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„Milczenie” po polsku:
Wojciech Męciński SJ (1598-1643)
i jego długa droga do Japonii
Robert Danieluk SJ
Archiwum Rzymskie Towarzystwa Jezusowego
Rzym

Ostatni film Martina Scorsese Silence (Milczenie) przypomniał szerszej opinii publicznej o dziejach jezuickiej misji w Japonii w XVI-XVII w.
To już druga ekranizacja powieści japońskiego pisarza Shusaku Endo o tym
samym tytule (pierwszej, zatytułowanej Chinmoku, dokonał w 1971 r. japoński reżyser Masahiro Shinoda)1. Dzieło Scorsese zostało oczywiście dostrzeżone również ze względu na reżysera, choć nie doczekało się chyba żadnej
ze specjalnych nagród przyznawanych w tej dziedzinie sztuki. Komentarze
i recenzje w różnych periodykach podkreślały rozmaite aspekty filmu, który
oceniano zazwyczaj pozytywnie, również w głównych czasopismach kulturalnych jezuitów2. Opinii negatywnych było zdecydowanie mniej3.
1

2

3

Oryginalna wersja powieści pt. Chinmoku ukazała się w 1966 r. (Tokio:
Shinchosha); tłumaczenie angielskie opublikowano w 1970 r. pt. Silence
(Tokio: Sophia University); istnieje też wersja polska: Milczenie (Warszawa:
Instytut Wydawniczy Pax, 1971).
Np. James Martin, „Creating »Silence«. An interview with Martin Scorsese”,
America 215, nr 19 (19-26 XII 2016): 16-20; Antonio Spadaro, „Silence. Intervista a Martin Scorsese”, La Civiltà Cattolica, nr 3996 (24 XII 2016): 565-586;
Ferdinando Castelli, „»Silenzio« di Susaku Endo. Un »thriller« teologico”,
La Civiltà Cattolica nr 3997 (14 I 2017): 23-33; Hermínio Rico, „O paradoxal
matírio humilde: Silêncio à la luz dos Exercícios Espirituais de S. Inácio”,
Brotéria 184, nr 2 (2017): 240-257; Jörg Nies, „Wer schweigt? Zu Martin Scorsese
Film »Silence«”, Stimmen der Zeit, nr 6518 (2017): 197-199; Franck Damour,
„Shusaku Endo ou la quête d’un Christ japonais”, Études, nr 4235 (2017): 77-88;
Mathieu Macheret, „Silence”, tamże: 109-110. Francisco José García Lozano,
„La fe ante la barbarie I: Silencio”, Razón y Fe, nr 1421 (2017): 283-286.
Np. Damian Wojciechowski, „Jezuita o Milczeniu”, dostęp 17 marca 2017,
http://bratdamian.salon24.pl/759728,jezuita-o-milczeniu.
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Podobnie, jak po ukazaniu się powieści, tak teraz po jej powtórnej
ekranizacji, warto przypomnieć historię, która zainspirowała najpierw pisarza, a potem obu wspomnianych reżyserów. Po publikacji książki zadania
takiego podjął się pracujący w Japonii niemiecki jezuita Hubert Cieslik,
którego rzetelne studium4 pozostaje po dziś dzień najlepszą lekturą dla czytelnika i kinomana, zadającego sobie pytanie o to, „jak to właściwie było”,
żeby użyć klasycznego sformułowania Leopolda von Ranke wyrażającego
jeden z fundamentalnych postulatów i ideałów XIX-wiecznej historiografii
pozytywnej. Choć pod wieloma względami ów model się przeżył, celem
obecnego artykułu jest przypomnienie czytelnikom naszego periodyku,
właśnie w tym duchu, najważniejszych faktów dotyczących tej historii, tym
bardziej że – jak się okazuje – ma ona również polski akcent: jest nim postać
i dzieje Wojciecha Męcińskiego, polskiego jezuity, który zginął w 1643 r.
w Nagasaki, w okolicznościach opisanych przez Endo i przedstawionych
przez obu reżyserów.

1. Misja w Kraju Kwitnącej Wiśni
6

Gdy w 1549 r. dotarł do Japonii jeden z pierwszych jezuitów i współzałożyciel Towarzystwa, św. Franciszek Ksawery, od początku był zachwycony mieszkańcami tego nieznanego kraju, o których miał jak najpochlebniejszą opinię. „Są oni najlepszą rasą wśród dotychczas odkrytych i sądzę,
że między narodami niechrześcijańskimi nie byłoby łatwo znaleźć im równych. Godni podziwu w stosunkach towarzyskich, posiadają zdumiewające poczucie honoru, który cenią ponad wszystko (…) Rzadko słyszy się
przekleństwa, a gdy przysięgają, to na słońce. Znaczna część ludzi umie
czytać i pisać (…) najsurowiej potępiają kradzież, i w ich kraju mało jest
rozbójników. Są to ludzie dobrej woli, bardzo towarzyscy i chętni do nauki. Lubią słuchać rozmowy o sprawach Bożych” – pisał kilka miesięcy po
przybyciu5.
Założoną przez Ksawerego misję kontynuowali z powodzeniem jego
współbracia. Po kilkudziesięciu latach ich pracy młody Kościół stawał się
coraz bardziej stabilny, a perspektywy jego rozwoju były więcej niż obiecujące. Pod koniec XVI w. było w Japonii ok. 300 tys. chrześcijan i ich

4

5

Hubert Cieslik, „The Case of Christóvão Ferreira”, Monumenta Nipponica 29, nr 1 (1974): 1-54; http://pweb.cc.sophia.ac.jp/britto/xavier/cieslik/
cie_ferreira.pdf.
List do jezuitów w Goa pisany z Kagoshimy 5 XI 1549 r.; cyt. za: James
Brodrick, Powstanie i rozwój Towarzystwa Jezusowego, t. 2 (Kraków:
Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1969), 300-301.
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liczba ciągle rosła6 mimo tego, że już wtedy sytuacja zaczęła się stopniowo
zmieniać na niekorzyść.
Toyotomi Hideyoshi7, który zjednoczył wtedy cały kraj pod swoją
władzą, w 1587 r. zadekretował wygnanie misjonarzy. Dziesięć lat później
z jego rozkazu ukrzyżowano w Nagasaki sześciu franciszkanów, trzech jezuitów i siedemnastu świeckich chrześcijan – znanych potem jako „26 Męczenników z Nagasaki” (kanonizował ich w 1862 r. Pius IX). Okazało się,
że był to jedynie początek prześladowań. W początkach XVII w. szogunem
został Hidetada8, który w 1614 r. wydał edykt zakazujący chrześcijaństwa
w Japonii, co dla wielu ludzi oznaczało wygnanie lub nowe prześladowania. Nasiliły się one pod koniec lat dwudziestych tego samego stulecia.
Ostatecznie, po stłumieniu wymierzonej przeciwko władzy rodu Tokugawa rebelii w Shimabara na wyspie Kiusiu (1637-1638), Japonia zamknęła
swe granice dla wszystkich cudzoziemców. Wyjątkiem były ograniczone
kontakty z Holendrami, którzy mieli pozwolenie na utrzymywanie przedstawicielstwa handlowego na wysepce Dejima w Nagasaki. Chrześcijań6

7

8

W 1614 r. było ich ok. 400 tys.; opiekę duszpasterską nad nimi sprawowało
140 jezuitów, 26 franciszkanów, 9 dominikanów i 4 augustianów. Zob.
Encyklopedia katolicka, t. 7 (Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, 1997), 1012-1013. Na temat różnic w szacowaniu
liczby chrześcijan w Japonii, zob. Kantaro Miyazaki, „Roman-Catholic
Mission in Pre-Modern Japan”, w Handbook of Christianity in Japan (Leiden–Boston: Brill, 2003), 7, 17. Czasami również liczba jezuitów różni się
w zależności od autora, np. Josephus Franciscus Schütte, Introductio ad
historiam Societatis Jesu in Japonia, 1549-1650, ac prooemium ad catalogos
Japoniae edendos, ad edenda Societatis Jesu Monumenta Historica Japoniae
propylaeum (Romae: Apud Institutum Historicum Soc. Jesu, 1968), 367
określa ich liczbę przed wygnaniem w 1614 r. na 115.
Toyotomi Hideyoshi (1536-1598), wybitny lider militarny i drugi po Oda
Nobunaga (1534-1582) autor politycznej jedności Japonii (wcześniej rozdzielonej na kilkadziesiąt enklaw kontrolowanych przez lokalnych feudałów
i przy nominalnej tylko władzy cesarza); wprowadził wiele reform, które
trwale zmieniły japońskie stosunki społeczne; dwukrotnie (1592-1593;
1597-1598) usiłował podbić Koreę; planował też atak na Chiny. Jolanta Tubielewicz, Historia Japonii (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
1984), 232-245.
Tokugawa Hidetada (1579-1632) objął władzę po swoim ojcu, Ieyasu (1543-1616), założycielu szogunatu Tokugawa, który odebrał uprzednio władzę
rodowi Toyotomi; w 1615 r. Hidetada ostatecznie zniszczył konkurenta
Hideyori (1593-1615), syna Hideyoshi; w 1623 r. abdykował na rzecz swego
syna, Iemitsu (1604-1651), zachowując jednak wpływ na rządy; wszyscy
trzej Tokugawa prześladowali chrześcijan. Tubielewicz, Historia Japonii,
257-261, 282-286.
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stwo zostało pozornie wyeliminowane, a przynajmniej zniknęło z życia
publicznego kraju aż do XIX w.
W tak trudnych warunkach nie zabrakło prób utrzymania zagrożonej
całkowitym zniszczeniem misji. Po edykcie banicyjnym z 1614 r. ponad
dwudziestu jezuitów pozostało w Japonii w ukryciu. Przez następnych
trzydzieści lat kilkakrotnie przybywali im w sukurs ich współbracia, licząc na zmianę sytuacji lub przynajmniej na to, że będą mogli zapewnić
ukrywającym się i prześladowanym chrześcijanom podstawową opiekę
duszpasterską. W sumie, do 1644 r. (data śmierci ostatniego jezuity w Japonii), około stu członków Towarzystwa Jezusowego zginęło9, najczęściej
po torturach, gdyż władze roztoczyły tak skuteczny nadzór policyjny, że
praktycznie pewne było, że misjonarz zostanie wcześniej czy później zatrzymany.
Oczywiście nie było mowy o kontynuowaniu normalnej działalności
misyjnej. Dla jezuitów Japonia była wprawdzie od 1582 r. wiceprowincją,
zaś od 1611 r. pełnoprawną prowincją zakonną, ale faktycznie jej struktury zostały przeniesione do Macau, a jej członkowie oddawali się pracy
w innych regionach Azji Południowo-Wschodniej. Próby podtrzymywania
misji w samej Japonii zakończyły się w 1643 r., a jednym z ostatnich misjonarzy, którzy odważyli się na podjęcie tak niebezpiecznego zadania,
był właśnie Męciński – zapewne pierwszy Polak, który dotarł do Kraju
Kwitnącej Wiśni10.
Ostatecznie, po 1644 r. pozostało tam jedynie czterech eksjezuitów
(fakt apostazji automatycznie wykluczał ich z zakonu – przypomina w swoim artykule historyk japońskiej misji, Juan Ruiz-de-Medina11). Oprócz
Christóvão Ferreiry i Giuseppe Chiary, o których przypomina powieść
Endo i film Scorsese (literacki i filmowy o. Rodrigues w rzeczywistości na-

9

10

11

Historyk zakonu Bangert określa ich liczbę na 87. Zob. William V. Bangert,
Storia della Compagnia di Gesù (Genova: Casa Editrice Marietti, 1990),
261.
Katarzyna Nowak, „Pierwszy Polak w Japonii – Wojciech Męciński”, Japonia, nr 12 (2000).
Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús. Biográfico-temático, t. III
(Roma-Madrid: Institutum Historicum S.I.-Universidad Pontificia Comillas,
2001), 2136 (dalej: DHCJ). Ferreira został formalnie wykluczony z zakonu
2 XI 1636 r., o czym świadczy odnośny dokument sporządzony w Macau
i podpisany przez obecnych tam profesów (Archivum Romanum Societatis
Iesu, dalej: ARSI), Jap. Sin, 18-II, f. 256rv.

„Milczenie” po polsku: Wojciech Męciński SJ (1598-1643)
zywał się Chiara12), byli to Pedro Marques13 i brat narodowości japońskiej
Andrés Vieira14. Powieść i film są zatem osadzone w realiach końcowego
okresu dziejów tego obiecującego przedsięwzięcia misyjnego, jakim była
dla jezuitów Japonia. Bodaj najbardziej znaną postacią tej historii, niewątpliwie tragiczną i symboliczną zarazem, jest Ferreira.

2. Apostata czy męczennik?
Christóvão Ferreira przyszedł na świat w Portugalii ok. 1580 r. Jako
szesnastoletni młodzieniec wstąpił do jezuitów w Coimbra i odbył dwuletni
nowicjat w tym mieście i w Campolindo, dokąd przeniesiono portugalskich
nowicjuszy w 1597 r. Po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych (27 XII
1598 r.) w Coimbra, rozpoczął tamże studia filozoficzne – zwyczajny etap
formacji zakonnej młodych jezuitów przygotowujących się do kapłaństwa.
Po dwóch latach, wiosną 1600 r., opuścił na zawsze ojczyznę, udając się do
Azji jako jeden z dwudziestu misjonarzy wysłanych wtedy z Lizbony na
Wschód. Trasa długiej podróży prowadziła wokół Afryki, przez Goa i Malakkę, do Macau. W tym mieście Ferreira kontynuował studia w tamtej12

13

14

Giuseppe Chiara (1603-?), jezuita od 1623 r.; pochodził z Palermo, ale wstąpił
do Towarzystwa w Neapolu i należał do tamtejszej prowincji zakonnej; po
ukończeniu podstawowej formacji udał się na misje azjatyckie w 1635 r.,
ARSI, Schedario Lamalle; należał do ostatniej grupy misjonarzy wysłanych
potajemnie do Japonii, dokąd dotarł w czerwcu 1643 r.; wszyscy zostali
wkrótce zatrzymani, osadzeni w więzieniu w Tokio i poddani torturom;
Chiara załamał się i zadeklarował odstępstwo od wiary.
Pedro Marques (ok. 1576-1657), Portugalczyk, jezuita od 1593 r., na misjach w Japonii w latach 1609-1614; powrócił tam potajemnie w 1643 r.
jako przełożony tej samej grupy, do której należał Chiara; podobnie jak on,
również Marques nie wytrzymał tortur i dokonał apostazji; od 1642 r. był
prowincjałem Prowincji Japonii, DHCJ III, 2512.
Tak zapisuje jego nazwisko Ruiz-de-Medina, DHCJ III, 2136. W opublikowanych, acz niekompletnych katalogach Prowincji Japonii figuruje jako
Andreas Vieira (?-1678), Japończyk z regionu Nagasaki, który wstąpił
do Towarzystwa w Europie; jeszcze jako nowicjusz wyjechał z Lizbony
w 1629 r. i w 1635 r. figuruje wśród współbraci obecnych w Macau; był
w grupie Marquesa, która w 1643 r. przybyła do Japonii, został aresztowany
wraz z innymi; na podstawie istniejących wzmianek trudno o pewność,
czy on również załamał się na torturach i wyrzekł się chrześcijaństwa (co
wydaje się sugerować cytowane wyżej hasło w DHCJ), czy też nie (inne
źródła wskazują, że zmarł on w więzieniu: Monumenta Historica Japoniae
I (Romae: Apud Monumenta Historica Soc. Iesu, 1975), 1322; oczywiście,
możliwe też, że odwołał wymuszoną torturami apostazję.
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szym kolegium jezuickim, które było największym centrum Towarzystwa
Jezusowego w tym regionie świata i swoistą bazą wypadową dla misjonarzy. Po ukończeniu filozofii, przeszedł tam również pełny czteroletni kurs
teologii w latach 1605-1609, a w 1608 r. przyjął święcenia kapłańskie.
Ukończywszy studia, został wysłany do Japonii, dokąd dotarł
w czerwcu 1609 r. Pierwszym miejscem jego pobytu było prowadzone
przez jezuitów seminarium w Arima (w rejonie Nagasaki), gdzie uczył się
języka japońskiego i prawdopodobnie pomagał jako nauczyciel łaciny.
W 1612 r., po zamknięciu seminarium, Ferreira został wysłany do
Kyoto, gdzie jezuici prowadzili rezydencję misyjną z kościołem. Nie mógł
zbyt długo prowadzić tam normalnej pracy, gdyż z początkiem 1614 r.
wszyscy misjonarze otrzymali od władz polecenie udania się do Nagasaki,
gdzie mieli otrzymać nowe rozkazy (potem okazało się, że było to polecenie opuszczenia Japonii). Wbrew temu, kilku jezuitów pozostało w mieście i okolicy z myślą o niesieniu duchowej pomocy wystawionym na próbę
chrześcijanom. Wśród nich był Ferreira.
W ten sposób w 1614 r. rozpoczął się dla niego prawie dwudziestoletni
okres ukrywania się, nieustannej zmiany miejsca i potajemnego duszpasterstwa. Oprócz tego, sprawował też różne funkcje w zakonnej administracji, tym trudniejsze w zaistniałych wtedy warunkach.
Po dwóch latach kierowania misją w rejonie Kyoto w 1617 r. wrócił do
Nagasaki, gdzie objął funkcję sekretarza wiceprowincjała de Couros15. Tuż
po powrocie, 1 X 1617 r., złożył ostatnie śluby zakonne na ręce tegoż wiceprowincjała, zostając profesem Towarzystwa Jezusowego. Po dziś dzień
w rzymskim archiwum zachowała się własnoręcznie napisana przez Ferreirę formuła tych ślubów – dokument szczególnej wagi, biorąc pod uwagę
dalsze losy jego autora16.
W tym samym archiwum znajdują się też inne jego pisma, które sporządził w ramach swoich obowiązków sekretarza. Oprócz regularnych raportów, które należało przesyłać do Rzymu (np. zredagował tzw. list roczny
z 1618 r.), w zaistniałej sytuacji gromadził też informacje o męczeńskiej
śmierci prześladowanych17. Od 1618 r. zajmował się również finansami prowincji oraz organizacją pomocy ukrywającym się w terenie misjonarzom18.
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Mateus de Couros (ok. 1568-1633), Portugalczyk, jezuita od 1583 r.; na misjach
w Japonii od 1590 r., przez wiele lat kierował konspiracyjną pracą misyjną
współbraci oraz sam podejmował działania duszpasterskie; udało mu się
uniknąć aresztowania, ale zmarł z chorób i wycieńczenia, DHCJ II, 987-988.
ARSI, Lus. 4, f. 6r; 106r (zachowały się dwa egzemplarze).
ARSI, Jap. Sin. 17, f. 115r-117v oraz Jap. Sin. 59, f. 96r-135r.
W latach 1615-1644 zawsze było w Japonii od kilku do trzydziestu kilku
jezuitów; Schütte, Introductio, 348-366.
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Oczywiście, podobnie jak inni, on też liczył się z możliwością aresztowania. Dnia 18 III 1621 r. pisał do generała zakonu o nasilającej się działalności szpiegów i nieustannym ryzyku19.
W tym samym roku otrzymał nowe zadanie, którym było organizowanie misji w centralnej Japonii, dlatego przeniósł się do Osaki, gdzie spędził następne cztery lata.
W 1625 r. powrócił do Nagasaki na uprzednie stanowisko sekretarza.
Część spisanych przez niego wtedy relacji o męczeńskiej śmierci chrześcijan ukazała się potem drukiem w publikowanej w Rzymie serii Lettere Annue del Giappone20. Po kolejnych aresztowaniach i zmniejszaniu się liczby
misjonarzy, w 1632 r. na jego barkach spoczęło kierowanie całością misji
jezuickiej w Japonii.
Wkrótce podzielił los wielu swoich współbraci i współwyznawców:
został zatrzymany i poddany wymyślnym torturom, których celem było
doprowadzenie do wyparcia się wiary. Dnia 18 X 1633 r., po kilku godzinach tzw. tortury dołu21, misjonarz załamał się i dokonał formalnego aktu
apostazji. Od tej pory mieszkał w Nagasaki, przyjął japońskie imię Sawano Chuan i musiał, przynajmniej formalnie, poślubić wdowę po jednym
ze straconych skazańców. Kwestią dyskusyjną jest autorstwo niektórych
przypisywanych mu pism, natomiast na pewno był swego rodzaju funkcjonariuszem lokalnych władz, które korzystały z jego usług jako tłumacza
i eksperta od chrześcijaństwa (choć nie w taki sposób, jak pokazał to reżyser pod koniec filmu, nie ma bowiem dowodu na to, że aktywnie działał na
szkodę chrześcijan!).
Wieść o apostazji Ferreiry odbiła się szerokim echem, i to nie tylko wśród jezuitów. Dla tych ostatnich był to ciężki cios i niewyobrażalna
plama na honorze zakonu, który już wtedy szczycił się wieloma świętymi
i męczennikami, również w Japonii. Jezuici na początku nie dawali wiary
19
20

21

ARSI, Jap. Sin. 17, f. 274rv.
Cieslik, „The Case of Christóvão Ferreira”, 9 cytuje: Lettere Annue del
Giappone de gl’anni MDCXXV, MDCXXVI, MDCXXVII (Roma: Francesco
Corbelletti, 1632), 249-328 oraz Relatione delle persecutioni mosse contro
la fede di Christo in varii regni del Giappone ne gl’anni MDCXXVIII,
MDCXXIX, MDCXXX (Roma: Francesco Corbelletti, 1635).
Jedna z najbardziej wymyślnych i okrutnych tortur stosowanych szczególnie
przeciwko misjonarzom, aby ich zmusić do zaparcia się wiary, co miało
stanowić przykład dla chrześcijan. Polegała na tym, że skazańca wieszano
głową w dół w wykopanym w ziemi otworze wypełnionym nieczystościami, który przykrywano następnie drewnianą klapą. Nacięcia na skroniach
powodowały, że torturowany nie mógł umrzeć zbyt szybko, więc męka
mogła trwać kilka dni.
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informacjom o tym, co się wydarzyło w Nagasaki. Potem próbowali nawiązać jakiś kontakt z odstępcą. W tym celu korzystali z pośrednictwa
kupców, bo jedynie oni mieli możliwość komunikacji z krajem, który coraz
bardziej zamykał się na cudzoziemców. Kilka lat później nie było już nawet
takich ograniczonych kontaktów, a Japonia stała się zupełnie niedostępna,
co tłumaczy też słaby dopływ informacji do Macau lub na Filipiny i dalej
do Europy.
To głównie dlatego trudno o pewność, że pod koniec życia (zmarł
w 1650 r.) Ferreira odwołał swą uprzednią apostazję i zginął poddany takim samym torturom jak te, które złamały go wcześniej. Opinie ekspertów
w tej kwestii są nie do końca zgodne: Cieslik podkreśla niemożność zadowalającego wyjaśnienia sprawy (ale jednocześnie cytuje innego specjalistę: Schüttego, który skłaniał się do przyjęcia wersji o męczeńskiej śmierci
odstępcy za wysoce prawdopodobną), podczas gdy Juan Ruiz-de-Medina
utrzymuje, że jest „moralnie pewne”, iż Ferreira i Chiara odwołali swoją
apostazję i umarli: pierwszy na torturach, drugi w więzieniu22.
Czy kiedykolwiek można będzie odpowiedzieć na pytanie, czy Ferreira był tylko złamanym torturą apostatą, czy też ostatecznie został męczennikiem i oddał życie za tę samą wiarę, której wcześniej się wyparł?
Wyczerpującej i zadowalającej wszystkich odpowiedzi, jak dotąd, nikt nie
udzielił i oczywiście nie znajdziemy jej ani w filmie Scorsese, ani w powieści Endo.
Wspomniany niedostatek informacji i sprzeczne wieści napływające
z Japonii (które nie ułatwiają dzisiaj pracy historykowi) nie stanowiły jednak problemu dla ówczesnych jezuitów, wśród których nie brakło chętnych
na niebezpieczną misję. Wiedzieli, co może ich spotkać, gdy zostaną zatrzymani, jednak napływające do Europy nowiny o prześladowaniach i torturach nie osłabiły zapału misyjnego licznych kandydatów. Jednym z nich
był polski jezuita, Wojciech Męciński.

3. W pogoni za męczeństwem
Męciński nie jest postacią nieznaną historykom. Nie brak też literatury na jego temat, począwszy od artykułów biograficznych w słownikach
i encyklopediach ogólnych23 oraz w repertoriach jezuickich24, przez obszer22
23

24

Cieslik, „The Case of Christóvão Ferreira”, 46-48; DHCJ III, 2136.
Encyklopedia katolicka, t. 12 (Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, 2008), 679.
DHCJ III, 2598-2599. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski
i Litwy 1564-1995, wyd. 2 (Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”-Wydawnictwo WAM, 2004), 417.
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niejsze ujęcia historyczne – gdzie wspomina się o nim w szerszym kontekście historii misji25 – aż do literackich fikcji26. W dość pokaźnej bibliografii
dotyczącej tej postaci na szczególną uwagę zasługują artykuły biograficzne
pióra Bronisława Natońskiego27, zaś najobszerniejszym i najpełniejszym
przedstawieniem Męcińskiego pozostaje – mimo upływu lat – popularna,
ale oparta na źródłach i literaturze książka Marcina Czermińskiego Życie
ks. Wojciecha Męcińskiego T.J., umęczonego za wiarę w Japonii28. Mimo to,
ma się wrażenie, że XVII-wieczny misjonarz chyba jednak został w ostatnim stuleciu trochę zapomniany. Obfitość literatury29 oraz zachowane źródła archiwalne nie zmieniają też faktu, że niektóre elementy jego biografii
pozostają trudne do ustalenia.
Przyszły misjonarz Japonii urodził się w 1598 r. w Osmolicach na
Lubelszczyźnie, w bogatej rodzinie szlacheckiej pieczętującej się herbem
Poraj, jako najstarsze dziecko Jana oraz Felicjany z domu Głoskowskiej30.
25

26

27

28

29

30

Bronisław Natoński, „Wojciech Męciński”, w Feliks Plattner, Gdy Europa
szukała Azji (Kraków: WAM, 1975), 303–316. Duc Ha Nguyen, Polscy
misjonarze na Dalekim Wschodzie w XVII-XVIII wieku (Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2006), 44-73.
Jan Dobraczyński, Spotkania Jasnogórskie, wyd. 4 (Warszawa: Instytut
Wydawniczy Pax, 1984), 74-94.
Hagiografia polska. Słownik bio-bibliograficzny (Poznań: Księgarnia Św.
Wojciecha, 1972), 124-137; Polski Słownik Biograficzny, t. 20 (Wrocław-Warszawa-Kraków: Polska Akademia Umiejętności-PAN-Ossolineum,
1975), 498-500.
Kraków: Misje Katolickie, 1895 (wersja francuska: Vie du Père Albert
Mencinski S.J. mis à mort au Japon en haine de la foi, 1598-1643. Troyes:
Imprimerie Paul Bage, 1900).
Zob. dodatkową bibliografię na temat Męcińskiego w: Carlos Sommervogel,
Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, t. 9 (Bruxelles-Paris: Schepens-Picard, 1900), 663-664; tamże, t. 11 (Paris: A. Picard, 1932), 1817; Robert Streit,
Bibliotheca Missionum, t. 5 (Aachen: Franziskus Xaverius Missionsverein,
1929), 546-547, 564, 566, 569-570, 574; László Polgár, Bibliographie sur
l’histoire de la Compagnie de Jésus, 1901-1980, t. 3/2 (Roma: Institutum
Historicum Societatis Iesu, 1990), 522-523 (za okres od 1981 r. zob. też
uzupełnienia tej bibliografii publikowane w periodyku Archivum Historicum
Societatis Iesu); Ludwik Grzebień, Podstawowa bibliografia do dziejów
Towarzystwa Jezusowego w Polsce, t. 2 (Kraków: Wydawnictwo WAM-Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2009), 159-160.
Wg niektórych autorów, bardziej prawdopodobną datą jego urodzin jest
rok 1601 (zob. Dorota Żołądź-Strzelczyk, „»Praca w winnicy Pańskiej«:
dwaj polscy jezuici-misjonarze XVII wieku”, w Jezuicka ars historica.
Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi (Kraków:
WAM-Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum, 2001), 656.
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Miał brata Stanisława oraz siostrę Zofię. Po śmierci ojca (ok. 1602 r.) dzieci wychowywała matka. To ona zdecydowała o wysłaniu (ok. 1612 r.) obu
synów na naukę do jezuickiego kolegium w Lublinie oraz późniejszej edukacji Wojciecha na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, dokąd udał
się w 1613 r. Zainteresował się tam medycyną, co potem miało okazać się
mu nader przydatne.
Po śmierci matki obaj bracia Męcińscy wybrali się, ówczesnym zwyczajem bogatej szlachty, w podróż zagraniczną, co miało dopełnić ich wykształcenia i nadać więcej ogólnego obycia. Stanisław udał się w kierunku
Węgier, a Wojciech, przez Pomorze Zachodnie, Westfalię i Belgię, dotarł
aż do Sedanu, gdzie krótko był na uniwersytecie, i szybko zdecydował się
wrócić do Polski. Musiało to być przed 1619 r., gdyż właśnie pod koniec
tego roku wyruszył w nową podróż, tym razem do Włoch, dokąd pojechał
w towarzystwie swego krewniaka, biskupa poznańskiego, Andrzeja Opalińskiego31. W 1620 r. przebywali w Padwie, Wenecji i Mediolanie, po czym
udali się do Rzymu, dokąd dotarli w początkach 1621 r.
W Wiecznym Mieście 15 IV 1621 r. Męciński wstąpił do nowicjatu
jezuitów przy kościele św. Andrzeja na Kwirynale32. Jego biografowie niewiele piszą o genezie i okolicznościach tej decyzji. Należy przypuszczać, że
musiał na nią wpłynąć wcześniejszy pobyt w lubelskim kolegium. Wojciech
należał tam do Sodalicji Mariańskiej, a pierwsze oznaki powołania miały też
skłonić jego matkę do wysłania syna na dalsze studia do Krakowa, gdzie pozostawałby poza wpływem jezuitów. Również powołanie do pracy misyjnej
datuje się od samych początków jego życia zakonnego. W pisanym kilka lat
później liście do siostry wspominał, że pragnienie udania się na misje towarzyszyło mu już wtedy: „Już to będzie pięć lat – pisał do niej jesienią 1626 r.
– jako to miałem przedsięwzięcie do tamtych krajów się udać”33.
Wiadomości o rozwoju chrześcijaństwa w Japonii docierały do Europy dzięki relacjom jezuickich misjonarzy. Najpierw wywoływały radość
i entuzjazm, gdyż wydawało się, że niewiele brakuje i kraj ten zostanie –
jeśli nie w większości, to przynajmniej w dużej mierze – chrześcijański.
Później, gdy rozpoczęły się prześladowania, nadchodzące wieści budziły
obawę, ale nie zmniejszało to zapału misyjnego wielu kandydatów.
31

32

33

Andrzej Opaliński (1576-1623), biskup poznański od 1607 r., aktywnie uczestniczył w życiu politycznym Rzeczpospolitej. Encyklopedia katolicka, t. 14 (Lublin:
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2010), 606.
Niektóre źródła podają datę 14 lub 16 kwietnia; zob. Czermiński, Życie
ks. Wojciecha Męcińskiego, 25. Ta ostatnia widnieje też w księdze nowicjackiej; ARSI, Rom. 172, f. 201v.
List do Zofii Kurdwanowskiej z 1 XI 1626 r., cyt. za: Czermiński, Życie
ks. Wojciecha Męcińskiego, 53.
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Narzędziem, które służyło tej kampanii informacyjnej, były specjalne listy, które jezuici pisali według precyzyjnie określonych wskazówek
z myślą o tym, że trafią do szerokiej publiczności. Tak zwane listy roczne
(litterae annuae) nie tylko pozwalały członkom Towarzystwa Jezusowego
na utrzymanie ze sobą kontaktu przez wymianę informacji (czytywano je
w zakonnych refektarzach), ale stanowiły też doskonały środek propagandy
powołaniowo-misyjnej. Jak pokazuje historia, wiele powołań zrodziło się
właśnie z lektury tych relacji, które były dostępne również czytelnikom
spoza zakonu. Znali je uczniowie jezuickich szkół, dobrodzieje Towarzystwa i krewni jezuitów. Stopniowo udostępniano je też szerszej opinii publicznej, korzystając z wynalazku Gutenberga. Pierwsze oficjalne wydanie takich listów, a raczej ich wyboru, dla całego Towarzystwa ukazało się
w 1583 r. w wersji łacińskiej w Rzymie34, a do 1658 r. ukazało się następnych 35 tomów tej serii opublikowanych w kilku miastach europejskich.
Wiele innych wydań drukowanych później, nie tylko przez jezuitów, również w językach nowożytnych (głównie w XVIII w.)35, przyczyniało się do
tego, że problematyka misyjna oraz wiedza o dalekich kontynentach była
w Europie coraz bardziej znana.
Część tej literatury dotyczyła wyłącznie misji japońskiej36. W ten sposób, w pewnym sensie, spełniło się pragnienie św. Franciszka Ksawerego,
który już w 1544 r. pisał z Indii: „Mnóstwo ludzi w tych stronach nie zostaje chrześcijanami tylko dlatego, że nie ma nikogo przysposobionego do
34

35

36

Annuae Litterae Societatis Iesu anni 1581. ad Patres et Fratres eiusdem
Societatis (Romae: In Collegio ejusdem Societatis, 1583).
Najważniejsze z nich to niemiecki Der neue Welt-Bott, t. 1-5 (Augsburg-Gratz: In Verlag Philips, Martins und Joh. Beith seel Erben, 1726-1761),
francuskie Relation de ce qui s’est passé en la Nouvelle France, t. 1-40
(Paris: S. Cramoisy, 1633-1672) oraz Lettres édifiantes et curieuses, t. 1-34
(Paris: N. Le Clerc-J. Cousson-J. Barbou, 1703–1776). Istniała też wersja
polska: Listy różne ku chwalebnej ciekawości i chrześcijańskiemu zbudowaniu służące, z Azji, Afryki, Ameryki niegdyś od misjonarzów Societatis
Jesu w rozmaitych językach do Europy przysłane (Warszawa: W Drukarni
J. K. M., 1756), którą przygotował znany działacz oświeceniowy, jezuita
Franciszek Bohomolec (1720-1784), w zakonie od 1749 r.; Encyklopedia
wiedzy o jezuitach, 54.
Np. Literae Annuae Iaponenses Anni 1591. et 1592. quibus res memoratu
dignae, quae novis christianis ibidem toto biennio accidunt, recensentur.
A P. Ludovico Frois ad Reverendum Patrem Generalem Societatis Iesu
conscriptae (Coloniae Agrippinae: Apud Henricum Falckenburg, 1596) czy
Litterae Annuae Iaponicae a Reverendo P. Francisco Pasio V. Provinciali
ad Admodum R. P. N. Claudium Aquavivam Societatis Iesu Praepositum
Generalem Anno Domini MDCI. datae (Moguntiae: Albinus, 1604).
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świętego obowiązku nauczania ich. Często miałem ochotę znaleźć się na
uniwersytetach Europy, a szczególnie w Paryżu, i głośno jak szaleniec wołać do tych, którzy mają więcej wiedzy niż dobrej woli ku jej pożytecznemu
zastosowaniu, aby wiedzieli, ile tu dusz traci niebo i idzie do piekła przez
ich niedbalstwo”37.
Młody Męciński najprawdopodobniej zetknął się z takimi relacjami
już w lubelskim kolegium. Poza tym musiał również znać Żywoty Świętych
Piotra Skargi, które zaczynały wchodzić na dobre do klasyki polskiej literatury, a przez następnych kilkaset lat zajmowały w niej miejsce więcej niż
poczesne; ich autor wspomniał też o Japonii38. Nie sposób ocenić, jak wielki
był wpływ tych i podobnych lektur na decyzję Wojciecha o wstąpieniu do
zakonu, można jedynie przypuszczać, że odegrały one jakąś rolę39.
W trakcie drugiego roku nowicjatu Męciński został wysłany do Polski (Czermiński pisze, że było to polecenie Vitelleschiego40), dokąd udał
się pod koniec 1622 r., towarzysząc Janowi Wielewickiemu41, który wracał
wtedy do kraju z Wiecznego Miasta.
Na początku 1623 r. dotarli do Krakowa, gdzie Wojciech najpierw
dokończył nowicjat w tamtejszym domu probacyjnym Św. Szczepana,
po czym został skierowany do Kalisza na studia filozofii. W tym samym czasie zmarł jego brat, więc przyszły misjonarz musiał udać się na
pogrzeb i spędzić jakiś czas w domu rodzinnym w celu uregulowania
spraw majątkowych. Ponieważ jego siostra była już zamężna, Męciński
okazał się jedynym spadkobiercą sporej fortuny, dlatego pojawiły się
sugestie krewnych i znajomych, aby opuścił zakon i wrócił do życia
świeckiego.
Wojciech oparł się im i 10 VIII 1623 r. był znowu w kaliskim kolegium, aby kontynuować studia42. Majątek przepisał zakonowi z intencją, by
37

38

39

40

41

42

List do jezuitów w Rzymie pisany z Cochin z 15 I 1544 r.; tłum. pol. cyt.
za: Brodrick, Powstanie i rozwój, t. 2, 130.
Zob. np. opis Japonii w: Piotr Skarga, Żywoty świętych, t. 4 (Kraków: Wydawnictwo Księży Jezuitów, 1936), 576-577.
Istniała już wówczas skromna polskojęzyczna literatura o Japonii i tamtejszych misjach; zob. niektóre tytuły w Encyklopedia wiedzy o jezuitach,
240-241.
Czermiński, Życie ks. Wojciecha Męcińskiego, 35. Muzio Vitelleschi (1563-1645), Włoch, jezuita od 1583 r., szósty generał Towarzystwa, rządził od
1615 r.; DHCJ II, 1621-1627.
Jan Wielewicki (ok. 1566-1639), jezuita od 1584 r.; był wtedy przełożonym
domu profesów w Krakowie, spisał jego dzieje za lata 1579-1639; Encyklopedia wiedzy o jezuitach, 733.
Zob. jego list do szwagra Seweryna Kurdwanowskiego pisany tego dnia
z Kalisza, opublikowany w: Vita et mors gloriose suscepta R. P. Alberti
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posłużył fundacji kolegium w Krakowie, które właśnie się organizowało
dzięki szczodrej donacji króla Zygmunta III Wazy. W efekcie, Męciński
został drugim po królu fundatorem kolegium, choć – jak miało się okazać –
sprawa nie skończyła się tak szybko, jak by się to mogło wydawać.
W 1625 r. poprosił generała zakonu o pozwolenie udania się do Rzymu, gdzie chciał kontynuować formację z dala od rodzinnych stron i rozproszeń, które, jak widać, nie ustały. Być może liczył też na to, że stamtąd
łatwiej uda mu się wyjechać na upragnione misje, choć o tym nie wspomina
w liście, który pisał do generała z Kalisza 15 marca tego roku i w którym
przedstawił powyższe prośby43.
Rzymskie archiwum Kurii Generalnej Towarzystwa przechowuje ten
i trzynaście innych oryginalnych listów Męcińskiego. Znane badaczom
i cytowane przez autorów zajmujących się jego postacią nie zostały nigdy
opublikowane w całości, być może dlatego, że nie wnoszą zbyt wiele do
znajomości życiorysu misjonarza. Jednak zasługują na uwagę, gdyż uzupełniają naszą wiedzę o kilku epizodach w jego życiu. Niestety, wygląda na
to, że nie zachowały się odpowiedzi generała i innych adresatów.
Jak świadczy drugi list z tej kolekcji, ojciec generał przychylił się
do wspomnianej prośby44. Męciński napisał go w połowie 1626 r. już
w Rzymie, gdzie przyjechał na studia zgodnie ze swoim wcześniejszym
pragnieniem. Z jego słów wynika, że już wtedy musiał prosić o wysłanie
go na misje do Japonii i otrzymać pozwolenie generała, bo właśnie za to
mu dziękował. Z treści listu można też określić jego datę (przynajmniej
w przybliżeniu): został napisany pomiędzy 29 czerwca a 2 listopada tego
roku, gdyż pierwsza data to dzień, w którym dowiedział się o pozwoleniu
na wyjazd, zaś druga to dzień rozpoczęcia podróży.
Podobnie jak poprzednio, również i tym razem przyszły misjonarz pisał po łacinie. Oprócz podziękowań, polecał Vitelleschiemu troskę o swoje
dobra, które przepisał kolegium krakowskiemu i prosił o pokrycie kosztów jego pobytu w Rzymie z części pieniędzy, które powinny były nadejść
z Polski. Resztę chciał przekazać na rzymski dom profesów i nowicjat bądź
na inny cel, według uznania generała. Prosił również, by Vitelleschi przypomniał rektorowi lubelskiemu45 o obowiązku zbudowania w tamtejszym
kościele jezuitów grobu zmarłemu bratu Męcińskiego, Stanisławowi, oraz

43
44
45

Mencinski e Societate Jesu in odium Sanctae Fidei Catholicae apud Japones
una cum aliis quatuor ex eadem Societate Patribus interempti A.D. 1643.
23 Martii. (Metis: Typis C. Nouvian, 1858), 35-36.
ARSI, Pol. 77-I, f. 92rv.
Tamże, Rom. 117, f. 79rv.
W latach 1626-1629 rektorem w Lublinie był Stanisław Brzechwa (Brzechffa;
1587-1649), jezuita od 1608 r.; Encyklopedia wiedzy o jezuitach, 71, 375.
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o pozwolenie, by jeden z rzymskich współbraci, o. Vega46, mógł zajmować
się sprawami związanymi z jego donacją w Polsce. Czyżby już wtedy przeczuwał, że sprawy majątkowe przyczynią mu jeszcze wiele trudności?
Uzyskawszy upragnioną zgodę, Wojciech wyjechał z Rzymu 2 XI
1626 r. Podróżował w towarzystwie prokuratora misji japońskiej, Sebastiana Vieiry47, którego wstawiennictwu zawdzięczał zgodę generała na swój
wyjazd. Pierwszym etapem podróży była Portugalia, gdzie przyszły misjonarz miał dokończyć studia teologiczne i skąd miał wypłynąć do Azji,
żeglując zwyczajnym szlakiem wokół Afryki, przez Goa i Macau.
Najpierw misjonarze udali się przez Loreto do Mediolanu, skąd 4 XII
1626 r. Męciński napisał list do Vitelleschiego informując go, że zgodnie
z poleceniem dokonał pisemnego potwierdzenia swojej wcześniejszej donacji na rzecz kolegium krakowskiego48. Trasa dalszej podróży prowadziła
przez Pawię i Genuę do Nicei i Avignonu, skąd Wojciech ponownie pisał
do generała 26 grudnia49. Donosił o szczegółach i wspominał o gościnności
jezuitów. Informował, że nazajutrz wyruszyć mieli w kierunku Hiszpanii
oraz o tym, że w kolegiach w Mediolanie i Pawii spotkali kandydatów na
misje; dwóch wymienił z nazwiska: Leria i Morandus50.
Zachowana korespondencja nie pozwala na odtworzenie ostatniej części tej podróży. Musiała ona przebiegać zgodnie z planem, gdyż kilka miesięcy później Męciński pisał już z Evora, gdzie studiował teologię, oczekując na możliwość odpłynięcia do Azji51. W tym portugalskim mieście
przyjął święcenia kapłańskie 2 II 1628 r.
46

47

48
49
50

51

Manuel de Veiga (Vega; 1549-1640), jezuita od 1569 r.; w latach 1580-1587
profesor teologii w Wilnie; od 1623 r. spowiednik i kierownik kongregacji
mariańskiej w kolegium rzymskim; DHCJ IV, 3917.
Sebastião Vieira (ok. 1573-1634), Portugalczyk, jezuita od 1591 r., misjonarz
w Japonii od 1604 r.; po wypędzeniu jezuitów w 1614 r., udał się na krótko na
Filipiny, po czym w ukryciu kontynuował pracę w Japonii; jako prokurator
prowincji udał się w 1623 r. do Europy, gdzie pozostał do 1628 r. Męciński
miał wtedy odpłynąć razem z nim z Lizbony, ale stało się inaczej. Vieira
wyjechał i w 1632 r. był z powrotem w Japonii; tam aresztowano go i poddano
„torturze dołu” w Tokio; zginął, nie wyparłszy się wiary; DHCJ IV, 3952.
ARSI, Mediol. 95, f. 31rv.
Tamże, Jap. Sin. 38, f. 1rv.
Giovanni Maria Leria (1601-1655), jezuita od 1616 r.; wyjechał na misje
w 1635 r.; pracował głównie w Indochinach; w latach 1661-1664 był prowincjałem prowincji japońskiej (z centrum w Makao, gdzie rezydował i gdzie
zmarł); DHCJ III, 2336. Francesco Morando (Morandi; 1597-1655), jezuita
od 1618 r.; wyjechał na misje do Indii w 1629 r.; pracował głównie na terenie
Państwa Wielkiego Mogoła; DHCJ III, 2739).
ARSI, Jap. Sin. 38, f. 2rv (list z 4 IV 1627 r.).

„Milczenie” po polsku: Wojciech Męciński SJ (1598-1643)
Dochodzące z Japonii wieści o prześladowaniach nie ostudziły zapału jego i innych kandydatów czekających na najbliższy statek na Wschód.
Wśród ponad setki jezuitów przebywających wtedy w kolegium w Evora
takich śmiałków nie brakło, jak widać z listy misjonarzy oczekujących na
wyjazd – widnieje na niej też nazwisko Polaka52. „Pragnieniem wszystkich nas jest, by wyjechać jak najszybciej – pisał – aby w ten sposób lepiej
przyjść z pomocą tym Chrystusowym Atletom japońskim, z których wielu już dało świadectwo życia na arenie, jak o tym donoszą ostatnie listy
stamtąd”53. Mimo opóźnień, Męciński planował podróż na następny rok.
Wyznał też generałowi, że perspektywa wyjazdu była dla niego źródłem radości i pocieszeń duchowych: „Chciałbym, by Wasza Wielebność wiedziała, że z łaski Boga i Najświętszej Bogarodzicielki, tak jestem zadowolony
i radosny z tej mojej misji japońskiej, że nie zamieniłbym jej na żadne inne
szczęście, które świat ofiarować może”54.
Zapał misyjny i wielkoduszna gorliwość polskiego jezuity zostały
jednak wystawione na inną próbę, niż myślał. Gdy wiosną 1628 r. przygotowywał się do wypłynięcia z Lizbony, otrzymał od generała polecenie
udania się do Polski. Okazało się, że krewni podawali w wątpliwość jego
uprzednią donację na rzecz kolegium w Krakowie. Sprawa miała się rozstrzygnąć w sądzie, ważne było świadectwo Wojciecha i dlatego nastąpiła
nagła zmiana planów. Rad nierad ruszył w drogę w kierunku ojczystego
kraju, którego nie spodziewał się już oglądać.
W Genui dotarł do niego drugi list generalski, na który odpowiedział
15 IX 1628 r.55 Pisał o trudnościach i opóźnieniach w tej podróży oraz, że
robił wszystko, co w jego mocy, by sprawę załatwić jak najszybciej. Z listu
wynika, że generał uprzednio przyrzekł mu, iż po zakończeniu formalności
w Polsce powróci do Portugalii i podejmie planowaną wcześniej misję. Perspektywę taką nazwał Męciński „jedynym pocieszeniem swego życia”56.
Myśl o Japonii nie opuszczała go i zapewne dodawała mu skrzydeł
w tej nieplanowanej podróży. Szczęśliwie dotarł do Krakowa, skąd 24 XI
1628 r. donosił Vitelleschiemu o złej administracji majątku, który ofiarował
Towarzystwu, i prosił o interwencję57. Zamierzał oczywiście potwierdzić
wcześniejszą donację, ale nie ukrywał, że chciałby mieć większą pewność,
że zakon zajmie się sprawą lepiej niż dotychczas. Informował też generała
52

53
54
55
56
57

Tamże, Lus. 44-II, f. 454v-458v (katalog jezuitów obecnych w Evora); f. 438v
(lista oczekujących na wyjazd).
Tamże, Jap. Sin. 38, f. 2r (tłum. autora).
Tamże (tłum. autora).
Tamże, Pol. 77-I, f. 139rv.
Tamże.
Tamże, f. 140r-141v.
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o swoich kłopotach ze zdrowiem i o możliwych kandydatach na misję japońską, których spotkał wśród krakowskich współbraci (wymienił nazwiska Płockiego i Trzaskowskiego)58. Pobyt w Polsce przedłużył się nie tyle
z powodu procesu (tę sprawę udało mu się załatwić zgodnie z planem), ile
choroby oczu, której się nabawił i która zatrzymała go w kraju.
Podróż powrotna do Portugalii wiodła przez Rzym, gdzie Wojciech
spędził kilka miesięcy na przełomie 1629 i 1630 r. (ustalenie dokładnych
dat w tym i w niektórych innych miejscach jego życiorysu nie jest łatwe).
Wiadomo na pewno, że pod koniec stycznia 1631 r. dotarł do Madrytu, skąd
pisał do generała59. Musiało być mu spieszno, gdyż wspominał o Lizbonie,
skąd obiecywał znowu napisać.
Do portugalskiej stolicy zdążył na czas (statki do Azji odpływały wiosną). W liście z 19 IV 1631 r. informował asystenta portugalskiego Mascarenhasa, że załatwił wszystkie potrzebne pozwolenia na wyjazd i przygotowuje się do upragnionej żeglugi, którą rozpoczął dzień później60.
Podróż nie była szczęśliwa, niesprzyjające wiatry zagnały statek aż
do brzegów Brazylii. Zamiast więc opłynąć Afrykę, Męciński znalazł się
zupełnie gdzie indziej, mając przed sobą nowy kontynent. „Pobywszy tam
nieco” – jak pisał w jednym z listów61 – powrócił wraz z towarzyszami podróży do Lizbony. Był tak wyczerpany chorobą, że nie mógł zejść z pokładu o własnych siłach. Konieczna była długa rekonwalescencja, którą odbył
przynajmniej częściowo w Coimbra. Dnia 20 X 1632 r. pisał stamtąd do
o. Drużbickiego, że choć jeszcze nie do końca wyzdrowiał, nie porzucał
myśli o Japonii: „Biedy te nie tylko mnie nie odstraszają od mego zamiaru,
lecz raczej jeszcze więcej dodają otuchy”62.
Kilka miesięcy później przygotowywał się do ponownej żeglugi.
W liście z 16 II 1633 r. pisał z Lizbony do jednego ze współbraci w Rzymie,
58
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Błażej Płocki (Plossinius; ok. 1590-1634), jezuita od 1608 r., był wtedy
profesorem teologii w Krakowie; Encyklopedia wiedzy o jezuitach, 516.
Mikołaj Trzaskowski (ok. 1598-1645), jezuita od 1617 r., był wtedy na teologii w Krakowie; mógł spotkać Męcińskiego jeszcze w Kaliszu w 1623 r.;
tamże, 701.
ARSI, Jap. Sin. 38, f. 3rv (list z 29 I 1631 r.).
Tamże, f. 4rv. Nuno Mascarenhas (ok. 1562-1637), jezuita od ok. 1578 r.,
portugalski asystent generała zakonu w latach 1615-1637; ARSI, Lus. 44-I,
f. 11v, 25Gr; Lus. 44-II, f. 302v; Synopsis historiae Societatis Jesu (Lovanii:
Typis Sancti Alphonsi, 1950), 632. Adresat jednego z listów Męcińskiego
zachowanych w ARSI.
Żołądź-Strzelczyk, „»Praca w winnicy Pańskiej«”, s. 658.
Czermiński, Życie ks. Wojciecha Męcińskiego, 92-94. Kasper Drużbicki
(1590-1662), jezuita od 1609 r., był wtedy prowincjałem prowincji polskiej;
Encyklopedia wiedzy o jezuitach, 133.

„Milczenie” po polsku: Wojciech Męciński SJ (1598-1643)
że choć ciągle niezupełnie zdrów, czuł się jednak na siłach do podjęcia podróży. „Będzie nas sześciu z Towarzystwa na tym samym statku” – informował63. Na kilka dni przed odpłynięciem napisał też do generała64. Pozytywnie wspominał pobyt w Coimbra, ale jednocześnie krytycznie oceniał
dyspozycyjność niektórych współbraci hiszpańskich względem dyspozycji
Vitelleschiego.
Męciński opuścił Lizbonę i Europę na zawsze 6 III 1633 r. Jego marzenie zaczynało się ziszczać: wreszcie jechał na misje! W ówczesnych
realiach oznaczało to najpierw długą i z wielu względów ryzykowną podróż. Co oznaczają przeciwności pogody i choroba, tego doświadczył już
poprzednio; tych samych i innych niebezpieczeństw miał jeszcze doświadczyć niemało. Już sama żegluga z Portugalii na Daleki Wschód trwała
wszak miesiące.
Pierwszym etapem wszystkich udających się w tym kierunku było
Goa, dokąd Męciński dotarł po pięciu miesiącach, co było czasem bardzo dobrym (zwyczajny postój w Mozambiku był krótki i 21 VIII 1633 r.
flotylla dotarła do brzegów Indii). W Goa oraz w położonym na południe
od tego miasta regionie Salsette przyszły misjonarz Japonii spędził kilka
miesięcy na pracy duszpasterskiej (w języku portugalskim). Z Goa pisał
(20 II 1634 r.) do o. Pensy w Rzymie, wspominając niebezpieczną podróż,
a szczególnie epizod u wybrzeży Afryki, gdzie statek o mało się nie rozbił,
a sytuacja zmieniła się dopiero po przywiązaniu do kotwicy relikwii św.
Franciszka Ksawerego, co w opinii wielu obecnych należało uznać za cud65.
Męciński spoglądał jednak dalej na Wschód i wyczekiwał okazji na
kolejną żeglugę. Póki co, w maju 1634 r. został wysłany na południe Indii, do Cochin, gdzie przez prawie rok pracował duszpastersko. Stamtąd,
19 IV 1634 r., pisał do Vitelleschiego, donosząc mu, że wkrótce uda się do
Malakki, skąd spodziewał się ruszyć dalej w kierunku upragnionej Japonii66. Odpowiadając na polecenie generała, umieścił w tym samym liście
informacje o dwóch współbraciach. Jednym z nich był o. Rubino, późniejszy towarzysz jego misyjnej wyprawy z 1642 r. i męczeńskiej śmierci

63

64
65
66

ARSI, Jap. Sin. 38, f. 5rv. Adresatem listu był Włoch Oliviero Pensa (1584-1653), jezuita od 1604 r.; w czasie pierwszego pobytu Męcińskiego w Rzymie był socjuszem magistra nowicjatu; gdy Wojciech przyjechał na studia,
był rektorem i magistrem tegoż nowicjatu, zaś wracając z Polski w 1629 r.
misjonarz spotkał go jako rektora Kolegium Rzymskiego; ARSI, Schedario
Lamalle.
Tamże, Jap. Sin. 38, f. 6rv.
Tamże, f. 7rv.
Tamże, f. 8rv.
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w Nagasaki67. Ciekawe, że według Męcińskiego Rubino powinien wrócić
do Italii, gdyż w ten sposób mógłby bardziej służyć Kościołowi i zakonowi
jako pisarz.
Ten list, jak również poprzedni z Goa czy następny z Macau68, świadczy też o innym doświadczeniu Wojciecha w Indiach: musiał się zgodzić,
że jego nazwisko było zbyt trudne do wymówienia, dlatego zaczął się podpisywać jako „Alberto Polak” (Polaco) lub „Alberto z Polski” (de Polonia).
Wiosną 1635 r. odpłynął z Cochin do Malakki, gdzie przez rok pracował w szpitalu. Podobnie jak wcześniej na statku, kapłańska posługa
duchowa szła tu często w parze z pracą pielęgniarza i Wojciechowi przydało się wcześniejsze młodzieńcze zainteresowanie medycyną. Pacjentów
mu na pewno nie brakło: miasto było oblegane, gdyż właśnie trwała wojna
Portugalczyków z Holendrami, którzy usiłowali opanować tę strategiczną
twierdzę.
W czerwcu 1636 r. wyruszył w kolejny rejs: celem było Macau, skąd
do Japonii można się było dostać żeglując ok. 2-3 tygodnie. Niestety, statek, którym płynął, zatrzymali Holendrzy i wszyscy podróżnicy skończyli
jako jeńcy wojenni na Tajwanie. Niewola trwała kilka dobrych miesięcy,
w czasie których jezuita znowu świadczył towarzyszom pomoc medyczną.
Te umiejętności zjednały mu na tyle przychylności ciemięzców, że w końcu
zdołał im ujść. W początkach 1637 r., kiedy więźniowie byli transportowani na Jawę, szczęśliwie dla Wojciecha, statek zatrzymał się w Wietnamie
i wtedy udało mu się uciec.
Wiosną 1637 r. dotarł wreszcie do Macau z prawie rocznym opóźnieniem, ale doznana wcześniej poniewierka sprawiła, że znowu zachorował
i przez kilka miesięcy musiał dochodzić do siebie. Dowiedział się wtedy,
że gdyby nie epizod z Holendrami, prawdopodobnie podzieliłby los podróżującego z nim w 1636 r. o. Mastrilli69, który zdołał wtedy ujść niewoli,
dotarł do Japonii i tam zginął. To już drugi raz męczeństwo „umknęło” Męcińskiemu: gdyby w 1628 r. odpłynął z Lizbony z Vieirą, prawdopodobnie
zginąłby razem z nim w 1634 r.
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Antonio Rubino (1578-1643), jezuita od 1595 r., wyjechał na misje w 1602 r.;
po wieloletniej pracy w Indiach, w 1638 r. generał przeniósł go do Macau;
tam jako wizytator zorganizował ryzykowną wyprawę misyjną do Japonii,
w której wziął udział on sam i m. in. Męciński; w drugiej grupie misjonarzy
był Giuseppe Chiara – czyli filmowy Rodrigues; DHCJ IV, 3430.
3 I 1638 r. pisał stamtąd do Vitelleschiego, zob. ARSI, Jap. Sin. 38, f. 9rv.
Marcello Mastrilli (1603-1637), Włoch, jezuita od 1618 r.; wyjechał na misje
azjatyckie w 1635 r., a dwa lata później dotarł do Japonii, gdzie szybko został
zatrzymany i zginął poddany torturom w Nagasaki; DHCJ III, 2566.

„Milczenie” po polsku: Wojciech Męciński SJ (1598-1643)
Ani coraz gorsze wieści o prześladowaniach i o odstępstwie złamanych torturami współbraci, ani nowiny o śmierci przyjaciół nie zmieniły postanowienia Wojciecha: ciągle pragnął zrealizować swoją pierwotną
misję, z jaką opuszczał Rzym w 1626 r. Paradoksalnie, kiedy był już tak
blisko, wydawało się, że nigdy nie będzie to możliwe. W 1638 r. przełożeni wysłali go do pracy misyjnej na terytorium dzisiejszej Kambodży. Tam
spędził trzy lata, nie porzuciwszy nigdy myśli o Japonii.
Dopiero w początkach 1642 r., gdy wizytatorem został wspomniany
wcześniej o. Rubino, sytuacja się zmieniła. Mimo ogromnego ryzyka i nikłych szans na powodzenie, jezuici postanowili raz jeszcze spróbować pomóc misji japońskiej, organizując w tym celu wyprawę z Filipin. Misjonarzy, którym mieli też towarzyszyć katechiści świeccy, podzielono na dwie
grupy. Męciński należał do pierwszej, którą kierował sam Rubino. Oprócz
nich, byli tam również ojcowie: Francisco Marques, Diego de Morales, Antonio Capece oraz trzech katechistów świeckich70. Druga grupa miała do
nich dołączyć po kilku miesiącach.
Wizytator i jego towarzysze planowali dostać się do południowej Japonii latem. Dyskretnie opuścili Manilę 5 lipca 1642 r. i udali się w drogę
statkiem. Do celu dotarli 11 sierpnia, ale dość szybko po wylądowaniu zostali zatrzymani i już 21 sierpnia osadzono ich w więzieniu w Nagasaki.
Wyrok władz był dla wszystkich jednakowo okrutny: tortury i albo
apostazja, albo śmierć w cierpieniach. Dlatego przez następne miesiące
Męciński przeszedł ponad sto razy tzw. torturę wody (polegała ona na wlewaniu przemocą w skazańca dużej ilości wody i deptaniu po nim), po czym
17 III 1643 r. został wraz z innymi zawieszony w ponurą sławą okrytym
„dole”. Zmarł po 6 dniach męczarni, 23 marca. Rubino wyprzedził go o jeden dzień, zaś Capece, Morales i Marques zostali wydobyci z dołu i ścięci.
Ciała wszystkich męczenników spalono, a prochy wyrzucono do morza.
Pewien dokument japoński z końca XVII w. sugeruje, że niektórzy
z tej grupy pod wpływem tortur zaparli się wiary; wydaje się jednak, że
źródło to myli ich historię z tym, co stało się z członkami tzw. drugiej grupy Rubino71. Oprócz wspomnianych wcześniej: Giuseppe Chiary (filmowy
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Francisco Marques (1611-1643), syn Portugalczyka i Japonki, urodził się
w Nagasaki, a do Towarzystwa wstąpił w 1631 r. w Macau; DHCJ III,
2513. Diego de Morales (1604-1643), Hiszpan, jezuita od 1620 r., na misjach
w Meksyku i Filipinach od 1625 r.; tamże, 2737-2738. Antonio Capece
(1606-1643), Włoch, jezuita od 1624 r., na misjach azjatyckich od 1635 r.,
towarzyszył Męcińskiemu w pracy w Kambodży w latach 1638-1642; tamże I, 642-643.
Tamże, IV, 3430. Odnośnie do rzeczonego dokumentu japońskiego, zob.
Proceedings of the Imperial Academy, t. 2 (Tokyo, 1926), 194.
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Rodrigues!), Pedro Marquesa i Andresa Vieiry, w jej skład wchodzili też
jezuici: Alfonso Arrojo i Francesco Cassola72. Przybyli oni do Japonii kilka miesięcy po śmierci swych poprzedników i podobnie jak tamci, zostali
bardzo szybko schwytani i otrzymali dokładnie taki sam wyrok. Rezultat
jednak był inny: gdy zawiśli w „dole” w Tokio, wszyscy załamali się i dokonali formalnego aktu apostazji.
Była to ostatnia ekspedycja misyjna zorganizowana przez jezuitów
w Japonii, od 1643 r. nie podejmowali już oni podobnych prób.
***
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Wieści o prześladowaniach i męczeńskiej śmierci wielu misjonarzy
docierały oczywiście do Europy i, za sprawą publikacji, pozostały na długo
w zbiorowej pamięci opinii publicznej. O Japonii nie zapomnieli również
historycy zakonu, którzy wspominali te trudne i zazwyczaj chwalebne dla
Towarzystwa lata.
Nie zaginęła również pamięć o Męcińskim, i to nie tylko w Polsce.
Relacje o nim i jego towarzyszach śmierci weszły do kanonu jezuickiej literatury hagiograficznej. Współbracia w Rzeczpospolitej nosili się z myślą o wszczęciu procesu beatyfikacyjnego, ale po początkowych pracach
przygotowawczych sprawa nie nabrała dalszego biegu, być może także ze
względu na okoliczności historyczne (XVII-wieczne wojny w Polsce oraz
późniejsze osłabienie i upadek państwa, trudności jezuitów i ich kasata z 1773 r. itd.). Również postulowane przez Czermińskiego pod koniec
XIX w. podjęcie sprawy, nie wywołało żadnych następstw73. Następne stulecie zresztą nie było Polsce łaskawe, dlatego inicjatywa nie nabrała rozmachu, mimo zachęty i nawet pewnych ponagleń ze strony generała zakonu,
o. Ledóchowskiego74.
Inaczej potoczyły się pośmiertne dzieje innych jezuitów, którzy zginęli w Japonii w latach 1590-1643. Z około setki, 40 dostąpiło chwały ołtarzy:
jest wśród nich 3 świętych (kanonizowanych w 1862 r.) i 37 błogosławionych
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Alfonso de Arroyo (1592-1644), Hiszpan, jezuita od 1610 r., natychmiast po
apostazji odwołał ją i zakończył życie w więzieniu; DHCJ I, 245. Francesco
Cassola (ok. 1608-1644), Włoch, jezuita od 1622 r., podobnie jak Arroyo,
odwołał apostazję i po kilku miesiącach zmarł w więzieniu; tamże, 696-697.
Czermiński, Życie ks. Wojciecha Męcińskiego, ss. V-VII.
Włodzimierz Ledóchowski (1866-1942), jezuita od 1889 r., zakonem rządził
od 11 II 1915 r.; Encyklopedia wiedzy o jezuitach, 357-358. W 1917 r. usiłował
podjąć sprawę beatyfikacji Męcińskiego i pozostałych jezuitów z „pierwszej
grupy Rubino”; zob. Acta Romana Societatis Iesu 2, nr 3 (1917), 462.
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(beatyfikowanych w 1867 i w 2008 r.)75. W zestawieniu z faktem, że podczas trwania prześladowań wiary zaparło się ok. 8 jezuitów (z czego i tak
nie wiadomo, ilu dokładnie, wcześniej lub później, tę wymuszoną torturami apostazję odwołało), ogólny bilans wypada dla zakonu nader pomyślnie.
Chrześcijaństwo w Japonii przetrwało w ukryciu, o czym zdziwiony
świat dowiedział się w XIX w., gdy kraj ten otworzył ponownie swe granice
dla obcokrajowców. Wspólnota katolicka jest dziś tam mniejszością w sumie niewiele liczniejszą niż w okresie rozpoczęcia wspomnianych wyżej
prześladowań. Jezuici wrócili do Japonii na początku XX w. Męciński miał
też kilku następców z Polski: najdłużej pracował tam zmarły w 2006 r.
o. Tadeusz Obłąk76. O Kościele japońskim i trudnej historii chrześcijaństwa
w Kraju Kwitnącej Wiśni przypomniał ostatnio nie tylko film Scorsese, ale
również beatyfikacja chrześcijańskiego samuraja, Takayamy Ukona, która
odbyła się 7 II 2017 r. w Osace77.
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„Milczenie” po polsku:
Wojciech Męciński SJ (1598-1643)
i jego długa droga do Japonii
S t re s zc zen ie
Zainspirowany historią misji jezuickiej w Japonii w okresie XVII-wiecznych prześladowań chrześcijaństwa w tym kraju film Martina Scorsese Silence jest już drugą
ekranizacją powieści japońskiego pisarza Shusaku Endo opublikowanej w 1966 r. Historia opowiedziana w książce i przeniesiona na ekran oparta jest na faktach. W 1633 r.
portugalski jezuita, Christóvão Ferreira (ok. 1580-1650), długoletni misjonarz w Japonii, załamał się na torturach i wyparł się wiary. Jego apostazja odbiła się szerokim echem wśród jego współbraci, z których wielu wyrażało gotowość udania się na
misję również po to, by odpokutować za odstępstwo Ferreiry. Artykuł przypomina
najważniejsze wydarzenia związane historią jednego z ostatnich misjonarzy, którzy
dotarli do Japonii przed ostatecznym zamknięciem tego kraju na chrześcijaństwo i na
obcych. Był nim polski jezuita, Wojciech Męciński (1598-1643) – postać znana, ale
chyba trochę zapomniana w ostatnim stuleciu. Na podstawie istniejącej literatury oraz
dokumentów z rzymskich archiwów zakonnych, autor opowiada o wydarzeniach, na
podstawie których powstała powieść i film.
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“Silence” in Polish: Wojciech Męciński SJ (1598-1643)
and his long way to Japan
S umm ar y
Inspired by the history of the Jesuit mission in Japan during the 17th-century persecutions of Christianity in the country, the recent film by Martin Scorsese “Silence”
is the second screening of the Japanese writer Shusaku Endo’s novel of the same title
published in 1966. The story told in the book is based on facts. In 1633, a Portuguese
Jesuit Christóvão Ferreira (c. 1580-1650), a longtime missionary in Japan, cracked under the pressure of torture and denied his faith. His apostasy was widely echoed among
his confreres, many of whom expressed willingness to go on a mission to repent for
Ferreira’s deviation.

„Milczenie” po polsku: Wojciech Męciński SJ (1598-1643)
The article recalls some of the most important events related to the story of one
of the last missionaries who reached Japan before it finally closing down to Christianity and strangers. One of them was a Polish Jesuit Wojciech Męciński (1598-1643)
– a well-known figure, but perhaps a little forgotten in the last century. Based on the
existing literature and documents from the Roman monastic archives, the author summarises the events on which the novel and film were based.

