. T. Smyczyński, 
«Prawa i obowiązki rodziców względem małoletnich dzieci w kodeksie rodzinnym i opiekuńc-
zym», w: J. Krukowski, A. Maćkowski, Ochrona funkcji wychowawczej rodziny (Szczecin 2007) 
73-83.
33 H. Misztal, «Prawo rodziców do wychowania», 71-72.
34 J. Wroceński, «Prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci i młodzieży według prawa 
polskiego, w: T. Płoski, J. Krzywkowska, Matrimonium spes mundi. Małżeństwo i rodzina w prawie 
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W  ustawie o  gwarancjach wolności sumienia i  wyznania35 z  1989 r. wpro-
wadzono przepis, że obywatele mogą wychowywać dzieci zgodnie ze swoimi 
przekonaniami w  sprawach religii (art. 2, n.4). Ponadto ustawa przewiduje 
możliwość zakładania i  prowadzenia szkół oraz innych placówek oświatowo
-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych przez kościoły i inne związ-
ki wyznaniowe36. Na mocy art. 21 możliwe jest zawarcie porozumień między 
władzami kościelnymi a ministrem edukacji narodowej w sprawie rodzaju tych 
szkół i placówek oraz zasad ich dotowania37. Ustawa o stosunku Państwa do Ko-
ścioła Katolickiego w RP38 natomiast sprecyzowała, iż prawo rodziców do wy-
chowania dzieci zgodnie z  własnym światopoglądem rozciąga się również na 
prawnych opiekunów (art. 18 ust.1). W prawie rodzinnym i opiekuńczym ro-
dzicom zostało przyznane prawo do decydowania o kierunku wychowania, co 
należy rozumieć m.in. jako prawo domagania się nauki religii także w szkole39. 
Ustawa o systemie oświaty40 z 1991 r., w art. 1 zapewnia realizację prawa każde-
go obywatela do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania 
i opieki, odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju oraz wspomaganie przez 
szkołę wychowawczej roli rodziny. W art. 12 natomiast ustawodawca zobowią-
zuje szkołę do zorganizowania lekcji religii, gdy rodzice (a w szkołach ponad-
podstawowych młodzież) wyrazi takie życzenie41. Ponadto art. 100 wprowadził 
zmianę w art. 19 ust. 2 ustawy o stosunku do Kościoła oraz w art. 20 ustawy 
o  gwarancjach, zgodnie z  którą nauczanie religii uczniów szkół publicznych 
może odbywać się również w  szkołach na zasadach określonych w  odrębnej 
ustawie. 

kanonicznym, polskim i międzynarodowym. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Ryszardowi 
Sztychmilerowi (Olsztyn 2008) 455-470.
35 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. z 2015 r. Nr 
231, poz. 1965 t.j. ze zm.) (dalej: ustawa o gwarancjach).
36 Zob. J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe (Warszawa 2008) 167-170; A. Mezglewski, H. 
Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe (Warszawa 2011) 174-202.
37 H. Misztal, «Prawo rodziców do wychowania», 72.
38 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospo-
litej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 ze zm.) (dalej: ustawa o stosunku do Kościoła).
39 H. Misztal, «Prawo rodziców do wychowania», 72-73. 
40 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 t.j. ze 
zm.). 
41 Por. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe (Warszawa 2010) 260-264.
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5. Zakończenie 

Podjęte zagadnienie jest niewątpliwie ważne i aktualne, ponieważ temat ten co 
pewien czas powraca do publicznej dyskusji i  wywołuje dużo skrajnych emo-
cji. W debacie tej natomiast można zauważyć, że osoby podejmujące ten temat 
niekiedy nie mają odpowiedniej wiedzy w tym zakresie. Prawo rodziców do wy-
chowywania dziecka zgodnie z przekonaniami religijnymi przysługuje rodzicom 
na podstawie prawa wrodzonego, sformułowanego w doktrynie i prawa Kościo-
ła katolickiego, aktów prawa międzynarodowego ratyfikowanego przez Polskę 
(w tym Konkordatu), Konstytucji i ustawodawstwa zwykłego. Na podstawie przy-
wołanych aktów prawnych wynika, że prawo rodziców (prawnych opiekunów) 
w dziedzinie religijnego wychowania potomstwa obejmuje prawo do organizacji 
życia religijnego w rodzinie, prawo dostępu dziecka do prawd religijnych, prawo 
swobodnego wyboru szkoły dla dzieci i  prawo do nauki religii w  szkole. Pań-
stwo zapewnia poszanowanie równości praw rodziców posyłających dzieci do 
szkół publicznych i prywatnych przez zapewnienie subwencji finansowych szko-
łom prywatnym. W  doktrynie prawa kanonicznego natomiast wychowanie re-
ligijne rozumiane jest w kontekście obowiązków-praw wiernych świeckich oraz 
w  aspekcie celów małżeństwa, a  także pod kątem prawa do wolności religijnej 
zgodnie z normami wynikającymi z Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku.
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Summary

The parents rights to catholic education of their children is guaranted by International, Polish 
and Canon law. Polish legislation is based on the natural law specified by the doctrine of Catholic 
Church and other confessions and acts of international law which have been ratified by Poland, 
including Polish Concordat. Reflection on this subcject begins with the importance of proper defi-
nitione of the family. The family in the Catechism of the Catholic Church is called the primary so-
cial group which is necessary to every man to his development as a political community. The Holy 
See in the Charter of the Rights of the family identified rights that belongs to the family in society.

Keywords:  religious freedom; Catholic education; parents; children; religion, faith; the Catholic 
Church; right.
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Abstrakt

Obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości stanowią dobrą okazję do tego, 
by podjąć refleksję nad relacją pomiędzy wiarą i patriotyzmem. Jest to istotna kwestia dla człowie-
ka wierzącego, który musi pogodzić miłość względem swojej ojczyzny z zasadami wiary. W ży-
ciu publicznym istnieje wiele organizacji, które próbują łączyć w swoich założeniach światopo-
gląd chrześcijański z  patriotyzmem. Wśród nich są dwie, które bardzo wyraźnie odwołują się 
do zasad katolickich i narodowych. Są to Młodzież Wszechpolska i Obóz Narodowo-Radykalny. 
Celem niniejszego artykułu było zaprezentowanie analizy teologicznej ich programów politycz-
nych. Głównym materiałem badań były deklaracje ideowe obu organizacji. Omawiano te kwestie 
programowe, które są istotne teologicznie. Opisano prezentowaną przez obie organizacje hierar-
chię wartości, a także zwrócono uwagę na kwestie, które z perspektywy teologicznej mogą budzić 
wątpliwości. W artykule zastosowano metodę opisową i porównawczo-teologiczną, tj. opisywa-
no interesujące z  punktu widzenia obranego tematu założenia programowe ONR i  Młodzieży 
Wszechpolskiej, a następnie zestawiano je z nauczaniem kościelnym.
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1. Wstęp

Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości stanowią impuls do 
podjęcia refleksji nad istotą patriotyzmu. Człowiek wierzący w  swoim świato-
poglądzie musi zawsze uwzględniać zasady wyznawanej wiary, w  tym wypad-
ku chodzi o katolicyzm. Rodzi się pytanie o  to, jak być wierzącym patriotą we 
współczesnym świecie, w którym zderzają się ze sobą dwa podstawowe kierunki 
– kosmopolityczny i nacjonalistyczny. Człowiek kierujący się zasadami katolic-
kimi powinien spośród wielu proponowanych mu koncepcji wybrać taką, któ-
ra będzie najbliższa zasadom jego wiary. Celem niniejszego przedłożenia będzie 
analiza teologiczna programów politycznych wybranych organizacji o charakte-
rze narodowym, które uwzględniają w swoich założeniach światopogląd katolicki. 
Przeanalizowane zostaną pod tym kątem postulaty dwóch instytucji: Młodzieży 
Wszechpolskiej i  Obozu Narodowo-Radykalnego. Analiza będzie miała nastę-
pującą strukturę: najpierw zostanie zaprezentowana krótka charakterystyka obu 
organizacji, a potem zostaną omówione elementy programu ideowego prezento-
wanych organizacji, które dotyczą relacji wiara–patriotyzm. Tam, gdzie postulaty 
opisywanych instytucji są zbieżne, będą analizowane razem.

2. Młodzież Wszechpolska i Obóz Narodowo-Radykalny – 
krótka charakterystyka

Młodzież Wszechpolska jest organizacją powstałą w  1922 roku. Jej pierwszym 
prezesem był Roman Dmowski, twórca endecji. W okresie międzywojennym na-
stąpił jej rozkwit zatrzymany przez wybuch II wojny światowej. Po zakończeniu 
II wojny światowej władze komunistyczne doprowadziły do likwidacji tej organi-
zacji. Reaktywacja Młodzieży Wszechpolskiej, wpisującej się w szeroki kontekst 
Ruchu Narodowego, nastąpiła 2 grudnia 1989 roku na zjeździe założycielskim 
w  Poznaniu2. Członkowie tej organizacji przedstawiają się jako ludzie łączący 
„tradycyjne wartości z  nowoczesnym patriotyzmem”. W  systematycznej pracy 
na co dzień Młodzież Wszechpolska kładzie nacisk przede wszystkim na rozwój 
kultury i edukację3. W jej historii zdarzały się wydarzenia mocno niejednoznacz-
ne, ale nie są one przedmiotem podejmowanej analizy.

Obóz Narodowo-Radykalny powstał 14 kwietnia 1934 roku jako owoc kon-
fliktów w łonie Stronnictwa Narodowego. Ze względu na to, że jego członkowie 

2 Por. «Historia MW», w: http://mw.org.pl/about/historia-mw/ [23.11.2018].
3 Por. «Nasza idea», w: http://mw.org.pl/about/da-sie/ [15.10.2018].
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uciekali się do działań niezgodnych z prawem, w tym do zamachów zbrojnych, 
już 10 lipca 1934 roku został oficjalnie zdelegalizowany. Później jego dawni człon-
kowie utworzyli pomniejsze organizacje narodowe4. Organizacja została na nowo 
powołana do istnienia w 2005 roku5. Dziś ONR określa siebie jako ruch społecz-
ny skupiający młodych Polaków, którzy w swoim życiu dają pierwszeństwo ta-
kim wartościom, jak: Bóg, Honor i Ojczyzna. ONR jest nastawiony na aktywne 
działania społeczno-kulturalne oraz przeciwstawianie się lewackiej propagandzie. 
Jest organizatorem różnych zgromadzeń o  charakterze patriotycznym, a  także 
współorganizuje Marsz Niepodległości6.

3. Naród najwyższą wartością ziemską

Obie organizacje w swojej ziemskiej hierarchii wartości dają prymat narodowi. 
W pierwszym punkcie swojej Deklaracji ideowej Młodzież Wszechpolska uznaje 
następującą hierarchię wartości: najpierw Bóg, a potem naród jako najważniej-
sze dobro ziemskie7. Podobny porządek wartości jest zaprezentowany w Oświad-
czeniu Zjazdu Założycielskiego Młodzieży Wszechpolskiej8. Natrafiamy tam na 
odwołanie do nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego, który mówił: „Dla nas po 
Bogu największa miłość to Polska! Musimy po Bogu dochować wierności przede 
wszystkim naszej Ojczyźnie i  narodowej kulturze polskiej! Będziemy kochać 
wszystkich ludzi na świecie, ale w porządku miłości. Po Bogu więc, po Jezusie 
Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym ładzie Bożym, nasza miłość należy się 
przede wszystkim naszej Ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której wyrasta-
my na polskiej ziemi”9. W  podobnym tonie utrzymana jest wypowiedź Obozu 
Narodowo-Radykalnego. Naród jest określany w jego Deklaracji ideowej jako naj-
wyższa wartość doczesna10.

4 Por. S. Czyż, «Obóz Narodowo-Radykalny 1934-1939», w: https://www.onr.czyz.org/artykul-
4-t-obssz-narodowo-radykalny-1934-1939.html [23.11.2018].
5 Por. A. Seweryn, «Obóz Narodowo-Radykalny. Wczoraj, dziś, zawsze», w: https://medianaro-
dowe.com/oboz-narodowo-radykalny-wczoraj-dzisiaj-zawsze/ [23.11.2018].
6 Por. «Czym jest ONR?», w: https://www.onr.com.pl/czym-jest-onr/ [31.10.2018].
7 Por. «Deklaracja ideowa», w: http://mw.org.pl/about/deklaracja-ideowa/ [15.10.2018].
8 Por. «Oświadczenie Zjazdu Założycielskiego Młodzieży Wszechpolskiej», w: http://mw.org.pl/
about/deklaracja-ideowa/ [15.10.2018].
9 «Deklaracja ideowa», [15.10.2018].
10 Por. «Polska Jutra Deklaracja Ideowa Obozu Narodowo-Radykalnego», w: https://www.onr.
com.pl/deklaracja-ideowa/ [31.10.2018].
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Idea ta jest jak najbardziej słuszna. Chrześcijanin może i  powinien kochać 
swój naród i swoją narodowość bardziej niż inne. Ta prawda jest osadzona przede 
wszystkim na dwóch przykazaniach: podwójnym przykazaniu miłości i  czwar-
tym przykazaniu Dekalogu. Z obu tych przykazań wynika obowiązek miłości za-
równo siebie, jak i swoich rodziców i rodziny. Jeżeli naród będziemy definiować 
jako „rodzinę rodzin określonej części rodzaju ludzkiego”11, to obowiązek jego 
miłości będzie wpisywał się w zakres przykazania „czcij ojca swego i matkę swo-
ją”. Miłość do własnego narodu nie oznacza wcale nienawiści do innych narodo-
wości. Chodzi o zachowanie pewnego porządku miłości wypływającego z prawa 
naturalnego. Skoro własnych krewnych kochamy bardziej niż obcych, tak samo 
własny naród powinniśmy kochać bardziej niż inne12. Przykłady pierwszeństwa 
miłości własnego narodu przed innymi podaje nam także Pismo Święte. Prorocy 
izraelscy, zwłaszcza Jeremiasz, płakali nad losem swojego narodu. W Nowym Te-
stamencie sam Chrystus podkreśla szczególną miłość do swojej nacji, gdy mówi, 
że jest posłany najpierw do zagubionych z  Jego narodu (por. Mt 15,24). Takim 
wyrazem ukochania najpierw swoich są także heroiczne słowa św. Pawła z Listu 
do Rzymian, w których wyraża on swoją gotowość do poświęcenia siebie samego, 
aby tylko jego rodacy byli zbawieni (por. Rz 9,1-3).

Temat patriotyzmu jest również często obecny w nauczaniu Magisterium Ko-
ścioła. Warto zwrócić uwagę na kilka ostatnich wypowiedzi Kościoła. Ostatni so-
bór zachęca chrześcijan, aby żyjąc dla Boga, byli dobrymi obywatelami swojego 
kraju, którzy pielęgnują w sobie prawdziwą i czynną miłość ojczyzny13. Jednocze-
śnie ojcowie soborowi ostrzegają przed ciasnotą umysłu14 i okazywaniem pogardy 
innym ludziom15. Kwestię miłości ojczyzny podejmuje także Katechizm Kościoła 
Katolickiego, umieszczając ją w  kontekście czwartego przykazania Dekalogu16. 
W innym miejscu dokument ten mówi o tym, że „miłość ojczyzny i służba dla niej 
wynikają z obowiązku wdzięczności i porządku miłości”17. Problem patriotyzmu 
był także poruszany w nauczaniu biskupów polskich. Warto zwrócić uwagę na 
dwie wypowiedzi Episkopatu Polski. Pierwszą jest List Episkopatu Polski o chrze-
ścijańskim patriotyzmie z 1972 roku. Zostaje tam zdefiniowany patriotyzm jako 

11 Cz. S. Bartnik, Teologia narodu (Częstochowa 1999) 12.
12 F. Spirago, Katechizm katolicki dla Ludu Bożego. Część druga: nauka obyczajów (Mikołów – 
Warszawa 1911) 56.
13 Por. II Sobór Watykański, Dekret o działalności misyjnej Kościoła, n. 15.
14 Por. II Sobór Watykański, Konstytucja duszpasterska o Kościele, n. 75.
15 Por. II Sobór Watykański, Dekret o działalności misyjnej Kościoła, n. 15.
16 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 2199.
17 Katechizm Kościoła katolickiego, n. 2239.
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„dobrze pojęta miłość do ojczyzny”18. Drugą jest dokument Episkopatu Polski 
przygotowany przez Radę ds. Społecznych pt. Chrześcijański kształt patriotyzmu. 
Biskupi oceniają w nim patriotyzm jako zjawisko pozytywne, wpisane w nakaz 
miłości bliźniego, ale przestrzegają przed grożącymi mu wypaczeniami i wskazu-
ją na konieczność wychowania do miłości ojczyzny19.

4. Relacja do Boga i wiary katolickiej

Oprócz porządku doczesnego, w obu programach ideowych możemy odnaleźć 
odniesienia do Boga i  wiary katolickiej. W  drugim punkcie Deklaracji ideowej 
Młodzież Wszechpolska zaznacza, że odwołuje się do zasad „Jedynej, Prawdziwej, 
Świętej Wiary Katolickiej, uważając Boga za ostateczny cel człowieka”20. Prymat 
Boga i wiary katolickiej jest także podkreślony w Oświadczeniu Zjazdu Założy-
cielskiego Młodzieży Wszechpolskiej, w którym mówi się o tym, że Polska, w po-
lityce wewnętrznej, powinna być rządzona w  oparciu o  zasady Kościoła rzym-
skokatolickiego21. Podobne sformułowania możemy znaleźć w pierwszych dwóch 
punktach Deklaracji przyjętej w osiemdziesięciolecie powstania MW22. Obóz Naro-
dowo-Radykalny również uznaje pierwszeństwo Boga w życiu człowieka, uznając 
zbawienie za najważniejszy i ostateczny cel ludzkiej egzystencji. W swoich zało-
żeniach ONR zwraca uwagę na to, że nauka Kościoła prowadzi ludzi do Prawdy 
i określa zasady moralności. Ponadto podkreślony jest różnoraki wkład katolicy-
zmu w rozwój polskości23.

Te wszystkie oświadczenia wpisują się w  tradycyjne przekonanie, dziś coraz 
bardziej podważane, że religia jest fundamentem prawidłowego rozwoju ludzkiej 
społeczności24. W  przypadku relacji narodu polskiego z  Kościołem katolickim 
trzeba zauważyć, że związanie historii Polaków z katolicyzmem nie tylko przy-

18 «List Episkopatu Polski o  chrześcijańskim patriotyzmie», w: P. Libera, A. Rybicki, S. Łącki, 
Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945–2000, cz. 1 (Marki 2003) 887.
19 Por. Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski, «Chrześcijański kształt patri-
otyzmu», w: https://episkopat.pl/chrzescijanski-ksztalt-patriotyzmu-dokument-konferencji-epis-
kopatu-polski-przygotowany-przez-rade-ds-spolecznych/ [15.05.2019].
20 «Deklaracja ideowa», [15.10.2018].
21 Por. «Oświadczenie Zjazdu Założycielskiego Młodzieży Wszechpolskiej», [15.10.2018].
22 Por. «Deklaracja przyjęta w osiemdziesięciolecie powstania MW», w: http://mw.org.pl/about/
deklaracja-ideowa/# [18.10.2018].
23 Por. «Polska Jutra Deklaracja Ideowa Obozu Narodowo-Radykalnego», [31.10.2018].
24 Por. Cz. S. Bartnik, Teologia narodu, 416.
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niosło rozwój, ale także zapewniło przetrwanie tożsamości narodowej. Przecież 
u  samych początków narodu polskiego stał Kościół katolicki. Dzięki temu, że 
Mieszko I przyjął chrzest, rozpoczęła się wspaniała symbioza narodu i wiary ka-
tolickiej. Jak cenny jest to związek, pokazywały zwłaszcza trudne momenty dzie-
jów Polski. To właśnie dzięki Kościołowi katolickiemu naród polski nie utracił 
swojej tożsamości zarówno w czasach zaborów, jak i zniewolenia komunistycz-
nego. To Kościół był nośnikiem polskiej kultury i języka w czasach, gdy próbo-
wano Polaków wynarodawiać. Kościół w Polsce, poprzez różnego rodzaju insty-
tucje i inicjatywy, stał się wielkim wychowawcą Polaków, walcząc z narodowymi 
wadami (przykładem może być inicjatywa sierpnia jako miesiąca trzeźwości). Ta 
historyczna rola Kościoła jest podkreślona poprzez nazwanie go „wychowawcą 
naszego Narodu”25. Młodzież Wszechpolska zapowiada, że dąży do zbudowania 
„katolickiego państwa narodu polskiego”26. Tego typu zapowiedzi trzeba jednak 
traktować ostrożnie, a nawet wskazane byłoby ich zaniechanie. Wspominany już 
kardynał Wyszyński nie widział potrzeby tworzenia „państwa katolickiego”. We-
dług niego państwo nie musi być religijne, może być w swych podstawach świec-
kie, byleby nie było z założenia ateistyczne27. Chodzi o to, by nie doprowadzić do 
sytuacji, w której obywatele innego wyznania byliby traktowani gorzej niż wyzna-
jący katolicyzm. Dlatego należałoby sprecyzować ten punkt programu, by usunąć 
pojawiające się wątpliwości. Lepsze sformułowanie tej kwestii możemy znaleźć 
w Deklaracji ideowej ONR, w której mowa jest o państwie przenikniętym duchem 
katolickim28.