Keywords: Jesuit history, foreign missions, Japan, Męciński Wojciech,
Ferreira Christóvão
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Książeczka Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli nie jest pedagogicznym traktatem, a tym bardziej podręcznikiem do pedagogiki. Jednak, jak zauważa Józef Augustyn, „[W] ostatnich dziesięcioleciach centra
duchowości, szkoły i uniwersytety prowadzone przez jezuitów na całym
świecie odkrywają w Ćwiczeniach duchowych niezwykłą intuicję pedagogiczną Mistrza z Loyoli, którą z wielkim pożytkiem wprowadzają w system kształcenia młodzieży (…) na wszystkich poziomach edukacyjnych”1.
Również wydany w 1986 r. dokument Charakterystyczne cechy jezuickiego
wychowania2 oraz dokument z 1993 r. Pedagogia ignacjańska. Podejście
praktyczne3 jednoznacznie podkreślają, że inspiracją i fundamentem pedagogiki ignacjańskiej są Ćwiczenia duchowe. Podobnie gdy chodzi o Ratio
studiorum z 1599 r. Ono również czerpało z pedagogii Ćwiczeń duchowych.
Krótko mówiąc, wszystkie istotne dokumenty i opracowania dotyczące pedagogiki ignacjańskiej wskazują na jej więź z pedagogią zawartą w Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego.
Ćwiczenia duchowe zawierają pewną wizję człowieka oraz metodę,
którą przez odpowiednią adaptację można przenieść na teren wychowania.
Przełożenie to nie jest jednak proste i oczywiste. Świadczy o tym chociażby fakt, że początkowo ani sam Ignacy, ani pierwsi jego towarzysze nie
myśleli o otwieraniu szkół. Ignacy nie był wychowywany na pedagoga, ale
1

2

3

Józef Augustyn, „Wstęp”, w Wacław Królikowski, Duchowy rozwój. Dynamika Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli (Kraków: Wydawnictwo
WAM, 2005), 7.
„Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania”, w Podstawy edukacji
ignacjańskiej, red. Bogusław Steczek (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2006),
7-95.
„Pedagogika ignacjańska – podejście praktyczne”, w tamże, 97-165.

33

Kamilla Frejusz

34

na rycerza. O zaangażowaniu w dzieło edukacji nie myśleli też pierwsi jego
towarzysze. Nie ma też o tym mowy w podstawowych dokumentach Towarzystwa Jezusowego, jak chociażby w Formule Instytutu Towarzystwa
Jezusowego z 1540 r. Owszem, w Liście apostolskim papieża Pawła III Regimini militantes Ecclesiae z 27 IX 1540 r. mowa jest o trosce o dzieci, ale
chodzi tu o „nauczanie dzieci (…) chrześcijańskiej wiary”4, czyli o katechezę, a nie o otwieraniu kolegiów jako szkół w klasycznym tego słowa
rozumieniu, z pełnym programem edukacyjnym dla młodzieży szlacheckiej. Kiedy w Formule Instytutu mowa jest o kolegiach5, to chodzi o kolegia
utworzone jedynie w celu formacji młodych jezuitów przygotowujących się
do święceń kapłańskich. Początkowo nazwa ta oznaczała miejsca, w których młodzi jezuici jedynie mieszkali, a studiować mieli na uniwersytecie6.
Działalność czysto pedagogiczna w formacji młodych jezuitów była wykluczona. Tym bardziej jeśli chodzi o kształcenie i wychowanie nie jezuitów.
Radykalna zmiana nastąpiła w Konstytucjach Towarzystwa Jezusowego, które zostały zredagowane przez św. Ignacego w latach 1547-1551
i zatwierdzone przez pierwszą Kongregację Generalną zakonu w 1558 r.,
w dwa lata po śmierci założyciela. W części czwartej jest mowa o ubogich
młodzieńcach, których można przyjąć na studia, choć nie mają postanowienia wstąpienia do zakonu7. Ta część konstytucji w całości poświęcona
została zasadom funkcjonowania jezuickich dzieł edukacyjnych. Było to
niewątpliwie owoc pozytywnych wcześniejszych doświadczeń z otwierania szkół dla nie-jezuitów m.in. w Gandii (1546), Messynie i Goa (1548),
w Palermo (1549) czy też Rzymie (1551)8. Od tego momentu w niezwykłym
tempie powstawały nowe jezuickie kolegia we Włoszech, w Hiszpanii, Portugalii i wielu innych krajach ówczesnej Europy, także w Rzeczypospolitej. Współcześnie jezuici prowadzą łącznie w 70 krajach ok. 950 instytucji
4

5
6

7

8

Formuła Instytutu Towarzystwa Jezusowego zatwierdzona przez Pawła III
w Liście Apostolskim Regimini militantis Ecclesiae z 27 września 1540 r,
nr 1, w Konstytucje Towarzystwa Jezusowego wraz z przypisami Kongregacji
Generalnej XXXIV oraz Normy Uzupełniające zatwierdzone przez tę samą
Kongregację (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2001), 29.
Por. tamże, nr 8, 35-36.
Takowe powstały w Paryżu (1540), Coimbrze (1542), Padwie (1542), Leuven
(1542), Kolonii (1544) i Walencji (1544).
Konstytucje Towarzystwa Jezusowego wraz z przypisami Kongregacji
Generalnej XXXIV oraz Normy Uzupełniające zatwierdzone przez tę samą
Kongregację, nr 338, 141.
Por. Andrzej Paweł Bieś, Ewa Dybowska, Ludwik Grzebień, „Pedagogia
jezuitów (ignacjańska) [Towarzystwa Jezusowego], w Pedagogie katolickich
zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, t. 1, red. Janina Kostkiewicz (Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2012), 63.
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oświatowych różnych poziomów edukacyjnych, obejmujących nauczaniem
i wychowaniem ponad 1,4 mln osób9.
Dlaczego nastąpiła taka zmiana w polityce zakonu i decyzji samego św. Ignacego? Czy była ona wynikiem jedynie czystego pragmatyzmu?
Dlaczego Ignacego nazywa się dziś jednym z największych pedagogów nowożytnego chrześcijaństwa10? Jak zauważa wielu specjalistów od duchowości i pedagogiki ignacjańskiej (Joseph Thomas SJ, Vincent Joseph Dominuco SJ, Ludwik Grzebień SJ, Józef Augustyn SJ, Wacław Królikowski SJ,
Ewa Dybowska), istnieje pewna sekretna więź między pedagogią Ćwiczeń
duchowych a wychowaniem młodzieży.
Centralne miejsce zajmuje tutaj idea „pomagania duszom” oraz wzrostu człowieka. Zadaniem prawdziwego wychowania jest pomoc młodemu
człowiekowi w jego integralnym wzroście, wzroście we własnym człowieczeństwie. Także celem Ćwiczeń duchowych jest pomoc człowiekowi
w jego wzroście – wzroście duchowym. Dla założyciela Towarzystwa Jezusowego człowiek zdolny jest do tego, by wzrastać w swoim człowieczeństwie. Przekonanie to stanowi również myśl przewodnią Ćwiczeń duchowych, nawet jeśli nie jest ono wyrażone w formie jakiejś deklaracji czy
adnotacji. Wielokrotnie w Ćwiczeniach pojawia się łacińskie słowo magis,
które przetłumaczyć można jako „więcej”, „bardziej”, „lepiej”. Zdaniem
Williego Lamberta, słowo to powinno „być tłumaczone jako »dalej«: rośnij
dalej, kochaj bardziej, idź dalej. Pierwszym krokiem, ku któremu prowadzi
to »dalej«, jest krok wyjścia poza czysto egoistyczne zajęcie się samym sobą”11. Ignacjańskie magis mobilizowało jednocześnie jezuickich nauczycieli i formatorów „do sięgania po najlepsze dostępne środki oraz pomagania
swoim uczniom wydobyć z nich cały ich potencjał, tak by nie było wśród
jezuitów i absolwentów jezuickich szkół ludzi przeciętnych”12. Idea magis
zatem wyraża przekonanie św. Ignacego, że człowiek może się rozwijać
i wzrastać. Dla przykładu, w Fundamencie Ćwiczeń powiedziane jest m.in.,
że „trzeba pragnąć i wybierać jedynie to, co nam w i ę c e j pomaga do
celu, dla którego jesteśmy stworzeni” (ĆD 23). W medytacji o „grzechu
9

10

11

12

Por. Andrzej Paweł Bieś, „Jezuickie instytucje oświatowe na świecie”, w Pedagogika ignacjańska. Historia. Teoria. Praktyka, red. Anna Królikowska
(Kraków: Wydawnictwo WAM, 2010), 292.
Józef Augustyn, „Ćwiczenia duchowne jako podstawa pedagogiki ignacjańskiej”, w tamże, 16.
Por. Willi Lambert, Słownik duchowości ignacjańskiej (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2001), 15.
Wojciech Żmudziński, „Fundament ignacjańskiej pedagogiki”, w Pedagogika ignacjańska wobec wyzwań współczesnego humanizmu, red. Wit
Pasierbek (Kraków, Wydawnictwo WAM, 2008), 54.
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aniołów” Ignacy stwierdza, żeby przez to rozmyślanie „b a r d z i e j zawstydzić się i uniżyć” (ĆD 50), aby odwrócić się od grzechu i dehumanizacji, a wkroczyć na drogę właściwą, drogę ku pełnemu człowieczeństwu na
miarę Bożego powołania. W Rozmowie końcowej kontemplacji pierwszej
o wcieleniu założyciel zakonu jezuitów zachęca: „Prosić wedle wewnętrznego odczucia o to, co pomaga w i ę c e j do wstępowania w ślady i do
większego naśladowania Pana naszego tylko co wcielonego” (ĆD 109). Takich tekstów, w których występuje zasada magis, czyli w których mowa jest
o wstępowaniu na drogę wzrostu w człowieczeństwie, w całych Ćwiczeniach jest dużo więcej. Wrócimy jeszcze do nich w dalszej części artykułu.
Wyrażają one głębokie przekonanie św. Ignacego, że każdy człowiek może
wzrastać i postępować ku pełni swego człowieczeństwa na miarę Bożego
powołania. Jest to proces, który trwa przez całe życie. Istotne dla Ignacego
jest to, by nie zatrzymywać się na tej drodze, lecz „przynosić owoce znamienite i bardzo miłe Bogu, Panu naszemu” (ĆD 174). Tę wiarę w człowieka, wiarę w możliwość postępu i wzrostu, powinni mieć zarówno dający,
jak i odprawiający rekolekcje. Idea wzrostu w Ćwiczeniach opiera się nie na
woluntaryzmie, lecz na zaufaniu w zbawcze działanie Boga, gdyż najważniejszym działającym w rekolekcjach jest najpierw sam Pan Bóg, a później
rekolektant oraz dający rekolekcje13.
W tym sensie można twierdzić – co czynią wspomniane wyżej dokumenty dotyczące pedagogiki ignacjańskiej – że pedagogia Ćwiczeń duchowych stanowi fundament i inspirację pedagogiki ignacjańskiej. Widoczne
jest to na poziomie metod pedagogicznych, jakie dostrzec możemy w tzw.
Adnotacjach do Ćwiczeń duchowych. Ale obecne jest to także na poziomie celów i treści poszczególnych tygodni Ćwiczeń. Różnice między zadaniem wychowania młodzieży a konkretnymi celami Ćwiczeń duchowych są
oczywiste. Jednak możliwe jest przełożenie nie tylko niektórych metod, ale
także celów i treści Ćwiczeń z poziomu duchowości na poziom pedagogiki.
Tego w tym studium będziemy szukać.
Choć Ćwiczenia duchowe, jak sama nazwa wskazuje, odnoszą się
do rzeczywistości duchowej, czyli tego, co w człowieku jest najbardziej
intymne i wewnętrzne, i co dotyczy jego relacji z Bogiem, to jednak formacja i pedagogia zawarta w Ćwiczeniach obejmuje wszystkie aspekty
i wymiary ludzkiego życia. Jej celem jest uporządkowanie życia, nakierowanie go na służbę Bogu Stwórcy oraz przygotowanie rekolektanta do
podjęcia w wolności decyzji dotyczącej sensu jego całego życia zgodnie
13

Krzysztof Dyrek, „Dający Ćwiczenia (ĆD 6-17)”, w Podstawy ignacjańskiego kierownictwa duchowego. Wokół Adnotacji do Ćwiczeń duchowych
św. Ignacego Loyoli, red. Wacław Królikowski (Kraków: Wydawnictwo
WAM, 2016), 139.
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w wolą Boga, czyli tzw. wyboru. Celem Ćwiczeń jest pomoc odprawiającej je osobie we wzroście ku pełni wolności w duchu chrześcijańskiej
wizji człowieka. Powiedziane jest to wyraźnie już w pierwszym numerze
Ćwiczeń, gdzie Ignacy wyjaśnia, że termin „ćwiczenia duchowe” dotyczy
rzeczywistości duszy człowieka i wyjaśnia go przez analogię do ćwiczeń
cielesnych (por. ĆD 1). W tym sensie cele pedagogii Ćwiczeń duchowych św. Ignacego i pedagogiki jako takiej zajmującej się wychowaniem
młodzieży dokładnie się nie pokrywają. Jednak pierwsza stanowić może
źródło i inspirację dla drugiej. Wspólnym bowiem celem jest pomaganie
w integralnym wzroście człowieka, w jego człowieczeństwie, osobistym
rozwoju i zaangażowaniu w świecie. A  drogą do realizacji tego celu są
szeroko rozumiane ćwiczenia, nie tylko cielesne i intelektualne, ale także
duchowe.
Mimo że wskazania zawarte w Ćwiczeniach duchowych mają charakter religijny i dość ogólny, dla pedagogów – zwłaszcza dzielących chrześcijańską wizję człowieka i wychowania – mogą stanowić cenną inspirację,
która będzie wymagała twórczego przełożenia na płaszczyznę wychowania. Tego właśnie dokonano w XVI w. we wspomnianym Ratio studiorum
(1599), a w XX w. w dokumentach Charakterystyczne cechy jezuickiego
wychowania (1986) i Pedagogia ignacjańska, Podejście praktyczne (1993).
Ponadto, pamiętać należy, że „tekst Ćwiczeń przeznaczony jest najpierw
nie dla osób, którzy je mają odprawiać, ale raczej dla kierowników duchowych, którzy mają ich udzielać”14. Ćwiczenia duchowe św. Ignacego Loyoli
są inspiracją dla pedagogiki, ponieważ zawierają pewną koncepcję człowieka, czyli antropologię, w której jasno określony jest cel życia człowieka;
wskazane są siły, jakim człowiek na drodze swego życia jest nieustannie
poddawany, oraz zaproponowane są środki wzrostu w integralnym człowieczeństwie na miarę wyznaczonego celu.

1. Dynamika Ćwiczeń duchowych – ogólny kontekst, cel
i treść Adnotacji do Ćwiczeń duchowych
W Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego Loyoli wyróżnić można
pięć zasadniczych części. „Pierwsza to tak zwane Adnotacje, czyli Uwagi wstępne do Ćwiczeń. Druga to Fundament Ćwiczeń duchowych, trzecią
część stanowią tak zwane cztery tygodnie Ćwiczeń duchowych, czwartą –
Kontemplacja dla uzyskania miłości, a piątą różne reguły i uwagi związane
14

Józef Augustyn, „Wstęp”, w Duchowy rozwój. Dynamika Ćwiczeń
Duchowych św. Ignacego Loyoli, red. Wacław Królikowski (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2013), 7.
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zarówno z czasem rekolekcji, jak i poza nim”15. W naszym omówieniu dynamiki Ćwiczeń duchowych, celem uchwycenia zawartej w nich pedagogii
integralnej, podążymy w ten sposób wytyczonym przez W. Królikowskiego, jednego z najlepszych w Polsce znawców Ćwiczeń duchowych, tropem.
Święty Ignacy wyjaśnia, że Adnotacje to „uwagi wstępne [służące] do
zdobycia pewnego zrozumienia Ćwiczeń duchownych (…) i pomocne tak
temu, który ich udziela, jak i temu, który je odprawia” (ĆD 1). Jak tłumaczy
J. Augustyn, Adnotacje stanowią „swoisty komentarz, który określa istotę
całych Ćwiczeń, ich cel, warunki, które winien spełniać kandydat do odprawiania Ćwiczeń, sposób postępowania dającego Ćwiczenia wobec tego, który je odprawia, oraz sposoby adaptacji Ćwiczeń do różnych warunków”16.
Schematycznie rzecz ujmując, można powiedzieć, że Adnotacje odnoszą
się do „natury i celu całych Ćwiczeń duchowych (por. ĆD 1); ogólnego sposobu postępowania w czasie Ćwiczeń (por. ĆD 2-3); poszczególnych części Ćwiczeń i czasu ich trwania (por. ĆD 4); podstawowych predyspozycji
oczekiwanych od rekolektanta (por. ĆD 5); sposobu zachowania dającego
Ćwiczenia wobec odprawiającego je, a zwłaszcza w momentach intensywnego pocieszenia duchowego i silnego strapienia duchowego przeżywanego
przez rekolektanta (por. ĆD 6-17) oraz sposobu dostosowania Ćwiczeń do
różnych rekolektantów (por. ĆD 18-20)”17. Warto, choć pokrótce, przyjrzeć
się tym tematom, tak jak przedstawione są one przez założyciela Towarzystwa Jezusowego w kontekście rekolekcji ignacjańskich. Ważne jest to
chociażby z tego względu, że powstałe pod koniec XX w. dokumenty dotyczące pedagogiki ignacjańskiej – Charakterystyczne cechy jezuickiego
wychowania oraz Pedagogia ignacjańska. Podejście praktyczne – bardzo
mocno nawiązują do Adnotacji Ćwiczeń duchowych i z nich czerpią inspirację do określenia istotnych cech pedagogiki ignacjańskiej.
Jak czytamy już na samym wstępie do Adnotacji, są to „uwagi wstępne [służące] do zdobycia pewnego zrozumienia Ćwiczeń Duchowych, które
tu następują, i pomocne tak temu, który ich udziela, jak i temu, który je odprawia” (ĆD 1). Jak zauważa W. Królikowski, Adnotacje mają „podwójny
cel: teoretyczny – służący zrozumieniu Ćwiczeń duchowych, i praktyczny
– zmierzający do niesienia pomocy zarówno temu, kto Ćwiczeń udziela, jak

15

16

17

Wacław Królikowski, „Ogólny kontekst i cel Adnotacji do Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli”, w Podstawy ignacjańskiego kierownictwa
duchowego, 19.
Józef Augustyn, „Ogólna wizja Adnotacji”, w Wokół Adnotacji do Ćwiczeń.
Duchowość Ignacjańska (Czechowice-Dziedzice, 1987), 7.
Wacław Królikowski, „Ogólny kontekst i cel Adnotacji do Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli”, 23.
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i temu, kto je otrzymuje”18. Adnotacje 1, 20, 5 oraz 4 mają pomóc odprawiającemu Ćwiczenia duchowe we wstępnym ich zrozumieniu. Dlatego przedstawia się je przed rozpoczęciem Fundamentu19. W Adnotacji 1 św. Ignacy opisuje, czym Ćwiczenia duchowe są: „Pod tym mianem »Ćwiczenia
Duchowne« rozumie się wszelki sposób odprawiania rachunku sumienia,
rozmyślania, kontemplacji, modlitwy ustnej i myślnej i inne działania duchowne, jak o tym będzie dalej mowa. Albowiem jak przechadzka, marsz
i bieg są ćwiczeniami cielesnymi, tak podobnie ćwiczeniami duchownymi nazywa się wszelkie sposoby przygotowania i usposobienia duszy do
usunięcia wszystkich uczuć nieuporządkowanych, a po ich usunięciu – do
szukania i znalezienia woli Bożej w takim uporządkowaniu swego życia,
żeby służyło dla dobra i zbawienia duszy” (ĆD 1).
Jak odnotowuje Eugeniusz Jędrzej, przez porównanie Ćwiczeń duchowych do ćwiczeń cielesnych „św. Ignacy daleki jest od woluntaryzmu”20.
Święty pragnie raczej w ten sposób pokazać, że podobnie jak w ćwiczeniach cielesnych, także w ćwiczeniach duchowych można mówić o przygotowaniu się i pracy, które w tym przypadku polegają na otwarciu się rekolektanta na działanie łaski Bożej, oraz o wzroście, który w tym przypadku
ma wymiar procesu duchowego i polega na współpracy (cooperatio) z łaską
Bożą. „Wydaje się – pisze E. Jędrzej – że owa stopniowość (progres, proces)
jest czymś charakterystycznym dla pedagogii Ćwiczeń duchowych”21.
W Adnotacji 21 Ignacy dodaje, że służą one „do przezwyciężenia samego siebie i do uporządkowania swego życia – bez kierowania się jakimkolwiek przywiązaniem, które byłoby nieuporządkowane” (ĆD 21). Chodzi
tu przede wszystkim o uporządkowanie uczuć rekolektanta. To właśnie jest
jeden z istotnych celów Ćwiczeń i tego, co nazywamy ich pedagogią. Dlatego tak ważną rolę mają proponowane w trakcie pierwszego i drugiego
tygodnia Reguły o rozeznawaniu duchów (por. ĆD 313-344), które zostaną
omówione w dalszej części artykułu.
Z Adnotacji wstępnych pomagających dobremu zrozumieniu istoty
Ćwiczeń duchowych warta odnotowania jest jeszcze Adnotacja 5, w której założyciel Towarzystwa Jezusowego pisze: „Temu, który przyjmuje
i odprawia Ćwiczenia, wielce pomoże, jeśli wejdzie w nie wielkodusznie
18

19

20
21

Tenże, „Kierownictwo duchowe według Adnotacji do Ćwiczeń duchowych
św. Ignacego Loyoli”, w Kierownictwo duchowe według św. Ignacego Loyoli,
red. Wacław Królikowski, (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2013), 122.
Eugeniusz Jędrzej, „Natura i cel do Ćwiczeń duchowych według Adnotacji
1 i numeru 21 Ćwiczeń duchowych”, w Podstawy ignacjańskiego kierownictwa duchowego, 49-50.
Tamże, 55.
Tamże, 56.
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i z hojnością względem swego Stwórcy i Pana i złoży mu w ofierze całą swą
wolę i wolność, aby Boski jego Majestat tak jego osobą, jak i wszystkim, co
posiada, posługiwał się wedle najświętszej woli swojej” (ĆD 5). Ta postawa
serca, określona jako wielkoduszne i hojne zaangażowanie się rekolektanta
w Ćwiczenia duchowe, to kolejny istotny element tego, co możemy nazwać
pedagogią Ćwiczeń. Jako komentarz przychodzi na myśl popularne w Polsce dictum: „Z niewolnika nie ma robotnika”. Chodzi o ideę osobistego
zaangażowania w to, co się robi. Tu również znajdujemy się na poziomie
uczuć, a dokładniej tego, co Ignacy nazywa afecction. Niektórzy tłumaczą to słowo na język polski jako „uczucie” albo „przywiązanie”. Zdaniem
E. Jędrzeja, najwłaściwszym słowem byłaby „pasja”. „Pasja – wyjaśnia – rozumiana jako »miłosne przywiązanie« do czegoś; innymi słowy, jeśli mam
pasję, to wchodzę w relację czy też działanie z sercem i energią. Oczywiście zdarza się, że pasja czy pasje są nieuporządkowane. I właściwym celem
Ćwiczeń jest ich uporządkowanie!”22. Propozycja E. Jędrzeja ma ten atut,
że na płaszczyźnie pedagogiki słowa „pasja – pasje” są bardziej adekwatne
aniżeli „uczucie” czy „przywiązanie”. Celem Ćwiczeń duchowych jest, by
pasją rekolektanta stał się Jezus Chrystus i pełnienie woli Bożej. Jak zauważa Tadeusz Hajduk, oddajemy Bogu wolę i wolność nie po to, by być
woluntarystami, „lecz by starać się realizować poznawaną wolę Boga”23.
Ta podstawowa predyspozycja opisana w Adnotacji 5 winna charakteryzować postawę rekolektanta na wszystkich etapach Ćwiczeń duchowych24.
W Adnotacji 4, która również ma pomóc rekolektantowi we wstępnym zrozumieniu dynamiki Ćwiczeń, św. Ignacy podaje ogólną strukturę
czterech tygodni. Pisze: „Na odprawienie Ćwiczeń, które tu następują, przeznacza się cztery tygodnie, odpowiadające podziałowi Ćwiczeń na cztery
części. Część pierwsza mianowicie jest rozważaniem i kontemplowaniem
o grzechach; część druga jest o życiu Chrystusa Pana naszego aż do Niedzieli Palmowej włącznie; część trzecia o Męce Chrystusa Pana naszego;
czwarta wreszcie o Zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu, z dodaniem
trzech sposobów modlitwy” (ĆD 4). Cele i treści poszczególnych tygodni
zostaną omówione w dalszej części artykułu. W tym miejscu warto odnotować, że według założyciela Towarzystwa Jezusowego nie wszyscy nadają
się do odprawienia całych trzydziestodniowych Ćwiczeń duchowych. Pisze
o tym w Adnotacji 18 (por. ĆD 18). To samo, ale w sposób jeszcze bardziej
jednoznaczny, powiedziane jest w Konstytucjach Towarzystwa Jezusowego. Ignacy oświadcza tam: „Ogólnie mówiąc, trzeba przekazywać tylko to,
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co się odnosi do pierwszego tygodnia. W całości należy je podawać tylko
niewielu ludziom lub takim, którzy chcą zastanowić się nad wyborem życia”25. Obecną tu ideę „rozeznania”, jakie powinien mieć dający Ćwiczenia,
łatwo przenieść można na poziom wychowania dzieci i młodzieży i odnieść
ją do nauczyciela i wychowawcy.
Powiedzieliśmy, że Adnotacje, podobnie zresztą jak całe Ćwiczenia,
skierowane są przede wszystkim do dającego rekolekcje i mają mu służyć
pomocą w udzielaniu rekolekcji ignacjańskich. „Chociaż rola dającego
w przebiegu Ćwiczeń (…) jest trzecioplanowa, to jednak – zauważa Krzysztof Dyrek – św. Ignacy i różne Dyrektywa przyznają mu wielką odpowiedzialność i rolę do spełnienia”26. Przede wszystkim musi on mieć większą
niż przeciętna znajomość Ćwiczeń duchownych oraz znać ich dynamikę
– i to nie tylko teoretycznie, ale także praktycznie, najlepiej przez osobiste
odprawienie rekolekcji trzydziestodniowych.
Pisząc o dającym Ćwiczenia, w Adnotacji 2 św. Ignacy stwierdza:
„Ten, co drugiemu podaje sposób i plan rozmyślania i kontemplacji, powinien opowiedzieć mu wiernie historię danej kontemplacji czy rozmyślania,
przechodząc tylko od punktu do punktu z krótkim treściwym objaśnieniem” (ĆD 2). Jak zauważa Tomasz Oleniacz, „»Sposób i plan« – te dwa słowa są kluczowe dla całych rekolekcji i od ich rozumienia zależy wszystko,
gdyż udzielanie Ćwiczeń zakłada rozeznanie: w jaki sposób daną materię
podać konkretnemu rekolektantowi? Mówiąc inaczej, modo y orden zawsze
musi być podporządkowane celowi rekolekcji, jaki chce się osiągnąć. (…)
Kierownik koniecznie musi wiedzieć, «dokąd ma dojść z tym, który je odprawia, i gdzie musi się zatrzymać»”27. Dający Ćwiczenia musi być doskonałym pedagogiem mającym umiejętność rozeznania. Z jednej strony, jego
rola, jak o tym mowa w Adnotacji 18, polega na dyskretnym towarzyszeniu.
Z drugiej strony, polega ona na prowadzeniu: na podawaniu rekolektantowi
treści do medytacji i kontemplacji, i to w taki sposób, by przyczyniły się
do jego wzrostu duchowego. Z jednej strony, dający Ćwiczenia, jako praw25
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Konstytucje Towarzystwa Jezusowego wraz z przypisami Kongregacji
Generalnej XXXIV oraz Normy Uzupełniające zatwierdzone przez tę samą
Kongregację, nr 409. Więcej na temat Adnotacji 18 zob. Dariusz Wiśniewski,
„Sztuka dostosowania Ćwiczeń duchowych do rekolektanta według Adnotacji (ĆD 18-20)”, w Podstawy ignacjańskiego kierownictwa duchowego,
179-190.
Krzysztof Dyrek, „Dający Ćwiczenia (ĆD 6-17)”, w tamże, 139. Na ten sam
temat zob. Mieczysław Bednarz, „Jakim człowiekiem ma być w świetle
Adnotacji dający Ćwiczenia duchowne?” w tamże, 159-169.
Tomasz Oleniacz, „Ogólny sposób postępowania w czasie Ćwiczeń
duchowych (ĆD 2-3)”, w tamże, 96.
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dziwy pedagog, musi wykazywać się doskonałą znajomości materiału do
przekazania oraz wiernością wobec wskazań metodologicznych; z drugiej
zaś strony musi być człowiekiem elastycznym, umiejącym wyjść naprzeciw dyspozycjom i potrzebom rekolektanta. Bardzo trafnie ujął to T. Oleniacz, dlatego warto zacytować dłuższy passus z jego artykułu: „W książeczce Ćwiczeń św. Ignacy podaje wiele norm związanych z prawidłowym
przebiegiem rekolekcji. Lecz konkretne zastosowanie ich do każdego rekolektanta, w zależności od jego stanów wewnętrznych, pozostawia roztropności kierownika. Dlatego, aby udzielić Ćwiczeń i pomagać w dojściu do
wszystkich owoców, które można w nich uzyskać, prowadzący musi znać
treść książeczki w sposób bardziej niż przeciętny. Musi znać mechanizm
i siłę poszczególnych medytacji i kontemplacji, Adnotacji i Addycji, uwag,
wstępów itd. Musi też znać cel i owoc każdego z ćwiczeń, jak również ich
wewnętrzne powiązania i zależności oraz, w jaki sposób każde z nich jest
wkomponowane w dynamikę całości”28. Słowem, dający Ćwiczenia duchowe musi być dobrym pedagogiem, a to zakłada zarówno doskonałą znajomość ich treści i celów, jak i pedagogiczną umiejętność ich przekazywania
rekolektantowi, biorąc pod uwagę wszystkie jego uwarunkowania.
Ważna informacja – zarówno dla dającego rekolekcje, jak i dla samego rekolektanta – zawarta jest w Adnotacji 2, mówiąca, że „nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadowala
i nasyca duszę” (ĆD 2). Jest to kolejna istotna charakterystyka pedagogii Ćwiczeń duchowych. Wielu nauczycieli nastawionych jest wyłącznie
na przekazywanie treści i nauczanie. W tym kontekście powyższe słowa
św. Ignacego wskazują zupełnie inną perspektywę nauczania i wychowania. Oczywiście wskazania Ignacego odnoszą się do modlitwy. Ćwiczenia duchowe są przede wszystkim szkołą modlitwy. Jednak ich wartość
pedagogiczna zdecydowanie przekracza rzeczywistość samej duchowości.
Adnotacja 2 często przytaczana jest w dniu rozpoczęcia rekolekcji i ma za
zadanie „uświadomić rekolektantowi to, że to on (…) jest głównym odpowiedzialnym za owocne przeżycie tego czasu (…). Innymi słowy: o tyle
lepsze, skuteczniejsze i bardziej ignacjańskiej są rekolekcje, o ile większa
jest aktywność odprawiającego je”29. Wszystkie podręczniki do pedagogiki
mówią dokładnie to samo w odniesieniu do pracy ucznia.
Kolejna genialna intuicja pedagogiczna w Adnotacji 2 zawarta jest
w słowach „czuć i smakować – sentir y gustar”. Ignacy zachęca w niej
rekolektanta, by na modlitwie „poczuł i zasmakował” w treściach, które
rozważa i kontempluje. Raz jeszcze, celem Ćwiczeń nie jest zdobywanie
wiedzy religijnej – takową można nabyć studiując teologię – ale jest nim
28
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Tamże, 101.
Tamże, 90.
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doświadczanie żywej obecności Boga. Celem jest wychowywanie w szkole uczuć. Owszem, treści rozważanych medytacji i kontemplacji są również istotne. Ignacy przez lata je uzupełniał. Jednak celem ich rozważania
jest przede wszystkim uczucie (afecto). „Nie chodzi o to, by nie doceniać
aktywności rozumu: w końcu jest on niezastąpioną bazą i szkieletem dla
afektywności. Jednak wszyscy autorzy Dyrektoriów, kiedy mówią o celu
Ćwiczeń, podkreślają większą wartość uczucia, odczuwania i nalegają, by
zamiast zwiększać procesy myślowe, zadbać bardziej o wzmocnienie procesów uczuciowych, afektywnych”30. Jeśli bowiem jednym z zasadniczych
celów Ćwiczeń jest dokonanie wyboru Boga i naśladowanie Jezusa Chrystusa, to taki wybór nigdy nie dokonuje się jedynie na poziomie rozumu,
ale przede wszystkim podejmowany jest na poziomie serca, czyli właściwie
rozumianej afektywności.
Przejdźmy teraz do samej treści Ćwiczeń duchowych, zwracając uwagę na dynamikę i pedagogię poszczególnych tygodni.

2. Fundament Ćwiczeń duchowych
Fundament stanowi podstawę teologiczną, antropologiczną, etyczną
i duchową całych Ćwiczeń duchowych św. Ignacego. Choć w książeczce
Ćwiczeń jest on pierwszą medytacją pierwszego tygodnia, to jednocześnie
jest „swoistą bramą, a zarazem syntezą całych Ćwiczeń duchowych (…).
Prawda zawarta w Fundamencie, zachowując swoją odrębność, wpływa na
całe Ćwiczenia, pojawiając się na różnych etapach, aż do punktu zwieńczającego całe Ćwiczenia duchowe, którym jest Kontemplacja do uzyskania
miłości (por. ĆD 46, 98, 169, 177, 179, 189, 233)”31.
W Fundamencie wyszczególnić można dwie części32: pierwsza odnosi się do zasadniczego celu życia człowieka, celu innych stworzeń oraz
właściwego sposobu korzystania z nich; druga część wskazuje na właściwe
dyspozycje, jakie człowiek winien posiadać, aby wskazany cel osiągnąć. Są
nimi: tzw. święta obojętność, czyli stan wewnętrznej równowagi duchowej,
oraz postawa magis. Oto tekst Fundamentu nazywanego również „Zasadą
pierwszą i podstawową”: „Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana
naszego, chwalił, czcił i jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne
zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały
do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony. Z tego wynika, że człowiek ma korzystać z nich w całej tej mierze, w jakiej mu one pomagają do
30
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Tamże, 92.
Wacław Królikowski, Rozwój duchowy. Dynamika Ćwiczeń duchowych
św. Ignacego Loyoli (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2013), 14.
Tamże, 19-30.
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jego celu, a znów w całej tej mierze winien się od nich uwalniać, w jakiej
mu są przeszkodą do tegoż celu.
I dlatego trzeba nam stać się ludźmi obojętnymi [nie robiącymi różnicy] w stosunku do wszystkich rzeczy stworzonych, w tym wszystkim, co
podlega wolności naszej wolnej woli, a nie jest jej zakazane [lub nakazane],
tak byśmy z naszej strony nie pragnęli więcej zdrowia niż choroby, bogactwa [więcej] niż ubóstwa, zaszczytów [więcej] niż wzgardy, życia długiego
[więcej] niż krótkiego, i podobnie we wszystkich innych rzeczach. Natomiast trzeba pragnąć i wybierać jedynie to, co nam więcej pomaga do celu,
dla którego jesteśmy stworzeni” (ĆD 23).
W ten sposób mamy nakreśloną konkretną antropologię. Jest to koncepcja teologiczna, głęboko ugruntowana w biblijnej i chrześcijańskiej
wizji człowieka. Całe nauczanie Biblii oraz Tradycji Kościoła jednoznacznie stwierdza, że człowiek został stworzony przez Boga i że Bóg jest jego
ostatecznym celem. Ignacy nic nowego tu nie wnosi, ale w syntetycznej
formie ujmuje to, co stanowi istotę antropologii biblijnej i chrześcijańskiej:
„Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił
i jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją”. Jak pisze Tadeusz Kotlewski,
„św. Ignacy patrzy na człowieka z perspektywy Boga i ukazuje go w relacji do Boga”33. Zasadnicze ukierunkowanie życia człowieka winno zatem
być na Boga Stwórcę, Dawcę wszelkiego życia. Człowiek ma za zadanie
Boga, swego Stwórcę, chwalić, czcić i służyć Mu, przez co osiągnie życie
wieczne. Począwszy od drugiego tygodnia ukazane zostaje rekolektantowi,
że drogą realizacji tego zadania jest więź z Jezusem Chrystusem i naśladowanie Go. W Fundamencie natomiast mowa jest o Bogu Stwórcy. „Według
Ignacego, Bóg jest przede wszystkim Stworzycielem i Panem, a człowiek
stworzeniem”34. W tym sensie tak zarysowana perspektywa może być także akceptowalna przez wyznawców innych religii, którzy również wyznają
wiarę w Boga Stwórcę i życie wieczne (np. judaizm i islam).
Przedstawiona w pierwszej części Fundamentu wizja świata jest wizją
pozytywną. Świat zasadniczo jest dobry. Czytamy o tym w Księdze Rodzaju w opowiadaniu o stworzeniu świata: „A Bóg widział, że wszystko, co
uczynił, było bardzo dobre” (Rdz 1,31). Tak samo świat postrzegał św. Ignacy. Jego duchowość i wyrosła na niej pedagogika ignacjańska nie odwracają
się od świata, ale cechują się pozytywnym spojrzeniem na niego. Stworzony przez Boga i dany człowiekowi, by z niego korzystał, świat nigdy
jednak nie jest celem samym w sobie, ale jedynie środkiem do osiągnięcia
celu. Z tego bierze się obecna również w pierwszej części Fundamentu tzw.
33
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Tadeusz Kotlewski, Z sercem hojnym i rozpalonym miłością. O mistyce
ignacjańskiej (Warszawa: Wydawnictwo Rhetos, 2005), 129.
Tamże, 132.
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zasada tantum quantum („o tyle, o ile”), która mówi, że człowiek winien
korzystać z dobrodziejstw stworzonego świata o t y l e , o i l e pomagają
mu one w osiągnięciu jego ostatecznego celu, i powinien się od nich uwalniać o t y l e , o i l e są mu one przeszkodą w osiągnieciu tegoż celu.
W tym też wyraża się postawa tzw. świętej obojętności, która nie oznacza
apatyczności, braku zainteresowania światem i ludzkich uczuć, ale określa
zdroworozsądkowy dystans do rzeczywistości tego świata, który na płaszczyźnie duchowej oznacza wewnętrzną równowagę duchową.
Wspomnieliśmy o idei magis. Idea ta pojawia się już w Fundamencie
Ćwiczeń, kiedy Ignacy oświadcza, że należy „pragnąć i wybierać jedynie
to, co nam w i ę c e j pomaga do celu, dla którego jesteśmy stworzeni”. Należy ona do centralnych pojęć określających cechy duchowości i pedagogiki
ignacjańskiej. Odnajdziemy ją również przy okazji omawiania jezuickich
dokumentów poświęconych pedagogice ignacjańskiej. Pamiętać jednak należy, że jej źródło znajduje się Ćwiczeniach duchowych i dotyczy przede
wszystkim duchowego wymiaru człowieka.
Jak pisze W. Królikowski: „Gruntowne przygotowanie się rekolektanta do wejścia na drogę rozwoju duchowego proponowanego w Ćwiczeniach,
rozpoczyna się od fundamentalnego otwarcia się na Boga Stwórcę, Dawcę
wszelkiego życia”35. Na drodze wzrostu duchowego człowieka – co następnie może być przełożone na wychowanie – wszystko zaczyna się od określenia właściwego celu. Nie można wzrastać duchowo, gdy nie wiadomo,
ku czemu mamy zmierzać. Fundament nazywany jest „zasadą pierwszą
i podstawową”, ponieważ w samym punkcie wyjścia Ćwiczeń duchowych
nakreślony zostaje cel życia człowieka oraz wskazane są podstawowe dyspozycje, które pomagają w jego realizacji. Tak określony cel stopniowo, na
zasadzie spirali, realizowany jest przez kolejne medytacje i kontemplacje
czterech tygodni Ćwiczeń.

3. Dynamika czterech tygodni Ćwiczeń duchowych
Pisząc na temat Ćwiczeń duchowych, hiszpański jezuita, Florencio
Segura, stwierdza, że opierają się one na trzech głównych medytacjach:
na Fundamencie (por. ĆD 23), czyli wizji antropologicznej, na Medytacji
o Królestwie (por. ĆD 91-94), czyli wizji chrystologicznej, i na Kontemplacji pomocnej do uzyskania miłości (por. ĆD 234), czyli wizji całościowej.
„Te trzy podstawowe medytacje – pisze – są ze sobą powiązane i dopełniają
się wzajemnie, koncentrując się na ośmiu wielkich problemach Ćwiczeń
ignacjańskich: św. Ignacy stawia rekolektanta wobec prawdy dotyczącej jego jako stworzenia, które powinno służyć i wybierać (Fundament),
35

Królikowski, Rozwój duchowy, 28.
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a także wobec kłamstwa, które zaprzecza wizji antropologicznej (medytacja o grzechu i grzechach własnych). Ponadto wskazuje on rekolektantowi
drogę, jaką powinien podążać, a którą jest Chrystus (medytacja o Królestwie). Pobudza uczuciowość, ukazuje służbę i wybór z Fundamentu, jako
służbę i wybór Chrystusa (medytacja o dwóch sztandarach – ĆD 136-148;
o trzech – ĆD 149-168; i o trzech stopniach pokory – ĆD 164-168), oczyszczone i wypróbowane przez ból i radość (medytacja o Męce – ĆD 190-209
i Zmartwychwstaniu – ĆD 218-229). Wreszcie w »Kontemplacji pomocnej do uzyskania miłości« służba stworzenia wobec Stwórcy przeradza się
w komunikację pomiędzy dwoma przyjaciółmi, a wybór staje się odpowiedzią na miłość z racji dóbr otrzymanych: »Ty mi to wszystko dałeś – Tobie
to, Panie, oddaję«”36.
Zasadniczą metodą przez cały okres czterech tygodni Ćwiczeń są
różne sposoby modlitwy. Dwie podstawowe formy to: medytacja, czyli
rozmyślanie z zastosowaniem pamięci, woli i rozumu; oraz kontemplacja
z zastosowaniem zmysłów. Mowa też jest o modlitwie ustnej oraz o codziennym rachunku sumienia. Podstawową pomocą w każdej formie modlitwy jest słowo Boże. Jak słusznie zauważa W. Królikowski, według św.
Ignacego doświadczenie Pana Boga w medytacji czy w kontemplacji winno
mieć charakter osobowego z Nim spotkania, a nie spotkania z jakąś ideą
o Nim. „Aby te duchowe doświadczenia jeszcze bardziej umocnić i pogłębić, powinno się do nich powracać. Dlatego św. Ignacy poleca tak zwane
medytacje powtórkowe. Ich celem jest nie tylko zwykłe powtórzenie treści
poprzedniej modlitwy, ale odwołanie się do tych treści, które bardziej rozpalały nasze serce. W ten sposób Pan Bóg coraz bardziej będzie się udzielać »swojej pobożnej duszy, ogarniając ją swoją miłością i chwałą i usposabiając ją do wybrania drogi, na której będzie Mu mogła lepiej służyć
w przyszłości« (ĆD 15)”37. W medytacjach i kontemplacjach ignacjańskich
nie chodzi bowiem o zdobywanie wiedzy, ale o pogłębianie doświadczenia
Boga, czyli osobistego z Nim spotkania. Jeśli jest mowa o poznaniu, to
bardziej chodzi tu o „poznanie sercem”, w biblijnym rozumieniu tego określenia, aniżeli o czysto zewnętrzne poznanie intelektem. Dlatego tak istotna
jest rola powtórzeń. Jak zostało to powiedziane, chodzi w nich o umocnienie i pogłębienie duchowego doświadczenia, czyli o „smakowanie i czucie”
(sentir y gustar), jak pisze św. Ignacy w Adnotacji 2 (por. ĆD 2). Przejdźmy
teraz do krótkiego omówienia celów i treści poszczególnych tygodni.
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Florencio Segura, Dotyk Jezusa. Ośmiodniowe Ćwiczenia Duchowe według
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Jeśli celem Fundamentu, będącego pierwszą medytacją pierwszego tygodnia a zarazem syntezą całych Ćwiczeń, jest ukazanie sensu i ostatecznego celu życia człowieka, jakim jest służba Bogu i zbawienie własnej duszy, to celem pozostałych ćwiczeń pierwszego tygodnia jest uświadomienie
rekolektantowi jego grzeszności oraz okazanego mu w Jezusie Chrystusie
miłosierdzia Bożego. Dlatego też do treści pierwszego tygodnia, obok Fundamentu oraz pięciu rozmyślań o grzechu i ich powtórek (por. ĆD 45-71),
zalicza się wskazówki dotyczące rachunku sumienia szczegółowego
i ogólnego (por. ĆD 24-43) oraz spowiedzi generalnej i komunii świętej
(por. ĆD 44).
Jak zauważa T. Kotlewski, „ignacjańska teologia grzechu jest zakorzeniona w Biblii”38. Głównym celem wszystkich medytacji o grzechu
jest „zawstydzenie się i zmieszanie” rekolektanta (ĆD 50). Chodzi o to, by
znajdując się w obliczu Boga, rekolektant stanął w prawdzie wobec siebie.
Częścią tej prawdy jest to, że jest on grzesznikiem i że jeden grzech ciężki
wystarczyłby, by nie osiągnął ostatecznego celu swego życia, jakim jest
zbawienie. Nie chodzi tu o pesymistyczną, ale o realistyczną wizję człowieka. Dlatego św. Ignacy zaleca, aby w tych medytacjach, pełnych ładunku emocjonalnego, unikać dwóch skrajności: jedną będzie zachowanie
obronne negujące swoją grzeszność; drugą – chorobliwe poczucie winy, lęk
i depresja. Ostatecznie chodzi bowiem o doświadczenie bycia kochanym
przez Pana Boga mimo naszej grzeszności. Wyrażone jest to zwłaszcza
w tzw. rozmowie pod krzyżem Chrystusa. Ignacy zachęca rekolektanta,
aby wyobraził sobie Chrystusa wiszącego na krzyżu i z Nim rozmawiał
o tym, że On, będąc Stwórcą, stał się człowiekiem i umarł na krzyżu za
moje grzechy. Następnie rekolektant ma pytać siebie: „Co uczyniłem dla
Chrystusa? Co czynię dla Chrystusa? Co powinienem uczynić dla Chrystusa?” (ĆD 53). Ujmując syntetycznie treści i cele pierwszego tygodnia,
Królikowski oświadcza, że „owocem pierwszego tygodnia Ćwiczeń jest
przede wszystkim doświadczenie miłości miłosiernej Ojca, a więc lepsze
poznanie samego siebie, własnego nieuporządkowania, zwłaszcza w sferze
uczuć; szczere zawstydzenie i zmieszanie z powodu takiego nieporządku,
odkrywanego jako grzech; oczyszczenie duszy uwieńczone dobrą spowiedzią (por. ĆD 32); głęboka przemiana wewnętrznego i zewnętrznego nieporządku (por. ĆD 63); oraz ugruntowanie się w cnotach (por. ĆD 327)”39.
W celu uchwycenia dynamiki pierwszego tygodnia Ćwiczeń wspomnieć należy jeszcze o Regułach o rozeznawaniu duchów (por. ĆD 313-327), które św. Ignacy przewiduje na ten czas odprawiania rekolekcji. Mają
bowiem one również charakter pedagogiczny wpisujący się w pedagogię
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integralną całych Ćwiczeń duchowych. Jak mówi sam święty, służą one do
„odczucia i rozeznania w pewnej mierze różnych poruszeń, które dzieją się
w duszy; dobrych, aby je przyjmować, złych zaś, aby je odrzucić” (ĆD 313).
Te „różne poruszenia” św. Ignacy nazywa pocieszeniami i strapieniami
duchowymi. W sferze życia duchowego pocieszenia i strapienia wynikają
z przeciwstawnego działania dobrego i złego ducha na człowieka. W języku
niereligijnym można by mówić o różnych siłach, jakim człowiek na swojej
drodze życia jest nieustannie poddawany. Nie zawsze jest tak, że owocem
działania dobrego ducha jest pocieszenie, a złego strapienie. Rzeczywistość jest bardziej skomplikowana, czego św. Ignacy doświadczył osobiście
podczas pobytu w Manresie. Zdarzyć się może, że działanie złego ducha
może być przez rekolektanta odebrane jako pocieszenie, np. kiedy zły duch
mówi mu, by nie podejmował walki ze swoim nałogiem, bo Bóg i tak jest
miłosierny, a na nasze nałogi nie zwraca uwagi. Ponieważ rozeznawanie
duchów jest istotnym rysem pedagogii Ćwiczeń duchowych i opartej na
niej pedagogiki ignacjańskiej, warto przytoczyć i skomentować najbardziej
podstawowe rozróżnienia, o jakich w tych regułach pisze założyciel Towarzystwa Jezusowego: „Reguła 1. Ludziom, którzy przechodzą od grzechu
śmiertelnego do grzechu śmiertelnego, nieprzyjaciel [szatan] ma przeważnie zwyczaj przedstawiać przyjemności zwodnicze i sprawia, że wyobrażają sobie rozkosze i przyjemności zmysłowe, aby ich tym bardziej utrzymać
i pogrążyć w ich wadach i grzechach. Duch zaś dobry w takich ludziach
stosuje sposób [działania] zgoła przeciwny, kłując ich i gryząc sumienia ich
przez prawo naturalnego sumienia” (ĆD 314).
„Reguła 2. U  tych zaś, co usilnie postępują w oczyszczaniu się ze
swoich grzechów a w służbie Boga, Pana naszego, wznoszą się od dobrego
do lepszego, rzecz ma się odwrotnie niż w regule pierwszej. Wtedy bowiem właściwością ducha złego jest gryźć, zasmucać i stawiać przeszkody,
niepokojąc fałszywymi racjami, aby przeszkodzić w [dalszym] postępie;
właściwością zaś ducha dobrego jest dawać odwagę i siły, pocieszenie, łzy,
natchnienia i odpocznienie, zmniejszając lub usuwając wszystkie przeszkody, aby [mogli] postępować naprzód w czynieniu dobrze” (ĆD 315).
Jak widać, św. Ignacy pisze o różnych działaniach ducha dobrego
i ducha złego w dwóch odmiennych sytuacjach życiowych człowieka wierzącego. Pierwszą jest sytuacja trwania w grzechu ciężkim; drugą – sytuacja postępu duchowego. W pierwszej sytuacji, gdy człowiek uwikłany jest
w grzech ciężki i nie czyni żadnego postępu duchowego, duch zły ukazuje
mu pozorne zalety takiego stanu; duch dobry natomiast niepokoi i powoduje wyrzuty sumienia po to, aby podjąć wysiłek naprawy swojej – z punktu
widzenia wiary – złej sytuacji. W sytuacji odwrotnej, to znaczy, kiedy człowiek wiary stara się czynić postępy na drodze życia duchowego, działania
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dobrego i złego ducha są z gruntu odmienne. Opisy tych sytuacji oraz sposobów działania dobrego ducha i złego ducha to swoista Boża pedagogia.
Jak odnotowuje T. Kotlewski, „cel, jaki sobie stawia Ignacy w rozeznawaniu duchowym, to odkrywanie woli Bożej, ukrytej w wewnętrznym poruszeniu duchów”40.
Podsumowując dynamikę i pedagogię pierwszego tygodnia, można
stwierdzić, że ich istotą jest idea wzrostu w człowieczeństwie na miarę
Bożego zamysłu. Po nakreśleniu w Fundamencie ostatecznego celu życia
człowieka, w kolejnych medytacjach pierwszego tygodnia rekolektant ma
stanąć przed sobą w prawdzie. Zarówno w medytacjach o grzechu, jak
i w Regułach o rozeznawaniu duchów przede wszystkim chodzi o to, by rekolektant uświadomił sobie swoją obecną sytuację, nie demonizując jej, ani
nie koloryzując. Stanięcie w prawdzie jest istotnym momentem, aby, ufając
w miłosierdzie Boże i Jego opatrzność, podejmować trud wzrostu, jaki proponują kolejne tygodnie Ćwiczeń duchowych. Jak zauważa W. Królikowski,
„celem ukrytym pierwszego tygodnia Ćwiczeń jest obudzenie pragnienia
u rekolektanta dokonania wielkich rzeczy dla Chrystusa (por. ĆD 53)”41.
Idea wzrostu, duchowego wzrostu w relacji do Chrystusa, obecna jest już
na tym etapie. W trakcie kolejnych trzech tygodni zostanie ona pogłębiona
i ugruntowana.
Celem drugiego tygodnia Ćwiczeń jest poznanie i pokochanie Jezusa
Chrystusa. Nie chodzi tylko o zewnętrzne poznanie na zasadzie zdobycia
wiedzy o Jezusie Chrystusie, ale o takie poznanie – „dogłębne poznanie”
– które ma charakter egzystencjalny i które prowadzi do pokochania Go
całym sercem. Powiedziane jest to wyraźnie w Kontemplacji o Wcieleniu,
gdzie we Wprowadzeniu 3 św. Ignacy pisze: „Prosić o to, czego chcę. Tutaj prosić o d o g ł ę b n e p o z n a n i e Pana, który dla mnie stał się
człowiekiem, abym Go w i ę c e j kochał i więcej szedł w Jego ślady”
(ĆD 104). Idea magis obecna już Fundamencie tutaj związana jest z osobistą relacją do Jezusa Chrystusa. U  początku drugiego tygodnia mamy
więc do czynienia z pogłębieniem tego, co nakreślone zostało na samym
początku Ćwiczeń w Fundamencie. W Fundamencie św. Ignacy określił cel
życia człowieka: chwalić, czcić i służyć Bogu oraz zbawić duszę swoją.
Obecnie, na początku drugiego tygodnia, pokazuje, w jaki sposób ten cel
osiągnąć: naśladując Jezusa Chrystusa. Jak pisze W. Królikowski, „według
św. Ignacego rekolektant może osiągnąć taki cel jedynie wówczas, gdy poprzez kontemplacje ewangeliczne, powtórki, zastosowanie zmysłów i wyobraźni całkowicie zwróci się ku Chrystusowi jako jedynemu Panu i wzo40
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rowi sensownego przeżywania ludzkiej egzystencji”42. Dlatego zasadnicza
treść całego drugiego tygodnia (jak i pozostałych dwóch) koncentruje się na
osobie Jezusa Chrystusa.
Cały drugi tydzień poprzedzony jest Kontemplacją królestwa (por.
ĆD 91-109). W duchu mentalności XVI w. na zasadzie przykładu św. Ignacy każe rekolektantowi najpierw wyobrazić sobie wezwanie dobrego króla
ziemskiego, który powołuje do służby w szczytnym celu. Z punktu widzenia współczesnej mentalności i eklezjalnej wrażliwości ani przykład króla,
ani określony cel pójścia za nim43, nie są zbyt trafne. W epoce Ignacego
był to jednak przykład i cel przemawiający do wyobraźni młodej szlachty.
Istotą tej medytacji jest skupienie się na osobie Jezusa Chrystusa, który
osobiście wzywa rekolektanta, a Jego królestwo nie przybiera znamion militarnych, lecz jest królestwem prawdy, życia, świętości, sprawiedliwości,
miłości i pokoju. Jak zauważa F. Segura, „jest to centralna medytacja, która
pozwala zrozumieć wszystko, co się dzieje w Ćwiczeniach duchownych, to
znaczy w drugim, trzecim i czwartym tygodniu”44. Po pierwsze, prowadzić
ma ona do osobowej relacji rekolektanta z Chrystusem. Wskazują na to
obecne w punkcie 2 tej medytacji słowa „ze mną” i „jak ja”. Tekst ignacjański mówi: „Ten, kto chciałby pójść ze mną, powinien być zadowolony,
jedząc jak ja, pijąc i ubierając się jak ja. Tak samo ma pracować ze mną za
dnia i czuwać w nocy, ponieważ w ten sposób będzie miał udział w moim
zwycięstwie, jak miał udział w moich pracach” (ĆD 93). Jak zauważa hiszpański jezuita, „pierwsze wołanie Chrystusa, to wołanie aby być z Nim.
Drugie – aby Go naśladować idąc za Nim”45.
Po Kontemplacji królestwa przez cały drugi tydzień św. Ignacy proponuje ciąg kontemplacji związanych z życiem Jezusa, począwszy od Kontemplacji o Wcieleniu. W ten sposób w drugim tygodniu następuje zmiana
formy modlitwy z medytacji na kontemplację. „W pierwszym tygodniu
Ćwiczeń rekolektant modlił się, medytując, czyli r o z w a ż a j ą c słowo
Boże poprzez używanie pamięci, rozumu i woli. Tutaj natomiast, w drugim
tygodniu Ćwiczeń duchowych, rekolektant zaproszony jest do kontemplacji
ewangelicznej, kontemplacji tajemnic życia Jezusa Chrystusa, czyli o g l ą d a n i a oczyma wyobraźni i uczestniczenia w scenach ewangelicznych
»tak jakby rzeczywiście był [w nich] obecny« (ĆD 114); do zastosowania
zmysłów (wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku) oraz wyobraźni”46. Modlitwa kontemplacyjna bardziej niż medytacja angażuje serce niż rozum.
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Jest jakby zastosowaniem medytacji do konkretnych scen ewangelicznych
z większym zastosowaniem zmysłów i wyobraźni. Tak rozumiane kontemplacje scen ewangelicznych przewidziane na cały drugi tydzień mają za cel
uczuciowe związanie się rekolektanta z Chrystusem. Chodzi o doświadczenie więzi miłości, aby coraz bardziej wkraczać w ślady Chrystusa i Go
naśladować.
Owa droga wzrostu w osobistej relacji do Chrystusa prowadzi także przez konieczne etapy oczyszczenia ze wszelkich nieuporządkowanych
przywiązań. W tym celu św. Ignacy proponuje trzy rozmyślania: o dwóch
sztandarach (por. ĆD 136-148); o trzech parach ludzi (por. ĆD 149-157);
i o trzech stopniach pokory (por. ĆD 164-168). Wszystkie te kontemplacje
i rozmyślania ostatecznie prowadzić mają rekolektanta do najważniejszego
momentu Ćwiczeń, jakim jest dokonanie wyboru, do którego Pan Bóg go
powołuje. Wybór może dotyczyć rzeczy niezmiennych, jak np. kapłaństwo
czy małżeństwo; i rzeczy zmiennych, związanych z naszym codziennym
życiem (por. ĆD 171). Aby rekolektant mógł dokonać dobrego wyboru, potrzeba, by spełniał trzy zasadnicze warunki. Po pierwsze, wybór powinien
być dokonany z czystej intencji. Po drugie, przedmiot wyboru musi być sam
w sobie dobry albo neutralny. Po trzecie, rekolektant powinien być człowiekiem dojrzałym emocjonalnie i duchowo47. Wszystkie uwagi zawarte
w książeczce Ćwiczeń duchownych, a dotyczące dokonania przez rekolektanta właściwego wyboru, określić można mianem pedagogiki ignacjańskiej. Oto, co św. Ignacy pisze na temat „intencji” dokonywania wyboru:
„W każdym dobrym wyborze, jeżeli chodzi o nas samych, oko naszej intencji winno być proste (por. Mt 6,22 i Łk 11,34), wpatrzone w cel, dla którego jestem stworzony, a mianowicie dla chwały Boga, Pana naszego, i dla
zbawienia mej duszy. I dlatego cokolwiek wybieram, powinno być pomocne do tego celu, dla którego jestem stworzony” (ĆD 160). Nawiązanie do
Fundamentu Ćwiczeń jest więcej niż oczywiste. W ten sposób dostrzegamy
dynamikę wzrostu Ćwiczeń duchownych. Prowadzić mają one rekolektanta do dokonania właściwych wyborów życiowych zgodnych z celem, dla
którego jesteśmy stworzeni. Drogą do tego prowadzącą jest intymna więź
z Chrystusem i Jego naśladowanie w służbie Bogu i bliźnim.
Jak zauważa W. Królikowski, „wielką pomocą w dobrym przeżywaniu tego etapu Ćwiczeń, w rozeznawaniu woli Bożej, a zwłaszcza w procesie dokonywania dobrego i rozsądnego wyboru, są Reguły o rozeznawaniu
duchów właściwe dla drugiego tygodnia Ćwiczeń”48. W książeczce Ćwiczeń św. Ignacy w sposób bardzo precyzyjny pisze o trzech porach wyboru (ĆD 175-189). Pierwszą porę charakteryzuje „bezpośrednie działanie
47
48

Tamże, 101-102.
Tamże, 110.

51

Kamilla Frejusz

52

Pana Boga; całkowita pewność, że jest się pociągniętym przez Niego; oraz
wyraźnie odczuwana radość i głęboki pokój”49. Druga pora oparta jest na
doświadczeniu pocieszeń i strapień i rozeznawaniu duchów50. Trzecia pora
ma charakter najbardziej racjonalny i polega na rozumowym ważeniu argumentów51.
Reguły o rozeznawaniu duchów, właściwe dla drugiego tygodnia Ćwiczeń (por. ĆD 328-336), są szczególnie pomocne dla drugiej pory wyboru,
która przez św. Ignacego była uprzywilejowana. Reguły te mają ten sam cel
co Reguły pierwszego tygodnia, czyli rozeznawanie duchów, z tym że Ignacy dodaje, iż chodzi teraz o większe – w sensie: subtelniejsze – rozeznanie
duchów. Istotę stanowi właściwa hierarchia celów, gdyż – jak pisze Ignacy
– „pocieszenie dać może równie dobrze anioł dobry, jak i zły, ale dla celów
całkowicie różnych: anioł dobry dla postępu duszy, żeby rosła i wznosiła
się od dobrego do lepszego; anioł zaś zły dla celu wręcz przeciwnego i żeby
duszę nakłonić do swego przewrotnego zamiaru i do swej złości” (ĆD 331).
Obecną w Ćwiczeniach pedagogię można więc nazwać pedagogią rozeznawania. Obecna jest ona zarówno na poziomie pierwszego, jak i drugiego
tygodnia Ćwiczeń. Dynamika wzrostu w człowieczeństwie związana jest
z jasno wyznaczonym celem, jakim jest służba Bogu i zbawienie duszy,
oraz z wyznaczoną drogą do niego prowadzącą, jaką jest więź Chrystusem,
którego rekolektant wybiera na swego Pana i Króla, oraz pragnie naśladować Go w życiu zgodnie z Bożym zamiarem (powołaniem).
Ta dynamika wzrostu i wewnętrznego rozwoju kontynuowana jest na
etapie trzeciego i czwartego tygodnia Ćwiczeń. Celem kontemplacji trzeciego i czwartego tygodnia jest jeszcze głębsze i dojrzalsze z j e d n o c z e n i e rekolektanta z Chrystusem przez udział w Misteriach Paschalnych52.
Chodzi tu przede wszystkim o u c z u c i o w e zjednoczenie z Chrystusem,
czyli takie, które dotyka głębi serca rekolektanta i potwierdza oraz umacnia jego wybór i pragnienie naśladowania Chrystusa. Dokonany w drugim
tygodniu wybór jest tutaj potwierdzony. Na etapie trzeciego tygodnia, którego treścią są kontemplacje tajemnic męki Chrystusa (por. ĆD 190-209;
289-298), celem jest współodczuwanie i współcierpienie z Chrystusem.
Ponownie, chodzi o najgłębsze z możliwych uczucie miłości do Chrystusa
oraz pragnienie naśladowania Go we wszystkim, również w cierpieniu. Zawarte w tym tygodniu przygotowanie do służby dla i na wzór Jezusa stanowi także, zdaniem Jacka Poznańskiego, istotną wartość formacji pedagoga
w tradycji ignacjańskiej. Jego posługa bowiem bez owego odniesienia do
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służby na wzór Chrystusa, do jej wymiaru mistycznego może bardzo łatwo przemienić się jedynie w etykietę dobrze zorganizowanej i wydajnej
organizacji53.
Podobnie jak na etapie trzeciego tygodnia, tak i czwartego, którego
treścią są wydarzenia związane ze zmartwychwstaniem Chrystusa, Jego
ukazanie się Maryi Dziewicy (por. ĆD 218) i ukazanie się swoim uczniom
(por. ĆD 221-225; 300-312), celem jest doświadczenie obecności Jezusa
zmartwychwstałego, podobnie jak doświadczyli Go Maryja i Jego uczniowie. Innymi słowy, nie ma tutaj nic z teoretycznego i dokonanego na dystans
„poznania naukowego”. Jeśli można mówić o poznaniu, to chodzi tu o poznanie egzystencjalne, dokonane na poziomie serca rekolektanta i związane
z doświadczeniem spotkania; chodzi o poznanie, które angażuje. Taki też
można wyprowadzić wniosek dla pedagogiki ignacjańskiej wypływający
z dynamiki trzeciego i czwartego tygodnia Ćwiczeń duchowych: ma ona
prowadzić do spotkania i egzystencjalnego poznania Chrystusa cierpiącego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego; do poznania, które angażuje.
Rozwój człowieka nakreślony w całych Ćwiczeniach dokonuje się zatem, zdaniem W. Królikowskiego, „nie tyle linearnie, ile spiralnie na każdym z czterech etapów Ćwiczeń, zwanych tygodniami. Integralny rozwój
rekolektanta (ucznia) dokonuje się na etapie duchowego oczyszczenia, odpowiadającym bardziej pierwszemu tygodniowi Ćwiczeń, na etapie duchowego oświecenia, odpowiadającym bardziej drugiemu tygodniowi Ćwiczeń
(por. ĆD 10), oraz na etapie duchowego zjednoczenia, charakterystycznym
dla trzeciego i czwartego tygodnia Ćwiczeń”54.

4. Kontemplacja dla uzyskania miłości
Kontemplacja dla uzyskania miłości jest zwieńczeniem i ukoronowaniem całej dynamiki Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli. Jak Fundament, który jest bramą otwierającą cały proces wzrostu dokonujący się na
drodze czterech tygodni Ćwiczeń, tak Kontemplacja dla uzyskania miłości cały ten proces syntetyzuje i łączy. „Droga Ćwiczeń (…) – odnotowuje
W. Królikowski – w Kontemplacji dla uzyskania miłości prowadzi ostatecznie do nowego patrzenia na Boga, człowieka i świat. Odtąd, rekolektant
może właściwie postrzegać samego siebie oraz prawdziwie kontemplować
53
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Jacek Poznański, „Kształtowanie postawy służby w III tygodniu Ćwiczeń
duchowych – przesłanie dla praktyki edukacyjnej”, w Pedagogika ignacjańska. Historia. Teoria. Praktyka, red. Anna Królikowska (Kraków:
Wydawnictwo WAM, 2010), 56.
Wacław Królikowski, „Cele i etapy formacji duchowej w pedagogice ignacjańskiej”, w tamże, 26.
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świat i jego historię. Przemieniony łaską Boga w Jezusie Zmartwychwstałym może teraz w tym, co skończone, wyraźniej dostrzegać Nieskończonego, w tym, co widzialne, głębiej doświadczać Niewidzialnego, a tym samym
konkretniej przeżywać nieskończoną miłość Boga do człowieka”55. Celem
tej kontemplacji jest zachęta skierowana do rekolektanta, by być kontemplatywnym w działaniu (in actione contemplativus), czyli szukać i znajdować
Boga we wszystkim. Temu służą przedstawione przez św. Ignacego treści
tej kontemplacji. Po dwóch wprowadzeniach, Ignacy podaje rekolektantowi
cztery punkty do kontemplacji.
We wszystkich tych punktach rekolektant ma „przywieść sobie na
pamięć” (ĆD 234), „zwrócić uwagę” (ĆD 235), „rozważyć” (ĆD 236), „patrzeć i rozważać” (ĆD 237) „jak wiele uczynił Bóg, Pan nasz, dla mnie”
(ĆD 234), „jak bardzo tenże Pan pragnie mi dać samego siebie” (ĆD 234),
„jak Bóg mieszka w stworzeniach. (…) I we mnie także mieszka” (ĆD 235),
„jak Bóg działa i pracuje dla mnie we wszystkich rzeczach stworzonych
na obliczu ziemi” (ĆD 236), „jak wszystkie dobra i dary zstępują z góry”
(ĆD 237). Rekolektant ma uświadomić sobie i rozważyć, że to wszystko
Bóg czyni dla niego z bezinteresownej miłości, oraz że jedyną odpowiedzią, jakiej oczekuje, jest odpowiedź miłości, mając jednocześnie świadomość, że „miłość polega bardziej na uczynkach niż na słowach” (ĆD 230).
Jak pisze W. Królikowski, „Cała Kontemplacja dla uzyskania miłości
opiera się na dialektyce czucia się kochanym i kochania, na procesie miłości
zstępującej od Boga i miłości wstępującej od człowieka do Boga”56. Tadeusz
Kotlewski natomiast zauważa, że Kontemplacja dla uzyskania miłości „to
droga szukania i znajdowania Go [Boga] we wszystkich rzeczach, na której chrześcijanin jest zjednoczony z Bogiem także w służbie (ĆD 233)”57.
Szukać i znajdować Boga we wszystkim oraz kochać i służyć Bogu we
wszystkim, to istota duchowości ignacjańskiej. Wydaje się, że jest to także
ważna charakterystyka pedagogiki ignacjańskiej opartej na Ćwiczeniach
duchowych św. Ignacego Loyoli.
***
Jak zostało podkreślone na wstępie artykułu, Ćwiczenia duchowe
nie są traktatem na temat pedagogiki. Jednak „zawierają w sobie głębokie
doświadczenie pedagogiczne wraz z różnymi elementami ściśle określonej praktyki wychowawczej. Ignacy posiadał wielki geniusz umieszczenia
w Ćwiczeniach podstaw pedagogicznych, choć wyrażony bardziej na spo55
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Królikowski, Rozwój duchowy, 160.
Tamże, 165.
Kotlewski, Z sercem hojnym i rozpalonym miłością, 327.
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sób spontaniczny i intuicyjny aniżeli systematyczny”58. Jedną z tych podstaw była integralna wizja człowieka, widoczna w każdej części Ćwiczeń,
której wydźwięk i implikacje odnajdujemy w pedagogice ignacjańskiej.
Pedagogia Ćwiczeń duchowych ma we wszystkich swoich aspektach
wymiar integralny. Ukazuje bowiem formację całego człowieka, obejmuje
wszystkie płaszczyzny jego życia i stanowi skuteczną metodę harmonijnego
wychowania i rozwoju. Formacja człowieka zawarta w pedagogii Ćwiczeń
rozpoczyna się od uporządkowania i uspokojenia w sferze emocjonalnej
i duchowej. Dokonuje się to przez dostrzeżenie słabości, niedojrzałości oraz
zranień emocjonalnych i moralnych oraz poddanie ich uzdrawiającej łasce
Bożej. Odkrycie doznanych ran, będących zazwyczaj skutkiem doświadczonych krzywd, łączy się w bardzo ścisły sposób z akceptacją siebie jako
istoty kruchej, potrzebującej nieustannie ludzkiego i Boskiego wsparcia59.
Taka formacja „wskazuje na potrzebę integralnego podejścia do wszystkich
sfer ludzkiego życia”60, żadnej z nich nie wykluczając ani nie pomijając.
Tak rozumiana pedagogia Ćwiczeń duchowych zawiera w sobie integralny
wymiar, gdyż opiera się na realistycznym i całościowym rozumieniu człowieka, uwzględnia zarówno jego ograniczenia, jak i możliwości, pozwala
mu przezwyciężać siebie i porządkować swe życie zgodnie z Bożym zamysłem.
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Artykuł poświęcony jest ukazaniu pedagogii zawartej w Ćwiczeniach duchowych
oraz jej integralnego wymiaru. Choć książeczka Ćwiczeń duchowych św. Ignacego
z Loyoli nie jest pedagogicznym traktatem, a tym bardziej podręcznikiem do pedagogiki, to jednak liczne szkoły i uniwersytety prowadzone przez jezuitów na całym
świecie odkrywają w Ćwiczeniach niezwykłą intuicję pedagogiczną Ignacego, którą
z wielkim pożytkiem wprowadzają w system kształcenia młodzieży na wszystkich
poziomach edukacyjnych. Również wydany w 1986 r. dokument Charakterystyczne
cechy jezuickiego wychowania oraz dokument z 1993 r. Pedagogia ignacjańska. Podejście praktyczne jednoznacznie podkreślają, że inspiracją i fundamentem pedagogiki
ignacjańskiej są Ćwiczenia duchowe.
Podobnie gdy chodzi o Ratio studiorum z 1599 r. Ono również czerpało z pedagogii Ćwiczeń duchowych. Krótko mówiąc, wszystkie istotne dokumenty i opracowania
dotyczące pedagogiki ignacjańskiej wskazują na jej więź z pedagogią zawartą w Ćwiczeniach św. Ignacego. Zawierają one bowiem pewną wizję człowieka oraz metodę,
które przez odpowiednią adaptację można w pełni wykorzystać w procesie edukacji
i wychowania. Mimo że wskazania zawarte w Ćwiczeniach duchowych mają charakter religijny i dość ogólny, dla pedagogów – zwłaszcza tych dzielących chrześcijańską
wizję człowieka i wychowania – mogą stanowić cenną inspirację, która będzie wymagała twórczego przełożenia na teren wychowania.
Pedagogia zawarta w Ćwiczeniach ma we wszystkich swoich aspektach wymiar
integralny. Ignacy, choć bardziej w sposób spontaniczny i intuicyjny aniżeli systematyczny, umieścił w Ćwiczeniach podstawy pedagogiczne, wśród których naczelną
była integralna wizja człowieka, której wydźwięk i implikacje odnajdujemy w pedagogice ignacjańskiej. Dynamika Ćwiczeń duchowych ukazuje zatem formację całego
człowieka, obejmuje wszystkie płaszczyzny jego życia i stanowi skuteczną metodę
harmonijnego wychowania i rozwoju.
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Słowa kluczowe: Pedagogika ignacjańska, pedagogia, wychowanie,
Ćwiczenia duchowe, integralność, św. Ignacy Loyola

Integral Dimension of Pedagogy
of St. Ignatius of Loyola’s “Spiritual Exercises”
S umm ar y
The article is devoted to showing the pedagogy included in the Spiritual Exercises
and its integral dimension. Although the book of „Spiritual Exercises” of St. Ignatius
of Loyola is not a pedagogical treatise or a textbook for pedagogy, many Jesuit schools
and universities around the world discover in Ignatius’ „Spiritual Exercises” an extraordinary pedagogical intuition that they introduce to the education system of young
people at all levels of schooling. Also the published in 1986 document „The Characteristics of Jesuit Education” and the 1993 document „Ignatian Pedagogy. The practical
Approach” unequivocally emphasise that the inspiration and foundation of the Ignatian
pedagogy are the „Spiritual Exercises”.
Similarly when it comes to the „Ratio Studiorum” of 1599, it also drew from the
pedagogy of „Spiritual Exercises”. In short, all the important documents and studies
on Ignatian pedagogy indicate its connection with the pedagogy contained in the „Spiritual Exercises of St. Ignatius”. „Spiritual Exercises” contain a certain vision of human kind and a method which, through appropriate adaptation, can be fully exploited
in the process of education and upbringing. Although the indications contained in the
„Spiritual Exercises” are religious and quite general, for pedagogues, especially those
sharing the Christian vision of the human being and upbringing, it may be a valuable
inspiration that will require creative translation into the field of education.
The pedagogy included in the „Exercises” has an integral dimension in all its
aspects. Ignatius, though more spontaneous and intuitive than systematic, placed in
the „Exercises” certain pedagogical grounds, among which the main was an integral
vision of the human being, whose implications we find in Ignatian pedagogy. The dynamics of the „Exercises” thus shows the formation of the human being, encompassing
all levels of his/her life and constitutes an effective method of harmonious upbringing
and development.

Keywords: Ignatian pedagogy, pedagogy, upbringing, Spiritual Exercises, integrity, St. Ignatius Loyola
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Sceniczna działalność jezuitów
jako fenomen upowszechniania teatru
Justyna Sprutta
Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych „Ignatianum”
w Mysłowicach

Teatr jezuicki był teatrem pociągającym ekspresją, przekonującym,
a w otwartej przestrzeni parateatrem1. O jezuickim dramacie i teatrze Irena Kadulska pisze: „Strategia konceptów, gra znaczeń dominuje w całej
jezuickiej twórczości okolicznościowo-panegirycznej”2. Teatr jezuicki,
istniejący niemalże w każdym kolegium, funkcjonował niekiedy w jednej przestrzeni z teatrem dworskim i jarmarcznym3. Teatr ten rychło
zdobył sobie sympatię, zaczął cieszyć się poważaniem oraz zajął ważne
w dziejach sceny miejsce. Mimo że fenomen szkolnego teatru jezuickiego
XVI-XVIII w. został niemalże gruntownie zbadany, to nadal fascynuje
i intryguje. Przeciwny tandecie, nęcący przepychem, zaskakujący artystycznymi i technicznymi efektami teatr stał się w nowożytności wzorcem dla innych kolegialnych scen, a nawet zdominował rodzimą, teatralną działalność szkół.

1

2
3

Irena Kadulska, „Widowiska odświętne w teatrze na Kresach na przełomie XVIII i XIX wieku”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, t. XX/XXI (2002/2003): 2-3. Por. taż, „Długie
trwanie baroku w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku”, w Jezuicka
„ars educandi”. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi
Piechnikowi SJ, red. Maria Wolańczyk, Stanisław Obirek (Kraków:
WAM, 1995), 129.
Tamże, 130.
Por. L.G. Clubb, „Teatr włoskiego renesansu”, w Historia teatru, red. John
Russel Brown (Warszawa: PWN, 2007), 133. Por. Józef Budzyński, Tradycje
literackie i teatralne humanistycznych szkół Śląska od średniowiecza do
Oświecenia (Kielce: Wydawnictwo Szumacher, 1996), 36.
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Epoka narodzin teatru jezuickiego była epoką zdominowanego przez
humanizm renesansu. Do powstania teatru jezuickiego przyczynił się pozytywny osąd teatru humanistycznego oraz dokonań w szkolnictwie przełomu XV i XVI w. Wtedy to i jezuici dostrzegli w teatrze szkolnym medium
istotne w przekazie wartości i narzędzie przydatne w edukacji 4. Stworzony
przez nich teatr, wchodząc do programu nauczania retoryki, połączył chrześcijańską ideologię z formami teatru klasycznego, postawiwszy sobie za cel
przyczynienie się do odnowy duchowej, intelektualnej i moralnej, chociaż
scena jezuicka stała się także instrumentem propagandy politycznej5.
Jezuici przejęli od protestanckiego wzorca, jakim było strasburskie
gimnazjum Jana Sturma (1507-1589), samą ideę teatru6, ponadto zapożyczyli z poprzedniej epoki m.in. misteria i moralitety. „Wlewając nowy
materiał do starych form”7 i nadając teatrowi nieco odmienne oblicze,
wypracowali dla istniejących już szkolnych tradycji teatralnych obowiązujące normy, rozbudowali sieć teatralną, spopularyzowali w społeczeństwie spektakle teatralne i przepoili je duchem wyrażającym się, często
aż ekspresyjnie, w religijnej, umoralniającej i dydaktycznej tendencji8.
Z protestanckiego gimnazjum humanistycznego zaczerpnęli nie tylko metodę teatralnych wystawień, ale też metodę publicznego doskonalenia się
w deklamowaniu i przemawianiu 9. Na potrzeby swego teatru przejęli także
holenderski, nowy typ przedstawienia: „żywe obrazy”, tudzież sięgnęli do

4

5

6

7

8

9

Jadwiga Miszalska, Monika Surma-Gawłowska, Historia teatru i dramatu
włoskiego. Od XIII do XVIII wieku, t. I (Kraków: Wydawnictwo Universitas,
2008), 242-243.
Justyna Łukaszewska-Haberkowa, Wpływ pierwszego pokolenia polskich
jezuitów na życie kulturalne i religijne Rzeczypospolitej Obojga Narodów
w latach 1564-1608 (Kraków: WAM, 2014), 55. Julian Lewański, Dramat
i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce (Warszawa: PWN, 1981), 467.
Por. Anna Kucz, „Rola teatru szkolnego na Śląsku w okresie poreformacyjnym”, Śląskie Studia Historyczno–Teologiczne, z. 2 (2004): 192.
Allardyce Nicoll, Dzieje dramatu. Od Ajschylosa do Anouilha, t. I (Warszawa: PWN, 1983), 229.
Jan Poplatek, Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce (Wrocław: Ossolineum, 1957), 13. Por. Justyna Sprutta, „Z dziejów szkolnego
teatru jezuickiego na ziemiach polskich w XVI-XVIII wieku”, Nauczyciel
i Szkoła, nr 2 (2012): 58. Por. Anna Reglińska-Jemioł, Formy taneczne w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie,
2012), 130.
Tamże.

Sceniczna działalność jezuitów jako fenomen upowszechniania teatru
„Izb Retoryki”10. Tworząc swój teatr, wykorzystali również – zakorzenioną
w ludzkiej naturze – potrzebę rozrywki i zabawy11.
Inicjujące teatr publiczne recytacje odbyły się w 1554 r. w Collegium Romanum i w 1555 r. w Collegium Germanicum z okazji inauguracji nowego roku szkolnego, tj. „renowacji nauk” (przedstawienia „renowacyjne”)12. Pierwszym chwilom teatru jezuickiego towarzyszyły też
np. krytyczne w jezuickich kręgach reakcje; liczni bowiem profesorowie
uskarżali się na problemy związane z wystawieniem spektaklu, zaliczając do nich m.in. koszty budowy scenografii i pozyskania kostiumów,
odciąganie uczniów od ich podstawowej powinności, jaką jest nauka,
oraz rozluźnienie dyscypliny. Poza tym udział w spektaklach widzów
z miasta skutkował często burdami i zamieszkami, dlatego generał zakonu, Franciszek Borgiasz, zakazał czasowo przedstawień w Rzymie.
Ostatecznie uczniowie uzyskali anulowanie tego zakazu, ale pod warunkiem, że wystawiać będą jedynie „sztuki uczone” (łac. fabulae eruditae).
Pierwszą, zachowaną sztuką tego rodzaju, określaną jako „tragedia religijna” (łac. tragedia sacra) był Saul wystawiony w 1566 r. w Collegium
Germanicum13.

2. Zajęcia teatralne jako przedmiot obowiązkowy
Teatr jezuicki funkcjonował zatem nie na zasadzie „sztuka dla sztuki”, ale doskonalił młodocianych aktorów i oglądającą przedstawienie widownię w naukach, pobożności oraz cnocie, dopełniając kolegialną edukację i pedagogię. Konkretnie, teatr pozwalał uczniom zdobywać nowe
umiejętności lub doskonalić już posiadane. Przyzwyczajanie na scenie
do publicznych wystąpień wyzwalało inicjatywę i wzmacniało śmiałość.
Uczeń zmuszony był zwalczyć nieśmiałość, niemoc i niezręczność, ucząc
się ponadto panowania nad sobą, nad emocjami i instynktami, połączonego z zachowaniem godności i umiaru w grze14. Uczył się również współpracy z innymi podczas wielogodzinnych prób i budowy wspólnie z nimi
scenografii. Poza tym kształcił w sobie m.in. pilność i odpowiedzialność.
Uczył się także norm społecznego zachowania, czyli nie tylko publicznego

10
11

12
13
14

Nicoll, Dzieje dramatu, 229-230.
Tamże, 226; Reglińska-Jemioł, Formy taneczne w polskim teatrze jezuickim
XVIII wieku, 131.
Miszalska, Surma-Gawłowska, Historia teatru i dramatu włoskiego, 244.
Tamże, 244-245.
Ewa Dybowska, Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej (Kraków: WAM,
2013), 327.
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zabierania głosu15, ale kultury bycia i wzajemnego poszanowania. Przebywanie na scenie doskonaliło też np. umiejętność opanowania tremy, dykcję, mimikę, gestykulację, zdolności oratorskie, pamięciowe przyswajanie
obszerniejszego tekstu oraz obfitego zasobu słów i sentencji (przeważnie
w języku łacińskim), przez co rozwijało i wzbogacało pamięć, a także aktywizowało ucznia i pogłębiało jego artystyczne uzdolnienia. Kształtowało
ono również właściwą postawę ciała, zaostrzało sąd o ludziach i sytuacjach,
wiązało ucznia i jego rodziców ze szkołą oraz wzmacniało dobrą opinię
o kolegium16. Bawarski jezuita, Franz Lang, pisze w XVIII w.: „Czyż wprawianie się za pomocą drobnych ćwiczeń nie służy temu, żeby debiutanci
nauczyli się modulacji głosu, wyraźnego mówienia, zwinności ciała i podstawowych zasad ważnych w scenicznym wykonaniu? Dlatego na pochwałę zasługuje przezorność tych nauczycieli, którzy dbają o to, aby na ich
zajęciach nie tylko uczono się na pamięć dialogów Pontana, ale także, by
je odgrywano”17. Szkolny teatr jezuicki miał formować moralnie i widza,
i aktora, w myśl następującej zasady: „Na scenę można wprowadzać błędy i wykroczenia, zawsze jednak z ich potępieniem, jako przeciwieństwa
dobra”18. Zatem w przedstawieniach, niezależnie od rodzaju sztuki, piętnowano grzech, wady i niewłaściwe nawyki. Teatr zapobiegał m.in. lenistwu
uważanemu przez jezuitów za przyczynę wszelkiego zła. Pełnił on również
rolę rekreacyjną, gdyż spektakl przygotowywano i wystawiano w czasie
wolnym. Poza moralnością uczył też patriotyzmu i przywiązania do katolicyzmu19. Jezuicki teatr szkolny przyczyniał się więc także do religijno-moralno-obywatelskiej formacji młodzieży, a jego naczelną ideą było
szerzenie wiary w myśl jezuickiej dewizy Ad maiorem Dei gloriam i służenie dobru państwa zgodnie z sentencją Ad maiorem Reipublicae gloriam20.
15

16

17

18

19

20

Por. Łukaszewska-Haberkowa, Wpływ pierwszego pokolenia polskich
jezuitów na życie kulturalne i religijne Rzeczypospolitej Obojga Narodów
w latach 1564-1608, 55.
Tamże; Poplatek, Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce, 16;
Dybowska, Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej, 327-328; ReglińskaJemioł, Formy taneczne w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku, 239.
Franz Lang, O działaniu scenicznym, tłum. Justyna Zaborowska-Musiał
(Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2010), 95.
Poplatek, Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce, 15; Dybowska, Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej, 328.
Łukaszewska-Haberkowa, Wpływ pierwszego pokolenia polskich jezuitów
na życie kulturalne i religijne Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach
1564-1608, 54-55.
Por. Marian Banaszak, Historia Kościoła katolickiego. Czasy nowożytne
1517-1758 (Warszawa: Wydawnictwo ATK, 1989), 202; Jarosław Komorowski, „Na większą chwałę Rzeczypospolitej. Inscenizacja i idea w teatrze

Sceniczna działalność jezuitów jako fenomen upowszechniania teatru
Teatr ten oczyszczał tradycję z niestosowności i czynił jednoznaczną
jej interpretację, ucząc np. moralności. W konsekwencji doprowadził do
przekształcenia dramatu mięsopustnego w obraz odpychających wzorców,
pełen przestróg przed nadmierną w karnawale swobodą. Zresztą grzech zawsze był potępiany i pod tym właśnie warunkiem prezentowano go na jezuickiej scenie, akcentując jego ohydę i nikczemność, np. w dramacie Grandis
aegrotus ab Omnipotente Medico sanatus wystawionym przez J. Kosmowskiego w 1674 r. w Wilnie21. Nie tylko z potępieniem przewiny, ale i ze skruchą grzesznika spotykamy się np. w opowiadającym o niemoralnym życiu księcia Antytemiusza dramacie Antithemius seu Mors Peccatoris z lat
1618-1624, przypuszczalnie autorstwa M. Bembusa, rektora poznańskiego
kolegium22. Do walki z pokusami zachęcał m.in. Viator. Dialogus de Lingo
Vitae (22 VI 1609 r., Kalisz), ukazujący tytułowego Pielgrzyma na trudnej
drodze ku Drzewu Życia, akcentujący „zacność Eucharystii” i uwydatniający wagę cnót jako uniwersalnych zasad ludzkiej egzystencji23. Jako wzorce pobożności i moralności prezentowano na scenie rozmaitych świętych
(np. Wojciecha, Stanisława ze Szczepanowa, Klemensa), na czele z jezuickimi (np. Ignacym z Loyoli, Franciszkiem Ksawerym, Franciszkiem Borgiaszem, Stanisławem Kostką), zachęcając do praktykowania takich cnót,
jak pokora, cierpliwość czy „mężna” religijność24.
Każdy teatr jezuicki miał swojego kierownika z kadry kolegium,
lecz najwyższą instancją zarządzającą nim był generał zakonu, a po nim
prowincjał. Do zadań prowincjała należało cenzurowanie i adaptowanie
przedstawienia, zawsze w porozumieniu z generałem i odpowiednio do
lokalnych warunków życia teatralnego. W prowadzeniu teatru pomagał
prowincjałowi rektor kolegium oraz prefekt studiów. Na rektorze spoczywało ustalanie charakteru i rozmiaru spektaklu, cenzurowanie przedstawień, pokrywanie wszelkich kosztów związanych z przedstawieniem
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jezuickim Wielkiego Księstwa Litewskiego”, w Litwa i Polska. Dziedzictwo
sztuki sakralnej, red. Wojciech Boberski, Małgorzata Omilanowska (Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2004), 148.
Jan Okoń, „Jezuicka scena religijna w Polsce w XVII w.”, w Dramat i teatr
religijny w Polsce, red. Irena Sławińska, Wojciech Kaczmarek (Lublin: Wydawnictwo TN KUL, 1991), 92-93; por. Jerzy Ziomek, Literatura Odrodzenia
(Warszawa: PWN, 1989), 244.
Czesław Hernas, Barok (Warszawa: PWN, 2006), 210-211; por. Lewański,
Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce, 447-449; Zbigniew
Raszewski, Krótka historia teatru polskiego (Warszawa, PIW, 1978), 36.
Lewański, Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce, 283; por.
Okoń, Jezuicka scena religijna w Polsce w XVII w., 87-88.
Aleksander Brückner, Encyklopedia staropolska, t. II (Warszawa: PWN,
1990), 703.
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oraz pilnowanie przestrzegania przepisów. Prefekt jako pierwszy cenzurował poematy, mowy i dramaty przeznaczone do publicznego występu,
ustalał ich terminy i zakres, prezentował rektorowi do dalszej cenzury
i aprobaty, zabiegał o fundusze przeznaczone na przedstawienie, opiekował się garderobą i rekwizytornią oraz czuwał nad szkoleniem aktorów
i ich sumienną edukacją w deklamacji, ponosząc odpowiedzialność za
wszelkie ich ekscesy. Bezpośrednio teatrem kierowali profesorowie lub
inni jezuici, którym powierzono tę funkcję. Jednakże zwykle kierownictwem tym obarczano profesorów retoryki i poetyki, będących najczęściej
autorami i/lub reżyserami (choregami) wystawianych sztuk. Bodajże najbardziej znani to Grzegorz Knapski (XVI-XVII w.)25 i Franciszek Bohomolec (XVIII w.)26.

3. Rodzaje scen

66

Początkowo kolegia nie miały, poza nielicznymi, przeznaczonych do
deklamacji i spektakli sal. Sztuki wystawiano także poza kolegiami, m.in.
w kościołach, ratuszach, na placach i ulicach miast, ale to sala kolegium
stała się najważniejszym miejscem przeznaczonym dla teatru. Istniały
przedstawienia szkolne, okolicznościowe i plenerowe, niekiedy nakładające się na siebie, np. panegiryczną inscenizację umieszczano i w plenerze
(np. na dziedzińcu szkoły), i w sali kolegium27.
Przedstawienia szkolne towarzyszyły rozpoczęciu nowego roku
szkolnego28. Łacińskojęzyczne spektakle tego rodzaju, w tym okolicznościowe, adresowano do wyedukowanej elity, wyższego duchowieństwa i rodziców uczniów. Publiczność w sali kolegium stanowili przede
wszystkim mężczyźni, prawie w ogóle nie pojawiały się kobiety, a jeśli
już, to były to arystokratki, szlachcianki, żony mecenasów szkoły i matki
uczniów–aktorów29. Kobiety nie mogły też występować na scenie, by nie
wywoływać w uczniach niepożądanych emocji. Dlatego w teatrze jezuickim zastąpiono aktorki przebranymi za kobiety chłopcami lub usuwano
z dramatu postacie żeńskie, przekształcając je w męskie; zadbano rów-
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28
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Ziomek, Literatura Odrodzenia, 244-245; por. Margot Berthold, Historia
teatru (Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1980), 341; Jan
Okoń, Na scenach jezuickich w dawnej Polsce. Rodzimość i europejskość
(Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2006), 181.
Poplatek, Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce, 11-13.
Lewański, Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce, 463.
Tamże.
Por. Poplatek, Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce, 17.

Sceniczna działalność jezuitów jako fenomen upowszechniania teatru
nież o nieobecność erotyzmu w dramacie, a więc i na scenie30. O kształcie widowni w sali kolegium decydowała zwłaszcza wygoda fundatorów
i mecenasów szkoły31. Na widowni zasiadali także uczęszczający do kolegium uczniowie wraz z nauczycielami. Publiczność stanowili i katolicy,
i innowiercy32. Zawsze też jezuici liczyli się z godnością i potrzebami całej
widowni, dlatego unikali na scenie kwestii drażliwych, np. sporów politycznych i obrazy możnych33.
Przedstawienia okolicznościowe były również przedstawieniami „renowacyjnymi” (actus progymnasticus lub progymnasma). Nauki otwierano dwukrotnie: semestr zimowy w październiku, a letni po Wielkanocy.
Przedstawienie okolicznościowe stanowił także, w dniu 31 lipca (liturgiczne wspomnienie św. Ignacego z Loyoli), występ wieńczący semestr letni,
a zatem rok nauki. Z takich przedstawień wymieńmy choćby, będący dwugodzinną, specyficzną reklamą nauczanych w kolegium dziedzin, Dialog
Apollina z Muzami (25 VI 1573 r., Poznań)34. Okolicznościowe były również
przedstawienia zapustne, odgrywane początkowo w świątyniach. W 1614 r.
wizytator Argenti zakazał ich wystawiania w kościele; odtąd prezentowano
je w kolegiach. W Polsce wystawiano je niekiedy (np. decyzją prowincjała litewskiego, Jerzego Barszczy) w początkach lutego, gdyż miały wtedy
zapewnioną publiczność z racji szlacheckich zjazdów na sejmiki. Przedstawienia te stawiały sobie za cel odciągnięcie starszych, a zwłaszcza młodzieży, od hucznych i demoralizujących hulanek i pijatyk, przestrzegając
przed rozpustą, obżarstwem i pijaństwem35.
Okolicznościowe były też jasełka tudzież przedstawienia pasyjne,
te ostatnie prezentowane w Wielkim Poście i w Wielki Piątek. Odgrywano je w rodzimym języku, również w plenerze, jednak zwykle w kościele
i ze skromnym aparatem scenicznym. Przedstawienia okolicznościowe towarzyszyły też liturgicznym wspomnieniom świętych, np. opowiadający
o walce św. Stanisława Kostki z pokusami ambicji, żądzy posiadania i tań30
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Miszalska, Surma-Gawłowska, Historia teatru i dramatu włoskiego, 245;
Reglińska-Jemioł, Formy taneczne w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku,
226.
Tamże, 227.
Por. Łukaszewska-Haberkowa, Wpływ pierwszego pokolenia polskich
jezuitów na życie kulturalne i religijne Rzeczypospolitej Obojga Narodów
w latach 1564-1608, 54.
Poplatek, Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce, 18.
Krzysztof Kurek, Wiesław Wydra, „»Teatr społeczny« poznańskich jezuitów.
Kilka uwag na marginesie edycji streszczenia scenariusza widowiska mięsopustnego z 1680 roku”, Kronika Miasta Poznania, t. 4 (2006): 109.
Tamże, 111.
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ca dramat Victoria triplex36 czy przeniknięta polityczno-religijną ideologią,
poświęcona mu sztuka Wizerunek obronej królestwa polskiego (1632 r.,
Lublin)37. Postacie świętych wyposażonych w rozliczne cnoty dostarczały
także na scenie wychowawczych wzorców.
Przedstawienia towarzyszyły też senatorskim ingresom i trybunalskim sejmikom. Wystawiano je również z okazji politycznych sukcesów,
np. dialogiem De pace K. Pętkowskiego (4 II 1582 r., Wilno) witano w prezbiterium katedry króla Stefana Batorego powracającego z moskiewskiej
wyprawy po zawarciu rozejmu w Jamie Zapolskim38. Za zasługi oddane
wierze i ojczyźnie uczczono spektaklami wodzów, m.in. kasztelana sandomierskiego S. Tarnowskiego i hetmana wielkiego koronnego J. Tarnowskiego (luty 1740 r., Sandomierz) sztuką Zasługi domu Tarnowskich39.
Uczczono też ślub Jadwigi Opalińskiej, córki marszałka koronnego, ale
niefortunną sztuką (o nieszczęsnym finale) o zaślubinach króla Baltazara
(1580 r., Poznań)40. Do przedstawień okolicznościowych należały również
spektakle jubileuszowe, m.in. związane ze stuleciem obecności jezuitów
w Kościele (1640 r., Jarosław i Kalisz) czy ze stuletnią rocznicą istnienia
jarosławskiego kolegium (1674 r., Jarosław)41.
Przedstawienia plenerowe odbywały się na zewnątrz, na rynkach
i placach miast oraz dziedzińcach kolegiów. Prezentowano m.in. dialogi
eucharystyczne (np. wspomniany Viator. Dialogus de Lingo Vitae42) w uroczystość Bożego Ciała, a w Wielki Piątek dialogi pasyjne. Najdłużej, bo do
1763 r., dialogi eucharystyczne przedstawiano w Braniewie43. W plenerze
urządzano też przedstawienia na Boże Narodzenie, martyrologiczno-hagiograficzne i zapustne oraz widowiska gratulacyjne i towarzyszące corocz36
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Brückner, Encyklopedia staropolska, 703; Okoń, Na scenach jezuickich
w dawnej Polsce, 89, 93-94; por. Lewański, Dramat i teatr średniowiecza
i renesansu w Polsce, 44; Raszewski, Krótka historia teatru polskiego, 44;
Ziomek, Literatura Odrodzenia, 94.
Okoń, Na scenach jezuickich w dawnej Polsce, 117.
Tamże, 60, 83; Komorowski, Na większą chwałę Rzeczypospolitej, 147.
Okoń, Na scenach jezuickich w dawnej Polsce, 169, 171.
Tamże.
Małgorzata Puchowska, „Wątki historyczne na scenie jezuickiej w Kaliszu”,
w Jezuici w przedrozbiorowym Kaliszu. Materiały z Sympozjum poświęconego 400-leciu konsekracji kościoła pw. św. św. Wojciecha i Stanisława
w Kaliszu, red. Mariusz Bigiel (Kalisz: Edytor, 1996), 83.
Irena Kadulska, „Ks. Stanisław Jaworski – kaliski reformator teatru jezuickiego”, w tamże, 70; Okoń, Na scenach jezuickich w dawnej Polsce, 87-88;
Lewański, Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce, 283, 469.
Puchowska, Wątki historyczne na scenie jezuickiej w Kaliszu, 78; Poplatek,
Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce, 31, 37-38.

Sceniczna działalność jezuitów jako fenomen upowszechniania teatru
nym kontraktom (dialog Abrahamum Isaaco parentem litare, 13 VI 1577 r.,
rynek w Poznaniu)44. To w plenerze jezuici mogli wywrzeć religijno-moralizatorski wpływ na jak najszersze masy, ponadto w rodzimym tych mas
języku45.

4. Od efektu specjalnego do autentycznego rekwizytu
Jezuici chętnie korzystali na scenie z technicznych nowinek. Owe
nowinki, nasilając ekspresję i nadając iluzję występom, jeszcze bardziej
uwydatniały barokowość jezuickiego teatru szkolnego XVII-XVIII w.46.
Zastosowali m.in. sztuczne ognie (fajerwerki i rakiety)47, latarnię magiczną,
czyli tzw. teatr cieni (np. w Toruniu: dramat Nowy raj drzewem żywota zasadzony)48, wyciągi, urządzenia do latania, zapadnie, fugi, periaktoi i tzw.
glorie (np. w Warszawie i Lublinie). Wprowadzili na scenę płonące i tonące
okręty, fontanny ognia, ogniste wały i wiry, pioruny, iskry, płonące posągi,
walki zwierząt, trzęsienia ziemi, burze morskie, nawałnice, pożary, zjawianie się niebiańskich wysłanników, wyrastające i wydające owoce drzewa,
słupy ognia, strzelające płomienie i „żywe schody” (np. w inscenizacji
dramatu Pietas Victrix) itp., tudzież efekty akustyczne, uzyskiwane dzięki
trąbom wojennym, bębnom, muzyce i wystrzałom (delikatniejszych instrumentów używano w zamkniętych pomieszczeniach)49. Franz Lang następująco opisuje owe efekty: „Zdarzają się efekty tego rodzaju: Merkuriuszowie
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Kurek, Wydra, „»Teatr społeczny« poznańskich jezuitów”, 111.
Poplatek, Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce, 17; Krzysztof Kurek, Wiesław Wydra, „Taniec śmierci na scenie kolegium jezuickiego
w Kaliszu?” Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 22 (2013):
320. Lewański, Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce, 463.
Por. Kadulska, Widowiska odświętne w teatrze na Kresach na przełomie
XVIII i XIX wieku, 4.
Por. Poplatek, Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce, 33;
Reglińska-Jemioł, Formy taneczne w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku,
235-237.
Irena Kadulska, oprac., Teatr jezuicki XVIII i XIX wieku w Polsce. Z antologią dramatu (Gdańsk: Wydawnictwo UG, 1997), 11, 42.
Tamże, 42; taż, „Widowiska odświętne w teatrze na Kresach na przełomie
XVIII i XIX wieku”, 4; por. Poplatek, Studia z dziejów jezuickiego teatru
szkolnego w Polsce, 33-34; Berthold, Historia teatru, 342; Okoń, Jezuicka scena religijna w Polsce w XVII w., 92; tenże, Na scenach jezuickich
w dawnej Polsce, 116; Brückner, Encyklopedia staropolska, 703; Ziomek,
Literatura Odrodzenia, 242; Tadeusz Kowzan, „O różnorodności i granicach
sztuki widowiskowej”, w Wprowadzenie do nauki o teatrze. Dramat – teatr,
oprac. Janusz Dęgler, t. I (Wrocław: Wydawnictwo Uwr, 1976), 343.
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latają w powietrzu; sępy staczają powietrzne walki. Pokazuje się stygijskiego rabusia, jak porywa dusze i zanurza je albo w ciemnościach, albo w rowie ziejącym dymem pośród syku ognia i drżących widm. Rozszczepiona
na troje błyskawica rozbrzmiewa w chmurach, uderza w wieże albo zabija zbrodniarzy”50. W teatrze jezuickim zastosowano też system kulisowy,
w czym bezpośrednim wzorcem był teatr dworski (niem. Opernhaus vel
Operalnia), mający ten system już za Augusta II Sasa. W pierwszej połowie XVIII w. posiadaniem kompletów dekoracji kulisowych z widokiem
pałacu, rynku miejskiego, łąki, lasu, ogrodu szczycił się warszawski teatr
jezuicki, tudzież, jako pierwszy, odrębnym budynkiem i najlepszym wyposażeniem w specjalne urządzenia i dekoracje51. Scenę montowano również
w plenerze. Była to scena trójkondygnacyjna. Najbliżej i najniżej widowni
znajdowało się miejsce dla chóru i tanecznych ewolucji, nad chórem pulpitum (zasadnicze miejsce gry), wyżej scena (nieruchome dekoracje jako tło),
a pod nimi postscenium przeznaczone dla aktorskiej obsady przedstawienia
przed ukazaniem się jej na pulpitum lub po zejściu ze sceny. W auli szkolnej
nie umieszczono najniższej kondygnacji52.
Rekwizyty, dekoracje i kostiumy przyszli aktorzy wykonywali samodzielnie dzięki darowiznom53. Podobnie jak scenografia, rekwizyty miały
wiernie oddawać rzeczywistość, potęgując sceniczną iluzję i tym samym
uatrakcyjniając spektakl. Dlatego pojawiają się na jezuickiej scenie autentyczne kępy drzew, meble, naczynia, wojskowe proporce i tuby (np. chorągiew Stefana Batorego w dialogu De pace w 1582 r. w Wilnie czy też zbroje,
proporce husarskie i instrumenty muzyczne w sztuce Władysław Jagiełło
w 1663 r. w Pińsku, należące do chorągwi prawdopodobnie Pawła Jana Sapiehy, hetmana wielkiego litewskiego54). Realizm rekwizytu był w teatrze
jezuickim zamierzony, gdyż czynił akcję aktualną. Czasem rekwizyt zyskiwał w sztuce symboliczne znaczenie, np. w inscenizacji Śmierci Cezara
Wojciecha Mokronowskiego (1755 r.) płaszcz tytułowego bohatera oznaczał
50
51

52
53

54

Lang, O działaniu scenicznym, 116.
Zygmunt Boras, „Le théâtre de jésuites comme arme contre le luthéranisme”,
w Théâtre et société de la renaissance á nos jours. Actes du VI Colloque
Poznań-Strasbourg 19-20-21 avril 1990, red. Maciej Serwański (Poznań:
Wydawnictwo UAM, 1992), 9; por. Reglińska-Jemioł, Formy taneczne
w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku, 228-229.
Lewański, Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce, 463-464.
Por. Barbara Judkowiak, „O nobilitacji sztuki teatru i aktora”, w Lang,
O działaniu scenicznym, 9; por. Reglińska-Jemioł, Formy taneczne w polskim
teatrze jezuickim XVIII wieku, 228.
Ziomek, Literatura Odrodzenia, 89, 244; Okoń, Na scenach jezuickich
w dawnej Polsce, 113.

Sceniczna działalność jezuitów jako fenomen upowszechniania teatru
jego śmierć55. Zakazano natomiast korzystania na scenie ze sprzętu kościelnego i noszenia szat liturgicznych56.
Przedstawienia wzbogacała nie tylko muzyka, ale i – początkowo
zakazany ze względów moralnych – taniec57. Od drugiej połowy XVI w.
grano przeważnie w języku łacińskim, jedynie dialogi pastoralne, pasyjne, paschalne, eucharystyczne i intermedia odgrywano w językach narodowych. W XVIII w. zaczęto odgrywać już oficjalne spektakle, np. w aulach szkolnych, w rodzimym języku. Nie każdy widz znał dobrze (lub
w ogóle) łacinę, zatem, aby zrozumiał płynący ze sceny przekaz, jezuici
dostarczali widowni streszczenie sztuki w sumariuszach i włączali w łaciński tekst wstawki w rodzimym języku widza. Ponadto prezentowali
sztuki po niemiecku dla niemieckojęzycznych luteranów i posługiwali się
panującym w teatrze dworskim językiem włoskim58. Sztuki z przeznaczeniem na scenę pisali najczęściej (lub zawsze) jezuici-nauczyciele (profesorowie-humaniści, przeważnie anonimowi) znający bardzo dobrze np.
zasady poetyki normatywnej i literatury antycznej. Starali się oni godzić
w swoich dramatach tradycję antyczną z chrześcijańską, o czym świadczy chociażby Victrices Apollinis labores publico vatum donati triumpho
(1721 r., Kalisz59).
Zanim uczniowie wystąpili na scenie, przechodzili dalsze i bliższe
przygotowanie. Wpierw występowali przed klasą, deklamując np. Cycerona, Owidiusza, Pontana i Lukiana, potem corocznie, od pierwszej połowy XVII w., ze zbiorową deklamacją w auli szkolnej przed kolegami
z innych klas. Deklamowali wtedy prosty, prozaiczny dialog lub wiersz
(dialogus, drama breve lub actiuncula) z zastosowaniem skromnego apa55
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Reglińska-Jemioł, Formy taneczne w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku,
229.
Tamże, 231.
Poplatek, Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce, 34. Taniec
we francuskich teatrach jezuickich przekształcił się w balet; tamże, 35; Irena
Kadulska, Ze studiów nad dramatem jezuickim wczesnego Oświecenia (1746-1765) (Warszawa-Wrocław: Ossolineum, 1974), 130; por. Reglińska-Jemioł,
Formy taneczne w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku, 138. Istniały też
pewne udogodnienia: na proscenium malowano pola ułatwiające tancerzom
sprawne poruszanie się; Lewański, Dramat i teatr średniowiecza i renesansu
w Polsce, 464.
Okoń, Na scenach jezuickich w dawnej Polsce, 116; Kadulska, oprac., Teatr
jezuicki XVIII i XIX wieku w Polsce, 22-23; Miszalska, Surma-Gawłowska,
Historia teatru i dramatu włoskiego, 245-246; Kadulska, Długie trwanie
baroku w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku, 130.
Puchowska, Wątki historyczne na scenie jezuickiej w Kaliszu, 84.
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ratu scenicznego60. Przygotowanie rozpoczynano w najniższych klasach
(infima i gramatyka). Najmłodsi grali w tzw. teatrze Bożonarodzeniowym.
Uczniowie najwyższych klas (poetyka i retoryka) prezentowali prywatnie
i publicznie deklamacje (w soboty declamatio sabbathina, a raz w miesiącu declamatio menstrua), gdyż tylko oni byli w stanie zapewnić występom
wysoki poziom, doskonałość języka oraz idealną i elegancką akcję61. Unikano wystawiania sztuk niedojrzałych, niepoważnych i niestosownych.
Bliższe przygotowanie, bezpośrednie, trwało najczęściej trzy tygodnie.
Na tydzień przed występem organizowano próbę generalną, by móc jeszcze dostrzec i wyeliminować niewłaściwości. Uczniowie grali na scenie
bez honorarium. Bywało, że występowali wraz ze swoim profesorem, do
którego należała główna rola. Aktorami były także dzieci z rodzin protestanckich (np. w dialogu o ofierze Abrahama, 1584 r., Ryga)62. Zdarzało
się też, że obejrzenie spektaklu motywowało rodziców-innowierców do
oddania pociech na naukę do kolegium63. Młodociani aktorzy nie mogli
korzystać na scenie ze skryptu, ról musieli bezbłędnie i kategorycznie nauczyć się na pamięć, jednakże niekiedy umieszczano pulpity z rozłożonymi rolami, zastąpione później pomocą suflera. Profesorowie zajmowali się
również charakteryzacją młodocianych aktorów w specjalnych „izbach dla
aktorów”. Byli także scenografami oraz odpowiedzialnymi za chór i zespół muzyczny64. Każdy występ poprzedzano krótką homilią stanowiącą
de facto komentarz do sztuki, a kończono niekiedy odśpiewaniem hymnu
Te Deum laudamus65.

5. Widownia teatralna
Przedstawienia teatru jezuickiego cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem i uznaniem widowni. Zapraszano na nie ludność, obwieszczając,
w najbardziej przez nią uczęszczanych miejscach, datę i godzinę przedstawienia, co np. w Wałczu czynili dwaj jezuici. Najznakomitszym (o których
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Por. „Ratio atque Instituto Studiorum SJ”, czyli ustawa szkolna Towarzystwa
Jezusowego (1599) (Warszawa: Wydawnictwo Akademii Humanistycznej
im. A. Gieysztora-Ateneum, 2001), 90, pkt 19.
Poplatek, Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce, 28.
Okoń, Na scenach jezuickich w dawnej Polsce, 126.
Boras, „Le théâtre de jésuites comme arme contre le luthéranisme”, 12-13;
Hernas, Barok, 210.
Kurek, Wydra, „»Teatr społeczny« poznańskich jezuitów”, 108.
Boras, „Le théâtre de jésuites comme arme contre le luthéranisme”, 12.
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mówią dedykacje programów) dostarczano specjalne, papierowe zaproszenia z tytułem, datą, godziną rozpoczęcia i streszczeniem przedstawienia66.
Widownię w salach kolegiów tworzyli dostojni goście, nauczyciele,
uczniowie, absolwenci, szlachta i mieszczanie. W plenerze oglądanie przedstawień sceny jezuickiej było przywilejem każdego zainteresowanego. Na
widowni zasiadali też konkurenci jezuitów: pijarzy-nauczyciele ze swymi
uczniami. Jezuicka kronika z Piotrkowa Trybunalskiego podaje: „Dramat
Historie indyjskie wystawiony [w 1711 r. – J. S.], na który oprócz całego
Trybunału przybyli także rywale (pijarzy) z przeliczną gromadą swoich.
Inni zaś tejże szkoły pijarskiej uczniowie, którym odmówiono możliwości
wejścia przez bramę, zniszczyli okna zakrystii, próbowali wejść przez dachy
i ogrodzenia. Ci zaś zuchwalcy, których wraz z pijarami dopuściła bogobojna uprzejmość naszych, po skończonym oklaskami dramacie narobili nieco
zamieszania, po odejściu bowiem Trybunału, w sprzyjających ciemnościach
nocy bijąc wracających z teatru aktorów, zrywają im ozdoby z głowy”67.
Publiczność jezuickich teatrów stanowili nie tylko katolicy i protestanci, ale i prawosławni. W Wilnie, z okazji zakończenia roku szkolnego,
gościł latem 1705 r. car Piotr I Wielki z synem Aleksym68. Również prawosławni zapisywali swoje dzieci na naukę do kolegiów Towarzystwa Jezusowego i to w dużej mierze przez wzgląd na teatr szkolny.
Publiczność tego teatru szanowano. Pisze o tym F. Lang, zalecając, by nie
zapominać, że wszystko w teatrze czyni się z uwagi na widza, „którego godności i uczuć nie wolno urazić”69. Widz był także potencjalnym krytykiem przedstawienia, zdolnym je profesjonalnie ocenić, a nie tylko jego biernym odbiorcą70.
***
Rodzime ziemie XVII-XVIII w. usłane były jezuickimi kolegiami,
a co za tym idzie, jezuickimi teatrami szkolnymi. Do 1773 r. działało łącznie 59 scen. Ich historię w Polsce zainicjowała w 1566 r. w Braniewie inscenizacja włączona w oktawę Bożego Ciała71.
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Sceniczna działalność jezuitów
jako fenomen upowszechniania teatru
S t re s zc zen ie
Początki szkolnego teatru jezuickiego sięgają drugiej połowy XVI w., ale jego
rozwój w Polsce nastąpił dopiero w XVII-XVIII w. Ideę teatru szkolnego zaczerpnięto z gimnazjum Jana Sturma w Strasburgu. Jezuici zapożyczyli także m.in. średniowieczne misteria i moralitety, ale nadali swemu teatrowi zupełnie inny charakter.
Stworzyli obowiązujące w teatrze normy, rozbudowali sieć teatralną, spopularyzowali
swój teatr w społeczeństwie, uczynili go narzędziem edukacji i wychowania, zastosowali nowinki techniczne wzmagające ekspresję i iluzję, tudzież umieścili na scenie
autentyczne rekwizyty.
Jezuicki teatr szkolny w świecie zainicjowały publiczne recytacje w 1554 r. w Collegium Romanum i w 1555 r. w Collegium Germanicum. Teatr jezuicki działał w dużych miastach i na prowincji do 1773 r., czyli do kasaty Towarzystwa Jezusowego.
Spektakle były poprzedzane zaproszeniami i afiszami. Twórcami sztuk byli jezuiccy
nauczyciele i wychowawcy, a aktorami – uczniowie kolegium. Szkolny teatr rozwijał intelektualnie i społecznie, uczył także moralności i zachęcał do pobożności oraz
uczył patriotyzmu. Dawał rozmaite przedstawienia – od dialogów eucharystycznych
po jasełka. Przedstawienia odbywały się m.in. w kościele, specjalnej sali kolegium lub
na jego dziedzińcu, na ulicach i placach miast. Ponadto jezuici uczynili zajęcia teatralne obowiązkowym przedmiotem w swoich szkołach. Do momentu zaistnienia teatru
zawodowego w Polsce, w XVIII w., szkolny teatr jezuicki był najistotniejszą w naszym
kraju, rodzimą sceną nowożytną.

Słowa kluczowe: wychowanie, edukacja, jezuici, kolegium, teatr szkolny

The scenic activity of Jesuits as a phenomenon
of the theatre’s dissemination
S umm ar y
The origins of the Jesuit school theatre trace back to the second half of the 16th
century, but its development in Poland only occurred in the 17th and 18th centuries.
The idea of the Jesuit school theatre was taken from the Johannes Sturm’s Gymnasium
in Strasbourg. The Jesuits adopted medieval mystery and morality plays, but they gave
a completely different character to their theatre. They created theatre standards, ex-
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panded the chain of theatres, popularised their theatre in the society, made the theatre
a tool of education and upbringing, applied technical innovations enhancing theatre
expression and illusion, and placed authentic props on the stage. The Jesuit school
theatre was initiated by the public recitations in Collegium Romanum (1554) and Collegium Germanicum (1555). The Jesuit school theatre functioned in the cities and in
the provinces, performing until 1773, which saw the dissolution of the Society of Jesus.
Each performance was preceded by posters and invitations. The Jesuit teachers were
the authors of the plays, and the schoolboys of the Jesuit colleges were the actors. The
school theatre developed intellectually and socially, it also taught Christian morality,
piety and patriotism. This theatre presented various plays – from Eucharistic dialogues
to Nativity plays. Performances took place in the church, a special college hall or in its
courtyard, in the streets and squares of cities, but the college hall was the most popular
place for performances. In addition, the Jesuits made the theatre a compulsory subject
in their colleges. Before the advent of the professional theatre in Poland in the 18th
century, the Jesuit school theatre was the most important native theatrical scene of the
modern epoch.

Keywords: upbringing, education, Jesuits, the Jesuit college, the school
theatre
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Kościół został założony i posłany przez Jezusa Chrystusa po to, by
szedł do wszystkich narodów, głosił Ewangelię i chrzcił (por. Mt 28, 19),
tak jak sam Chrystus został wcześniej posłany przez swego Ojca (por. J 20,
21). Posłanie to uświadamia prawdę o tym, że Kościół jest ze swej natury
misyjny, tzn., że jest „Kościołem misyjnym albo nie jest już Kościołem
Jezusa Chrystusa”1. Pokazuje, że celem istnienia Kościoła nie jest on sam,
lecz misja, do jakiej został powołany i przeznaczony przez swojego Założyciela. Tak też Kościół rozumiał siebie i swoje zadanie, począwszy od
pierwszej wspólnoty zgromadzonej wokół apostołów, przez ich następców
i kolejne pokolenia wyznawców Chrystusa aż po dzień dzisiejszy. Daje
temu wyraz II Sobór Watykański, kiedy mówi o Kościele jako o narzędziu
zbawienia wszystkich ludzi, jakim posługuje się Chrystus, i o tym, że jest
on posłany przez Niego do całego świata, by być światłością tego świata
i solą ziemi (por. Mt 5, 13-16) oraz by głosić i krzewić królestwo Chrystusa
i Boga wśród wszystkich narodów2. Sobór jednocześnie naucza o tym, że
działalność misyjna Kościoła polega na „objawieniu, czyli epifanii, i wypełnieniu planu Bożego w świecie i jego historii, w której Bóg poprzez mi1

2

Walter Kasper, Kościół Katolicki. Istota rzeczywistość posłannictwo, tłum.
Grzegorz Rawski (Kraków: WAM, 2014), 512.
Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”
(Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 2002), nr 5, 9.
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sje wyraźnie realizuje historię zbawienia”3 oraz na uobecnianiu Chrystusa
jako sprawcy zbawienia przez przepowiadanie i celebrowanie sakramentów. Papież Jan Paweł II z kolei wskazywał wiele razy na potrzebę „nowego
głoszenia Ewangelii – również tym, którzy są już ochrzczeni”4. Mówił i nawoływał do podjęcia dzieła nowej ewangelizacji, a nawet pierwszej ewangelizacji, ponieważ wielu ludzi, w tym Europejczyków, nie słyszało jeszcze
o Chrystusie. Działalność misyjna Kościoła stanowi, jego zdaniem, „także
dziś największe wyzwanie dla Kościoła”5. Dlatego sprawa misji winna być
postrzegana przez Kościół jako jego zadanie priorytetowe6. Zagadnienie to
zostaje podjęte przez papieża Franciszka w Adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium i przez dokument z Aparecidy opracowany przez Konferencję
Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, na czym polega i w czym
przejawia się misyjność Kościoła w świetle przeprowadzonej analizy
adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Evangelii gaudium (2013) i dokumentu Konferencji Episkopatu Latynoamerykańskiego i Karaibów
z Aparecidy (2007). Wybór tych dokumentów podyktowany jest tym, że,
po pierwsze, oba poświęcone są głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie, a więc tematowi misji i misyjności Kościoła. Po drugie tym, że w redagowaniu obu dokumentów istotną rolę odegrał papież Franciszek. I tak,
pierwszy z tych dokumentów, tj. adhortacja Evangelii gaudium, chociaż
jest owocem XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów poświęconego tematowi: „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary
chrześcijańskiej”, to jednak jego ostatecznym redaktorem jest papież Franciszek, który, jak sam pisze, „przyjął zaproszenie Ojców synodalnych do
zredagowania tej adhortacji i przejął bogactwo prac Synodu”7. W drugim
z kolei z dokumentów, tj. dokumencie z Aparecidy, papież Franciszek, jako
ówczesny kardynał Argentyny i przewodniczący CELAM-u, był jednym
z głównych jego redaktorów. Po trzecie tym, że w Adhortacji apostolskiej
Evangelii gaudium papież wielokrotnie odwołuje się do dokumentu z Aparecidy i sam przyznaje, że Evangelii gaudium – „jego »manifest programowy« – jest w dużej części oparta na Adhortacji apostolskiej Evangelii
nuntiandi Pawła VI sprzed ponad 50 lat i uzupełniona przez przemyślenia
3

4

5
6
7

Tenże, Dekret o misyjnej działalności Kościoła „Ad gentes divinitus” (Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 2002), nr 9.
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa” (Watykan 2003),
nr 47.
Tenże, Encyklika „Redemptoris missio” (Watykan 1999), nr 34.
Tamże, nr 40.
Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” (Watykan 2013),
nr 16.

Misyjność Kościoła
zawarte w dokumencie z Aparecidy”8. Ten ostatni dokument, chociaż jest
dokumentem opracowanym dla Ameryki Łacińskiej i Karaibów, to jednak
„można i należy traktować go jako program dla całego Ludu Bożego, ponieważ wyznacza on radykalną zmianę w rozumieniu tego, na czym polega
misja Kościoła powszechnego. Jest poza tym dokumentem, którego celem
jest rozbudzenie zapału misyjnego Kościoła”9.
W pierwszym punkcie będzie mowa o ewangelizacji jako istocie misji
Kościoła. W drugim z kolei punkcie zostanie ukazany społeczny wymiar
ewangelizacji. W trzecim natomiast punkcie zostanie ukazane, czym charakteryzuje się i w czym wyraża się duch nowej ewangelizacji, oraz co
znaczy być uczniem Jezusa.

1. Ewangelizacja jako istota misji Kościoła
Zarówno Evangelii gaudium, jak i dokument z Aparecidy wskazują
na ewangelizację jako istotę misji Kościoła i na to, że misja jest tym, co
definiuje tożsamość Kościoła jako Ludu Bożego zmierzającego do Boga.
Bycie zaś Ludem Bożym pociąga za sobą bycie zaczynem Bożym pośród
ludzkości oraz głoszenie i niesienie Bożego zbawienia ofiarowanego wszystkim ludziom przez Boga w osobie Jezusa Chrystusa, wcielonego Syna Bożego. Dlatego ewangelizacja to nic innego jak przepowiadanie Ewangelii,
w centrum której znajduje się osoba Jezusa Chrystusa i ściśle związane z nią
dzieło zbawienia człowieka i świata, którego dokonał On przez swoje życie,
śmierć i zmartwychwstanie. Dzieło to objawia i jednocześnie potwierdza
nieskończoną miłość Boga do człowieka, ponieważ pokazuje, że Bóg w celu
zbawienia człowieka nie tylko posłał swojego Syna, lecz także „wydał Go za
nas wszystkich” (Rz 8, 32)10. Zbawienie to przynosi z jednej strony wyzwolenie człowieka od śmierci, grzechu, smutku, wewnętrznej pustki i izolacji,
z drugiej zaś daje uczestnictwo w życiu wiecznym, tj. w życiu trynitarnym

8
9

10

El Pais, „O Pawle VI i Europie”, Niedziela , nr 6 (2017): 39.
Dariusz Gardocki, „V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej
i Karaibów, Dokument końcowy z Aparecidy »Jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie«. Seria nowej
ewangelizacji, Wydawnictwo Przystanek Jezus, Gubin 2014”, (rec.), Studia
Bobolanum, nr 3 (2014): 185–186.
V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument końcowy z Aparecidy „Jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa
Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie”, tłum. Krzysztof Zabawa,
Krzysztof Łukoszczyk (Gubin: Wydawnictwo Przystanek Jezus, 2014)
nr 373.
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Boga.11. Czyni poza tym z ludzi dzieci Boże, co jest także skutkiem i owocem posłania przez Chrystusa zmartwychwstałego Ducha Świętego, który
jest „duszą ewangelizacyjnego Kościoła”12 i Tym, który uobecnia i przedłuża zbawcze owoce dzieła Chrystusa w każdym czasie w historii oraz przemienia i uzdalnia ludzi do udzielenia swoim życiem odpowiedzi na miłość
Boga, jaka została objawiona w Jezusie13. Dlatego „właściwa i specyficzna
misja Kościoła polega na komunikowaniu życia Jezusa Chrystusa ludziom
poprzez głoszenie Słowa, udzielanie sakramentów i praktykowanie caritas”14. Oznacza to, że autentyczna ewangelizacja to ewangelizacja, w której
prymat zostaje zawsze przyznany głoszeniu Jezusa Chrystusa15.
U podstaw misyjności Kościoła znajduje się zatem prawda o miłości
Boga danej w Jezusie Chrystusie. Jej celem jest prowadzenie ludzi do osobistego spotkania z Jezusem, „z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie”16. Spotkanie to sprawia, że
człowiek zostaje pociągnięty i zaproszony do bycia uczniem Jezusa, który
objawił Boga jako Ojca wszystkich ludzi i głosił królestwo Boże, oraz zlecił
swoim uczniom, by byli kontynuatorami Jego zbawczej misji w świecie.
Ewangelizacja jest więc realizacją przez uczniów Jezusa danego im przez
Mistrza nakazu misyjnego: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu (...). Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem”
(Mt 28, 19-20). Nakaz ten uświadamia prawdę o tym, że inicjatywa misji pochodzi od Jezusa, który jest „pierwszym i największym głosicielem
Ewangelii”17 i że to On jest Tym, który wzywa a zarazem uczy Kościół, „jak
kroczyć naprzód i dotrzeć na rozstaje dróg, by zaprosić wykluczonych”18.
Dlatego przykład życia, służby i posłuszeństwa Jezusa aż do śmierci ukazuje i wyznacza Jego uczniom drogę ich powołania, jaką jest bycie Jego
misjonarzami w świecie.
11
12
13
14

15

16
17

18

Tamże, nr 348; Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” nr 1.
Tamże, nr 261.
Tamże, nr 112.
V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument końcowy z Aparecidy, nr 386.
Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja apostolska „Ecclesia in Asia” (Watykan 1999), nr 19, cyt. za: Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii
gaudium” nr 110.
Tamże, nr 12.
Paweł VI, Posynodalna Adhortacja apostolska „Evangelii nuntiandi” (Watykan 1975), nr 7, cyt. za: Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii
gaudium”, nr 12; V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej
i Karaibów, Dokument końcowy z Aparecidy, nr 103.
Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, nr 24.

Misyjność Kościoła
W owym nakazie, by iść do wszystkich narodów, obecne są „nowe
scenariusze i wyzwania misji ewangelizacyjnej Kościoła”19. Nakaz ten
wzywa Kościół dzisiaj do misyjnego „wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferie potrzebujące światła
Ewangelii”20 i pójścia „»na drugi brzeg«, czyli tam, gdzie Chrystus wciąż
nie jest uznawany jako Bóg i Pan, gdzie Kościół nie jest obecny”21. Nakaz
ten czyni z Kościoła wspólnotę „wyruszającą w drogę”22, będącą „w drodze”23, a zarazem wspólnotę, której drzwi mają być zawsze szeroko otwarte
dla wszystkich. Wspólnotę, która jest „otwartym domem Ojca”24. Stanowi
on jednocześnie wezwanie do nawrócenia pastoralnego Kościoła, czyli do
tego, by „stawał się Kościołem pełnym zapału i ewangelizacyjnej odwagi”25
oraz by wszystko w nim było podporządkowane i służyło jego misji. Realizacja omawianego nakazu wymaga od Kościoła uwzględniania kontekstu
historycznego, w którym żyją jego członkowie, a także ci, do których jest
on posłany, by lepiej przekazywać prawdę Ewangelii i w jej świetle udzielać
odpowiedzi na znaki czasu i pragnienia oraz potrzeby współczesnego człowieka26. Przekaz ten wymaga jednocześnie od Kościoła znalezienia właściwego języka i poszukiwania wciąż nowych sposobów ewangelizacji a także
dążenia do tego, by „przepowiadanie Ewangelii, wyrażonej w kategoriach
właściwych dla kultury, gdzie jest ona głoszona, prowadziło do nowej syntezy z tą kulturą”27.
Obok omówionego nakazu, który w sposób obiektywny określa
i wyznacza zadanie uczniów Jezusa, jakim jest bycie Jego misjonarzami
w świecie, ważną rolę w tej kwestii odgrywa także to, co można nazwać
osobistym doświadczeniem i owocem spotkania z Jezusem. Jest to „radość wypływająca z bycia uczniami Pana i z bycia posłanymi ze skarbem
Ewangelii”28. Radość ta rodzi się, po pierwsze, ze „spotkania z miłością
19
20
21

22
23
24
25

26

27
28

Tamże, nr 20.
Tamże.
V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument końcowy z Aparecidy, nr 376.
Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, nr 23.
Tamże, nr 46.
Tamże, nr 47.
V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument końcowy z Aparecidy, nr 549.
Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, nr 45; Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym
„Gaudium et spes” (Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 2002), nr 4, 11.
Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, nr 129.
V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument końcowy z Aparecidy, nr 28.
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Bożą, która przemienia się w pełną szczęścia przyjaźń i przywraca sens
życia”29. Po drugie, z pamięci o tym, co Bóg uczynił dla człowieka przez
swojego Syna, który „oddał się solidarnie za nas w całkowitej miłości aż
do końca”30. Po trzecie, „z wiary, która koi serce i daje zdolność głoszenia
Dobrej Nowiny o Bożej miłości”31. Radość ta, podobnie do dobra, pragnie
się udzielać, „posiada dynamikę wyjścia i daru, wyjścia poza siebie, podążania i siania zawsze na nowo, zawsze dalej”32. Jest radością misyjną, która
wypełnia życie wspólnoty uczniów Jezusa, która chce dzielić się z innymi
swoim doświadczeniem spotkania z Chrystusem i dawać o Nim świadectwo. Bycie uczniem Jezusa ze swej natury zakłada pełnienie misji, gdyż
miłość do Chrystusa przynagla ucznia do głoszenia Go światu ze względu
na to, że jest On jedynym Zbawicielem człowieka i osobą, bez której nie
ma światła, miłości i przyszłości33. Dlatego pierwszą motywacją do ewangelizacji jest miłość Jezusa i doświadczenie bycia zbawionym przez Niego, co skłania do tego, by Go jeszcze bardziej kochać i głosić wszystkim
ludziom34.
Tak więc zarówno nakaz głoszenia Ewangelii, jak i radość płynąca ze
spotkania z Jezusem – i to wszystko, co ono ze sobą niesie – prowadzi do
przepowiadania Jezusa, które stanowi i określa podstawowy cel misji ewangelizacyjnej Kościoła. Jest nim „doprowadzenie do rzeczywistego spotkania ludzi z Jezusem Chrystusem i zaproszenie ich do pójścia za Nim”35 i do
tego, by stali się Jego uczniami. Owocem tego spotkania, a zarazem tym, do
czego ono prowadzi, jest zażyłość z Jezusem, która jest „zażyłością »w drodze«”36, ponieważ Jezus „czyni swoich uczniów uczestnikami swojej misji,
równocześnie wiążąc ich ze sobą więzią przyjaźni i braterstwa”37. Uczestnictwo to czyni z Kościoła Lud Boży pielgrzymujący do Boga a zarazem
wspólnotę, która za przykładem swojego Mistrza wychodzi do wszystkich
29
30

31
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33
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Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, nr 13.
V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument końcowy z Aparecidy, nr 117.
Tamże, nr 29.
Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, nr 21.
Benedykt XVI, „Przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI inaugurujące
V Konferencję Ogólną Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów”, nr 3,
w V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów,
Dokument końcowy z Aparecidy, s. 300.
Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, nr 264.
V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument końcowy z Aparecidy, nr 287.
Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, nr 23.
V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument końcowy z Aparecidy, nr 144.

Misyjność Kościoła
ludzi, by głosić im Ewangelię i w ten sposób realizować otrzymany od
Niego nakaz misyjny. Prawda o Kościele jako Ludzie Bożym przypomina
jednocześnie prawdę o tym, że „Bóg nie chciał nas zbawiać pojedynczo,
lecz formując Lud”38. Tak więc bycie uczniem Jezusa jest tożsame z misją
i zakłada zawsze przynależność do wspólnoty i życie we wspólnocie, co
jest nieodzownym elementem chrześcijańskiego powołania.
Kościół jest wreszcie z natury swojej misyjny dlatego, że jest pielgrzymującym Ludem Boży, który swój początek „bierze z misji Syna i misji Ducha, zgodnie z zamysłem Ojca”39. „Stąd impuls misyjny Kościoła jest
naturalnym owocem życia, które Trójca komunikuje uczniom”40. W związku z tym można powiedzieć, że ewangelizacja, czyli istotna misja Kościoła,
jest w ostateczności „wezwaniem do udziału w komunii Trójcy Świętej”41.
Jest uczestnictwem Kościoła w misji samego Boga, która wychodzi od
Ojca przez Syna i jest kontynuowana przez Ducha Świętego w Kościele
i za pośrednictwem Kościoła, z którego Duch Święty czyni narzędzie Bożej łaski w świecie. Wspomniane wezwanie do udziału w komunii Trójcy
Świętej odsłania głęboką prawdę o Kościele jako wspólnocie powołanej
do tego, by uobecniać ikonę Trójcy Świętej, co ma miejsce wówczas, gdy
communio Kościoła odzwierciedla komunię istniejącą w życiu wewnętrznym Trójcy. Takie pojmowanie Kościoła ukazuje, że „nie żyje on z siebie
samego, lecz z udzielającej się miłości Trójjedynego Boga, i nie żyje dla
siebie, lecz w komunikacji miłości do wewnątrz i na zewnątrz”42. Dlatego
można powiedzieć, że Kościół jest „komunią miłości” i że „ona stanowi
jego istotę i znak, poprzez który jest wezwany do bycia rozpoznawalnym
jako naśladowca Chrystusa i sługa ludzkości”43. Co więcej, że owa komunia miłości „w samej swej istocie przyjmuje kształt komunii misyjnej”44.
Dlatego w Kościele jako Ludzie Bożym obie te rzeczywistości, tj. komunia i misja, są ściśle ze sobą związane, ponieważ „komunia jest misyjna,
38
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40
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Tamże, nr 164.
Sobór Watykański II, Dekret o misyjnej działalności Kościoła „Ad gentes
divinitus” (Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 2002), nr 2; V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument końcowy
z Aparecidy, nr 347.
Tamże.
Tamże, nr 157.
Kasper, Kościół Katolicki, s. 146.
V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument końcowy z Aparecidy, nr 161.
Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja apostolska „Christifideles laici”
(Watykan 1989), nr 32; Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, nr 23.
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misja zaś służy komunii”45. Tym zaś, co karmi i umacnia tę komunię, jest
Chleb Bożego Słowa i Chleb Ciała Chrystusa. Chleb Ciała Chrystusa, czyli
Eucharystia, jest szczególnym „źródłem i szczytem wszelkiej działalności
misyjnej Kościoła”46.
Ważną w końcu rolę w omawianym przez nas zagadnieniu misyjności
Kościoła i podejmowanym przez niego dziele ewangelizacji spełnia Maryja, ponieważ „współdziałała ona w narodzeniu misyjnego Kościoła”47,
trwając wraz z uczniami w oczekiwaniu na Ducha, i jest „Matką ewangelizującego Kościoła”, bez której trudno zrozumieć ducha nowej ewangelizacji48. Jest misjonarką, uczennicą Pana, kontynuatorką Jego misji i niewiastą
wiary, której pielgrzymowanie wiary pozostaje zawsze punktem odniesienia dla Kościoła 49. Jest także „najdoskonalszym przykładem realizacji życia
chrześcijańskiego jako życia trynitarnego »dzieci w Synu«; poprzez swoją
wiarę, posłuszeństwo woli Bożej oraz przez nieustanną medytację Słowa
i czynów Jezusa”50. Wnosi Ona ponadto do działalności ewangelizacyjnej
Kościoła styl maryjny, którego cechą charakterystyczną jest moc czułości
i miłości, pokora i delikatność oraz rozważanie i kontemplacja spraw Bożych51. Jest wreszcie „twórczynią komunii” i tą, która „pociąga rzesze do
komunii z Jezusem i Jego Kościołem”52.
Skoro Kościół jest misyjny i misja określa jego tożsamość, jak zostało to pokazane, oznacza to, że „wszystkie struktury eklezjalne i plany
pastoralne [Kościoła] powinny być przepojone stanowczą decyzją misyjną”53 i podporządkowane „opcji misyjnej”. Dzięki temu podporządkowaniu
wszystko, co jest w Kościele, tj. zwyczaje, język, struktury, a nawet rozkład
zajęć, ma stać się bardziej odpowiednią drogą do ewangelizowania współczesnego świata54. Misja ta ma przeznaczenie uniwersalne, jest skierowana
45
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Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja apostolska „Christifideles laici”
nr 32; V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów,
Dokument końcowy z Aparecidy, nr 163.
Tamże, nr 363.
Tamże, nr 267.
Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, nr 284.
Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris Mater” (Watykan 1987), nr 79; Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, nr 287.
V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument końcowy z Aparecidy, nr 266. Franciszek, Adhortacja apostolska
„Evangelii gaudium”, nr 27
Tamże, nr 288; V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej
i Karaibów, Dokument końcowy z Aparecidy, nr 266-267.
Tamże, nr 268.
Tamże, nr 365.
Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, nr 27.
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do wszystkich ludzi i obejmuje wszystkie wymiary egzystencji, wszystkie
osoby, środowiska i narody. Dlatego nic, co ludzkie, nie może być jej obce.
W jej centrum znajduje się głoszenie osoby Jezusa Chrystusa, która jest
„całkowitą, przeobfitą i satysfakcjonującą odpowiedzią na ludzkie pytania
o prawdę, sens życia i rzeczywistości, szczęście, sprawiedliwość i piękno”55.
Wspomniana misja Kościoła, która jest zadaniem i wyzwaniem dla
Kościoła dzisiaj, zostaje określona mianem nowej ewangelizacji, która
obejmuje i urzeczywistnia się w trzech zasadniczych obszarach. Pierwszy
z nich dotyczy duszpasterstwa zwyczajnego, którego celem jest ożywienie
i rozwój wiary osób wierzących w Chrystusa i uczestniczących w życiu Kościoła, by ich życie stawało się coraz bardziej zgodne z wyznawaną przez
nich wiarą i było przez nią kształtowane56. Drugi z obszarów odnosi się
z kolei do „osób ochrzczonych, które jednakże nie żyją zgodnie z wymogami chrztu świętego i nie przynależą całym sercem do Kościoła”57. Dlatego
jednym z podstawowych zadań nowej ewangelizacji jest pomoc tego typu
osobom w nawróceniu i odnalezieniu przez nie radości, jaką daje wiara.
Jest nim także rozbudzenie w nich pragnienia zaangażowania się w Ewangelię. Trzeci natomiast z obszarów nowej ewangelizacji skierowany jest do
osób nieznających jeszcze Chrystusa i tych, które zawsze Go odrzucały58.
Nowa ewangelizacja zachęca cały Kościół do tego, by dokonał on koniecznego przejścia od „duszpasterstwa zwykłego zachowania stanu rzeczy do
duszpasterstwa zdecydowanie misyjnego”59 i by traktował działalność misyjną jako swój paradygmat i główne zadanie.