5. Formacja moralna narodu

Każde społeczeństwo cechuje się określonym systemem wartości, który powinien 
być odpowiednio kształtowany i zaszczepiany młodym pokoleniom. Od tego, ja-
kie wartości będą promowane, zależy dobre lub złe funkcjonowanie tej wspól-
noty, którą jest naród. Obóz Narodowo-Radykalny postuluje promocję nowych 
modeli kulturowych, których istotną funkcją będzie zaszczepianie ideałów etyki 
katolickiej w życie ogółu ludności29. Pojawia się nawet idea, by Polska stała się 

25 «Deklaracja przyjęta w osiemdziesięciolecie powstania MW», [18.10.2018].
26 «Deklaracja ideowa», [15.10.2018].
27 Cz. S. Bartnik, Chrześcijańska nauka o narodzie według prymasa Stefana Wyszyńskiego (Lublin 
1982) 12.
28 Por. «Polska Jutra Deklaracja Ideowa Obozu Narodowo-Radykalnego», [31.10.2018].
29 Por. «Polska Jutra Deklaracja Ideowa Obozu Narodowo-Radykalnego», [31.10.2018].
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przykładem państwa, w  którym nastąpi odrodzenie chrześcijańskie30. Również 
Młodzież Wszechpolska w swoim programie politycznym kładzie nacisk na for-
mację moralną narodu. W Deklaracji ideowej jest mowa o podjęciu starań w celu 
doprowadzenia do odbudowy moralnej i narodowej31. W innym z ideowych do-
kumentów mówi się o tym, że w życiu prywatnym i zawodowym ma obowiązy-
wać etyka katolicka32. Za środek do osiągnięcia tych celów członkowie Młodzieży 
Wszechpolskiej obierają „pracę formacyjną w  duchu narodowym i  katolickim, 
aktywną i szeroko prowadzoną walkę z zagrożeniami narodu i Kościoła, a także 
żywe uczestnictwo w życiu politycznym i społecznym”33. Podejmowane zadanie 
odnowy moralno-narodowej wpisuje się w ideał życia chrześcijańskiego. Katolik 
nie może poprzestawać na tym, co jest tylko konieczne, ale w każdym aspekcie 
swojego życia powinien dążyć do osiągnięcia wyższych celów34. Streszczeniem 
wymienionych postulatów mogą być słowa Hymnu młodych, który od 1926 roku 
był hymnem Obozu Wielkiej Polski: „Patrząc w Polski znak i w krzyż! Polsce nie-
siem odrodzenie, Depcząc podłość, fałsz i brud, […] Naprzód idziem w zbrojni 
duchem, Antychrysta pędzić precz, Matko Boża nas wysłuchaj, Błogosław Chro-
brego miecz!”35. Takie odrodzenie narodu przez religijność było już w przeszłości 
proponowane. Jednym z propagatorów tej idei był żyjący w XIX wieku ks. Hiero-
nim Kajsiewicz CR. Wskazywał on różne drogi odrodzenia Polski, wśród których 
dominowało bliższe związanie się z Bogiem i Kościołem, oparcie na religii całego 
życia narodowego i większa troska o rodzinę36. Za najwłaściwszy model patrioty-
zmu uważał „miłość Ojczyzny w Bogu i dla Boga”37.

6. Ochrona rodziny

Zarówno Młodzież Wszechpolska, jak i Obóz Narodowo-Radykalny zgłaszają 
postulat ochrony podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Młodzież 
Wszechpolska deklaruje: „Rodzina podstawową wspólnotą wiary i krwi w życiu 

30 Por. «Polska Jutra Deklaracja Ideowa Obozu Narodowo-Radykalnego», [31.10.2018].
31 Por. «Deklaracja ideowa», [15.10.2018].
32 Por. «Oświadczenie Zjazdu Założycielskiego Młodzieży Wszechpolskiej», [15.10.2018].
33 «Deklaracja ideowa», [15.10.2018].
34 Por. E. Bougaud, Chrystianizm i czasy obecne. Tom V Życie chrześcijańskie (Komorów 2010) 
56-57.
35 «Hymn młodych», w: http://mw.org.pl/about/deklaracja-ideowa/# [18.10.2018].
36 Por. Cz. S. Bartnik, Teologia narodu, 241-242.
37 Cz. S. Bartnik, Teologia narodu, 242.
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Narodu, ostoją tradycji i obyczajowości. Zasługuje na ochronę przed moralny-
mi zagrożeniami i domaga się wsparcia ze strony Państwa w swoim material-
nym i duchowym rozwoju”38. Jeszcze mocniej brzmi stanowisko ONR. W jego 
deklaracji rodzinę rozumie się jako nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. 
Rodzina jest tam określana jako bogactwo i  fundament narodu. Politykę pro-
rodzinną uznaje się za jedno z priorytetowych zadań polityki narodowo-rady-
kalnej39.

Niewątpliwie ta idea szczególnej troski o  rodzinę współbrzmi z nauczaniem 
kościelnym, które stanowczo broni jej integralności i praw. W Konstytucji dusz-
pasterskiej o Kościele Gaudium et spes Sobór Watykański II podkreśla, że rodzina 
jest podstawą społeczeństwa. Ojcowie soborowi przypominają, że państwo ma 
obowiązek troszczyć się o dobro rodziny i dbać o jej prawa40. Wynika to z faktu, 
iż rodzina jest tym miejscem, w którym człowiek przychodzi na świat i kształtuje 
się osobowo, a  także wzrasta w wierze. Dlatego też rodzina jest nazywana Ko-
ściołem domowym, bo to w niej następuje pierwsza katecheza i są zaszczepiane 
wartości chrześcijańskie. Człowiek dobrze uformowany w  rodzinie będzie tak-
że dobrym obywatelem kraju. To właśnie w tej podstawowej komórce społecznej 
dziecko uczy się wartościować swoje czyny oraz brać za nie odpowiedzialność. 
Stąd rodzinę możemy nazywać szkołą patriotów41. Dlatego właśnie jej ochrona 
jest wspólnym interesem Kościoła i państwa.

7. Ekologia

W ostatnich latach Magisterium Kościoła dosyć często zajmuje się kwestią ochro-
ny środowiska. Widać to bardzo wyraźnie podczas pontyfikatu obecnego papieża 
Franciszka, który tym zagadnieniom poświęcił swoją encyklikę Laudato si. Ojciec 
Święty w tym dokumencie zwraca uwagę na to, że państwo poprzez różne regu-
lacje prawne, ustanawiane reguły i  normy mogą przyczyniać się do skutecznej 
ochrony naszej planety42. Zagadnienie ekologiczne pozostaje istotne również dla 
działaczy Młodzieży Wszechpolskiej. Zwracają uwagę na to, że piękno natury jest 
odzwierciedleniem Bożego porządku na naszej planecie. Zauważają, że stąd wy-

38 «Deklaracja przyjęta w osiemdziesięciolecie powstania MW», [18.10.2018].
39 Por. «Polska Jutra Deklaracja Ideowa Obozu Narodowo-Radykalnego», [31.10.2018].
40 Por. II Sobór Watykański, Konstytucja duszpasterska o Kościele, n. 52.
41 Por. G. Starzak, «Dobry katolik, porządny obywatel, patriota», w: https://www.katolik.pl/dob-
ry-katolik--porzadny-obywatel--patriota,23939,416,cz.html [26.10.2018].
42 Por. Franciszek, Laudato si, n. 177.
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nika konieczność poszanowania praw rządzących przyrodą43. Co istotne, człon-
kowie tej organizacji obrali sobie także za zadanie ochronę jej unikalnego charak-
teru, typowego dla Polski44. 

8. Sprawy dyskusyjne

Wśród wielu postulatów Młodzieży Wszechpolskiej, które korespondują z  na-
uczaniem kościelnym, znajduje się jedna kwestia, która wydaje się być co najmniej 
dyskusyjna. Chodzi o dwa punkty publikowanego na oficjalnej stronie interneto-
wej tej organizacji, zaraz po deklaracjach i Hymnie młodych, Dekalogu Polaka45. 
Te budzące niepokój ustępy brzmią następująco: „Z wrogami Polski walcz wy-
trwale do ostatniego tchu, do ostatniej kropli krwi w żyłach twoich” oraz „Bądź 
bez litości dla zdrajców imienia polskiego”46. Trzeba zauważyć, że nie znajdują się 
one w Deklaracji ideowej, ale jednak są promowane jako część założeń ideowych 
Młodzieży Wszechpolskiej. Sam omawiany Dekalog Polaka został napisany przez 
Zofię Kossak-Szczucką w 1940 roku. Okoliczności powstania tego tekstu mogą 
poniekąd usprawiedliwiać jego wojenną retorykę. W obliczu masowych zbrod-
ni dokonywanych przez Niemców na narodzie polskim czymś naturalnym była 
rodząca się chęć odwetu. Dziś jednak takie słowa mogą razić. Tym bardziej, jeśli 
powołuje się na nie organizacja głosząca przywiązanie do religii katolickiej i gło-
szonych przez nią zasad moralnych. Kościół nie głosi nauki mówiącej o walce bez 
litości z wrogami. Jest zupełnie inaczej. Nauczanie kościelne zawsze odwoływa-
ło się do Chrystusa, który mówił o przykazaniu miłości (J 15,12-16), o tym, by 
miłować nawet swoich nieprzyjaciół (Mt 5,44) i być gotowym nadstawić drugi 
policzek (Mt 5,39). Sam dał temu przykład, modląc się na krzyżu za swoich prze-
śladowców (Łk 23,34).

Deklaracja ideowa Obozu Narodowo-Radykalnego w  niektórych punktach 
również może budzić niepokój. Działacze ONR potępiają wszelkie formy rasizmu, 
ale postulują zachowanie „stanu homogeniczności etnicznej” Polski47. Podkre-
ślane jest, że ta homogeniczność ma służyć pokojowi społecznemu i stabilności 
państwa48. Takie deklaracje mogą być jednak przyczyną powstawania uprzedzeń 

43 Por. «Deklaracja przyjęta w osiemdziesięciolecie powstania MW», [18.10.2018].
44 Por. «Deklaracja przyjęta w osiemdziesięciolecie powstania MW», [18.10.2018].
45 «Dekalog Polaka», w: http://mw.org.pl/about/deklaracja-ideowa/# [18.10.2018].
46 «Dekalog Polaka», [18.10.2018].
47 Por. «Polska Jutra Deklaracja Ideowa Obozu Narodowo-Radykalnego», [31.10.2018].
48 Por. «Polska Jutra Deklaracja Ideowa Obozu Narodowo-Radykalnego», [31.10.2018].
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względem obywateli naszej Ojczyzny, którzy są innej narodowości. W  historii 
Polski, zwłaszcza w okresie I Rzeczypospolitej, możemy znaleźć wiele przykładów 
na to, że dobrobyt kraju nie jest absolutnie związany z jednorodnością etniczną. 
Chodziłoby bardziej o  to, że dobrobyt państwa zależy bardziej od tego, jakimi 
wartościami na co dzień kierują się konkretne jednostki. 

9. Zakończenie

Młodzież Wszechpolska i Obóz Narodowo-Radykalny to przykłady dwóch orga-
nizacji, które w swoich programach próbują połączyć patriotyzm z zasadami wia-
ry katolickiej. Obie instytucje mają zbliżony do siebie profil ideowy. Uznają za naj-
wyższe dobro w całym życiu człowieka Boga, wieczne zbawienie i wiarę katolicką. 
W porządku ziemskim najwyższym dobrem pozostaje dla nich ojczyzna i naród 
polski. Takie ustawienie ich hierarchii wartości, gdzie wiara i patriotyzm wzajem-
nie się przenikają, wpływa na proponowany przez obie organizacje program poli-
tyczno-społeczny. Szczególnie przejawia się to w deklarowaniu przez nie koniecz-
ności stałej formacji narodu w duchu katolickim i ochronę praw rodziny przed 
współczesnymi zagrożeniami. Młodzież Wszechpolska zauważa także potrzebę 
troski o środowisko naturalne. Także w innych punktach programów ideowych 
Młodzieży Wszechpolskiej i ONR są promowane działania zgodne z etosem ka-
tolickim. Kwestie budzące dyskusje w obu Deklaracjach ideowych biorą się często 
ze stosowanego języka, który jest momentami albo za ostry, albo nie do końca 
sprecyzowany. Innym problemem pozostają niektóre poczynania członków ONR 
i Młodzieży Wszechpolskiej49. W niniejszym przedłożeniu poddawano analizie 
jedynie poziom ideowy. Dlatego też, pomimo istniejących trudności, należy jed-
nak docenić obie organizacje za trud włożony w  pogodzenie nauki katolickiej 
z aktualnymi wyzwaniami politycznymi.
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Summary

Celebration of the hundredth anniversary of regaining Poland’s independence is a good occasion 
for thinking about relation between faith and patriotism. It is an important issue for the believer, 
who has to harmonize love of the homeland with the principles of faith. There are a lot of orga-
nizations in the public life, which try to connect Christian worldview with patriotism. There are 
two of them which speak very clearly about catholic and national principles. They are Młodzież 
Wszechpolska and Obóz Narodowo-Radykalny. In this article was presented the theological analy-
se of their political programs. We can find there definite hierarchy of values. They are God and 
catholic faith in the supernatural order and nation in the human life. Both of this organizations 
are speaking about family protection and moral formation of nation. Młodzież Wszechpolska is 
also speaking about ecology. Sometimes it can be problem with their language which, because it is 
often sharp and uncompromising.

Keywords:  patriotism; politics; nationalists; nation; family
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„Bardziej się lękam Pana świata, niż władcy tej 
ziemi” (Ep. 75a, 1). Granice lojalności katolickiego 
biskupa u schyłku Cesarstwa Rzymskiego2

„I fear the Lord of the universe more than the emperor 
of this world” (Ep 75 a,1). The limits of loyalty of a catholic bishop 
in the Later Roman Empire

Abstrakt

Od czasów Konstantyna Wielkiego biskupi zaczęli odgrywać istotną rolę w życiu społecznym Cesar-
stwa Rzymskiego. Usytuowani pomiędzy władcą a obywatelami stawali często wobec konieczności 
zajęcia stanowiska w kwestii granic ingerencji władzy państwowej w życie wspólnoty Kościoła. Za-
chowane dzieła Ambrożego z Mediolanu są świadectwem zarówno współdziałania, jak i konfrontacji 
biskupa z piastunami władzy cesarskiej. Ich analiza pozwala określić, jakie były granice lojalności 
katolickiego biskupa wobec władzy świeckiej u schyłku Imperium. Zakres tych granic uwidaczniał się 
zwłaszcza w momentach kryzysowych, do których można zaliczyć scharakteryzowane w tekście trzy 
epizody. Zarówno kontrowersje wokół przekazania jednego z kościołów na rzecz arian w 379 roku, 
jak również kampania przeciwko Ambrożemu toczona przez dwór cesarski w latach 385-386 oraz 
dyskusja z Teodozjuszem wokół synagogi w Kallinikum ukazują biskupa Mediolanu jako pasterza 
świadomie występującego w obronie wolności Kościoła. Podkreślając lojalność wspólnoty wierzących 
wobec Cesarstwa i jego praw, pasterz Mediolanu wskazywał jednocześnie, że podstawowe znaczenie 
ma dla chrześcijan posłuszeństwo prawu Bożemu, któremu także sam cesarz powinien być poddany.

Słowa kluczowe:  św. Ambroży; Walentynian; Gracjan; Teodozjusz; Cesarstwo Rzymskie
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Wśród chrześcijan od początku utrzymywało się napięcie pomiędzy lojalnością 
wobec władzy ziemskiej a posłuszeństwem Bogu i ojczyźnie niebieskiej. Historia 
Kościoła wskazuje wiele wydarzeń, gdy wyznawcy Chrystusa musieli jednoznacz-
nie wybierać pomiędzy wymaganiami wiary a roszczeniami doczesnej struktury 
politycznej. Tytułem przykładu z  czasów najnowszych przywołać można słowa 
kard. Stefana Wyszyńskiego wypowiedziane 4 czerwca 1953 roku w Warszawie: 
„Uczymy, że należy oddać, co jest Cezara Cezarowi, a co Bożego Bogu. Ale gdy 
Cezar siada na ołtarzu, to mówimy krótko: nie wolno!”3. Prymas Tysiąclecia nie 
był pierwszym, któremu przyszło konfrontować granice lojalności człowieka Ko-
ścioła wobec wymagań władzy świeckiej. Już w starożytności z tym zagadnieniem 
musieli zmagać się biskupi, którzy reprezentowali powierzone sobie wspólnoty 
w relacjach z władzą państwową4. Jednym z pierwszych hierarchów, który zmie-
rzył się z tą kwestią, był żyjący w IV wieku biskup Mediolanu – św. Ambroży.

Celem niniejszego tekstu jest wskazanie, na podstawie wybranych tekstów 
mediolańskiego pasterza, jaki był stosunek biskupa do państwa rzymskiego. 
W pierwszej części ukazane zostaną wybrane poglądy Ambrożego na Cesarstwo 
Rzymskie jako gwaranta porządku społecznego. Następnie opisane zostaną dzia-
łania biskupa w obliczu trzech kryzysowych sytuacji: (1) sporu o świątynię ode-
braną Ambrożemu na rozkaz Gracjana w 379 roku, (2) konfrontacji z dworem 
Walentyniana II w latach 385-386, (3) działań biskupa w związku ze sprawą sy-
nagogi w Kallinikum, która miała miejsce w 388 roku za rządów Teodozjusza I. 
Zestawienie poglądów biskupa na rzeczywistość tworzoną przez Imperium Roma-
num z działaniami podejmowanymi przez niego w sytuacjach konfliktowych po-
zwoli wskazać, jakie były granice lojalności, których przestrzegał Ambroży jako 
człowiek Kościoła, a zarazem poddany cesarza.

1. Św. Ambroży wobec państwa rzymskiego

Ambroży był dobrze zorientowany w  życiu politycznym Imperium. Zanim zo-
stał biskupem, przeszedł typowe szczeble rzymskiej kariery urzędniczej. Pierwszą 
funkcją, jaką sprawował, była posada adwokata przy urzędzie prefekta pretorium 
Illirii, z siedzibą w Sirmium. Ambroży musiał sprawdzić się na powierzonym mu 
stanowisku, bo w krótkim czasie prefekt Petroniusz Probus wziął go na swojego 
doradcę, a następnie ok. 372-373 roku polecił go na urząd namiestnika prowincji 

3 E. Czaczkowska, Kardynał Wyszyński. Biografia (Kraków 2013) 179-180.
4 Zagadnienie to omawia m.in. A. Fear, J. Fernández Ubiña, M. Marcos, The role of the Bishop in 
Late Antiquity: Conflict and Compromise (London 2013).



 „Bardziej się lękam Pana świata, niż władcy tej ziemi” 105

Emilii i Ligurii. Podczas piastowania tej funkcji, Ambroży w 374 roku został wy-
brany biskupem Mediolanu5. Wspominając później okoliczności swojego wybo-
ru, mówił: „Mnie bowiem oderwano od krzesła sędziowskiego, od sprawowania 
świetnego urzędu, a powołano do godności kapłańskiej”6.

Ambroży doceniał znaczenie państwa rzymskiego i jego porządku. Szczególnie 
jasno o  swojej afirmacji Imperium wypowiadał się wobec barbarzyńskich goc-
kich żołnierzy przyjętych na rzymską służbę. W pełnych dramatyzmu pytaniach 
zwracał się do germańskich przybyszów: „Czy władztwo rzymskie przyjęło was 
po to, byście się przyczyniali do publicznych zamieszek? Do kogo przejdziecie, 
gdy to będzie zniszczone?”7. Biskup szanował również dokonania poszczególnych 
obywateli, którzy przyczynili się do budowy pomyślności Imperium. Na twierdze-
nia pogan, przypisujących zasługom tradycyjnych bogów pomyślny stan państwa, 
Ambroży opowiadał, że to wysiłkiem wybitnych jednostek państwo zdołało po-
konać niebezpieczeństwa i dojść do rozkwitu. Biskup przywoływał szereg postaci 
z  rzymskiej historii, stawiając je za wzór męstwa i  oddania8. Dzięki wysiłkowi 
obywateli państwo mogło się pomyślnie rozwijać. Według pasterza Mediolanu lo-
gicznym następstwem biegu dziejów Rzymu było przyjęcie chrześcijaństwa. Roz-
wijając dalej swą myśl, Ambroży przedstawiał więc miasto Rzym pod postacią 
dostojnego starca o siwych skroniach, który w dojrzałym wieku nawrócił się do 
Chrystusa9.

Wskazana powyżej afirmacja Imperium Romanum, obok nieskrywanego pa-
triotyzmu, wynikała u  Ambrożego również z  przeświadczenia o  potrzebie za-
chowywania i praktykowania właściwego porządku miłości. Biskup pisał o nim 
w traktacie De officiis ministrorum: „Miłość zaś, wynikająca z poczucia sprawie-

5 Sposoby powoływania biskupów w starożytności opisuje J. Grzywaczewski, Appointing Bish-
ops in the First Centuries (Lublin 2013). Na temat życia Ambrożego przed wyborem na biskupa 
patrz K. Ilski, Idea jedności politycznej, społecznej i religijnej w świetle pism Ambrożego z Mediola-
nu (Poznań 2001) 9-12; T.D. Barnes, «The Election of Ambrose of Milan», w: J. Leemans, P. van 
Nuffelen, Episcopal Elections in Late Antiquity (Berlin – Boston 2011) 39-60; D. Spychała, «Wybór 
Ambrożego Aureliusza na biskupa Mediolanu; Cud czy celowe działanie Walentyniana I», Studia 
Europaea Gnesnensia 9 (2014) 75-93.
6 Ambroży z Mediolanu, Obowiązki duchownych [I, 4] (Warszawa 1967) 20.
7 Listy Ambrożego podaję w przekładzie: Ambroży z Mediolanu, Listy, t. 1-3 (Kraków 2012). 
Ambroży z Mediolanu, List 76, 9 (Nowak, t. 3, 98). 
8 Byli to Marcus Furius Camillus, zwycięzca galijskich Sennonów, którzy pod wodzą Brennusa 
walczyli przeciwko Rzymowi, Marcus Atilius Regulus, bohater z czasów I wojny punickiej oraz 
Scypion Afrykański Starszy, zwycięzca Hannibala spod Zamy. Ambroży z Mediolanu, List 73, 7 
(Nowak, t. 3, 40).
9 Ambroży z Mediolanu, List 73, 7 (Nowak, t. 3, 41).
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dliwości, należy się najpierw Bogu, na drugim miejscu ojczyźnie, następnie rodzi-
com, wreszcie wszystkim innym”10. W obronie zasad Bożego porządku przyszło 
Ambrożemu niejednokrotnie popadać w spory ze współczesnymi mu władcami.