2. Społeczny wymiar ewangelizacji
Powodem i celem, dla którego został założony przez Chrystusa i istnieje Kościół, jest bycie kontynuatorem Jego zbawczej misji w świecie. Misja ta określa i wyznacza zasadnicze zadanie Kościoła. Jest nim, konkretnie
mówiąc, niesienie zbawienia wszystkim ludziom i przepowiadanie Ewangelii, sprawowanie sakramentów, bycie dla innych i służba na rzecz ubogich oraz tych, których godność i prawa są łamane w dzisiejszym świecie.
Zadaniem Kościoła jest zatem bycie sakramentem zbawienia i jednoczenia
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V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument końcowy z Aparecidy, nr 380.
Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, nr 14.
Tamże.
Tamże.
V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument końcowy z Aparecidy, nr 370.
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ludzi między sobą oraz służba na rzecz królestwa Bożego60. Służba ta ma
charakter także praktyczny, na co wyraźnie wskazuje zarówno Ewangelia, jak i samo królestwo Boże przepowiadane i urzeczywistniane przez
Jezusa. Pismo Święte pokazuje bowiem, że to, co proponuje Ewangelia,
dotyczy nie tylko osobistej relacji człowieka z Bogiem, lecz także uzdrowienia społeczeństwa jako takiego i wszystkich więzi społecznych oraz
przemiany świata w kierunku wyznaczonym przez królestwo Boże, które
Jezus przyszedł ustanowić. Ewangelizowanie oznacza więc „uobecnianie
królestwa Bożego w świecie”61. Królestwo Boże zaś to panowanie i królowanie Boga w świecie. To postawienie Boga w centrum życia zarówno
indywidualnego, jak i społecznego, bo tylko dzięki temu życie społeczne
może stawać się „przestrzenią braterstwa, sprawiedliwości, pokoju i godności wszystkich”62. Odsłania to jednocześnie prawdę na temat tego, że
„zarówno orędzie, jak i doświadczenie chrześcijańskie dążą do spowodowania konsekwencji społecznych”63. Jest to związane z tym, że „w samym
sercu Ewangelii znajduje się życie wspólnotowe i zaangażowanie na rzecz
innych”64, co pokazuje, że kerygmat „posiada nieuchronnie treść społeczną”65. Znaczenie społeczne ma wreszcie odkupienie dokonane przez Jezusa
Chrystusa, gdyż „Bóg w Chrystusie zbawia nie tylko pojedyncze osoby, ale
również uzdrawia międzyludzkie stosunki społeczne”66. Wskazuje na nie
i potwierdza je także działanie Ducha Świętego, który „działa we wszystkich (...) i stara się przeniknąć każdą ludzką sytuację i wszystkie więzi społeczne”67, co pokazuje, że ewangelizacja jest współpracą z wyzwalającym
działaniem Ducha Świętego. Znaczenie społeczne ewangelizacji wynika
z posługi duszpasterskiej Kościoła, która umiejscowiona jest w konkretnym kontekście historycznym niosącym ze sobą określone przemiany społeczno-kulturowe, które stawiają przed Kościołem nowe wyzwania w jego
misji na rzecz budowania królestwa Bożego w świecie68.
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Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, nr 1; tenże, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” (Poznań: Pallottinum, 2002), nr 42.
Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, nr 176.
Tamże, nr 180
Tamże.
Tamże, nr 177.
Tamże.
Papieska Rada „Iustitia et Pax”, Kompendium nauki społecznej Kościoła, tłum.
Dariusz Chodyniecki, Adam Dalach, Jan Nowak (Kielce: Jedność, 2005),
nr 52, cyt. za: Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, nr 178.
Tamże, nr 177.
V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument końcowy z Aparecidy, nr 367.

Misyjność Kościoła
Dlatego ewangelizowanie, które jest nierozdzielnie związane z uobecnianiem królestwa Bożego w świecie, ma także na celu wpływanie na przemianę i kształtowanie świata opierającego się na wartościach tegoż królestwa. Przemiana ta z jednej strony wynika z prawdziwej wiary i jest jej
potwierdzeniem, z drugiej zaś broni a zarazem ukazuje autentyczne i pełne znaczenie misji ewangelizacyjnej Kościoła69. Jest nią misja, która łączy
w sobie „troskę o transcendentny wymiar człowieka z troską o zaspokojenie
jego wszystkich konkretnych potrzeb”70. Konsekwencją tego jest, że ewangelizacja prowadzona przez Kościół dotyczy także integralnej promocji
każdego człowieka, czego wymaga od Kościoła wierność Ewangelii. Dlatego musi on głosić „prawdę o człowieku i godności każdej osoby w każdej
publicznej i prywatnej przestrzeni dzisiejszego świata”71 i „nie może i nie
powinien pozostawać na marginesie w walce o sprawiedliwość”72. Ewangelia wskazuje bowiem na ścisły związek, jaki istnieje między przyjęciem
zbawczego orędzia a czynną miłością braterską. Co więcej, wymaga ona od
Kościoła, by wychodził z pomocą naprzeciw pilnym potrzebom człowieka
i włączał się w budowanie bardziej sprawiedliwych struktur społecznych,
które będą promować „autentyczną ludzką koegzystencję, zapobiegać przemocy i sprzyjać konstruktywnemu dialogowi zmierzającemu do potrzebnego konsensusu społecznego”73.
Wyjście to jest konkretnym wyrazem realizowania przez Kościół
przykazania miłości bliźniego a zarazem posługi miłości, która jest „konstytutywnym wymiarem misji Kościoła i nieodzownym wymiarem jego
istoty”74. Czyni ono z Kościoła Kościół samarytański, który za przykładem
swojego Mistrza i Pana podejmuje posługę miłosierdzia i jest solidarny ze
wszystkimi ludźmi, w sposób zaś szczególny z osobami najbardziej potrzebującymi. Przy czym posługa ta „musi iść w parze z dążeniem do prawdziwej sprawiedliwości społecznej, która podnosi poziom życia obywateli”75.
Zakłada ona także wsłuchiwanie się w wołanie o sprawiedliwość i bycie
adwokatem sprawiedliwości oraz obrońcą ubogich76. Prowadzi wreszcie
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Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, nr 176, 183.
V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument końcowy z Aparecidy, nr 176.
Tamże, nr 390.
Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, nr 183.
V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument końcowy z Aparecidy, nr 384.
Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, nr 179.
V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument końcowy z Aparecidy, nr 385.
Tamże, nr 395.
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do uprzywilejowania przez Kościół przede wszystkim ludzi ubogich i chorych oraz tych wszystkich, którzy są pogardzani, zapomniani i spychani na
margines życia społecznego. Wyrazem tego jest przyjęcie przez Kościół
opcji preferencyjnej na rzecz ubogich, ponieważ jest ona „specjalną formą pierwszeństwa w praktykowaniu miłości chrześcijańskiej (...) i zawiera
się w chrystologicznej wierze w (...) Boga, który dla nas stał się ubogim,
aby nas ubóstwem swoim wzbogacić”77. Przyznanie priorytetu opcji na
rzecz ubogich oznacza, że jest ona tym, co powinno w sposób decydujący
„charakteryzować życie chrześcijańskie, styl eklezjalny i treść programów
duszpasterskich”78. Opcja ta skłania jednocześnie Kościół do bezinteresownego ewangelizowania ubogich, co jest znakiem królestwa Bożego a zarazem tym, co przynagla Kościół do poszukiwania nowych i kreatywnych
ścieżek, by odpowiedzieć i zaradzić nowym formom ubóstwa, jakie dzisiaj
pojawiają się w świecie. Jest ona konkretnym wyrazem posługi miłosierdzia i służby miłości Kościoła pośród ubogich, co jest niezbywalnym wyrazem istoty Kościoła a przez to tym, co powinno charakteryzować życie
chrześcijańskie. Opcja ta wskazuje wreszcie na to, że „proces ewangelizacyjny obejmuje promocję człowieka i autentyczne wyzwolenie, bez którego
nie jest możliwy sprawiedliwy porządek”79. Z drugiej zaś strony wskazuje, że nowa ewangelizacja, którą podejmuje Kościół jest „zaproszeniem do
uznania zbawczej mocy egzystencji ubogich i do postawienia jej w centrum
drogi Kościoła”80. Omawiana opcja czyni w końcu wiarygodne przepowiadanie Ewangelii jako Ewangelii miłości, ponieważ autentyczna miłość jest
„zawsze kontemplatywna i służebna”81. Przy czym miłość, o której mowa,
musi dotyczyć relacji nie tylko „w skali mikro: więzi przyjacielskich, rodzinnych, małej grupy, ale także w skali makro: stosunków społecznych,
ekonomicznych i politycznych”82.
Omawiany społeczny wymiar ewangelizacji dotyczy wreszcie angażowania się członków Kościoła w życie społeczne, polityczne i ekonomiczne, by w ten sposób mogli oni sprzyjać promowaniu pokoju, sprawiedliwości, solidarności, troski o dobro wspólne, sprawiedliwej dystrybucji dóbr,
integralnego rozwoju każdego człowieka, poszanowania życia ludzkiego,
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Benedykt XVI, „Przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI inaugurujące V Konferencję Ogólną Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów”,
nr 392.
V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument końcowy z Aparecidy, nr 394.
Tamże, nr 399.
Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, nr 198.
Tamże, nr 199.
Tamże, nr 205.
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obrony praw i godności kobiet, w tym także dzieci nienarodzonych, troski
o rodzinę i całe stworzenie83. By mogli wywierać wpływ na takie dziedziny
życia społecznego jak: kultura, nauka, stosunki międzynarodowe i środki
społecznego przekazu84.
Ewangelizacja zakłada w końcu także drogę dialogu rozumianego jako
forma spotkania, którego celem jest dążenie do zgody i wspólnych ustaleń,
mając przy tym zawsze na uwadze troskę o społeczeństwo sprawiedliwe
i nikogo niewykluczające. W dzisiejszych czasach dla Kościoła istnieją,
zdaniem omawianej adhortacji i Dokumentu z Aparecidy, trzy szczególne
środowiska dialogu. Są nimi: państwo, społeczeństwo oraz ludzie wierzący
w Chrystusa i ci, którzy nie należą do Kościoła85. Dialog ten jest konieczny do tego, by Kościół mógł „spełnić posługę w zakresie pełnego rozwoju
człowieka i osiągnąć dobro wspólne”86. W przypadku dialogu prowadzonego przez Kościół z państwami, chodzi przede wszystkim o „wspieranie propozycji bardziej odpowiadających godności osoby ludzkiej i dobru
wspólnemu”87 oraz proponowanie podstawowych wartości, które promują
i stoją na straży obrony życia ludzkiego, instytucji małżeństwa i rodziny.
W przypadku zaś dialogu ekumenicznego chodzi o dążenie, z jednej strony,
do jedności między samymi chrześcijanami, ponieważ jej brak jest skandalem, a zarazem tym, co zaciemnia dzieło ewangelizacji, z drugiej zaś, do
doprowadzenia do jedności całej rodziny ludzkiej88. Dialog ten postrzegany
jest jako istotna forma ewangelizacji. W przypadku natomiast dialogu międzyreligijnego chodzi o wkład na rzecz pokoju i pokojowego współżycia
między ludźmi, narodami i religiami. Ma on specjalne znaczenie w budowaniu nowej ludzkości, otwiera bowiem „nieprzetarte szlaki świadectwa
chrześcijańskiego, proponuje wolność i godność ludów, ożywia współpracę
na rzecz dobra wspólnego, przezwycięża przemoc i uczy pokoju”89. Ten rodzaj dialogu wypływa z misji, jaką Chrystus zlecił swojemu Kościołowi
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V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument końcowy z Aparecidy, nr 417, 432, 450, 491; Franciszek, Adhortacja
apostolska „Evangelii gaudium”, nr 202-221.
V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument końcowy z Aparecidy, nr 283.
Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, nr 238; V Ogólna
Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument końcowy z Aparecidy, nr 95.
Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, nr 238.
Tamże, nr 241.
Tamże, nr 244-246; V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej
i Karaibów, Dokument końcowy z Aparecidy, nr 277.
Tamże, nr 239.
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i „wymaga roztropnej proporcji między głoszeniem a dialogiem jako elementami konstytutywnymi ewangelizacji”90 a także postawy łagodności
i szacunku dla innych ludzi i ich przekonań religijnych. Dzieło ewangelizacji obejmuje także dialog między nauką i wiarą, ponieważ sprzyja on
pokojowi oraz temu, by nowe odkrycia, będące wynikiem prowadzonych
badań naukowych, były oświecone wiarą i mogły służyć ludziom i całym
społeczeństwom91.
Innym jeszcze przejawem społecznego wymiaru ewangelizacji
jest ewangelizowanie kultury, by w ten sposób inkulturować Ewangelię.
W ewangelizowaniu tym chodzi o to, by w krajach o tradycji katolickiej
„towarzyszyć kulturze, troszczyć się o nią i umacniać jej istniejące już bogactwa, natomiast w krajach o innych tradycjach religijnych lub głęboko
zsekularyzowanych będzie chodziło o sprzyjanie nowym procesom ewangelizacji kultury”92.
Reasumując, można powiedzieć, że u podstaw omówionego społecznego wymiaru ewangelizacji znajduje się z jednej strony nakaz Chrystusa,
by głosić Ewangelię wszystkim narodom, z drugiej zaś przekonanie i wiara
w to, że „Ewangelia jest zaczynem zakwaszającym całe ciasto oraz miastem jaśniejącym na szczycie góry i oświecającym wszystkie ludy”93. Dotyczy ona zatem i obejmuje wszystkie wymiary życia ludzkiego zarówno indywidualnego, jak i społecznego. I chociaż Kościół nie „posiada monopolu
na interpretowanie rzeczywistości społecznej albo propozycji dla rozwiązywania współczesnych problemów”94 a jego „zaangażowanie nie polega
wyłącznie na działaniach albo programach promocji i opieki”95, to jednak
w swojej działalności ewangelizacyjnej nie może pomijać społecznego wymiaru ewangelizacji, ponieważ „Bóg pragnie szczęścia swoich dzieci także
na ziemi”96. Dlatego autentyczna wiara to taka, która pociąga za sobą głębokie pragnienie zmiany świata. To wiara, która wyraża się w konkretnych
czynach świadczących o obecności królestwa Bożego w świecie, chociaż
królestwo to jest rzeczywistością transcendentną.
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Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, nr 251.
V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument końcowy z Aparecidy, nr 341; Franciszek, Adhortacja apostolska
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Tamże, nr 184.
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3. Duch nowej ewangelizacji
Przykład życia Jezusa i dany przez Niego nakaz ewangelizowania
wszystkich narodów ukazuje a zarazem wyznacza uczniom Jezusa drogę
ich powołania i zadanie, jakim jest bycie misjonarzami Chrystusa w świecie. By mogli oni sprostać temu zadaniu, Jezus daje im Ducha Świętego,
który uobecnia w historii zbawcze owoce Jego życia, męki, śmierci i zmartwychwstania oraz sprawia, że uczniowie stają się apostołami i głosicielami wielkich dzieł Bożych. Wychodzą ze swych ograniczeń oraz z odwagą
i mocą głoszą Ewangelię wszystkim narodom97. Ten Duch także i dzisiaj jest
obecny i działający w Kościele. Kształtuje w nim zdecydowanych i odważnych misjonarzy oraz „wskazuje miejsca, które powinny być ewangelizowane i wybiera tych, którzy powinni to czynić”98. Jest „duszą ewangelizującego Kościoła”99 i „wewnętrznym Mistrzem, który prowadzi do poznania
całej prawdy”100 oraz Tym, który udziela światła i życia przez sakramenty.
Jest darem udzielonym nam przez Ojca, który utożsamia wierzących z Jezusem jako Drogą, Prawdą i Życiem101. Ożywia i podtrzymuje zapał misyjny, „przychodząc z pomocą naszej słabości” (Rz 8, 26) i lecząc to wszystko,
co nas osłabia w wypełnieniu zadania misyjnego. Wzbogaca cały Kościół,
który ewangelizuje, udzielając mu różnych charyzmatów i darów, które są
włączone w ciało Kościoła i stanowią bodziec do ewangelizacji102. Wszystko to pokazuje, że ewangelizacja, która jest głównym zadaniem Kościoła,
a tym samym uczniów Jezusa, musi być ewangelizacją z duchem. Jest nią
ewangelizacja prowadzona przez Ducha Świętego, przez Niego ożywiana
i na Niego otwarta. Jest prowadzona przez ewangelizatorów, którzy się modlą i pracują, co czyni z nich prawdziwych ewangelizatorów z Duchem103.
Życie w Duchu otwiera uczniów Jezusa na innych ludzi i na misję oraz
czyni z nich „osoby szczodre i kreatywne, szczęśliwe w głoszeniu i służbie
misyjnej”104.
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Tamże, nr 259.
V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument końcowy z Aparecidy, nr 150.
Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, nr 261.
V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument końcowy z Aparecidy, nr 152.
Tamże, nr 137.
Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, nr 130.
Tamże, nr 262.
V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument końcowy z Aparecidy, nr 285.
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Dlatego jednym z istotnych zadań uczniów Jezusa, a zarazem tym,
co kształtuje ich samych, z czego czerpią oni siłę i z czego wypływa ich
misyjność, jest, zdaniem analizowanych dokumentów, modlitwa, ponieważ
prowadzi ona do osobistego spotkania z Jezusem i do bliskiego związania
się z Nim. Jezus chce bowiem, aby Jego uczeń miał z Nim więź jak „przyjaciel i brat”. Jak przyjaciel, ponieważ wówczas wchodzi on w życie Jezusa
i czyni je swoim. Słucha Jego słów i „sprawia, że życie Jezusa Chrystusa
przepływa do jego życia, naznaczając relację ze wszystkimi”105. Jak „brat”,
gdyż ma on wówczas „udział w życiu Zmartwychwstałego, Syna Ojca niebieskiego”106, a przez to ma udział, podobnie do Jezusa, choć z innej racji,
w życiu, które pochodzi od Ojca. Omawiana więź prowadzi ostatecznie do
zjednoczenia z Jezusem, które sprawia, że człowiek szuka i kocha to, czego
szuka i kocha Jezus, tj. chwały Ojca107. Przyczynia się ona poza tym do
tego, że taki człowiek postrzega Jezusa jako Tego, który kroczy obok niego
i mu towarzyszy. Zjednoczenie z Jezusem oddziałuje ponadto i rozbudza
misyjność Jego uczniów, ponieważ daje im pewność i przekonanie na temat
tego, że znajomość i nieznajomość Jezusa nie jest tym samym. Znajomość
Jezusa nadaje bowiem sens i decydujące ukierunkowanie życiu ludzkiemu. Więź ta prowadzi wreszcie do uczestnictwa w życiu Jezusa oraz uczy
radykalnego oddania się na służbę Bogu, Jego królestwu i braciom aż po
krzyż, tak jak miało to miejsce w przypadku Jezusa. Dlatego, co istotne,
stanowi uprzedni warunek misyjności uczniów Jezusa a zarazem jest tym,
z czego ona wypływa i co ją kształtuje, jest przebywanie z Jezusem, kontemplowanie Go i uczenie się od Niego miłości oraz posłuszeństwa i służby
względem Boga i bliźnich108.
Innym ważnym aspektem, który kształtuje zarówno bycie uczniem
Jezusa, jak i misyjność Jego uczniów, jest nawrócenie. Jest ono bowiem
„pierwszą odpowiedzią tego, kto z zachwytem słuchał Pana, kto wierzy
w Niego (...) i decyduje się zostać Jego przyjacielem i iść za Nim, zmieniając swój sposób myślenia i życia”109. Prowadzi ono także zarówno do
„uczestnictwa we wspólnocie eklezjalnej oraz do dojrzewania w wierze
poprzez praktykowanie sakramentów, służby i misji”110, jak i do otwarcia
się Kościoła na nieustanną reformę samego siebie111. Owocem nawrócenia
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Tamże, nr 132.
Tamże.
Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, nr 267.
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V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument końcowy z Aparecidy, nr 278 b.
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Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, nr 26.
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jest wreszcie zjednoczenie z Jezusem Chrystusem, kontemplowanie i naśladowanie Go oraz przepowiadanie Jego Ewangelii wszystkim narodom.
Rodzi ono w końcu umiejętność podporządkowania wszystkiego w służbie
na rzecz urzeczywistniania królestwa Bożego w świecie i wzywa wszystkich ochrzczonych do „przyjęcia postawy ciągłego pastoralnego nawrócenia, które zakłada uważne słuchanie i rozeznawanie tego, »co mówi Duch
do Kościołów« (Ap 2, 29) poprzez znaki czasu, w których Bóg się objawia”112. Duch ten działa we wszystkich ochrzczonych jak uświęcająca moc,
pobudzająca ich do ewangelizowania. Sprawia, że na mocy chrztu wszyscy
ochrzczeni są powołani do bycia uczniami i misjonarzami Jezusa a także
aktywnymi podmiotami ewangelizacji113.
U podstaw zatem misyjności uczniów Jezusa znajduje się zjednoczenie z Jezusem i nawrócenie, które pozwala doświadczyć daru przebaczenia,
radości wyzwolenia i łaski początku, z którego rodzi się moc i siła do podjęcia dzieła ewangelizacji. Przy czym nawrócenie to należy pojmować jako
stały proces, który nie tylko odnawia wewnętrznie człowieka i wpływa na
zmianę jego sposobu życia, myślenia i działania, lecz także prowadzi cały
Kościół do nawrócenia pastoralnego, czyli do podporządkowania wszystkiego misji. Misja zaś to nic innego jako „umiłowanie Jezusa i jednocześnie miłość do Jego ludu”114. To bycie narzędziem w ręku Jezusa, którym
On chce się posługiwać, by być bliżej swojego ludu. Bycie uczniem Jezusa
oznacza i zakłada zarazem pełnienie misji, ponieważ obie te rzeczywistości, tj. bycie uczniem i pełnienie misji, są „jakby dwiema stronami tego
samego medalu”115. Co więcej, to uznanie, że ja jako uczeń Jezusa „jestem
misją na tym świecie, i dlatego jestem w tym świecie”116 i że ta misja jest
czymś, „czego nie mogę z siebie wykorzenić, jeśli nie chcę zniszczyć samego siebie”117. Dlatego uczeń Jezusa jest zapraszany i przynaglany przez
swojego Mistrza do tego, by Go kochał i naśladował. Rozpoznawał Go
w innych, wychodził poza siebie i szukał dobra innych.
Wypełnienie tak pojętej misji wymaga i zakłada, obok omówionego
zjednoczenia z Jezusem i nawrócenia, stałej formacji uczniów i misjonarzy
Jezusa, by byli oni prawdziwymi ewangelizatorami z Duchem. Podstawowym celem tej formacji jest pomoc członkom Kościoła „zawsze spotykać
112
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się z Chrystusem, i tym samym rozpoznawać, przyjmować, czynić własnym i rozwijać doświadczenie i wartości, które składają się na chrześcijańską tożsamość i misję w świecie” 118. Formacja ta winna być poza tym
postrzegana jako całościowy proces, który obejmuje wszystkie wymiary
życia ludzkiego, a więc wymiar ludzki i wspólnotowy, wymiar intelektualny, duszpasterski i misyjny. Ma ona na celu pomoc w dojściu do „nowego życia w Chrystusie, do głębokiego identyfikowania się z Nim i z Jego
misją”119. Musi więc ona uwzględniać różne sytuacje i etapy życia ludzkiego, jak również różne powołania wewnątrz wspólnoty Kościoła i ma
służyć ożywieniu wiary oraz obudzeniu misyjnej świadomości wszystkich
ochrzczonych, którzy powołani są do tego, by być solą i zaczynem świata.
Ważną rolę w formacji tej odgrywa inicjacja do życia chrześcijańskiego
i stała katecheza. W inicjacji tej zaś podstawowe znaczenie ma przepowiadanie słowa Bożego, ponieważ umożliwia ono i prowadzi do osobistego
spotkania z Jezusem, które inicjuje nawrócenie, którego konsekwencją jest
uczestnictwo we wspólnocie eklezjalnej oraz dojrzewanie w wierze poprzez
praktykowanie sakramentów, służby i misji.
Wszystko, co zostało powiedziane na temat ducha nowej ewangelizacji, pokazuje, że cały Kościół wezwany jest do tego, by stawał się Kościołem misyjnym. Podobnie też wszyscy ochrzczeni są wezwani do tego,
by „dawać innym wyraźne świadectwo o zbawczej miłości Pana”120. Misja
Kościoła stanowi poza tym dla wszystkich jego członków stały bodziec,
który nie pozwala im na godzenie się z przeciętnością i pobudza ich do
stałego wzrostu.
***
Zarówno Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, jak i Dokument
z Aparecidy przypominają prawdę o tym, że po pierwsze, wszyscy wierzący są uczniami i misjonarzami Jezusa, a więc mają powołanie misyjne.
Po drugie, że podstawowym zadaniem Kościoła jest przepowiadanie Jezusa
Chrystusa i prowadzenie ludzi do pełni życia, jaka jest im ofiarowana przez
Boga w Chrystusie, który jest wcielonym Synem Bożym i jedynym Zbawicielem człowieka. Po trzecie, że zadaniem Kościoła jest służba człowiekowi, która dotyczy i obejmuje wszystkie wymiary ludzkiego życia. Dlatego
Kościół musi wychodzić poza swoje granice i docierać do wszystkich ludzi,
by we współpracy z nimi i opierając się na wartościach ewangelicznych
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przekształcać istniejącą rzeczywistość i w ten sposób przyczyniać się do
budowania świata bardziej ludzkiego i sprawiedliwego, a przez to budować
i urzeczywistniać w świecie rzeczywistość królestwa Bożego.
By Kościół mógł sprostać temu zadaniu, musi być otwarty na działanie Ducha Świętego, musi być zjednoczony z Chrystusem i stale podejmować wysiłek nawracania się, co dotyczy zarówno Kościoła jako instytucji,
jak i wszystkich, którzy do niego należą i go tworzą. Tym zaś, co ma pomóc
Kościołowi w owym nawracaniu się i jednocześnie je ukierunkowuje, to
nawrócenie typu pastoralnego, którego zasadniczym celem jest ożywienie
misyjności Kościoła. Służy temu m.in. przyjęcie przez Kościół „opcji misyjnej”, dzięki której wszystko, co jest w Kościele, ma stawać się bardziej
odpowiednią drogą dla ewangelizowania współczesnego świata. Opcja ta
uświadamia jednocześnie prawdę o tym, że cały Kościół musi stać się Kościołem misyjnym. Bycie bowiem uczniem Jezusa oznacza i zakłada bycie
misjonarzem Jezusa, tzn. tym, który głosi Go innym ludziom i daje o Nim
świadectwo całym swoim życiem.
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Misyjność Kościoła

Misyjność Kościoła w świetle Adhortacji apostolskiej
Evangelii gaudium i Dokumentu z Aparecidy
„Jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa,
aby nasze narody miały w Nim życie”
S t re s zc zen ie
Działalność misyjna Kościoła stanowi jedno z największych wyzwań dla Kościoła
dzisiaj i jednocześnie jedno z jego priorytetowych zadań. Kościół został założony i posłany przez Jezusa Chrystusa po to, by szedł do wszystkich narodów, głosił Ewangelię
i chrzcił (por. Mt 28, 19). Posłanie to pokazuje, że celem istnienia Kościoła nie jest on
sam, lecz misja, do jakiej został powołany i przeznaczony przez swojego Założyciela.
Czyni ono jednocześnie z Kościoła wspólnotę, która jest w drodze i ma za zadanie dotarcie do wszystkich peryferii, tam, gdzie Chrystus jest wciąż nieznany i gdzie Kościół
jest nieobecny. Kwestii misyjnej działalności Kościoła została poświęcona Adhortacja apostolska Evangelii gaudium Ojca Świętego Franciszka i Dokument z Aparecidy
opracowany przez Konferencję Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, na czym polega i w czym przejawia się
misyjność Kościoła w świetle przeprowadzonej analizy obu wymienionych dokumentów. W pierwszym punkcie mowa jest na temat przepowiadania Jezusa Chrystusa jako
istoty misji i działalności ewangelizacyjnej Kościoła. Właściwa bowiem misja Kościoła polega na prowadzeniu ludzi do osobistego spotkania z Jezusem i komunikowaniu
im życia Jezusa Chrystusa przez głoszenie słowa Bożego, udzielanie sakramentów
i praktykowanie caritas. Oznacza to, że autentyczną ewangelizacją jest taka, w której
prymat zostaje zawsze przyznany głoszeniu Jezusa Chrystusa. W drugim punkcie zostaje ukazany społeczny wymiar ewangelizacji, ponieważ ewangelizowanie jest nierozdzielnie związane z uobecnianiem królestwa Bożego w świecie, a przez to ma ono
także na celu wpływanie na przemianę i kształtowanie świata opierającego się na wartościach tegoż królestwa. Wymiar ten uświadamia jednocześnie prawdę o tym, że misja ewangelizacyjna Kościoła łączy w sobie troskę o transcendentny wymiar człowieka z troską o zaspokojenie jego wszystkich konkretnych potrzeb. Wynika on wreszcie
z samej Ewangelii, która wskazuje na ścisły związek, jaki istnieje między przyjęciem
zbawczego orędzia a czynną miłością braterską. W trzecim natomiast punkcie zostaje
udzielona odpowiedź na pytanie, na czym polega i w czym się wyraża duch nowej
ewangelizacji prowadzonej przez Kościół oraz co znaczy być uczniem Jezusa.

Słowa kluczowe: Jezus Chrystus, Kościół, ewangelizacja, misyjność,
uczeń i misjonarz Chrystusa
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The Mission of Church in the light
of the Apostolic Exhortation “Evangelii Gaudium”
and the CELAM document of Aparecida
“We are disciples and missionaries of Jesus Christ so that
our nations may have life in Him”
S umm ar y

100

The missionary activity of the Church is one of the greatest challenges facing the
Church today and one of its biggest priorities. The Church was founded and sent by
Jesus Christ to go to all nations, proclaim the Gospel, and baptise (cf. Mt 28:19). This
mission shows that the purpose of the existence of the Church is not itself but the
mission to which it was called and designed by its Founder. It does at the same time
make the Church a community that is on its way and has the task of reaching out to all
the periphery and where Christ is still unknown and where the Church is absent. The
apostolic exhortation of the “Evangelii Gaudium” of Father Francis and the Aparecida
Document prepared by the Conference of Bishops of Latin America and the Caribbean
was devoted to the missionary mission of the Church.
Hence, the purpose of this article is to show how and why the Church’s mission is
manifested in the light of the analysis of the two above mentioned documents.
The first paragraph discusses the preaching of Jesus Christ as the essence of the
mission and the evangelising activity of the Church. The proper mission of the Church
is to lead people to a personal encounter with Jesus and to communicate the life of
Jesus Christ through the promulgation of the Word, the sacraments and the practice of
“caritas”. This means that authentic evangelisation is the evangelisation where primacy is always given to the promulgation of Jesus Christ.
The second paragraph, in turn, shows the social dimension of evangelisation, since
evangelisation is inseparably linked to the making of the kingdom of God in the world,
and thus it also aims at influencing the transformation and shaping of the world based
on the values of that kingdom. At the same time, this dimension realises the fact that
the evangelising mission of the Church combines the concern for the transcendent dimension of the human being with the concern of satisfying all his/her specific needs. It
ultimately comes from the Gospel itself, which shows the close relationship that exists
between the reception of the saving message and the active fraternal love.
In the third paragraph the answer is given to the question of what is and how the
spirit of the new evangelisation of the Church is expressed and what it means to be
a disciple of Jesus.

Keywords: Jesus Christ, Church, Evangelisation, missionary, Christ’s
disciple and missiony.
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W jednym z istotnych punktów Wspólnej deklaracji w sprawie nauki
o usprawiedliwieniu, podpisanej przez przedstawicieli Kościoła katolickiego i Światowej Federacji Luterańskiej, 31 X 1999 r. w Augsburgu, symbolicznym miejscu narodzin reformacji, czytamy: „Wyznajemy wspólnie, że
grzesznik zostaje usprawiedliwiony przez wiarę w zbawcze działanie Boga
w Chrystusie” (nr 25). Treść owej usprawiedliwiającej i zbawczej wiary
jest zatem wyraźnie określona: jest nią zbawcze działanie Boga w Chrystusie. Wynikałoby więc z tego, że nie może być usprawiedliwiony i zbawiony ktoś, kto nie wyznaje wiary w zbawcze działanie Boga w Chrystusie.
W celu uzasadnienia tej tezy można by przywołać liczne wypowiedzi Ojców Kościoła, soborów, papieży oraz teologów chrześcijańskich – zarówno
katolickich jak i protestanckich – z przeszłości i czasów współczesnych.
Powstają jednak pytania: Po pierwsze, czy aby zostać usprawiedliwionym
i osiągnąć zbawienie, wszyscy ludzie bez wyjątku muszą wyznać wiarę
w zbawcze działanie Boga w Chrystusie, czy też istnieją od tej ogólnej zasady jakieś wyjątki? Po drugie – czy aby osiągnąć zbawienie, wszyscy ludzie
bez wyjątku muszą w sposób explicite wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa
jako Pana i Zbawiciela? A jeśli nie, to jaka jest minimalna treść owej wiary
w usprawiedliwiające i zbawcze działanie Boga w Chrystusie? Odpowiedzi
na te pytania szukać będziemy w tym artykule.

1. Kto może być zbawiony?
Z niezwykle bogatego dossier na temat chrześcijańskiej odpowiedzi
na pytanie: Kto może być zbawiony? – przywołajmy tylko kilka przykładów z historii i współczesności1.
1

Na ten temat istnieje bardzo obszerna wielojęzyczna literatura. W języku polskim chciałbym wskazać na książkę Bernarda Sesboüé, Poza Kościołem nie
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Dla Ojców Kościoła i teologów średniowiecza sprawa była jasna: zbawienie jest możliwe jedynie przez wiarę w Chrystusa. Ta natomiast, dla
sprawiedliwych Żydów i pogan z okresu przed wcieleniem mogła mieć charakter implicite, natomiast po wcieleniu musiała mieć charakter explicite,
wyrażony przez przyjęcie sakramentu chrztu lub jego wyraźne pragnienie.
Już w II w. św. Justyn (100-167) wypowiada się na temat możliwości
zbawienia dla sprawiedliwych Żydów i pogan z epoki przed wcieleniem.
W Dialogu z Żydem Tryfonem pisze: „Cytuję przyjacielu słowa Ezechiela,
według których »Nawet gdyby Noe, Jakub i Daniel wstawiali się za swoimi
synami i córkami, nie wysłucham ich», oczywiste jest, że «każdy z nich
zostanie zbawiony dzięki swej sprawiedliwości« (Ez 14,20.14), chciałem
powiedzieć, iż tak samo również ci, którzy żyli zgodnie z prawem Mojżeszowym dostąpią zbawienia. Prawo Mojżeszowe bowiem tym, którzy są
mu poddani, nakazuje czynić rzeczy z natury dobre, pobożne i sprawiedliwe, choć jednocześnie zostało napisane, że nakazy, które zachowują ci,
którzy podlegają Prawu, zostały dane z powodu zatwardziałości serca ludu.
Ponieważ ci, którzy pełnili to, co jest powszechne, z natury i odwiecznie
dobre, podobają się Bogu i przez tegoż Chrystusa w czasie zmartwychwstania dostąpią zbawienia podobnie jak sprawiedliwi, którzy ich poprzedzili,
Noe, Henoch, Jakub i inni. Dostąpią oni zbawienia razem z tymi, którzy
uwierzyli w tego Chrystusa, Syna Bożego…”2.
Jak wynika z powyższego cytatu, zarówno życie według prawa Mojżeszowego, jak i postępowanie zgodne z tym, co jest powszechne, z natury
dobre i odwieczne, jest wyrazem wiary implicite w Chrystusa. Możliwość
zbawienia dla pogan żyjących przed Chrystusem Justyn uzasadnia teologią
rozsianych we wszechświecie ziaren boskiego Słowa (logos spermatikos)3.
Jednak, jak to zostało zaznaczone, ekonomia ta odnosiła się jedynie do czasów z okresu przed wcieleniem. Po przyjściu Chrystusa na ziemię do zbawienia była potrzebna wiara w Niego o charakterze explicite. Ponadto trzeba było być ochrzczonym w Kościele katolickim i do niego przynależeć,
bo poza Kościołem nie było zbawienia. Przywołajmy jedynie świadectwo

2

3

ma zbawienia. Historia formuły i problemy interpretacyjne, tłum. Agnieszka
Kuryś (Poznań: Wydawnictwo W drodze, 2007) oraz na pierwszy rozdział
mojej książki Kościół, religie i zbawienie. O jedyności i powszechności
zbawczej Kościoła oraz zbawczej roli religii niechrześcijańskich (Kraków:
Wydawnictwo WAM, 2016), 17-240.
Św. Justyn, Dialog z Żydem Tryfonem, nr 45,3-4, w Justyn Męczennik,
1 i 2 Apologia. Dialog z Żydem Tryfonem, tłum. Leszek Misiarczyk (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
2012), 207.
Tenże, I Apologia, nr 46, 2-4, w tamże, 73.
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św. Augustyna (354-430). Pisze on, że poza Kościołem katolickim schizmatyk (i nie tylko on) może mieć wszystko, oprócz zbawienia. „Może
mieć zaszczyt biskupstwa, może posiąść tajemnice, może śpiewać »Alleluja!«, może podpowiadać »Amen!«, może trzymać Ewangelię, może wierzyć w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego i głosić tę wiarę, ale nigdzie
indziej poza Kościołem katolickim nie może znaleźć zbawienia”4.
Sytuacja zmienia się w epoce nowożytnej, kiedy po odkryciu Ameryki przez Kolumba okazało się, że mieszkańcy całego kontynentu nie znają
Ewangelii Jezusa Chrystusa. Wówczas teologowie – zwłaszcza dominikanie z Salamanki oraz jezuici z Kolegium Rzymskiego – dowartościowali pojęcie wiary implicite, która zawierała się w wierze w istnienie Boga
i w Bożą Opatrzności. Przywołajmy przykład, jezuity, kard. Juana de Lugo
(1583-1660), żyjącego i nauczającego w XVII w. w Rzymie. Uważał on, że
zbawieni mogą być heretycy, Żydzi i muzułmanie przez ich szczerą i nadprzyrodzoną wiarę w Boga, jeśli odrzucenie przez nich Ewangelii i wiary
katolickiej nie bierze się z prawdziwiej wiedzy i niewierności Bogu, ale
z ignorancji i niepokonalnej nieznajomości. Oto najważniejszy jego tekst
w tej kwestii: „Tych, którzy nie wierzą wraz z Kościołem katolickim, można podzielić na kilka kategorii. Są tacy, którzy choć nie wierzą we wszystkie dogmaty religii katolickiej, uznają jednego i prawdziwego Boga – takimi są Turcy i wszyscy muzułmanie, jak również i Żydzi. Inni, jak to jest
w przypadku większości heretyków, uznają Boga Trójjedynego i Chrystusa
(...). Jeśli teraz ci ludzie, z racji niepokonalnej nieznajomości, nie są winni
grzechu niewierności, to mogą osiągnąć zbawienie. Gdyż ci, którzy znajdują
się w stanie niepokonalnej nieznajomości odnośnie do niektórych artykułów wiary, lecz wierzą w inne, nie są formalnie heretykami, lecz posiadają
nadprzyrodzoną wiarę, przez którą wierzą w prawdziwe artykuły i na tej
podstawie mogą dokonać doskonałego żalu za grzechy, przez który mogą
być usprawiedliwieni i zbawieni. To samo należy powiedzieć odnośnie do
Żydów, jeśli są jacyś, którzy w sposób nie do przezwyciężenia pomylili
się co do religii chrześcijańskiej. Gdyż wciąż mogą oni posiadać nadprzyrodzoną wiarę w Boga oraz co do innych artykułów opartych na Piśmie
Świętym, które akceptują i z tą wiarą mogą mieć żal za grzechy, przez
który mogą zostać usprawiedliwieni i zbawieni, pod warunkiem że wyraźna wiara w Chrystusa nie jest wymagana z koniecznością środków, jak
to później zostanie wyjaśnione. W końcu, jeśli jacyś Turcy i muzułmanie
trwali w sposób nie do przezwyciężenia w błędzie odnośnie do Chrystusa
i Jego bóstwa, to nie ma powodów, dla których nie mogliby mieć prawdzi4

Św. Augustyn, Sermo ad Caesar. ecclesiae plebem, 6; CSEL 53, 174-175.
Cyt. za: Francis A. Sullivan, Salvation Outside the Church? Tracing the
History of the Catholic response (New York: Paulist Presss, 1992), 32.
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wej nadprzyrodzonej wiary w Boga jako nadprzyrodzonej nagrody, gdyż
ich wiara w Boga nie jest oparta na argumentach pochodzących z naturalnego stworzenia, ale ją posiadają z tradycji, a tradycja ta pochodzi od
Kościoła wiernych i doszła do nich, nawet jeśli zmieszana jest z błędami
ich sekty. (…) W konsekwencji, z wiarą, jaką posiadają, mogą osiągnąć akt
doskonałego żalu za grzechy”5.
Juan de Lugo odwołuje się tu do funkcjonującego w teologii już od
średniowiecza pojęcia „niepokonalnej nieznajomości”. Stwierdza, że niektórzy poganie, Żydzi, heretycy i schizmatycy z racji niepokonalnej nieznajomości mogą nie wierzyć we wszystkie dogmaty religii katolickiej i nie
być winnymi grzechu niewierności. Mogą ponadto mieć nadprzyrodzoną
wiarę konieczną do zbawienia. Pojęcie to trafiło w XIX w. do oficjalnych
dokumentów Magisterium Kościoła.
Jeśli chodzi o okres XIX i pierwszej połowy XX w., kiedy to w Kościele
katolickim dominowała tzw. teologia szkolna podręczników neoscholastyki, warto przytoczyć wypowiedź ks. Mariana Sieniatyckiego, profesora
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W opublikowanym w 1930 r. trzecim tomie
Dogmatyki katolickiej zatytułowanym O łasce i cnotach wlanych, Sieniatycki pisze o zbawieniu przez wiarę niechrześcijan (on sam używa słowa
„niewiernych”). Stwierdza: „Przedmiotem tej wiary, którą wyraźnie ( fide
explicita) i koniecznie (necessitate medii) trzeba wierzyć, jest, jak Apostoł
mówi, istnienie Boga i Jego Opatrzność nad ludźmi objawiająca się przede
wszystkim w sprawiedliwych nagrodach i karach”6. Mamy tu wyraźną aluzję do Hbr 11,6.
W innym miejscu Sieniatycki tłumaczy, dlaczego wiara w te dwie
prawdy, tzn. w istnienie Boga i w Opatrzność Bożą, jest wystarczająca do
zbawienia. Warto przytoczyć dłuższy passus z jego traktatu, gdzie ponownie znajdujemy odniesienie do Hbr 11,6. Oto uzasadnienie: „Odpowiednią było rzeczą, żeby wiara wyraźna w te dwie prawdy była konieczną do
zbawienia: a) Kto wyraźnie wierzy w Boga, tem samem wierzy implicite
w przymioty Boże, w Trójcę św., w ogóle w Boga, jakim jest sam w sobie.
Kto znów wierzy w Opatrzność Bożą, ten implicite wierzy, iż Pan Bóg daje
środki człowiekowi potrzebne do zbawienia, a więc wierzy we wcielenie,
w łaskę, w nieśmiertelność duszy itd. b) Konieczną jest rzeczą, by człowiek
znał te dwie prawdy przez wiarę explicite, gdyż inaczej nie znałby celu ostatecznego, do którego ma dążyć, nie mógłby obudzić w sobie nadziei, która
5

6

Juan de Lugo, De virtute fidei divinae, disp. 12, nr 50-51, t. 3 (Lyon 1646),
286. Cyt. za: Francis A. Sullivan, Salvation Outside the Church? 95.
Marian Sieniatycki, Zarys dogmatyki katolickiej, t. 3, O łasce i cnotach
wlanych (Kraków, 1930), 98.
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jest potrzebna do usprawiedliwienia, ani miłości, która, poza sakramentem,
jest jedyną najbliższą dyspozycją do usprawiedliwienia (Hbr 11,6)”7.
Jak wynika z przytoczonego cytatu, w wierze w istnienie Boga zawarta jest na sposób implicite wiara w Trójcę Świętą, a w wierze w Opatrzność Bożą zawarta jest na sposób implicite wiara we wcielenie Chrystusa.
Z nauczania II Soboru Watykańskiego na temat zbawienia warto przywołać i skomentować dwa teksty: pierwszy z Konstytucji duszpasterskiej
o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, drugi z Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium. W Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym powiedziane jest, że przez swoje
wcielenie Chrystus złączył się w jakiś sposób z każdym człowiekiem (por.
KDK 12), oraz że w sercu ludzi dobrej woli działa w sposób niewidzialny
łaska (por. tamże 22). Uzasadnienie tego nauczania jest następujące: „Skoro
bowiem za wszystkich umarł Chrystus i skoro ostateczne powołanie człowieka jest rzeczywiście jedno, mianowicie boskie, to musimy uznać, że
Duch Święty wszystkim ofiaruje możliwość dojścia w sposób Bogu wiadomy do uczestnictwa w tej paschalnej tajemnicy” (tamże). Wszyscy zatem
mają możliwość zbawczej wiary w Jezusa Chrystusa, choć nie u wszystkich
wiara ta ma charakter wiary explicite.
Widzimy to na przykładzie Konstytucji dogmatycznej o Kościele,
gdzie w numerze 16 mowa jest o kręgach przyporządkowania do Kościoła.
Ostatni krąg stanowią ci, którzy jeszcze w Boga nie wierzą, ale są ludźmi
dobrymi i żyją uczciwie. Czytamy tam: „Nie odmawia też Opatrzność Boża
koniecznej do zbawienia pomocy takim, którzy bez własnej winy w ogóle
nie doszli jeszcze do wyraźnego poznania Boga, a usiłują n i e b e z ł a s k i B o ż e j, wieść uczciwe życie” (KK 16; podkreślenie moje – Z.K.).
Jeśli tacy ludzie osiągną zbawienie, to nie mocą własnych uczynków, byłby
to bowiem pelagianizm, ale mocą łaski Bożej, co w cytowanym tekście
jest wyraźnie powiedziane. Takie uczciwe życie oparte na łasce Bożej jest
ich aktem wiary, ale nie aktem wiary o charakterze explicite, lecz wiary
implicite w Chrystusa. Można powiedzieć, że są oni jakby „anonimowymi
chrześcijanami”. Pojęcie to rozwinął w swojej teologii Karl Rahner, jeden
z najwybitniejszych teologów katolickich XX w. W Podstawowym wykładzie wiary twierdzi on, że „transcendentalne dążenie ducha w poznaniu
i wolności ku absolutnej tajemnicy jest podtrzymywane przez samego Boga
w Jego samoudzielaniu siebie w taki sposób, że owo dążenie ma swoje »dokąd« i »skąd« w Bogu absolutnej bliskości i bezpośredniości”8. Oznacza
to, że celem i źródłem dążenia człowieka do Boga jest On sam, czyli Jego
7
8

Tamże, 262-263.
Karl Rahner, Podstawowy wykład wiary, tłum. Tadeusz Mieszkowski (Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1987), 112.
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bezinteresowne samoudzielanie się̨ w łasce. Innymi słowy, człowiek dąży
do Boga dzięki Bogu samemu. Zdaniem Rahnera, każdy człowiek, który w sposób nieświadomy i atematyczny, choć rzeczywisty i prawdziwy,
przyjmuje samoudzielanie się Boga w Duchu Świętym, jest „anonimowym
chrześcijaninem”.
W innym miejscu Podstawowego wykładu wiary oświadcza: „Zgodnie z katolickim rozumieniem wiary, co zresztą̨ zostało wyraźnie powiedziane na Vaticanum II, nie ulega wątpliwości, że ktoś́ nie mający żadnego
historycznego kontaktu z głoszoną i wyraźnie określoną̨ nauką chrześcijańską może być mimo to usprawiedliwiony i może żyć w łasce Bożej. Dla
takiej osoby zatem naturalne samoudzielanie się Boga w łasce jest nie tylko
ofertą, egzystencjałem jej istnienia, ale jest ofertą, którą ona p r z y j ę ł a,
przyjmując tym samym właściwie rzecz najważniejszą̨ z tego, co chrześcijaństwo chce jej przekazać: jej zbawienie, które obiektywnie jest łaską Jezusa Chrystusa. Ponieważ transcendentalne samoudzielanie się Boga, jako
oferta dla wolności człowieka, jest z jednej strony egzystencjałem każdego
człowieka, z drugiej zaś momentem samoudzielania się Boga światu, które ma swój cel i punkt kulminacyjny w Jezusie Chrystusie, przeto śmiało
możemy mówić o chrześcijanach anonimowych”9. Podkreślone przez nas
w tym cytacie słowo „przyjęła” jednoznacznie wskazuje, że Rahner rozumie to jako akt wiary takiej osoby w Chrystusa, choć jest to akt wiary
o charakterze implicite.
Jest to zbawienie przez wiarę, która w najbardziej fundamentalnym
znaczeniu polega na całkowitym przyjęciu przez człowieka własnego
człowieczeństwa. Zdaniem Rahnera, „jest wielu takich, którzy spotkali
już Chrystusa, nie wiedząc, że pochwycili tego, w którego życiu i śmierci zanurzyli się jako w uszczęśliwiającym i zbawionym przeznaczeniu, że
spotkali tego, którego chrześcijanie słusznie nazywają Jezusem z Nazaretu.
(...) Otóż Bóg i łaska Chrystusa są obecne jako ukryta istota każdej rzeczywistości, jaką możemy wybrać. I dlatego nie jest tak łatwo cokolwiek
przedsięwziąć nie mając do czynienia z Bogiem i Chrystusem, przyjmując
ich albo odrzucając, wierząc w nich albo nie wierząc. Dlatego każdy, kto,
będąc jeszcze daleki od jakiegokolwiek wyraźnego i wyrażonego słowami
objawienia, akceptuje swoją egzystencję, a więc własne człowieczeństwo,
w milczeniu i w cierpliwości (lepiej: w wierze, nadziei i miłości), akceptuje
je jako tajemnicę, która kryje się w tajemnicy wiecznej miłości i która rodzi
życie w łonie śmierci, mówi też – nawet nie wiedząc o tym – Chrystusowi
»tak«. (...) Kto w pełni akceptuje swoje człowieczeństwo (a tym bardziej

9

Tamże, 148.

Wiara, która zbawia
oczywiście człowieczeństwo innego), ten przyjął Syna człowieczego, ponieważ w nim Bóg przyjął człowieka”10.
Podstawę biblijną takiej interpretacji stanowić może przypowieść Jezusa o sądzie ostatecznym zapisana w Ewangelii Mateusza (Mt 25,31-46),
która mówi, że wszyscy będą sądzeni na podstawie czynów miłosierdzia
wobec potrzebujących. Można więc wnioskować, że minimalna treść
zbawczej wiary w Chrystusa o charakterze implicite zawarta jest w wierze
w człowieka, ale nie w jakiejkolwiek wierze w człowieka, lecz w takiej, która wyraża się w czynach miłosierdzia, która – jak to było chociażby w przypadku Janusza Korczaka – prowadzi do służby bliźnim i jeśli potrzeba do
oddania za nich swego życia11. Czyż nie do takich osób jak Korczak odnoszą się słowa Jezusa: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie
swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13)? Komentujący te słowa francuski teolog, Joseph Moingt, oświadcza: „Miłość, jaką Bóg umieścił w człowieku, stwarzając go, i która zdolna jest do takiej szlachetności, zawiera
łaskę zbawienia, ponieważ wypływa ona z tej [miłości], która jest w Bogu,
ale pod warunkiem, że człowiek uważnie odpowie na poruszenia, jakie od
niej otrzymuje”12. Na zakończenie tego punktu chciałbym dodać, że ludzie,
którzy nie mają wiary w Chrystusa o charakterze explicite, w momencie
śmierci będą musieli przejść przez proces oczyszczenia i dopełnienia prowadzący ich od wiary implicite do wiary explicite w Chrystusa13.
Jeśli chodzi o teologów protestanckich, wielu z nich podziela poglądy
katolickie na temat wiary o charakterze implicite w Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela. Teolodzy ci utożsamiają się z inkluzywistycznym nurtem teologii religii. Wśród protestantów, zwłaszcza związanych z nurtem
ewangelikalnym14, zdecydowanie bardziej niż pośród katolików utrzymuje
10
11

12

13
14

Tamże, 187-188.
Janusz Korczak – dzieciom, którymi się opiekował – towarzyszył do końca
w ich drodze do obozu zagłady w Treblince.
Joseph Moingt, Croire au Dieu qui vient. I. De la croyance à la foi critque
(Paris: Gallimard, 2014), 572.
Więcej na ten temat w Kubacki, Kościół, religie i zbawienie, 486-487.
Z nurtem ewangelikalnym utożsamiają się chrześcijanie różnych wyznań
protestanckich tzw. Kościołów wolnych. Charakteryzuje ich, po pierwsze,
wiara w konieczność nawrócenia określanego często jako „powtórne narodzenie” (born-again); po drugie – autorytet Biblii, czyli że całe nauczanie
Kościoła winno być wprost wyprowadzone z Pisma Świętego; po trzecie
– silny akcent położony na ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu jako ofiarę
zadośćuczynienia i odkupienia całej ludzkości; po czwarte – duch misyjny.
Radykalnie odcinają się oni od liberalnych nurtów teologii protestanckiej,
które – ich zdaniem – zakwestionowały wiarę w bóstwo Jezusa oraz Jego
jedyność i powszechność zbawczą. Ich największą słabością jest to, że
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się, że do zbawienia nie wystarczy wiara o charakterze implicite w Jezusa Chrystusa, ale konieczna jest wiara o charakterze explicite15. Dlatego,
ich zdaniem, jedynym biblijnie i teologicznie właściwym paradygmatem
w chrześcijańskiej teologii religii jest paradygmat ekskluzywistyczny.
W świetle teologii ewangelikalnej pozycja inkluzywistyczna stanowi poważny błąd i jest nie do przyjęcia16. Jakie są argumenty tej grupy teologów?17 Przede wszystkim utrzymują oni, że po przyjściu Chrystusa jedyną
zbawczą wiarą jest wiara o charakterze explicite w Jezusa Chrystusa. Innymi słowy, według nich, nie ma czegoś takiego jak „anonimowi chrześcijanie” i wiara o charakterze implicite w Chrystusa. Uważają, że teza na
rzecz wiary implicite w Chrystusa jest nie do przyjęcia przez ortodoksyjną
teologię ewangelikalną18.
Na podstawie licznych cytatów biblijnych jeden z tych teologów, Stephen Wellum, baptysta z Southern Baptist Theological Seminary, stwierdza,
że powszechne działanie Ducha, o którym jest mowa w Starym i Nowym
Testamencie, „nie zawsze powinno być utożsamiane z działaniem Ducha
w zbawczej łasce”19. Następnie zauważa, że wiara „świętych” z epoki Starego Testamentu, takich jak Abraham czy Noe, opierała się nie na ogólnym
objawieniu, lecz na objawieniu specjalnym. Oświadcza też, że wiara Abrahama miała charakter wiary explicite w Jezusa Chrystusa. Pisze: „Wiara
Abrahama musi być postrzegana jako wiara explicite, ponieważ wierzył on
w Boże obietnice – obietnice skoncentrowane na Bożej zapowiedzi Odkupiciela [God’s provision of a Redeemer] (Rdz 3,15), skoncentrowane na
Bogu, który daje [God who provides] (Rdz 22,14). Czy Jezus Chrystus był
przedmiotem jego wiary? Najlepsza odpowiedź na to pytanie brzmi: tak
i nie. Nie – w tym sensie, że Abraham nie wiedział, iż to Jezus był potomstwem kobiety [Ewy]; ale tak – bo jego wiara była wiarą w Bożą obietni-

15

16

17

18

19

w wielu kwestiach natury dogmatycznej i moralnej poglądy teologów
ewangelikanych są wyrazem tylko osobistych przekonań i bywają bardzo
zróżnicowane. Pragnę to zaznaczyć na samym wstępie tego artykułu.
Zob. np. Ronald H. Nash, „Restrictivism”, w What About Those Who Have
Never Heard? Three Views on the Destiny of the Unevangelized, red. John
Sanders (Illinois: Downers Grove,1995), 116.
Christopher W. Morgan, Robert A. Peterson, „Answers to Notable Questions”, w Faith Comes by Hearing. A Response to Inclusivisme, red. Christopher W. Morgan, Robert A. Peterson (Illinois: Downers Grove, 2008),
250-251.
Więcej na ten temat zawiera artykuł: Zbigniew Kubacki, „Ekskluzywizm
ewangelikalny”, Poznańskie Studia Teologiczne, nr 30 (2016): 251-284.
Stephen J. Wellum, „Saving Faith. Implicit or Explicit?” w Faith Comes by
Hearing, 161-183.
Tamże, 166-167.
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cę skoncentrowaną na obiecanym potomstwie, które ostatecznie, w miarę
rozwoju Bożego planu, bezpośrednio prowadzi nas do Chrystusa. Możemy
zatem na pewno powiedzieć, że wiara Abrahama była wiarą specjalną, zdefiniowaną przez przymierze (zob. Rz 4,13-25)”20.
Ponieważ przypadek Abrahama jest centralny w rozważaniach ekskluzywistów, warto przytoczyć jeszcze wypowiedzi innych teologów tej
opcji. W artykule poświęconym „świętym poganom”, Walter C. Kaiser
Jr., wykładowca Starego Testamentu w Gordon–Conwell Theological Seminary, najwięcej miejsca poświęca Abrahamowi21. Centralne pytanie,
jakie stawia, brzmi: Co było przedmiotem wiary Abrahama? Odpowiada,
że obietnica dana Abrahamowi w Rdz 12,1-3 dotyczyła trzech rzeczy: potomka, kraju i Dobrej Nowiny/Ewangelii: „Przez ciebie będą otrzymywały
błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi”. Rozdziały 13 i 14 Księgi Rodzaju
skupione są na obietnicy ziemi. W rozdziale 15 powraca obietnica potomka.
Bóg obiecuje Abrahamowi, że jego potomstwo będzie tak liczne, jak gwiazdy na niebie (Rdz 15,4-5), po czym padają słowa: „Abraham uwierzył i Pan
poczytał mu to za zasługę” (Rdz 15,6). Odpowiadając na postawione wyżej
pytanie, Kaiser przytacza najpierw wypowiedzi dwóch teologów. Żyjący
w XIX w., Franz Delitzsch napisał: „Obietnica (…) prawdziwie posiada
Chrystusa za swój przedmiot; (…) wiara, z jaką Abraham ją przyjmuje,
jest wiarą w obiecane potomstwo”22. Podobne zdanie ma luterański teolog
XX w., Herbert C. Leupold, który pisał: „Rodzi się teraz pytanie: czy wiara
Abrahama jest różna od usprawiedliwiającej wiary wierzących Nowego Testamentu? Bez wahania i stanowczo odpowiadamy: Nie. Centralną kwestią
tego rozdziału jest potomstwo Abrahama”23. Po przytoczeniu wypowiedzi
tych dwóch teologów z XIX i XX w., sam Kaiser oświadcza: „Leupold,
Delitzsch i ja nie twierdzimy, że Abraham lub jakakolwiek inna osoba ze
Starego Testamentu posiadała pełne rozumienie przyszłego imienia i zbawczego dzieła Jezusa Zbawiciela. Raczej argumentujemy, że podstawowym
przedmiotem wiary dla wierzących Starego Testamentu był nikt inny jak
Człowiek Obietnicy, Mesjasz, który miał przyjść, i który później został objawiony jako nasz Pan Jezus”24. Chodzi o potomka, który już na samym
początku historii zbawienia został obiecany Ewie (Rdz 3,15).
20
21

22

23

24

Tamże, s. 174.
Walter C. Kaiser Jr., „Holy Pagans. Reality or Myth?” w Faith Comes by
Hearing, 124-130.
Franz Delitzsch, A New Commentary on Genesis (1888, reprint, Minneapolis
1978), 2:7. Cyt. za: tamże, 127.
Herbert C. Leupold, Exposition of Genesis (Grand Rapids 1953), 1: 478. Cyt.
za: tamże, 127.
Kaiser Jr, „Holy Pagans. Reality or Myth?”, 127.
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Jak wynika chociażby z tej opinii, zdaniem teologów ewangelikalnych
opcji ekskluzywistycznej, także wiara pozostałych „wierzących” Izraelitów
epoki Starego Testamentu miała charakter wiary explicite podobnej do wiary Abrahama. Była to bowiem wiara zakorzeniona w Bogu Biblii i w Jego
obietnicach wypływających z przymierza, jakie zawarł z Izraelem, a które zapowiadało i wskazywało na Jezusa25. Pisze o tym Donald A. Carson:
„Z perspektywy biblijnej narracji istnieje prawdziwa kontynuacja między
świętymi Starego Testamentu a świętymi Nowego Testamentu (por. Rz 1,2;
11,1-36; Flp 3, 3.7.9). W czasie starego przymierza instytucje, systemy ofiarnicze oraz cały porządek kapłański, były ze strony ludu przestrzegane jako
część porządku wiary, ale te instytucje i systemy również wskazywały (…)
na Jezusa Chrystusa – na Jego ofiarę, Jego kapłaństwo, niebieskie tabernakulum, i tak dalej”26. Zatem, wiara „świętych” Izraelitów epoki Starego
Testamentu była wiarą explicite w Chrystusa jako potomka Ewy i potomka
Abrahama, który miał przyjść.
Spośród licznych tekstów biblijnych interpretowanych na korzyść
opcji ekskluzywistycznej warto powiedzieć jeszcze kilka słów na temat ich interpretacji słynnego fragmentu Listu do Hebrajczyków: „Bez
wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga
musi wierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają”
(Hbr 11,6). W Kościele katolickim – jak widzieliśmy – istnieje silna tradycja interpretacji tego tekstu do poparcia paradygmatu inkluzywistycznego. Także niektórzy teologowie ewangelikalni przywołują ten fragment
w celu biblijnego uzasadnienia opcji inkluzywistycznej. Wskazują, że minimalna wiara wymagana do zbawienia to wiara w istnienie Boga i Jego
Opatrzność. Z tym, oczywiście, polemizują współwyznawcy opcji ekskluzywistycznej. Ich pozycję dokładnie przedstawia Robert Peterson, profesor teologii systematycznej w Covenant Theological Seminary. Zauważa,
że – po pierwsze – jeśli chcieć wydobyć z tego fragmentu „zasadę wiary”,
to będzie się ona opierała na przymierzu Boga z Izraelem w Starym Testamencie. Zatem, przedmiotem tej wiary nie jest ogólne objawienie, ale jest
nim specjalne objawienie27. Po drugie, należy stwierdzić, że treść wiary,
o której mówi Hbr 11,6, nie wyczerpuje całego nauczania ani Biblii ani
nawet Listu do Hebrajczyków na temat treści wiary, gdzie ta zdefiniowana jest w terminach chrystologicznych (por. Hbr 10,19.21, 23; 12,1-2)28.
25
26
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Wellum, „Saving Faith. Implicit or Explicit?”, 174-175.
Donald A. Carson, The Gagging of God: Christianity Confronts Pluralism
(Grand Rapids 1996) 298. Cyt. za: tamże, 175.
Robert A. Peterson, „Inclusivism versus Exclusivism on Key Biblical Textes”,
w Faith Comes by Hearing, 198.
Tamże, 198-199.
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Dlatego, zdaniem Petersona, niewłaściwe jest redukowanie zbawczej wiary do wierzenia, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają.
Po trzecie, obecna w Hbr 11,6 „zasada wiary” musi być interpretowana
w kontekście postępu biblijnego objawienia. Oznacza to, że metodologicznym błędem inkluzywizmu jest powoływanie się na teksty opisujące zbawienie świętych Starego Testamentu, by mówić o Bożych wymaganiach
dla niezewangelizowanych dzisiaj. Niemądre – pisze – jest mieć nadzieję zbawienia niezewangelizowanych na bazie inkluzywistycznej „zasady
wiary”. To, czego niezewangelizowani naprawdę potrzebują, to usłyszeć
i uwierzyć w Ewangelię Chrystusa29. Ich koncepcja, zwłaszcza w ujęciu
teleologii kalwińskiej, opiera się na teorii podwójnej predestynacji, wedle
której Chrystus umarł tylko za wybranych i predestynowanych. Intepretując niektóre teksty Nowego Testamentu, gdzie jest mowa o powszechnej
woli zbawczej (por. 1Tm 2,3-4; 1J 2,2; Tt 2,11), Ronald Nash oświadcza:
„Kalwiniści wskazują, że takie wyrażenia jak wszyscy mogą odnosić się
albo do wszystkich ludzi bez rozróżnienia, albo do wszystkich osób bez
wyjątku. Ich zdaniem teksty takie jak Tt 2,11 [»Ukazała się bowiem łaska,
która niesie zbawienie wszystkim ludziom«] nie opisują tego, co Bóg uczynił lub czyni dla wszystkich ludzi bez wyjątku – to znaczy dla każdego
człowieka. Raczej, teksty te opisują, co Bóg uczynił dla wszystkich ludzi
bez rozróżnienia. To znaczy, Chrystus nie umarł jedynie za Żydów, lub
za samych mężczyzn, lub tylko za ludzi wykształconych, lub jedynie za
możnych. On także umarł za pogan, za kobiety i dzieci, za barbarzyńców,
za niewolników i za biednych”30. Jednym słowem: Chrystus nie umarł za
wszystkich ludzi bez wyjątku, ale jedynie za wszystkich predestynowanych, bez rozróżnienia.
Podsumowując, zdaniem teologów ewangelikalnych opcji ekskluzywistycznej, aby niechrześcijanie żyjący w okresie po wcieleniu mogli
osiągnąć zbawienie, muszą wyznać na sposób explicite wiarę w Jezusa
Chrystusa Pana i Zbawiciela. Ewangelikalni ekskluzywiści reformowani
dodają jeszcze do tego, że będą to tylko osoby wybrane i predestynowane.
Zdaniem teologów katolickich oraz części teologów protestanckich opcji
inkluzywistycznej, zbawcza wiara w Jezusa Chrystusa może być wyznawana także na sposób implicite, jak i to, że Chrystus umarł za wszystkich
ludzi bez wyjątku.