2. Ambroży wobec polityki religijnej cesarza Gracjana

Ambroży przez całe życie pozostawał gorliwym wyznawcą ortodoksji ustalonej 
na soborze w Nicei. W jednym ze swoich listów wyznawał: „[…] idę za wyja-
śnieniem Soboru Nicejskiego, od którego ani śmierć, ani miecz nie zdoła mnie 
odłączyć”11. Wyzwaniem dla ortodoksyjnych poglądów mediolańskiego paste-
rza była polityka cesarza Gracjana, okazującego tolerancję względem arian12. Po 
klęsce pod Adrianopolem (9 sierpnia 378 rok), uchodząc przed niebezpieczeń-
stwem ze strony nadciągających barbarzyńców, wielu ariańskich mieszkańców 
Ilirii opuściło swoje domostwa, przenosząc się do Italii13. Na ich potrzeby Gra-
cjan nakazał oddać jeden z mediolańskich kościołów14. Ambroży zmuszony był 
przystać na życzenie władcy. Biskup, nie okazując jawnego sprzeciwu, znalazł 
jednak sposób na wyrażenie swojej dezaprobaty wobec kroku cesarza. Kiedy 
w 379 roku Gracjan przebywał w Mediolanie, pasterz cesarskiej stolicy uchy-
lił się od powitania władcy. Ceremonialny wjazd władcy do miasta – adventus 
augusti – był wydarzeniem o dużym znaczeniu propagandowym, stąd nieobec-
ność biskupa była wymowną manifestacją jego dystansu wobec poczynań im-
peratora. W  napisanym później liście Ambroży zręcznie wyjaśniał monarsze 
swoją decyzję: „To nie brak uczucia o najbardziej chrześcijański z władców – nie 
mam bowiem do okazania nic bardziej prawdziwego i bardziej chlubnego – po-
wtarzam, to nie brak uczucia, lecz szacunek (łac. verecundia) powstrzymują-
cy moje uczucie powtrzymał moje wyjście na spotkanie twojej łaskawości”15. 
Biskup dyplomatycznie tłumaczył się uczuciami szacunku, czci, poważania, 
a  także nieśmiałości, jaką wywoływała u  niego obecność cesarza. Właśnie te 

10 Ambroży z Mediolanu, Obowiązki duchownych (I, 127) (Abgarowicz, 64).
11 Ambroży z Mediolanu, List 75, 14 (Nowak, t. 3, 75).
12 Szczegółowo relacje Ambrożego z Gracjanem przedstawia M.S. Williams, The Politics of Heresy 
in Ambrose of Milan. Community and Consensus in Late Antique Christianity (Cambridge 2017) 
111-164.
13 Na temat ariańskich mieszkańców Ilirii osiadłych w północnej Italii pisze Ambroży w liście do 
Konstancjusza: Ambroży z Mediolanu, List 36, 28 (Nowak, t. 2, 18).
14 M. Simonetti, La crisi ariana nel IV secolo (Roma 1975) 438. 
15 Ambroży z Mediolanu, List 12*, 1 (Nowak, t. 3, 192). 
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uczucia powtrzymały go od pojawiania się w miejscu pobytu władcy. Dopiero, 
gdy po jakimś czasie (ok. 381 roku), odebrany kościół powrócił pod jurysdyk-
cję biskupa, ten na powrót nawiązał przyjazne stosunki z dworem16. Nie wie-
my, co ostatecznie skłoniło cesarza do zwrotu świątyni biskupowi Mediolanu. 
Ambroży, choć zmuszony wcześniej podporządkować się niekorzystnej decyzji 
władzy cesarskiej, wychodził ze sporu wzmocniony. Potrafił bowiem skutecznie 
zaakcentować swój sprzeciw wobec cesarza, nie narażając się przy tym na zarzut 
nieposłuszeństwa.

3. Konflikt biskupa z dworem Walentyniana II

Znacznie większą intensywnością cechował się spór toczony przez Ambrożego 
z bratem i następcą Gracjana – Walentynianem II. Władca ten sprzyjał poglądom 
ariańskim, które na dworze mediolańskim propagowała jego matka – Justyna17. 
W marcu 385 roku cesarz wyraził wobec Ambrożego życzenie przejęcia dla swo-
ich potrzeb jednego z mediolańskich kościołów – położonej poza murami mia-
sta tzw. bazyliki porcjańskiej. Pasterz odmówił żądaniu władcy, argumentując, że 
spełnienie rozkazu skutkowałoby umocnieniem pozycji wyznawców arianizmu 
skupionych wokół dworu18. Walentynian jednak nie wycofał się ze swoich rosz-
czeń. Dla zapewnienia podstawy prawnej do przejęcia świątyni 23 stycznia 386 
roku wydano w imieniu cesarza prawo dające swobodę wyznawania wiary zwo-
lennikom ariańskiej formuły homoios, ustanowionej na synodach w Ariminum 
i Seleucji w 359 roku19. W odpowiedzi na ten akt prawny Ambroży oświadczył 
władcy, że nie można przestrzegać prawa ludzkiego, sprzecznego z prawem Bo-
żym: „[…] Nie chciałbym, żeby twoje prawo było ponad prawem Bożym. Prawo 
Boże nauczyło nas, jak mamy postępować, prawa ludzkie tego nauczyć nie po-
trafią; zazwyczaj u bojaźliwych wymuszają zmianę, lecz nie potrafią natchnąć do 
wierności”20.

16 T.D. Barnes, «Ambrose and Gratian», Antiquité Tardive 7 (1999) 173-174.
17 S. Bralewski, «Czy według Sokratesa z Konstantynopola i Hermiasza Sozomena kobieta here-
tyk mogła być piękna?», Przegląd Nauk Historycznych 16 (2; 2017) 205-214.
18 Ambroży z Mediolanu, List 75a, 29-30 (Nowak, t. 3, 74). Na temat sprzyjającej arianom poli-
tyki dworu Walentyniana II pisze m.in. D. Spychała, Cesarze rzymscy a arianizm od Konstantyna 
Wielkiego do Teodozjusza Wielkiego (312-395) (Poznań 2007) 128-130.
19 Zagadnienie sporów doktrynalnych związanych z  herezją ariańską omawia J. Gliściński, 
Współistotny Ojcu (Łódź 1992) 92-105.
20 Ambroży z Mediolanu, List 75, 10 (Nowak, t. 3, 95-96).
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Kulminacją konfliktu dworu z biskupem były wydarzenia, jakie rozegrały się 
w  Wielkim Tygodniu 386 roku. Tym razem dwór zażądał od biskupa wydania 
świątyni zwanej Basilica Nova, położonej w  obrębie murów miasta21. Przema-
wiając do ludu, który popierał stanowisko swojego pasterza, Ambroży odważnie 
oświadczył: „Bardziej lękam się Pana świata niż władcy tej ziemi […]. Wy sami 
też wiecie, że cesarzom zwykłem okazywać szacunek, a nie ustępować, być chęt-
nie gotowym na męki i nie bać się tego, co się przygotowuje”.22 Biskup zaznaczał, 
że inna jest sfera działania duchownych, a inna władzy publicznej, ujmując swoją 
myśl lapidarnie: „Do cesarza należą pałace, do biskupa – kościoły”23. Pasterz Me-
diolanu przedstawiał przy tym chrześcijan jako lojalnych obywateli, szanujących 
instytucje władzy, domagających się jednak poszanowania wolności Kościoła. 
Ambroży stwierdzał:

Jeżeli (cesarz) domaga się podatku, nie odmawiamy; Kościół płaci podatek ze swoich 
pól24; „Oddajemy cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mt 
22,21). Podatek należy do cezara i nie odmawia mu się go; Kościół należy do Boga 
i z pewnością nie powinien zostać przyznany cezarowi, ponieważ cezar nie może mieć 
prawa do Bożej świątyni25.

Niektórzy spośród cesarskich żołnierzy, widząc stałość biskupa przeciw-
stawiającego się żądaniom władcy, określili go wprost mianem tyrana. Było 
to bardzo poważne oskarżenie, gdyż mianem tyranus określano uzurpatorów 
dążących do władzy cesarskiej. Na tak ostry zarzut Ambroży oświadczył: „po-
wszechnie mówi się, że to cesarze bardziej pragnęli kapłaństwa niż kapłani wła-
dzy cesarskiej […]. Mamy naszą tyranię. Tyranią kapłana jest słabość. Apostoł 
mówi: «Ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny» (2 Kor 12,10)”. Biskup 
zauważał również, że: „kapłani nigdy nie byli tyranami, lecz często cierpieli ze 
strony tyranów”26.

Przeciwstawiając się żądaniom władzy cesarskiej Ambroży jednocześnie od-
rzucał myśl o czynnym oporze, mówił do swoich wiernych: „Dobrowolnie nigdy 
was nie opuszczę, lecz wobec przemocy nie umiem się sprzeciwiać, będę mógł 
boleć, będę mógł płakać, będę mógł wzdychać […] taka jest bowiem obrona ka-

21 Ambroży z Mediolanu, List 76, 1-2 (Nowak, t. 3, 95-96).
22 Ambroży z Mediolanu, List 75a, 1-2 (Nowak, t. 3, 78-79).
23 Ambroży z Mediolanu, List 76, 19 (Nowak, t. 3, 102).
24 Ambroży z Mediolanu, List 75a, 33 ( Nowak, t. 3, 92).
25 Ambroży z Mediolanu, List 75a, 35 (Nowak, t. 3, 93).
26 Ambroży z Mediolanu, List 76, 23 (Nowak, t. 3, 104-105).
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płana. Inaczej nie powinienem i nie mogę się sprzeciwiać”27. Podobną postawę 
unikania czynnego oporu umiał zaszczepić wśród oddanego sobie ludu. W jego 
imieniu przemawiał: „Modlimy się, auguście, nie walczymy; nie boimy się, lecz 
modlimy się”. Następnie dodawał: „To wypada chrześcijanom: pragnąć spokojne-
go pokoju, lecz nie powstrzymywać się od stałości wiary i prawdy nawet w nie-
bezpieczeństwie śmierci”28.

Umocnieniem dla biskupa, broniącego praw Kościoła przed roszczeniami 
władzy państwowej, było poparcie, jakiego Ambrożemu udzielali mediolańscy 
wierni. Nawet kary finansowe, jakie administracja cesarska zaczęła nakładać 
na nieposłusznych, nie odwiodły ich od wspierania hierarchy. Ambroży wska-
zywał, że kiedy na korporację kupców nałożono grzywnę 200 sztuk złota, ci 
oświadczyli, że daliby nawet dwa razy więcej, gdyby tego żądano, byle by tylko 
zachować swoją wiarę. Nie unikając przesady, Ambroży stwierdzał, że w cza-
sie największego natężenia konfliktu „więzienia były pełne kupców”29. Także 
pośród wyższych urzędników administracji cesarskiej znaleźli się ludzie goto-
wi poprzeć Ambrożego w  sporze z  cesarzem. Biskup relacjonował, że urzęd-
nicy otrzymali rozkaz zaprzestania pracy pod pozorem powtrzymania ich od 
udziału w zamieszkach. Administracja cesarska nie zdołała jednak ukryć oporu 
występującego we własnych szeregach. Do historii przeszedł czyn Benevolusa 
piastującego urząd magister memoriae, który nie chcąc współpracować przy 
układaniu prawa faworyzującego arian, odważnie odmówił wykonania cesar-
skiego rozkazu. Nie dał się również nakłonić do zmiany swojej decyzji obietnicą 
awansu na wyższe stanowisko. W obecności cesarzowej Justyny manifestacyjnie 
zdjął pas symbolizujący urzędniczą godność i  rzucił go pod stopy władczyni. 
Oświadczył przy tym, że ani ze swojej obecnej godności ani z  jakieś wyższej 
nie uczyni sobie żołdu płaconego za bezbożność30. Sam cesarz Walentynian II 
zdawał sobie sprawę, że w  jego najbliższym otoczeniu wielu sprzyja sprawie 
Ambrożego. Któregoś dnia miał nawet oświadczyć swoim dworzanom: „Jeżeli 
Ambroży wam karze, wydacie mnie związanego”31.

27 Ambroży z Mediolanu, List 75a, 2 (Nowak, t. 3, 78).
28 Ambroży z Mediolanu, List 76,14 (Nowak, t. 3, 100).
29 Ambroży z Mediolanu, List 76,6 (Nowak, t. 3, 97).
30 Hermiasz Sozomen, Historia Kościoła [VII, 13] (Warszawa 1989) 477. Na temat Benevolusa: 
D.H. Williams, Ambrose of Milan and the end of the Arian – Nicene conflicts (Oxford 2002) 213; 
T.D. Barnes, «Ambrose and the Basilicas of Milan in 385 and 386: The Primary Documents and 
their Implications», Zeitschrift für Antikes Christentum 4 (2000) 282-299. 
31 Ambroży z Mediolanu, List 76,27 (Nowak, t. 3, 106).



110 Ks. Michał Ludewicz 

Masowe wsparcie, jakie lud okazał swojemu pasterzowi, skłoniło w końcu wła-
dze cesarskie do zaniechania prób przejęcia bazylik. Spór, trwający w latach 385-
386 ujawnił szerokie poparcie, jakim cieszył się Ambroży wśród ludu. Broniąc 
wolności Kościoła, Ambroży jednak nigdy nie dążył do eskalacji konfliktu32. Prze-
ciwnie, wielokrotnie podkreślał lojalność chrześcijan wobec władzy.

4. Konfrontacja Ambrożego z Teodozjuszem I

Nie zawsze jednak głoszony przez biskupa ideał pokojowego rozwiązywania 
konfliktów sprawdzał się w życiu. W 388 roku rządy nad Italią objął Teodozjusz. 
W tym samym roku na wschodnich krańcach Imperium, w Kallinikum nad Eu-
fratem, tamtejsi chrześcijanie z inspiracji miejscowego biskupa spalili żydowską 
synagogę. Również miejscowi mnisi dopuścili się przemocy, burząc sanktuarium 
gnostyckiej sekty walentynian. Teodozjusz, dbający o  utrzymanie spokoju na 
powierzonym sobie terytorium, polecił ukarać mnichów oraz nakazał, by miej-
scowy biskup na własny koszt odbudował synagogę. Dowiedziawszy się o decyzji 
władcy, Ambroży zaoponował przeciwko zadekretowanej karze33. Jego interwen-
cja sprawiła, że cesarz odstąpił od żądania odbudowania synagogi, nalegał jed-
nakże na ukaranie winnych34. Ambroży ze swej strony konsekwentnie domagał 
się łaski dla sprawców. Podczas Mszy Świętej, odprawianej w obecności cesarza, 
biskup wygłosił kazanie, w którym wskazywał na dobrodziejstwa, jakie władca 
zawdzięcza Chrystusowi35. Przestrzegał jednocześnie imperatora przed faworyzo-
waniem Żydów. W żądaniu odbudowy przez chrześcijan synagogi biskup Medio-
lanu widział pragnienie pognębienia Kościoła i prawdziwej religii. Chcąc wpły-
nąć na Teodozjusza, Ambroży pytał sugestywnie: „Czy dasz Żydom taki triumf 
nad Kościołem? Takie trofeum z ludu Chrystusa, taką radość, cesarzu, dasz wia-
rołomcom? Takie świętowanie Synagodze, takie zasmucenie Kościołowi?”36. Po 
skończonej przemowie biskup odmówił kontynuowania Eucharystii do czasu, aż 

32 Biskup opowiadał, że gdy wysłano uzbrojonych żołnierzy w celu zajęcia bazyliki, obawiał się, 
aby nie doszło do rozlewu krwi, co, jak uważał, pociągnęłoby za sobą zniszczenie całego miasta. 
Ambroży gotów był ponieść największą ofiarę, byle nie dopuścić do przelewu krwi. Ambroży 
z Mediolanu, List 76, 9 (Nowak, t. 3, 98). 
33 Spór biskupa z cesarzem omawia m.in. G. Friell, S. Williams, Teodozjusz Wielki (Oświęcim 
2016) 77-78.
34 Ambroży z Mediolanu, List 74, 9 (Nowak, t. 3, 60).
35 Ambroży z Mediolanu, List 74, 22 (Nowak, t. 3, 66).
36 Ambroży z Mediolanu, List 74, 20 (Nowak, t. 3, 65).
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Teodozjusz nie wycofa się ze swych żądań. Ostatecznie Teodozjusz zdecydował 
się ustąpić naleganiom Ambrożego i całkowicie odstąpić od karania winnych37.

W sporze o synagogę w Kallinikum biskup Mediolanu nie wahał się postawić 
spraw wspólnoty wierzących ponad wymaganiami życia publicznego. W oczach 
Ambrożego cesarz powinien w swoich działaniach uwzględniać przede wszyst-
kim dobro Kościoła. Takie stanowisko biskupa nie mogło się jednak spotkać 
z aprobatą piastunów władzy cesarskiej, którzy przede wszystkim troszczyli się 
o zapewnienie spokoju na podległych sobie terytoriach. 

5. Podsumowanie

Ambroży z Mediolanu dostrzegał wartość państwa rzymskiego, doceniał tak-
że wkład wybitnych jednostek w jego rozwój. Według biskupa ważnym etapem 
w toku dziejów Rzymu było przyjęcie chrześcijaństwa. Od kiedy cesarstwo stało 
się chrześcijańskie, to posłuszeństwo prawu Bożemu uważane było za najważ-
niejszy obowiązek zarówno poddanych, jak i panujących. Ambroży, jako biskup 
cesarskiej stolicy, przez cały czas swojej pasterskiej posługi pozostawał aktyw-
nym uczestnikiem politycznych wydarzeń rozgrywających się u  schyłku Ce-
sarstwa Rzymskiego. Wiele z tych epizodów zmuszało go do określania granic 
jego współpracy z władzą państwową. Należy zauważyć, że występując w obro-
nie Bożego porządku, biskup Mediolanu wykazywał się roztropnością. Wobec 
polityki Gracjana Ambroży potrafił uchylić się od bezpośredniej konfrontacji, 
swoją nieobecnością wyrażając dystans wobec poczynań władcy. Z kolei wobec 
roszczeń cesarza Walentyniana umiał aktywnie wyrazić swój sprzeciw, pewny 
poparcia, którego udzielili mu mieszkańcy Mediolanu, w tym również niektórzy 
z cesarskich urzędników. W konfrontacji z Teodozjuszem energicznie domagał 
się postawienia interesów Kościoła nawet ponad słusznymi założeniami cesar-
skiej polityki.

Za czasów Ambrożego Cesarstwo, choć zmagało się z  barbarzyńcami, po-
zostawało stabilnym organizmem politycznym. Biskup mógł więc stanowczo 
artykułować swoje podglądy, nawet jeśli sprzeciwiały się działaniom cesarskim. 
Zasadnym wydaje się pytanie, jak o Imperium wypowiadałby się pasterz Medio-
lanu, gdyby żył jedno pokolenie później, w czasach dominacji barbarzyńców. 
Jakiej odpowiedzi w imieniu chrześcijan udzieliłby na pytanie, które sam zadał 
gockim żołnierzom: „Do kogo przejdziecie, gdy to (państwo rzymskie) będzie 
zniszczone”? 

37 Ambroży z Mediolanu, List 1*, 28 (Nowak, t. 3, 134).
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Summary

Christian bishops situated between the emperor and the people were often involved in contro-
versies between Church and state in late antiquity. The aim of this paper was to investigate the 
limits of loyalty of a catholic bishop toward the Roman Empire. St. Ambrose of Milan was deeply 
involved in political affairs of his times. His letters provide much information about his attitude to 
the Roman Empire. Ambrose was a loyal subject of the Empire. However some episodes from his 
episcopal career described in this paper prove that there were also limits of his loyalty. The most 
important value for Ambrose was obedience to God’s law. The bishop of Milan firmly opposed 
when secular power tried to violate it.
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Wielkopiątkowa modlitwa za władzę świecką na tle 
dwudziestowiecznych reform liturgicznych
Good Friday universal oration for lay authority in the background 
of twenty-century liturgical reforms

Abstract

Wielkopiątkowa oracja pod pewnymi względami wzbudza wiele emocji. Spowodowane to jest 
przede wszystkim zmianami, które zaszły w niej na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Część 
modlitw uległa daleko idącym modyfikacjom, odchodząc od akcentowania wielu tradycyjnych 
elementów. Jedną z bardziej zmienionych oracji jest modlitwa za władzę świecką. Celem niniej-
szego opracowania jest właśnie próba porównania trzech wariantów modlitw za władzę świecką 
pod kątem zawartych w niej treści. Realizacja celu pracy jest możliwa dzięki zestawieniu badanych 
oracji.

Słowa kluczowe:  modlitwa; modlitwa powszechna; Wielki Piątek; liturgia; reformy litur-
giczne

1. Wprowadzenie

O tym, że Kościołowi katolickiemu nie może być obojętna władza świecka, jest chy-
ba oczywiste – od odpowiedniego współdziałania przedstawicieli władzy duchow-
nej z władzą świecką zależy stworzenie odpowiednich warunków do prawidłowego 
rozwoju duchowego i religijnego obywateli. Jednym z dowodów potwierdzających 

1 Dr Dawid Mielnik, student oraz doktorant na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła 
II, sekretarz redakcji czasopisma „Vox Patrum” oraz redaktor naczelny czasopisma „Teologia. Kul-
tura. Społeczeństwo, adres e-mai: mielnikdawid@gmail.com, ORCID: 0000-0002-2701-4889.
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tę tezę jest fakt, że już od najdawniejszych czasów wierni modlili się każdorazowo 
podczas wielkopiątkowej ektenii właśnie za przedstawicieli władzy świeckiej2. Cho-
ciaż sama modlitwa ulegała pewnym zmianom, to jednak zawsze była ona obec-
na w  liturgicznym wołaniu Kościoła zanoszonej w  rocznicę śmierci Chrystusa3. 
Z powodu dokonywania w tej modlitwie różnych modyfikacji jest ona ciekawym 
materiałem badawczym jak też dlatego, że to właśnie ta oracja została najbardziej 
zmodyfikowana już w związku z ogłoszeniem odnowionego porządku Wielkiego 
Tygodnia, co w przypadku bardziej kontrowersyjnych modlitw nie miało miejsca.

Celem niniejszej pracy będzie ukazanie efektów analiz porównania trzech wa-
riantów modlitw za władzę świecką pod kątem zawartych w nich treści. Realizacja 
celu opracowania będzie możliwa dzięki zestawieniu i analizie różnych wariantów 
modlitwy, a zwłaszcza pojawiających się w nich sformułowań dotyczących tej sa-
mej badanej kategorii. Materiałem źródłowym niniejszej pracy będzie typiczne 
wydanie Mszału Benedykta XV z 1920 roku, odnowiony porządek Wielkiego Ty-
godnia z 1955 roku, zmiany w obrzędzie Wielkiego Tygodnia z 1965 roku oraz 
typiczne wydanie Mszału Rzymskiego z 1970 roku4. Praca zostanie podzielona 
na trzy części. Najpierw nastąpi zakreślenie rysu historycznego oraz zostanie po-
dane brzmienie analizowanych oracji. W drugiej kolejności badania zostaną zo-
gniskowane wokół umiejscowienia modlitwy na tle całej wielkopiątkowej ektenii. 
Wreszcie w części trzeciej zostaną dokonane właściwe analizy.