29
30

Tamże, 199.
Ronald H. Nash, When a Baby Dies. Answers to confort grieving Parents
(Grand Rapids: Zondervan, 1999), 95.
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Szczególnym przypadkiem refleksji wokół zagadnienia, kto może
być zbawiony i jaka jest minimalna treść zbawczej wiary, jest pytanie o los
dzieci zmarłych bez chrztu. Wiemy, że św. Augustyn, choć z bólem serca,
to jednak, wysyłał takie dzieci do piekła. Według niego, „jedynym środkiem na grzech Adama, przekazanym wszystkim przez zrodzenie, jest
chrzest. Ci, którzy nie zostali ochrzczeni, nie mogą wejść do Królestwa
Bożego. (…) Nie istnieje »stan pośredni« między niebem a piekłem”31. Doktor łaski pisał: „Tylko z diabłem może przebywać ten, kto nie przebywa
z Chrystusem”32. Zdaniem Augustyna, Bóg jest sprawiedliwy. Jeżeli zatem
„skazuje na piekło nieochrzczone dzieci, to dlatego, że są grzesznikami”33.
Rygoryzm Augustyna został nieco złagodzony w okresie średniowiecza,
kiedy to na przełomie XII/XIII w. powstała koncepcja mówiąca o limbus
puerorum, czyli o takim miejscu na granicy piekła, do którego po śmierci szły zmarłe bez chrztu dzieci, ale – choć nie mogły cieszyć się wizją
uszczęśliwiającą (visio beatifica) świętych w niebie, to jednak – nie cierpiały, a nawet doznawały pewnej szczęśliwości naturalnej.
Doktryna ta obowiązywała w Kościele katolickim aż do 2007 r. W tym
bowiem roku został opublikowany i zaaprobowany przez papieża Benedykta XVI dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej zatytułowany:
Nadzieja zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu. Autorzy dokumentu
zauważają, że w teologii tradycyjnej, wewnątrz której zrodziła się teoria
Augustyna o massa damnata czy średniowieczna teoria o limbus puerorum, ludzkość pojmowano przede wszystkim w perspektywie solidarności
z Adamem. To, co proponuje dokument watykański, to jest przywrócenie
solidarności z Chrystusem (a ściślej: Chrystusa z nami) jako jeszcze bardziej
pierwotnej i podstawowej. Dlatego oświadczenie: „Pragniemy podkreślić,
że solidarność ludzkości z Chrystusem (albo ściślej: solidarność Chrystusa
z ludzkością) musi mieć priorytet nad solidarnością z Adamem, i to w takim
ujęciu powinno się podejmować temat losu dzieci zmarłych bez chrztu”34. To
właśnie owa solidarność Chrystusa z każdym człowiekiem jest najważniejszym argumentem teologicznym na rzecz nadziei zbawienia dla wszystkich
dzieci zmarłych bez chrztu. Zasadniczym tekstem biblijnym, przywołanym
w argumentacji, jest fragment hymnu chrystologicznego z Listu do Kolo31

32
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34

Tak naukę św. Augustyna streszcza Międzynarodowa Komisja Teologiczna
w dokumencie Nadzieja zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu. Dokument
Watykański (2007), nr 17.
Św. Augustyn, De pecc. rer. 1.28.55. CSEL 60,54. Cyt. za: tamże.
Tamże, nr 18.
Tamże, nr 91.
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san, w którym czytamy: „On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone:
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne (…).
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała – Kościoła. On
jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim” (Kol 1,15-18). Tekst wskazuje na fundamentalną
i bardziej pierwotną niż solidarność z Adamem „solidarność między Chrystusem a całym rodzajem ludzkim”35. Na swój sposób wyraził to także II Sobór Watykański w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, kiedy stwierdził, że „Syn Boży, przez swoje wcielenie zjednoczył
się w pewien sposób z każdym człowiekiem” (KDK 22).
Ta pierwotna i fundamentalna, bo wynikająca z samego aktu stworzenia, solidarność Chrystusa z każdym człowiekiem stanowi teologiczną
podstawę nadziei, że małe dzieci, które umierają bez chrztu, mimo solidarności z Adamem, czyli naznaczenia grzechem pierworodnym, pójdą
jednak do nieba. Autorzy watykańskiego dokumentu oświadczają: „Wcale
nie chodzi [nam] o zakwestionowanie nauczania Innocentego, według którego dzieci zmarłe w grzechu pierworodnym są pozbawione wizji uszczęśliwiającej. Możemy jednak zastanawiać się, jak to zresztą czynimy, czy
dzieci zmarłe bez chrztu koniecznie umierają w grzechu pierworodnym,
bez Bożej pomocy”36. Ich zdaniem, dzieci te nie umierają w grzechu pierworodnym, bo Bóg nie pozostawia ich samych sobie, lecz przychodzi
im z pomocą; bo ich solidarność z Chrystusem, a dokładniej Chrystusa
z nimi, jest bardziej pierwotna i staje się podstawą nadziei na ich usprawiedliwienie i zbawienie.
Kolejne istotne pytanie, jakie w tym kontekście należy postawić –
i które zostaje podjęte w watykańskim dokumencie – dotyczy wiary tych
dzieci. Powiedzieliśmy, że jedną z centralnych prawd doktryny chrześcijańskiej jest to, że grzesznik zostaje usprawiedliwiony przez wiarę w zbawcze
działanie Boga w Chrystusie. Czy niemowlęta, które umierają bez chrztu,
mogą – mimo swego młodego wieku – mieć wiarę w Chrystusa Zbawiciela? Zdaniem niektórych, jak chociażby Ronalda H. Nasha, amerykańskiego
teologa protestanckiego prezentującego doktrynę Ewangelicznego Kościoła
Reformowanego, niemowlęta nie są w stanie przyjąć Ewangelii i wyznać
wiary w Chrystusa. Jego poglądy przedstawimy dalej. Według dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej natomiast, również niemowlęta
mogą w jakiś sposób posiadać i wyrazić wiarę w Chrystusa Zbawiciela
i przyjąć chrzest. Piszą tam: „Chrzest dla zbawienia można przyjąć in re
35
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albo in voto. Tradycyjnie uważa się, że wyraźny wybór na rzecz Chrystusa,
którego może dokonać osoba dorosła nieochrzczona, stanowi votum, pragnienie chrztu, i jest zbawczy. Zgodnie z tradycyjną interpretacją takiej
możliwości nie mają dzieci, które nie osiągnęły możliwości korzystania
z wolnej woli. Domniemana niemożliwość chrztu in voto dzieci jest kluczowym elementem całego zagadnienia. W ostatnich czasach dokonano więc
wielu prób oceny możliwości votum w przypadku nieochrzczonego dziecka, którym mogłoby być albo votum wyrażone w imieniu dziecka przez
jego rodziców czy przez Kościół, albo też votum wyrażone w jakiś sposób
przez samo to dziecko”37.
Watykański dokument stara się dowartościować możliwość wiary
i chrztu in voto dla dzieci umierających bez chrztu. Pierwszym sposobem
jest wskazanie na votum wyrażone w imieniu dziecka przez jego rodziców
czy przez Kościół. Znane są takie przypadki, kiedy to rodzicie mającego się
narodzić dziecka wszystko już do chrztu przygotowali, ale dziecko rodzi
się martwe lub umiera w kilka godzin czy dni po urodzeniu. Czy w takim kontekście nie można zasadnie mówić o votum dziecka wyrażonym
w jego imieniu przez jego rodziców? „Kiedy chrzci się dziecko – czytamy
w dokumencie watykańskim – nie może ono osobiście złożyć wyznania
wiary. W owej chwili to rodzicie i Kościół jako całość stanowią kontekst
wiary dla czynności sakramentalnych (…); jeszcze raz działają i uwidaczniają się więzy komunii, zarówno przyrodzone, jak i nadprzyrodzone”38.
Jak przy sakramencie chrztu dziecka wskazuje się na rolę jego rodziców
i Kościoła, analogicznie można wskazywać na ich rolę odnośnie do pragnienia ochrzczenia tego dziecka. Już w średniowieczu pisał o tym św. Bernard
z Clairvaux. Twierdził, że zmarłe bez chrztu dzieci rodziców chrześcijańskich mogły osiągnąć zbawienie mocą wiary ich rodziców. Odnosząc się
do losu tych właśnie dzieci, oświadczył: „Niepodważalne jest to, że grzech
zaciągnięty przez innych może i musi być oczyszczony również przez wiarę innych”39. Wiara rodziców i wiara Kościoła mogą stać się wiarą in voto
małego dziecka. W swoim uzasadnieniu watykański dokument odwołuje
się do prawdy o świętych obcowaniu oraz do soborowego nauczania o Kościele jako „powszechnym sakramencie zbawienia” (KK 48, por. 1 i 9)40.
Zauważa się, że zwłaszcza w sprawowaniu Eucharystii „Kościół obejmuje
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swą modlitwą również dorosłych zmarłych niechrześcijan i dzieci zmarłe
bez chrztu”41.
W Mszale rzymskim we „Mszy w czasie pogrzebu dziecka nieochrzczonego” kapłan modli się słowami: „Boże, Ty przenikasz ludzkie serca
i udzielasz im pomocy. Ty znasz wiarę tych rodziców, utwierdź ich przekonanie, że dziecko, które opłakują, ogarnia Twoja ojcowska miłość”. Wiara
rodziców jest tu wspominana, choć nie jest ona wyraźnie wskazana jako
wiara zbawcza dla tego dziecka, jak to jest powiedziane w przytoczonym
wyżej tekście św. Bernarda z Clairvaux. Podkreślone jest to natomiast przez
Międzynarodową Komisję Teologiczną, kiedy interpretuje nauczanie św.
Pawła w 1 Kor 7,14: „Uświęca się bowiem mąż niewierzący dzięki swej
żonie, podobnie jak świętość osiągnie niewierząca żona przez »brata«.
W przeciwnym przypadku dzieci wasze byłyby nieczyste, teraz zaś są
święte”. „Św. Paweł – czytamy w komentarzu dokumentu watykańskiego –
ma na myśli, że współmałżonek i dziecko wierzącego chrześcijanina mają
na mocy więzi rodzinnych pewien kontakt z przynależnością do Kościoła
i zbawienia”42. W swoim komentarzu do tego samego tekstu Apostoła Narodów ks. Mariusz Rosiak pisze: „Dla Pawła dzieci zrodzone w małżeństwie
mieszanym, bez względu na to, która ze stron przyznaje się do Chrystusa,
pozostają «święte», czyli włączone w sferę świętości rodzica wierzącego”43.
W argumentacji dającej teologiczne uzasadnienie nadziei zbawienia dla
dzieci zmarłych bez chrztu Międzynarodowa Komisja Teologiczna akcentuje przede wszystkim to, że w tych pragnieniach i modlitwach chrześcijańskich rodziców i Kościoła „działają i uwidaczniają się więzy komunii,
zarówno przyrodzone, jak i nadprzyrodzone”. O przyrodzonych więzach
komunii mówi psychologia dziecka. O nadprzyrodzonych więzach komunii wyrażonych w pragnieniu chrztu wypowiedzianym w imieniu dziecka
przez jego rodziców i Kościół mówi teologia. Powołując się na nauczanie
soboru w konstytucji Lumen gentium, watykański dokument podkreśla,
że „Kościół jest w głębokiej solidarności czy komunii z całą ludzkością
(por. Lumen gentium 1)”44. Ze względu na wskazane wyżej więzy komunii,
pragnienie chrztu wypowiedziane w imieniu dziecka przez jego rodziców
i Kościół może zatem być postrzegane jako votum dziecka. Do zbawienia
bowiem nikt nie idzie w pojedynkę, ale zdążamy tam razem z innymi.
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Drugi argument przywołany przez Międzynarodową Komisję Teologiczną, a wskazujący na możliwość wiary i chrztu in voto dla dzieci
umierających bez chrztu, opiera się na psychologicznym i teologicznym
wglądzie w wewnętrzne życie samego dziecka. Watykański dokument
wspomina o tym w przypisie do numeru 95. Czytamy w nim: „Jeżeli chodzi o możliwość votum ze strony dziecka, to rozwój ku wolnej woli można
by pojmować jako stopniowe stawanie się, które zaczyna się od pierwszej
chwili życia i dochodzi aż do dojrzałości, bardziej, niż gwałtowny skok
jakościowy, który prowadzi do podejmowania dojrzałej i odpowiedzialnej decyzji. Życie dziecka w matczynym łonie jest continuum wrastania
i życia człowieka; nie staje się nagle ludzkim w jakiejś konkretnej chwili.
Wynika z tego, że dzieci mogą być rzeczywiście zdolne do praktykowania
w jakiejś formie elementarnego votum analogicznego do votum nieochrzczonych dorosłych. Zdaniem niektórych teologów, uśmiech matki wyraża
miłość Boga do dziecka, przeto w odpowiedzi dziecka na ten uśmiech
widzi się odpowiedź samemu Bogu. Niektórzy współcześni psychologowie
neurolodzy są przekonani, że dziecko w łonie matki jest już w pewien
sposób świadome i posiada w pewnym stopniu wolność”45.
Autorzy dokumentu odnotowują, że „Kościół nigdy nie wykluczał
takiej możliwości”46. Jeśli zatem, jako chrześcijanie, wierzymy, że wszystkie dzieci zostały stworzone przez Chrystusa i dla Niego, wydaje się więc
zasadne twierdzenie, że każdy akt zawierzenia przez dziecko siebie swojej mamie już jest jakby zawierzeniem na sposób implicite Chrystusowi,
analogicznie do tego, jak każdy dobry czyn dokonany przez osobę dorosłą
„jednemu z najmniejszych”, uczyniony już jest Chrystusowi.
Reflektując na temat kondycji człowieka stworzonego na obraz Boga,
francuski jezuita, Henri de Lubac, mówił o naturalnym pragnieniu Boga:
le désir naturel de Dieu. W książce Surnaturel: études historiques pisał:
„Dlatego pragnienie to jest niczym innym jak Jego [Boga – Z. K.] własnym
wezwaniem. (…) Najpierw w całości jest ono chciane przez Boga. Więcej, choć są dobre ku temu racje, by nazwać je »naturalnym« (ponieważ
zasadniczo jest w naturze i wyraża jej głębię), należy dodać, że jest już,
w pewnym sensie, czymś od Boga. (...) Zatem, zaspokajając nasze pragnienie natury, Bóg odpowiada na swoje własne wezwanie”47. Człowiek naturalnie pragnie Boga, ponieważ – argumentuje Henri de Lubac – Bóg w akcie stwórczym to pragnienie w nas złożył i nieustanie podtrzymuje. Skoro
tak, to jest ono w człowieku od momentu jego poczęcia. Jest więc obecne
w nowo narodzonym dziecku, podobnie jak jest w dorosłym człowieku.
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De Lubac pisze: „To nie dlatego, że człowiek Go pragnie, Bóg zobowiązany
jest mu się udzielić, lecz przeciwnie, ponieważ to Bóg pragnie dać się człowiekowi, człowiek jest zobligowany, by dążyć do posiadania Boga – jeszcze
przed zrozumieniem, że posiądzie Boga tylko wtedy, gdy się mu całkowicie
odda”48.
Dlaczego zatem tego „naturalnego” pragnienia Boga, o którym pisze
Henri de Lubac i które od Niego samego pochodzi, mielibyśmy odmawiać
małemu dziecku? Dlaczego mielibyśmy zaprzeczać, że ono tym pragnieniem już autentycznie żyje, czego wyrazem jest jego pełen miłości i zawierzenia uśmiech do swojej matki? Na jakiej podstawie mielibyśmy negować,
że tak jak naturalna jest dla dziecka chęć życia, tak samo naturalne – jeśli
nie bardziej naturalne – jest dla niego pragnienie Boga, które nazwać możemy nieuświadomionym aktem wiary? A Bóg, … czy pozostawałby głuchy na to pragnienie, na ten akt wiary? Czy zaspokojenie tego pragnienia
byłoby zaprzeczeniem Jego darmowości łaski? Wręcz przeciwnie! Udzielana każdemu człowiekowi łaska Chrystusa jest darmowa, ponieważ nasze
jej pragnienie jest niczym innym jak wypełnieniem stwórczej woli Bożej
wpisanej w naszą naturę. Natomiast otrzymanie tej łaski pojmowane jest
zawsze jako niezasłużony dar, a nigdy jako należność. Dlaczego zatem
w odpowiedzi dziecka na uśmiech matki nie mielibyśmy widzieć także
odpowiedzi miłości danej samemu Bogu? Dlaczego w jego pragnieniu
życia nie mielibyśmy widzieć wyrazu pragnienia Boga, który jest dawcą
wszelkiego życia i który sam jest Życiem? „Naturalne” pragnienie Boga,
o którym mówi Henri de Lubac, nie jest biologizmem czy naturalizmem,
bo – jak pisze – „jest już, w pewnym sensie, czymś od Boga”. Podobnie
„naturalne” pragnienie życia i miłości wyrażone w uśmiechu dziecka do
swojej mamy także może być postrzegane jako „coś”, co jest w nim, ale co
pochodzi od Boga, jego Stwórcy. Jeśli solidarność Chrystusa z dziećmi jest
bardziej fundamentalna i pierwotna niż ich solidarność z Adamem, i jeśli
jest ona fundamentem i źródłem ich naturalnego pragnienia Boga, to zasadne nie jest pytanie o to, czy dziecko może Boga pragnąć i do Niego dążyć,
a więc w Niego wierzyć, ale o to, w jaki sposób to pragnienie się przejawia
i dokonuje. Stwierdzenie niektórych teologów katolickich, że uśmiech matki wyraża miłość Boga do dziecka, a w odpowiedzi dziecka na ten uśmiech
widzi się odpowiedź samemu Bogu, jest, naszym zdaniem, jak najbardziej
słuszne. Tę odpowiedź nazwać możemy jego n i e u ś w i a d o m i o n y m
aktem wiary.
Jak zauważa dokument watykański, „[J]eżeli chodzi o możliwość
votum ze strony dziecka, to rozwój ku wolnej woli można by pojmować
jako stopniowe stawanie się, które zaczyna się od pierwszej chwili życia”.
48
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Całkowicie się z tym zgadzamy. Pierwszym i podstawowym, choć jeszcze
bardzo atematycznym i nierefleksyjnym, wyrazem tego aktu stawającej się
wolnej woli jest wola życia. Niektórzy uważają, że wola ta kierująca dziecko ku Bogu, i za którą ono w sposób „naturalny” podąża, nie powinna
jeszcze być nazywana aktem wiary. Osobiście uważam, że można nazwać
ją pierwszym i najbardziej podstawowym aktem wiary o charakterze implicite jako atematyczne i nierefleksyjne zawierzenie siebie Bogu.
Przedstawiona tu propozycja odbiega od tradycyjnej interpretacji
votum, wedle której pragnienia chrztu nie mogły mieć dzieci, które nie
osiągnęły możliwości korzystania z wolnej woli49. Pragnienie chrztu zakładało bowiem możliwość świadomego wyboru. Tam, gdzie ten wybór
nie mógł zaistnieć, tam też nie było możliwości wyrażenia aktu wiary
i pragnienia chrztu. Chodziło jednak o wybór tematyczny rozważany
dla przypadku osoby dorosłej. Jeśli chodzi o dziecko, możemy mówić
o wyborze atematycznym i nieuświadomionym zawartym w „naturalnym” pragnieniu Boga, jakie – mimo grzechu pierworodnego – w nim
istnieje ze względu na fundamentalną i pierwotną – od momentu stworzenia – solidarność Chrystusa z każdym człowiekiem. To „coś w nas”,
co nie jest z nas, lecz z Boga, a stanowi wyraz owej solidarności Chrystusa z każdym człowiekiem, Karl Rahner nazywa „egzystencjałem nadprzyrodzonym”. W Nowym leksykonie teologicznym definiowany jest
on w następujący sposób: „Wyrażenie »egzystencjał nadprzyrodzony«
(ünernatürliches Existential) oznacza sytuację człowieka przed Bogiem
uprzednią do jego usprawiedliwienia (dzięki sakramentalnie albo pozasakramentalnie otrzymanej łasce), to znaczy określa tę sytuację o tyle,
o ile jest ona naznaczona powszechną wolą zbawczą Boga. Sytuacja ta
jest więc określona przez miłość Bożą; obejmuje też wolę Boga, który
chce, aby człowiek szedł drogą prowadzącą do nadprzyrodzonego celu.
Sytuacja ta jest nie tylko zamierzona przez Boga, lecz jest także realnym pozytywnym określeniem człowieka uprzednim do jego wszystkich
późniejszych wolnych decyzji i sposobów postępowania w życiu. Jest
ona zabezpieczona jako dar, a więc nadprzyrodzona, nienależna ludzkiej
naturze; w rzeczywistości jednak nie brakuje jej żadnemu człowiekowi.
Również przynależność człowieka do konkretnej ludzkości i jej historii
jest uprzednia wobec jego wolnych decyzji. Ponieważ ludzkość tę realnie
i nieuchronnie negatywnie określają również akty nieposłuszeństwa wobec Boga, przeto każdy człowiek wchodzi w życie z własnym negatyw-
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nym egzystencjałem, z grzechem pierworodnym. Jest on jednak objęty
i opanowany przez potężniejszy egzystencjał łaski Boga”50.
Ktoś, kto przyjmuje i żyje nadprzyrodzonym egzystencjałem łaski
Boga, który – jak twierdzi Rahner – jest silniejszy od egzystencjału grzechu pierworodnego, może osiągnąć zbawienie. Naszym zdaniem, w przypadku dzieci przyjęcie i życie tym nadprzyrodzonym egzystencjałem, choć
nie może być ich świadomym aktem, może mieć jednak charakter nieświadomy, atematyczny i nierefleksyjny, ale równie realny i prawdziwy. Proces
wzrastania dziecka wiąże się z przechodzeniem z „instynktownej”/„naturalnej” wiary implicite w Chrystusa ku coraz bardziej świadomej wierze
explicite. Oczywiście, nie można wykluczyć, że w procesie tym – z racji
zdeterminowania egzystencjałem grzechu pierworodnego – może dokonywać się również odchodzenie od wiary w Chrystusa, a nie tylko jej pogłębianie i coraz bardziej świadome wyrażanie.
Pomocna może tu być jeszcze refleksja Karla Rahnera na temat świadomości Jezusa51. Pytanie dotyczyło tego, czy Jezus od samego początku
miał świadomość bycia Synem Bożym. Tradycja teologiczna przypisywała Mu taką wiedzę, argumentując, że Jezus w swojej ludzkiej naturze od
samego poczęcia miał bezpośrednie widzenie osoby Logosu na zasadzie
visio beatifica. Rahner nie neguje, że Jezus od samego początku, więc już
jako niemowlę, miał świadomość synostwa Bożego, jednak świadomość
ta, jego zdaniem, nie miała charakteru visio beatifica. Była to raczej visio
immediata. Zdaniem niemieckiego teologa, bezpośrednią wizję Boga, jaką
miał Jezus, należy rozumieć jako fundamentalną dyspozycję ontologiczną
Jego ducha. Innymi słowy, owa visio immediata jest pierwotną, atematyczną i nieuprzedmiotowioną̨ świadomością synostwa Bożego, która wynika
bezpośrednio z unii hipostatycznej. Analogią, jaką niemiecki jezuita się tu
posługuje, jest odwołanie do „fundamentalnej dyspozycji ontologicznej”
człowieka. Bez wchodzenia w specjalistyczne rozważania natury psychologicznej, Rahner zauważa, że wiedza ludzka jest rzeczywistością złożoną:
coś może być jednocześnie znane i ignorowane; są rzeczy, których człowiek
jest świadom wyraźnie i bezpośrednio; jest wiedza zepchnięta do podświadomości, ale istnieje także wiedza transcendentalna, której charakter jest
nierefleksyjny. Wiedzę tę Rahner określa terminem Grundbefindlichkeit
50
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oznaczającym „fundamentalną dyspozycję ontologiczną” człowieka, przez
którą tenże siebie odczuwa i rozumie. Jest to wiedza, która dana jest świadomości człowieka w sposób najbardziej bezpośredni, a jednocześnie atematyczny i nierefleksyjny. Jest to najbardziej intymne poznanie siebie samego, które nie jest jeszcze wyartykułowane. Skoro zatem Dziecię Jezus,
prawdziwy człowiek, mogło mieć taką świadomość synostwa Bożego, dlaczego małe dziecko nie może mieć podobnej nierefleksyjnej i atematycznej
świadomości bycia stworzonym przez Boga i dla Boga? Dlaczego też jego
pragnienie życia i miłości wyrażone w relacji do swojej mamy nie może być
postrzegane jako nieświadome i nierefleksyjne pragnienie Boga, w którym
i przez które wyraża się jego wiara implicite w Chrystusa?
Na rzecz argumentu, że dziecko może mieć autentyczną wiarę implicite w Chrystusa, warto zacytować jeszcze wypowiedź św. Jana Pawła
II z jego Listu do dzieci z 13 XII 1994 r. Pisze w nim: „Jest coś takiego w dziecku, co winno się odnaleźć we wszystkich ludziach, jeżeli mają
wejść do królestwa niebieskiego. Niebo jest dla tych, którzy są tak prości
jak dzieci, tak p e ł n i z a w i e r z e n i a jak one, tak pełni dobroci i czyści. Tylko tacy mogą odnaleźć w Bogu swojego Ojca i stać się za sprawą
Jezusa również dziećmi Bożymi”52. Z tego fragmentu warto wydobyć ważne stwierdzenie mówiące, że dzieci są „pełne zawierzenia”, czyli wiary.
Potwierdza to wyżej prezentowaną tezę, że w sposób „naturalny” oraz nieuświadomiony i atematyczny dziecko dokonuje aktu wiary w Boga, który
jest dawcą życia. Dlaczego w przypadku osoby dorosłej – w duchu przypowieści Jezusa o sądzie ostatecznym – można powiedzieć, że uczynek
miłości wobec bliźniego jest jej nieuświadomionym aktem wiary implicite
w Chrystusa, a w przypadku niemowlaka jego pełne miłości zawierzenie
się swojej mamie nie możne być nieuświadomionym aktem wiary implicite w Chrystusa? Owszem, wiara o charakterze implicite nie jest wiarą
doskonałą. Jednak, jak wykazuje to Karl Rahner w tezie o „anonimowych
chrześcijanach”, choć ich akt wiary jest niedoskonały, to jednak jest on
już autentycznym aktem wiary w Chrystusa. Można powiedzieć, że anonimowi chrześcijanie, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii, nie są jeszcze
zbawieni we właściwym, eschatologicznym, znaczeniu radowania się wizją
uszczęśliwiającą świętych w niebie, ale znajdują się na drodze ku takiemu
stanowi. Ich pełne zbawienie nastąpi w momencie, gdy po śmierci przejdą
z wiary implicite do wiary explicite w Chrystusa. Wówczas będą mogli
cieszyć się pełnym zjednoczeniem z Trójjedynym Bogiem w visio beatifica. Analogicznie możemy myśleć o dzieciach, które umierają bez chrztu.
Także one w chwili śmierci, kiedy ujrzą wychodzącego do nich Chrystusa
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Jan Paweł II, „List do dzieci. Tra prochigiorno”, dostęp 13 grudnia, 1994,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/do_dzieci.html.
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i dowiedzą się, że jest On ich Stwórcą, Panem i Zbawcą, z pewnością aktem wiary wyrażonym na sposób explicite potwierdzą to, co od zawsze
na sposób implicite było zawarte w ich sercach: przyjmą Chrystusa jako
swojego Stwórcę, Pana i Zbawiciela. Tę argumentację na rzecz wiary implicite u małych dzieci pragniemy zakończyć cytatem z kazania św. Kwodwultdeusa, biskupa Kartaginy z V w., które czytane jest podczas Godziny
czytań 28 grudnia, w święto Świętych Młodzianków, męczenników. Pisząc
o śmierci tych niemowląt, św. Kwodwultdeus oświadcza: „Jeszcze nie
potrafią mówić, a już w y z n a j ą Chrystusa”53. Od dzieci nie nauczymy
się wiary rozumem, ale możemy się nauczyć wiary sercem. Wiara bowiem
to przede wszystkim uczucie54.
Z negatywnym osądem na temat domniemanej możliwości aktu wiary i chrztu in voto dzieci spotykamy się w propozycji Ronalda H. Nasha,
amerykańskiego teologa protestanckiego nurtu ewangelikalnego, reprezentującego doktrynę chrześcijaństwa reformowanego, chociaż jego podejście
do kwestii losu dzieci, które umierają w wieku niemowlęcym, jest bardzo
pozytywne, bowiem uważa on, że wszystkie idą do nieba. Jednak ich zbawienie n i e j e s t p r z e z w i a r ę, ale dokonuje się z racji ich wybrania
i predestynowania przez Boga.
Nash zauważa, że na podstawie nauczania Pisma Świętego (zwłaszcza
Listu do Rzymian) należy uznać, że w Adamie wszyscy ludzie (także niemowlęta oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną) zgrzeszyli, znajdują się w stanie „całkowitej deprawacji” (total depravity), są przedmiotem
Bożego gniewu i nikt (również oni) nie może rościć sobie przed Bogiem
prawa do zbawienia. Jednak to nie oznacza, że dzieci te pójdą do piekła.
Wręcz przeciwnie, teolog protestancki dowodzi, że znajdą się one (jak i osoby z niepełnosprawnością intelektualną) w niebie. Jego argumentacja jest
w tej kwestii podwójna. Po pierwsze argumentuje, że osoby te nie pójdą do
piekła, bo nie popełniły żadnego grzechu osobistego, „który stanowi podstawę skazania wymierzonego w dniu sądu nad nie-wybranymi”55. Uzasadnia, że w Piśmie Świętym potępienie nie jest wynikiem samej solidarności
z grzechem Adama, lecz jest skutkiem grzechów osobistych. Natomiast
53
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Św. Kwodwultdeus, Kazanie 2, O wyznaniu wiary, PL 40, 655 (podkreślenie
moje – Z. K.). To, co św. Kwodwultdeus pisze o świętych Młodziankach,
naszym zdaniem, odnieść możemy do wszystkich małych dzieci.
Mamy tu na myśli fakt, że wybór Boga dokonuje się na poziomie tego, co
Biblia określa mianem „serce człowieka”. Podobnie jest w Ćwiczeniach
duchowych św. Ignacego Loyoli. Ignacy pisze o „poznaniu sercem”,
o „współodczuwaniu” z Chrystusem czy o „doświadczeniu” Chrystusa.
Wymiar uczuć jest bardzo dowartościowany w duchowości ignacjańskiej.
Nash, „Restrictivism”, 119.

121

Zbigniew Kubacki SJ

122

dzieci (oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną) takich grzechów
nie popełniły, ponieważ umarły przed czasem świadomego posługiwania
się rozumem. Stwierdza zatem, że z racji ich solidarności z grzechem Adama (grzech pierworodny) co prawda spada na nie potępienie właściwe Adamowi, ale jednocześnie „zaszczepione są w zbawcze dobrodziejstwa dzieła
Chrystusa”. Po czym dodaje: „Oczywiste jest, że dzieci potrzebują bycia
odrodzonymi, ale nie jest to określone, kiedy: każdy czas między byciem
w łonie matki a czasem ich śmierci wydaje się możliwy”56.
Zasadniczy argument teologiczny w swoim wywodzie Nash przejmuje
od innego teologa ewangelikalnego, Roberta A. Webba57. Nash pisze: „Zdaniem R. A. Webba, gdyby zmarłe dziecko »było skazane na piekło jedynie
z racji grzechu pierworodnego, dla Bożego umysłu byłby to wystarczający
powód dla sądu, ale w umyśle dziecka byłaby całkowita pustka jeśli chodzi
o rację jego cierpienia. W takich okolicznościach, znałoby ono cierpienie,
ale nie miałoby zrozumienia powodów tego cierpienia. Nie mogłoby powiedzieć swemu bliźniemu – nie mogłoby powiedzieć sobie samemu – dlaczego tak strasznie zostało dotknięte; w konsekwencji cały sens i znaczenie jego cierpień (...), cała istota kary byłaby nieobecna, a sprawiedliwość
byłaby rozczarowana swoją odpłatą«. W konsekwencji, Webb stwierdza,
że nieodrodzone dziecko (unregenerate infant) »nie może umrzeć w swoim dzieciństwie: coś takiego byłoby klęską celów [Bożej] sprawiedliwości. W konsekwencji (...) wszystkie dzieci, umierając w dzieciństwie, są
wybrane, odkupione, odrodzone i uwielbione. (...) Śmierć małego dziecka
jest zatem dowodem [nie do odrzucenia] jego zbawienia«”58.
Jak widzimy, centralny argument teologów protestanckich odwołuje
się do Bożej sprawiedliwości. Wypowiedź Webba (i Nasha, który ją akceptuje) można by sparafrazować w taki oto sposób: Owszem, wszyscy
dotknięci są grzechem pierworodnym, wszyscy znajdują się w stanie „całkowitej deprawacji”, także małe dzieci (oraz osoby z niepełnosprawnością
intelektualną). Z tego powodu Bóg mógłby skazać je na wieczne potępienie. Jednak, czyniąc to, Bóg nie osiągnąłby celu swojej sprawiedliwości.
Celem bowiem Bożej sprawiedliwości jest, aby osoba skazana na potępienie rozumiała, dlaczego otrzymała taką karę. W przypadku osoby dorosłej
jest to oczywiste. Tak nie jest w przypadku małego dziecka oraz osoby
z niepełnosprawnością intelektualną. One bowiem – z racji niezdolności do
używania rozumu – nie pojęłyby, dlaczego taka kara je spotyka. Przeto, ta56
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Tamże, 120.
Robert A. Webb, The Theology of Infant Salvation (Richmond, Virginia,
1907).
Nash, When a Baby Dies, 64.
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kie osoby są przez Chrystusa, mocą Ducha Świętego, wybrane, odkupione,
odrodzone i uwielbione.
Po drugie, Nash argumentuje, opierając się na Bożym wybraniu i doktrynie o predestynacji. Jego zdaniem – i jak pisze, jest to centralny punkt
teologii reformacyjnej – wszystkie zmarłe dzieci oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną są zbawione nie przez ich osobisty akt wiary,
ale z racji uprzedniego wybrania i predestynowania ich przez Boga. Teologia reformacyjna (kalwińska) odwołuje się do nauczania Jana Kalwina
(1509–1564), gdzie idea Bożego wyboru i predestynacji jest silnie akcentowana. W celu lepszego uzmysłowienia sobie, na czym polega i jak należy ją rozumieć, Nash sytuuje ją na tle innego nurtu teologii protestanckiej o nazwie „arminianizm”. Nazwa pochodzi od holenderskiego teologa
kalwińskiego, Jakuba Arminiusa (1560-1609), który odrzucił kalwińską
teologię predestynacji. Zwolennikiem arminianizmu był m.in. anglikański
duchowny, John Wesley (1703-1791). W naszym omówieniu skupimy się na
tym, jak Ronald Nash przedstawia zasadnicze tezy teologii arminianizmu
i dlaczego je odrzuca na rzecz teologii reformacyjnej. Pisze, że zwolennicy
arminianizmu w wersji zaproponowanej przez Johna Wesleya choć wierzą
w grzech pierworodny, to już nie w całkowitą deprawację natury ludzkiej,
która pozbawiałaby ludzką wolę możliwości wyboru lub odrzucenia Boga.
„Wierzą oni – pisze Nash – że kiedy człowiek jest odrodzony, to dokonuje
się to, ponieważ Bóg coś uczynił (wysłał swojego Syna), a ludzie dokonują reszty (odpowiadając i wierząc). Takie akty jak żal i wiara są naszym
wkładem do naszego zbawienia”59. W tym kontekście chrześcijanie reformacyjni – jak twierdzi Nash – „wierzą, że zbawienie jest wyłącznie dziełem
Bożej łaski, to znaczy konsekwencją działań ustanowionych przez Boga,
oraz że Boże wezwanie do tych, których w y b r a ł, przezwycięża wszelki
sprzeciw i opór, jaki grzesznik wybrany przez Boga może stawić”60. Jak
widać z przytoczonego passusu, to Boże wezwanie uzdalniające człowieka
do przezwyciężenia grzechu dotyczy jedynie osób „wybranych”, czyli predestynowanych do zbawienia. Zdaniem Nasha, do tej grupy zaliczyć należy
wszystkie zmarłe dzieci oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
One zbawione są przez Boga samego b e z w i a r y z ich strony. Stwierdzenie dość szokujące jak na teologa protestanckiego, dla którego sola fide
jest (powinna być) jedną z podstawowych zasad sformułowanych podczas
reformacji. Dlaczego wszystkie zmarłe dzieci oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie mogą być zbawione przez ich wiarę? Nash dopo-
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Tamże, 76.
Tamże, 77.
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wiada: bo nie mogą wierzyć, gdyż są niezdolne do zrozumienia Ewangelii
i odpowiedzi na nią aktem wolnej woli61.
W Westminsterskim Wyznaniu Wiary z 1648 r., przywołanym przez
Nasha, a będącym jednym z najważniejszych protestanckich wyznań wiary, czytamy m.in: „Wybrane dzieci, umierające w niemowlęctwie, dostępują odrodzenia i zbawienia w Chrystusie przez Ducha Świętego, który
działa w tym czasie, miejscu i w taki sposób, jak Mu się to podoba. To samo
dotyczy wszystkich wybranych osób, które nie są zdolne do zewnętrznego
powołania przez zwiastowanie Ewangelii” (10, 3)62. Niektórzy zarzucają,
że mowa jest tu o wybranych dzieciach, czyli niekoniecznie o wszystkich.
Nash dopowiada: „Ale nic w tym oświadczeniu nie wyklucza możliwości,
że w s z y s t k i e takie dzieci są wybrane i zatem będą w niebie”63. Taka
też jest jego interpretacja.

3. Wiara, która zbawia
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Czy prawdą jest zatem, że „grzesznik zostaje usprawiedliwiony przez
wiarę w zbawcze działanie Boga w Chrystusie” – jak czytamy we Wspólnej
deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwienie – skoro niektórzy protestanccy teologowie argumentują, że nie wszyscy, którzy są zbawieni, zbawieni są przez wiarę? Nie chcę twierdzić, że protestancka zasada sola fide
bardziej respektowana jest w teologii katolickiej aniżeli w teologii protestanckiej, jednak z przeprowadzanego wyżej zestawienia nauczania Międzynarodowej Komisji Teologicznej oraz nauczania protestanckiego teologa Ronalda Nasha na temat sposobu zbawienia zmarłych dzieci wynika, że
katolicy bardziej podkreślają konieczność wiary do zbawienia.
Z powyższych analiz wypływa jeszcze jeden wniosek: według teologii protestanckiej w wersji ewangelikalnej opcji ekskluzywistycznej,
wszystkie zmarłe dzieci oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną
mogą być zbawione b e z w i a r y w Chrystusa, zaś wszyscy pozostali
dorośli mający zdolności używania rozumu – chrześcijanie, jak i niechrześcijanie – mogą osiągnąć zbawienie jedynie przez wyznaną na sposób explicite wiarę w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Natomiast według teologii katolickiej opcji inkluzywistycznej wszystkie zmarłe dzieci oraz osoby
z niepełnosprawnością intelektualną mogą być zbawione jedynie p r z e z
61
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Tamże, 81-82.
„Westminsterskie Wyznanie Wiary”, dostęp 25 listopada, 2016, http://www.
gdansk.reformacja.pl/2012-04-13-08-46-32/2012-04-13-08-46-53/30-westminsterskie-wyznanie-wiary-cz1.html. Zdanie to cytowane jest np. w Nash,
„Restrictivism”, 119.
Tenże, When a Baby Dies, 100.
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w i a r ę w Jezusa Chrystusa, choć w punkcie wyjścia nie musi to być wiara wyznana na sposób explicite, takową stanie się, kiedy w chwili śmierci
spotkają się z wychodzącym naprzeciw Chrystusem, uznając Go za swojego Stwórcę, Pana i Zbawiciela. Także wszyscy pozostali dorośli mający
zdolności używania rozumu – chrześcijanie, jak i niechrześcijanie – mogą
osiągnąć zbawienie, wyznając wiarę w Jezusa Chrystusa na sposób implicite, czego podstawowym wyrazem jest wiara w człowieka, która wyraża
się w uczynkach miłosierdzia: nakarmieniu głodnego, napojeniu spragnionego, przyjęciu przybysza, przyodzianiu nagiego, odwiedzeniu chorego
i więźnia. Na sądzie ostatecznym ludzi takiej wiary Syn Człowieczy rozpozna jako swoich i powie do nich: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego,
weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata”
(Mt 25,34). A oni wtedy, na wzór św. Tomasza Apostoła, będą na sposób
explicite wyznawać wiarę, odpowiadając: „Pan mój i Bóg mój” (J 20,28).
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Wiara, która zbawia
S t re s zc zen ie
W jednym z istotnych punktów Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, podpisanej przez przedstawicieli Kościoła katolickiego i Światowej Federacji Luterańskiej 31 X 1999 r. w Augsburgu, symbolicznym miejscu narodzin reformacji, czytamy: „Wyznajemy wspólnie, że grzesznik zostaje usprawiedliwiony przez
wiarę w zbawcze działanie Boga w Chrystusie” (nr 25). Powstają jednak pytania: Po
pierwsze, czy aby zostać usprawiedliwionym i osiągnąć zbawienie, wszyscy ludzie,
bez wyjątku, muszą wyznać wiarę w zbawcze działanie Boga w Chrystusie, czy też
istnieją od tej ogólnej zasady jakieś wyjątki? Co z nadzieją zbawienia dzieci, które
rodzą się i umierają bez chrztu: Czy one zbawione są przez wiarę, czy bez wiary? Artykuł podejmuje te pytania w kontekście dyskusji z niektórymi tezami teologii ewangelikalnej. Teologowie ci uważają, że małe dzieci, które umierają bez chrztu, mogą być
zbawione, ale to zbawienie nie dokonuje się przez ich wiarę, bo wiary mieć nie mogą.
Opierając się na krótkim tekście znajdującym się w dokumencie Międzynarodowej
Komisji Teologicznej, Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu (nr 95,
przyp. 127), autor argumentuje, że u tych dzieci można mówić o pewnego rodzaju wierze. Ich zbawienie dokonuje się nie tylko dzięki wierze Kościoła i wierze ich rodziców,
ale również przez mającą charakter implicite ich osobistą wiarę w Boga.

Słowa kluczowe: wiara, zbawienie, chrzest, dzieci
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Faith that saves
S umm ar y
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In one of the important points of the Joint Declaration on the Doctrine of Justification signed on 31 October 1999 in Augsburg, the symbolic birthplace of the Reformation, by the representatives of the Catholic Church and the Lutheran World Federation,
it reads: “We confess together that the sinner is justified through faith in salvific action
of God in Christ” (No. 25).
Looking at the above, certain questions arise, first of all, is it true that in order to
be justified and attain salvation, all people without exception must confess their faith in
the salvific action of God in Christ, or are there exceptions to this general rule? What
about the hope of salvation of the children who are born and die without baptism: are
they saved by faith or without faith?
The article addresses these questions in the context of discussions with some theses of Evangelical theology whose theologians believe that small children who die
without baptism can be saved, but that salvation is not accomplished through their
faith, because faith they can not have. Based on the short text provided by the International Theological Commission, Hope of Salvation for Infants Who Die without Being
Baptised (No. 95, footnote 127), the author argues that one can speak of some kind
of faith in these children. Their salvation is accomplished not only by the faith of the
Church and by the faith of their parents, but also by the implicit nature of their personal
faith in God.

Keywords: faith, salvation, baptism, children
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Unia hipostatyczna
Ks. Grzegorz Strzelczyk
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Katowice

Nietrudno wskazać te wątki chrześcijańskiego dziedzictwa dogmatycznego, wobec których umysł pozostaje w pewnej bezradności – zwykliśmy je określać terminem misterium stricte dictum1. Podkreśla on graniczną
niejako wartość wszystkich wypowiedzi dotyczących danej kwestii, które
wskazują na to, że dotarliśmy do granicy ludzkiego poznania i choć potrafimy wskazać „kierunek”, w którym ukrywa się Bóg (a raczej jakiś aspekt
Jego misterium), to jednak pełne poznanie – a zwłaszcza konceptualne wyjaśnienie – pozostaje poza horyzontem i należy się go spodziewać dopiero
raczej w eschatologicznym spełnieniu niż w najprzenikliwszej nawet teologicznej spekulacji. Uwaga ta jest istotna na wstępie do naszych rozważań,
bowiem określa ich ograniczony zakres. Określająca sposób zjednoczenia
bóstwa i człowieczeństwa w Chrystusie, a będąca przedmiotem niniejszego
studium teoria unii hipostatycznej – jakkolwiek ma charakter dogmatyczny
w sensie ścisłym – odnosi się do misterium wcielenia, należy zatem oczekiwać od niej raczej wskazania kierunku niż wyczerpującego wyjaśnienia.
Podkreślić należy, że do wskazanej trudności związanej z różnicą
między enuntiabile dogmatu a res wiary2 dochodzi dziś jeszcze jedna –
bardzo istotna. Otóż samo dogmatyczne znaczenie teorii unii hipostatycznej okazuje się nie najłatwiejsze do ujęcia po pierwsze ze względu na zasadniczą różnicę wrażliwości metafizycznej między wiekami V i VI, na które
przypada kluczowy okres formułowania tej teorii, a naszymi czasami. Po
drugie – z powodu prawie zupełnego zaniedbania przez teologię szkolną
w okresie scholastyki i neoscholastyki języka metaforycznego, który nieja1

2

Por. Karel Skalicky, „Misteryjny charakter chrześcijaństwa”, w Leksykon
teologii fundamentalnej, red. Marian Rusecki i in. (Lublin-Kraków: Wydawnictwo M, 2002), 799-800.
Tomasz z Akwinu, STh II-II, q. I, a. 2, ad. 2: Actus autem credentis non
terminatur ad enuntiabile, sed ad rem.
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ko przenosiłby abstrakty technicznego języka teologicznego do przestrzeni
obrazów bliskich codziennemu doświadczeniu chrześcijan. W efekcie metafory zjednoczenia Bóstwa i człowieczeństwa obecne jeszcze dość obficie
w pismach patrystycznych (np. obraz zjednoczenia ognia i żelaza w procesie rozgrzewania metalu3) nie były modyfikowane wraz ze zmianami kulturowymi i odczytywane dziś okazują się być obce zarówno doświadczeniu,
jak i przesunięte co do zrozumienia (współczesna fizyka wyjaśniła nam
nieco inaczej proces rozgrzewania, co uczyniło wzmiankowane wyżej porównanie bezużytecznym).
W tym kontekście należy odczytywać zamysł niniejszego studium.
Chodzi przede wszystkim o – pożyteczne wobec współczesnej krytyki4
– przypomnienie oryginalnych znaczeń teorii unii hipostatycznej (przez
przedstawienie głównych osi sporu, które przez kolejne definicje dogmatyczne doprowadziły do jej sformułowania)5. Następnie spróbuję zaproponować pewną metaforę unii zakorzenioną we współczesnej kulturze na tyle
silnie, że zdolną – moim zdaniem – przemawiać także do osób, które nie
przeszły inicjacji w klasycznym myśleniu filozoficznym.

1. Formułowanie interpretacji zjednoczenia bóstwa
i człowieczeństwa w Chrystusie

130

Szkicując tło historyczne, z którego wyłania się ciąg zdarzeń prowadzący do sformułowania teorii unii hipostatycznej, wskazać trzeba najpierw
na dwie kwestie o istotnym znaczeniu doktrynalnym. Chodzi najpierw
o obecną już w dość wczesnej tradycji teologicznej podwójną afirmację
rzeczywistego człowieczeństwa i prawdziwego bóstwa Chrystusa. Na potrzeby niniejszego studium wystarczy przypomnieć, że proces związany
z pierwszą wychodzi od odrzucenia doketyzmu (realne ciało materialne),
przechodzi przez potępienie apolinaryzmu (prawdziwa dusza duchowa) aż
po okres, który będzie nas interesować szczególnie: odrzucenie monofizytyzmu (prawdziwa ludzka natura). Afirmacja druga wiąże się przede
wszystkim z uznaniem Syna za współistotnego Ojcu (prawdziwa boska
natura). Podkreślić należy, że mimo nieuchronnych splotów były to jednak
procesy historyczne wyraźnie rozłączne, związane z różnymi zestawami
3
4

5

Por. np. Cryryl Aleksandryjski, Quod unus sit Christus 118n. (PG 75,1357CD).
Por. np. John Hick, The Metaphor of God Incarnate (Louisville: Westminster/
John Knox Press, 1994), 45.
Liczba prac dotyczących dziejów unii hipostatycznej jest tak duża, że
wyliczenie ich – choćby z okresu ostatnich kilkudziesięciu lat – zajęłoby
kilka stron tekstu. Dlatego poniżej ograniczę się do wspomnienia jedynie
najważniejszych.
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pytań teo- i chrystologicznych. Razem stworzyły one sytuację, w której
w sposób mniej lub bardziej wyraźnie paradoksalny utrzymywane były
trzy przekonania: że Chrystus jest prawdziwie człowiekiem (integralnie,
czyli ze wszystkimi elementami, jakie w jakiejkolwiek antropologii bylibyśmy w stanie w człowieczeństwie wyróżnić); że Chrystus jest prawdziwie
Bogiem (pod tym względem nie różni się od Ojca); że Chrystus jest jeden
(jednością).
Ten stan refleksji cechuje chrystologię II połowy IV w. – odnajdujemy
go np. u Ambrożego z Mediolanu: „Zachowajmy różnicę między bóstwem
i ciałem. Ten sam Syn Boży przemawia w naturze ludzkiej i Boskiej, gdyż
posiada obie natury. I chociaż ten sam przemawia, to nie zawsze przemawia
w ten sam sposób. Trzeba w Nim baczyć już to na chwałę Bożą, już to na
ludzką słabość. Jako Bóg mówi rzeczy Boże, bo jest Słowem, jako człowiek
– rzeczy ludzkie, gdyż przemawiał w naszej naturze”6.
„Dlatego też słów Pisma »ukrzyżowali Pana chwały« (1Kor 2,8) nie
należy tak rozumieć, jakoby Go ukrzyżowali w Jego chwale, ale że Ten sam
jest Bogiem i Ten sam człowiekiem, Bogiem z racji bóstwa, człowiekiem
zaś z racji przyjętego ciała. Jezus Chrystus, Pan chwały, został ukrzyżowany w tym znaczeniu, że mając dwie natury, Boską i ludzką, wycierpiał
mękę w naturze ludzkiej, tak że jednocześnie i Panem chwały jest Ten,
który cierpiał i – jak mówi Pismo – »Synem Człowieczym, który zstąpił
z nieba« (J 3,13)”7.
Powyższe przykłady ilustrują sytuację stanowiącą punkt wyjścia
do pytania o to, w jaki sposób bóstwo i człowieczeństwo są w Chrystusie
połączone – co właściwie stanowi (metafizyczną) rację ich jedności. Prosta afirmacja jedności Chrystusa, mimo rozróżnienia natur i związanych
z nimi własności – wyraźna u Ambrożego, domagała się bardziej spekulatywnego wyjaśnienia. Okazją do jego świadomych już poszukiwań stał
się spór wokół propozycji Nestoriusza, by Maryję tytułować raczej „rodzicielką Chrystusa” niż „rodzicielką Boga”8. Dyskusje, które przetoczyły się
przez wschodnią teologię w I połowie V w., związane z soborami w Efezie
(431) i Chalcedonie (451) doprowadziły do wstępnego sformułowania roz-

6

7
8

Ambroży z Mediolanu, O Wierze [Do cesarza Gracjana] II,9,77, tłum.
Ireneusz Bogaszewicz (Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1970).
Tamże II,7,58.
Odnośnie do szczegółów rozwoju chrystologii V i VI w. por. zwłaszcza: Alois
Grillmeier, Gesù il Cristo nella fede della Chiesa, t. 1/2, 2/1, 2/2 (Brescia:
Paideia Editrice, 1982, 1996, 1999) oraz Michel Fédou, La voie du Christ,
t. II (Paris: Les Éditions du Cerf, 2013). Głównie na ich ustaleniach bazuje
synteza przedstawiona poniżej.
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wiązania przez faktyczne utożsamienie „hipostazy” (hypostasis)9 i „osoby”
(prosopon) w definicji chalcedońskiej: „Nigdy nie zanikła różnica natur
przez ich zjednoczenie, ale zostały zachowane cechy właściwe obu natur,
także kiedy się spotkały, aby utworzyć jedną osobę i jedną hipostazę”10.
Przypomnijmy, że termin „hipostaza” miał już ustabilizowane znaczenie
w doktrynie trynitarnej11 do wyrażenia różnicy (relacji) między Ojcem, Synem i Duchem (trzy hipostazy), a w języku filozoficznym tamtego czasu
oznaczał w sensie węższym metafizyczną rację jednostkowego (indywidualnego) istnienia danego bytu, zaś w sensie szerszym – sam ten byt jako
jednostkowo istniejący12. Wydaje się, że w definicji chalcedońskiej chodzi
o ten drugi sens – sobór podkreśla nierozdzielną jedność hipostazy/osoby
Chrystusa, ale odnosi się raczej do faktu, a nie do jego metafizycznego
wyjaśnienia: jedna hipostaza zdaje się (dopiero) wynikiem wcielenia, czyli
zjednoczenia natur. Takie sformułowanie nie do końca zamykało drzwi zarówno tendencjom nestoriańskim, jak i monofizyckim.
Wpływowi środowisk związanych z drugą z wymienionych tendencji
zawdzięczamy dalszy rozwój dyskusji. Zresztą recepcja Soboru Chalcedońskiego była jedną z trudniejszych w całej historii Kościoła. Stało się tak
po części ze względów pozateologicznych (np. część Kościołów, zwłaszcza syryjskich, nie mogła uczestniczyć w obradach w Chalcedonie), jednak
rozstrzygnięcia soboru z 451 r. nie zostały przyjęte w wielu wspólnotach
(nie wyznawały one skrajnego monofizytyzmu po linii myśli Eutycha, lecz
wierne były teologii Cyryla Aleksandryjskiego, w której pojawiała się formuła „jedna natura” /mia physis/ Słowa Wcielonego).
9

10

11

12

Początki chrystologicznego użycia terminu „hipostaza” przebadał jeszcze
w połowie XX w. Marcel Richard, „L’introduction du mot »hypostase« dans
la théologie de l’Incarnation”, Mélanges de science religieuse, nr 2 (1945):
5-32.243-270.
Arkadiusz Baron, Henryk Pietras, red., Dokumenty Soborów Powszechnych,
t. 1 (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2001), 223. Por. zwłaszcza istotny
komentarz Jeana Galota do tego passusu: „»Une seule personne, une seule
hypostase«: Origine et sens de la formule de Chalcédoine”, Gregorianum
70, nr 2(1989): 251-276.
Należy podkreślić w tym miejscu decydujące znaczenie sporów trynitarnych dla kwestii chrystologicznej. Chrystologia V w. w zasadzie przejęła
ideę hipostazy jako już wykształconą, po tym jak autorom w IV w. udało
się wypracować dojrzałe rozwiązania. Odnośnie do tego procesu por.
np. Arkadi Choufrine, „The Development of St. Basil Idea of Hypostasis”,
Studi sull’Oriente Cristiano 7, nr 2 (2003): 7-27.
Por. Alfred Lampe, The Greek Patristic Lexicon (Oxford: Oxford University
Press, 1961), 1454-1451.
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2. Neochalcedonianizm i „unia hipostatyczna”
Szczególną rolę w rozwoju doktrynalnym zmierzającym do sformułowania a następnie zdogmatyzowania teorii unii hipostatycznej odegrał
Leoncjusz z Jerozolimy (†po 544)13, który wyraźnie utożsamił istniejącą po
wcieleniu i doświadczalną w historii hipostazę Chrystusa (wskazaną przez
Sobór Chalcedoński) oraz hipostazę Logosu, która istniała już przed wcieleniem, jako jedna z trzech boskich hipostaz (zidentyfikowanych w ramach
dyskusji po I Soborze Nicejskim). Tym samym Leoncjusz wstępnie sformułował tezę o istnieniu ludzkiej natury Chrystusa w/na/dzięki odwiecznie
istniejącej hipostazie Logosu. Człowieczeństwo Chrystusa byłoby we wcieleniu „whipostazowane”, czyli jakby nabudowane na istniejącej wcześniej
hipostazie/osobie Syna Bożego (koncepcja zwana „enhipostazją” – enhypostasis). Takie podejście do wyjaśnienia misterium wcielenia nazywane
jest zwykle „neochalcedonianizmem”14. Oczywiście konsekwencją enhipostazji jest anhipostazja, czyli brak we Wcielonym „ludzkiej” hipostazy.
Anhipostazja zabezpiecza ostatecznie przez możliwością ściśle nestoriańskiego dzielenia Chrystusa na dwie hipostazy (druga ani przez moment nie
zaistniała), może natomiast budzić pewne wątpliwości co do integralności
Chrystusowego człowieczeństwa15. Podkreślić jednak należy, że hipostaza
nie jest częścią natury, a jedynie racją rzeczywistego zaistnienia i ciągłości
tożsamości jednostkowego bytu określonej natury – dlatego istnieje także możliwość uczynienia tego wobec dwóch natur jednocześnie. W takim
przypadku podmiotowa tożsamość – determinowana przez hipostazę – będzie doskonale jedna, zaś natury pozostaną w swoich granicach, zachowując indywidualne właściwości.
Okazją do tego, by chrystologia neochalcedoniańska przeniosła się
z poziomu teologicznej hipotezy na grunt dogmatyczny, były wspomniane
trudności z recepcją nauki Soboru Chalcedońskiego. Nasilały się one jeszcze na skutek kolejnych doktrynalnych interwencji cesarskich, z których
13
14

15

Por. Grillmeier, Gesù il Cristo nella fede della Chiesa, 2/2, 266-281.
Należy zaznaczyć, że trudno neochalcedonianizm uznać jedynie za pomnik
historii. Odgrywa nadal rolę w niektórych dialogach ekumenicznych, na
co słusznie zwrócił w swoim czasie uwagę André de Halleux, „Actualité
du néochalcédonisme. Un accord christologique récent entre Orthodoxes”,
Revue théologique de Louvain, nr 21 (1990): 32-54.
I – co wypada podkreślić – wątpliwości te wzmogły się w czasach nowożytnych/współczesnych, wraz ze wzmożoną wrażliwością na podmiotową
tożsamość ludzkiej osoby. Dobrze ilustruje te napięcia studium Georga Essena,
Die Freiheit Jesu: Der neuchalkedonische Enhypostasiebegriff im Horizont
neuzeitlicher Subjekt- und Personphilosophie, Regensburg: Pustet 2001.
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najważniejszymi były Henotikon cesarza Zenona (482) i kwestia Trzech
rozdziałów (Justynian)16. Sprawa Trzech rozdziałów była jednym z głównych tematów zwołanego przez Justyniana w 553 r. II Soboru Konstantynopolitańskiego. Przekonania Ojców najjaskrawiej oddają anatematyzmy
przeciwko Trzem rozdziałom, które mają wyraźnie neochalcedoński charakter. Uwaga Ojców koncentruje się na Logosie jako podmiocie wcielenia:
„Jeżeli ktoś tak rozumie jedną hipostazę Pana naszego Jezusa Chrystusa,
że przyjmuje ona znaczenie wielu hipostaz, a przez to usiłuje wprowadzać
do misterium Chrystusa dwie hipostazy, czyli dwie osoby i te dwie osoby,
wprowadzone przez siebie, nazywa jedną osobą pod względem godności,
czci i uwielbienia, jak to napisali w swoim szaleństwie Teodor i Nestoriusz;
i jeśli ktoś fałszywie oskarża święty sobór w Chalcedonie, że posługiwał
się wyrażeniem «jedna hipostaza» w tym bezbożnym znaczeniu; i jeśli ktoś
wyznaje, że Bóg – Słowo zjednoczyło się z ciałem hipostatycznie i dlatego
jedna jest Jego hipostaza, czyli jedna osoba i że w tym sensie święty Sobór Chalcedoński głosił jedną hipostazę Pana naszego Jezusa Chrystusa
– niech będzie przeklęty.
Albowiem Trójca Święta nie przybrała sobie jeszcze jednej osoby czy
hipostazy przez wcielenie Boga-Słowa, jednego z Trójcy Świętej” (Anatematyzm V, DSP I,289).
Powyższy anatematyzm jednoznacznie czyni z hipotezy neochalcedońskiej oficjalną wykładnię definicji Soboru Chalcedońskiego. Wskazana na nim, lecz niejednoznacznie zidentyfikowana, jedna osoba-hipostaza
Chrystusa jest w rzeczywistości hipostazą Słowa–Syna, drugiej Osoby
Boskiej. Jeden z Trójcy stał się człowiekiem, czyli wiecznie trwająca druga hipostaza boskiej natury we wcieleniu przyjęła na siebie naturę drugą:
człowieczeństwo, co oznacza w praktyce, że umożliwiła jej jednostkowe
istnienie, nadając jednocześnie tożsamość Syna – drugiego z Trójcy. Sobór
Chalcedoński, mówiąc o jednej osobie i jednej hipostazie, nie rozstrzygał,
o jaką hipostazę chodzi. Istniało więc zagrożenie uznania jej za tertium
quid – nową hipostazę, wynikającą z połączenia Boskiej hipostazy Logosu
i ludzkiej hipostazy Jezusa. Warto zwrócić uwagę, że uznanie powstania
owej nowej hipostazy (przy jednoczesnym podkreślaniu boskości Chrystusa) pociągałoby za sobą zmianę liczby Bożych hipostaz z trzech na cztery,
co było i jest absolutnie nie do przyjęcia.
16

Chodzi o pośmiertne potępienie fragmentów pism przedstawicieli „szkoły
antiocheńskiej”, czyli głównych zwolenników wyznawania dwóch natur
w Chrystusie: Teodora z Mopsuestii (ok. 350-428), Teodoreta z Cyru
(ok. 393-ok. 466) i Ibasa z Edessy (†477); por. zwł. Raphael Pavouris, The
Condemnation of the Christology of the Three Chapters in its Historical
and Doctrinal Context (Glasgow: University of Glasgow) 2001.
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Kolejne anatematyzmy II Soboru Konstantynopolitańskiego zajmowały się kolejnymi spornymi kwestiami, w tym także proponowały reinterpretację niebezpiecznych wyrażeń Cyryla Aleksandryjskiego o „jednej
naturze” w duchu Chalcedonu. Siódmy anatematyzm podkreśla, że wyrażenie „w dwóch naturach” oznacza „różnicę natur, z których nastąpiło nie
do wyrażenia zjednoczenie bez pomieszania, tak, że ani Słowo nie zostało
zamienione w naturę ciała, ani ciało nie przemieniło się w naturę Słowa
(każda bowiem z natur pozostaje tym, czym jest ze swej natury, nawet
po dokonaniu zjednoczenia hipostatycznego)” (DSP I,291). Anatematyzm ósmy podaje sposób rozumienia koncepcji niewymienionego wprost
z imienia Cyryla, dopuszczającą nawet mówienie o „jednej naturze”, ale
pod warunkiem że przez „naturę” rozumieć się będzie całego Chrystusa,
Jego byt po wcieleniu:
„Jeżeli ktoś wyznaje, że unia powstała z dwóch natur, Boskiej i ludzkiej, albo mówi o jednej naturze Boga – Słowa Wcielonego, lecz nie pojmuje
tego tak, jak nauczali Święci Ojcowie, a mianowicie, że przez dokonanie
się zjednoczenia hipostatycznego natury Boskiej i natury ludzkiej stał się
jeden Chrystus, lecz jeśli z takich wyrażeń usiłuje wyprowadzać wniosek
o jednej naturze czy istocie bóstwa i ciała Chrystusa – niech będzie przeklęty. Gdy bowiem mówimy, że Jednorodzone Słowo zjednoczyło się hipostatycznie, nie twierdzimy, że zaistniało jakieś wzajemne zmieszanie natur,
ale rozumiemy raczej przez to, że Słowo zjednoczyło się z ciałem, lecz każda z dwu natur nadal pozostała tym, czym była” (DSP I,293).
Wreszcie II Sobór Konstantynopolitański jest także autorem frazy,
z której wywodzimy techniczny termin „unia hipostatyczna”: „święty Kościół Boży (…) głosi, że unia Słowa Bożego z ciałem dokonała się przez
złączenie, to znaczy hipostatycznie (kath hypostasin). W tajemnicy Chrystusa unia (henosis) przez złączenie nie tylko zachowuje niezmieszanie
elementów zjednoczenia, lecz także wyklucza wszelkie ich rozdzielanie»
(Anatematyzm IV, DSP I,289). Unia hipostatyczna to zatem „zjednoczenie
wedle hipostazy”.

3. Uwagi na marginesie neochalcedonianizmu
II Sobór Konstantynopolitański nie zakończył, oczywiście, dyskusji dotyczących rozumienia unii hipostatycznej w Chrystusie, nie mamy
jednak możliwości przedstawienia ich w tym miejscu17. Warto natomiast
17

Na uwagę zasługuje – moim zdaniem – zwłaszcza praca Richarda Crossa,
The Methaphysics oft he Incarnation (Oxford: Oxford University Press
2002) omawiająca daterminujące dla scholastyki i neoscholastyki spekulacje
mistrzów złotego wieku teologii średniowiecznej.
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zwrócić uwagę, że neochalcedonianizm ma istotne znaczenie nie tylko dla
teologii jako takiej, ale także dla metafizyki. Jeśli bowiem boska hipostaza
może stać się racją zaistnienia bytu stworzonego (hipostatyzować stworzenie) to, przynajmniej w tym jednym przypadku przekroczona zostaje istotna granica: orzekania analogicznego. Istnienia hipostaz w Bogu nie orzekamy analogicznie do pojęcia hipostazy, które wypracowaliśmy przez analizę
bytów stworzonych. Albo mamy do czynienia z całkowitą identycznością
– pod względem metafizycznej funkcji – hipostaz niestworzonych i hipostaz stworzonych, albo należy przyjąć, że hipostazy niestworzone, lub co
najmniej jedna z nich, może spełniać funkcję hipostazy stworzonej i to nie
w działaniu przez Boską naturę, ale niejako „bezpośrednio”. Druga z wymienionych możliwości pozwala zachować granicę między stwórcą i stworzeniem. Pierwsza stawia nas przed niezwykle radykalnymi konsekwencjami (których nie sposób rzetelnie omówić w ramach niniejszego studium).
Odwracając nieco kierunek analizy, można postawić pytanie, czy neochalcedonianizm nie przyczynia się do wykrycia (fundamentalnej?) racji
możliwości orzekania analogicznego: hipostazy niestworzone i stworzone
przynajmniej w jednym aspekcie są identyczne, zatem nie można uznać za
całkowicie bezpodstawne założenia, że w innych aspektach są co najmniej
podobne (analogiczne).
Na koniec zasygnalizować trzeba jeszcze jeden horyzont, nawet jeśli
na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że należy go przyporządkować do gatunku theological fiction a nie do ściśle naukowych rozważań.
Otóż neochalcedonianizm implikuje założenie, że hipostaza niestworzona
może „ujednostkawiać” więcej niż jedną naturę. Jakkolwiek objawienie
milczy na ten temat, nie można – czysto hipotetycznie – wykluczyć możliwości wielokrotnych „wcieleń” tej samej hipostazy w różne natury (np.
przy założeniu, że we wszechświecie Bóg stworzył inne istoty materialne
i wolne prócz ludzi, nie jest wykluczone przyjęcie przez Syna ich natury).
Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że intuicja metafizyczna prowadząca do rozróżnienia natury i hipostazy jako aspektów bytu, koresponduje
ze sposobem, w jaki – w większości języków naszego obszaru kulturowego – opisujemy rzeczywistość. Chodzi mianowicie o rozróżnienie między
pytaniem o sam podmiot i o jego przynależność gatunkową. Pytanie o człowieka możemy zadać albo w kierunku uchwycenia podmiotowej niepowtarzalności („kim jesteś?”), albo w płaszczyźnie cech gatunkowych („czym
jesteś?”). Jakkolwiek w praktycznym użyciu rozróżnienie to nie musi być
całkowicie ostre (możemy np. na pytanie „kto to jest?” uzyskać odpowiedź
typu gatunkowego: „człowiek”), to jednak występuje i ujawnia, że wyrażone w metafizycznym języku dogmatu intuicje nie są wcale tak dalekie od
naszego fundamentalnego rozumienia rzeczywistości, jak by się mogło na
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pierwszy rzut oka wydawać (na cóż bowiem wskazuje np. numer pesel, jak
nie na podmiot-hipostazę?). Być może zresztą – jeśli słuszna jest hipoteza
H. Drobnera dotycząca drogi dojścia przez Augustyna do formuły „jedna
osoba, dwie natury”18 – przynajmniej na zachodzie analizy metafizyczne
miały wtórne znaczenie w stosunku do intuicji z zakresu gramatyki i retoryki. Drobner dowodzi, że Augustyn identyfikował w tekstach ewangelicznych podmiot (persona) wyrażający się na dwa sposoby (boski i ludzki),
lub w dwóch naturach.

4. Ujęcie metaforyczne
Zapowiedziałem na wstępie, że po przedstawieniu teorii unii hipostatycznej zaproponuję pewną metaforę, pozwalającą na jej zobrazowanie
przez odniesienie się do współcześnie obserwowalnych, dostępnych potocznemu doświadczeniu rzeczywistości. Punktem wyjścia będzie proces
powstawania waty cukrowej. Załóżmy, że dopiero co wytworzona w urządzeniu do tego przeznaczonym wata unosząca się w misie wirówki przedstawia boską naturę „w ogólności”, jej ideę raczej niż konkretnie istniejącego boga. Możemy już o niej coś powiedzieć (biała, ulotna itd.), ale nie
jest jeszcze konkretną, jednostkową watą cukrową, którą mógłbym spożyć.
By tym się stała, konieczny jest patyczek (przedstawiający hipostazę), na
którym wata się owinie, a tym samym stanie się identyfikowalna jako ta
właśnie i uchwytna. Wata cukrowa na patyczku jest obrazem (ściśle monoteistycznego) boga, pod warunkiem że wszystko to, co unosiło się w misie
zostało nawinięte (natura ogólna – „boskość” i natura jednostkowa – „konkretnie istniejący Bóg”, są tożsame). Zauważmy, że patyczek nie dodaje nic
do waty (do natury), ale jedynie ją ujednostkawia, wyprowadza z istnienia abstrakcyjnego i niedostępnego do istnienia konkretnego i relacyjnie
udostępnionego. W przypadku chrześcijaństwa musimy, oczywiście, obraz
ten zmodyfikować trynitarnie. W wacie nie tkwi jeden, ale trzy patyczki.
W związku z tym mamy do czynienia – z jednej strony – z jedną watą,
z drugiej – z trzema doskonale zjednoczonymi jej ujednostkowieniami, które nie różnią się między sobą niczym (patrząc od strony tożsamości waty),
a jedynie wzajemnymi relacjami: pierwszy nie jest drugim itd. Tę jedną
watę mogę chwycić za wszystkie trzy patyczki (i nawet nie zwrócić uwagi na rozróżnienie – tak w istocie wierzy wielu katolików) albo za jeden
z trzech patyczków, albo za dowolną kombinację dwóch.
Budowanie metaforycznego obrazu wcielenia musieliśmy rozpocząć
od zamodelowania Trójcy – taka bowiem była droga dogmatycznego do18

Por. Hubertus Drobner, Person-Exegese und Christologie bei Augustinus.
Zur Herkunft der Formel una persona (Leiden: Brill, 1986).
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chodzenia do teorii unii hipostatycznej. Przyjmijmy teraz, że obrazem
ludzkiej natury (rozumianej w ogólności, abstrakcyjnie) jest gorąca czekolada bełtająca się w barowym mieszalniku. Podobnie jak w przypadku
waty nie mamy tu jeszcze do czynienia z konkretnym człowiekiem, ale
raczej „człowieczeństwem” zbiorem możliwych cech, jakie mieć może
ostatecznie ludzka jednostka (zauważmy, że w odróżnieniu od Boga, konkretnie istniejący człowiek nie będzie dokładnie tożsamy z naturą abstrakcyjnie rozumianą, bowiem nie może być np. jednocześnie wysoki i niski).
Aby otrzymać konkretnie istniejącą, dostępną spożywczo kulkę czekolady,
trzeba w niej zanurzyć patyczek. Część czekolady przyklei się do niego,
wyłaniając określone cechy. Patyczek (hipostaza) ponownie odpowiada jedynie za jednostkowe istnienie, gwarantuje tożsamość.
Zbudowaliśmy zatem metaforyczne reprezentacje trójjedynego Boga
i człowieka. Możemy za ich pomocą wyrazić teraz teorię unii hipostatycznej. Wystarczy wyobrazić sobie, że oto drugi z trzech patyczków naszej
waty cukrowej drugim, wolnym końcem zanurzamy w czekoladzie. Po wyjęciu otrzymamy prawdziwą watę cukrową, która jest jednocześnie i w pełni czekoladą (albo czekoladę, która jest jednocześnie i w pełni watą). Jeden patyczek z dwoma słodyczami stanowi reprezentację jednej hipostazy
z dwoma naturami, czyli obraz unii hipostatycznej. Patyczek w tym obrazie
pełni poczwórną rolę: ujednostkawia watę, ujednostkawia czekoladę, stanowi fundament ich podmiotowej tożsamości, odpowiada za utrzymanie odpowiedniego dystansu między substancjami, by się nie zmieszały. Mamy tu
pełną korespondencję z definicją chalcedońską: „prawdziwy Bóg”, „prawdziwy człowiek”, „bez podzielenia i bez rozłączania”, „bez zmieszania, bez
zmiany” oraz wyrażenie neochalcedońskiej intuicji: to odwiecznie istniejąca hipostaza Syna stała się podstawą zaistnienia Jezusowego człowieczeństwa, nie ma zatem drugiej, ludzkiej hipostazy, a mimo to nie następuje
w niczym umniejszenie realności człowieczeństwa.
Metafora ta ma oczywiście jedną zasadniczą wadę: nie jest w stanie
adekwatnie wyrazić różnicy między naturą (porządkiem) niestworzoną
a naturą stworzoną (ulotność waty versus ociężałość czekolady to jednak
zdecydowanie za mało). Obie ujmujemy w jednym zmysłowym oglądzie.
W przypadku jednak unii hipostatycznej sytuacja jest inna. Tylko człowieczeństwo przynależy do świata stworzonego i może być ujmowane zmysłowo. Istnienie bóstwa – niezmiennie transcendującego stworzenie – afirmować możemy jedynie wiarą.
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***
Ostatnia uwaga identyfikuje nieuchronne – moim zdaniem – niebezpieczeństwo wszystkich pojęciowych modeli lub bardziej obrazowych
metafor, którymi usiłujemy unaocznić sobie misterium wcielenia (unii hipostatycznej): za każdym razem musimy dokonać redukcji transcendencji
do poziomu wyobrażeń i podobieństw z immanencji wziętych. Redukcja ta
wywołuje wrażenie, że dwie natury Wcielonego egzystują i wyrażają się
w tej samej płaszczyźnie, a zatem mogłyby ze sobą kolidować lub konkurować. Nie sądzę, by tę trudność dało się kiedykolwiek usunąć – być może
w tym głównie ujawnia się misteryjny charakter wcielenia: żadne nasze
rozumowanie – czy w ramach rygoru pojęć, czy lotności metafor – nie ujmie tej rzeczywistości adekwatnie. Misterium jest tu rzeczywiście stricte
dictum.
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Unia hipostatyczna
S t re s zc zen ie
Sposób zjednoczenia bóstwa i człowieczeństwa w Chrystusie jest wprawdzie misterium stricte dictum, Kościół wypracował jednak (i zdogmatyzował) teologiczny
model tegoż: teorię unii hipostatycznej. Artykuł przedstawia w syntetycznym ujęciu
najważniejsze czynniki, jakie doprowadziły do jego sformułowania (zwłaszcza w IV-VI w.), koncentrując się zwłaszcza na tzw. chrystologii neochalcedońskiej. Następnie

Unia hipostatyczna
przedstawiona jest rozbudowana metafora, obrazująca najważniejsze elementy teorii
unii hipostatycznej w powiązaniu z dogmatem trynitarnym.

Słowa kluczowe: teologia systematyczna, chrystologia, unia hipostatyczna, wcielenie, hipostaza

Hypostatic union
S umm ar y
The way of uniting the deity and humanity in Christ is, indeed, misterium stricte
dictum, but the Church has worked out and dogmatised the theological model of the
above: the theory of hypostatic union. The article first presents a synthesis of the most
important factors that led to its formulation (especially in the 4-6 centuries), focusing
in particular on the so-called Neo-Caledonian Christology. Then follows an elaborate
metaphor that depicts the most important elements of hypothetical union theory in
connection with the Trinitarian dogma.

Keywords: systematic theology, Christology, hypostatic union, incarnation, hypostasis
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Prolog Ewangelii według św. Jana.
Przekład – analiza literacka – egzegeza
Franciszek Sieg SJ
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Warszawa

Każda z czterech kanonicznych Ewangelii o życiu i publicznej działalności Jezusa Chrystusa zaczyna się odmiennie. Ewangelista Marek pisze najpierw o wystąpieniu Jana, który przygotowywał lud na przyjście
Mesjasza (1, 2-8; Ml 3, 1.23)1, a kiedy tenże Jan, na podstawie znaku, jaki
otrzymał od Boga, rozpoznał, że On jest już obecny wśród ludu (Mk 1, 11;
J 1, 32-34), złożył o Nim publicznie świadectwo wobec Izraela (Mk 1, 7.8,
par. Mt 3, 1 nn.; Łk 3, 1 nn.), wobec oficjalnej delegacji od zwierzchników
ludu (J 1, 19-28) a następnie wobec swoich uczniów (J 1, 29-35). Później
Jezus potwierdził wobec swoich uczniów, że tenże Jan został posłany przez
Boga i prawdziwe jest świadectwo, jakie złożył (Mk 9, 13). Ewangelista
Marek częściej zaświadcza, że Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem (Mk 8,
29) i Synem Bożym (Mk 1, 11; 9, 7; 14, 61; 15, 39). W Ewangelii według
św. Marka cała publiczna działalność Jezusa z Nazaretu jest objęta najwyższym tytułem Jezusa, jaki nadał mu Bóg Ojciec.
Ewangelia Mateusza zaczyna się od rodowodu Jezusa (1, 1-17), autor daje dowód, w biblijnej formie, Jego pochodzenia od Abrahama, czyli
stwierdza, że Jezus jest członkiem ludu wybranego. Wobec tego obietnice,
jakie Bóg dał Abrahamowi odnoszą się także do Niego i On, zgodnie z proroctwem Natana (2 Sm 7, 13), jest też dziedzicem tronu Dawida2. Z kolei
autor podaje informacje o dzieciństwie Jezusa, a następnie obszerne świa1

2

Werset Mk 1, 1 nie występuje w najwcześniejszych rękopisach lecz dopiero
w późniejszych z czasów ok. 200 r., w których ma on charakter tytułu całej
księgi „Ewangelii według św. Marka”.
Józef, oblubieniec Maryi, pochodził z linii królewskiej. Kiedy zgodnie
z poleceniem Bożego posłańca przyjął Jezusa i nadał mu imię (Mt 1,18-24),
był według judaistycznego prawa uważany za ojca Jezusa. Ten prawny tytuł
stanowił też podstawę dziedziczenia przez Jezusa tronu Dawida.
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dectwo Jana Chrzciciela (3, 1 nn.). W ten sposób Jezus z Nazaretu został
przez ewangelistę Mateusza wpisany głęboko w historię ludu wybranego
i w dzieje realizacji zbawczego planu Bożego zarówno w stosunku do swojego ludu, jak i ludów pogańskich – zgodnie z zapowiedziami proroków.
Inaczej postąpił ewangelista Łukasz, który po zbadaniu wszystkiego (1, 1-4) zaczyna swoje relacje od opisania okoliczności wejścia Syna
Bożego w dzieje Izraela i w świat ludzi (1, 5 nn.). Po obszernych opisach
dzieciństwa Jezusa również informuje o działalności i świadectwie Jana,
Jego poprzednika. Łukasz także przytacza świadectwo Boga Ojca o swoim
Synu (3, 22, par. Mk 1, 11; Mt 3, 17). Przedstawiając genealogię Jezusa
w formie zstępującej aż do Adama (Łk 3, 23-38), ewangelista ten podkreśla
szczególne znaczenie dla wszystkich ludzi wydarzenia przyjścia Mesjasza.
Syn Boży, przyjmując ludzką naturę, stał się Człowiekiem3 i jest nowym
Adamem, dzięki któremu wierzący w Niego otrzymują nowe życie (por.
J 1, 4.12; 1Kor 15, 21 nn.).
Ewangelia Jana zaś rozpoczyna się od zwięzłego wykładu, w poetyckiej formie, o preegzystencji postaci określonej jako „Logos” (1, 1.2).
Następnie, autor opiewa Jego rolę i dzieło: dzięki Niemu wszystko się
stało. Ludzie, którzy pozytywnie odpowiadają na nową inicjatywę Boga,
przyjmując Tego, którego posłał, i wierząc w Jego imię, otrzymują status
dzieci Boga (1, 12). W hymnie są też wymienieni historyczni świadkowie:
Jan (1,6-8.15), uczniowie Jezusa z Nazaretu (1, 14.16) i sam autor aktualnej
wersji hymnu, czyli ewangelista Jan, który obok wspólnego świadectwa
wraz z innymi uczniami (1, 14bc), składa też odrębne (1, 15-18).
Struktura Ewangelii według św. Jana i zarys jej teologii są odmienne niż w pozostałych trzech Ewangeliach, w których publiczna działalność
Jezusa jest opisana w ramach jednego roku. Relacje zaś w Ewangelii Jana
świadczą o tym, że trwała ona ponad dwa lata, na co wskazują wspomniane w tej księdze święta Paschy (J 2, 13nn.; 6, 4; 13, 1nn.). Częściej też jest
w niej mowa o Jego posłannictwie od Boga Ojca (J 3, 2.16.17; 5, 23nn.)4,
o wypełnianiu przez Niego swojej misji i postawach ludzi wobec Niego.
Po powrocie do Ojca otrzymuje chwałę, jaką wpierw posiadał (J 17, 1nn.).
Motyw drogi Jezusa w Ewangelii Jana jest więc całkowicie odmienny od
Jego drogi opisanej przez synoptyków. Ewangelista Jan wybrał z publicznej
działalności Jezusa i opisuje tylko określone epizody. Niejednokrotnie brak
3

4

Franciszek Sieg, „Jezus Chrystus – Syn Boży, Syn Maryi Dziewicy (Łk 1,
26-38)”, Bobolanum, nr 6 (1995): 56-67.
Jan A. Bühner, Der Gesandte und sein Weg im 4. Evangelium. Die Kultur- und
religionsgeschichtlichen Grundlagen des johanneischen Sendungschristologie
sowie ihre traditionsgeschichtliche Entwicklung. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2/2 (Tübingen: J.C.B. Mohr Siebeck, 1977).

Prolog Ewangelii według św. Jana. Przekład – analiza literacka – egzegeza
dla nich odpowiedników w Ewangeliach synoptycznych. Nadto po opisanych zdarzeniach podaje długie mowy Jezusa, które pozostają w związku
z opisanymi wydarzeniami. W Prologu ewangelista opiewa „drogę” Jezusa:
od Boga – przez świat ludzi – i Jego powrót do chwały Boga Ojca. Wersety
1, 1.2 i 1, 18 tworzą inkluzję tego poetyckiego utworu.
Tekst Prologu (1, 1-18) był przedmiotem badań wielu egzegetów. Interesowała ich zwłaszcza kwestia relacji: Logos w Prologu Ewangelii Jana
i Sophia w biblijnej i judaistycznej tradycji mądrościowej5. Powszechna jest
opinia, że u podstaw Prologu tkwi przekaz, który miał hymniczny charakter i pochodził z tradycji chrześcijańskiej6. Jego literacka rekonstrukcja
5

6

Angelika Strotmann, „Relative oder absolute Präexistenz? Zur Diskussion
űber die Präexistenz der frűhjűdischen Weisheitsgestalt im Kontekst von
Joh 1,1-18“, w Israel und seine Heilstraditionen im Johannesevangelium,
Festgabe für Johannes Beutle, red. Michael Labahn, Klaus Scholtissek,
Angelika Strotmann (Paderborn-München-Wien-Zürich: Ferdinand Schönigh, 2004), 91-106; Craig S. Keener, The Gospel of John I (Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers LLC, 200), 333-426; Johannes Beutler,
Das Johannesevangelium (Freiburg im Br.: Verlag Herder KG, 2013),87;
Lech Stachowiak, „Bogiem było Słowo (J 1,1). Pochodzenie i sens Janowego
określenia Logos”, w Studia z filozofii Boga, red. Bohdan Bejze (Warszawa:
Wydawnictwo Akademia Teologii Katolickiej, 1977); 121-133; Bogdan
Poniży, „Uosobiona Mądrość w Sophia Salomonos (7,22-8,1)”, Zeszyty
Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich, nr 13 (2016): 391-400; Hugolin Langkammer, „Pieśń o Logosie w Prologu św. Jana, jej tło i jej teologia
(J 1,1-14)”, Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, nr 4 (1975):
41-57; Henryk Witczyk, „Jezus Chrystus Świątynią chwały i prawdy (J 1,14)”,
w W posłudze słowa Pańskiego, Fs. Józef Kudasiewicz, red. Stanisław Bielecki, Hubert Ordon, Henryk Witczyk (Kielce: Wydawnictwo: Jedność, 1997),
242-268; Michael Theobald, Die Fleischwerdung des Logos. Studien zum
Verhältnis des Johannesprologs zum Corpus des Evangeliums und zu I Joh,
Neutestamentliche Abhandlungen N.F. 20 (Münster: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1988); Eugen Ruckstuhl, Peter Dschulnigg, Stilkritik und
Verfasserfrage im Johannesevangelium. Die johanneischen Spruchmerkmale auf dem Hintergrund des Neuen Testaments und des zeitgenőssischen
hellenistischen Schrifttums, Novum Testamentum et Orbis Antiquus 17
(Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1991), 44 nn.; Stanisław Mędala,
Chrystologia Ewangelii św. Jana (Kraków: Instytut Teologiczny Księży
Misjonarzy, 1993), 192 nn.; Klaus Scholtissek, „»Er kam in sein Eigentum
und die Eigenen nahmen ihn nicht auf« (J 1,11)“, Geist und Leben, 72, nr 6
(1999): 436-451.
Por. Helmut Merklein, „Geschőpf und Kind. Zur Theologie der hymnischen
Vorlage des Johannesprologs“, w Ekklesiologie des Neuen Testaments, Festschrift für Karl Kertelge, red. Rainer Kampling, Thomas Söding (Freiburg
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jest jednak sprawą sporną7. Także w rozróżnianiu jednostek w strukturze
aktualnego tekstu, opinie nie są zgodne8. Literackie figury w tekście oryginału: paralele, chiazmy, antytezy, inkluzje, a w treści tematyczne związki
i katenowe nawiązania sprawiają, że sens określenia „Logos” zostaje stopniowo coraz pełniej wyjaśniony i powstają podstawy do wniosku, że cały
tekst 1,1-18, mimo pewnych stylistycznych różnic, stanowi jeden poetycki
utwór. Uwzględnić trzeba też semicki styl redagowania poetyckiego tekstu,
w którym po ogólnym przedłożeniu tematu autor zwykle powraca do niego
i naświetla różne aspekty omawianego zagadnienia oraz w nowej formie,
przy zastosowaniu odpowiednich literackich figur, uściśla swoje wcześniejsze wypowiedzi9.
Uwaga na marginesie: skoro w kolejnych, następujących po sobie wersetach hymnu, autor interpretuje swe poprzednie wypowiedzi i w poetyckim stylu rozwija nowe treści, to celem wyjaśnienia kwestii, w jakim sensie
stosuje on termin logos, należy szukać w ramach analizy samego Prologu
z uwzględnieniem kontekstu Ewangelii Jana. Jeśli bowiem autor zapożyczył to określenie z jakiegoś kulturowego środowiska i umieścił je w redagowanym przez siebie kontekście, tym samym podał jego interpretację,
czyli pewne przesłanki do odczytania, jak je rozumie. Wobec tego, w interpretacji tego terminu w omawianym tekście nie należałoby poprzestać
na stawianiu hipotez o źródle jego pochodzenia i sensie, jaki w nich miał,
i ten pospiesznie przenosić na ten sam termin w jego nowym kontekście,
lecz trzeba interpretować go w kontekście, w jakim został on umieszczony
przez autora.
Poza tym, mając na uwadze poetycką formę Prologu, nie należałoby
od jego autora oczekiwać precyzyjnych wypowiedzi, lecz przy interpretacji
utworu uwzględnić jego poetycką inspirację, jaka płynęła z głębokiej osobistej religijności, opartej na doświadczeniach, jakie zdobył w historycz-

7

8

9

im Br.: Verlag Herder KG, 1996),101-183.
Por. Martinus C. De Boer, „The Original Prologue to the Gospel of John”,
New Testament Studies, 61, nr 4 (2015): 448-467.
Benedict T. Viviano, „The Structure of the Prologue of John (1:1-18)”, Revue
Biblique, 105, nr 2 (1998): 176-184; Ignace de la Potterie, Struttura letteraria
del Prologu di S. Giovanni (Genova 1986), 31-57; Giuseppe Segalla, „Il prologo
di Giovanni (1,1-18) nell’ orizzonte culturale dei suoi primi lettori”, Teologia
(M), 22, nr 1 (1997): 14-47; Henryk Witczyk, „Logos wcielony – Światłość
prawdziwa”, w: Nowy Testament a religie, red. Ireneusz Sławomir Ledwoń.
Biblioteka Teologii Religii KU (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011), 287-317.
Por. Thorleif Boman, Das hebräische Denken im Vergleich mit dem Griechischen, wyd. 4 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1965), 165.

Prolog Ewangelii według św. Jana. Przekład – analiza literacka – egzegeza
nych warunkach, o których jest mowa w omawianym Prologu i w Ewangelii Jana, a także w Ewangeliach synoptycznych.
Grecki termin logos – w sensie wyrazowym – znaczy dźwiękowy lub
graficzny znak, który należy do językowego systemu. Ten wyraz występuje
w starożytnych, pozabiblijnych źródłach, zwłaszcza u greckich filozofów
i w literaturze judaistycznej10, która pozostawała pod wpływami kultury
hellenistycznej. To określenie zostało przyjęte w greckim przekładzie Biblii
Hebrajskiej (Septuaginta), zwłaszcza w księgach mądrościowych (Mdr 1–5;
7, 22nn.; 9, 1; 16, 12; 18, 14-16; Prz 8, 27.30; Syr 24), a także w pismach proroków (Jr 23, 29; Iz 55, 10) i w Psalmach (119, 89; 147, 15-19). Termin logos
jest odpowiednikiem hebrajskiego dabar, który często występuje w wyrażeniu: dabar Jahwe = „słowo Jahwe”/„słowo Boga” (Lb 22, 38; 23, 5;
Am 3, 1; 5, 1; Mi 4, 1). W różnych historycznych sytuacjach Bóg Izraela
dawał się poznać i przemawiał do swojego ludu, zwłaszcza przez proroków
(Pwt 18, 22; Iz 55, 10.11; Hbr 1, 1.2a).
We wczesnych chrześcijańskich pismach określenie logos w kontekście imienia Jezus, często znaczy „słowo Jezusa”, Jego naukę, która została przekazana przez apostołów i pierwszych chrześcijańskich misjonarzy
jako „słowo zbawienia”. Należało je przyjąć i wiernie zachowywać (por.
Mk 2, 2; 10, 17-22; Mt 7, 24; Łk 11, 28; Ap 1, 3). W Prologu Ewangelii Jana
„Logos” określa indywidualną Osobę, o której są wygłaszane różne orzeczenia, mianowicie o Jej relacji do Boga w preegzystencji (1, 1.2), o tym,
co dzięki niej się stało (1, 3ab) i o różnych Jej funkcjach, jakie spełniała
w stosunku do ludzi (1, 4.5.9–12.13c.14a.16-17). Słowa te i dzieła zostały
potwierdzone przez licznych świadków, którzy są wymienieni już w Prologu, mianowicie przez Jana, uczniów Jezusa i autora omawianego tekstu
(por. J 1, 6-8.14b-18).
„Logos” w omawianym tekście, jak stwierdza Henryk Witczyk, nieskończenie przewyższa postać starotestamentalnej mądrości, która była
stworzona przez Boga11. „Logos” jako „Osoba” w J 1, 1-3ab różni się też za10

11

Stachowiak, „Bogiem było Słowo (J 1,1)”; Gianantonio Borgonovo, „Incarnazione del Logos. Il Logos giovanneo alla luce della tradizione giudaica”,
La Scuola Cattolica, 130, nr 1 (2002): 45-75; Craig A. Evans, Word and Glory.
On the Exegetical and Theological Background of John’s Prologue, Journal
for the Study of the New Testament. Supplementum 89 (Sheffield 1993),
83-99; Giovanni Salmeri, „Człowiek i jego życie słowem. W nawiązaniu
do Prologu Ewangelii według św. Jana”, Ethos, 25, nr 1-2 (2012): 39-53.
Henryk Witczyk, „Bóg – Słowo w relacji do świata i ludzi (J 1,3-4)”, w Mów,
Panie, bo słucha sługa twój. Fs. Józef Kudasiewicz, red. Stanisław Bielecki,
Hubert Ordon, Henryk Witczyk (Kielce: Wydawnictwo: Jedność, 1997),
261 nn.
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sadniczo od niejednolitych filozoficznych koncepcji logosu Filona z Aleksandrii. Filozoficzne zaś idee Platona i Filona z Laryssy były autorowi omawianego tekstu obce 12.

1. Tekst Prologu i spojrzenie na niego a tergo.
Tekst 13:
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12
13

„Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga – Bogiem było Słowo.
2
Ono było na początku u Boga.
3
Wszystko dzięki Niemu się stało, a bez Niego stało się nic.
[Słowo], które stało się [Ciałem] –
4
w Nim było życie,
a życie było światłością ludzi;
5
I światłość świeci w ciemności, a ciemność nie ogarnęła Go.
6
Był człowiek, który został posłany przez Boga – imię jego: Jan.
7
On przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości,
by przez niego wszyscy uwierzyli.
8
On nie był światłością lecz przyszedł, aby świadczyć o światłości.
9
Była Światłość prawdziwa,
która przychodząc na świat, oświeca każdego człowieka.
1o
Był na świecie i przez Niego stał się świat, a świat nie poznał Go.
11
Przyszedł do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
12
Tym zaś, którzy Go przyjęli;
którzy uwierzyli w Jego imię,
dało moc stać się dziećmi Boga.
13
Oni nie z krwi ani z pożądania ciała ani z woli męża,
lecz narodzili się z Boga.
14
A Słowo stało się Ciałem
i zamieszkało wśród nas.
Widzieliśmy Jego chwałę
jaką Jednorodzony otrzymał od Ojca: pełen łaski i prawdy.
15
Jan świadczył o Nim i wołając obwieszczał: To Ten. O Nim
mówiłem:
Ten, który po mnie przychodzi, przewyższa mnie,
ponieważ był pierwszy ode mnie.
1

Por. tamże, 269.
Przekład z: Novum Testamentum Graece, red. Barbara i Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger., wyd. 28
(Institut für Neutestamentliche Textforschung Münster/Westfalen, Deutsche
Bibelgesellschaft, 2012).

Prolog Ewangelii według św. Jana. Przekład – analiza literacka – egzegeza
Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce.
Prawo zostało dane przez Mojżesza,
łaska zaś i prawda stały się naszym udziałem przez Jezusa
Chrystusa.
18
Boga nikt nigdy nie widział;
Jednorodzony Syn Boży, który jest na łonie Ojca,
On o Nim pouczał”.
Werset 1, 17 zawiera dwie wypowiedzi: Prawo było dane przez Mojżesza; łaska i prawda stały się przez Jezusa Chrystusa. Te stwierdzenia dają
podstawę do pewnych wniosków. Tylko w tym jednym miejscu Prologu
autor mówi o Prawie, które zostało dane przez Mojżesza. Natomiast łaska
i prawda „stały się” (egeneto di’) przez Jezusa Chrystusa (17b). Ta czasownikowa forma + di’ jest identyczna jak w 1, 3a.
Merytorycznie zaś w 1, 17b autor nawiązuje do w. 1, 14.16. Mówiąc
o świadkach wydarzeń publicznej działalności Jezusa (1, 14ab), stosuje formę liczby mnogiej w pierwszej osobie, a więc do tych świadków zalicza
także siebie. Z tego wynika, że on też był uczniem Jezusa. W 1, 15 zaś
autor przypomina rolę świadka, jaką pełnił Jan Chrzciciel i określa jego
egzystencję we względnej relacji w stosunku do „egzystencji” Tego, o którym składał on świadectwo (1, 6-8). W ten sposób autor tekstu potwierdza historyczną rolę Jana Chrzciciela jako świadka Jezusa Chrystusa, czyli
misję, jaką on otrzymał od Boga (1, 6.7.15). Nadto autor podkreśla, że Jan
„nie był światłością” lecz „został posłany przez Boga” (1, 6) i „przyszedł,
aby zaświadczyć o światłości” (1, 7-8). Autor znał więc Jana Chrzciciela
i dużo wiedział o jego działalności. Nasuwa się pytanie, czy on utożsamia się z anonimowym uczniem, który razem z Andrzejem przeszedł od
Jana do Jezusa (J 1, 29-40)? Autor tej relacji o Janie i o Jezusie Chrystusie
(1, 6-8.9) był zapewne świadkiem publicznej działalności najpierw pierwszego, a potem drugiego.
Po stwierdzeniu autora o Janie, że on „nie był światłością” lecz „przyszedł, aby świadczyć o światłości” (1, 8), przenosi on uwagę na „Światłość
prawdziwą” (1, 9a). Jezus powiedział o Janie i o jego działalności: „był
lampą” (J 5, 35). W Prologu słowa o „światłości” prowadzą do dalszych
wniosków z tego poetyckiego tekstu. Ten, w którym było „życie”, a to „życie” było „światłością ludzi” (4), był „Światłością prawdziwą” (9a). Przychodząc na świat, „oświeca On każdego człowieka” i sprawia, że ci, którzy
Go przyjmują i wierzą w Jego imię, otrzymają status „dzieci Boga” (1, 12).
Oni „narodzili się z Boga” (1, 13c). W kontekście jest też wzmianka autora
o tych, którzy nie przyjęli i nie uwierzyli (1, 5.11) i w konsekwencji nie
mogą tego statusu uzyskać. Wobec tego w 1, 4.5.9-12 jest już mowa o „Słowie Wcielonym”. Owszem cały tekst 1, 4-17 mówi o „Słowie Wcielonym”,
16
17
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czyli o Jezusie Chrystusie, chociaż w 1, 4-13 innym słownictwem i w innym stylu niż w 1, 14-17. Werset 1, 18 zamyka wielką scenę ziemskiej działalności Tego, który jest opisany jako „Światłość prawdziwa”, jaka „oświeca każdego człowieka” (1, 9b) i wierzącym przynosi zbawienie (1, 12.13c).
W 1, 3ab autor mówi ogólnie o jednym wielkim „wydarzeniu”, które
stało się dzięki Słowu Wcielonemu14. Potem pisze o fakcie wcielenia: „Który stał się” (ho gegonen 1, 3c), a następnie stwierdza, że „w Nim było życie,
które było światłością dla ludzi” (1, 4). Tekst 1, 1.2 o pregzystencji i 1, 18
o powrocie do Ojca tworzą inkluzję dla Prologu, czyli tworzą ramy, które
obejmują wszystko, co Syn Boży, po przyjęciu ludzkiej natury, uczynił dla
ludzi.

2. Logos w preegzystencji (1, 1.2)
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W pierwszym wersecie (1, 1) zawierają się trzy twierdzenia: 1) „Na
początku było Słowo”; 2) „Słowo było u Boga”; 3) „Bogiem było Słowo”.
W tekście trzykrotnie jest mowa o tym samym podmiocie: „Logos” = „Słowo”. W orzeczeniach o nim również trzykrotnie zachodzi ta sama czasownikowa forma: „był” (en – impf.). Określenia przydawkowe: „na początku”
i dopełnieniowe: „u Boga”, „Bogiem” wnoszą więcej informacji o podmiocie, który autor określa: Logos (1, 1.2). Fakt, że w oryginale wyraz ten
występuje z rodzajnikiem określonym, daje podstawę do wniosku, że autor
mówi o podmiocie, jaki stanowiła konkretna, indywidualna Osoba, która
była adresatom znana – prawdopodobnie z głoszonego kerygmatu (J 1, 17)
i uprawianej w Janowej gminie liturgii15. Również określenie „Bóg” (1, 1b)
z rodzajnikiem określonym wskazuje, że mowa jest o znanym „Bogu”, mianowicie o „Bogu Izraela”. Wielokrotnie i w różnym historycznym kontekście, zwłaszcza przez Abrahama, Mojżesza i proroków, przemawiał On do
swojego ludu i prowadził go do pełni czasu (Ga 4, 4; Hbr 1, 1.2a). W Ewangelii Jana określenie „Bóg” (z rodzajnikiem) niejednokrotnie znaczy „Bóg
Ojciec” (3, 16.17; 6, 27; 8, 42).
Wyrażenia „na początku” (J 1, 1a) nie należy, ze względu na kontekst,
rozumieć w paraleli do Rdz 1, 1a, jak przyjmują niektórzy egzegeci16, gdyż
14
15

16

Por. niżej.
Por. Rudolf Schnackenburg, Das Johannesevangelium. Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, t. IV/1 (Freiburg im Br.-Basel-Wien:
Verlag Herder KG, 1966) I, 257nn.; Benedikt Schwank pisze, że okoliczność,
iż tekst J 1, 1 został w ok. 4 tys. rękopisach bezbłędnie oddany, świadczy
o szczególnej staranności i pietyzmie starożytnych i średniowiecznych
pisarzy.
Por. Theobald, Fleischwerdung des Logos, 227 n.; Evans, Word and Glory,
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w J 1, 1.2 nie ma mowy o stwórczym akcie Boga ani o relacji Logosu do
stworzeń, lecz autor opiewa Jego odwieczną egzystencję u Boga. Wyrażenie
„na początku” (1a) ma sens: przed wszelkim stworzeniem; zanim zaistniało jakiekolwiek stworzenie, jakikolwiek byt w czasie lub razem z czasem,
Logos „był odwiecznie u Boga”, czyli autor mówi o Jego preegzystencji17.
Przyimek: „u” (pros), w omawianym tekście znaczy, że Logos „był
u Boga” (1b). W preegzystencji trwał On w ścisłej jedności z Bogiem
(1, 1.2), co zostało podkreślone w 1, 1c: „Bogiem był Logos”. W wersecie
drugim autor, nawiązując do 1, 1ab, ponawia swoje twierdzenie o relacji
Logosu do Boga. Ten aspekt zostanie jeszcze rozwinięty w 1, 18, a w Ewangelii Jana w przypomnieniu świadectwa Jezusa o sobie (J 8, 58), a także
świadectwa ewangelisty w pierwszym epilogu (J 20, 30.31).
Trzykrotnie powtórzona w 1, 1.2 czasownikowa forma „był” (en –
impf.) znaczy istnienie w przeszłości bez określenia czasowego początku
i trwania. Ta wypowiedź nie ma abstrakcyjnego sensu, lecz autor mówi
o realnej konkretnej egzystencji, gdyż w kontekście przyimka „u” forma
czasownikowa „był” (1, 2) podkreśla Jego egzystencję i trwanie razem
z Bogiem. Wobec tego wyrażenie „był u” należy rozumieć w sensie Jego
odwiecznej egzystencji w jedności z Bogiem, który „JEST” (Wj 3, 14).
Tak zresztą wynika z 1, 1c: „Bogiem był Logos”. Orzeczenie o Logosie:
„był u Boga” (1b) zostało więc przez autora zinterpretowane i uzasadnione
w 1, 1c. W preegzystencji, według tekstu hymnu, Logos różni się jednak
od Boga, gdyż jest odrębnym podmiotem działania (por. 1, 3nn.). Ewangelia Jana często mówi o relacji osobowej między Bogiem Ojcem a Jezusem
Synem Bożym (1, 14d.18b; 3, 16nn.; 5, 19nn.; 10, 29.30; 14, 23.24; 17, 1-26;
18, 6.9.30; 19, 30). W Piśmie Świętym nie ma jednak ścisłej definicji osoby,
lecz określa się ją jako podmiot, który ma swoją egzystencję i atrybuty poznania oraz działania.
Zaimkiem wskazującym „ten” (houtos – 1, 2a) autor nawiązuje do
wypowiedzi w 1, 1.2. Tym zaimkiem nie odsyła on jednak do abstrakcyjnej idei lecz do konkretnego, indywidualnego podmiotu, o którym dopiero
co była mowa, a jest nim właśnie Logos, który jest zawsze zwrócony ku
Bogu (1, 1); zawsze trwający w jedności z Bogiem. Albowiem „Bogiem
był Logos” (1, 1c). W 1, 2 autor potwierdza więc tezę o Jego preegzystencji u Boga (1, 1). Omawiany tekst mówi zatem o odrębnej Osobie i o Jej
odwiecznej egzystencji „u” Bogu, czyli o Jej preegzystencji. Dalsze wywody w tym poetyckim utworze stopniowo odsłaniają, kogo autor określa
terminem „Logos”. Niektóre zaś kwestie zostaną rozwinięte w szerszym
17

77-79.
Por. Edward Chat, „Logos – Słowo Odwiecznym Bogiem w Trójcy Świętej”,
Kieleckie Studia Teologiczne, nr 7 (2008): 7nn.
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kontekście w kolejnych rozdziałach Ewangelii Jana, np. wypowiedzi Jezusa
o swojej preegzystencji (J 8, 58; 17, 5). Swoją tezą o Logosie autor hymnu
nie powoduje uszczerbku objawionej w Starym Testamencie prawdzie o Jedynym Bogu, lecz na podstawie objawienia, jakie Jezus Chrystus przyniósł
od Ojca (1, 17.18), potwierdza je i uzupełnia.
Omówione pierwsze dwa wersety Prologu, których tematem jest
preegzystencja Logosu (1, 1.2), i wspomniany już pierwszy epilog (J 20,
30.31) tworzą, według ewangelisty Jana, inkluzję dla tej Ewangelii o Jezusie Chrystusie, który przyniósł ludziom Dobrą Nowinę o wielkiej zbawczej
miłości Boga Ojca względem nich (J 3, 16.17).

3. Dzięki Niemu stało się wszystko (1, 3ab)
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Wyrażeniem „przez Niego” (di’ autou – 1, 3a) autor wskazuje znowu
na ten sam podmiot – Logos – o którym była mowa w 1, 1.2. W interpretacji wielu egzegetów18 autor tekstu 3ab mówi o Pośredniku podczas
stworzenia wszystkiego przez Boga i, nawiązując do Rdz 1, 1, wysławia
Odwieczny Logos (1.2). W ten sposób Logos został też eksponowany jako
odrębny, w stosunku do Stwórcy, podmiot. Także w ustawicznym zachowaniu świata w jego egzystencji współdziała On ze Stwórcą (Hbr 1, 2.3;
Kol 1, 16.17). Wspomniana rola Logosu jako Pośrednika w stworzeniu i zachowaniu świata nie umniejsza godności ani nie ogranicza władzy Boga
Stwórcy (Kol 1, 16nn.). Wielu egzegetów interpretuje jednak tekst 1, 3ab
nie jako o Pośredniku w stworzeniu świata, lecz odnosi go do odnowienia
wszystkiego przez Jezusa Chrystusa19.
Wyrażenie w oryginale: ho gegonen (3c) sprawia pewne trudności
w interpretacji 20. W przekładach często zalicza się to wyrażenie do jednostki 1, 3ab. Podobnie tłumaczy Remigiusz Popowski: „cokolwiek się stało” 21. Kwestia dotyczy miejsca znaku interpunkcji. W Wulgacie kropka stoi
po „Quod factum est” (3c). W rękopisie P 75, pochodzącym z ok. 200 r.,
kropka znajduje się po 3ab. Ta wersja, po wielu badaniach, została przyjęta

18
19
20

21

Opinie zostały zwięźle omówione w Witczyk, „Bóg-Słowo”, 256-282.
Por. tamże, 273-282.
Por. Kurt Aland, „Eine Untersuchung zu Joh 1, 3-4. Über die Bedeutung
eines Punktes“, Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft, nr 59
(1968): 174-209; Ignace de la Potterie, „De interpunctione et interpretatione
versuum Joh 1, 3.4“, Verbum Domini, nr 33(1955): 193-208; Otto Hofius,
„Struktur und Gedankengang des Logos-Hymnus in Joh 1, 1-18“, Zeitschrift
für die Neutestamentliche Wissenschaft, 78, nr 1-2(1978): 1-25.
Nowy Testament. Przekład na Wielki Jubileusz Roku 2000.
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w Novum Testamentum Graece 22. Henryk Witczyk 23, przeprowadzając filologiczną i semantyczną analizę tekstu, wykazuje, że wyrażenie ho gegonen (3c) należy zaliczyć już do następnej jednostki, czyli łączyć je z 1, 4a.
Wielokrotne stwierdzenie „był” o preegzystencji Logosu (1, 1.2), pozostaje w przeciwieństwie do tezy o stawaniu się wszystkiego „przez Niego”
(3ab). Albowiem podczas gdy w 1, 1.2 orzeczenia w gramatycznej formie
„był” (en – impf.) mają charakter ogólnych wypowiedzi o trwaniu Logosu
w przeszłości bez określenia początku, czasownikowa forma w 3ab „stało
się” (egeneto – aor.) wyraża czynność przeszłą dokonaną, a w 1, 3c „stało
się” (gegonen – perf.) znaczy obecny stan, który jest wynikiem czynności
dokonanej w przeszłości i podkreśla trwanie jej skutku. Stwierdzenia „był”
o preegzystencji i „stało się” o tym, co stało się w przeszłości (czynność dokonana) odnoszą się więc do różnych rzeczywistości, o których wypowiada
się autor – poeta.
Odnoszenie wyrażenia „przez Niego” (di’ autou – 3a) do Logosu, jako
Pośrednika stworzenia świata przez Boga, nawiązuje do Rdz 1, 1 i odpowiada wprawdzie tradycji mądrościowej, ale bliższy kontekst w Prologu
daje podstawy do odmiennej interpretacji. Otóż analiza kontekstu prowadzi
do wniosku, że przyimek dia (di’ autou – 3a) należy rozumieć w sensie
przyczynowym24: „dzięki Niemu stało się wszystko” (panta). Termin panta
(bez rodz.) w Ewangelii Jana znaczy „wszystko”: Ojciec oddał „wszystko” w ręce Jezusa i Jezus zdawał sobie z tego sprawę, kiedy szedł swoją
drogą przez świat i wypełniał wolę Ojca, dokonując dzieła (J 3, 35; 13, 3;
17, 2; 21, 17; 19,30). Autor Ewangelii spogląda na „wszystko” (panta), co
Jezus uczynił, ze stanowiska powielkanocnego i opiewa całe Jego dzieło –
„wszystko, co stało się dzięki Niemu”. W zakresie odnowy „nic nie stało się
bez” Jezusa Chrystusa (1, 3b; 1, 17)25. Znaczenie panta jako „wszystko”, co
„Słowo Wcielone”, czyli Jezus, uczynił, jest bliższe kontekstowi w Prologu

22
23

24

25

Zob. przyp. 13.
Witczyk, „Bóg-Słowo”, 256 nn.; podobnie Beutler, Das Johannesevangelium,
82, 84 n.
Analogicznie u Pawła: Kol 1, 15,16.19.20; zob. Theologisches Wörterbuch
zum Neuen Testament, red. Gerhard Friedrich, t. II (Stuttgart-Berlin-Köln:
Verlag W. Kohlhammer, 1990), 64-68.
Nie można wykluczyć, że uczniowie Jana Chrzciciela, którzy po męczeńskiej śmierci swojego mistrza tworzyli sektę, podtrzymywali o nim pewne
roszczenia. Może powstały one też z innych stron, zwłaszcza tych, którzy
strzegli tradycji Mojżeszowych. Podobnym opiniom przeciwstawiał się autor
omawianego tekstu.
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i w Ewangelii Jana. To okazało się już podczas spojrzenia na tekst Prologu
a tergo26 i zostanie potwierdzone w dalszych rozważaniach.
Zapewne autor, niezależnie od tego, skąd zapożyczył „Logos” i jaki
miał on sens w źródle jego pochodzenia, umieszczając go w omawianym
teologicznym kontekście, nie rozumiał tego terminu w sensie abstrakcyjnych spekulacji, jak w hellenistycznej filozofii lub w judaistycznej i biblijnej tradycji mądrościowej, lecz jako indywidualny, osobowy podmiot, który w preegzystencji trwał w jedności z Bogiem i dzięki Niemu, gdy „Słowo
stało się Ciałem” (Człowiekiem), wszystko stało się nowym.

4. „W Nim było życie” — „światłość ludzi” (1, 4)
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W wersecie 1, 4 autor – poeta wygłasza dwa twierdzenia o podmiocie, który określił zaimkiem „w Nim” (4a): w Nim było życie; życie było
światłością ludzi. Pierwsze mówi o jego istotowym atrybucie, drugie o jego
działaniu w stosunku do ludzi. Brak jednak wyjaśnienia wprost, kogo autor rozumie przez „w Nim”. Dopiero kontekst, w którym występuje więcej
wypowiedzi o światłości, o świadku i o postawach ludzi wobec Światłości
(J 1, 4.5.7.8.9.11.12), daje podstawę do pewnych wniosków.
„Życie”, jakie było „w Nim”, spełniało funkcję światłości dla tych ludzi, którzy pozytywnie ustosunkowali się do Niego: „przyjęli Go” i „uwierzyli w Jego imię”. Wobec tego otrzymali „moc stać się dziećmi Boga” (12b).
Te właśnie funkcje wobec ludzi wierzących spełnia „Słowo Wcielone”, które w świat ludzi wniosło życie Boże. Zatem atrybuty „życie” i „światłość
ludzi” (4) oraz stwierdzenie „Światłość prawdziwa oświecająca każdego
człowieka” (1, 9) zakładają, że zaimkowe określenie „w Nim” (4a) odnosi
się do podmiotu, który ma już status „Słowa Wcielonego”. Albowiem w tej
kondycji mógł on spełniać wymienione w kontekście funkcje względem
ludzi. W tym celu przyszedł On na „świat” (1, 9nn.) i do precyzyjnie określonych „swoich” (11). Również wypowiedzi o różnych postawach ludzi
wobec tej „Światłości” zakładają, że ta Osoba była przez nich poznawana,
czyli Ona dała im się poznać, by mogli podjąć decyzje, dokonać wyboru –
przyjąć lub odrzucić, ponosząc też konsekwencje swoich wyborów. Wobec
tego także rozwinięcie w 1, 4.9nn. daje podstawę do wniosku, że wyrażenie
„w Nim” mówi o „Słowie Wcielonym”.
Powstaje jednak pytanie: Jaka jest relacja tego podmiotu (4a) do Logosu w 1, 1.2 i do 3ab? Skoro w 1, 4nn. występują wypowiedzi o konkretnych
ludziach w ziemskiej rzeczywistości, to wypada przyjąć, że spełnia je nie
Logos w preegzystencji (1, 1.2) lecz Osoba, która jest obecna w świecie,
wśród ludzi i względem nich spełnia tak doniosłe funkcje. Przez nich może
26

Por. wyżej, p. 2.
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być poznawana i oni mogą ustosunkować się do Niej i do Jej działalności z ponoszeniem wszystkich konsekwencji swoich wyborów. Wobec tego
określenie „w Nim” nie może odnosić się do statusu Logosu w preegzystencji (1, 1.2) ani do „Pośrednika w stworzeniu świata”, lecz odnosi się ono do
Logosu, kiedy ma już status „Słowa Wcielonego”27.
Nasuwa się kwestia: Jak podmiot „w Nim” (4a) ma się do wyrażenia
w 1, 3c? Jeśli w 1, 3ab autor mówi o „Słowie Wcielonym”, to również w 3c
(ho gegonen) występuje ten sam podmiot (di’ autou, charis autou). Od
1, 3 rozpoczyna się nowa jednostka, w której jest mowa ogólnie o konkretnych funkcjach podmiotu – najpierw pozytywnie (3ab), a potem w formie
negatywnej (1c). Dopiero w 1, 4a podmiot zostaje określony zaimkowym
wyrażeniem: „w Nim”, bez podania Jego imiennego określenia, ale w kolejnych wersetach autor opiewa Jego zasadniczą funkcję, jaką spełnia względem ludzi. Autor przypomina też imię tego, którego Bóg posłał do swojego
ludu na Jego świadka, czyli Jana (1, 6-8), a następnie mówi o postawach ludzi. Po ogólnych stwierdzeniach w 1, 3ab i 3c, autor mówi o tej samej Osobie,
że w niej „było życie”, a to życie „było światłością ludzi” (4a). Są więc podstawy, aby 3c interpretować w ścisłym związku ze „Słowem Wcielonym”,
podobnie jak 3ab28. To wyjaśnienie znajduje uzasadnienie w kontekście
(1, 6-8nn.)29.
Znamienne wydaje się też to, że w tekście oryginału od 1, 3-13 nie
występuje termin „Logos”, a merytoryczne orzeczenia o podmiocie określonym „w Nim”, jakie w tej części tekstu Prologu są obecne, odpowiadają
twierdzeniom, które zostały wyraźnie sformułowane w 1, 14-17. Określenia
ho gegonen (3c) i „w Nim”, jak wynika z wyżej przeprowadzonej analizy,
odnoszą się do tej samej Osoby, o której jest mowa w 1, 1430. Kolejne wersety wnoszą więc wyjaśnienie kwestii, o kim autor mówi, stosując zaimkowe wyrażenie „w Nim” (4a) i kogo nazywa ho gegonen (3c). One mówią
o nowym, w stosunku do 1, 1.2, statusie Logosu, mianowicie kiedy „stało
się Ciałem”. Wersety zaś 1, 4.5.9.12.13c opiewają już zasadnicze funkcje,
jakie On pełnił wobec ludzi i o tym, jak oni się do Niego ustosunkowali. Te
tematy zostały w Ewangelii Jana, w różnym kontekście, szerzej rozwinięte.

27

28

29
30

Biblijnych podstaw o roli Logosu, czyli drugiej Osoby Trójcy Przenajświętszej, w stworzeniu świata przez Boga należy szukać w innych źródłach
Bożego objawienia. Dużo pisze o tym św. Paweł.
Wydaje się, że już w pierwotnej wersji omawianego wersetu (3c) nie było
słów: logos, sarks. Wersja bez tych dwóch terminów odpowiadałaby genezie
tego tekstu w gminie ożywionej tradycją mądrościową.
Literacki aspekt tekstu 1, 3c był już omówiony wyżej (p. 4).
Por. wyżej p. 2.

155

Franciszek Sieg SJ

156

Po analizie omawianego tekstu powstała hipoteza o literackiej genezie
całego Prologu: w tekście 1, 1-18 występują elementy dwóch starochrześcijańskich hymnów o „Słowie Wcielonym”. Pierwszy tworzą wersety
1, 1.2 + 1, 3-13; drugi 1, 1.2 + 1, 14-18. Pierwszy nawiązuje do mądrościowej
tradycji i był śpiewany w judeochrześcijańskiej wspólnocie; początek drugiego również wywodzi się z tej samej tradycji, ale potem wyraźnie opiewa dzieje „Słowa Wcielonego” i ten był odmawiany lub śpiewany podczas
liturgii we wspólnocie chrześcijańskiej, jaką tworzyli nawróceni poganie.
Precyzyjne rozróżnienie tych pierwotnych hymnów w Prologu i określenie
czasu ich połączenia wydają się już niemożliwe. Wzmianki o historycznym
świadectwie Jana (1, 6-8.15) także łączą obie części Prologu, w których
w odmiennej formie i w różnym kontekście jest mowa o „Słowie Wcielonym”. W obu centralną postacią jest Bóg, który posłał do ludzi swojego
Syna z bogactwem zbawczych darów, a Ten wypełnił swoją misję, czyli
dokonał dzieła (J 19, 30) i powrócił do chwały Ojca (J 1, 18) 31.
Twierdzenie „w Nim było życie” (1, 4a) ma bezwzględną formę, na
którą w oryginale wskazuje rodzajnik w 4b. W tekście nie występują terminy bios lub psyche lecz dzoe. Pierwszy znaczy ogólnie życie biologiczne na ziemi; drugi – psyche – w Ewangelii Jana: „życie duszy” (13, 37;
10, 11.15.17.18); dzoe zaś. w tejże Ewangelii częściej znaczy „życie Boże”
(3, 16; 5, 24.26; 17, 3) 32.
W Piśmie Świętym (Septuaginta) termin dzoe występuje w wielu
orzeczeniach o Bogu: On jest „Bogiem żywym”/„żyjącym” (Dn 6, 21.27;
Dn 12, 7; Oz 2, 1); źródłem wszelkiego życia (1Sm 2, 6; 2Krl 5, 7; Jr 2,
13; 10, 10; Ps 36, 10). Termin dzoe występuje w formułach przysięgi: „na
życie Pana” (1Sm 14, 39.45; Iz 49, 18; Jr 4, 2), a także kiedy przez proroków mówił On do swojego ludu: „na moje życie” (Jr 22, 24; Ez 14, 16).
Następnie, w tekstach przeciwstawiających Boga Izraela, jako „żyjącego”,
różnym bóstwom (Joz 3, 10; 23, 1; 24, 1; 1Sm 17, 26). W religijnym życiu
ludu wybranego niezwykle ważne było doświadczenie obecności „Boga
żyjącego” ze swoim ludem, dla którego dokonał On wielkich dzieł (Wj 14;
31

32

Do odmiennych wniosków, na podstawie swoich badań nad strukturą Prologu, doszedł Michael Theobald, Das Evangelium nach Johannes. Kapitel
1–12, Regensburger Neues Testament (Regensburg: Verlag Friedrich Pustet,
2009),104 nn.; por. Raymond E. Brown, The Gospel according to John,
The Anchor Bible (New York-London-Toronto-Sydney-Auckland: Doubleday, 1966), I, 21-23.
Interpretację immanencji w J 1, 4a podał Klaus Scholtissek, In Ihm sein und
bleiben. Die Sprache der Immanenz in den johanneischen Schriften, Herders
Biblische Studien, t. 21 (Basel-Wien-Barcelona-Rom-New York- Freiburg
i. Br.: Verlag Herder KG, 2000), 184-189.
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Ps 66), a także świadomość, że bez Niego człowiek nie potrafi godnie żyć
(Ps 36, 10; 80, 19; 103, 4). Ten „Bóg żyjący” wielokrotnie przez proroków
nawoływał lud do nawrócenia, zapowiadał sąd i odnowienie wszystkiego.
Świadectwa Starego Testamentu o „Bogu żyjącym” zostały potwierdzone i uzupełnione w objawieniu Bożym, jakie przyniósł Jezus Chrystus
(Mk 12, 24nn.).
W Ewangelii Jana motyw „życie” należy do podstawowych orzeczeń
o Jezusie Chrystusie: On „jest Życiem” (J 11, 25; 14, 6; 20, 30.31). „Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał Synowi mieć życie w sobie”
(J 5, 26). „Słowo”, które „stało się ciałem” jest dla wierzących źródłem „życia” i poznania „żyjącego Boga”. Takim właśnie, według autora omawianego tekstu, okazywał się Jezus Chrystus (J 1, 16.17b) i tak On też nauczał
o Bogu Izraela (J 1, 18; 6, 57). W tajemnicy wcielenia wniósł On w świat
ludzi „życie” od Boga i odtąd spełnia swoją zbawczą funkcję udzielania
„życia” tym, którzy są posłuszni zaproszeniu i „wierzą w Jego imię” (1, 12).
Pojęcie życia (dzoe) w Ewangelii Jana jest całkowicie odmienne od życia
ziemskiego, doczesnego i odnosi się do życia nadprzyrodzonego i wiecznego, do życia, jakiego udziela Bóg tym, którzy wierzą w Tego, którego posłał
dla „życia świata” (J 3, 15.16.36; 5, 21.24.26.29; 6, 33; 11, 25; 12, 50; 14, 6;
17, 2; 20, 30.31; 1 J 3, 16; 5, 20)33.
Określenia „życie” (dzoe) i „światłość” (phos) w 1, 4 oznaczają tę samą
rzeczywistość, gdyż Bóg sam jest źródłem „życia”, które dla ludzi w ich
doczesnej rzeczywistości jest też „światłością” (4). W świetle Starego Testamentu (LXX) Bóg był źródłem życia i światłości (Ps 36, 10). On światłem
okryty (Ps 104, 1.2) sam był światłem dla swojego ludu (Wj 13, 21; 24, 17;
Mi 7, 8; Iz 60, 1.3; Ps 89, 16), a także dla indywidualnych osób (2Sm 22, 29;
Ps 27, 1), których otaczał światłem swojego oblicza, to znaczy swoją obecnością (Ps 4, 7), aby mogli wypełnić powierzone im zadania (Iz 6, 1nn.).
Także Prawo (Tora), które dał przez Mojżesza, zwłaszcza jego streszczenie
w Dekalogu, jest światłem (phos) dla narodów (Ps 119, 105). W dziejach
swojego ludu Bóg w różny sposób udzielał wybranym uczestnictwa w swojej światłości 34.
Motyw światłości odnoszony do Boga w sensie wyrazowym, przenośnym, a także symbolicznym występuje szczególnie często w Nowym
Testamencie: Bóg jest „Ojcem światłości” (Jk 1, 17); „Bóg jest światłością”
(phos) (1 J 1, 5). W Jezusie i Jego działalności ukazał się odblask chwały
Boga (Hbr 1, 3). Światłość, w jakiej Bóg objawiał swoją obecność, jest cał33

34

Por. Charles Harold Dodd, The Interpretation of the Fourth Gospel, wyd. 6
(Cambridge. University Press, 1963), 188 nn.
Kwestię światłości w judaistycznej tradycji omówił Schnackenburg, Das
Johannesevangelium, I, 223-226.
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kowicie odmienna od ziemskiej światłości (Mk 9, 2nn., par. Mt 17, 1-8).
Po zmartwychwstaniu Jezus Chrystus ukazywał się otoczony światłością
(Dz 9, 3; 22, 6.9.10; 26, 13), ale zapewne nie w pełni swojej „Światłości”,
gdyż ludzie w swojej ziemskiej kondycji nie zdołaliby się ostać.
Boże „życie” jest żywym ogniem (Wj 3, 2; Hbr 12, 29) i miłością,
która, promieniując, rozszerza się i zbawia (1 J 1, 2). Dla ludzi na ziemi,
otwartych na Boże dary, uczestnictwo w Bożym życiu staje się „światłością” (J 1, 4.5), w której chodzi ten (1 J 1, 7), kto pozostaje w krzewie winnym (J 15, 1-8) i trwa w miłości Chrystusa (J 15, 9-17). Wierzący, którzy
chodzą w Jego „światłości”, przeszli ze śmierci do „życia” (J 5, 24, por.
1 J 3, 14). Zatem od postawy człowieka wobec zbawczej inicjatywy Boga,
jaką rozwinął On przez Jezusa Chrystusa, zależy jego udział w Bożym „życiu” (por. Mk 10, 17; Łk 10, 25; Ap 2, 10) i w Bożej „światłości” (J 8, 12,
por. 9, 5; 12, 35.36.46) 35.
W tekście: „Światłość w ciemności świeci” (1, 5a) nie chodzi o fizyczną światłość ani o ciemności, które nastają gdy brak fizycznego światła.
W Ewangelii Jana termin phos raz tylko znaczy fizyczne światło (J 11, 9.10).
Nie chodzi też o znany z mitologii i różnych tradycji motyw walki światłości i ciemności. Określenie ciemności w omawianym tekście znaczy brak
nadprzyrodzonej, Bożej „światłości”.
W Biblii terminy „światłość” i „ciemności” często odnoszą się, jak
pisze Benedict Schwank, do moralnego lub etycznego lub też historycznego dualizmu. Ten jednak nie ma swojego źródła w Bogu ani w samym
stworzeniu, lecz powstał i nadal powstaje jako następstwo dobrych lub
złych wyborów przez ludzi i ich postępowania. Problem zła, zwłaszcza
jego genezy w świetle Biblii, jest szerszy i wymaga odrębnego omówienia. Zestawienie zaś „światłość” i „ciemności” u proroków wskazuje na
eschatyczne zbawienie lub odrzucenie (Am 5, 18; Iz 42, 6; 49, 6; 50, 10; 60,
1nn.). Jednak ich przeciwstawienie sobie w sensie dualistycznym występuje dopiero w judaistycznych pismach okresu między-testamentalnego,
zwłaszcza w dokumentach z Qumran, gdzie jest mowa o walce „synów
ciemności”, przez których są rozumiani bezbożni, przeciwko „synom
światłości”, to jest sprawiedliwym, za których uważali się członkowie
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Henryk Witczyk pisze: „To dopiero Bóg-Słowo w sposób pełny i doskonały
pośredniczy między światem i Bogiem oraz realizuje wszystkie oczekiwania
ludu Starego Przymierza dotyczące życia i zbawienia. Tym samym św. Jan
koryguje żydowską wiarę w Prawo i Mądrość jako źródła życia. »Wszystko
stało się« przez pośrednictwo Boga-Słowa. A życie pełne i nieprzemijające
– wieczne – ma swe źródło jedynie w Słowie, Jednorodzonym Synu Bożym,
który stał się człowiekiem”; Witczyk, „Bóg-Słowo”, 280.

Prolog Ewangelii według św. Jana. Przekład – analiza literacka – egzegeza
tej wspólnoty36. Koncepcja światłości w Ewangelii Jana jest zdecydowanie osobowa37, a wypowiedzi o ciemności, jakie w niej występują, należy rozumieć w kontekście przedstawionej w niej soteriologii i w związku
z etycznymi postulatami. Wyobrażenia o kosmicznych lub metafizycznych
ciemnościach, jak w antycznych religiach, są tej Ewangelii obce.
„Światłość” (phos) w 1, 5 nie jest przedstawiona jako światłość nowego Prawa w przeciwstawieniu do Tory, z którą od ok. 100 r. po Chr.
utożsamiano mądrość (4 Ezd 3, 1; 14, 21). „Życie” i „światłość”, o których
mowa w J 1, 4.5,9, przyszły na świat w „Słowie Wcielonym” (1, 3c.4.14.17).
Ludziom przynosi On nowe „życie” i nową „światłość”. Osoby, które Go
nie przyjmują (1, 5b.10c.11b), pozostają na zewnątrz sfery Bożej „światłości” i Bożego „życia”, gdyż nie przyjmują nadprzyrodzonych darów, jakich Bóg udziela tym, którzy są posłuszni zaproszeniu i z wiarą przyłączają się do Tego, o którym Jan Chrzciciel, na podstawie Bożego objawienia
(1, 6-8.15.32-34; Mk 1, 10.11. par.), złożył świadectwo, a także świadczyli
uczniowie Jezusa (1, 14cd).
Wyrażenie „ciemność Go nie ogarnęła” (1, 5c – aor.) odnosi się, ze
względu na bliski kontekst (1, 10c.11b), do ludzi, którzy nie poznali i nie
przyjęli „Światłości”, „Słowa Wcielonego”. Ta interpretacja znajduje potwierdzenie w kontekście, gdzie jest mowa o tych, którzy poznali Go, przyjęli i uwierzyli w Niego 38. W stosunku do nich „Światłość” spełnia swoje
funkcje: „stają się dziećmi Boga” (1, 12). Ludzie, pozostając w swojej naturalnej kondycji i opierając się tylko na przyrodzonych siłach i stosując
tylko ziemskie środki, nie mogą wejść w sferę „życia” i „światłości”, jakie
Bóg przez „Słowo Wcielone” (1, 14), czyli przez Jezusa Chrystusa (J 1, 17),
przed nimi otworzył.
Skoro w 1, 4 jest mowa o Bożym życiu i Bożej światłości, to również
czasownik „świecić” (1, 5a) odnosi się do promieniowania Bożej światłości w świecie ludzi i zależnie od tego, jak oni ustosunkowują się do Bożej zbawczej inicjatywy, ponoszą konsekwencje swoich decyzji i postaw.
36

37

38

Por. 1 QS 1,3.9-10.20-22; 1 QM 1,1 nn; 13,5.16; zob. Lech Stachowiak,
Ewangelia według św. Jana, Pismo Święte Nowego Testamentu, 12
(Poznań-Warszawa-Lublin: Wydawnictwo KUL, 1975), 111n.; Hartmut
Stegemann, Esseńczycy z Qumran. Jan Chrzciciel i Jezus, Biblioteka Zwojów. Tło Nowego Testamentu, t. 9 (Kraków-Mogilany: The Enigma Press,
2002), 81 nn.
Por. Otto Schwankl, Licht und Finsternis: ein metaforisches Paradigma
in den johanneischen Schriften, Herders Theologische Studien (Freiburg i.
Br.: Verlag Herder KG, 1995); Lech Stachowiak, „Odwieczne pochodzenie
Słowa (J 1,1-5)”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 25, nr 3 (1973): 156-168.
Por. Beutler, Das Johannesevangelium, 86.
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Gramatyczna forma czasownika: „świeci” (praes.) wskazuje na trwałe
spełnianie przez „Słowo Wcielone” swojej funkcji (1, 5a.9b). Apel Jezusa:
„Chodźcie [wierzcie], dopóki macie światłość” (J 12, 35) pozostaje dla ludzi
aktualny do końca świata.
Wersety 1, 3c.4.5 w kontekście i na tle starotestamentalnych wypowiedzi o „Bogu żyjącym”, który jest „Światłością”, stają się w pełni zrozumiałe, kiedy uwzględni się ich kontekst w Prologu i w Ewangelii Jana. Ten
tekst stanowi odrębną poetycką jednostkę, w której autor opiewa, jak Bóg
przez „Słowo Wcielone” rozwija nową inicjatywę w stosunku do ludzi. On
powołuje też i przygotowuje ludzi na świadków swojej nowej, pełnej miłosierdzia i miłości, zbawczej inicjatywy względem nich (Jr 31, 3; J 3, 16.17).

5. Świadectwo Jana o „Światłości” (1, 6-8)
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Jednostka 1, 6-8 odznacza się wprawdzie własnym stylem, ale dzięki
motywowi świadectwa, a także antytezy: „nie był światłością” /„była Światłość prawdziwa” pozostaje w ścisłym związku zarówno z poprzednimi
wersetami (1, 4.5), jak i z następującymi po niej (1, 9nn.)39. Aktualna wersja
tego tekstu daje podstawę do wnioskowania, że wersety te zostały napisane ze względu na motyw światłości w 1, 4.5.9. W żadnym innym miejscu
Prologu nie byłby on stosowny i nie spełniłby swojej funkcji40. W tekście
J 1, 6-8.15 jest mowa o konkretnej, historycznej postaci – o Janie, którego
później nazwano Chrzcicielem, i o jego zadaniu, by „zaświadczył o Światłości” (1, 7-8).
Tekst 1, 6-8 zawiera trzy wypowiedzi: 1) „był człowiek”, czyli autor mówi o konkretnym, historycznym człowieku (6a); 2) ten „był posłany
przez Boga” (6b. 7b.8b); a więc on nie wystąpił w swoim imieniu i z własnym programem, czyli nie był samozwańcem; 3) on został imiennie okre39

40

Christoph G. Műller, „Der Zeuge und das Licht. Joh 1,1 – 4,3 und das Darstellungsprinzip der Synkrisis“, Biblica, 84, nr 4 (2003): 479-509; Beutler,
Das Johannesevangelium, 88nn.
Por. Eugen Ruckstuhl, Die literarische Einheit des Johannesevangeliums.
Der gegenwärtige Stand der einschlägigen Forschungen, Novum Testamentum et Orbis Antiquus 5 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1987),
81; Franciszek Mickiewicz, Świadkowie zbawczego posłannictwa oraz
mesjańskiej i boskiej godności Jezusa w pismach św. Łukasza i św. Jana
(Ząbki: Apostolicum, 2003), 76 nn.; Tomasz Hergesel, Mariusz Rosik,
„»Posłany, aby zaświadczyć o światłości« (J 1, 8). Postać Jana Chrzciciela
we współczesnej literaturze egzegetycznej”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 55,
nr 2 (2002): 146-152; Hartwig Thyen, Das Johannesevangelium, Das Neue
Testament Deutsch, wyd. 17, t. 4 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,
1998), 78 n.

Prolog Ewangelii według św. Jana. Przekład – analiza literacka – egzegeza
ślony: „Jan” (6c). To imię pochodzi od hebr. Jehohanan lub Johanan i znaczy: „Jahwe okazał się łaskawy”41. Wersety 7-8 wnoszą informacje o jego
zadaniu: on ma zaświadczyć o „Światłości”, aby wszyscy uwierzyli. Sam
jednak nie był „Światłością” lecz świadkiem Tego, który był „Światłością”
(8). Za tym konkretnym człowiekiem, świadkiem o imieniu Jan, stoi więc
autorytet Boga Izraela, który go powołał, przygotował na świadka i posłał do swojego ludu. Cały ten blok informacji o Janie został zamknięty
stwierdzeniem: on nie był światłością i podkreśleniem jego roli świadka
o „Światłości” (8).
Wypowiedzi o Janie w 1, 6-8 są podkreślone samą strukturą tekstu,
w którym występują trzy pary twierdzeń o nim: dwa, że nie on był „Światłością”; dwa, że był posłanym; dwa razy jest mowa o jego roli świadka
„Światłości”, którą pełnił na podstawie otrzymanego od Boga mandatu i zapowiedzianego mu znaku, po którym rozpoznał „Tego, który miał
przyjść” (Mt 11, 3; J 1, 32-34).
Cel posłannictwa Jana został ściśle określony: złożyć świadectwo
o „Światłości”, „aby wszyscy w Niego uwierzyli” (1, 7). Jan był posłany do
Izraela i składał świadectwo już to głosząc kazania i nawołując lud do nawrócenia i udzielając chrztu (Mk 1, 2nn., par.) już to udzielając odpowiedzi
na pytania członków delegacji przywódców z Jerozolimy (J 1, 19-28), już to
mówiąc o Nim swoim uczniom (J 1, 29nn.). Później, podczas polemiki, Jezus przypomniał swoim rozmówcom, że nie uwierzyli Janowi i nie przyjęli
jego świadectwa (Łk 7, 29.30).
Czasownik „wierzyć” ma tu sens, podobnie jak hebr. haamim: „darzyć
Boga pełnym zaufaniem”. Jan obwieścił Izraelowi, że Ten, którego przyjście
Bóg zapowiadał przez proroków, jest już obecny wśród ludu i złożył o Nim
świadectwo. W ten sposób Bóg Izraela dokonał przez proroka Jana inauguracji mesjańskiego posłannictwa „Tego, który miał przyjść” (Mt 11, 3).
Po Bogu, tenże Jan był więc, według autora omawianego tekstu
(1, 6-8), drugim świadkiem rozpoczęcia przez Jezusa swojej publicznej
działalności. Po Janie świadectwo składają uczniowie Jezusa i sam autor
Prologu (1, 14c nn.). „Światłość” przyszła od Boga w świat ludzi i wymaga
od nich ustosunkowania się do Niego wraz z wszystkimi konsekwencjami.
Apel o wiarę występuje tu po raz pierwszy w Ewangelii Jana i on jest w niej
ponawiany w różnym kontekście, szczególnie w pierwszym epilogu (J 20,
30.31).
Autor tekstu, umieszczając historyczną postać Jana i jego rolę świadka
w kontekście indywidualnej Osoby, jaką jest „Słowo Wcielone”42, i mówiąc
o jego funkcjach wobec ludzi (por. 1, 4.5.9), daje podstawę do wniosku, że
41
42

Stachowiak, Ewangelia według św. Jana, 113.
Por. wyżej wyjaśnienia do J 1, 3-5.
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Ten, o którym Jan składał świadectwo, rozwijał już swoją publiczną działalność w współczesnych Janowi historycznych warunkach. Autor hymnu konsekwentnie kontynuuje więc swoją interpretację Logosu z J 1, 1nn.
i Jego funkcji wobec ludzi oraz utożsamia Go z Tym, który według zapowiedzi proroków miał przyjść (Łk 7, 20 par.), był w Izraelu oczekiwany
i z Jego przyjściem wiązano różne nadzieje, a Jan zaświadczył o Jego obecności wśród ludu.
Zwięzły tekst J 1, 6-8 o roli Jana, jako świadka „Światłości”, zakłada,
że pierwsi adresaci tej Ewangelii już dużo o nim i o jego działalności wiedzieli (por. Mk 1, 2nn.; Mt 3, 1nn.; Łk 3, 1nn.). Ewangelista Jan informacją
w J 1, 19-28.32-34 uzupełnia relacje synoptyków. Z inicjatywy Boga historyczne posłannictwo Jana Chrzciciela było ściśle związane z Jezusem Chrystusem, który przyjął i potwierdził świadectwo Jana o sobie (Mk 9, 11-13;
Łk 7, 24-30). Motyw światłości i temat świadectwa w omawianym Prologu
prowadzą konsekwentnie do kolejnej jednostki hymnu.