2. Rys historyczny oraz brzmienie analizowanych modlitw

Tradycyjna modlitwa za władzę świecką brzmiała w następujący sposób: „Módl-
my się za bardzo chrześcijańskiego imperatora naszego N.5, żeby Pan i Bóg nasz 

2 Por. A. Mazzinelli, The Office of Holy Week with the Ordinary Rubrics (Baltimore: Kelly, Piet 
1870) 367; P. Sorci, „Liturgia luogo teologico dell’ecclesiologia”, w: La Chiesa tra teologia e scienze 
umane: una sola complessa realtà (red. R. la Delfa) (Roma: Città Nuova 2005) 198.
3 Zawsze z wyłączeniem pewnego dość specyficznego okresu, kiedy ze względów historycznych 
treść tej modlitwy stała się nieadekwatna, przez co przestała być odmawiana.
4 Tekstami źródłowymi niniejszego opracowania są zatem następujące dokumenty: Missale ro-
manum ex decreto Concilii Tridentini restitutum S. PII V pontificis maximi jussu editum aliorumque 
pontificum cura recognitum a S. Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate Vulgataum (Vatican 
2004); Ordo Hebdomadae Sanctae Instauratus. Editio iuxta typicam vaticanam (Ratisbonae 1955); 
Variationes in ordinem Hebdomadae Sanctae inducendae. Editio Typica (Typis Polyglottis Vatica-
nis 1965); Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II Instauratum 
Auctoritate Pauli PP. VI Promulgatum. Editio i Juxta Typicam (Vatican 1970).
5 W tym miejscu należało wstawić imię aktualnie panującego cesarza.
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podporządkował mu wszystkie narody barbarzyńskie dla naszego wiecznego po-
koju. (Módlmy się. Zegnijmy kolana. Powstańcie.)6 Wszechmogący, wieczny Boże, 
w którego ręku są wszystkie władze i wszystkie prawa królów, wejrzyj łaskawie na 
rzymskie imperium, żeby ludy, które pokładają nadzieję w swym barbarzyństwie, 
zostały opanowane prawicą Twojej mocy”7. Poza tym w tradycyjnych Mszałach 
znajdowała się jeszcze informacja w formie rubryki – „Jeżeli nie jest koronowany, 
mówi się za wybranego imperatora”8. Była ona umieszczana przed wezwaniem do 
modlitwy za imperatora.

Taka postać modlitwy została poświadczona przez najstarsze księgi liturgicz-
ne pochodzące już z pierwszego tysiąclecia. Oznacza to, że właśnie w  ten spo-
sób katolicy znajdujący się pod wpływem jurysdykcji rzymskiej modlili się już 
od czasów starożytnych9. Warto zauważyć, że w Sakramentarzu Gregoriańskim 
rubryka o alternatywnej formie nomenklatury jeszcze niekoronowanego impe-
ratora nie została poświadczona. Wraz z  ujednoliceniem liturgii przez Piusa V 
w XVI wieku taka postać oracji została upowszechniona w całym Kościele kato-
lickim obrządku rzymskiego10. Nie oznacza to jednak, że modlitwa za imperatora 
przetrwała w wielkopiątkowej oracji w czasów II soboru watykańskiego. Chociaż 
nawet Mszały wydawane w pierwszej połowie XX wieku posiadały tę modlitwę, 

6 Słowa ujęte w nawias były stałą formułą oddzielającą poszczególne wezwania wielkopiątkowej 
ektenii od właściwej treści modlitwy (z wyjątkiem modlitwy za Żydów). Każde z tych wezwań było 
wypowiadane przez różne osoby: „oremus” przez celebransa, „genua flectamus” przez diakona, 
„levate” przez subdiakona. Zob. Ch.G. Moroni, Fonctions papales à Saint-Pierre de Rome, pendant 
la semaine sainte (Paris: Lagny Frères libraires- éditeurs 1845) 98. Por. jednak F.R. McManus, The 
Rites of Holy Week: Ceremonies, Preparations, Music, Commentary (Paterson: Saint Anthony Guild 
Press 1956) 123.
7 Tekst łaciński: „Orémus et pro Christianíssimo Imperatóre nostro N. ut Deus et Dóminus nos-
ter súbditas illi fáciat omnes barbaras natiónes, ad nostram perpetuam pacem. Orémus. Flectámus 
génua. Leváte. Omnípotens sempitérne Deus, in cujus manu sunt ómnium potestátes et ómnium 
jura regnórum: réspice ad Románum benígnus Impérium; ut gentes, quæ in sua feritáte confídunt, 
poténtiæ tuæ déxtera comprimántur”. Wszelkie podane w niniejszym opracowaniu tłumaczenia 
pochodzą od autora artykułu.
8 Tekst łaciński: „Si non est coronatus, dicatur: elécto Imperatóre”.
9 Jak zauważył Prosper Guéranger, w tych krajach, które nie znajdowały się pod dominacją ce-
sarską, modlitwa była pomijana. Zob. P. Guéranger, La Passion et la Semaine sainte (Paris: Julien, 
Lanier 1857) 534. W średniowieczu znano przypadki zastępowania słowa imperator wyrazem rex. 
Taka sytuacja ma miejsce choćby w Pontyfikale Rzymsko-Germańskim. Zob. M. Andrieu, Le Pon-
tifical Romano-Germanique du Dixième Siècle, t. 2 (Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vati-
cana 1963) 88.
10 Por. K. Lijka, «Dzieje Triduum Paschalnego», w: W. Świerzawski, Historia liturgii (Mysterium 
Christi 2; Zawichost: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012) 155.
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a  zatem na poziomie teoretycznym ona ciągle funkcjonowała, to jednak prak-
tycznie przestano ją odmawiać już na początku XIX wieku11. Ta zmiana wiązałą 
się z kampanią wojsk napoleońskich oraz doprowadzeniem przez francuskiego 
cesarza do upadku Świętego Cesarstwa Rzymskiego w 1806 roku. Po poniesionej 
w bitwie pod Austerlitz klęsce 6 sierpnia 1806 roku Franciszek II został zmuszony 
do zrzeczenia się godności cesarskiej. Od tego czasu, jako że nie funkcjonowało 
już Święte Cesarstwo Rzymskie ani urząd cesarza, modlitwa za imperatora prze-
stała być odmawiana12.

Ten fakt dawał podstawy do wprowadzenia zmian w tej modlitwie. Pierwsza 
okazja nadarzyła się w związku z wprowadzeniem odnowionego porządku Wiel-
kiego Tygodnia za pontyfikatu Piusa XII w 1955 roku. W miejsce modlitwy za 
imperatora pojawiła się oracja za rządzących państwami, której treść została zna-
cząco zmodyfikowana. Warto zauważyć, że spośród wszystkich wezwań to wła-
śnie w tej modlitwie dokonano największych modyfikacji13. Zreformowana wersja 
oracji brzmiała następująco: „Módlmy się za wszystkich rządzących państwami 
oraz za ich urzędników oraz władców, żeby Bóg i Pan nasz prowadził ich myśli 
i serca według swojej woli dla naszego wiecznego pokoju. Módlmy się. Zegnijmy 
kolana. Powstańcie. Wszechmogący, wieczny Boże, w którego ręku są wszystkie 
władze i wszystkie prawa ludów, wejrzyj łaskawie na tych, którzy mają nad nami 
władzę, żeby na całej ziemi pod ochroną Twojej prawicy zostało ustanowione 
trwałe bezpieczeństwo ojczyzny oraz nienaruszalność religii”14. Modlitwa ta, tak 
jak pozostałe oracje, otrzymała również nagłówek, który brzmiał następująco: pro 
res publicas moderantibus (‘za rządzących państwami’). W takiej postaci modlitwa 
ta przeszła następnie do Mszału Jana XXIII.

W kontekście częściowych reform Wielkiego Tygodnia z lat sześćdziesiątych 
XX wieku na podstawie dokumentu Variationes in ordinem Hebdomadae Sanctae 

11 Już w latach trzydziestych XIX wieku Baggs zamieścił wzmiankę, że „dawniej modlono się za 
imperatora”. Zob. G.M. Baggs, The Ceremonies of Holy-week at the Vatican and S. John Lateran’s 
Described (Rome: Monaldi 1839) 75.
12 Zob. B.D. Berger, Le drame liturgique de Paques (Paris: Beauchesne 1976) 126.
13 Nawet w  modlitwie za Żydów nie wprowadzono żadnych zmian (wyłączając dodanie 
przyklęknięcia oraz stałych wezwań modlitewnych), mimo iż wokół tej oracji toczyły się na-
jwiększe kontrowersje.
14 Tekst łaciński: „Orémus et pro ómnibus res públicas moderántibus, eorúmque ministéris et 
potestátibus: ut Deus et Dóminus noster mentes et corda eórum secúndum voluntátem suam 
dírigat ad nostram perpétuam pacem. Orémus. Flectámus génua. Leváte. Omnípotens sempitérne 
Deus, in cuius manu sunt ómnium potestátes et ómnium iura populórum: réspice benignus ad eos 
qui nos in potestáte regunt, ut ubíque terrárum déxtera tua protegénte, et religiónis intégritas, et 
pátriae secúritas indesinénter consistat”.
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inducendae można stwierdzić, że dokonane wtedy zmiany w kilku oracjach nie 
objęły modlitwy za rządzących państwami. Jej treść w 1965 roku nie uległa zatem 
modyfikacji. Nowa postać modlitwy pojawiła się natomiast w związku z ogłosze-
niem nowego Mszału Rzymskiego przez Pawła VI w 1970 roku. Wtedy to oracja 
przybrała następującą postać: „Módlmy się za wszystkich rządzących państwem, 
żeby Bóg i  Pan nasz prowadził ich myśli i  serca według swojej woli dla praw-
dziwego pokoju i wolności wszystkich. Wszechmogący, wieczny Boże, w którego 
ręku są ludzkie serca i prawa ludów, wejrzyj łaskawie na tych, którzy mają nad 
nami władzę, żeby wszędzie były zapewnione powodzenie ludów ziemi, bezpie-
czeństwo pokoju i wolność religii”15. Oprócz samej modlitwy nieznacznej zmia-
nie uległ także nagłówek, przybierając postać pro rempublicam moderantibus (‘za 
rządzących państwem’). W takiej postaci oracja ta została następnie powtórzona 
w trzecim typicznym wydaniu Mszału Rzymskiego z 2002 roku.

3. Umiejscowienie modlitwy w całej ektenii

Podejmując się porównania brzmienia poszczególnych modlitw, warto rozpocząć 
badania od samego umiejscowienia tej oracji na tle całej wielkopiątkowej ekte-
nii, ponieważ jest to jedna z nielicznych modlitw, która zmieniła swoje wyjściowe 
miejsce. Tradycyjny układ poszczególnych modlitw wyglądał następująco: modli-
twa za Kościół, za papieża, za wszystkie stany Kościoła, za imperatora, za katechu-
menów, za uciśnionych, za niekatolików, za Żydów, za niechrześcijan. Taka sama 
kolejność została zachowana w związku z wprowadzeniem odnowionego porząd-
ku Wielkiego Tygodnia z 1955 roku, zmieniły się jedynie tytuły modlitw16. W od-
nowionym Mszale Rzymskim kolejność została nieznacznie zmieniona i przed-
stawiała się następująco: modlitwa za Kościół, papieża, wszystkie stany Kościoła, 
katechumenów, niekatolików, Żydów, niechrześcijan, niewierzących, rządzących 
państwami, uciśnionych17.

W oparciu o to zestawienie można stwierdzić, że modlitwa za imperatora (rzą-
dzących państwami) początkowo była lokowana w pierwszej części ektenii, pod-

15 Tekst łaciński: „Orémus et pro ómnibus rempúblicam moderántibus, ut Deus et Dóminus 
noster mentes et corda eórum secúndum voluntátem suam dírigat ad veram ómnium pacem 
et libertátem. Omnípotens sempitérne Deus, in cuius manu sunt hóminum corda et iura pop-
ulórum, réspice benígnus ad eos, qui nos in potestáte moderántur, ut ubíque terrárum populórum 
prospéritas, pacis secúritas et religiónis libértas, te Iargiénte, consístant”.
16 W  tradycyjnym porządku tytuły modlitw wyznaczały ich incipity. Po reformach ta funkcja 
przypadła nagłówkowi.
17 Zob. S. Esposito, I tre giorni santi. Commento liturgico-pastorale (Milano: Paoline 2003) 53.



120 Dawid Mielnik 

czas gdy po reformach została przesunięta niemal na sam koniec. Za tą zmianą 
kryje się rozszerzenie przedmiotów objętych treścią samej modlitwy. W tradycyj-
nym układzie, jako że oracja za imperatora (rządzących państwami) znajdowa-
ła się wśród tzw. modlitw ad intra, przedmiotem modlitwy był cesarz (katoliccy 
władcy państw). W finalnym porządku przesunięcie tej oracji do grupy tzw. mo-
dlitw ad extra spowodowało rozszerzenie przedmiotów objętych oracją18. Modli-
twą tą nie są już objęci tylko władcy katoliccy, ale również niechrześcijańscy, a na-
wet niereligijni, o czym świadczy lokacja tej oracji po modlitwie za niewierzących.

3.1. Analiza treści modlitw za władzę świecką
Badania w  tej części opracowania zostaną podzielone na pięć części. Najpierw 
będzie miała miejsce analiza określeń używanych dla opisania władzy świeckiej. 
Następnie zostanie przeanalizowana nomenklatura stosowana wobec Boga i Ko-
ścioła. Potem nastąpi analiza przywoływanego działania Bożego. Wreszcie niniej-
szą część zwieńczą badania dotyczące treści oraz celu oracji.

3.2. Nazewnictwo władzy świeckiej
W tradycyjnej wersji wielkopiątkowej oracji można się spotkać tylko z  jednym 
dość rozbudowanym określeniem władzy świeckiej. Jej przedstawiciel nazywany 
jest imperatorem. Do tego słowa dołączona została również przydawka przymiot-
na christianíssimus, a więc gradus superlavitus (tutaj w funkcji gradus elativus), 
zaimek dzierżawczy nostrum oraz imię własne cesarza. Nieco dalej pojawia się co 
prawda również zaimek osobowy odnoszący się do przedstawiciela władzy świec-
kiej, niemniej nie pełni on żadnych ważnych funkcji w  zakresie analizowanej 
nomenklatury. Chociaż nie jest to określenie władcy, to jednak warto zauważyć, 
że w drugiej części modlitwy pojawia się sformułowanie „rzymskie imperium”. 
W wersji utworzonej za pontyfikatu Piusa XII określeń władzy świeckiej jest już 
znacznie więcej. Przede wszystkim nazwa zawarta jest już w  samym nagłówku 
– rządzący państwami. To określenie powraca również na początku wezwania. 
Za chwile peryfraza ta zostaje dodatkowo sprecyzowana i przedstawiciele władzy 
świeckiej są nazywani urzędnikami oraz władcami. We właściwej części modlitwy 
pojawia się również peryfraza opisująca władzę świecką z perspektywy podda-
nych – „ci, którzy mają nad nami władzę”. W finalnej wersji modlitwy zrezygno-
wano z wymieniania poszczególnych przedstawicieli władzy świeckiej, a pozosta-

18 Zob. strukturyzację oracji w: C. Krakowiak, Święte Triduum Paschalne w Mszale Rzymskim 
Pawła VI i w Liturgii Godzin. Liturgia i teologia (Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Dru-
karnia w Sandomierzu 2017) 56-57.
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wiono dwie wcześniejsze peryfrazy. Tym razem jednak zmieniono liczbę mnogą 
na pojedynczą (rządzących państwami – rządzących państwem).

Na podstawie powyższych zestawień można stwierdzić stopniowe rozszerzanie 
przedmiotów objętych modlitwą Kościoła. Najpierw była to konkretna osoba, po-
tem wszyscy chrześcijańscy przedstawiciele władzy świeckiej. Wreszcie, uwzględ-
niając obserwacje poczynione na poprzednim etapie analiz, można stwierdzić, że 
w finalnej wersji modlitwy oracją objęci zostali wszyscy ludzie sprawujący władzę, 
bez względu na przynależność religijną. Nazewnictwo zastosowane w najstarszej 
wersji modlitwy wydaje się najbardziej sakralne ze względu na zastosowany ter-
min christianíssimus, podczas gdy nomenklatura z dwóch kolejnych wariantów 
oracji jest już bardziej neutralna.

3.3. Nomenklatura Kościoła i Boga
W odniesieniu do sposobu nazywania Boga i Kościoła należy zauważyć, że po-
szczególne warianty modlitwy nie umożliwiają przeprowadzenia bardziej szcze-
gółowych analiz. W  żadnej z  badanych oracji Kościół nie jest w  żaden sposób 
określany, Bóg zaś jest opisywany przez wykorzystanie powszechnie stosowanych 
zwrotów (wszechmogący, wieczny, Pan, Bóg), które w tej konkretnej modlitwie 
nie zostają zindywidualizowane, przez co nie wpływają na jej wydźwięk.

3.4. Przywołane działanie Boże
Przez przywołane działanie Boże należy rozumieć nawiązanie w  modlitwie do 
pewnego wydarzenia zrealizowanego przez Stwórcę albo do faktu posiadania 
przez Niego jakiegoś atrybutu, który jest racją prośby formułowanej w  oracji. 
W  tradycyjnej wersji modlitwy takim uzasadnieniem jest fakt zwierzchności 
Boga wobec wszelkiej władzy oraz wszystkich praw wydawanych przez monar-
chów. W wersji zreformowanej za pontyfikatu Piusa XII owo uzasadnienie zostało 
praktycznie powtórzone, przy czym zdecydowano się na zamianę frazy „prawa 
królów” na wyrażenie „prawa ludów”. W finalnej wersji modlitwy również odwo-
łano się do faktu zwierzchności Boga wobec praw ludów, przy czym zrezygnowa-
no z pierwszego elementu supremacji (wszystkie władze), zastępując go wyraże-
niem „ludzkie serca”.

W świetle powyższych zestawień można stwierdzić, że największe osłabienie 
zależności władzy doczesnej od Boga ma miejsce w  finalnej wersji modlitwy. 
W dwóch wcześniejszych oracjach przez wzmiankę o tym, że od Stwórcy pocho-
dzą wszelkie władze (w domyśle: doczesne), dość mocno podkreślano zależność 
władzy świeckiej od władzy religijnej, przez co pośrednio sugerowano koniecz-



122 Dawid Mielnik 

ność podporządkowania pierwszej względem drugiej. Poza tym te warianty miały 
wydźwięk bardziej społeczny. Finalna wersja modlitwy, przez nawiązanie do za-
leżności ludzkich serc od Boga, wydaje się przenosić emfazę na wymiar indywi-
dualny.

3.5. Treść prośby
Na wstępie należy zauważyć, że w każdej z analizowanych modlitw sformułowane 
zostały po dwie prośby. Pierwsza pojawia się w wezwaniu, druga – we właściwej 
części modlitwy. W tradycyjnej wersji Kościół prosił po pierwsze o podporząd-
kowanie imperatorowi wszystkich narodów barbarzyńskich, po drugie zaś – o ła-
skawe wejrzenie na rzymskie imperium. W  modlitwie ułożonej za pontyfikatu 
Piusa XII celebrans również modlił się o  łaskawe wejrzenie na władzę świecką, 
przy czym pierwsza prośba dotyczyła już prowadzenia serca i myśli przedstawi-
cieli władz świeckich według woli Bożej. W finalnej wersji modlitwy utrzymano 
obydwie prośby z wcześniejszego wariantu oracji.

W świetle dokonanych zestawień można stwierdzić, że tradycyjna wersja mo-
dlitwy bardzo mocno była osadzona w  kontekście uniwersalizmu tworzonego 
przez próbę odrodzenia upadłego w  476 roku imperium rzymskiego. W  oracji 
owo imperium jest postrzegane jako stróż wiary katolickiej i  jednocześnie jako 
krzewiciel tej wiary wśród pogańskich narodów. Poza tym w  tradycyjnej wer-
sji modlitwy dość mocno został przedstawiony aspekt militarny i  konieczność 
prowadzenia wojen. Środek ciężkości wydaje się spoczywać na relacji imperium 
rzymskie–narody barbarzyńskie19. W zreformowanych wariantach modlitw na-
cisk został położony bardziej na relację władza świecka–Bóg, a odcień militarny 
czy nawiązanie do uniwersalizmu imperialnego zostały zlikwidowane.

3.6. Cel prośby
Na wstępie należy zauważyć, że cele formułowanej prośby występują każdorazo-
wo w obu częściach oracji (wezwaniu oraz właściwej części) we wszystkich trzech 
wariantach. W  tradycyjnej postaci modlitwy celebrans przez zanoszoną orację 
chciał osiągnąć dwa cele. Po pierwsze, nastanie wiecznego pokoju dla katolików, 
który przejawiałby się brakiem konfliktów militarnych z narodami pogańskimi. 
Drugim celem było ujarzmienie przez Boga ludów pogańskich. W zreformowa-
nej za pontyfikatu Piusa XII wersji oracji powtórzono pierwszy ze wspomnia-
nych powyżej celów – nastanie wiecznego pokoju. Niemniej w  tym przypadku 

19 Nie oznacza to bynajmniej, że w tej modlitwie nie ma mowy o relacji władza świecka–Bóg. 
Właściwa część oracji bowiem właśnie tę relację przywołuje.
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nie ma pewności, że należy rozumieć tę prośbę jako brak konfliktów militarnych 
z poganami20. Kontekst bowiem nie pozwala na jednoznaczne określenie jej celu. 
W drugiej części modlitwy jest mowa o kolejnych dwóch celach formułowanych 
próśb. Łaskawe wejrzenie ze strony Boga ma spowodować ustanowienie trwałego 
bezpieczeństwa ojczyzny oraz nienaruszalności religii, a więc braku konfliktów21 
i swobody wyznania. Liczba pojedyncza sugeruje, że chodzi tu konkretnie o re-
ligię katolicką. Oracja zawiera również informację, że realizacja tego celu ma się 
dokonać pod ochroną Bożej prawicy. Finalna wersja modlitwy dokonuje dalszych 
korekt. W  pierwszej części oracji celem zanoszonej prośby ma być pokój oraz 
wolność. We właściwej części modlitwy natomiast mówi się o zapewnieniu po-
wodzenia ludom zamieszkującym ziemię oraz bezpieczeństwie pokoju i wolności 
religii22.