6. „Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka”
(1, 9)
162

Literackie zgodności i temat światłości (phos) w 1, 4.5.9 świadczą o tym, że między tymi wersetami zachodzą pewne związki, a także
z 1, 6-8 ze względu na motyw światłości zaprzeczony Janowi i potwierdzenie jego roli świadka o „Światłości”. Po orzeczeniu o Janie, że nie on
był „Światłością” (8a), w w. 9a autor z emfazą stwierdza: „była Światłość
prawdziwa”, a w 9b nawiązuje do 4.5. Orzeczenie: „Światłość prawdziwa”
w 9c także potwierdza wypowiedź w 1, 5.
Stwierdzenie o Janie, że on „nie był Światłością” (8) rozpatrywane
w kontekście w. 9a, może być podstawą do hipotezy, że po śmierci Jana
Chrzciciela jego uczniowie uważali swojego mistrza za „Światłość” i autor
przeciwstawił ich opinii swoje twierdzenie o „Światłości prawdziwej” (9a).
Ta hipoteza nie ma jednak wystarczających podstaw w źródłach, które by
ją potwierdziły. Orzeczenia o Janie w 1, 6.7.8bc oraz kontekst (1, 4.5.9a)
wyraźnie skupiają się na osobie, która w 1, 9a została nazwana „Światłością prawdziwą”. Zresztą w Ewangelii Jana określenie „światłość” jest konsekwentnie odnoszone do Jezusa (8, 12; 9, 5; 12, 35.36). Zapewne wypowiedzi Jana w kazaniach i jego świadectwo były przez wielu uważane za
światłe (J 1, 19nn.; 5, 35), ale w Prologu jest eksponowana jego rola świadka „Światłości prawdziwej”.
Autor wygłasza o Osobie, którą określa „Światłością prawdziwą”, trzy
grupy twierdzeń: pierwsza – „był na świecie” (10a), „przyszedł do swojej
własności” (11a); drugą tworzą paralelnie zestawione określenia postaw lu-

Prolog Ewangelii według św. Jana. Przekład – analiza literacka – egzegeza
dzi wobec Niego: „świat go nie poznał” (10b), „swoi Go nie przyjęli” (11b);
w trzeciej są określone konsekwencje dla tych, którzy „przyjęli Go” i „wierzą w Jego imię” (12.13c). Werset 1, 13 stanowi interpretację w. 12. Wobec
tego, tekst 1, 9-13 tworzy zwartą jednostkę o poetyckiej formie, która pozostaje w ścisłym związku 1, 3-8.
Określenie „Światłość prawdziwa” staje się zrozumiałe nie w kontekście 1, 4.5 ani wersetów 6-8 lecz dopiero przy rozpatrywaniu funkcji, jaką
ta „Światłość” spełnia w stosunku do ludzi: „oświeca każdego człowieka”
(9b); sprawia, że ci, którzy „przyjęli Go” i „wierzą w Jego imię” „stają
się dziećmi Boga” (12). Powstaje jednak pytanie: Jak rozumieć imiesłów
„przychodząc” (erchomenon – 9b)? Zdaniem Andrzeja Oczachowskiego43,
gramatycznie erchomenon może być poprawnie łączone z „Światłością
prawdziwą” (9a) lub z „każdego człowieka przychodzącego na świat” (9b).
Rozpatrując tę kwestię na tle kontekstu, wypada przyjąć, że erchomenon
odnosi się do phos (9a)44. Albowiem „Światłość prawdziwa”, przychodząc
na świat, wykazuje władczą aktywność (1, 9c, por. J 3, 19; 12, 46.47), czego
w Ewangelii Jana, nie przypisuje się człowiekowi. O Janie autor nie orzeka:
„przychodząc na świat” lecz „stał się”, „był” (1, 6, por. J 16, 21). Czasownik
„był” (en), w kontekście 9a łączy się nie z erchomenon, jak pisze Benedict Schwank, lecz mówi o preegzystencji „Światłości”, gdyż w tekście jest
mowa o Jego egzystencji przed przyjściem na świat, czyli „był” (en – 9a)
nawiązuje do preegzystencji (1, 1.2), a „przychodząc” (erchomenon – 9b) do
1, 3.4.5. Ze stwierdzenia, że „Światłość prawdziwa oświeca każdego człowieka” (9c), można wnioskować, że ona przewyższa naturalne uzdolnienia
i funkcje człowieka, który egzystuje w tym świecie, a nadto podkreśla, że
funkcja ta ma powszechny charakter, czyli odnosi się do wszystkich ludzi.
Przymiotnikowe określenie światłości jako „prawdziwa” nadaje jej
sens ekskluzywny, który wynika także z 1, 9b. W świetle poprzedzającego
kontekstu Osoba, która ma tak wielką władzę nad ludźmi, utożsamia się
z tym, który dokonał odnowy wszystkiego (3ab), a w 1, 3c został określony nowy status Jego egzystencji: [Słowo] „stało się ciałem” = „Człowiekiem”45. W kolejnych wersetach autor stwierdza: „w Nim było „życie”
i „światłość” oraz opisuje Jego funkcje wobec ludzi (4.5). W 9ab zaś w pisze
o Jego funkcji: „oświeca” każdego człowieka w tym świecie i o postawach
ludzi wobec Niego. Określenie „prawdziwa” przeciwstawia tę „Światłość”
wszelkim roszczeniom, jakie w czasach biblijnych i później zgłaszali różni
43

44
45

Andrzej Oczachowski, „Chrystologiczny tytuł erchomenon w czwartej
Ewangelii”, Studia Paradyskie, nr 11 (2001): 179-192.
Podobnie Thyen, Das Johannesevangelium, 81 nn.
Por. wyżej, p. 4, 5.
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samozwańcy, którzy nie byli posłani przez Boga i, głosząc fałszywe nauki,
zwodzili ludzi.
Gramatyczna forma: „oświeca” (photidzei – praes.) (9b, por. 1, 5a)
podkreśla, że „Słowo Wcielone” od chwili wejścia w świat, wykonuje tę
funkcję zawsze aktualnie „oświecając każdego człowieka”, aby on mógł
podjąć decyzję o swoim zbawieniu. Bóg Odwieczny (1, 1.2) ukazuje ludziom autentyczną drogę do zbawienia. Omawiany tekst pozostaje w pewnej paraleli do Tt 2, 11. W tej części Prologu zostało opisane ustawiczne
zbawcze działanie „Słowa Wcielonego”, jako „Światłości prawdziwej” 46,
która przyszła na świat od Boga i „oświeca każdego człowieka” (9b). Wobec tego ta „Światłość prawdziwa” jest jedynym Pośrednikiem, przez którego ludzie mogą uzyskać zbawienie wieczne. Z omawianego tekstu można
też wnioskować, że ci, którzy są Jego sługami i świadkami, powinni mieć
w sobie „życie Boże” i Jego „światłość” (por. J 12, 36; Mt 5, 16.48).
„Światłość prawdziwa” nie jest z tego świata. Jej oświecająca funkcja
(9b) jest zupełnie odmienna od tworów ludzkiej kultury. Ona jest darem
Bożym, który ukazuje i prowadzi do wyższej doskonałości (Mt 5, 16.48).
Ludziom przynosi autentyczne objawienie od Boga i stawia każdego człowieka przed koniecznością dokonywania wyborów z ponoszeniem konsekwencji. Za „Światłością prawdziwą”, o której autor składa świadectwo,
stoi autorytet samego Boga, który posłał swojego Syna na świat i powołał
ludzi na Jego świadków (por. J 1, 14 nn.32-34; 3, 16.17; 9, 5: Mk 1, 9-11; 9,
7 par.).

7. Był na świecie – świat Go nie poznał (1, 10)
Od 1, 10 nie spotykamy już w Prologu terminu „światłość” (phos),
a zaimek względny auton (rozdz. m. w 10c nn.) wskazuje, że jest mowa
o tym samym podmiocie, czyli o „Słowie Wcielonym”. Integralność tej jednostki Prologu i jej związek z poprzednimi wersetami są zachowane, gdyż
występuje w niej ten sam podmiot, który jest różnie określony: już to jako
„Logos” (implicite – w. 3) już to „światłość ludzi” (w. 4), już to „Światłość
prawdziwa” (w. 9), a potem autor odsyła do Jego imienia (12c) i określa Jego
tożsamość (1, 17b).
Werset 1, 10 zawiera trzy twierdzenia o tej samej osobie, której autor
znowu nie określa wprost, lecz, nawiązując do poprzedzających wypowiedzi, wskazuje na nią: 1) był na świecie – wśród ludzi; 2) świat – przez Niego
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Temat ten rozwinął: Adam R. Sikora, „Była Światłość prawdziwa (J 1, 9a).
Jezus jako światłość w Prologu czwartej Ewangelii”, Poznańskie Studia
Teologiczne, nr 23 (2009): 77-88.
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się stał; 3) świat – ludzie nie poznali Go, a w 10c kryje się aluzja do 1, 5: nie
pojęli Go i nie przyjęli.
Termin „kosmos” występuje w 1, 10 trzykrotnie: w 10a, podobnie jak
w 9a, jest mowa o świecie, w którym egzystują ludzie obdarzeni inteligencją i tworzą swoją kulturę 47. W tym znaczeniu zachodzi on też w 10c,
czyli autor nawiązuje do 10a. Do tych właśnie ludzi przyszedł On od Boga
i przynosi dar „życia”, które dla nich jest „światłością” (1, 4.9). Przez wielu
nie został jednak poznany i przyjęty (1, 5.11). Nie posłuchali Go i nie przyjęli Jego darów. Ta interpretacja odpowiada Ewangelii Jana, w której częściej jest mowa o tym, że On został posłany przez Boga, a przez ludzi nie
został poznany i przyjęty (3, 16; 12, 47-49). Częściej też jest w niej mowa
o tych, którzy odrzucili Jezusa Chrystusa (12, 31.37; 15, 18; 17, 15).
Czasownik „poznać” w 10c oznacza nie tylko intelektualnego poznanie, według kategorii myślenia, jakie zostały wypracowane przez greckich
filozofów ani poznania w sensie doświadczeń podczas misteriów inicjacji,
jakie były uprawiane w hellenistycznych czasach, ani gnostyckiego poznania lecz w sensie semickim, które jest osobowym doświadczeniem obecności Boga 48, który w swoich dziełach objawiał się wybranym osobom lub
ludowi. To doświadczenie prowadzi do osobistego przeświadczenia, do
zrozumienia i przekonania oraz do decyzji udzielenia Bogu odpowiedzi na
Jego, pełną miłosierdzia i miłości, inicjatywę. Człowiek jest stale od nowa
prowokowany, aby Bogu dawał godną odpowiedź, pełnił Jego wolę i okazywał się wdzięcznym za otrzymane dary.
Źródłem mocy „Światłości prawdziwej” jest Bóg. Logos jest Bogiem
(1, 1.2). Wchodząc w ludzkie dzieje, oferuje ludziom uczestnictwo w nowym życiu i w światłości (1, 3c.4.5). Współpraca z Jego darami kształtuje
religijną osobowość człowieka wierzącego w Jezusa Chrystusa (1, 12.17)
i gwarantuje mu wejście do życia wiecznego (J 11, 25; 20, 30.31). Tradycje
o Bożym objawieniu podane w Starym Testamencie znajdują ze stanowiska
i w świetle „Światłości prawdziwej” pełne wyjaśnienie.
„Światłość prawdziwa oświeca każdego człowieka” (1, 5.9) – określenie w oryginale: panton (każdego) podkreśla, że ono spełnia swoje funkcje
powszechnie wobec wszystkich ludzi ku ich zbawieniu. Warunkiem jednak, by móc otrzymać uczestnictwo w „życiu” i „światłości”, jakie ludziom
47

48

Znaczenie terminu kosmos w Ewangelii według św. Jana omówił Branislav
Kluska, „Odpowiedzialność chrześcijanina za świat według czwartej Ewangelii”, w Moralność objawiona w Biblii, red. Wojciech Pikor, Analecta Biblica
Lublinensia VII (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011), 147-167.
Por. Ernst Dieter Schmitz, „ginosko”, w Theologisches Begriffslexikon zum
Neuen Testament, red. Lothar Coenen, Erich Beyreuther, Hans Bietenhard,
wyd. 7 (Wuppertal: R. Brockhaus Verlag, 1986), I, 243 nn.
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przynosi, trzeba pozytywnie ustosunkować się do Niego z wiarą (1, 12),
przyjąć Jego dary i strzec ich w swoich egzystencjalnych, zmiennych warunkach (Ap 2, 10c). Ludzie zostali obdarzeni inteligencją i Bóg wymaga
od nich podejmowania odpowiedzialnej współpracy w kształtowaniu swoich relacji z Nim, tak że konsekwentnie do swoich wyborów i postaw w czasie, przygotowują oni swój los na wieczność. Tych, którzy ustosunkowują
się do Niego z wiarą i zaufaniem, prowadzi On do życia wiecznego, które
jest zarazem „prawdziwą światłością” Bożą.
O wiecznie uszczęśliwiającej rzeczywistości wypowiadano się w pierwotnym chrześcijaństwie w sposób opisowy: „życie wieczne”, „światłość
wiekuista”, „nieprzemijające szczęście” lub analogicznie. Święty Paweł
opisał je w następujących słowach:
„Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie
zdołało pojąć,
jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” (1Kor 2, 9).

8. Przyszedł do swoich – swoi Go nie przyjęli (1, 11)
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Werset 1, 11 zawiera dwa twierdzenia: przyszedł do swojej własności (11a); swoi Go nie przyjęli (11b). Wyrażenia: „przyszedł na świat” (9b)
i „przyszedł do swojej własności” (11a) są paralelne i w poetyckiej formie
mówią o konkretnych rzeczywistościach. Ten styl jest właściwy w semickim myśleniu: najpierw daje się określenie ogólne, a potem uwaga jest skupiona na wyjaśnieniu szczegółowego elementu 49. Ogólne stwierdzenie: „na
świecie było Słowo” (10a) obejmuje także bardziej precyzyjne określenie:
„przyszedł do swoich”; odpowiednio też drugie: „świat [ludzie] Go nie poznali” — „swoi Go nie przyjęli” (11b). Ten styl daje też podstawę do wniosku o samym autorze, który z większej perspektywy ocenia historyczną
sytuację — odrzucenia Jezusa Chrystusa przez przywódców ludu wybranego. On mówi jednak także o sytuacji sobie współczesnej, mianowicie
o świecie, w którym wówczas była już głoszona Ewangelia, ale przez wielu
nie była ona przyjmowana z wiarą.
Ogólny sens wypowiedzi: „przyszedł na świat”, „był na świecie”
(9b.10a) został uściślony w stwierdzeniu: „przyszedł do swojej własności”
(11a), to znaczy do tych, których Bóg, w świetle biblijnej tradycji Starego
Testamentu, wybrał, prowadził i przygotowywał na Jego przyjście (Wj 19, 5;
Pwt 4, 20; 7, 6; Ez 11, 20; 37, 27; Iz 49, 21; Ml 3, 17; por. Dz 20, 28; Ef 1, 14;
1 P 2, 9). Często Bóg przez swojego proroka stwierdzał: „moja własność”.
Lud ten jest własnością Boga, ale też Tego, dla którego Bóg Ojciec go powołał i prowadził do pełni czasów (Ga 4, 4; Hbr 1, 1.2a). Prorocy właśnie
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Por. Boman, Das hebräische Denken.
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przekazywali mu słowa od Boga i Jego obietnice oraz podtrzymywali w nim
nadzieje aż przyszedł Ten, który miał przyjść (Mt 11, 2–6; 21, 33nn.) i do
którego należy berło (Iz 9, 1).
Orzeczenie: „swoi nie przyjęli” (11b) 50 pozostaje w paraleli do: „świat
nie poznał” (10c). Przytoczone określenie (11b), rozpatrywane w swoim
kontekście, może być podstawą do wniosku, że oni nie „poznali” świadectw
proroków o tym, który miał przyjść i też nie „poznali” i nie uznawali świadectwa Jana Chrzciciela o Nim za wiarygodne oraz nie poznali świadectw
Boga Ojca o Nim, na które tenże Jan się powoływał (1, 32-34; Mk 1, 10.11,
par.), ani świadectw Jezusa o swoim posłannictwie od Boga, na które On
sam wielokrotnie się powoływał. Nie przyjęli zatem świadectw samego
Boga o Nim, jakie składał przez proroków i w dziełach Jezusa (J 5, 17.36).
Tych świadectw też nie „poznali” zgodnie z intencją samego Boga, który
prowadził inicjatywę objawienia i realizował plany zbawienia ludzi. Nie
okazując posłuszeństwa nawoływaniom Jana, poprzednika Mesjasza, udaremnili zamiar Boży względem siebie (Łk 7,30, par.). Podobnie było wcześniej, kiedy Bóg przez proroków wołał do swojego ludu. Za wspomnianymi
świadectwami, jakie są głęboko wpisane w dzieje ludu wybranego, stoi autorytet samego Boga (Mt 23, 37; J 1, 32-34).

9. Którzy Go przyjęli i uwierzyli, stali się dziećmi Boga (J 1, 12)
W tekście 1, 12 występują orzeczenia, które także pozostają w ścisłym związku z poprzedzającymi wersetami: w 12a jest wzmianka, że niektórzy Go „przyjęli”; wobec tego oni mogli też przyjąć dary Boże i „stali
się dziećmi Boga”; te osoby spełniły warunek, by móc uzyskać tę nową
tożsamość, mianowicie „wierzą w Jego imię”, to znaczy w Jego Osobę, jako
posłanego przez Boga 51. W 1, 12a mowa jest o tej samej osobie, która występuje w 10c.11b. W 1, 10c nie został On „poznany”, a w 11b „nie był przyjęty przez swoich”. Po tych ogólnych wypowiedziach o negatywnych postawach wobec Niego, w. 12a wnosi informację o tych, którzy ustosunkowali
się do Niego pozytywnie. Autor, zgodnie ze swoim stylem, przeciwstawia
ich tym, którzy „Go nie przyjęli”. W stosunku do tych, którzy Go „poznali”, „przyjęli” i „uwierzyli w Jego imię”, podmiot opisany w poprzednich
wersetach Prologu (1, 3c-5.9) rozwinął swoją działalność, która nie ogranicza się tylko do ich „oświecania” (9b) lecz sprawił, że oni otrzymali nowy
status wobec Boga: „stali się dziećmi Boga” (12b) – duchowo „narodzili się
z Boga” (13c).
50
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Schnackenburg, Das Johannsevangelium, I, 236, utożsamia ich z przedstawicielami ludu wybranego czasów Jezusa.
Por. wyżej p. 10.
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W Biblii naród Izrael jest przez Boga, na podstawie wybrania przez
Niego, nazwany „synem moim” (Wj 4, 22.23). Potem określenie to, w sensie przenośnym, było odnoszone też do indywidualnych osób: do sędziów
(Syr 4, 10) i królów (2Sm 7, 14; Ps 2, 7), a także do nieszczęśliwych (Ps 68,
6-7) i sprawiedliwych (Mdr 2, 13; Syr 51, 10). Również w kolejnych wersetach omawianego Prologu jest mowa o udzielonym wierzącym statusie
„dzieci Boga” jako dar Boga, ale za pośrednictwem „Słowa Wcielonego”
(1, 14a), czyli przez Jezusa Chrystusa (1, 17b), który oddał swoje życie za
zbawienie ludzi (J 10, 17; Hbr 5, 3). Nikt sam nie może wejść w tę szczególną relację z Bogiem (1J 3, 1). Bóg oczekuje jednak od ludzi, aby Mu zawierzyli i przyjęli zaproszenie; aby „uwierzyli w imię” Tego, którego do nich
posłał (1, 12c) i wytrwali w wierze i w Jego miłości (J 14, 21.23).
W omawianym tekście obie grupy osób są potomkami Abrahama,
czyli członkami ludu wybranego. Inicjatywę zbawienia ludzi prowadzi
Bóg Ojciec przez swojego Syna (J 3, 15.16; 6, 37nn.). Od ludzi wymaga On
posłuszeństwa wobec Tego, którego do nich posłał (Mk 9, 7) i przyjęcia
z wiarą objawienia, jakie On przyniósł od Ojca (J 3, 18; 1 J 3, 23; 5, 10nn.).
To „nowe narodzenie” realizuje się w warunkach historycznych, co zakłada
już przyjęcie i wiarę w historycznego, osobowego Pośrednika zbawienia,
który przyszedł od Boga 52. Skoro tym, którzy nie przyjęli Go (1, 11b), zostali przeciwstawieni ci, którzy Go przyjęli (12a.13c), to płynie z tego wniosek, że osoby obu grup, o których mowa w omawianym tekście, stanowią
Jego własność (1, 11a), czyli chodzi o członków ludu wybranego: jedni Go
„przyjęli”, a inni „nie przyjęli”. Więc także konsekwencje ich postaw wobec nowej inicjatywy Boga są różne.
Nie przyjmując Tego, którego Bóg posłał, a którego „chwałę” Bóg
objawił w Jego nauczaniu i w dziełach, jakich dokonał jako „Światłość
prawdziwa”, ludzie pozostają w swojej naturalnej, doczesnej kondycji.
W porównaniu do perspektyw, jakie Bóg przez „Słowo Wcielone” dla ludzi otworzył, jest ona ciemnością. W swojej ziemskiej egzystencji szukają
oni rozwiązania swoich problemów, zwłaszcza sensu życia, ale nie potrafią
znaleźć jego ostatecznego wyjaśnienia ani osiągnąć wiecznego życia własnymi siłami.
Dary, jakie człowiek otrzymuje przez ukonstytuowanie w relację
„dzieci Boga”, są całkowicie odmienne od wszystkiego co ziemskie. „Światłość prawdziwa”, oświecając każdego człowieka (1, 9), stawia go przed
koniecznością podejmowania odpowiedzialnych decyzji, a konsekwencje
dokonanych wyborów sięgają w wieczność.
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Schnackenburg, Das Johannesevangelium, I, 238, 508-524.
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10. „Narodzili się z Boga” (1, 13c)
Forma czasownikowa w 1, 13c była, na podstawie rękopisów, przez
wieki przekazywana w liczbie mnogiej. Kiedy w 1953 r. R. Boismard ogłosił swój komentarz do Prologu Ewangelii według św. Jana, ukazał się też
przekład tej Ewangelii dokonany przez D. Mollat 53. Obydwaj egzegeci,
na podstawie swoich badań nad rękopisami, podają tekst 1, 13c w sing.:
„z Boga się narodził”. Ta forma występuje też u niektórych Ojców Kościoła
z II w. W tej wersji przekładu słowa te są odniesione do Jezusa Chrystusa:
„narodził się z Dziewicy”54. Forma liczby pojedynczej nie występuje jednak w żadnym wczesnym greckim rękopisie pism Nowego Testamentu, lecz
dopiero w późniejszym rękopisie z V w. Codex Veronensis i w przekładach
oraz w cytatach u niektórych Ojców Kościoła 55. W roku 1956 i 1966 zostały ogłoszone rękopisy (kodeksy) Ewangelii według św. Jana P 66 i P 75,
które pochodzą z czasów ok. 200 r. One mają wersję liczby mnogiej 56. Ten,
po wielu badaniach, powszechnie przyjęty grecki tekst Nowego Testamentu
stanowi podstawę do dalszych badań i przekładów na nowożytne języki.
Także szerszy kontekst Ewangelii Jana daje podstawę do przyjęcia w 1, 13c
formy liczby mnogiej (por. 3, 3nn.).
W wersecie 1, 13 autor interpretuje swoją wypowiedź z w. 12, że status „dzieci Boga” uzyskali oni nie na skutek naturalnego narodzenia (13ab)
lecz jako dar Boga57. Chociaż autor radykalnie przeciwstawia „narodzenie
z Boga” (13c) narodzeniu biologicznemu, to jednak „ciała” (sarks) nie ocenia negatywnie. W ogóle w Ewangelii Jana nie występuje jego negatywna
charakterystyka, jak u Pawła (Ga 5, 17). W omawianym tekście (1, 13ab)
też nie należy doszukiwać się zamierzonej aluzji piętnującej przywiązanie
Izraelitów do swojego biologicznego pochodzenia od Abrahama (J 8, 39a).
W omawianym tekście chodzi o rzeczywiste nowe narodzenie, które
ewangelista Jan opisuje już to jako „narodzenie z Boga”, już to „narodzenie
53
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W: La Sainte Bible traduit en français sous la direction d’ École Biblique
de Jérusaleme (Paris. Les Éditions du Cerf, 1955). Także w wydaniu: Paris
1961.
Por. Ignace de la Potterie, La Mère de Jésus et la conception virginale du
Fils de Dieu (New York 1992); Antonio Vicent Cernuda, „La doble generacion de Jesucristo segun Jn 1,13-14”, Estudios Biblicos, nr 40 (1982): 49-117,
313-244.
Thyen, Das Johannesevangelium, 88.
Zob. Novum Testamentum Graece, 92 n.
Joachim Kűgler, „Denen aber, die ihn aufnahmen ...“ (Joh 1,12). Die Wűrde
der Gotteskinder in der johanneischen Theologie und Geschichte, Jahrbuch
für Biblische Theologie 17, Gottes Kinder (Neukirchen–Vluyn 2002): 163-179.
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z góry”, już to „narodzenie z Ducha Bożego” (J 3, 3nn.) 58. To zaś stało się
dzięki nowej inicjatywie Boga w pełni czasu (Ga 4, 4), kiedy przyszedł Ten,
który miał przyjść (Mt 11, 3). On wypełnił swoje posłannictwo, chociaż
przez wielu nie został przyjęty, Bóg jednak przyjął wykonane przez Niego
dzieło i otoczył Go chwałą.
Biblijni autorzy, którzy pisali pod natchnieniem Ducha Bożego, słowami i obrazami wziętymi ze swojego kulturowego środowiska, piszą o nowej
inicjatywie Boga w dziejach świata, która dla ludzi stwarza wielkie szanse,
ale wymaga od nich pozytywnego ustosunkowania się do niej w posłuszeństwie, w wierze i w miłości. Podobnie, jak z Janem Chrzcicielem był Bóg
Izraela i On stał za jego świadectwem, tak również ze „Słowem Wcielonym” (Jezusem Chrystusem – 1, 17b), kiedy będąc wśród ludzi na ziemi
wypełniał swoje posłannictwo, Bóg był z Nim i o Nim składał świadectwo
(J 5, 17.26). Także z tymi, którzy „narodzili się z Boga” i nadal egzystują
w tym zmiennym świecie, jest Bóg (J 1, 12.13c; 16, 5-15; 1 J 4, 4; 5, 4).
Albowiem oni z wiarą przyjmując dary, jakie od Boga przynosi „Słowo
Wcielone”, czyli Jezus Chrystus , otrzymują uczestnictwo w życiu Bożym
i w Jego światłości. Wielkość i wspaniałość tych darów pozostaje jednak,
na tym świecie, zakryta także dla wielu, którzy wierzą i miłują Boga.
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11. „Słowo stało się ciałem” (1, 14)
Tekst Prologu 1, 14-18 wyraźnie różni się 1, 1-13 zarówno formą literacką jak i treścią. Autor, stosując w 14a grecki termin logos, nawiązuje
do wypowiedzi w 1, 1.2 o Jego preegzystencji i ścisłej jedności z Bogiem.
W pierwszej części Prologu autor opiewał, chociaż w sposób zawoalowany,
fakt wcielenia Słowa i dzieło Jezusa Chrystusa oraz informuje o roli Jego
świadka o imieniu Jan, a także przypomina postawy wielu wobec nowej
inicjatywy Boga (1, 10c.11b.12ac.13c). W 1, 14 nn. autor otwarcie stwierdza,
że „Słowo stało się ciałem”, a następnie opiewa wielkie dzieło Boga59, jakiego dokonał przez Jezusa Chrystusa, a w formułach wyznania w liczbie
mnogiej (14c), są wymienieni świadkowie tego. Te i inne okoliczności dały
podstawy do hipotez o różnych redakcjach odnośnych tekstów Prologu.
Zdaniem Lecha Stachowiaka, w. 14 należał nie tylko do pierwszego opra-
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Henryk Witczyk, „Stawać się »dzieckiem Boga« mocą daną przez Słowo
Wcielone (J 1, 10-13)”, w Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja Apostolska
„Verbum Domini” w refleksji biblijno-teologicznej, Analecta Biblica Lublinensia VIII (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012), 101-111.
Por. Czesław S. Bartnik, „Chrystologia świata w Prologu Ewangelii według
św. Jana”, Studia Theologica Varsaviensia, 48, nr 2 (2010): 11-19.

Prolog Ewangelii według św. Jana. Przekład – analiza literacka – egzegeza
cowania Prologu przez ewangelistę, ale prawdopodobnie także do pierwotnego hymnu chrystologicznego 60.
W tekście występują dwie zasadnicze jednostki tematyczne, w których rozpoznaje się po dwie podrzędne: w pierwszej stwierdza się fakt
wcielenia (14a) i jest opis: „zamieszkało/rozbiło namiot/wśród nas” (14b);
w drugiej jest mowa o wielu świadkach tego wydarzenia i o ich świadectwach w formie wyznania (14c, plur.); został też określony przedmiot świadectwa: „chwała, jaką Jednorodzony ma od Ojca” (14de). Zatem w tej części
hymnu jest wyraźnie mowa o nowej, w stosunku do Bożego objawienia podanego w Starym Testamencie, inicjatywie Boga, a ludzie, którzy ją rozpoznali i uwierzyli, stali się uczestnikami wielkich duchowych darów, o czym
składają też świadectwo (14c).
Werset 14 rozpoczyna się od spójnika „i” (kai), który zależnie od kontekstu ma różny sens. Ze względu na treść 1, 14a, Christian Dietzfelbinger61
tłumaczy to kai: ja, ja, wahrhaftig, in der Tat, czyli: „tak”, „tak, prawdziwie”, „tak, faktycznie”62. Przy takiej interpretacji tego spójnika w 14a, zostają też potwierdzone orzeczenia w 1, 3c-13 jako dotyczące historycznych
faktów związanych z wcieleniem „Słowa”. Ten sens tego spójnika zostaje
też potwierdzony realistycznym opisem: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (14ab).
Termin „ciało” (sarks) znaczy tu, zgodnie z biblijną antropologią,
całego „człowieka” w jego konkretnej, ziemskiej egzystencji (Iz 40, 5;
Mt 16, 17), czyli ludzką naturę63. W omawianym tekście zaś wyrażenie:
„Słowo stało się ciałem” (14a) znaczy, że „Słowo” (Logos), będąc Bogiem
i mając odwieczną preegzystencję (1, 1.2), przyjęło ludzką naturę i stał
się prawdziwym „Człowiekiem”, a jest Nim historyczny Jezus z Nazaretu
(1, 17b). Terminu sarks w omawianym tekście wyklucza jego gnostyckie
lub doketyckie rozumienie (2J 7). Antydoketyczna interpretacja tekstu
1, 14a rozwinęła się dopiero w późniejszych czasach. Określenie sarks
w znaczeniu: „człowiek”, występuje także w Rz 1, 3; 8, 3; 1Tm 3, 16; 1P 3,
18. Ta okoliczność świadczy o istnieniu wczesnej chrześcijańskiej tradycji,
w której ten wyraz miał już ustalony sens. Liczne zaś orzeczenia o zmartwychwstałym i żyjącym Jezusie z Nazaretu zostały w formie wyznania
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Stachowiak, Ewangelia według św. Jana, 121.
Christian Dietzfelbinger, Das Evangelium nach Johannes. Zürscher Bibelkommentare (Zürich: Theologischer Verlag, 2001), I, 30.
To jest kai, consec.; Friedrich Blass, Albert Debrunner, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, wyd. 16 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,
1984), § 442, p. 2, 9.
Por. TWNT, t. VII, 105-141; Thyen, Das Johannesevangelium, 89.
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włączone do pierwotnych hymnów, jakie we wspólnotach chrześcijańskich
były odmawiane lub śpiewane podczas liturgii.
Czasownik eskenosen (impf.) znaczy: „rozbił namiot”, a w sensie przenośnym także: „mieszkać” (Wj 24, 15-18). W Starym Testamencie Bóg był
obecny wśród swojego ludu w sposób duchowy – w Namiocie Spotkania
(Wj 33, 7.9; 34, 9; 40, 34), a potem w świątyni64. Jego „Przybytek” był znakiem i gwarancją obecności Boga ze swoim ludem w różnych sytuacjach
jego doli. Przyjęcie przez Boskie Logos „ciała”, czyli ludzkiej natury, było
konieczne, aby „Słowo”, które jest Bogiem (1, 1.2), czyli drugą Osobą Bożą
65
, mogło wypełnić swoje posłannictwo wobec ludzi, a oni mogli Go rozpoznać i odpowiedzialnie ustosunkować się do nowej inicjatywy Boga przez
swojego Syna, ponosząc konsekwencje swoich wyborów i postaw.
„Zamieszkało wśród nas” (14b) – ze względu na kontekst określenie to
odnosi się do ludu wybranego. „Słowo” (Logos), które było Bogiem (1, 1.2),
było obecne nie tylko jak Bóg w Starym Testamencie w „Przybytku” w Namiocie, a potem w świątyni, i okazywał swoją obecność w dziełach, jakich
dokonał dla swojego ludu, lecz jako prawdziwy Człowiek i był poznany
przez otoczenie. Albowiem „Słowo” (Logos) zamieszkało wśród ludu wybranego i liczni spośród niego przyjęli Go i uwierzyli w Jego imię (1, 12).
Jan Chrzciciel rozpoznał Go na podstawie zapowiedzianego mu przez Boga
znaku i otwarcie złożył o Nim świadectwo wobec Izraela i wobec delegacji
od zwierzchników ludu (J 1, 19-28; 3, 25nn.; Mk 1, 2-8, par.), a także wobec
swoich uczniów (J 1, 29-35). Kiedy „Słowo Wcielone” – „Jezus Chrystus”
(1, 17) rozwinął swoją publiczną działalność i objawił swoją „chwałę”, jaką
otrzymał od Ojca, oglądali ją Jego uczniowie. Świadkowie ci są w 14c określeni w liczbie mnogiej: „oglądaliśmy”. Autor mówi tu o sobie i powołuje
się także na świadectwa innych uczniów (por. też 1 J 1, 1nn.; Hbr 1, 12a).
Natomiast ci, którzy widzieli znaki, jakie Jezus czynił, lub o nich słyszeli,
a jednak Go nie przyjęli i nie uwierzyli w Niego, nie mogli oglądać Jego
chwały (Mk 8, 27-30; Mt 16, 15-17).
Termin „chwała” (1, 14c), który często występuje w Septuagincie, jest
odpowiednikiem określenia kabod w Biblii Hebrajskiej, który jest w niej
wielokrotnie odniesiony do Boga Izraela (Wj 24, 16; 40, 34; Iz 6, 3). On sam
objawiał swoją chwałę w dziełach, których dokonywał w dziejach swojego
ludu. W szczególny sposób objawił ją przez Tego, którego posłał w pełni
64
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Por. Tadeusz Brzegowy, „Mieszkanie Boga na ziemi w świetle psalmów“,
Ateneum Kapłańskie, 113, nr 1 (1989): 14-24.
Kwestie teologiczne wzajemnych relacji natury Bożej i natury ludzkiej
w Osobie Jezusa były, w świetle źródeł Bożego objawienia, badane przez
wielu teologów, a wyniki zostały w 451 r. przyjęte na Soborze Chalcedońskim.

Prolog Ewangelii według św. Jana. Przekład – analiza literacka – egzegeza
czasu (Ga 4, 4; Hbr 1, 1.2a; J 1, 14c.16.17b.18). Uczniowie, oglądając Jego
chwałę, jaką otrzymał od Ojca (J 17, 4), poznawali też Ojca (J 14, 9.10).
On bowiem był obecny ze swoim Jednorodzonym Synem, kiedy Ten szedł
przez palestyńską ziemię i wypełniał wolę Ojca, realizując Boży plan zbawienia ludzi (J 3, 16.17; Tt 2, 11). Skoro pełne objawienie chwały Jednorodzonego nastąpiło w godzinie Jego wywyższenia na krzyżu i w zmartwychwstaniu, to ta wypowiedź na początku Ewangelii Jana (1, 14) pozostaje
w ścisłym związku z posłannictwem Jezusa od Ojca i obejmuje całe Jego
życie i działalność.
Określenie: „Jednorodzony” (1, 14c) mówi więcej niż „Syn Jedyny”.
W omawianym tekście zawiera ono konotację o szczególnie „umiłowanym
Synu” (Mk 1, 11; 9, 7 par.), co przejawia się też w określeniu „pełen łaski
i prawdy”, które oznacza wielkie objawienie o Bogu Ojcu, a także o Jezusie
Chrystusie i Duchu Świętym. W Osobie Jezusa i w Jego działalności Bóg
dał się poznać ludziom w nowy sposób (1 J 1, 1nn.; J 2, 11; 12, 45; 20, 30.31).
Skoro Jezus jest „Jednorodzonym Synem”, to konsekwentnie tylko
w Nim mogła objawić się chwała Boża 66. On jest Jedynym, który mógł
ludziom przynieść prawdziwe objawienie o Bogu. W Nim – w „Słowie
Wcielonym”, czyli w Jezusie Chrystusie (J 1, 17), z woli Boga Ojca, objawiła się „pełnia łaski i prawdy” (1, 14.16.17b). To określenie, w aktualnym
kontekście, interpretuje wielkość historycznego wydarzenia Bożego objawienia przez Jego „Jednorodzonego Syna”. W wersecie 14c autor wskazuje
na świadków tych wydarzeń, którzy je potwierdzają. Semicki proces dowodowy opiera się właśnie na zeznaniach świadków.
Wyrażeniem „pełen łaski i prawdy” w kontekście „Jednorodzonego
u Ojca” zostało też podkreślone, że przynosi On autentyczne i ostateczne objawienie od Boga Ojca. Odtąd tylko przez Niego ludzie mogą uzyskać „Bożą łaskę” i mieć dostęp do „Bożej prawdy”. Tylko przez Niego
mogą poznać Boga, który powołuje ludzi do uczestnictwa w wiecznym
życiu i w uszczęśliwiającej światłości (1, 9.12). Wszyscy, którzy „przyjęli
Go” i „uwierzyli w Jego imię”, otrzymali udział w Jego życiu i światłości
oraz dary Ducha Świętego i tak mogą wypełniać swoją misję świadków
(Łk 24, 45-48; Dz 1, 8; 2, 3, 2) i rolę światłości w świecie (J 12, 35, por.
Mt 5, 16: 1 J 1, 5nn.)67.
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Por. Dietzfelbinger, Das Evangelium nach Johannes, I, 31; Wolfgang
Thűsing, Die Erhőhung und Verherrlichung Jesu im Johannesevangelium,
Neutestamentliche Abhandlungen N.F. 21, wyd. 3 (Münster: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1979).
Teologiczny aspekt J 1, 14 rozwinięty w całej Ewangelii Jana omawiał PascalMarie Jerumanis, „»Et le Verb advint chair…«. Une relecture de l’Évangile
de S. Jean”, Nouvelle Revue Théologique, 134, nr 2 (2012): 177-187.
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12. Ponownie o świadectwie Jana Chrzciciela (1, 15)

174

W wersecie 15 autor przypomina Jana Chrzciciela jako świadka i jego
słowami określa relację tegoż Jana do Jezusa (Mk 1, 2nn. par.). W bliskim
kontekście zaś zawiera się świadectwo Jana ewangelisty – też w imieniu
gminy – o darach otrzymanych od Jezusa Chrystusa (1, 16.17). W tekście
trzykrotnie występuje spójnik hoti = „bo”, „ponieważ”, który łączy wersety 15d.16.17a. Podobne zaszeregowanie jest także cechą semickiego stylu.
Gramatyczna forma perfectum może tu, ze względu na kontekst, być rozumiana jako praesens\68.
Przytoczone (1,15) wypowiedzi Jana: „ten był, o którym powiedziałem”; „przewyższył mnie godnością, ponieważ On był pierwszy/wcześniej/
niż ja” – w świetle J 1, 30 – mają charakter jego świadectwa o „Tym, który
miał przyjść” (Mt 11, 3, par.). Tenże Jan występuje właśnie jako ostatni
w szeregu proroków, którzy zapowiadali Jego przyjście i on potwierdził
Jego obecność wśród ludu (J 1, 26).
Historyczne świadectwa, jakie Jan Chrzciciel publicznie złożył o Jezusie Chrystusie wobec Izraela (Mk 1, 7.8; Mt 3, 1nn.; Łk 3, 1nn.) i wobec
oficjalnej delegacji od zwierzchników ludu (J 1, 19-28), jest przez autora
Prologu odnoszone do Logosu (1, 1.2), który przyjął ludzką naturę, czyli do
„Słowa Wcielonego” (1, 14). Owszem, on czyni to świadectwo nadal aktualnym dla adresatów swojej Ewangelii. Jednocześnie w 1, 15 autor daje wyraz podobnej polemicznej tendencji, jak w 1, 8, mianowicie on podtrzymuje
tezę Jana Chrzciciela, że Jezus jest większy od niego. W tekście występuje
więc pewien przejaw polemiki Jana ewangelisty z uczniami Jana Chrzciciela, którzy prawdopodobnie uważali swojego mistrza za większego od
Jezusa z Nazaretu. Ewangelista Jan zaprzecza ich opinii słowami samego
Jana Chrzciciela: emprosthen mou gegonen = „był pierwszy niż ja” (1, 15c).
Na podstawie świadectwa tegoż Jana o sobie, ewangelista mówi o nim jako
o posłańcu od Boga i świadku o „Światłości prawdziwej” (1, 6-9).
Autor tekstu umieścił więc historyczne świadectwo Jana Chrzciciela
w kontekście swojej wypowiedzi o „Słowie Wcielonym” (1, 14) i dziejów
zbawienia opisanych w Starym Testamencie (1, 15.17a) oraz słowami Jana
Chrzciciela (1, 15b.30c) potwierdza swoją tezę o preegzystencji „Słowa”
(Logosu) (1, 1.2), zanim przyjęło ludzką naturę. On odsyła cytatem (15ba’)
do wcześniejszego świadectwa tegoż Jana o większej godności Jezusa, która ma uzasadnienie w Jego preegzystencji (15cd). Wobec tego chrystolo68

Walter Bauer, Griechisch-deutsches Wörterbuch zum Neuen Testament und
der frühchristlichen Literatur, Institut für neutestamentliche Textforschung/
Münster unter besonderer Mitwirkung von Viktor Reichmann, wyd. 6
(Berlin-New York: Walter de Gruyter, 1988), 909, 2a.

Prolog Ewangelii według św. Jana. Przekład – analiza literacka – egzegeza
gia „Logosu”, jaką autor rozwinął w Prologu, ma ściśle biblijne podstawy
w Bożym objawieniu i nie jest rozwiniętą refleksją opartą na mądrościowej
tradycji.
Podając świadectwo Jana Chrzciciela jego słowami (1, 15b) i stosując
gramatyczną formę czasu teraźniejszego: „świadczy” (martyrei), ewangelista Jan podkreśla, że historyczne świadectwo tegoż Jana o Jezusie, za którym stoi sam Bóg (1, 32-34; Mk 1, 11 par), jest nadal aktualne w czasach,
kiedy autor tymi słowami zwracał się do swojej gminy. Podobnie (w praes.)
pisze on w pierwszej części Prologu: photidzei = „świeci” (1, 9b).
Tak więc autor Prologu, po swoim stwierdzeniu, że „Słowo stało się
ciałem” (1, 14a) i po przypomnieniu świadków, którzy „oglądali Jego chwałę” (14bc), przypomina swoim adresatom także świadectwo Jana Chrzciciela o Nim (15). Tym samym okazuje się, że omawiane wersety mówią
o tym samym podmiocie, który w Prologu najpierw jest określony terminem „Logos” (1, 1.2), potem „Światłość prawdziwa” (1, 9) i znowu „Logos”
= „Słowo, które stało się ciałem” (14a), a następnie jest mowa o świadkach
Jego chwały (14bc) i autor opiewa bogactwo darów (14e.16.17b.18), jakie
otrzymują ci, którzy, „wierząc w Jego imię” (1, 12), „z Boga się narodzili”
(1, 13c, por. J 3, 3nn.).

13. Z Jego pełni wszyscy otrzymaliśmy (1, 16)
Spójnikiem hoti, który tłumaczę tu w znaczeniu skutkowym: „tak
że”, autor nawiązuje bezpośrednio do cytowanego słowa Jana Chrzciciela
o większej godności Jezusa (1, 15cd), pośrednio zaś do w. 14bde. Wyrażenie
„z Jego pełni” (1, 16a) stanowi interpretację darów i chwały, jaką „Jednorodzony otrzymuje od Ojca” (14de) i objawił ludziom, którzy w Niego wierzą
(12), a więc także swoim uczniom (14c). Jeden zaś z nich składa świadectwo
w pierwszej osobie liczby mnogiej: „Z Jego pełni wszyscy otrzymaliśmy
łaskę po łasce” (16). To ostatnie określenie stoi w paraleli do: „pełen łaski
i prawdy” (pleres charitos kai aletheias) (14e), które mówi o „pełni” darów
Bożych w „Słowie, które stało się ciałem” (14a). Czasownik „otrzymaliśmy” (elabomen – w. 16) pozostaje w paraleli do „oglądaliśmy” (etheasametha – w. 14c). Jedna i druga postawa zakłada wiarę „w Jego imię” (12c)
i nowe „narodzenie z Boga” (13c). Formą pluralis w 1, 14c autor mówi o sobie i o innych uczniach Jezusa, a w 1, 16 o uczniach i o chrześcijańskiej
gminie, do której się zwraca. W synoptycznych Ewangeliach nie spotyka
się podobnej interpretacji pełni darów „łaski i prawdy”, jakie Jezus Chrystus przynosi od Ojca wierzącym (Kol 1, 19).
Termin charis występuje w Ewangelii Jana tylko w Prologu (1, 14c.16
/bis/.17b). Ta okoliczność wskazuje na teologię autora tekstu, który całą
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działalność Jezusa Chrystusa rozumiał jako jedno wielkie dzieło łaskawości Boga i objawienie prawdy o Bogu (J 1. 14e; 3, 15.16.17; 1 J 1, 5nn.).
W greckim przekładzie Biblii (Septuaginta) terminem charis oddano liczne
określenia Hebrajskiej Biblii 69. Spójnik kai w wyrażeniu: kai charin anti
charitos jest explicativum 70, czyli w stosunku do kontekstu, w jakim tu
występuje ma sens wyjaśniający: z Jego pełni „otrzymaliśmy” dar po darze 71. Skoro jednak „łaska i prawda” zostały od Boga przyniesione przez
„Słowo Wcielone” (w. 14), czyli przez Jezusa Chrystusa (1, 17b), to nie można wyrażenia charis anti charitos tak interpretować, jak czyni to Hartwig
Thyen72: Gnade anstelle Gnade – „w miejsce łaski danej przez Mojżesza,
pełnia łaski przez Jezusa Chrystusa”. Albowiem omawiane wyrażenie
mówi wyłącznie o nowych darach, które stają się udziałem wierzących
w Jezusa Chrystusa. Ewangelista Jan, nawiązując w 1, 17b do w. 16, odwołuje się do historycznego wydarzenia i jego świadków (1, 14). Dary te stały
się udziałem uczniów i Kościoła przez Jezusa Chrystusa (1, 16.17b). Z pełności, jaką „Jednorodzony” przyniósł od Ojca, bez miary czerpią wszyscy,
którzy wykazują odpowiednie wewnętrzne postawy (J 1, 12; 3, 34). Wobec
tego autor tekstu, nawiązując do działalności Jana Chrzciciela daje dowód,
że znał źródła informacji o nim i przypominając świadectwo tegoż Jana
o publicznej działalności Jezusa Chrystusa, potwierdza historyczne związki między Janem Chrzcicielem a Jezusem z Nazaretu i zarazem ewangelista
Jan zaświadcza, że tenże Jan, poprzednik Mesjasza, doskonale rozumiał
wielką godność Tego, który idzie po nim (J 1, 26.27). Ta wielkość Osoby
Jezusa ma podstawę w Jego preegzystencji (1, 1.2.15).

14. „Słowo Wcielone” a „Prawo” (Tora) (1, 17)
Werset 1, 17b pozostaje w relacji do w. 16 i w tekście oryginału tworzy z nim literacką figurę – chiazm (z reduplikacją terminu charis w 1, 16).
W tekście występują trzy określenia darów, które pochodzą od Boga: „Prawo” (Tora, Nomos LXX), „łaska” i „prawda”. O łasce była już ogólnie mowa
podczas analizy w. 16. Wyrażenie „Prawo zostało dane” (17a) jest typowo
semickie73. Termin „prawo” miał najpierw sens konkretnych wskazań, norm
69
70
71

72
73

Hans-Helmut Eöer, charis, TBLNT, I, 590 nn.
Bauer, Griechisch-Deutsches Wörterbuch zum Neuen Testament, kai I, 3.
Różne interpretacje tego wyrażenia zob. Christian Blumenthal, „Charis anti
charitos (J 1,16)”, Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft, 92, nr
3-4 (2001): 290-294; Thyen, Das Johannesevangelium, 94 n.
Tamże, 103 nn.
Por. Raymond E. Brown, The Gospel According to John, The Anchor Bible
(New York-London-Toronto-Sydney-Auckland: Doubleday, 1966), I, 16.

Prolog Ewangelii według św. Jana. Przekład – analiza literacka – egzegeza
(Wj 16, 28nn.; 18, 16.20; Iz 1, 10; Mi 4, 2; Jr 6, 19). Po deuteronomistycznej reformie zaś spotyka się wyrażenia: „Prawo Jahwe”, „według prawa Pana Boga
Izraela” (2Krl 10, 31) 74. Mojżesz dał wskazania w celu uporządkowanego
życia zgodnie z wolą Bożą. Prawo spełniało, jak pisze Paweł, wychowawczą
rolę (Ga 3, 24.25). „Słowo Wcielone”, przychodząc od Boga na świat (1, 9c),
objawiło ludziom łaskawość Boga i prawdę (charis kai aletheia – 1, 17b).
Odpowiedniki aletheia (LXX) – „prawda” – w Hebrajskiej Biblii zostały omówione przez Hansa-Georga Linka75. W Ewangelii Jana termin
ten rozpatrywany w szerszym kontekście znaczy „objawienie”, jakie Jezus
Chrystus przyniósł od Ojca. Jako „łaska i prawda” (17b) pozostaje ono w relacji przeciwstawnej do Prawa (17a). W omawianym tekście przebija echo
polemiki ewangelisty z tymi członkami chrześcijańskiej gminy w Efezie,
którzy pochodzili z Żydów i po przyjęciu Ewangelii Jezusa Chrystusa chcieli zachować określone normy judaistycznych tradycji sprzed nawrócenia na
chrześcijaństwo. Możliwe jednak, jeśli przyjmie się pochodzenie tego tekstu z czasów po synodzie w Jamni, że autor w ogóle rozprawia się z wrogą wobec chrześcijańskiej gminy postawą Synagogi. Dla ewangelisty Jana
Tora też zawiera objawienie woli Bożej i Bożej mądrości, która prowadzi do
Chrystusa. Kto jednak nie zachowuje Prawa, ten też nie będzie słuchał Jezusa (J 5, 39.40.45-47; 7, 19). Prawdziwy Izraelita zaś znajduje drogę do Jezusa
(J 1, 47nn.). Przeciwstawiając łaskę i prawdę Prawu (1, 17), ewangelista nie
poniża Prawa (Tory). „Łaska” i „prawda” są darami Boga, który prowadzi
inicjatywę i na kolejnym etapie rozwoju objawienia, kiedy zesłał swojego
Syna, pragnie, aby przez Niego wszyscy ludzie zostali zbawieni (Tt 2, 11).
Zestawienie: Mojżesz – Jezus Chrystus było we wczesnym chrześcijaństwie częściej stosowane (1Kor 10, 2-4; Hbr 3, 1-3). Bóg, który w Starym
Testamencie obdarowywał ludzi, był bogaty w łaskę i wierność (Wj 34, 6).
Zgodnie ze swoją obietnicą, jaką Bóg dał Abrahamowi i wielokrotnie przypominał swojemu ludowi przez proroków, w pełni czasu (Ga 4, 4) posłał
swojego Jednorodzonego Syna i przez Niego rozwinął nową inicjatywę
celem zbawienia ludzi. Wobec tego okoliczność, że Prawo zostało przez
Boga dane Mojżeszowi nie może być podstawą argumentowania przeciw
tezie sformułowanej w 1, 17b. Ten tekst należy odczytać i interpretować
nie z perspektywy adresatów Bożego objawienia – jako antytezę, lecz ze
stanowiska Boga, który objawił swoje miłościwe plany i chce wszystkich
ludzi zbawić. Łaska i prawda stały się udziałem ludzi nie w Torze, jak wielu
dotychczas sądziło (Ps 119, 76.77.159.160), lecz w nowej łaskawej inicjatywie Boga przez Jezusa Chrystusa (J 5, 45–47; Rz 3, 21-26.29-31; Hbr 7, 19;
10, 1.10).
74
75

Por. Hans Helmut Eöer, nomos, TBLNT, I, 521 nn.
Hans-Geog Link, Aletheia, tamże, II, 1345 nn.
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Na tekst 1, 18 składają się dwa twierdzenia, w których – w oryginale –
można rozpoznać elementy antytezy i figurę chiazmu. Pierwsze ma formę
absolutnej negacji: „Boga nikt nigdy nie widział”; drugie pozytywną: „Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, o Nim pouczał”. W drugim podmiot, który objawił Ojca (18b), został bliżej określony ze stanowiska Jego
relacji do Boga Ojca w dwóch aspektach: najpierw jako monogenes theos76;
po wtóre: ho on eis ton kolpon tou patros. Pierwsze wyraźnie nawiązuje do
1, 14d: „widzieliśmy Jego chwałę – jaką Jednorodzony otrzymał od Ojca”,
przy czym przyimek para – „również” mówi, chociaż ogólnie, o Jego relacji do Ojca. Orzeczenie w 14d, rozpatrywane w kontekście 14abc i 1, 16.17b,
dotyczy relacji „Logos” = „Słowa Wcielonego” do Ojca, czyli podczas Jego
ziemskiej działalności. Na to wskazuje „chwała” (doksa), która objawiła się
w Jezusie, a oglądali ją Jego uczniowie i inne osoby (1, 14b).
Teza, że „nikt nigdy nie widział Boga” (18a), nie stoi w sprzeczności
z danymi biblijnych tradycji o Abrahamie (Rdz 18, 1-16), Jakubie (Rdz 32,
30) i Mojżeszu (Wj 33, 20) ani o prorokach oglądających Boga siedzącego na tronie: Micheasz ben Jimla (1Krl 22, 19), Izajasz (6, 11n.), Ezechiel
(1, 23nn.). Nikt jednak nie oglądał bezpośrednio samego Boga. Co więcej, żaden człowiek nie może oglądać Jego oblicza i pozostać przy życiu
(Wj 33, 20). Przypomniane świadectwa z biblijnej tradycji mówią o przeżyciach, kiedy ludzie doświadczali bliskości Boga i Jego obecności. One
mieszczą się w ramach ludzkich przeżyć religijnych w historii objawienia
się Boga ludziom w tym świecie, bez oglądania Go bezpośrednio, jakim
jest w swojej istocie. Twierdzenie autora Prologu, że nikt nie widział Boga
(18), ma odpowiedniki w wypowiedziach Jezusa w Ewangelii Jana (5, 37;
6, 46; 14, 9). Tylko Jezus Chrystus „Jednorodzony Syn” widział Ojca i objawił Go ludziom.
Przebywający „na łonie” Boga Ojca Jego Jednorodzony Syn, który
został przez Ojca posłany na świat, mógł o Nim mówić ludziom to, co widział u Ojca i co od Niego usłyszał. Jezus Chrystus – Syn Człowieczy – pouczał o Nim podczas swojej działalności na palestyńskiej ziemi. Poza Nim
nikt inny nie może mówić o łaskawości Boga tak jak On i przekazywać
od Niego pełnej prawdy77. Ekskluzywne sformułowanie w 1, 18a w kon76

77

Kwestie różnych wersji rękopisów zostały omówione w Thyen, Das Johannesevangelium, 103 n.
Por. Otto Hofius, „»Der in Vaters Schoss ist« Joh 1,18“, w Johannesstudien.
Untersuchungen zur Theologie des vierten Evangeliums, red. Otto Hofius,
Hans-Christian Kammler, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen
Testament 88 (Tübingen: J.C.B. Mohr Siebeck, 1996), 24-32.

Prolog Ewangelii według św. Jana. Przekład – analiza literacka – egzegeza
tekście pozytywnego twierdzenia o „Jednorodzonym Bogu” (18b), nadaje
tej wypowiedzi niezwykłą powagę, która zostaje przeniesiona na opiewany
w całym hymnie „Logos” = „Słowo Wcielone” (por. 1, 1.2nn.). Nikt, poza
Jednorodzonym Synem, nie oglądał Boga. Wyłącznie On — Jezus Chrystus (1, 17b) widział Boga i dlatego składa o Nim wiarygodne świadectwo78.
W wersecie 1, 18b relacja „Jednorodzonego Boga” do Boga Ojca została zinterpretowana wyrażeniem: ho on eis ton kolpon 79 tou patros. Termin kolpos = „łono”, „pierś” – często występuje w Septuagincie w różnym
kontekście na oznaczenie szczególnej miłości, zwłaszcza między rodzicami
a dziećmi. Zresztą obraz syna lub dziecka trzymanego na piersiach lub na
rękach któregoś z rodziców był powszechnie rozumiany jako wyraz miłości
i bliskiej przyjaźni 80. Autor omawianego tekstu określił nim także szczególną relację, pełną wzajemnej miłości, między „Jednorodzonym Bogiem”
a „Bogiem Ojcem” (18b). Podczas gdy w 1, 14d jest mowa o chwale „Jednorodzonego” u Ojca, którą Jezus objawił ludziom, kiedy dokonując dzieł,
ukazywał swoje boskie atrybuty i objawił swoją chwałę (14c), w 1, 18ba’
występuje monogenes theos, czyli On jest wprost określony: „Bogiem”,
„Jednorodzonym Bogiem”. Wobec tego orzeczenie w 18ba’ nawiązuje do
1, 1c. Określenie zaś „na łonie Ojca” (18b) stanowi interpretację Jego relacji
do Boga w 1, 1b.2.
Wyrażenie: „nikt nie widział” (oudeis heoraken – perf.), w swoim
kontekście (1, 18a), pozostaje w pewnej paraleli do „widzieliśmy Jego chwałę” (etheasametha ten doksan autou – aor. med.) i jest mowa nie o oglądaniu
samego Boga lecz Jego „chwały” (1, 14c.16.17b), jaką „Jednorodzony”, któ78

79

80

Dietzfelbinger, Das Evangelium nach Johannes, I, 33 n., wyraża opinię,
że omawiany tekst (1, 18) świadczy o rozprawie gminy Janowej z gminą
synagogalną. Mirosław Stanisław Wróbel pisze ogólnie: „Kontrowersje
Jezusa z żydowskimi rozmówcami na temat Jego synostwa Bożego może
odzwierciedlać sytuacje dyskursu pomiędzy wspólnotą Janową a judaizmem
rabinackim”, tenże, „»Ja i Ojciec jedno jesteśmy« (J 10, 30), Chrystologia
Ewangelii św. Jana wobec żydowskiego monoteizmu”, w Jezus jako Syn
Boży w Nowym Testamencie i we wczesnej literaturze chrześcijańskiej, red.
Henryk Drawnel, Analecta Biblica Lublinensia, I (Lublin: Wydawnictwo
KUL, 2007), 53-62.
Forma acc. ma tu sens dativu; por. Friedrich Blass, Albert Debrunner,
Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, § 205; Thyen, Das Johannesevangelium, 107 n.
Por. Bianca Lataire, „The Son on Father’s Lap. The Meaning of eis ton
kolpon in John 1:18”, Studien zum Neuen Testament und seiner Umwelt,
nr 22 (1997): 125-138. Liczne przykłady w literaturze pozabiblijnej zostały
zebrane w Joachim Kűgler, „Der Sohn im Schoss des Vaters. Eine motivgeschichtliche Notiz zu Joh 1,18“, Biblische Notizen, nr 89 (1997): 76-87.
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ry stał się Człowiekiem, otrzymał od Boga i objawił ją swoim uczniom oraz
innym osobom (J 17, 4nn.; 1J 1, 1nn.). W wersecie 18b jest jednak mowa
nie o czynności poznania Boga i oglądania przez ludzi chwały objawionej
przez Jego „Jednorodzonego Syna”, jak w 1, 14c, lecz o objawieniu samego
Boga przez Jego „Jednorodzonego Syna”. Jego relacja do Boga Ojca jest
w 18b określona imiesłowem: ho on. Ten imiesłów, rozpatrywany w swoim
bliższym kontekście, sprawia interpretacyjne trudności. Przy uwzględnieniu jednak szerszego kontekstu Ewangelii Jana, zwłaszcza teologii zstąpienia i wstąpienia, odsyła on do preegzystencji u Ojca (1, 1.2; por. J 17,
4.5). W czasie, kiedy „Słowo Wcielone” – Jezus z Nazaretu – przebywał
wśród ludzi na świecie została ta relacja między „Jednorodzonym Bogiem”
a „Bogiem Ojcem”, zgodnie z wolą Ojca objawiona tym, którzy przyjęli
„Jednorodzonego Syna Bożego” i uwierzyli w Jego imię (J 1, 12.14c.16.17b;
5, 17nn.). Po wypełnieniu swojego posłannictwa „Jednorodzony Syn” jest
u Ojca, który przyjął dzieło, jakiego dokonał w świecie. W Ewangelii Jana
Boże Synostwo Jezusa Chrystusa zostało wielokrotnie poświadczone
(5, 19nn.; 11, 4.27; 14, 13; 17, 1nn.).
Tekst 1, 18b streszcza więc całe objawienie, jakie Jezus Chrystus
przyniósł ludziom od Boga Ojca 81. Ten werset pozostaje też w pewnej
relacji do świadectwa ewangelisty Jana w pierwszym epilogu (20,30.31).
W omawianym hymnie autor, w poetyckiej formie, przedstawia więc chrystologię, która jest rozwinięta w całej Ewangelii Jana. On opiewa preegzystencję „Jednorodzonego Syna” u Boga Ojca, Jego zstąpienie i przyjście na
świat, do ludzi, i dzięki Niemu „wszystko” stało się nowym (1, 3ab), a po
„wykonaniu dzieła” powrócił do Ojca (1, 18)82.
Tekst 1, 14-18 nosi cechy liturgicznego hymnu, opartego na kerygmacie Jana ewangelisty. W nim można rozpoznać rolę przewodniczącego
i wspólnoty. Chrześcijańska gmina, trwając w zjednoczeniu ze swoim
Panem i śpiewając podczas liturgii chrystologiczne hymny, utwierdza się
w swojej postawie wiary i kształtuje świadomość swojej chrześcijańskiej
tożsamości. Członkowie wspólnoty, trwając w solidarności wiary, dystansują się też wobec błędnych opinii i obcych poglądów. Opisane zaś w Prologu kategorie postaw wobec „Słowa Wcielonego” i bogactwo Bożych darów
dla wierzących przynaglają do zachowania wierności, aby móc uzyskać
uczestnictwo w pełni „życia” i „światłości” Tego, którego Bóg posłał lu81
82

Por. 1Kor 8, 6; Kol 1, 15nn.; Ef 1, 3 nn.
Ulrich Wilckens, Das Evangelium nach Johannes, Das Neue Testament
Deutsch. wyd. 17, t. 4 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1998), 23,
interpretuje intencję ewangelisty Jana: „Er wollte, »daß der ganze Hymnus
als Zeugnis für Jesus, Gottes Sohn und Gottes einziger Offenbarer« gelesen
werde“.

Prolog Ewangelii według św. Jana. Przekład – analiza literacka – egzegeza
dziom jako „Światłość prawdziwą” podczas ich doczesnego życia, czyli
kiedy są w drodze do Domu Ojca.
***
Po przeprowadzonej analizie tekstu J 1, 1-18 zrodziła się hipoteza, że
Prolog Ewangelii według św. Jana powstał w wyniku połączenia dwóch
chrześcijańskich bardzo wczesnych hymnów. Pierwszy: 1, 1.2 + 3-13; drugi: 1, 1.2 + 14-18. Obydwa miały chrystologiczny charakter, a zachodzące
między nimi różnice były „uwarunkowane historycznie i środowiskowo”.
Pierwszy był oparty na starotestamentalno-mądrościowej tradycji; drugi
nawiązał do tej samej tradycji, ale wyraźnie rozwinął teologiczne refleksje tradycji nowotestamentalnej. Pierwszy był śpiewany w chrześcijańskiej
gminie, jaką tworzyli Żydzi, którzy przyjęli Ewangelię Jezusa Chrystusa
i wierzyli w Jego imię; drugi był śpiewany w gminie, jaką tworzyli chrześcijanie nawróceni z pogaństwa. Połączenia obu hymnów, na podstawie tradycji tych gmin, dokonał autor Ewangelii według św. Jana, względnie redaktor.
Rozdzielenie ich tak, by nie pozostawały kwestie sporne, jest już niemożliwe. W obu hymnach znalazły wyraz zasadnicze teologiczne treści chrześcijańskiego Credo, jakie zostały rozwinięte w Ewangelii według św. Jana.
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Prolog Ewangelii według św. Jana.
Przekład – analiza literacka – egzegeza
S t re s zc zen ie
Po przeprowadzonej analizie tekstu J 1, 1-18 zrodziła się hipoteza, że Prolog Ewangelii według św. Jana powstał w wyniku połączenia dwóch chrześcijańskich bardzo
wczesnych hymnów. Pierwszy: 1, 1.2 + 3-13; drugi: 1, 1.2 + 14-18. Obydwa miały
chrystologiczny charakter, a zachodzące między nimi różnice były „uwarunkowane
historycznie i środowiskowo”. Pierwszy był oparty na starotestamentalno-mądrościowej tradycji; drugi nawiązał do tej samej tradycji, ale wyraźnie rozwinął teologiczne refleksje tradycji nowotestamentalnej. Pierwszy był śpiewany w chrześcijańskiej
gminie, jaką tworzyli Żydzi, którzy przyjęli Ewangelię Jezusa Chrystusa i wierzyli
w Jego imię; drugi był śpiewany w gminie stworzonej przez chrześcijan nawróconych
z pogaństwa. Połączenia obu hymnów, na podstawie tradycji tych gmin, dokonał autor,
względnie redaktor, Ewangelii według św. Jana. Rozdzielenie ich tak, by nie powstały
kwestie sporne, jest już niemożliwe. W obu hymnach znalazły wyraz zasadnicze teologiczne treści chrześcijańskiego Credo, jakie zostały rozwinięte w Ewangelii według
św. Jana.

Słowa kluczowe: Ewangelia Jana, Prolog, analiza literacka, egzegeza

Prologue of the Gospel according to Saint John.
Translation – Literary analysis – Exegesis
S umm ar y
After analysing the text of Jn 1, 1-18, a hypothesis was born that the Prologue of
the Gospel according to St. John is a result of the merger of two very early Christian
hymns. The first: 1, 1.2 + 3-13; the second: 1, 1.2 + 14-18. Both had a Christological
character, and the differences between them were “historically and environmentally
conditioned”. The first was based on the Old Testament-Wisdom tradition; the second
had reference to the same tradition, but clearly developed theological reflections of the
New Testament tradition. The first was sung in the Christian community which was
made up of the Jews who accepted the Gospel of Jesus Christ and believed in His name.
The other was sung in the community which was formed by Christians converted from
paganism. The combination of the two hymns, based on the traditions of these communities, was made by the author of the Gospel of St. John, or some other editor. Dividing
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them so that there are no disputable issues is no longer possible. Both the hymns have
found the essential theological content of the Christian “Credo” which were developed
in the Gospel of St. John.