W świetle powyższych zestawień można stwierdzić, że tradycyjna forma mo-
dlitwy miała najbardziej militarny wydźwięk i  najbardziej była nastawiona na 
zmianę relacji Kościoła ze społecznościami pogańskimi. Innymi słowy właści-
wym beneficjentem mieli być przede wszystkim członkowie Kościoła. W  zre-
formowanej wersji oracji punkt ciężkości również pozostał przy Kościele (to on 
miał najbardziej skorzystać z ingerencji Bożej), niemniej nie odnoszono się już do 
militarnego sposobu realizacji tego celu, a sama władza niekatolicka nie została 
przedstawiona w sposób pejoratywny. W finalnej wersji modlitwy zakres benefi-
cjentów zanoszonej prośby został znacząco zwiększony. Na ingerencji Bożej mają 
już skorzystać wszystkie ludy zamieszkujące ziemię, bez względu na wyznawaną 
religię. Warto również podkreślić, że w tym wariancie modlitwy osłabiono zależ-
ność narodów od Boga przez usunięcie wyrażenia „pod ochroną Twojej prawicy”.

4. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania było ukazanie efektów porównania trzech wer-
sji oracji za władzę świecką pod kątem obecnych w nich treści. Realizacja celu 
pracy była możliwa dzięki zestawieniu i analizie różnych wersji modlitw. Mate-
riał źródłowy stanowiły następujące dokumenty: Mszał Benedykta XV z  1920 
roku, odnowiony porządek Wielkiego Tygodnia z  1955 roku, zmiany w  obrzę-
dzie Wielkiego Tygodnia z  1965 roku oraz Mszał Rzymski z  1970 roku. Praca 

20 O tym bowiem nie wspomina poprzedzająca ten cel część modlitwy.
21 Modlitwa czyni aluzję do bezpieczeństwa zewnętrznego, ale może również chodzić o bezpiec-
zeństwo wewnętrzne państwa.
22 Ponownie liczba pojedyncza sugeruje, że chodzi o religię katolicką.
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została ustrukturyzowana w trzech głównych częściach. Najpierw przedstawiono 
historyczne uwarunkowania samej oracji oraz podano brzmienia analizowanych 
wariantów. W drugiej części umiejscowiono modlitwę na tle całej ektenii odma-
wianej w Wielki Piątek. W części trzeciej dokonano właściwych analiz.

W  świetle przeprowadzonych badań można stwierdzić rozszerzenie zakresu 
beneficjentów zanoszonej przez Kościół modlitwy. Początkowo byli nimi jedynie 
katolicy, z czasem zostały również włączone wszystkie narody ziemi. Rozszerzo-
ny został również zbiór desygnatów objętych modlitwą Kościoła – od konkret-
nej jednostki, przez katolickich władców, aż do wszystkich rządzących. Wreszcie 
w modlitwie zrezygnowano z militarnych odniesień oraz pejoratywnego sposobu 
przedstawienia niechrześcijan.
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Summary

The main purpose of the paper is showing of effects of comparison of three prayers version for lay 
authority in the light of its contents. The paper purpose realization is possible thanks to juxtapo-
sition of prayers. The paper was divided into three parts. In the first one the historical background 
and prayer form were presented. In the second one the prayer in the background of whole Good 
Friday universal prayer was collated. In the third one the analysis took place. On the basis of the 
analysis it should be claimed that reformers resigned of military allusions and pejorative method 
of non-Christian presentation. What is more the range of people for who Catholics are praying 
was increased.
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Konieczność wcielenia i odkupienia. Czy teoria 
zadośćuczynienia św. Anzelma z Canterbury 
jest nadal aktualna?
The necessity of Incarnation and Redemption. Is the theory 
of the Reparation of St Anselm of Canterbury still valid?

Abstrakt

Dzieło zbawienia ma swój realny początek we wcieleniu Jezusa Chrystusa. Finalnie zaś dokonało 
się ono na krzyżu i w zmartwychwstaniu. Czy konieczny był taki sposób wynagrodzenia za grzech 
ludzkości? Jaka jest rola człowieka w dziele odkupienia? Wiele lat pojęcie zadośćuczynienia było 
powiązane w sposób prawny z kwestią grzechu i sprawiedliwości Bożej. Jedną z najpopularniej-
szych i zarazem pierwszą systematyczną koncepcją jest idea św. Anzelma z Canterbury, którą za-
warł w znamienitym dziele Cur Deus Homo? Jego myśl przez szereg lat inspirowała namysł teolo-
gów, ale również ewoluowała. Artykuł nakreśla metodę rozumowania świętego opata oraz stara się 
odpowiedzieć na pytania: czy jego nauka w obecnych czasach ma jeszcze rację bytu? Co pozostało 
ze spuścizny św. Anzelma, a co uległo zmianie?

Słowa kluczowe:  wynagrodzenie; zadośćuczynienie; odwzajemnienie miłości; naprawa; grzech; 
solidarność

1. Wstęp

Idea wynagradzania i zadośćuczynienia jest zauważalna od samego początku ist-
nienia ludzkości. Odkąd grzech pojawił się na świecie, wraz z nim przyszło za-

1 Mgr lic. Anna Pędrak, doktoranta na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, 
e-mail: annapedrak.sl@gmail.com, ORCID: 0000-0001-9813-5277.
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dośćuczynienie. Człowiek jest istotą nie tylko cielesną, ale i duchową. Zatem na-
wet kiedy żyje z dala od Boga lub nie zdaje sobie sprawy, że Bóg istnieje, z powodu 
złych uczynków w swoim wnętrzu odczuwa niepokój, niepogodzenie z  samym 
sobą. Człowiek poszukuje kontaktu z „czymś, Kimś” wyższym od siebie, poszu-
kuje autorytetu, potrzebuje Boga, Jego akceptacji i przebaczenia. Ten uproszczony 
schemat wskazuje, iż człowiek od zarania dziejów jest capax Dei i kiedy relacja 
z Istotą Wyższą zostaje niejako przerwana przez słabość ludzką i grzech, odczuwa 
dyskomfort i chęć powrotu, potrzebę retrybucji, inaczej mówiąc – wynagrodze-
nia.

W obecnych czasach człowiekowi niełatwo jest zrozumieć sens zadośćuczy-
nienia. Często w teologii brakuje odpowiedniego języka, aby wyjaśnić jego zna-
czenie. Przez wiele wieków pojęcie wynagradzania związane z kwestią grzechu, 
miłości oraz sprawiedliwości Bożej przybierało różne formy. Prócz „ekspiacji”2, 
używa się także terminów: „przebłaganie”, „rekapitulacja” i  „zadośćuczynienie”. 
Ostatni z nich posiada wielorakie znaczenie. Zadośćuczynienie jest przywróce-
niem należytego porządku i naprawieniem szkód w zakresie czci lub dóbr mate-
rialnych, jest to czynność zmierzająca do wyrównania szkody za krzywdę komuś 
wyrządzoną3. Pojęcie zadośćuczynienia w teologii chrześcijańskiej ma jednak swe 
pierwotne miejsce w soteriologii. Artykuł nie jest kompleksowym opracowaniem 
tego zagadnienia. Autor stawia sobie za cel prezentację teorii zaczerpniętej od św. 
Anzelma z  Canterbury oraz odpowiedź na pytanie zawarte w  temacie: czy na-
uka tego znamienitego teologa i filozofa jest nadal aktualna? Innymi słowy: co 
pozostało z  jego myśli na temat tej kategorii soteriologicznej, a co się zmieniło 
w  teologii i duchowości chrześcijańskiej? W pracy zastosowana będzie metoda 
systemowo-personalistyczna, w  której punktem wyjścia jest osoba ludzka oraz 
odnoszący się do niej fakt stworzenia. Zarówno teologia zadośćuczynienia, jak 
i cała rzeczywistość chrystologii oraz soteriologii nie traktują o racjach reistycz-
nych, ale osobowych, bazując na pojęciu osoby jako realnej rzeczywistości, i re-
alnie się do niej także odnoszą. Na fundamencie personalistycznym dokonywana 
będzie analiza języka teologicznego, dogmatycznego i  pastoralnego, dotycząca 
oceny, w jakiej mierze można mówić o zadośćuczynieniu Syna Bożego i wyna-
grodzeniu przez człowieka.

2 Łacińskie expiare oznacza ‘przebłagać, zadośćuczynić, oczyścić, usuwając winy, które odd-
zielają’. Por. J. Szymołon, «Ekspiacja», w: M. Chmielewski, Encyklopedia religii, t. 3, (Warszawa 
2001) 386. Z fr. expiation, od expier oznacza ‘odpokutować’. Por. L. Wiśniakowska, «Ekspiacja», w: 
Słownik Wyrazów Obcych PWN (Warszawa 2004) 242.
3 Por. Z. Pałubska, «Zadośćuczynienie», w: Encyklopedia Katolicka, t. 20 (Lublin 2014) k. 1168-
1169.
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2. Metoda św. Anzelma

Podstawową prawdą w doktrynie chrześcijańskiej jest wcielenie Syna Bożego, Je-
zusa Chrystusa. Całe dzieło zbawienia człowieka bierze realny początek od tego 
faktu. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa problemy doktrynalne, które po-
jawiły się w Kościele, dotyczyły głównie kwestii rozumienia osoby Jezusa Chry-
stusa. Występowały błędy heretyckie dwojakiego rodzaju: negacja bóstwa Jezusa 
Chrystusa lub negacja Jego człowieczeństwa. Chociaż błędy heretyków były 
słusznie potępiane, a  ich zwolenników wykluczano z Kościoła, to jednak warto 
zauważyć inną stronę herezji, spełniały one ważną rolę w kształtowaniu się nauki 
Kościoła: stały się przyczyną tego, że Kościół musiał urzędowo doprecyzować te 
elementy jego doktryny, które poprzez niejasne lub niedokładne ujęcia dopusz-
czały wieloznaczne i błędne interpretacje4.

Okres scholastyczny charakteryzował się przede wszystkim wchodzeniem 
w  głąb soteriologii. Odpowiadał on na nurtujące kwestie: dlaczego odkupienie 
jest potrzebne i komu jest ofiarowane? A także: jaki jest sens i logika wynagradza-
nia za grzechy? Wraz z połączeniem idei okupu z ofiarą przebłagalną, doszła idea 
ofiary, powiązana z praktyką pokuty, którą można było spotkać już u Tertuliana. 
W ten sposób nastąpił okres, gdzie zaczęto dostrzegać wymiar wstępujący w poj-
mowaniu odkupienia, a wraz z nim coraz częściej pojawiały się myśli związane 
z tym, co człowiek sam może zrobić dla swego odkupienia i czy ma na nie jakiś 
wpływ. Od tego czasu pojęcie wynagrodzenia połączyło się z  ideą zadośćuczy-
nienia w sensie prawnym5. W tym okresie żył i tworzył św. Anzelm, opat z Can-
terbury, który pragnął za pomocą rozumowych racji odpowiedzieć na pytanie, 
dlaczego Bóg stał się człowiekiem, oraz wykazać, iż dzieło Chrystusa tak właśnie 
musiało się dokonać, jak się dokonało6.

Aby właściwie przedstawić naukę Anzelma o wcieleniu i odkupieniu w kontek-
ście zadośćuczynienia, należy wspomnieć o  cechach filozoficznych jego metody 
teologicznej. U  jej podstaw stoi przedstawiona w  pierwotnym tytule Proslogionu 
formuła: Fides quaerens intellectum, która bazuje na połączeniu wiary z rozumem 
i wypełnieniu postulatu Boecjusza. W metodzie Anzelma rozróżniamy współdzia-

4 Z późniejszych błędów chrystologicznych można wspomnieć monoteletyzm, który ujawnił się 
w VII wieku, a dotyczył sprawy woli Chrystusa, mówiący, że w osobie Chrystusa działa tylko jed-
na boska wola. Por. T. Grzesik, «Nauka o Wcieleniu i Odkupieniu u św. Anzelma z Canterbury», 
Otwarte Referarium Filozoficzne 3 (2010) 49-52.
5 Por. N.M.G. Fernandez, «Wariacje na temat pojęcia wynagrodzenia», w: N.M.G. Fernandez, 
M.J. Fernandez, Odwzajemnienie miłości. Teologia, historia i duchowość wynagrodzenia (Kraków 
2012) 146-147.
6 Por. J. Ratzinger, Opera Omnia, t. 4 (Lublin 2017) 188. 
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łające ze sobą trzy czynniki: Pismo Święte, rozum oraz spekulację metafizyczną. 
Punktem wyjścia badań teologicznych jest zawsze Pismo Święte, będące zarazem 
kryterium poprawności. Ze względu na dyskusję ze światem niechrześcijańskim 
(judaizm, islam) metoda Anzelma nie mogła opierać się wyłącznie na egzegezie tek-
stów Nowego Testamentu czy komentowaniu dzieł Ojców Kościoła; dlatego przyj-
mował niekiedy za punkt wyjścia czysty rozum. Problemy teologiczne rozważał na 
sposób remonto Christo, tzn. oddaliwszy Chrystusa, nie powołując się na Niego, 
lub jakoby o Chrystusie nic nie wiedziano – quasi nihil sciatur de Christo. Szukanie 
koniecznych racji (rationes necessariae) Bożych stało się więc celem teologicznych 
dociekań Anzelma zarówno ze względu na niechrześcijan, jak i wierzących, którzy 
chcieli zgłębić swoje zrozumienie tego, w co wierzą7. Anzelm chciał wykazać za po-
mocą koniecznych racji, że żaden człowiek nie może być zbawiony bez Chrystusa. 
Zwracał także uwagę, że i na tej podstawie można dociekać prawdy działania Bo-
żego, ponieważ „wola Boża nigdy nie jest nierozumna”. Zatem dlatego tak ważne 
stało się dla Doktora Wspaniałego odwołanie się do czynnika racjonalności8. Do-
wartościowanie władzy rozumu ludzkiego w poznawaniu i rozumieniu prawdy jest 
największym darem św. Anzelma dla teologii XII wieku9.

3. Bóg człowiekiem

Kwestię zadośćuczynienia i wcielenia święty opat podejmuje dwukrotnie, najpierw 
w Cur Deus homo, następnie w Meditatio redemptionis humanae. Z racji na po-
dobne podejście do tematu uwaga skupiona będzie na pierwszym wspomnianym 
dziele. Podstawowym problemem do rozważań jest pytanie dialogującego z An-
zelmem Boso: „Dlaczego Bóg stał się człowiekiem, aby przez swoją śmierć zbawić 
człowieka, skoro wydaje się, że mógł tego dokonać w inny sposób?”10. Dlaczego 
Bóg wybrał tak trudny sposób odkupienia człowieka, skoro w  Jego dyspozycji 
był środek łatwiejszy? Wydaje się, że Boża wszechmocna wola wystarczyłaby do 
wybaczenia grzechów człowiekowi. Wszystkie poniżenia, które przecierpiał Syn 
Boży, sprzeciwiają się rozumowi11. Powstaje pytanie, dlaczego Bóg potrzebował 

7 Por. T. Grzesik, «Nauka o Wcieleniu i Odkupieniu», 47-48.
8 Por. T. Grzesik, «Nauka o Wcieleniu i Odkupieniu», 56.
9 Por. T. Grzesik, Anzelm z Canterbury (Warszawa 2004) 82.
10 Anzelm z Canterbury, «Cur Deus homo [II, 18]», w: Anzelm z Canterbury, O Wcieleniu. Wy-
bór pism (Poznań 2006) 197.
11 Por. B. Sesboüé, «W nurcie Chalcedonu: chrystologia i soteriologia od VI wieku», w: B. Ses-
boüé, Historia dogmatów. Bóg zbawienia, t. 1 (Kraków 1999) 426.
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krwi niewinnego Syna, dlaczego dotknął Go cierpieniem, a oszczędził złoczyńcę? 
Na mocy jakiej sprawiedliwości wydał na śmierć człowieka najsprawiedliwszego 
ze wszystkich, aby uratować grzesznika?12 Odpowiedź jest jednoznaczna, szanu-
je rolę każdego z trzech partnerów męki. Niesprawiedliwość ludzi doprowadziła 
Chrystusa do śmierci, którą przyjął, aby wytrwać w sprawiedliwości. Ojciec z Sy-
nem wspólnie działali z miłości do ludzi. Bóg wcale nie kochał cierpienia, lecz 
chciał, by Jego Syn zniósł je w pełnej zgodzie z Nim. Samo przebaczenie Boga 
jednak nie może wystarczyć do zbawienia ludzi. Z ich strony musi przyjść odpo-
wiedź, chociażby ze względu na honor samego człowieka; przebaczenie zawiera 
w sobie wymaganie naprawy. I na tej właśnie konieczności Anzelm buduje swój 
argument, dlaczego Bóg stał się człowiekiem13.

Właściwe rozumienie grzechu i  jego skutków argumentujących konieczność 
zbawienia jest możliwe dopiero po zrozumieniu pierwotnego, zaplanowanego 
przez Boga stanu, do którego człowiek został stworzony. Poszukiwany stan po-
trzeby zbawienia łączy się z  naprawą stanu wywołanego przez grzech. Anzelm 
w swych sformułowaniach posługuje się terminami restaurare, restiture bądź repa-
rare i reducere, całe dzieło Cur Deus homo natomiast koncentruje się na zbawieniu 
rozumianym jako przywrócenie człowieka do stanu pierwotnego poprzez satis-
factio – zadośćuczynienie14. Można w tym kontekście także powiedzieć o szczęśli-
wej winie (felix culpa), która stała się przyczyną wcielenia Chrystusa i powodem 
do takiego sposobu odnowienia upadłej natury ludzkiej.

Dalsze pogłębione pytanie idzie w kierunku pytania: dlaczego Bóg–człowiek? 
I odpowiedź Anzelma: dlatego, że mądre miłosierdzie Boże chciało w ten sposób 
pomóc człowiekowi upodobnić się do Boga15. Człowiek jest stworzeniem, któ-
re może i powinno uznać swoją zależność od Stwórcy oraz oddawać Mu cześć 
(honor Dei). Kto tego nie czyni, zabiera Bogu to, co się Mu należy, hańbi Boga, 
grzeszy16. Każdy grzech jest dla Anzelma rodzajem „kradzieży”, jest on związany 
z obrazą honoru Boga, czyli zaburzeniem sprawiedliwości. Jakkolwiek są to obra-
zy powszechnie rozumiane, Doktor Wspaniały ukazuje także metafizyczne naru-
szenie boskiej harmonii. Pewne jest, iż zaburzenie to musi zostać usunięte. Może 
się to dokonać siłą, przez karę lub dobrowolnie, poprzez zadośćuczynienie, któ-
re rozumiane jest jako naprawa zaburzonego porządku i uszanowanie godności 

12 Por. Anzelm z Canterbury, «Cur Deus homo [I, 10]», 79-82.
13 Por. B. Sesboüé, «W nurcie Chalcedonu», 427.
14 Por. J. Kempa, Konieczność zbawienia. Antropologiczne założenia soteriologii Anzelma z Can-
terbury (Katowice 2009) 119-120.
15 Por. T. Grzesik, «Nauka o Wcieleniu i Odkupieniu», 60.
16 Por. Anzelm z Canterbury, «Cur Deus homo», 85-87.
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Boga oraz kompensata Jego bólu17. Jeśli naruszyło się komuś zdrowie, to powinno 
się m.in. zapłacić za ból i leczenie. Gdy zraniło się czyjś honor, trzeba dać coś, co 
go przywróci i  usatysfakcjonuje osobę obrażoną. Jeśli ktoś coś ukradł, musi to 
oddać. Nie wystarczy jednak oddanie tylko tego, co się ukradło, lecz ze wzglę-
du na niegodziwą obrazę, należy oddać więcej, niż się zabrało18. Kryje się w tym 
także wyobrażenie, iż wielkość obrazy zależy od tego, do kogo obraza się odnosi. 
Ponieważ Bóg jest nieskończony, również obraza, jaką Mu ludzkość zadała przez 
grzech, jest nieskończenie wielka. Odpowiednio do nieskończonej obrazy nato-
miast potrzeba nieskończonego zadośćuczynienia. Tego człowiek jednak już nie 
jest w stanie uczynić19. Argumentacja wspiera się na idei wielkości Boga, który nie 
może dać się ponieść miłosierdziu. Bóg może chcieć tylko tego, co jest sprawie-
dliwe i piękne. Termin, jakiego używa Anzelm do wyjaśnienia tej problematyki, 
pochodzi z prawa rzymskiego. Nie wyrażał on całkowitej spłaty długu, ale właśnie 
fakt „czynienia dość” (satisfacere), czyli czynienia tego, co było możliwe, aby zo-
stać zwolnionym.

Pozostaje jeszcze kwestia, którą porusza Boso, tycząca się niezmienności Boga. 
Czy jest zatem możliwe, by została ona naruszona przez stworzenie, nawet tylko 
na chwilę? Anzelm tłumaczy: „nie można czegoś dodać, ani ująć czci Boga, o ile 
odnosi się to do Niego samego. On bowiem sam dla siebie samego jest czcią nie-
zniszczalną i w żaden sposób nie ulegającą zmianie”20. Można zatem zasugerować, 
iż Anzelm rozróżnia dwie płaszczyzny czci Boga: wewnętrzną – niezniszczalną 
i  nienaruszalną, tożsamą z  transcendentną niezmiennością – oraz zewnętrzną, 
która utożsamia się ze stworzonym porządkiem świata, a którą narusza człowiek 
poprzez grzech21.

4. Konieczność czy łaska?

W  drugim etapie swego wywodu myślowego Anzelm podkreśla, iż człowiek 
grzeszny jest w stanie radykalnej niemożności zadośćuczynienia. Wszystko, na 

17 Por. M. Paluch, «Traktat o zbawieniu», w: E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Dogmatyka, t. 3 
(Warszawa 2006) 338.
18 Por. Anzelm z Canterbury, «Cur Deus homo [I, 11]», 85-87.
19 Por. J. Ratzinger, Opera Omnia, t. 4, 188.
20 Anzelm z Canterbury, «Cur Deus homo [I, 15]», 95.
21 Por. Więcej na temat rozróżnienia iustitia – ordo – honor Dei możemy odnaleźć w II i III rozd-
ziale pozycji J. Kempa, Konieczność zbawienia. Antropologiczne założenia soteriologii Anzelma 
z Canterbury, 131-134, 200-213.
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co mógłby człowiek się zdobyć, tj. pokorne serce, wstrzemięźliwość, miłosier-
dzie wobec innych, posłuszeństwo – należy się Bogu, nawet gdyby grzech nie 
został popełniony, na mocy samego pochodzenia od Boga. Już z samego tego 
faktu, że od Niego to mamy, Jemu jesteśmy to winni. Aby dokonać adekwatnego 
zadośćuczynienia, człowiek musiałby ofiarować Bogu „coś, co jest większe niż 
wszystko, co jest poza Bogiem”. A człowieka nie stać na taki dar22. Stać go na 
nieskończoną obrazę nieskończonego Boga, lecz nie może dać nieskończone-
go zadośćuczynienia; czyny istoty skończonej będą zawsze czymś skończonym. 
Jego siła niszczenia sięga dalej niż możność budowania. Między wielkością winy 
człowieka a  jego zadośćuczynieniem za nią pozostaje przepaść, której nie jest 
w stanie przekroczyć23.

Zadośćuczynienie jest konieczne nie tylko z punktu widzenia człowieka, jest 
potrzebne także Bogu. Bóg nie może godzić się na potępienie człowieka, stworzył 
go po to, aby wypełnił Jego zamysł. Chce, by jego państwo Boże, pomniejszone 
przez grzech aniołów, na nowo zostało wypełnione przez ludzi. Konieczność zba-
wienia nie wiąże się bynajmniej z przymusem24. Bardziej chodzi o konieczność, 
która „nie powinna być nazywana koniecznością, lecz łaską, ponieważ nie przyj-
muje się jej ani nie służy w wyniku działania jakiegoś czynnika przymuszającego, 
lecz darmowo”25. Skoro człowiek nie jest w stanie zadośćuczynić Bogu za swoje 
grzechy, nieskończony chaos spowodowany przez jego czyny mógł usunąć jedynie 
ktoś, kto działałby w imieniu ludzkości, a jednocześnie miał nieskończoną god-
ność, by zgładzić nieskończoną winę26. Z jednej strony, tylko człowiek powinien 
dokonać zadośćuczynienia, z drugiej – żaden człowiek nie może tego zrobić. Tyl-
ko Bóg może dokonać zadośćuczynienia godnego Boga, ale na nic by się przydało, 
gdyby uczynił to zamiast człowieka27. Potrzeba było Wcielenia Boga-człowieka 
w jednej osobie, dopełnionego w krzyżu. Odkupienie przywróciło możliwość re-
stytucji pierwotnego schematu harmonii między Bogiem–bytem–człowiekiem28. 
W dziele Anzelma widzimy odpowiedź na kluczowe pytanie: dlaczego Bóg stał się 
człowiekiem? Odnowienie upadłej ludzkości w sposób stosowny dla Boga mogło 
zrealizować się jedynie dzięki wcieleniu Boga-człowieka, Jezusa Chrystusa. Recte 

22 Por. M. Paluch, «Traktat o zbawieniu», 338.
23 Por. J. Ratzinger, Opera Omnia, t. 4, 188-189.
24 Por. M. Paluch, «Traktat o zbawieniu», 339.
25 Anzelm z Canterbury, «Cur Deus homo [II, 5]», 144.
26 Por. Cz.S. Bartnik, «Bóg – człowiekiem», Collectanea Theologica 58 (1988) 356.
27 Por. B. Sesboüé, «W nurcie Chalcedonu», 429.
28 Por. Cz.S. Bartnik, «Bóg – człowiekiem», 356.
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ordinare peccatum29 może tylko dokonać się wtedy, kiedy zadośćuczyni ktoś, któ-
rego miłość jest tak wielka, jak wielka była obraza majestatu króla. Bez Chrystusa, 
Boga-człowieka satisfactio vicaria (zadośćuczynienie zastępcze) nie jest możli-
we30.

We wcieleniu natura ludzka odsłoniła się w  nowy sposób. Bóg, sam będąc 
niezdefiniowaną naturą, tajemnicą samą w sobie, staje się pełnią ludzkiej natury 
i przyjmuje ją za swoją. I nie tylko ją przyjmuje, lecz daje siebie światu, stając się 
człowiekiem. Bóg daje możliwość wejścia człowiekowi w swój świat, wywyższa 
go, choć sam poprzez fakt wcielenia się uniża. Jako nieskończona pełnia Bóg wy-
zbywa się siebie samego, oddaje się w miłości, wypełniając miłością wszystko, co 
dotąd było pustką31.

Chrystus jest bez grzechu, nie jest zatem poddany śmierci, która dosięga tyl-
ko człowieka. Nie musi więc umrzeć, ale może, czyniąc to w sposób całkowicie 
wolny. Chrystus może ofiarować Bogu coś, co należy do porządku stworzonego 
tytułem należności. W ten sposób argument Jego staje się ważny, gdybyśmy na-
wet wcześniej nie znali Chrystusa; Jego zadośćuczynienie jest pojednaniem, doj-
ściem do jedności – sprawiedliwości i miłosierdzia, od czego nic większego nie 
da się pomyśleć32. Jeśli pierwsze pojawi się zadośćuczynienie, wówczas kara staje 
się całkowicie zbędna. Zostaje na nowo przywrócona komunia z Bogiem, a dalsze 
obciążanie nie jest potrzebne. Św. Anzelm pokazuje zadośćuczynienie w świetle 
pozytywnym: ludzkość musi ponownie oddać Bogu chwałę, uznać Go za Pana 
i podporządkować się Mu, aby odzyskać swój dawny status wolności.

5. Kontynuacja Anzelmiańskiej teorii

Argumentacja zadośćuczynienia św. Anzelma spotykała się i dalej spotyka z róż-
nym odbiorem. Od strony pozytywnej pokazał on chrystologię wypracowaną 
i potwierdzoną w Chalcedonie: jest jeden pośrednik Bóg-człowiek – Jezus Chry-
stus. Zbawienie nie jest jedynie ułaskawieniem człowieka bez jego udziału. Gdyby 
grzesznik nie pragnął dokonać naprawy, również przebaczenie byłoby bezcelowe 
albo narzucone. W swej teorii Anzelm pokazał także wolność Chrystusa w spo-
sobie dokonania zbawienia. Krzyż Chrystusa nie polega na zastąpieniu człowieka 

29 Dosłownie Recte ordinare peccatum oznacza doprowadzić grzech do porządku.
30 Por. T. Grzesik, «Nauka o Wcieleniu i Odkupieniu», 60-61.
31 Por. K. Góźdź, Teologia człowieka (Lublin 2006) 302-304.
32 Por. M. Paluch, «Traktat o zbawieniu», 340-341.
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w poniesieniu kary, lecz jest pomocą w podjętym dobrowolnie dziele naprawy33. 
Pobieżna lektura dzieła Cur Deus homo może sprawić wrażenie, że autor prze-
ciwstawia sobie miłosierdzie i  sprawiedliwość. Biskup Canterbury jednak pod-
kreśla, że miłosierdzie już w sobie zawiera sprawiedliwość. Zastosowany antro-
pomorfizm kulturowy, zainspirowany feudalnym ówczesnym prawem sprawia, że 
jego koncepcja staje się nadto jurydyczna i pozbawiona podstaw biblijnych. Na 
tej podstawie zostaje rozbudowana niezdolność człowieka do zadośćuczynienia. 
Według jego rozumowania życie Chrystusa nie wystarczyłoby do naszego zbawie-
nia, potrzeba było śmierci. Niestety Anzelm przemilcza fakt zmartwychwstania 
Chrystusa, które pozostaje niemal niezauważone w jego soteriologii34.

Myśl św. Anzelma nie została odpowiednio zrozumiana przez kontynuato-
rów nowożytnych. W pojmowaniu zadośćuczynienia zaczął dominować model 
kary Bożej, która wylała się na Jezusa Chrystusa, czyniąc Go „grzechem i prze-
kleństwem” w celu odkupienia człowieka. Obraz Boga, który dominował w tych 
czasach, obejmował Boga surowego, rozgniewanego, budzącego grozę, co mia-
ło wpływ na tworzenie się duchowości wynagradzającej. Chrystus, który został 
skazany na śmierć przez Ojca, stał się adresatem wynagradzania. Należało Go 
pocieszać i łączyć swe bóle z Jego cierpieniem, by odpokutować za grzechy swoje 
i  całego świata. Taka wizja ekspiacji przez długie lata towarzyszyła pobożności 
wynagradzającej oraz rozpowszechnianemu kultowi Najświętszego Serca Jezusa.

Wśród wieloletnich refleksji na temat przewodni dawał się zauważyć zmie-
niający się podmiot wynagrodzenia. Początkowo Bóg był adresatem zadośćuczy-
nienia, następnie w osobie Jezusa Chrystusa sam stał się podmiotem, by wreszcie 
zostało ukazane, iż nie można ani odrzucić zastępczej idei śmierci Chrystusa, ani 
odebrać Jego męce charakteru pojednania ludzkości z Bogiem35.

6. Aktualność teorii zadośćuczynienia

„Zadośćuczynienie zastępcze” na przestrzeni wieków miało różnoraki kształt. 
Z jednej strony było rozumiane ściśle w znaczeniu karnym, z drugiej jako na-
prawa uczynionej Bogu zniewagi36. W  dzisiejszej teologii w  miejsce kategorii 
zadośćuczynienia najczęściej uwypukla się ideę solidarności Chrystusa z czło-
wiekiem; solidarności, którą we wcieleniu Bóg przyjął na siebie dobrowolnie; 

33 Por. M. Paluch, «Traktat o zbawieniu», 342. 
34 Por. B. Sesboüé, «W nurcie Chalcedonu», 430-431.
35 Por. K. Góźdź, Jezus. Twórca i Spełniciel naszej wiary (Lublin 2009) 342.
36 Por. B. Sesboüé, «W nurcie Chalcedonu», 440.
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solidarności, która pozwala także zrozumieć włączenie ludzi w  Chrystusa37. 
Postuluje się również odpowiedź, iż współcześnie rozumiane wynagrodzenie 
ma charakter responsoryjny38. Powraca się do źródeł patrystycznych, w  któ-
rych zadośćuczynienie było pojmowane jako odpowiedź miłości, a  które św. 
Augustyn nazywał redamatio39. Miłość wychodząca ku człowiekowi, najpełniej 
widoczna w osobie Jezusa Chrystusa i w Jego ofierze, to miłość, która chce być 
odwzajemniona. Redamatio to możliwość, którą Bóg nam daje i do której wzy-
wa nas Chrystus. Pokazuje także bezinteresowność miłości Bożej, która sze-
rzy się na ludzi i uzdalnia ich do odpowiadania na tę miłość. Nasuwa się także 
pytanie: w  jaki sposób człowiek może włączać się w wynagradzanie Chrystu-
sa? Człowiek musi mieć świadomość, że nie chodzi o  łatwe samowyzwalanie 
się z winy czy grzechu, gdyż jest to bardzo złudne. Autosoteria jest karykaturą 
rzeczywistego przebaczenia, ponieważ brak jej najważniejszego – zadośćuczy-
nienia. Bez elementu zadośćuczynienia natomiast nie ma ostatecznie żadnego 
odkupienia człowieka. Może ono nawet stracić swój wyjątkowy sens, który tkwi 
w realnej ofierze krzyżowej Syna Bożego za grzechy całej ludzkości. To On jest 
i  zadośćuczynieniem, i  przebaczeniem, i  podstawą naszej moralności. Czło-
wiek wierzący może włączać się przez swoje naśladowanie Jezusa Chrystusa 
w proces przebaczenia, który realizuje się w nim na drodze zastępczego zadość-
uczynienia, i  w  ten sposób upodabnia się do Chrystusa, doskonałego obrazu 
Boga (por. Kol 1,15), na który został stworzony40. Odpowiedź człowieka może 
wyrażać się w uczestnictwie w cierpieniach Chrystusa, w ciągłym nawracaniu 
się z grzechów i pokucie, w dziękczynieniu, szczególnie poprzez przyjmowanie 
Eucharystii, oraz w innych formach zadośćuczynnych, miłości i miłosierdzia41. 
To miłość jako łaska rozlana w sercach naszych zakrywa grzechy. Człowiek nie 
może tylko ludzką miłością wynagrodzić grzechów. Bóg nosi na sobie ciężar 
zadośćuczynienia42.

37 Por. B. Sesboüé, «W nurcie Chalcedonu», 440-441.
38 Por. A. Pędrak, «Od satisfactio do redamatio. Responsoryjna reinterpretacja idei wynagradza-
nia», Roczniki Teologiczne 45 (2; 2018) 85-99.
39 Święty Augustyn, zwany doktorem łaski, może więc również być nazywany doktorem miłoś-
ci. Jego przemyślenia są inspirujące i znaczące dla wierzących po dziś dzień. Por. S. Kowalczyk, 
Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna (Lublin 2007) 167.
40 K. Góźdź, Teologia spełnieniem myśli ludzkiej (Lublin 2019) 221.
41 Por. A. Pędrak, «Od satisfactio do redamatio», 97.
42 Por. L. Nieścior, «Miłość zakrywająca wiele grzechów (1 P 4,8) w interpretacji św. Augustyna», 
w: M. Połomski, Idź i napraw! Materiały z sympozjum o tajemnicy wynagradzania (Górna Grupa 
2015) 75-78.
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Choć interpretacja ta wydaje się najwyraźniejszym i  najwłaściwszym rysem 
współczesnego namysłu nad ekspiacją, nie można pomijać ogromnego wkładu 
św. Anzelma w obecny kształt tej kategorii soteriologicznej. Co zatem pozostało 
z teorii zadośćuczynienia św. Anzelma? Jakkolwiek budzi ona wiele kontrowersji, 
trzeba pamiętać, że zrodziła się z potrzeby umocnienia wiary i fascynacji Bogiem. 
Należy podchodzić do niej z pewną ostrożnością, ale niewątpliwie Anzelm wraz 
z doktryną o zadośćuczynieniu położył podstawy soteriologii zachodniej drugie-
go tysiąclecia, wyznaczając kierunek teologiczny na długie lata, który zachowuje 
się w pewnej mierze aż po dziś dzień. Jako pierwszy postawił problem zbawienia 
w  kontekście sprawiedliwości, którą człowiek powinien oddać Bogu w  ramach 
wynagrodzenia za swój grzech.

W  świetle jego nauki zawsze aktualne pozostaną także następujące pytania: 
jak wielka jest miłość Boga? Dlaczego stał się człowiekiem? Czy Bóg wymaga ode 
mnie ekspiacji za grzechy? Jaki kształt powinna ona przybrać? Można odpowie-
dzieć w  języku personalistycznym, za ks. prof. Czesławem Stanisławem Bartni-
kiem. Bóg stał się człowiekiem dlatego,

że chciał wyrazić swoją nieskończoną personalność jeszcze w innych osobach, 
chciał podzielić się doskonałością Osoby, istnienia samoistnego, świętości, chciał 
odbić swoje Osoby i swoją Istotę w zwierciadle bytu przez stworzenie i zbawienie 
– dla innych, chciał wzbudzić w  osobach poza sobą rzeczywistą i  twórczą 
responsoryczność istnienia, chciał wyjść poza własną ideę, chciał zespolić wszel-
kie stworzenie w Kościół, zgromadzony z wszechdziejów, „wosobiony” w osobę 
Syna i  zaklęty na wieczność w  trynitarne Communio Personarum, by współist-
nieć i  współdziać się w  nieskończoność […] Bóg wcielił się dla triumfalnego 
rozwiązania dramatu bytu43.

7. Zakończenie

Scholastyka dała podwaliny pod głębsze rozumienie soteriologii, dając odpowiedź 
na nurtujące kwestie: dlaczego i  komu jest potrzebne odkupienie? Jaki jest sens 
i  logika ekspiacji za grzechy? Św. Anzelm jako pierwszy dokonał systematycznej 
prezentacji teorii zadośćuczynienia. Właściwa analiza teologii odkupienia Anzel-
ma pozwala ją nazwać modelem zadośćuczynienia przez posłuszeństwo. Łączy ona 
w tym modelu restytucję, czyli przywrócenie zamierzonego przez Boga stanu sprzed 
grzechu, i rekompensatę rozumianą jako autentyczne nawrócenie człowieka. W tym 
kontekście teoria ta nie musi być odrzucona, a jedynie dobrze zreinterpretowana 

43 Cz.S. Bartnik, «Bóg – człowiekiem», 365.
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i  uzupełniona. Pojęciem czyniącym zadość boskiej sprawiedliwości naruszonej 
przez grzech staje się miłość człowieka, która jest odwzajemnieniem miłości Boga 
względem ludzkości. Jan Paweł II w encyklice Dives in misericordia pisze, iż Bóg jest 
Ojcem boleśnie dotkniętym lekceważeniem, obojętnością, pogardą, niewdzięczno-
ścią, jaką Mu okazuje współczesny człowiek. Chrześcijanin powinien wynagradzać 
Ojcu za zniewagi i odepchnięcie miłością miłosierną, zwielokrotnioną, połączoną 
z zadośćuczynieniem i wdzięcznością44. Nigdy nie można natomiast zapominać, iż 
wynagrodzenie ludzkie staje się wartością wtedy, kiedy uświadomimy sobie, że to 
Chrystus dokonał dzieła zbawienia i żyjemy dzięki Jego zadośćuczynieniu. Choć 
współcześnie kategoria zadośćuczynienia w sensie prawnym została wyparta przez 
ideę solidarności Chrystusa z  człowiekiem oraz jest podkreślany responsoryjny 
charakter wynagradzania, należy docenić ogromny wkład św. Anzelma w teologię 
lat minionych i  obecnych. Zainicjowana problematyka artykułu pokazała, iż za-
dośćuczynienie jest kategorią zawsze aktualną. Warto w przyszłości rozwinąć ją pod 
kątem prakseologicznym i eklezjologicznym oraz w ujęciu teologii moralnej.
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Summary

The work of salvation has its real beginning in the Incarnation of Jesus Christ. Finally, it was ful-
filled on the Cross and in the Resurrection. Was it necessary to make such compensation for the 
sin of mankind? What is man’s role in the work of Redemption? For many years, the concept of 
reparation has been associated with the question of sin and God’s righteousness in a legalistic way. 
One of the most popular concepts was the idea of St Anselm of Canterbury, which he presented in 
the eminent work Cur Deus Homo? It was also the first systematic theory of Reparation. Anselm 
believed that every sin deprives God of due reverence and thus it is a disruption of justice. Only 
the great Redeemer, Jesus Christ, the God who became man, could make amends for such a great 
insult. For many years Anselm’s thought was an inspiration for theologians. However, there ap-
peared many distorted interpretations seeking in his theory only a God of vengeance, demanding 
the death of his Son in order to satisfy his own righteousness. The article attempts to answer the 
questions: Are the teachings of the Abbot of Canterbury still valid? What has remained from St 
Anselm’s heritage and what has been changed? Today the category of “legal reparation” has been 
superseded by the idea of Christ’s solidarity with a man and the responsiveness interpretation 
of “satisfaction”. Notwithstanding this, we should appreciate Anselm’s enormous contribution to 
theology in the past and nowadays.

Keywords:  satisfaction; reparation; to reciprocate love; renewal; sin; solidarity
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16-20.04.2018 50. Jubileuszowy Tydzień Eklezjologiczny na KUL. Na za-
proszenie Organizatorów biorę udział w dyskusji pt. „Po co 
teologia?” 

26.04.2018 Proseminarium. WSD w Łagiewnikach. 
28-29.04.2018  Niepokalanów. Uroczystości z okazji 100-lecia święceń ka-

płańskich św. Maksymiliana.
4.05.2018  Otrzymałem autorski egzemplarz miesięcznika „Egzor-

cysta” 69 (2018), gdzie opublikowany został mój wywiad 
o Matce Bożej pt. Maryja „pracuje” nad zbawieniem czło-
wieka.

8.05.2018  Od kilku dni pracuję nad recenzją „Studiów i Rozpraw” (nr 
47) Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego 
nt. Miłosierdzie a Sprawiedliwość. 

9.05.2018 Mój następca lubelski, ks. Kazimierz Pek MIC, pyta o moje 
najważniejsze teksty nt. mariologii Jana Pawła II. Poszu-
kuję i dziwię się wielością moich publikacji na temat Jana 
Pawła II, zwłaszcza jego mariologii. Może zebrać w nową 
książkę?

10.05.2018  Proseminarium. WSD w Łagiewnikach. 

1 Prof. dr hab. Stanisław Celestyn Napiórkowski, podczas swojej prawie 40-letniej pracy nau-
kowej pełnił funkcje kierownika Katedry Mariologii KUL oraz kuratora I Katedry Teologii Dog-
matycznej KUL. Współpracował także z Instytutem Ekumenicznym KUL. Jest promotorem ponad 
400 magisteriów i ponad 50 doktoratów. Angażował się w pracę wielu komisji ekumenicznych na 
szczeblu krajowym i międzynarodowym. Jest autorem licznych pozycji książkowych, artykułów 
naukowych i popularnonaukowych, głównie z zakresu mariologii i ekumenizmu, e-mail: c.napi-
orkowski@gmail.com, ORCID: 0000-0002-3389-9118.
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13.05.2018  Rocznica zamachu na papieża Jana Pawła II. 
15.05.2018  Watykańska komisja potwierdziła heroiczność cnót Pry-

masa Polski, ks. kard. Augusta Hlonda.
27.05.2018 Niepokalanów. W bazylice kard. K. Nycz z okazji trzydnio-

wego zjazdu rodzin związanych z Niepokalanowem.
29.05.2018  Do „Gościa Niedzielnego” popłynął mój tekst pt. Kolbia-

num – nowa twarz Niepokalanowa, jako forma promocji 
naszego Instytutu. 

30.05.2018  Kwartalnik redemptorystów „Homo Dei” (z tą datą) infor-
muje o przyznaniu mi nagrody Wydawnictwa i Kwartalni-
ka „Homo Dei” Pro Redemptione pod honorowym patrona-
tem JE ks. abpa Wojciecha Polaka. Uroczystość wręczenia 
nagród odbędzie się 10 listopada 2018 r. w Krakowie.

8-9.06.2018 Jubileusz 100-lecia istnienia KUL. Zaproszenie z  wykła-
dem.

Na swoje 100-lecie KUL zorganizował światowy zjazd absolwentów. 9 czerwca 
odbyły się spotkania w Instytutach. Jedyny wyjątek: spotkanie ze mną – równole-
gle do spotkań Instytutów. Przygotowałem na to spotkanie sporo tekstu. Udało się 
przedłożyć (nie czytałem) część I, a z dodatków (załączników) – m.in. o KULow-
skiej Encyklopedii Katolickiej. Poniżej załączam podstawowy tekst (tytuł: Prze-
baczcie, jeśli to możliwe).

Przebaczcie, jeśli to możliwe 
Kiedy słoneczko na zachód zaczęło się skłaniać i  nadszedł czas pożegnania 

z  pracą na KUL, gdy obronił się ostatni magister i  ostatni doktor, na Waszego 
promotora coraz mocniej spadało myślenie eschatologiczne: co pozostanie z tej 
olbrzymiej wykonanej pracy? 429 magisterek z licencjatami, 55 doktoratów. Gór-
ne regały w pokoju promotora ślicznie udekorowane setkami maszynopisów prac 
dyplomowych: same bardzo dobre i  dobre; ani jednej trójczyny! Co się stanie 
z tym bogactwem, kiedy odejdę?