Keywords: John’s Gospel, prologue, literary analysis, Exegesis
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Proces zmian społecznych, ekonomicznych czy politycznych w życiu
ludzkości nigdy się nie kończy. Nie mamy bowiem wyobrażenia docelowego
stanu, w jakim chcielibyśmy żyć. To „nienasycenie” w zaspokajaniu potrzeb
lub w sposobach ich zaspakajania daje gwarancję trwałości dążeń do osiągania coraz wyższych poziomów rozwoju, a zarazem jest źródłem społecznego protestu, wszelkich ruchów kontestacyjnych. Zwróćmy wpierw uwagę na
sposób rozumienia pojęcia „rozwój”, a następnie określmy, czym jest protest.
Czym więc jest rozwój? W powszechnej opinii jest to „proces przeobrażeń, zmian, przechodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub
pod pewnym względem doskonalszych; także pewne (wyższe) stadium
tego procesu, rozkwit, rozrost” (zob. Słownik Języka Polskiego). Za miarę
tych przeobrażeń zwykło się przyjmować ekonomiczną kategorię zamożności mieszkańców, ilości posiadanych przez ludzi pieniędzy i skalę dokonywanych dzięki nim zakupów. W takim rozumieniu rozwoju, warunkami
jego osiągania jawią się zazwyczaj indywidualne działania zarobkowe, gospodarcze czy inwestycje krajowych i zagranicznych przedsiębiorców oraz
działania i środki pieniężne inwestowane w ramach polityki społeczno-gospodarczej państwa. Rozwój można więc określić jako „ogół procesów,
w wyniku których rośnie dobrobyt społeczeństwa”1. Pojęcie dobrobytu nie
oznacza tylko zamożności. Istotnymi składowymi dobrobytu są też takie
wartości, których nie da się nabyć na rynku. Noblista w dziedzinie ekonomii, Amartya Sen, twierdzi, że „rozwój można pojmować jako proces poszerzania wolności, którą cieszą się ludzie”2. Miarą jakości życia jest w tej
koncepcji nie bogactwo, a wolność. Czynnikami sukcesów społeczeństw
1

2

Wojciech Kłosowski, „Kultura jako czynnik sprawczy rozwoju lokalnego”, w Kierunek kultura. Promocja regionu poprzez kulturę, red. tenże (Warszawa: Mazowieckie
Centrum Kultury i Sztuki, 2009), 17.
Amartya K. Sen, Rozwój i wolność (Warszawa: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2002), 17.
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nie jest więc jedynie to, co tradycyjnie pojmowane jest jako źródło rozwoju,
a więc infrastruktura, zasoby siły roboczej czy kapitał. Pożądanie wolności
jawi się tu jako czynnik podstawowy.
Historie rewolucji, które zmieniały oblicze świata, potwierdzają tę
tezę. „Wolność, równość, braterstwo” francuskiej rewolucji, idee rewolucji rosyjskiej czy doświadczenia polskiej „Solidarności” są w tej mierze
porównywalne. Choć bezpośrednim impulsem tych kontestacji były niewątpliwie czynniki ekonomiczne, to jednak znaczenie wartości – wolności,
sprawiedliwości – w różnych jej wymiarach było niepodważalne.
Pragnienie rozwoju jest wrodzoną cechą ludzi. Z całą pewnością
jednak nie urzeczywistnia się automatycznie. Niezbędne jest zaistnienie
możliwości pozwalających na uruchomienie czynników zmiany. Muszą
one brać pod uwagę możliwość realizacji trzech istotnych potrzeb psychologicznych człowieka: potrzeby autonomii – pozwalającej czuć, że to, co
robimy, robimy z własnej woli, że jesteśmy źródłem i podmiotem działania;
potrzeby relacyjności, którą jest tworzenie związków i poczucie, że stanowimy część większej całości niż ta, którą sami jesteśmy; wreszcie potrzeby
kompetencji, czyli możliwość demonstrowania swoich umiejętności w czasie, pozwalające czuć się kreatorem zmian3.
Niestety, w społeczeństwach kultury zachodniej, do której należymy,
coraz wyraźniej obserwujemy kryzys partycypacji politycznej opartej na
tradycyjnych organizacjach politycznych – partiach, związkach zawodowych czy podobnych instytucjach masowych. Pogłębia to braki w osiąganiu
niezbędnych w procesach rozwojowych, wskazanych wyżej, psychologicznych potrzeb człowieka. Rodzi się pasywność społeczna, wzrasta obojętność i skupienie się na osobistym i rodzinnym życiu. Ogromna rzesza ludzi
przestaje być uczestnikiem polityki, stając się jedynie jej przedmiotem, tracąc przez to możliwość wpływu na kształt rzeczywistości, w jakiej żyją.
Stan taki zaprzecza naszym przekonaniom o demokracji, kształtowanym
już od greckiej starożytności. Skutkuje to też tym, że coraz liczniejsze grono ludzi, zwłaszcza młodych, dostrzegając niedomagania systemu, dobrostanu w jakim egzystują, chce wydobyć się poza wygodną dla rządzących
bierność, dążąc do realizacji własnej autonomii, relacyjności i kompetencji
społecznych. Właśnie niedostatki w tych zakresach rodzą u nich protest.
Potrzeba sprawstwa społecznego powoduje, że coraz więcej ludzi
zwraca się ku ruchom społecznym nastawionym na zmianę osiąganą przez
bezpośrednie działanie każdego z uczestników. W przeciwieństwie do tradycyjnych, masowych, sformalizowanych organizacji politycznych, są to
ruchy spontaniczne, zależne od poparcia społecznego i oparte na kontak3

Por. Susan Fowler, Dlaczego motywowanie ludzi nie działa… i co działa (Warszawa:
Wydawnictwa MT Biznes, 2015).
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tach bezpośrednich, budowanych przede wszystkim z wykorzystaniem Internetu. Medium to pozwala na swobodę wypowiedzi każdego, kto chce
zabrać głos, inaczej niż to ma miejsce w przypadku tradycyjnych mediów.
Nowe media, tworzone przez grupy internautów, pozbawione są w swym
działaniu aspektu rynkowego, tak istotnego dla mediów tradycyjnych.
Są ponadto znacznie bardziej amorficzne i heterarchiczne. Dla uczestników
nowych mediów sam proces spontanicznego, nieskrępowanego tworzenia
treści w Internecie jest nieraz istotniejszy niż sama treść tworzonych przekazów. Zapewne obniża to poziom i jakość wypowiedzi, jednak podnosi
poczucie osobistej kompetencji. Każdy z twórców jest ponadto autonomiczny. Nie ma żadnej centrali – redakcji, brak jest redaktorów czy kierowników. Każdy może być nadawcą. Na tej bazie rodzi się medialna doktryna
obywatelskiego uczestnictwa. Ta partycypacyjna doktryna wyznacza mediom nową rolę w stosunkach władczych między polityką a światem życia
obywateli. System polityczno-ekonomiczny, nie mając praktycznie kontroli
nad mediami wspólnotowymi, redukowany jest do roli zwykłego, by tak
rzec, szeregowego uczestnika komunikacji w obiegu medialnym.
Dążenie do urzeczywistnienia oczekiwanych, niezbędnych potrzeb
psychologicznych wydaje się trwałym źródłem kontestacji społecznej, pozwalającym – niezależnie od okresu historycznego, w którym powstawały
– wskazać na jedną ich cechę wspólną. Wszystkie domagały się poszerzenia sfer wolności, a więc dążyły do realizacji potrzeby autonomii. W zasadzie na tym podobieństwa się kończą. Już sama możliwość upowszechnienia idei protestu, która dzięki istnieniu Internetu jest dziś zdecydowanie
łatwiejsza niż kiedyś, zwiększa szansę jego powodzenia. Nie jest to jednak
jedyna, a nawet nie najważniejsza różnica. Przyjrzyjmy się więc temu, co
różni kontestacje historyczne od współczesnych, poza sposobem korzystania z mediów w celu upowszechnienia idei, o które walczą kontestatorzy.

1. Protest społeczny wczoraj i dziś
W ramach każdego społecznego protestu znanego z przeszłości najpierw można było zaobserwować niepokój lub niezadowolenie. Następnie
powstawał zazwyczaj pełen przemocy, zagubiony, nieuporządkowany, ale
entuzjastyczny i powszechny ruch, na bazie którego wyłaniały się elementy
instytucjonalne. Ruch wyłaniał przywództwo, tworzył organizację, formułował doktrynę i własne dogmaty. W efekcie, ewentualnie zostawał społecznie zaakceptowany, ugruntowany, a następnie zalegalizowany. „Ruch
więc umiera, ale instytucja zostaje”4.
4

Robert R Park, cyt. za: Magdalena Szkudlarek, „Wydarzenia w Syrii i na Ukrainie jako
przykład niepowodzenia współczesnych ruchów protestu”, www.presto.amu.edu.pl.
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Manuel Castells dowodzi, że „ruchy społeczne zawsze były – i nadal
są – motorem zmiany społecznej. Zwykle pojawiają się w wyniku kryzysu,
który sprawia, że życie codzienne większości ludzi staje się nie do zniesienia. Napędza je głęboka nieufność do instytucji politycznych na czele
społeczeństwa. (…) ludzie przejmują inicjatywę i angażują się w działania
zbiorowe poza ustanowionymi kanałami instytucjonalnymi, żeby bronić
swoich żądań, a ostatecznie zmienić rządzących, a nawet reguły kształtujące ich życie”5.
Wielkich rewolucji z przeszłości, zmieniających podstawy systemów
społeczno-politycznych i ekonomicznych świata, dokonywali ludzie, którzy nie mieli nic. Współcześni kontestatorzy w ogromnej większości mają
… dług w banku. Ich protesty, takie jak Ruch Oburzonych czy jego emanacja w postaci Occupy Wall Street, nie były jednak wymierzone w podstawy systemu społecznego, a raczej walczyły o realizację społecznie cennych wartości i norm moralnych – wolności, sprawiedliwości, uczciwości.
Stawiając tezę, że przyczyną ostatnio przeżywanego światowego kryzysu
finansowego jest deficyt moralności – chciwość finansistów i brak poczucia
społecznej odpowiedzialności biznesu, zwłaszcza systemu bankowego –
nie może dziwić, że wspomniane kontestacje koncentrowały się na prawach
wolnościowych, aksjologicznych i kulturowych. Na te elementy możemy
także wskazać w przypadku kijowskiego Majdanu czy Arabskiej Wiosny,
zapoczątkowanej wszak desperackim samospaleniem młodego Tunezyjczyka, protestującego przeciw korupcji i despotyzmowi władzy dyktatury
Ben Alego. W warunkach kryzysu zaufania, tradycyjni aktorzy polityczni,
tacy jak partie polityczne, zorganizowane grupy interesów czy formalne organizacje społeczne, jak już wspomnieliśmy wcześniej, tracą na znaczeniu.
Pojawiają się w to miejsce nowi aktorzy, działający wedle odmiennej logiki,
inne ruchy społeczne, aktywizowane przez zindywidualizowane podmioty,
nawiązujące współdziałanie oparte na wspólnocie wartości, a nie interesów.
Aktorzy ci nie współpracują ze sobą w sposób systematyczny i kierują się
raczej logiką sieci niż logiką organizacyjną6. Taka koncentracja na wartościach dąży do zmiany gwarantującej szeroko rozumianą sprawiedliwość.
Inna też jest forma walki w obronie tych wartości, niż można to obserwować w historii. Instytucjonalna walka wielkich organizacji reprezentujących dawnych rewolucjonistów – partii, komitetów, związków zawodowych
– zastąpiona została współcześnie rodzajem happeningów autonomicznych
5

6

Manuel Castells, Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu (Warszawa: Wydawnictwo krytykapolityczna.pl, 2013), 209.
Ewa Nalewajko, „Między upodmiotowieniem a populizmem. Dynamika społeczna
w myśleniu Alaina Touraine`a”, Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk
Lokalnych, nr 2 (2012): 4.
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i anonimowych jednostek walczących o poczucie emocjonalnej a nie ekonomiczno-politycznej wolności, łączących się co najwyżej w różnego rodzaju
kulturowych performerach. To bardziej forma wyładowania napięcia emocjonalnego czy sposób na zasygnalizowanie niezadowolenia niż narzędzie
osiągania realnej zmiany. Okupację Wall Street zauważył cały świat – poza
samą Wall Street. Można powiedzieć, że protest nie naruszał podstaw systemu, a raczej domagał się, w jego ramach, możliwości wywiązywania się
ze zobowiązań w spłacaniu długów bankowych powstałych w wyniku kredytów studenckich zaciągniętych przez uczestników protestu, którymi byli
w przeważającej większości bezrobotni absolwenci amerykańskich uczelni.
Walczyli oni więc nie o zmianę świata, lecz w gruncie rzeczy o możliwość
realizacji osobistych potrzeb autonomii i kompetencji. Dążenia te potęgowane były także przez uczestnictwo w protestach przedstawicieli różnego
rodzaju mniejszości społecznych, domagających się własnej autonomii.
O te same wartości upomnieli się uczestnicy warszawskich protestów
znanych pod nazwą STOP ACTA. Determinant autonomii – wolności emocjonalnej, anonimowej równości ukrytej pod maską Faweksa, dowodziły
tego, że „nowe ruchy są skoncentrowane na kwestiach tożsamościowych,
a nie na różnicach ekonomicznych czy wręcz klasowych”7. To niewątpliwie powodowało brak dążeń do ustrukturyzowania ruchu, powołania
przywództwa czy formalnych instytucji. Każda wszak formalna struktura ogranicza, ze swej natury, wolność jednostek i uniformizuje ich tożsamość. Budowane w świecie wirtualnym rozumienie wolności jako prawa
do zachowania anonimowości jawi się tu ponadto jako podstawa do formułowania ideologicznych i politycznych sposobów kreacji rzeczywistości,
polegających na walce z wszechobecnym międzynarodowym kapitałem,
w imieniu którego władza polityczna dąży do kontroli obywateli. Dlatego
też anonimowość staje się swoistą tarczą ochronną przed każdą formą nadzoru i inwigilacji ze strony systemu.
W efekcie takich motywacji i zachowań rodzą się ruchy o niezwykłym poziomie demokratyczności i autonomii, bez struktur i hierarchii,
tak charakterystycznych dla minionej ery przemysłowej. Wartość autonomii i podmiotowości w takich ruchach istnieje równolegle do relacyjności,
rozumianej jako uczestnictwo, oraz kompetencji, przez rozwijanie niczym
nieskrępowanego dostępu do zasobów Internetu i stwarzanych przez to
medium możliwości twórczej samorealizacji jednostek. W świecie wirtualnym te trzy, niezbędne do wyzwolenia twórczej motywacji, potrzeby istnie7

Paweł Kuczyński, „Trzy spojrzenia na protest STOP ACTA”, w Kultury kontestacji.
Dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu, red. Tomasz Maślanka, Rafał Wiśniewski (Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
2015), 125.
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ją w najdoskonalszej formie. Pozwala to na takie globalne przedsięwzięcia
zbiorowego działania jak Wikipedia, oprogramowanie open source oraz
inne formy crowdsorcingu. W działaniach tych nie chodzi o zyski, tworzenie podmiotów gospodarczych, a o niekomercyjną twórczość, dostępną
każdemu bez ograniczeń prawnych, autorskich czy finansowych.
Jak pisze Marta du Vall, powołując się na badaczy społeczeństw nowoczesnych8, jedną z cech umierających społeczeństw masowych był rozwój wielkich struktur społecznych i marginalizowanie mniejszych struktur
pośredniczących, które tradycyjnie odgrywały znaczącą rolę w realizacji
przymusu symbolicznego, pomocnego w organizowaniu harmonii współżycia społecznego. Człowiek, oderwany od tych tradycyjnych struktur,
stawał się jedną z wielu izolowanych jednostek pozbawionych możliwości
budowania silnych relacji grupowych. Począwszy od ruchów kontrkulturowych lat 60. XX w. przez kulturę alternatywną lat 70. – kontestacja społeczna, zwłaszcza w Europie, dążyła do umocnienia autonomii jednostki,
sankcjonując postępujący indywidualizm, liberalizm obyczajowy i społeczny pluralizm. Kultura neoliberalna zaowocowała w efekcie zauważalnym relatywizmem moralnym oraz rozpadem wspólnot, utratą poczucia
przynależności, przelotnością związków z innymi ludźmi, powierzchownością komunikacji interpersonalnej, malejącym znaczeniem instytucji
organizujących życie społeczne9. Możemy to podsumować stwierdzeniem
o istnieniu środowiska społecznego, które pozbawia możliwości realizacji potrzeby relacyjności. Demokracja liberalna zbudowała rzeczywistość
niezrównoważoną, w której elementem dominującym jest autonomia, zaś
w niedoborze jest relacyjność i zaspokajanie potrzeby kompetencji. Taka
niestabilność systemu nasila anomię społeczną, obniżenie koherencji systemu społeczno-kulturowego. Stan zamieszania i konfliktu systemów wartości skutkuje narastaniem niepokoju jednostek i poczuciem oderwania od
grupy, a w efekcie – protestem. Staje się on swoistym dążeniem do przywrócenia równowagi, likwidacji istotnej dychotomii współczesnego świata, w którym linia konfliktów przebiega między relatywizmem moralnym
z jednej strony a fundamentalizmem kulturowym i religijnym z drugiej.
„Możemy mówić dziś o dynamicznej zmianie układu sił – to kultura tradycyjna, konserwatywna i religijna odradza się jako nowa kontrkultura
w świecie relatywistycznej, nihilistycznej, płynnej rzeczywistości”10. Stan
ten potwierdza zjawisko konwersji na islam obserwowane w Europie Za8

9
10

Marta du Vall, „Protest i zmiana w erze nowych mediów”, w Kultury kontestacji.
Dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu, 193.
Tamże, 193-194.
Barbara Pasamonik, „Fundamentalizm kulturowy jako współczesna kontrkultura.
Na przykładzie konwersji na islam”, w tamże, 59.
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chodniej. Z całą pewnością możemy także twierdzić, że dotyczy to i innych
religii. Prawosławie, religie Wschodu czy różnego rodzaju konwergencje
religijne stają się coraz bardziej dostrzegalne, także w naszym kraju. Nie
bez znaczenie są również przemiany w łonie chrześcijaństwa zachodniego
i odczuwalny wzrost postaw religijnych oraz zainteresowanie szeroko rozumianą duchowością, niekoniecznie powiązaną bezpośrednio z jakąkolwiek
religią.
Autonomia jednostki pozbawiona możliwości budowania relacyjności oraz ujawniania kompetencji dławionych bezrobociem, dominacją siły
kapitału korporacyjnego preferującego regulacje globalizacyjne, a zarazem
stojącego poza wszelką kontrolą instytucji demokracji liberalnej, rodzi
sprzeciw, a w efekcie społeczną kontestację.
Zagubieni i niepewni swojej przyszłości ludzie, którzy nie czują
wsparcia ani dostatecznej pomocy ze strony tradycyjnych instytucji, tracą
do nich zaufanie. Pogłębia się wśród nich przekonanie, że instytucje te nie
wypełniają należycie swojej roli, nie dość skutecznie wyrażają potrzeby
i obawy w nowych warunkach. W poczuciu bezradności i osamotnienia poważne grupy ludzi łączą się w ruchy o obliczu populistycznym, chętnie sięgające do formy przemocy w wyrażaniu zbiorowych roszczeń wobec państwa i jego elit. Obserwowana w ostatnich latach w wielu krajach Zachodu
aktywność organizacji o charakterze rewindykacyjnym i tożsamościowo-nacjonalistycznym, a nawet neofaszystowskim, przyczynia się do podziału
społeczeństwa na grupy sobie obce i wrogie. Liberalna logika moderowania
interesów, która coraz wyraźniej traci swą moc regulacyjną, zostaje w takich działaniach zastąpiona strategią dominacji. Celem staje się destrukcja,
nierzadko całego systemu. Takie ruchy nawołują do obalenia liberalnych elit
i wywyższenia, pokrzywdzonego przez nie, ludu11. Organizacje te, to ruchy
przeciwstawne wobec dominujących ruchów upodmiotowienia. Tkwiąca
w nich jednostka odwraca się od społeczeństwa, państwa, ale też od siebie
jako autonomicznego podmiotu, poszukując wsparcia i siły u wszechwiedzącego, silnego przywódcy. Płaszczyzną łączącą w zbiorowość (ale nie
grupę) staje się resentyment, poczucie straty i krzywdy. Wydaje się, że
takie poszukiwania własnego miejsca w świecie przez pewne części społeczeństw zachodnich powodują wzrost popularności ugrupowań radykalnych i konserwatywnych. Słabością konserwatyzmu, z punktu widzenia
rozwoju społecznego, jest jego zachowawczy charakter. Z tej perspektywy,
to, co dobre, już było i należy do tego powrócić. Dla wielu grup społecznych
to perspektywa powrotu do świata bezpiecznego, bo znanego, i dlatego tak
atrakcyjna. Dążąc do odbudowy poczucia tego bezpieczeństwa gotowi są
odrzucić świat demokracji liberalnych, praw i wolności osobistych, zawie11

Nalewajko, Między upodmiotowieniem a populizmem, 6.

195

Krzysztof Bakalarski
rzając często swe losy demagogicznym populistom pokroju Marie Le Pen,
Donalda Trumpa, Wiktora Orbana czy Jarosława Kaczyńskiego.
Jednak gros współczesnych ruchów sprzeciwu nie koncentruje się
na walce z systemem społeczno-politycznym czy z kapitałem o sposoby
wytwarzania i redystrybucji bogactwa. Koncentruje się bardziej na problemach postmaterialnych, takich jak prawa człowieka, bezpieczeństwo,
ekologia, zdrowie czy szeroko rozumiana jakość życia. Dominacja tych tematów kontestacji to niewątpliwie rezultat niedoborów w realizacji potrzeby kompetencji i, podobnie jak w przypadku ruchów radykalnych, coraz
powszechniejszego strachu przed wszechogarniającą globalizacją zacierającą tożsamość i relacyjność w zatomizowanych społeczeństwach. W kontekście budowy autentycznej autonomii jednostek należy postrzegać wiele
form sprzeciwu określanych jako antyglobalistyczne.

2. Protest kontrolowany?
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W ruchach kontestacyjnych współczesności dominują ludzie młodzi.
Regina Ciereszko12, powołując się na Platona, dowodzi, że młodzież w każdym okresie historycznym jest z natury taka sama i, sprzeciwiając się istniejącemu porządkowi społecznemu, organizuje ruch społeczny negujący
osiągnięcia i panowanie starszego pokolenia. Pozostaje to w zgodzie z tym,
co stwierdziliśmy na wstępie, że człowiek w swym dążeniu do zmiany jest
nienasycony i nie widzi jej granic. Wnioskując jednak ze skutków, jakie
osiągają współczesne ruchy kontestacyjne, a raczej z braku efektów ich
działania, należy się zastanowić, jakie są tego przyczyny. Szukając źródeł
niewielkich sukcesów współczesnych ruchów protestu, odwołajmy się do
myśli Karla Poppera13. Na podstawie jego rozważań możemy stwierdzić, że
liberalna, zglobalizowana, otwarta i relatywistyczna współczesność wręcz
nakazuje organizowanie ruchów społecznych, jednak takich, które… eliminowałyby naturalną chęć wyzwalania się ludzi z ograniczoności ekonomicznej kształtowanej przez kapitalistyczny system społeczno-polityczny.
Popper uznał bowiem, że jest to system najdoskonalszy i należy go bronić wszelkimi sposobami. Ruchy sprzeciwu mają być tu rodzajem wentyla
bezpieczeństwa i pozostawać pod dyskretnym nadzorem przede wszystkim
służb specjalnych podległych rządom, którymi znów rządzi kapitał. Pozostając w tej logice, można twierdzić, że publiczne służby bezpieczeństwa
same mają organizować ruchy protestu i za ich pomocą dokonywać jedy12

13

Regina Ciereszko, „»Platońskie« korzenie ruchów społecznych. Ruch czy nie-ruch
we współczesnej socjologii ruchów społecznych”, Kultury kontestacji. Dziedzictwo
kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu, 207.
Karl Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Warszawa 1993, 43-45.
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nie takich zmian, które nie podważają systemu. Mimo często burzliwych
przebiegów współczesnych ruchów społecznych, istota życia społecznego
pozostaje bez zmian, co mogłoby potwierdzać tezy Poppera. Może jednak,
mimo wielu posiadanych słabości, system kapitalizmu z jego liberalną demokracją jako formą rządów, jest zgodnie z mniemaniem Poppera, tym najdoskonalszym, skoro trwa? Wszak wielkie rewolucje przeszłości – od francuskiej po solidarnościową – ten właśnie system w efekcie gloryfikowały.
Skutki innej wielkiej rewolucji – rosyjskiej – dość szybko, w kontekście
trwania świata, odeszły do lamusa historii.
Warto w tym kontekście zwrócić też uwagę na protest STOP ACTA,
który jednak wydawał się zaskoczeniem dla rządzących i stojących za porozumieniem ACTA grup interesów ekonomicznych. Trudno więc wnioskować, że był to rodzaj gry inspirowanej przez służby specjalne, zwłaszcza że
w efekcie protestów – ACTA odłożono ad acta. Paweł Kuczyński dowodzi14,
że protest ten należy traktować nie jako spektakl o określonym finale, a raczej jako etap długofalowego procesu zmiany społecznej, zrodzonej przez
budowę wielorakich struktur nieformalnych w Internecie oraz uzewnętrzniających je organizacji pozarządowych, których działanie było istotnym
elementem składowym protestu, wyprzedzającym demonstracje uliczne.
Taka aktywność, często niedostrzegalna, sumuje się w efekcie w przeobrażenia społeczne osiągane w sposób ewolucyjny. Im więcej osób zdecyduje
się na działanie poza systemem – w strukturach sieci nieformalnych bazujących na wertykalnej organizacji grup w Internecie – tym większa szansa zmian politycznych. „Ich podmiotem są prosumenci, producenci i konsumenci zdrowej żywności, twórcy nowych form artystycznych, obrońcy
praw marginalizowanych grup społecznych, liderzy watch dogs [sieciowa
gra komputerowa o zasięgu globalnym – K.B.], autorzy i współautorzy sieciowych audycji i publikacji. Wiele podobnych środowisk tworzy niewidoczną sieć ludzi, którzy chcą coś robić inaczej”15. Uczestnicy takiej pozasystemowej aktywności potrzebują własnej, niekontrolowanej przestrzeni.
Jest nią niewątpliwie Internet, a ten, jak już stwierdziliśmy, wymyka się
kontroli systemowej, w znacznej mierze także kontroli służb specjalnych.
Próba regulacji i kontroli tej przestrzeni przez system w postaci ACTA musiała więc wzbudzić reakcję, zwłaszcza że Internet rodził się w warunkach
swobody dostępu, pełnej konkurencji i nieskrępowanej twórczości. Protest
skierowany przeciwko umowie ACTA miał u swoich źródeł poczucie osobistego, wielowarstwowego zagrożenia – zagrożenia prywatności, zagrożenia inwigilacją oraz zagrożenia wolności wypowiedzi. Dowodził także
braku użyteczności tradycyjnie pojmowanych praw chroniących własność
14
15

Kuczyński, „Trzy spojrzenia na protest STOP ACTA”, 120.
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intelektualną. Ukazał ogromną rozbieżność interesów twórców kultury
i współczesnych jej konsumentów, jakimi są w ogromnej mierze internauci.
To jeszcze jeden element składowy pozasystemowej aktywności młodego
pokolenia, dystansującego się od establishmentu i ich regulatorów politycznego i ekonomicznego świata.

3. Kontestacja w sieci

198

Niezaprzeczalną cechą współczesności jest dążenie ludzi do uczestnictwa i posiadania podmiotowości politycznej czy – szerzej – aktywności publicznej. Nie przejawia się to jednak w tradycyjnych formach partycypacji, takich jak udział w wyborach lub przez aktywność w partiach
politycznych, związkach zawodowych czy organizacjach religijnych. Na
popularności zyskują działania bezpośrednie, przede wszystkim kontestacja i protest. Czynnikiem, który najbardziej aktywizuje ludzi do myślenia
o przyłączeniu się do działania zbiorowego, jest informacja16. Informacje zaś
najprościej upublicznić, upowszechnić i pozyskać w Internecie. Nie dziwi
więc fakt, że cechą najbardziej wyróżniającą współczesne ruchy kontestacji
i sprzeciwu społeczno-kulturowego jest rola mediów społecznościowych,
zwanych nowymi mediami. Nowymi są one już jedynie dla ludzi 50-letnich i starszych. Dla młodszych pokoleń są naturalną częścią świata i ich
osobistego życia. To właśnie Internet i możliwości budowania relacyjności,
jakie on daje, jak już wspominaliśmy, kreują oblicze współczesnych ruchów
sprzeciwu. Autonomia komunikacji jest istotą współczesnych ruchów społecznych. Pozwala na ich łatwe i szybkie powstanie. Umożliwia nawiązanie
kontaktów i mobilizację. Interaktywna i niezależna, samodzielnie konfigurowana komunikacja prowadzona w wirtualnej przestrzeni jest środowiskiem najdoskonalej realizującym warunki pozwalające na zaspokojenie
potrzeb autonomii, relacyjności i kompetencji. Kształtuje także poczucie
równości i braku podporządkowania jakimkolwiek strukturom władzy.
Wspomniany wyżej protest wobec ACTA był dowodem, jak użytkownikom Internetu trudno dostrzec, że medium to jest wszak czyjąś własnością,
a właściciel ten ma wszystkie cechy koncentracji kapitału i władzy, przynależne globalnym korporacjom. Kilkakrotnie już przekonaliśmy się o tym
w odniesieniu do Facebooka. Umyka to jednak świadomości internautów,
powołujących wirtualne organizacje, które – pozbawione hierarchiczności
– pozwalają na najbardziej demokratyczne formy uczestnictwa w szeroko
rozumianej sferze publicznej – od klasycznie zmediatyzowanej polityki do
kultury masowej włącznie. Uczestnictwo takie przyjmuje anonimową for16

Michał Nowosielski, „Ruchy społeczne w Internecie”, http://winntbg.bg.agh.edu.
pl/skrypty2/0096/167-173.pdf.
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mę zaprezentowaną w formułach No name i No logo, które towarzyszyły
protestom wobec ACTA i na Wall Street. To nie tylko slogany, ale przede
wszystkim ramy protestów. Ucieleśniały postawę bezstronności politycznej, samoograniczenia się jednostek w imię dobra zbiorowego, a ponadto
były wyrazem dystansu oraz swoistej asekuracji i nieufności wobec otaczającego świata.
Także internetowa aktywność kulturowa jest elementem anonimowego dorobku pokolenia kształtowanego przez sieć. Każda aktywność komunikacyjna człowieka, z jaką mamy do czynienia w Internecie, jest swoistym
uczestnictwem w kulturze. Dominującymi wzorcami kulturowymi dostępnymi w Internecie są wzorce kultury popularnej. Najistotniejszym ich zadaniem jest dostarczanie rozrywki i przyjemności. W tym kontekście dobrym
przykładem aktywności kontestacyjnej internautów, a zarazem składową
No name, są tzw. memy – czyli obrazkowe teksty na określone tematy,
tworzone i dystrybuowane poza oficjalnymi systemami medialnymi czy
przemysłami kultury przez anonimowych twórców. Te produkty kultury są
dorobkiem każdego i każdemu bezkosztowo dostępne. Ponieważ zgodnie
z regułami stanowionymi przez użytkowników Internetu ich autorem jest
Nikt, więc nie jest konieczne jakiekolwiek prawo chroniące własność intelektualną. Naczelnym prawem w sieci jest prawo do anonimowości, która
rozumiana jest jako dominująca składowa wolności. Ta wolność to zarazem możliwość decydowania o własnej tożsamości w sieci oraz aktywność
w sposobach poszukania rozrywki i zabawy. Protest przeciw ACTA przybierał także oblicze wyrastające z tego właśnie fenomenu. Ludzie dzielili
się memami wymierzonymi w ACTA nie tylko dlatego, że chcieli wyrazić
swój sprzeciw, ale robili to, bo aktywność ta sprawiała im przyjemność
a zarazem czuli się twórcami konsumpcji kulturowej. Upowszechniane treści były zabawne i dostarczały rozrywki. Jednocześnie nie znaczy to, że
waga kwestii, której dotyczyły memy i inne treści przeciw ACTA, była dla
uczestników nieistotna. Aktywność tę można postrzegać jako dyskusję na
ważny temat, a zarazem samo uczestnictwo w takiej dyskusji pozwalało
współtworzyć treści kultury popularnej, która już z definicji jest aktywnością przyjemną17.

4. Slaktywizm
Tak jak w przypadku ACTA, również w wielu innych kontestowanych problemach współczesności, forma uczestniczenia w proteście dla
17

Jakub Nowak, „(Nie) tylko zabawa w protest. Sprzeciw wobec ACTA jako aktywność obywatelska i uczestnictwo w kulturze popularnej”, https://www.google.
pl/?gws_rd=ssl#q=J.Nowak+(Ne)+tylko+zabawa+w+protest+&*.
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wielu osób ogranicza się do aktywności w Internecie. Bycie kontestatorem
walczącym o lepszy świat nigdy nie było łatwiejsze. Wystarczy kliknąć na
ekranie własnego komputera „Lubię to!”. Stajemy się w ten sposób automatycznie uczestnikami społeczności aktywistów, a zarazem demonstrujemy swoje „zaangażowanie” przed wirtualnymi znajomymi, kreując własny
wizerunek osoby zatroskanej i walczącej. Niewątpliwie taka internetowa
aktywność jest składową budowania kapitału społecznego, otwiera wielu
ludzi na współpracę, pozwala zaistnieć w społeczeństwie osobom wykluczonym z przestrzeni publicznej. Równie często jednak niewiele osób wykazuje się konsekwencją w działaniu, śledząc efektywność swojego zaangażowania, weryfikując, czy świat rzeczywiście się zmienił.
Aktywność kontestacyjną w Internecie James Harkin określa mianem „slaktywizm”, opisując to zjawisko następująco: „Choć słowo »slaktywizm« jest raczej niezręczną zbitką dwóch słów: slacker (wałkoń) i activism
(aktywizm), to koncepcja ta, wbrew oczekiwaniom, postuluje, że kanapowi
wojownicy mogą jakoś zmienić świat i zepsuć dobry nastrój politykom, nie
wstając nawet z krzeseł. (...) Cały problem ze slaktywizmem, który ostatecznie jest przecież lekkim, łatwym i przyjemnym sposobem uprawiania
polityki, polega na tym, że jego metody sprowadzają się w gruncie rzeczy
do nierobienia niczego”18.
Slaktywizm to zatem każda forma pasywnej i często bezcelowej aktywności w Internecie. Inicjatywami takimi jest podpisywanie petycji internetowych, uczestnictwo w modnych „ideologicznie” grupach na Facebooku,
lajkowanie ważnych społecznie postów i okazywanie przez to swojej solidarności ze sprawą lub walczącą o coś grupą, czy zmiana awatara w związku
z popieraniem jakiegoś rodzaju postaw politycznych czy społecznych. Slaktywizm to także zachowania pozasieciowe, wzmacniające wizerunkowo te
pierwsze, takie jak noszenie koszulek, bransoletek czy kotylionów promujących jakąś akcję społeczną. Istotą slaktywizmu jest ograniczanie swojego
zaangażowania jedynie do wspomnianych zachowań, a więc nieangażowanie się w daną sprawę poza wirtualną i symboliczną rzeczywistością.
W wielu ocenach eksperckich slaktywiści są lekceważeni. W opinii
Marty du Vall19 jest to jednak błąd, bowiem właśnie dzięki nim współczesne ruchy protestu mają szansę stać się zjawiskami masowymi. Niewątpliwie jest w tym wiele racji. Protesty mogą stać się masowymi zjawiskami
i stają się, ale czy dzięki lajkom na Facebooku staną się skutecznym narzędziem zmiany i rozwoju?
18
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James Harkin, „Trendologia. Niezbędny przewodnik po przełomowych ideach”,
cyt: za: Natalia Ćwik, „Kanapowi aktywiści”, http://www.proto.pl/PR/Pdf/kanapkowi_aktywisci.pdf
du Vall, „Protest i zmiana w erze nowych mediów”, 202.

Wartości kontestacji w dobie Internetu
***
Współczesne ruchy protestu i kontestacji są w przeważającej mierze
zjawiskiem kulturowym i nie wpływają na przemiany polityczno-ekonomiczne systemu poszczególnych państw czy świata w ogóle. Nie są to
wydarzenia o rewolucyjnym charakterze, a bardziej zjawiska sumujące się
w proces ewolucyjnego przeobrażania sposobu myślenia ludzi o rzeczywistości społecznej, gospodarczej, politycznej, ekologicznej czy kulturowej,
i własnym w niej życiu. W efekcie prostoty i braku barier w upowszechnianiu się informacji kreującej ruch sprzeciwu przez sieć internetową, protesty
współczesne angażują znaczne grupy ludzi i to w wymiarze globalnym.
Wydaje się jednak, że braku dostrzegalnych efektów współczesnych ruchów
społecznych nie należy upatrywać w ich wirtualności czy nawet w sterowalności zewnętrznej, sugerowanej przywoływanymi wcześniej myślami
Poppera, a raczej w braku nowych, atrakcyjnych idei oraz w światowym
kryzysie przywództwa. Wspomniana wyżej linia kulturowo-politycznego
konfliktu pozwala wybierać między relatywizmem a fundamentalizmem.
Ogromnie to zubaża obszar autonomii – swobody dokonywanych wyborów. Ponadto efemeryczna forma organizacyjna ruchów kształtowanych
na bazie sieci wirtualnej, kreująca wprawdzie najbardziej demokratyczne
a zarazem masowe struktury działania i uczestnictwa, nie jest w stanie wyłonić sprawnego przywództwa, którego w konsekwentnej walce o zmianę
nie zastąpi, skądinąd istotna, mądrość tłumu ukryta pod maską Fawkesa.
Aktywność w Internecie jest prosta, dostępna i niemal bezkosztowa.
Uczestniczyć w niej mogą wszyscy. Z tego rodzą się opinie o upadku „kultury profesjonalistów”, a narodzinach „kultury amatorów”, ocenianej niejednoznacznie jako groźny symptom nowego świata, pozbawionego wiarygodnych i wykształconych autorytetów. Grupa, społeczność i efekt jej
wewnętrznych interakcji komunikacyjnych, osiągnięte konsensusy są istotniejsze od zdania jakichkolwiek autorytetów świata zewnętrznego. Wprawdzie komunikowanie się w Internecie tworzy horyzontalną, demokratyczną
strukturę sieciową, będącą źródłem dziejącej się codzienności, zrywającej
z tradycyjną przewagą w tym procesie władzy politycznej i ekonomicznej,
to jednak nie wykracza poza ramy określone przez samych uczestników
i ich kompetencje. Można powiedzieć, że buntu brakuje u jego źródeł. Budowanie grup społecznych, wspólnot interesów czy zainteresowań, nie jest
efektem istnienia mediów społecznościowych. Ludzie od zawsze łączyli się
w społeczności, odczuwali silną potrzebę przynależności do grupy. Serwisy społecznościowe jedynie odpowiedziały na tę potrzebę, czyniąc jej
realizację bezproblemową i niemal powszechną. Prostota w realizacji potrzeb zazwyczaj deprecjonuje jednak samą potrzebę i komplikuje poziom
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oczekiwań względem niej samej. Społeczne grupy tematyczne, oparte na
dobrowolności przynależenia do nich, charakteryzują się w efekcie homogenicznością, która w zasadzie nie dopuszcza dyskusji o odmienności.
Wprawdzie uczestnicy grup nie ograniczają swej przynależności do jednej
grupy, uczestnicząc jednocześnie w wielu środowiskach, jednak, zazwyczaj, każde z nich zamyka się w swoim świecie i przez to minimalizuje społeczną przestrzeń dialogu, wymiany myśli, konfrontacji poglądów, a przez
to rodzenie się nowych pomysłów. Jeśli następuje konfrontacja, to zbyt często przybiera postać hejtu, a nie rzeczowej dyskusji i szacunku dla partnera
dialogu. To tylko hipoteza próbująca wyjaśnić małą efektywność i efemeryczność wielu protestów realizowanych w sieci, o tyle jednak istotna, że
wskazująca na niwelowanie w poważnym stopniu możliwości rodzenia się
niekonwencjonalnych, rewolucyjnych idei. A, jak już wspomnieliśmy, podstawową słabością współczesnych ruchów społecznych jest właśnie brak
nowych, wzniosłych i pobudzających wyobraźnię idei oraz towarzyszący
temu kryzys przywództwa.
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Wartości kontestacji w dobie Internetu
S t re s zc zen ie
Rozwój i dokonanie się społecznej zmiany możliwe są pod warunkiem dostępności
trzech istotnych potrzeb psychologicznych człowieka: potrzeby autonomii – pozwalającej czuć, że to, co robimy, robimy z własnej woli, że jesteśmy źródłem i podmiotem
działania; potrzeby relacyjności, którą jest tworzenie związków i poczucie, że stanowimy część większej całości niż ta, którą sami jesteśmy; wreszcie potrzeby kompetencji, czyli możliwość demonstrowania swoich umiejętności w czasie, pozwalające
czuć się kreatorem zmian. Wszelkie rewolucje i kontestacje w historii ludzkości dokonywały się właśnie w wyniku walki o te potrzeby, urzeczywistniane przez pojęcie
wolności. Noblista w dziedzinie ekonomii – Amartya Sen – dowodzi wprost, że rozwój
to właśnie poszerzanie obszarów wolności człowieka.
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Także współczesne kontestacje – Ruch Oburzonych, Occupy Wall Street czy Stop
ACTA – stanowią element walki o wolność, a przez nią możliwość urzeczywistniania
psychologicznych potrzeb człowieka. Jednak odmiennie od historycznych protestów
opierających się na działaniach masowych organizacji politycznych, współczesne kontestacje dzieją się przede wszystkim w Internecie, a ich siłę napędowa stanowią tzw.
slaktywiści.
Jak przebiegają te procesy, jak działają współcześni kontestatorzy, kim są slaktywiści i jakie efekty przynoszą współczesne protesty – o tym traktuje niniejszy artykuł.

Słowa kluczowe: kontestacja w Internecie, protest, slaktywizm, wolność, relacyjność

The value of contesting in the Internet age
S umm ar y
204

Development and realisation of social change are subject to the availability of three
essential psychological needs of the human being: the need for autonomy – allowing us
to feel that what we do, we do by our own will, that we are the source and the subject
of action; the need for relativity, which is the creation of relationships and the sense
that we are part of a larger whole than the one we ourselves are; lastly, the need for
competence, i.e. the ability to demonstrate one’s skills over time, allowing one to feel
the creator of change. All revolutions and controversies in human history have been
precipitated by the struggle for these needs, realised by the notion of freedom.
The Nobel Prize in Economics winner – Amartya Sen demonstrates directly that
development is the expansion of areas of human freedom.
Also contemporary contests – Ruch Oburzonych, Occupy Wall Street and Stop
ACTA are part of the fight for freedom, and through it the opportunity to fulfil the
psychological needs of the human being. However, unlike historical protests based on
the activities of mass political organisations, modern contesting takes place primarily
in the Internet, and its driving force are the so-called. slacktivists.
How are these processes running, who are the contenders, who are the slacktivists,
and what are the effects of modern protests – these are the question the article will
attempt to aswer.

Keywords: Internet contesting, protest, slacktivism, freedom, relativity

Omówienia i recenzje
Józef Kulisz SJ, Wiara i kultura miejscem nadziei zbawienia
Wydawnictwo RHETOS, Warszawa 2016, ss. 203.
Prezentowana książka prof. J. Kulisza SJ wchodzi w skład tryptyku
poświęconego rozważaniom na temat wiary i kultury widzianych i ujmowanych przez niego jako miejsce współczesnej apologii chrześcijaństwa
(Wiara i kultura miejscem współczesnej apologii chrześcijaństwa, Warszawa 2016) oraz sporu o człowieka (Wiara i kultura miejscem sporu o człowieka, Warszawa 2015). Tym razem autor stawia sobie za cel ukazanie tego,
co chrześcijańska nadzieja na zbawienie wnosi do szeroko pojętej kultury
i jakie niesie ona ze sobą przesłanie dla żyjącego dzisiaj człowieka. Celem
tej książki jest także, jak pisze o tym J. Kulisz, apologia chrześcijaństwa
oraz podjęcie dialogu „w duchu Teilharda de Chardin z humanizmem antropologicznym” (s. 8-9). Dialog ten przeradza się jednocześnie w spór dotyczący rozumienia człowieka i religii.
Dlatego w pierwszej części, zatytułowanej Z historii zagubionej nadziei zbawienia, autor przedstawia i omawia rozwój, aż po czasy współczesne, nowożytnej refleksji poświęconej kwestii rozumienia człowieka, a tym
samym zmierzającej do udzielenia odpowiedzi na pytanie o to, kim jest
człowiek i jakie jest jego miejsce w świecie. W związku z tym J. Kulisz
skupia się na analizie koncepcji osoby i jej rozumienia u takich myślicieli,
jak: Kartezjusz, Spinoza, Leibniz, Kant, Comte, Feuerbach, Marks. Szczególną uwagę poświęca twórczości E. Fromma ze względu na to, że „uważa
się za rodzaj przewodnika dla niewierzących po trudnych sprawach współczesnego świata” (s. 21). Jak również z tego powodu, że zaproponowane
przez niego wyjaśnienie tajemnicy człowieka odwołuje się w dużej mierze
do przemyśleń wspomnianych filozofów, przy czym wzbogaca je o treści
właściwe dla ateizmu humanistycznego. Fromm jako wyznawca monizmu
materialistycznego, jak wykazuje to J. Kulisz, dochodzi ostatecznie do
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wniosku, że człowiek to nic innego, jak tylko „przypadek, wybryk natury, anomalia w świecie zwierzęcym” (s. 189). Niemiecki myśliciel ma poza
tym odwagę, by „ukazać ludzkości, stojącej na rozdrożu swych wyborów,
Jedynego Człowieka jako sens zmagań ludzkiej egzystencji” (s. 50) i jako
Symbol zarówno nowej jedności poszukiwanej przez człowieka, jak i pełnego człowieczeństwa. Symbol ten pozostaje jednak wyłącznie symbolem
wirtualnym, tj. niemożliwym do zrealizowania i nieniosącym nadziei na
zbawienie człowieka, przez co nie rozwiązuje on w rzeczywistości tajemnicy ludzkiej egzystencji.
Przedstawionemu rozumieniu człowieka, którego korzeniem był
agnostycyzm i humanizm ateistyczny, J. Kulisz przeciwstawia rozumienie
człowieka zaproponowane przez Teilharda de Chardin, który widzi go jako
szczyt ewolucyjnego rozwoju życia, czego wyrazem i potwierdzeniem jest
samoświadomość człowieka. Historia życia jest bowiem pojmowana przez
francuskiego badacza jako proces, którego istota polega na przechodzeniu
od nieświadomości do świadomości. Proces ten prowadzi zatem do pojawienia się pierwiastka osobowego, tj. fenomenu ducha, który wyznacza
„początek nowej ery w historii Ziemi” (s. 60). Cechą charakterystyczną
tego procesu jest to, że jest on nieodwracalny, otwarty na przyszłość i scalający. Tym zaś, co wyjaśnia ten proces, ukazuje, jaki jest jego cel i do czego
on zmierza, jest religia.
Zagadnieniu religii poświęcona jest druga część prezentowanej książki zatytułowana Człowiek i religia – kontrowersje. Tym, co interesuje
w niej J. Kulisza, to przede wszystkim kwestia rozumienia religii w znaczeniu podmiotowym, ponieważ rozumienie to stało się „w ciągu ostatnich
trzech wieków, począwszy od XVII w. aż do naszych dni, przedmiotem
zagorzałych sporów” (s. 77). Istota tego sporu dotyczy postawy religijnej
człowieka, jak i genezy religii. Problemem tym zajmuje się filozofia religii,
która proponowane przez siebie rozumienie religii w dużej mierze opiera na
dziewiętnastowiecznej filozofii. W zaproponowanym przez filozofię religii
tłumaczeniu kwestii powstania religii można, zdaniem J. Kulisza, wyróżnić następujące cztery podstawowe wyjaśnienia: racjonalistyczne, moralne,
antropologiczne i socjologiczne. Mają one, jego zdaniem, charakter redukcjonistyczny i „nie wyjaśniają do końca ludzkiej egzystencji – religii w rozumieniu podmiotowym” (s. 92). Człowiek bowiem, jako istota racjonalna,
poszukuje sensu swojego istnienia, który wykraczałby poza doczesność
i domaga się racji, która usprawiedliwiałaby jego egzystencję i umożliwiała
mu zrozumienie siebie samego i swojej tajemnicy. Wspomnianą potrzebę
sensu J. Kulisz, za Teilhardem de Chardin, nazywa religią w sensie podmiotowym. Zwraca jednocześnie uwagę na to, że rozwiązanie tajemnicy
człowieka w jego najgłębszym wymiarze, tj. wymiarze metafizycznym,
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wymaga rozwiązań o charakterze nieodwracalnym, powszechnym i zachowującym na zawsze osobę ludzką, czyli dającym człowiekowi nadzieję na
nieśmiertelność. Rozwiązanie tego typu przynosi jedynie chrześcijaństwo,
ponieważ w odróżnieniu od innych religii, które wyrastają „z doświadczeń
i przemyśleń, stanowiących skarbnicę ludzkiej mądrości i religijności, które
człowiek poszukujący prawdy wypracował” (s. 111), pochodzi ono z objawienia Bożego, które jest darem i słowem Boga skierowanym do człowieka.
Jest samoobjawieniem się Boga, które jest jednocześnie odsłonięciem najgłębszej prawdy o człowieku i jego przeznaczeniu.
Dlatego w kolejnym rozdziale omawianej części autor wskazuje na
kryteria, które pozwalają uznać prawdziwość danej religii. Takim kryterium jest, według niego, możliwość spełnienia się osoby, tj. zachowanie
jej tożsamości osobowej i powołanie jej do wspólnoty, która „w niej osiąga
swą pełnię, przezwyciężając skandal śmierci” (s. 103). Religia taka musi
poza tym „ukazać się w realiach ludzkich zamysłem Bożym w zamysłach
ludzkich” (s. 104). Wspomniane kryterium staje się dla J. Kulisza punktem
odniesienia do oceny innych religii, takich jak: hinduizm, buddyzm, konfucjonizm i islam, jak i panteizmów humanistycznych. Żadna z wymienionych religii Wschodu, jak i współczesnych ideologii zachodnich, nie jest
w stanie, zdaniem autora, który powołuje się na Teilharda de Chardin, „podjąć się budowania wspólnoty, w której jednostka osiągnie swą pełnię osobową, dając jej jednocześnie gwarancję przezwyciężenia skandalu śmierci
kosmicznej” (s. 110). Jednocześnie dodaje on, za Teilhardem, że jedynie
w mistyce Zachodu, będącej owocem chrystianizmu i nowego humanizmu,
kryje się nowy zaczyn mistyki popychającej ludzkość ku jedności. Droga
ta jest jednak drogą niełatwą, ponieważ wymaga nieustannego wysiłku polegającego na wychodzeniu i przekraczaniu egoizmu, do czego potrzeba
czegoś więcej aniżeli tylko poleganie na samym wysiłku i zapobiegliwości
człowieka. Potrzeba mocy pochodzącej z religii i, co więcej, pochodzącej
od Boga, który jest „transcendentnym punktem przyciągania, zbieżności
i nieodwracalnego scalania” (s. 116). Jednoczenie to musi jednocześnie odbywać się „nie w oderwaniu od świata, lecz pośród niego – w nim” (tamże).
Transcendentnym punktem przyciągania wszystkiego jest Bóg Jezusa
Chrystusa, który stając się człowiekiem, przemienia od wewnątrz człowieka, a wraz z nim świat i materię, i przynosi ludzkości dar nieśmiertelności,
przezwyciężając śmierć, czego potwierdzeniem jest zmartwychwstanie Jezusa. Wydarzenie to odsłania prawdę na temat przeznaczenia człowieka
i „staje się początkiem nowej jedności – wspólnoty z Bogiem i jedności
całego rodzaju ludzkiego” (s. 133). Odtąd chrześcijaństwo, które zrodziło
się z doświadczenia mocy Zmartwychwstałego, „niesie nadzieję wyprowadzenia z egoizmu i wzbudza radykalną postawę oddania drugiemu” (s. 116).
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Świadczy i wprowadza w życie miłość, która jest zasadą jednoczącą ludzi.
Jest „miejscem, w którym Bóg w miłości i przez miłość objawia się ludzkości jako Ojciec” (s. 133). Staje się „płomieniem ludzkiego wysiłku i religią
postępu” (s. 135).
W tym miejscu warto zauważyć, że Teilhard de Chardin, mówiąc
o chrześcijaństwie, ma na myśli, jak podkreśla to J. Kulisz, chrześcijaństwo
w ogólności, w sposób zaś szczególny Kościół katolicki. Dlatego w dalszej
części autor omawianej książki prezentuje obraz Kościoła wypracowany
przez francuskiego jezuitę i wykazuje, że znalazł on swoje dopełnienie
w nauczaniu II Soboru Watykańskiego, który mówi o Kościele jako Ludzie
Bożym zjednoczonym jednością Ojca i Syna i powołanym do tego, by być
w Chrystusie „jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego” (KK 1).
Tym zaś, co jednoczy, jest, jak zostało to powiedziane, miłość. Miłość Ojca do ludzi, która została objawiona i urzeczywistniona przez Jego
Syna, Jezusa Chrystusa. Potwierdzeniem tego jest krzyż Jezusa, który jest
znakiem całkowitego oddania się Jezusa dla nas, z którego rodzi się nasza
postawa bycia dla innych. To oddanie się Jezusa człowiekowi znajduje swoje przedłużenie i uobecnienie w Eucharystii, która jest Chlebem życia dającym moc wychodzenia z egoizmu i rzeczywistością tworzącą nową wspólnotę ludzi zjednoczonych przez miłość. Wskazuje na to także pozostawione
przez Jezusa swoim uczniom przykazanie miłości, które jest „znakiem nowej, twórczej i jednoczącej ludzkość energii – miłość Ojca, której wyrazem
jest Jego osoba” (s. 154), jak i gest umycia nóg apostołom przez Jezusa,
który objawia prawdę na temat sensu ludzkiej egzystencji, a mianowicie,
że sensem tym jest bycie całkowicie w służbie dla innych. Dlatego można
powiedzieć, że Jezus jako pierwszy w historii wynalazł i przekazał miłość
jako siłę społeczną (por. s. 157).
W związku z tym, jednym z wyzwań a zarazem zadań, jakie stoją
przed Kościołem dzisiaj, jest, zdaniem J. Kulisza, poszukiwanie i ukazywanie przez Kościół „nowego wymiaru »nowego przykazania miłości«,
mądrego jej praktykowania w tworzeniu sprawiedliwych i dobrych struktur
społecznych, w których człowiek pozna swoje powołanie w służbie innym
i drogę jego realizacji” (s. 158). Jest nim również troska o ewangelizowanie
kultury, by w ten sposób chrześcijaństwo i Kościół stawały się tymi rzeczywistościami, które nie znajdują się na zewnątrz tego wszystkiego, co
stanowi kulturę, lecz od wewnątrz ją oczyszczały, przenikały, kształtowały
i prowadziły do jej ostatecznego celu (por. s. 174). Innym jeszcze zadaniem
jest umiejętne „określenie – pod kątem bytowym i pod względem oddziaływania – relacji między Chrystusem a wszechświatem” (s. 176).
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Prezentowana książka podejmuje refleksję nad jedną z istotnych kwestii zarysowanych na II Soborze Watykańskim, a mianowicie nad kwestią
dotyczącą postępu ludzkiego i tego, co przyczynia się do jednoczenia rodzaju ludzkiego, które to jednoczenie postrzegane jest przez Sobór jako
jeden ze znaków czasu charakteryzujących współczesność. Jednoczenie
to jest, jak wykazuje to J. Kulisz, procesem, w którym szczególną misję
ma do spełnienia Kościół, będący znakiem, narzędziem, zalążkiem i zaczynem królestwa Bożego w świecie. Królestwo to ukazuje i jednocześnie
wyznacza kierunek i cel, ku któremu zmierza człowiek, jako jednostka
i wspólnota, a wraz z nim całe stworzenie. Co więcej, królestwo to wnosi
za pośrednictwem Kościoła w życie jednostkowe i społeczne prawdziwą
moc jednoczącą, której źródłem jest miłość Boga objawiona i zrealizowana przez Jezusa Chrystusa. Miłość ta jest prawdziwą mocą przemieniającą
i jednoczącą a zarazem dającą człowiekowi siłę do wychodzenia z egoizmu
i przekraczania barier zarówno indywidualnych, jak i narodowych. Umożliwia budowanie autentycznej wspólnoty ludzkiej, którą łączą więzy braterstwa i to, że wszyscy są dziećmi Bożymi mającymi jednego i tego samego
Ojca w niebie. Wspomniana miłość, której punktem szczytowym jest krzyż
Jezusa, będący znakiem Jego oddania się za wszystkich ludzi, odsłania
także najgłębszy sens istnienia człowieka, którym jest służba i bycie dla
innych. Potwierdzeniem tego, jak i mocy zbawczej Jezusa jest Jego zmartwychwstanie, które jest zwycięstwem nad śmiercią, przez co ukazuje ono
ostateczny cel życia i przeznaczenia człowieka a tym samym wyjaśnia jego
najgłębszą tajemnicę. Zaprasza jednocześnie i motywuje ludzi do angażowania się na rzecz przekształcania świata w kierunku wyznaczonym przez
królestwo Boże i opartym na wartościach właściwych dla tegoż królestwa
takich, jak prawda, sprawiedliwość, miłość, pokój, poszanowanie życia
i godności każdego człowieka. Nowością zatem, jaką chrześcijaństwo wnosi od początku swojego istnienia i wciela w różne kultury aż po dzień dzisiejszy jest, zdaniem J. Kulisza, nadzieja na zbawienie. Przy czym nadzieja
ta nie dotyczy tylko życia przyszłego, lecz jest nadzieją, która wydarza się
i jest już obecna w świecie i pośród tego świata za pośrednictwem wspólnoty Kościoła, w którym i przez którego uobecnia się tajemnica zbawienia
a wraz z nią dokonuje się jednoczenie ludzi z Bogiem i między sobą.
Dariusz Gardocki SJ
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Publikacja stanowi obszerną, złożoną z 13 artykułów pracę zbiorową.
Jej tytuł był pierwotnie hasłem obchodów 70-lecia obecności i pracy duszpasterskiej jezuitów przy kościele akademickim Ducha Świętego w Toruniu. Jubileusz trwał od 21 do 24 maja 2015 r. Jednym z jego mocnych
punktów była konferencja naukowa w Instytucie Historii i Archiwistyki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Referaty wygłoszone podczas konferencji zostały ocalone od zapomnienia za sprawą redaktorów – o. Krzysztofa Dorosza SJ i Waldemara Rozynkowskiego – w postaci recenzowanej
publikacji wydanej w 2016 r. nakładem Księży Jezuitów w Toruniu.
Podtytuł sugeruje, że bohaterami książki są jezuici w Toruniu w latach 1945-2015, jednak lektura skłania do postawienia tezy, że jej głównym
bohaterem jest Duch Święty działający w czasie, czyli w historii Duszpasterstwa Akademickiego, dziejach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz
posłudze ojców jezuitów. „Specjalnością” Ducha Świętego jest nie widzialność jego działania, lecz skutki, które wywołuje. Zgłębiając kolejne artykuły książki, odnajdujemy w niej duszpasterzy akademickich, pracowników
naukowych, studentów, których postawy, działania – często w sytuacjach
kryzysowych wydawałoby się bez wyjścia – zwieńczone są świadectwem
działania Ducha Świętego. Spotykamy bowiem ludzi odważnych, podejmujących śmiałe decyzje, broniących wartości, ufnych, doskonalących relacje z Bogiem i bliźnimi. Od czasów powojennych do początku lat dziewięćdziesiątych XX w. ich życie duchowe, naukowe, studenckie działo
się w niekomfortowej rzeczywistości. Jezuici, powracający do Torunia
w 1945 r., byli właściwie bezdomni. Organizując nową placówkę, zuchwale
patrzyli w stronę świątyni, o którą zabiegała również parafia ewangelicka. Studenci byli ludźmi w różnym wieku, w których marzenia wkroczyła II wojna światowa. Mimo to, tuż po jej zakończeniu, z nadzieją podjęli
naukę. W powojennym Toruniu, pod bacznym okiem czerwonoarmistów
tworzyły się zręby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W kolejnych latach
wobec toruńskich jezuitów i ich duszpasterstwa aparat bezpieczeństwa
stosował dotkliwe środki zastraszenia i metody dezorganizowania. Mimo
tego, duszpasterstwo akademickie, niczym okręt sterowany przez ojców
jezuitów, płynęło przez burzliwe powojenne dekady, by szczęśliwie dobić
do współczesności. O sile oddziaływania tego ośrodka duszpasterskiego
świadczą biogramy jego wychowanków.
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Publikacja jest interesującą pozycją naukową, ale czyta się ją jak kryminał, w którym główny bohater wymyka się i kluczy, mimo że obrazy
i liczne tropy na niego wskazują. Pierwszy tekst, autorstwa o. Andrzeja
Biesia SJ, to obraz dezintegracji polskich prowincji Towarzystwa Jezusowego po wybuchu II wojny światowej. Liczne przykłady i dane statystyczne, bogato przywoływana literatura przedmiotu, świadczą o skali, z jaką
wojenna zawierucha zatrzymała dynamiczny rozwój prowincji. Zatrzymała oficjalnie, gdyż nie ustała aktywność i misja Towarzystwa Jezusowego. Obok duszpasterstwa angażowano się w pomoc prześladowanym
i potrzebującym, współpracowano z podziemiem niepodległościowym,
nieformalnie kontynuowano pracę formacyjną i edukacyjną. Konspiracyjnie działała sieć ośrodków studiów teologicznych w Krakowie, Wilnie,
Lwowie, Nowym Sączu, Starej Wsi, Warszawie i Otwocku. Żniwo wojenne
to liczne straty osobowe – zginęło 253 z 844 jezuitów polskich. Historia
różnorodnych form Odbudowy struktur Towarzystwa Jezusowego w granicach państwa polskiego po II wojnie światowej zajmuje najobszerniejszą
część artykułu. Przytoczone przez autora fakty historyczne dowodzą heroiczności i przedsiębiorczości ojców, działających początkowo w warunkach
narastających represji, które od 1947 r. przyjęły formę utrudnień, szykan
administracyjnych, aż po eliminację z życia publicznego.
O jezuitach działających w Toruniu w latach 1945-1955 napisał Witold
Konopka. Opierając się na materiałach Archiwum Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego, Instytutu Pamięci Narodowej,
Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie, publikacjach naukowych i popularnonaukowych, naszkicował powojenną rzeczywistość Torunia. Autor
przedstawia starania o pozyskanie świątyni i narastający konflikt z ewangelikami. Na kartach artykułu śledzimy ewolucję kształtowania się relacji
jezuitów z władzami miejskimi i wojewódzkimi w pierwszym powojennym dziesięcioleciu. Jednak początkowy brak ingerencji ze strony władz
komunistycznych z czasem zmienił się w dotkliwe represje. Nie obyło się
bez konfliktu także z duchowieństwem diecezjalnym. Witold Konopka cytuje skargę, z której wynika, że metody duszpasterskie uczniów Ignacego
Loyoli „odbierały” wiernych sąsiednim parafiom. Fakt ten, paradoksalnie,
potwierdza skuteczność duszpasterstwa czerpiącego z duchowości ignacjańskiej.
Wojciech Sławiński skupia się na momencie Objęcia przez jezuitów
kościoła byłej parafii staromiejskiej Kościoła ewangelicko-unijnego w Toruniu w 1945 r. Autor z detektywistycznym zacięciem śledzi obieg pism
urzędowych i jego konsekwencje w postaci nieuchronnie zapadających
decyzji. Otrzymujemy rzetelny, chronologiczny zapis okoliczności objęcia
świątyni i domu zakonnego przez ojców jezuitów. Wyjaśnienie terminolo-
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gii prawnej rzuca światło na znaczenie decyzji administracji państwowej
oraz porządkuje emocje, jakie towarzyszą czytelnikowi oczekującemu finału całej sprawy. A na finał przyszło czekać praktycznie do lat dziewięćdziesiątych XX w., co autor obficie komentuje, przywołując literaturę i dokumenty w licznych przypisach.
Wraz z Michałem Białkowskim pochylamy się nad materiałami Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie, aby zidentyfikować kapłanów z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, którym powierzono rolę
duszpasterzy akademickich. Zaletą tekstu są przypisy zawierające ich biogramy. Ważnym elementem artykułu jest ustalenie momentu, w którym
rolę duszpasterzy akademickich przejęli ojcowie jezuici. Na podstawie korespondencji, pism wymienianych między duszpasterzami a przełożonymi
odkrywamy trudności i problemy, z jakimi mierzyli się ks. Franciszek Jank
i ks. Witold Pietkun. Ich egzemplifikacją jest zdanie autorstwa ks. Pietkuna, że „duszpasterz akademicki to kapłan, który ma obowiązki, a nie ma
przywilejów”. Organizowane przez kolejnych duszpasterzy: ks. Zygfryda
Kowalskiego i ks. Stanisława Ringwelskiego Studium Wiedzy Religijnej
stało się solą w oku aktywu PZPR, ściągając na księży i studentów opinię
„elementu najbardziej obcego i wrogiego”.
Jedną z pierwszych uczestniczek powojennego duszpasterstwa akademickiego jest Cecylia Łubieńska-Iwaniszewska. Jej artykuł to malarskie,
operujące żywymi obrazami wspomnienie początków tego duszpasterstwa
w topografii ówczesnego Torunia. Przywołane zostają nazwiska kolejnych
duszpasterzy, styl pracy formacyjnej, rodzaje stowarzyszeń. Swoiste fotografie pamięci przykuwają uwagę niezwykłą aktywnością powojennej społeczności. Działały: Apostolstwo Modlitwy, Iuventus Christiana, Caritas,
chór, Sodalicje Mariańskie stanowe: pań, nauczycielska, panien, chłopców,
akademiczek, akademików. Kwestujący studenci zebrali fundusze na istniejącą po dziś dzień balustradę komunijną. Artykuł jest pełen przykładów
ich wrażliwości i aktywności.
Z kolei o konkretnych przykładach Prób rozbicia środowiska toruńskich jezuitów przez organy bezpieczeństwa i administrację państwową pisze Przemysław Ruchlewski. W ich genezę najlepiej wprowadzają umieszczone przed artykułem cytaty pochodzące z Archiwum Akt Nowych
w Warszawie oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Konsekwencją przekonania bezpieki o ogromnej sile oddziaływania jezuitów są przytaczane
przez autora dokumenty świadczące o inwigilacji, tworzeniu agentury,
budowaniu spraw operacyjnych, represyjnej polityce władz państwowych.
Paradoksalnie, im więcej pojawia się przykładów bezpardonowych działań
bezpieki, tym bardziej rośnie rola ojców jezuitów w środowisku akademic-
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kim a później również opozycyjnym. Niebagatelny jest fakt, że przez kilkadziesiąt lat nie dali się rozpracować bezpiece.
Szczególnie „zasłużonym” w ściąganiu na siebie uwagi bezpieki był
Ojciec Longin Szymczukiewicz – duszpasterz na trudne czasy. O jego programowym nękaniu napisała Izabela Mazanowska, kontrastując niejako
życiorys tego marzącego o kapłaństwie człowieka z działaniami władz
komunistycznych, które robiły wszystko, by mu to powołanie utrudnić.
Lista „przestępstw” o. Longina (którą autorka odnalazła w Archiwum
IPN Oddział w Gdańsku Delegatura w Bydgoszczy) jest długa. Są w niej
m.in. głoszenie nauk misyjnych, rekolekcje, procesja Bożego Ciała, wizyty
duszpasterskie w domach studenckich, udostępnianie biblioteki zakonnej,
wyjazdy na pielgrzymki, nabożeństwa inaugurujące nowy rok akademicki. Te i inne „wykroczenia” stały się podstawą wielokrotnie wymierzanych
kar grzywny przez kolegia karno-administracyjne. W otoczeniu ojca krążyło jedenastu tajnych współpracowników, a w jego pokoju zainstalowano
podsłuch. Mimo to autorka wydaje się sugerować, że uciążliwość działania
bezpieki nie robiła na ojcu większego wrażenia.
W kolejnym artykule Michał Białkowski przygląda się Duszpasterstwu Akademickiemu Jezuitów w czasach o. Władysława Wołoszyna. Początkowo przywołuje literaturę opisującą duszpasterstwo za czasów o. Wołoszyna, a następnie, z wyraźnie hagiograficznym zacięciem, zarysowuje
jego portret. Narratorem wielu wspomnień jest o. Władysław. Przykłady inwigilacji duchownego kontrastują z jego niespożytą siłą, aktywnością i zaangażowaniem. Autor przywołuje założenia programowe Wołoszynowego
duszpasterstwa, kreśli szczegółowy opis struktury duszpasterstwa akademickiego i konkretnych aktywności. W tej części zamieszczono imponujący
spis wykładów, konferencji, z nazwiskami prelegentów wyznaczającymi po
dziś dzień kierunki myśli filozoficznej, teologicznej, specjalistów w dziedzinie historii, znajomości kultury i społeczeństwa, czyniącymi z duszpasterstwa jezuickiego „Akademię wolności”. Artykuł kończy postawiona
przez Michała Białkowskiego teza o elitotwórczej funkcji duszpasterstwa
o. Wołoszyna, wpisująca się w ewangeliczne „po owocach ich poznacie”.
Co więcej, konkretne postaci zasługują na odrębne publikacje.
Artykuł Kazimierza Maliszewskiego o Roli i znaczeniu działalności
Duszpasterstwa Akademickiego Jezuitów w środowisku uniwersyteckim
Torunia w latach 1963-1988 napisany został z pozycji uczestnika duszpasterstwa. Profesorowi zawdzięczamy, poza rysem historycznym, charakterystykę filozofii duszpasterskiej o. Wołoszyna oraz cytaty, których mocny
ładunek emocjonalny wskazuje, jak silnie oddziaływał na studentów. Opis
płaszczyzny, na której realizowany był program duszpasterstwa akademickiego, zawiera wyraźne spojrzenie z perspektywy uczestnika, co stanowi
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walor artykułu. Portret duszpasterstwa skreślony przez autora skłania do
wniosku, że o. Władysław był „pracownikiem kultury”, a duszpasterstwo
pod jego wodzą było siódmym wydziałem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, dzięki któremu studenci odzyskiwali duszę.
O Grupach i wspólnotach działających w ramach duszpasterstwa
akademickiego w latach osiemdziesiątych pisze Waldemar Rozynkowski.
Lata te są początkiem duszpasterstwa grupowego, odchodzącego od utrwalonego wcześniej duszpasterstwa wykładowego. Autor rysuje proces zmian
charakteru duszpasterstwa, od stanowego w latach czterdziestych XX w.,
przez wykładowe, programowane przez o. Wołoszyna, po skonkretyzowane grupy, których zaistnienie w duszpasterstwie akademickim przynoszą
lata osiemdziesiąte XX w. i swobodny rozwój ruchów katolików świeckich.
I tak Ruch Światło-Życie w duszpasterstwie to grunt, na którym odnalazły
się nowe roczniki studentów, dotychczasowi oazowicze licealni. Lekturę
tego rozdziału polecam szczególnie ze względu na osobiste świadectwo
autora, członka wspólnoty „Posłanie”, funkcjonującej w ramach Odnowy
w Duchu