Znałem wartość tych prac, tego tworzenia. Każda praca wnosiła coś wartościo-
wego…

1. Ku mariologii w kontekście

Prac magisterskich z mariologii napisaliśmy 104, rozpraw doktorskich – 21. Ra-
zem prac dyplomowych z mariologii – 125. W trylogii „Ku mariologii w kontek-
ście” opublikowałem 117. Nie wcisnęło się do tego towarzystwa 8 prac (dzisiaj nie 
umiem wyjaśnić dlaczego; prawdopodobnie wówczas miałem trudności z dotar-
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ciem do nich). Tę ósemkę przepraszam za ich nieobecność w publikacji. Wielką 
resztę – 117 osób proszę o przebaczenie, że ich opublikowałem bez ich wyraźnego 
pozwolenia (jednak byłem przekonany, że zgodzilibyście się, gdybyście wiedzieli 
i słyszeli moją niemą, lecz szczerą prośbę; żadną miarą nie odważyłbym się publi-
kować waszych tekstów wbrew Waszej woli): Przebaczcie, jeśli to możliwe.

2. Duch Święty – Kościół – człowiek

Tom I: Kościół w mocy Ducha Świętego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, ss. 
1131.

Tom II: Kościół Domem, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, ss. 1002.
Tom III: Kościoły – wspólnoty i ruchy religijne – ekumenizm, Lublin: Wydaw-

nictwo KUL 2011, ss. 667.
Razem prac dyplomowych – poza mariologią – 209. Razem opublikowanych 

wszystkich prac dyplomowych: 125 + 209 = 334 (na 484 obronionych). Wynika 
z tego, że nie opublikowałem fragmentów ze 150 prac. Do Autorów tych prac rów-
nież kieruję serdeczne i pokorne: Przebaczcie, jeśli to możliwe! Przyczyna niepu-
blikowania? Nie dopuszczajcie nawet myśli, że to prace słabe i nie kwalifikowały 
się! Starzejący się promotor nie dał już rady. Ugiął się pod ciężarem Waszego do-
bra.

(…)

3. Jezus Chrystus młodych

Na przełomie tysiącleci prowadziłem wykłady dla początkujących studia na 
Wydziale Teologii KUL. Było przede mną ok. 100 słuchaczy. Miałem świadomość 
odpowiedzialności za te wschodzące gwiazdki i gwiazdy teologiczne, a więc także 
za formację. Wpadłem na pomysł, aby każdy napisał pracę zaliczeniową na temat 
własnego spotkania (czy spotkań) z Chrystusem.

Narobiłem sobie dodatkowej roboty: przeczytać i ocenić nowe setki stron…
Jednak nie żałowałem i nie żałuję. W bardzo wielu pracach znajdowałem pięk-

ne świadectwo o  Chrystusie… Nie byłem w  stanie wyrzucać do kosza, czy po 
prostu oddawać po wpisaniu stopnia, w przekonaniu, że wiele wypowiedzi mo-
ich kochanych studentek i studentów na tak fundamentalny temat warto rzucić 
w Polskę, posiać świeże, niekonwencjonalne słowo młodej Polski.

Z tego myślenia narodziły się następujące tomiki:
1. Radością moją jesteś Ty. Świadectwa młodych o Chrystusie, 89 świadectw.
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2. Kocha mnie jak wariat. Młodzi mówią o swoim Chrystusie, 1995, 88 świa-
dectw. 

3. Jezus żyje! Spotkaliśmy Go, 1996, 83 świadectwa.
4. Opowiem Ci o moim Chrystusie, 1996, 77 świadectw.
5. Znaleźliśmy Chrystusa! Przyjdź i zobacz!, 1997, 69 świadectw.
6. Jezus mojej młodości, 2000, 68 świadectw.
7. Światło w studni, 2001, 81 świadectw.
Razem: 555 świadectw. Wszystkie opublikowane w Wydawnictwie Niepokala-

nów, nakład wyczerpany.
Dopowiedzenia

8. Nasza mariologia w „Encyklopedii katolickiej”

20 tomów „Encyklopedii katolickiej” to wprost nieoceniony wkład KUL w kul-
turę polską. Gigantyczna praca ponad 40 lat (t. I – 1973, t. XX – 2014). Wkład 
w  kulturę chrześcijańską tym bardziej godny uwagi, że już w  czasie czerwonej 
nocy marksistowskiej, a więc ateistycznej.

Redaktorstwo działu Mariologia mnie zlecono. Podstawowy wykład mariolo-
gii – podpisany przez Napiórkowskiego. Zatem przez kilkadziesiąt lat Polska bę-
dzie dokształcała się mariologicznie w naszej KULowskiej szkole! Również nasz 
ekumenizm wszedł do tej encyklopedii, jako że zlecono mi redaktorstwo działu 
„Teologia interkonfesyjna zachodnia”.

(…)

9. Nasza mariologia w innych katedrach mariologii w Polsce

W Krakowie. Pierwszy doktor mariologii w Katedrze Mariologii KUL, ks. Woj-
ciech Życiński, adiunkt w tej Katedrze, po habilitacji przeszedł z Lublina do Kra-
kowa, gdzie dla niego powołano Katedrę Mariologii. Po latach, ks. Marek Gilski, 
przysłany na studia na KUL przez kard. Macharskiego, zrobił tu doktorat z ma-
riologii oraz klasyki, w Krakowie – został zaangażowany w Życińskiego Katedrze 
Mariologii. Obecnie jest po habilitacji.

W Warszawie na ATK i UKSW. Katedrę Mariologii po ks. prof. Lucjanie Balte-
rze objął i prowadzi o. Grzegorz Bartosik, franciszkanin, który magisterium zrobił 
w naszej Katerze Mariologii, następnie – po doktoracie w Rzymie i po habilitacji, 
jest dyrektorem powołanego przez UKSW, z jego inicjatywy, Instytutu Mariolo-
giczno-Kolbiańskiego „Kolbianum” w Niepokalanowie.
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Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Poznaniu pracowała absolwentka 
KULowskiej mariologii, Elżbieta Adamiak. Temat rozprawy doktorskiej (Lublin) 
oraz późniejsze studia na Zachodzie wprowadziły ją w narastającą wówczas pro-
blematykę feministyczną, co zrodziło niepokój i zarzuty… Jest autorką „Traktatu 
o Maryi” (t. II Dogmatyki, wyd. WIĘZ). Ostatnio odeszła z Wydziału Teologicz-
nego w Poznaniu, przyjmując pracę profesorską w Niemczech (Institut für Katho-
lische Theologie, Universität Koblenz-Landau).

10. „Teologia w Polsce”

W latach 1983-2006, czyli prawie przez ćwierćwiecze, wydawałem „Biuletyn 
Informacyjny Teologia w Polsce”. Udało się wydać 86 numerów. Biuletyn głównie 
informował, co dzieje się w teologii, zwłaszcza dogmatycznej, na KUL i w Polsce. 
Stroną techniczną zajmowała się skutecznie Ania Kulczycka, bez której nie byłoby 
ani Biuletynu, ani jego następcy, nowej serii „Teologii w Polsce”, organu Towarzy-
stwa Teologów Dogmatyków. Dzięki, Aniu!

11.  Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej 

Nasza polska teologia była i pozostaje związana z Zachodem. Nie trzeba udo-
wadniać, jako że to oczywiste: wpływy były i pozostają jednokierunkowe: z Za-
chodu do nas, natomiast od nas, znad Wisły na Zachód – trudno stwierdzić prze-
pływ.

Fora Teologów Europy Środkowo-Wschodniej – związane z I Katedrą Teologii 
Dogmatycznej oraz Mariologii KUL – to próba przeorientowania naszej teologii 
z Zachodu na Wschód; to forma protestu przeciwko dotychczasowej jednostron-
ności… 

I FTEŚW – Lublin, 30 XI – 1 XII 2001: Współczesna teologia Europy Środko-
wo-Wschodniej,

II FTEŚW – Lublin, 6 – 8 V 2003: Więksi i mniejsi prorocy Europy Środkowo
-Wschodniej XX wieku,

III FTEŚW – Odessa-Jałta, 27 – 30 września 2005: Objawić człowieka człowie-
kowi,

IV FTEŚW – Łuck (Ukraina), 9 – 12 X 2008: Być człowiekiem – Być proro-
kiem,

V FTEŚW – San Petersburg, 23 – 28 X 2010: Jezus Chrystus w Rosji wczoraj 
i dziś,
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VI FTEŚW – Moskwa, 14 – 18 listopada 2011: Kultura, jakiej potrzebujemy,
VII FTEŚW – Koszyce (Słowacja), 9 – 12 października – Forum połączone 

z zebraniem teologów Słowacji, którzy obradują na temat języka w teologii. Temat 
Forum: Teologia w naszych krajach (Rosja, Ukraina, Czechy, Słowacja, Polska). 
Przegląd, cechy charakterystyczne. 

(…)
Z  okazji Światowego Zjazdu Absolwentów KUL, Świętująca Alma Mater 

opublikowała śliczną kartkę z  Janem Pawłem II i  tekstem zamieszczonym na 
odwrocie:

Wizyta Jana Pawła II na KUL, 9 czerwca 1987 r.
„Uniwersytecie! Służ Prawdzie!
Jeżeli służysz Prawdzie – służysz Wolności.

Wyzwalaniu Człowieka i Narodu. Służysz Życiu!”
17.06.2018  Do „Lignum Vitae” przesłałem artykuł o KUL z okazji jego 

stulecia: Przebaczcie, jeśli to możliwe. 
18.06.2018  Pismem z tego dnia KUL prosi o artykuł do księgi jubile-

uszowej ku czci p. prof. Henryka Gapskiego. To mój przy-
jaciel, który inwestuje swoje życie w historię franciszkanów. 

21.06.2018  Papież Franciszek w centrum Światowej Rady Kościołów.
3.07.2018 Ostry start do pracy nad przygotowaniem do publikacji 

mojej kroniki: Franciszkanie na KUL 1964-1974. Dodatko-
wa wartość – przyczynek do jubileuszu stulecia KUL!

5.07.2018  Interesujące znalezisko w  Kronice z  1966 roku, pod datą 
30 kwietnia: „Wczoraj przyjechał prowincjał. Spotkania 
wspólne i  osobiste. Zgodziłem się, w  imieniu franciszka-
nów, podjąć opracowania konferencji-komentarzy do VIII 
rozdziału Konstytucji o  Kościele Lumen gentium. Mają 
służyć jako materiał do konferencji dla sióstr zakonnych 
i  zakonników. Planowanie odgórne – w  konsulcie pro-
wincjałów. Po bliższe informacje mam się zgłosić 11 maja 
do Krakowa na specjalną konferencję, która odbędzie się 
w naszym klasztorze”.

8.07.2018  75 lat od rzezi Polaków na Wołyniu. 
9.07.2018  W Lublinie odbył się pogrzeb mamy o. Włodzimierza Ma-

chulaka, z którym w refektarzu siedzę przy jednym stole. 
Tłum wiernych i 29 kapłanów.

16.07.2018  Dobijam do brzegu z moją książką o mariologii średnio-
wiecza; ojciec Prowincjał udziela pozwolenia na publikację 
na podstawie recenzji.
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30.07.2019 Ks. Viktor Kuryk jest u mnie z konsultacją. Jest Ukraińcem 
na studiach w Einstädt w Niemczech. Jego prof., Manfred 
Gewing, zaproponował temat pracy doktorskiej: „Matka 
Chrystusa – Matka Kościoła. Nowe mariologiczne spojrze-
nia w Polsce po Soborze Watykańskim II”. Viktor twierdzi, 
że profesorowie teologii w  Niemczech krytycznie patrzą 
na mariologię polską jako dewocyjną i z reguły nie godzą 
się na prace doktorskie z mariologii polskiej. Prof. Gewing 
w tym przypadku jest wyjątkiem. Viktor wyjechał z moc-
nym postanowieniem zawężenia tematu do pism prof. Na-
piórkowskiego. Powalczy, aby jednak przełknęli Napiór-
kowskiego. Zgarnął sporo literatury.

1.08.2018  74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Piękne 
i  mądre celebracje w  Warszawie. Odkrycie zapomnianej 
sprawy: przygotowanej do druku mojej książki: W  moim 
warsztacie. Jutro sprężam się na tej sprawie.

6.08.2018 Przez Niepokalanów ciągnie do Częstochowy pielgrzym-
ka warszawska. Kilkugodzinny oddech w  Niepokalano-
wie. W  tej pielgrzymce pielgrzymuje rosyjski franciszka-
nin, Mikołaj Dubinin, prawdopodobnie pierwszy Rosjanin 
w naszym zakonie, mój uczeń (Łagiewniki) i mój magister 
(jego praca magisterska: „Świętego Franciszka z  Asyżu 
braterstwo z przyrodą”, KUL) opublikowana w całości jako 
niespodzianka z okazji święceń kapłańskich.

8.08.2018 Rozległy wywiad dla łódzkiego „Idziemy”.
9.08.2018 Dzień skupienia. Prowadzi ks. Dominik Chmielewski, zna-

ny charyzmatyk. Dar uzdrowień według niego to jeden 
z trzech charyzmatów każdego kapłana.

10.08.2018 Ks. Paweł Kłys, który przedwczoraj przeprowadzał ze mną 
wywiad dla „Idziemy”, komunikuje, że „nie nagrało się”. 
Prosi o powtórzenie wywiadu. Zaproponowałem przysła-
nie mi e-mailem pytań, a postaram się odpowiedzieć. Tak 
też uczynił. Zatem – biegiem do „Idziemy”!

15.08.2018 W Niepokalanowie główny odpust. Tysiące ludzi, oblężone 
konfesjonały, tłumy do komunii św.  Do ks. Pawła Kłysa 
wysłałem tekst dla „Idziemy”: O pobożności maryjnej, 10,5 
strony tekstu z najmniejszą spacją.

29.08.2018  Papież Franciszek pobłogosławił ołtarz adoracji do Kaplicy 
Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu, która po-
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wstaje w Niepokalanowie jako część Światowego Centrum 
Modlitwy o Pokój.

30-31.08.2018  Ojciec Bartosik potrzebuje informacji nt. historii struktur 
mariologicznych w Polsce. By mu pomóc, dokonuję prze-
glądu moich kronik. Informacji poszukiwanych prawie nie 
znalazłem, jednak nie żałuję inwestowanego czasu. Kolejny 
raz przekonałem się, że te kroniki zawierają wiele interesu-
jących, niekiedy ważnych informacji z dziejów KUL i fran-
ciszkanów na tej uczelni, z dziejów franciszkanów w Pol-
sce, z  dziejów Kościoła nie tylko w  naszym kraju, wiele 
wyjątkowo interesujących informacji o pracach w ramach 
Forum Teologii Europy Środkowo-Wschodniej oraz stanu 
wojennego. Jak wykorzystać te materiały? Kto i jak mógłby 
je opracować z myślą o publikacji? Oto są pytania!

24.08.2018 Do „Lignum Vitae” wysłałem olbrzymi artykuł W. J. Herni-
ka o franciszkanach na Białorusi, zwłaszcza w Udziale.

1.09.2018  Wielki dzień dla Niepokalanowa i Polski. Inauguracja Ka-
plicy Adoracji. Pytanie: Czy zawsze znajdą się chętni do 
adoracji, zwłaszcza nocnej? Trudno pozbyć się niepokoju.

11.09.2018 Od kilku dni lektura książki o Napiórkowskim: Ks. Marcin 
Kalwik, Christus solus numquam solus. Zbawcze pośrednic-
two Jezusa Chrystusa w ujęciu Celestyna Stanisława Napiór-
kowskiego. Praca doktorska napisana pod kierunkiem o. 
prof. UAM dr. hab. Adama Wojtczaka OMI na seminarium 
naukowym z  teologii dogmatycznej na Wydziale Teolo-
gicznym UAM w  Poznaniu, Poznań 2018. Wydruk kom-
puterowy, 205 s. Dobra robota. Chwała Panu. Człowiek 
odejdzie, a posiane przez niego ziarno nie przestanie żyć 
i owocować.

12.09.2018 335 lat temu król Jan Sobieski odnosi zwycięstwo pod 
Wiedniem (jego informacja dla papieża: „Venimus, vidi-
mus, Deus vicit”). Do redakcji „Rycerza Niepokalanej” 
i „Niepokalanej Młodych” popłynął artykulik o  ideologii. 
Przygotowałem go dla młodych czytelników „Rycerza” 
w 1985 roku, ale cenzura odrzuciła go w całości.

22.09.2018  Na KUL spotkanie z absolwentami WT KUL (kursu zwy-
czajnego z lat 1984-89). Poprosili o bycie z nimi i wygłosze-
nie homilii, co chętnie uczyniłem. Było ok. 30 osób. Nikt 
nie żałuje, że studiował teologię.



 Kronika – Boże Narodzenie 2018 (wybór) 151

12. Franciszkanie na KUL w roku akademickim 2017/18

12.1. Prowincja warszawska
•	 Marcin Tkaczyk, gwardian, do niedawna prorektor KUL, profesor zwy-

czajny, kierownik Katedry Logiki KUL, konsultor Rady Naukowej Episko-
patu Polski, 

•	 Marek Wódka, dr nauk społecznych, adiunkt w Katedrze Katolickiej Nauki 
Społecznej,

•	 Karol Adamczewski, doktorant na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji,

•	 Krzysztof Flis, licencjusz na Wydziale Filozofii; doktorant w Katedrze Teo-
rii Poznania.

12.2. Prowincja krakowska
•	 Wiesław Bar, prof. nadzwyczajny, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego 

i Administracji,
•	 Marek Fiałkowski, prof. nadzwyczajny, Kierownik Katedry Teologii Pasto-

ralnej,
•	 Andrzej Hejnowicz, doktorant, Historia Kościoła.

12.3. Prowincja gdańska
•	 Waldemar Klinkosz, dr hab., psychologia,
•	 Artur Przechowski, doktorant, Wydział Filozofii.

23.09.2018  W Kownie na Litwie papież Franciszek – 25 lat po wizycie 
na Litwie Jana Pawła II.

1.10.2018 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej ks. Marcina Kał-
wika pod tytułem „Christus solus numquam solus”. Zbawcze 
pośrednictwo Jezusa Chrystusa w ujęciu Stanisława Celesty-
na Napiórkowskiego, której promotorem jest o. prof. UAM 
dr hab. Adam Wojtczak OMI. Obie recenzje były bardzo 
pozytywne. Doktorant okazał się spokojny, rozważny, od-
powiedzialny, bardzo rzeczowy i  dobrze zorientowany 
w  przedmiocie. Komisja wydała jednogłośnie pozytywny 
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werdykt. Podczas obiadu wysłuchaliśmy wielu przemó-
wień, w świetle których odsłaniał się obraz nowego doktora 
w jasnym barwach: podkreślano nie tylko zalety naukowe, 
ale również moralno-ascetyczne. Na końcu – poproszony 
o zabranie głosu – opowiedziałem swoją drogę od Małych 
Mroczek po Poznań. Wskazywałem dość ewidentne in-
gerencje Opatrzności. Do takich dni zaliczyłem również 
przeżywany właśnie dzień obrony pracy doktorskiej ks. 
Marcina. Losy mojego teologicznego życiowego dorobku 
Opatrzność składa w ręce tak odpowiedzialnego człowie-
ka. Chwała Panu. Zachęcałem Marcina, aby opublikował 
swoją rozprawę – i to nie w swoim zgromadzeniu Michaeli-
tów, ale na UKSW, by podkreślić naukowy charakter dzieła. 
Panie Jezu, który jesteś zawsze jedynym Pośrednikiem zba-
wienia i nigdy jedynym, dzięki Ci za piękny dzień, który mi 
dzisiaj pozwoliłeś przeżyć.

13.10.2018  Nominacja do Nagrody „Totus Tuus” za rok 2018 w kate-
gorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II” 
przyznana Ojcu Profesorowi Stanisławowi C. Napiórkow-
skiemu OFMConv za wybitne osiągnięcia w pracy nauko-
wej, dydaktycznej i organizacyjnej, na rzecz budzenia toż-
samości teologicznej za konsekwentne działania w Europie 
Środkowej i Wschodniej oraz inicjowanie uprawiania ma-
riologii w kontekście teologicznym, historycznym i kultu-
rowym.

16.10.2018 Dokładnie 40 lat temu (16 października 1978 roku) kra-
kowski kard. Karol Wojtyła został wybrany na papieża. 
Chwalmy Pana! Alleluja! Jest za co dziękować!

9-10.11.2018  Odbieram w  Krakowie nagrodę „Homo Dei” Pro Re-
demptione.

12-17.11.2018 Doroczne rekolekcje. Prowadzi o. Marcin Tkaczyk OFM-
Conv z  Lublina, uczeń o. Iwona Zielińskiego, logik, kie-
rownik Katedry Logiki na Wydziale Filozofii KUL, były 
prorektor tej uczelni. Oryginalne, interesujące konferencje 
o Chrystusie. Żadnej kartki. Wszystko z pamięci.

17.11.2018 Zakończenie rekolekcji. Na prośbę br. Feliksa przełożeni 
pozwalają mi „urwać” tę końcóweczkę, aby dołączyć się do 
sochaczewskiej autokarowej pielgrzymki do s. Róży Wandy 
Niewęgłowskiej na cmentarzu w Lublinie. To kolejna akcja 
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br. Feliksa, głównego promotora sprawy pro beatyfikacyj-
nej tej Lublinianki. Byliśmy na cmentarzu przy jej grobie: 
nasi pielgrzymi zasypali go kartkami ze swoimi prośbami. 
O godz. 12.00 pielgrzymka uczestniczyła w liturgii eucha-
rystycznej w  bazylice dominikanów na starówce. Dołą-
czyłem do koncelebry. Po Mszy św. krótko przemówiłem, 
dzieląc się głównie zdumieniem, że niesłychanie cierpiąca 
Róża nigdy przez swoje trwanie pod krzyżem nie prosiła 
o  odjęcie tego cierpienia, czy nawet o  jego zmniejszenie, 
pragnęła bowiem cierpieć z  Chrystusem dla zbawienia 
grzeszników. Głośno wyznałem, że mimo swoich prawie 
100 lat nie spotkałem świętego porównywalnego pod tym 
względem z naszą Różą. Dlatego warto promować jej du-
chowość, pogłębiając duchowość w naszym Kościele kato-
lickim.

22.11.2018  Kapituła klasztorna.
25.11.2018  Uroczystość Chrystusa Króla.
27.11.2018  Pogrzeb o. Jana Waleriana Hernika na cmentarzu klasztor-

nym. Pozostawił mojej trosce dwa ważne teksty: krótszy 
(ok. 70 s.) o swojej pracy w Polsce, USA (24 lata) i Biało-
rusi (17 lat) i  dłuższy – ponad 200 s. – o  franciszkanach 
na Białorusi – to książka z licznymi tekstami białoruskimi. 
Pierwszy tekst poprawiłem i złożyłem w redakcji „Lignum 
Vitae”, z drugim nie wiem, co zrobić. Niedopracowany.

26.11-1.12.2018  Zjazd studentów Kolbianum. 
29.11.2018 Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan przysłał mi z Watyka-

nu swój rocznik „Information Service” 2017. Dziękując, 
wysłałem swoją książkę z  tekstami ekumenicznymi oraz 
bibliografię moich publikacji na temat dialogów ekume-
nicznych. 

5.12.2018 W  Radio Niepokalanów szóste nagranie do mojego pro-
gramu Kącik Celestyna, który przygotowujemy. Wcześniej 
nagrałem 4 odcinki o franciszkanach na KUL i Janie Wale-
rianie Herniku, dzisiaj o „Rycerzu Niepokalanej” w Grod-
nie i przeprowadzce z Grodna do Paprotni – według tekstu 
Hernika. Co dalej? Następne nagranie 13 grudnia.

10.12.2018 Spotkanie w  Wydawnictwie KUL. Wyjaśnienie sytuacji 
złożonych tu moich 3 książek:
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„Matka” – to drugie wydanie moich trzech książek: „Matka mojego Pana”, 
„Matka naszego Pana”, „Matka Pana”. Opasłe tomisko przedłużające życie i „pra-
cę” pierwszego wydania tej trylogii;

„Opera minora” – zbiór moich drobiazgów, zwłaszcza recenzji…; 
„Z Matką Pana w Kazachstanie” – z tą pozycją problem: potrzebna dodatkowa 

korekta.
11.12.2018  W pięknej olbrzymiej auli na dziesiątym piętrze nowego gmachu 

KUL, w auli C-1031, kolejna uroczystość z okazji 100-lecia KUL: wręczenie przez 
Rektora medalu tej Uczelni wydanego z okazji tego jubileuszu. Ten medal otrzy-
mał wcześniej papież Franciszek i prezydent Polski Andrzej Duda. Dziś otrzymu-
je ten medal grupa pracowników Wydziału Teologicznego – ok. 20 osób. Miło. 
Chwała Panu! Alleluja! 
13.12.2018 W Radio Niepokalanów kolejne nagranie mojego progra-

mu „Kącik Celestyna”. Przygotowałem 3 odcinki w oparciu 
o moją książkę Stan wojenny dzień po dniu. Ta książka to 
przyczynek m.in. do historii KUL.

 Praca nad życzeniami świątecznymi
 Praca nad artykułem do KULowskiego czasopisma „Teo-

logia. Kultura. Społeczeństwo” o swoim doktoracie sprzed 
półwiecza.

19.12.2018 W Radio Niepokalanów pierwszy odcinek z „Kącika Cele-
styna”. 

20.12.2018 Powtórzenie środowego „Kącika Celestyna”. Środy 
i  czwartki mają pozostać na stałe związane z  moim 
„Kącikiem”. Nagrałem 6 odcinków. Ich długość waha się 
ok. 25–40 minut. Postanawiam trzymać się 25 minut. Ma-
teriałów mam tyle, że na razie nie przeżywam niepokoju.

21.12.2018 Telefon do Wydawnictwa KUL. Wydawnictwo przeżywa 
awarię. Moja „Matka” nie ukaże się w tym roku. Wszystkie 
3 pozycje („Matka”, „Opera minora” i „Z Matką Pana w Ka-
zachstanie” narodzą się na początku 2019 roku).
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Teologia i co dalej? Życiowy rachunek teologicz-
nego sumienia2

Jak to się właściwie stało, że studiowaliśmy – przed laty – teologię? Kończyliśmy 
ją przed dwoma laty, piętnastoma, czterdziestoma… Jak do tego doszło? Z jakich 
źródeł ta idea? Jak zrodził się pomysł? Z jakich miejsc naszego człowieczeństwa 
i  istnienia dotarło do nas wołanie, by mając dwadzieścia lat, studiować „naukę 
o Bogu” i tą decyzją naznaczyć nieodwołalnie dalszą drogę życia?

To dobre wyjściowe pytanie, przyznajcie.
Przyczyny i motywy zapewne były różne: zaangażowanie w Ruch Światło-Ży-

cie w nastoletniej młodości, sprzyjający klimat religijnej rodziny (a może przeciw-
nie i nasze studia były buntem), pociągająca oryginalność teologii jako kierunku 
studiów, swego rodzaju moda czy wręcz społeczno-religijna koniunktura, nawet 
jeśli tymczasowa, antykomunistyczny gest z ducha lat 70-tych i 80-tych, Jan Paweł 
II i  gwiazda jego świętości, jego przemożnego wpływu, duchowo-intelektualne 
ambicje (teologia jako drugi kierunek, który poszerzy horyzonty, wiedzę, a może 
i pozwoli pogłębić duchowość), autorytety, sympatie i przyjaźnie (wybrała te stu-
dia najserdeczniejsza z ówczesnych koleżanek)…

1 Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik, profesor zwyczajny w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Duchowoś-
ci Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, w latach 2004–2014 członek Międzynarodowej 
Komisji Teologicznej, e-mail: jerszym@gmail.com, ORCID: 0000-0002-1065-5647.
2 Wykład wygłoszony 17 marca 2018 roku podczas zjazdu absolwentów Wydziału Teologiczne-
go Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz 10 czerwca 2018 roku podczas obchodów stulecia 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w  Lublinie dla uczestników seminarium 
naukowego prowadzonego w latach 1992–2008 w Katedrze Chrystologii Instytutu Teologii Dog-
matycznej KUL. Tekst przeredagowany i uzupełniony na potrzeby niniejszej publikacji.
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Przeczuwamy jednak, że to nie wszystko. Żadna z tych niewątpliwie szczerych 
odpowiedzi nie dotyka jeszcze istoty tamtego wyboru. Za wszystkimi tymi odpo-
wiedziami i wieloma innymi możliwymi kryje się jakaś wielka TAJEMNICA (nie 
przesadzam z wielkimi literami), tajemnica życia każdej i każdego z nas.

Nie mam wątpliwości, że tajemnica ta jest związana z prowadzeniem Bożym, 
z Bożym zaproszeniem, powołaniem. Oto punkt ciężkości tej wielkiej dla kształtu 
naszego życia kwestii, tak przejmująco i konkretnie egzystencjalnej, autobiogra-
ficznej, której osobiście i osobowo doświadczamy.

***

Z dyplomem, z magisterium, z doktorskim pergaminem – ruszyliśmy w dorosłe 
życie. Od tamtej chwili minęły lata: 2, 15, 40…

Jest wiosna 2018 roku. Pracuję na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Ślą-
skiego. Pytam obecnych moich studentów: „Czego spodziewasz się po teologii 
dzisiaj?” Odpowiadają: 

•	 ukaże Boga (mnie, a poprzez mnie innym), pomoże się Nim zafascynować;
•	 w  przystępny a  dogłębny sposób ukaże relację Bóg–człowiek (mnie, in-

nym);
•	 wprowadzi Boga w moją codzienność;
•	 ocali człowieka (współczesnego);
•	 pomoże mi uporządkować całość rzeczywistości, da mi do jej rozumienia 

klucz, ukaże mi jej prawdziwy obraz;
•	 pomoże ujednoznacznić moje życie, będzie siłą je scalającą i prowadzącą 

do właściwego celu;
•	 dzięki niej Ewangelia zmieni kulturę; dzięki jej obecności w uniwersytec-

kim świecie nauk, będą się one wszystkie rozwijać dla dobra człowieka;
•	 będzie spoiwem osobistej bliskiej i zażyłej relacji z Bogiem, bo w gruncie 

rzeczy jest ona tylko środkiem do celu; właściwym celem jest żywy Bóg 
i relacja z Nim.

Wróćmy teraz do nas, do nas z chwili obecnej. Czy rozpoznajemy w tych mo-
tywacjach (marzeniach?) najnowszej generacji studentów teologii nasze własne 
dawne marzenia, ideały, które dały Ducha i Życie naszym studiom i drodze na-
szego losu?

Otrzymaliśmy oto wielki dar, z którym miewamy równie niemałe kłopoty. Bo-
wiem ukończona przed laty teologia nie zawsze wydaje się darem szczęsnym…

Czyż już w czasie studiów nie mówiono nam – wszak słyszeliśmy te głosy ze-
wsząd (od krewnych, znajomych, w parafii, od koleżanek i kolegów studentów 
innych kierunków i wydziałów) – „Co wy właściwie studiujecie? To nie jest praw-
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dziwa nauka, to jakieś dewocyjne dyrdymały; to się nie opłaci; nie będzie z tego 
ani pracy, ani kasy. Ani żadnej przyszłości”.

Potem było jeszcze trudniej.
Katecheza w  szkole jest obiektem ataku sił laickich, antyklerykalnych i  ate-

istycznych od prawie 30 lat. Środowiska związane z partiami politycznymi tzw. 
lewicy obyczajowej (Palikot, Nowacka, Biedroń et consortes) oraz media o sporym 
wpływie społecznym („Gazeta Wyborcza”) dążenie do wyeliminowania katechezy 
ze szkół publicznych a teologii z uniwersytetów państwowych mają wypisane na 
sztandarach: oto niedouczeni (magistrzy teologii, którzy „studiowali” zabobony) 
– przekonują te wpływowe środowiska – wciskają polskim dzieciom anachronicz-
ny kit w szkołach za nasze pieniądze, które mogłyby z powodzeniem służyć celom 
modernizacyjnym, a nie wstecznym, archaicznym.

Ale i we własnych szeregach nigdy nam nie było i nie jest łatwo. Nieraz, i to 
w ostrej formie, krytyka i dezaprobata przychodzi ze strony księży: po teologii? 
Mądrale. Niewierzący, zepsuci przez studia, aroganccy.

Ale bądźmy szczerzy do końca i uderzmy się we własne piersi. Sami popeł-
nialiśmy i popełniamy niemało błędów. Przede wszystkim pozwalamy sobie na 
gorycz, która nas wewnętrznie zatruwa. Na pretensje i rozżalenie: „wpuściliście 
nas w teologię jak w maliny, wy, duszpasterze oazowi, rodzice, wykładowcy, nasza 
głupia i naiwna młodość, «oazowe ciśnienie»”. Po drugie: czy aby nie spoczęliśmy 
na laurach i już nie rozwijamy się ani naukowo, ani duchowo? Może odłożyliśmy 
teologię do lamusa (z różnych, złożonych powodów)? W końcu nie brakuje nam 
też pychy ani jej krewnych czy pociotków: antyklerykalizmu, pretensjonalności 
wobec Kościoła, besserwisserstwa (i zarzut przemądrzalstwa nie zawsze jest chy-
biony).

Bolesne? Lecz gdyby w  tym miejscu naszego rachunku sumienia postawić 
kropkę, nie byłaby to prawda. Przecież wielki Boży dar teologii i poświęcone tej 
sprawie najlepsze lata naszej młodości owocowały i  owocują w  naszym życiu 
wielkim dobrem. Gdzie bylibyśmy bez tych studiów, w  jakim – w  sensie egzy-
stencjalnym, duchowym, religijnym – miejscu, momencie, punkcie? Nie wiemy. 
Ale przypuszczam, że w większości wypadków – w znacznie ciemniejszym lesie. 
Zwłaszcza gdy chodzi o Boga, drogę ku Niemu, relację z Nim. Czyli gdy chodzi 
o samą istotę naszego życia.

Studiom teologicznym bez wątpienia zawdzięczamy pogłębienie naszej reli-
gijności i rozwój także w innych – niż sama wiara – sferach życia i osobowości. 
Teologia jest odpowiedzialna za pewien egzystencjalny „rozmach”. Jest jak koło 
zamachowe naszego życia, w  każdym właściwie aspekcie: naukowym, zawodo-
wym, rodzinnym, kościelnym, społecznym. To z niej wielu z nas żyje. I nie mam 
na myśli finansów, ale sprawy najgłębsze z możliwych: miłość, wiarę, nadzieję.
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***

I teraz pytanie najważniejsze – na wysokości końca drugiej dekady XXI wieku: co 
dalej? Teologia i co dalej?

Jakie wnioski wyprowadzić z tego rachunku sumienia – życiowego rachunku 
teologicznego sumienia? Moje rady:

1. Z uczniów stawać się mistrzami.
To jest proces, oczywiście, ale warto go świadomie i aktywnie kształtować. Do-

piero kiedy bierze się w życiu odpowiedzialność za innych (za własnych uczniów, 
za biologiczne bądź duchowe dzieci, za powierzonych nam przez Boga bliźnich), 
wtedy się dojrzewa i  w  końcu wyrasta z  krótkich spodenek. By z  chłopczyka 
i dziewczynki stać się mężczyzną i kobietą trzeba stać się ojcem i matką. Tylko 
tak się rośnie, tylko tak się dorasta, tylko tak dorośleje. Tylko na tej drodze czło-
wiek się rzeczywiście spełnia. Nie w pretensjach i narcyzmie, nie w zapatrzeniu 
we własny pępek, nie w koncentracji na własnych klęskach czy przewagach, ale 
w aktywnej uważności na dobro i los drugiego, tego, którego powierzył nam Bóg.

2. Iść w głąb teologii, czyli przemierzać drogę od teologii wyłącznie akade-
mickiej do mądrości ogarniającej całość życia.

Chodzi o  to, by nie zadowalać się nabytą w młodości wiedzą i naukowością 
w znaczeniu wyłącznie uniwersyteckim. Odwołam się do mojego teologicznego 
i duchowego mistrza, którym jest Joseph Ratzinger/Benedykt XVI. Otóż twierdzi 
on, że prawdziwe poznanie prawdziwego Boga jest zawsze poznaniem angażują-
cym, czyli takim, które w każdym przypadku jest poznaniem egzystencjalnie wy-
magającym. Nie pozwala się ono zamknąć w czystej teorii, ale domaga się wpływu 
na życie poznającego – nawrócenia, przemiany, naśladowania Jezusa. „Kto pró-
buje być tylko widzem, niczego się nie dowie” – tak formułuje tę naczelną zasadę 
hermeneutyczną Ratzinger we Wprowadzeniu w chrześcijaństwo. Bóg może wejść 
(prawdziwie i skutecznie) w pole widzenia pytającego/poznającego wówczas tyl-
ko, gdy ten zaangażuje się własnym życiem w doświadczenie Boga. Nie wystarczy 
prosta ciekawość połączona z odmową udziału w grze: doświadczenie z Bogiem 
konstytutywnie związane z poznaniem Boga nigdy nie dokonuje się bez udziału 
człowieka. Bez wolności i wiary żadna forma teologii (rozumienia teologalnego 
rzeczywistości) nie jest możliwa.

„Czysta” metodologia/hermeneutyka, rozumiana wąsko, zredukowana do 
reguł badawczych rządzących myśleniem i wynikaniem, reguł, które rządziłyby 
teologią w zabezpieczonej od obcych („pozaracjonalnych”) wpływów przestrzeni 
ratio – taka metodologia/hermeneutyka nie wystarczy. Trzeba ją spotkać z mą-
drością całości życia, konkretnego życia. 
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Pozwólcie, że przytoczę fragment wstępu, który niedawno pisałem do książki 
pt. Prawda i mądrość. Przewodnik po teologii Benedykta XVI. Jest bardzo a propos:

W ostatnim dniu lipca 2017 roku, Benedykt XVI napisał niedługi list do Kardy-
nała Gerharda Ludwiga Müllera, który obchodził wówczas 70. rocznicę urodzin 
i 40. rocznicę święceń kapłańskich. List ten otwiera księgę (klasyczny Festschrift) 
upamiętniającą tamte jubileusze. Tekst, pełen osobistych odniesień i reminiscen-
cji, ciepły i głęboki w swej zasadniczej tonacji, jest w gruncie rzeczy minitrak-
tatem na temat istoty teologii. Żeby być prawdziwie sobą, musi ona prowadzić 
do mądrości i mądrością ostatecznie być, mądrością przekraczającą kompetencje 
wyłącznie naukowe – twierdzi Papa Emeritus, z perspektywy swojej dziesiątej de-
kady życia.

Pisze: teologia musi być czymś większym niż jedynie „słowem ekspertów”, 
ma być w  niej mądrość większa, zdolna „do rozpoznania granic podejścia 
zwykłego studium”. Pisze jak prefekt do prefekta (Kongregacji Nauki Wiary): 
„prefekt niekoniecznie musi być teologiem, ale mędrcem, który rozwiązując 
problemy teologiczne, nie dokonywałby konkretnych ocen, ale rozpoznawał, 
co trzeba czynić w tym czasie dla Kościoła”. Chodzi ostatecznie o to (jeśli ma 
chodzić o największe dobro: zbawienie), by decyzje podejmowała nie tyle teo-
logia (naukowa), co prawdziwa mądrość (obejmująca całość fenomenu życia), 
która zna „aspekty naukowe”, ale poza tym (czy raczej: w tym) potrafi „wziąć 
pod uwagę całość życia wielkiej wspólnoty”3. Celem jest ostateczna jedność 
i prostota wiary.

Teolog jako mędrzec… Oczywiście: z całą skromnością i każdy na swoją miarę. 
Ale coś w tym bez wątpienia jest.

3. Zmierzać w stronę świętości.
Że dobra teologia jest uprawiana w bibliotece i przy biurku, owszem, ale i na 

kolanach, to teza stara jak świat. Co nie znaczy nieaktualna. Wręcz przeciwnie: 
teologia uprawiana dla wyłącznie intelektualnego „zysku” łatwo przeradza się 
w czczą zabawę.

Rzecz jasna: teologia jest nauką. Więc także z perspektywy wiary (nieodzow-
nego elementu jej metody) oraz kościelności (istotnego elementu tożsamości 
teologii) nie można mieć do niej pretensji o ścisłość metodologiczną, o spekula-
tywność jej procesu poznawczego, o naturalne ciążenie „ku akademii”, o wolność 
poszukiwań i niezależność poruszania się w świecie myśli i idei. Lecz duchowość 
w teologii nie jest zamiast naukowości, ale dla niej: „Teologia, która chce być [wy-
łącznie] uniwersytecka i «naukowa» w rozumieniu współczesnego uniwersytetu, 

3 Wszystkie cytaty i odniesienia w ostatnich dwóch akapitach za: Katolicka Agencja Informacy-
jna, 4 stycznia 2018 rok.
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odrywa się od swoich wielkich historycznych związków i staje się jałowa dla Ko-
ścioła” – pisze Ratzinger4.

Musi być ona nie tylko wiedzą naukową, ale i duchową. A być wiedzą ducho-
wą znaczy mieć najgłębsze z  możliwych związki ze świętością – ontologiczne 
i  etyczne, intelektualne i  egzystencjalne. Mniej więcej przed wiekiem powstały 
te dwa zdania Georgesa Bernanosa, trafiające w punkt: „Świętość jest przygodą, 
wręcz jedyną przygodą jaka istnieje. Kto to zrozumiał, ten dotarł do serca wiary 
katolickiej”5.

Niezapomniane są w tej dziedzinie (relacja teologia–świętość) zasługi Hansa 
Ursa von Balthasara, kto wie, czy nie najwybitniejszego teologa XX wieku. To 
on uzasadnił i  rozpropagował tezę, że związków teologii i  świętości nie wolno 
pomijać, lekceważyć ani traktować ich jako nie na temat, jako pozanaukowe etc. 
Świętość jest bowiem decydującym kryterium katolickości, także katolickości 
teologii uprawianej we wnętrzu tej postaci chrześcijaństwa, którą określamy jako 
powszechną, dotyczącą całości, kath’holon. Wiemy doskonale i  z bardzo bliska, 
bo na przykładzie linii własnego losu, naszych upadków i wzlotów, że właśnie tu 
toczy się walka na śmierć i życie naszej teologii i naszego życia.

Więc von Balthasar, a z nim i za nim i ja, zbliżając się do puenty, powiadamy: 
święci, to ich potrzebujemy. Von Balthasar przypomina Cordulę, męczennicę, 
która gdy Hunowie nocą wyrzynali jej współsiostry, ze strachu ukryła się na stat-
ku. Ale rankiem wydała się w ich ręce. Pisze: „Nie jest prawdą, że nic nie możemy 
uczynić w  tym względzie, aby mieć świętych. Musielibyśmy kiedyś spróbować, 
chociaż nieco spóźnieni, jak Cordula, kimś takim się stać. Lepiej późno niż wca-
le”6.

To jest właściwe sedno odpowiedzi na pytanie „Co dalej?”. Świętość prowadzi 
teologię w Boski bezkres. Najdalej.

***

I wiersz, na koniec: De Trinitate. Wykład7, dedykowany moim studentom, słucha-
czom moich wykładów sprzed ćwierć wieku, ale i naszym zmaganiom z chwili 
obecnej.

4 J. Ratzinger, Prawda w teologii (Kraków 2005) 136.
5 J. Ratzinger, Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach (Kraków 2001) 421.
6 H.U. von Balthasar, Cordula albo o świadectwie chrześcijanina (Kraków 2002) 123.
7 J. Szymik, Dotyk źrenicy (Lublin 1997) 112-115.
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Ziemia jest pełna nieba, a każdy zwykły krzew płonie Bogiem
Ale tylko ci, którzy widzą, zdejmują sandały;

reszta siada i zbiera jagody.

Elisabeth Barret Browning

pracowicie
notują

zawieszam głos.
Udaję
że się zamyśliłem
nad tym
co
tak święte a
takie zawiłe

ale ja tylko patrzę
raduję się chwilą
i
uczę się kochać

potem mówię
to i owo
czyli wygłaszam
kwestie nader dialektyczne

znów
zawieszam głos
by smakować pokorę
cierpliwych słuchaczy.
Wchodzę
cicho
na palcach
w mądrość nie moją.
Wiem już
że treść jest ważna
tylko do pewnego stopnia

ważniejsze są
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iskry
z których kiedyś wybuchnie pożar
spotkanie
burza za oknem
cisza w sercu
krople potu
prawda


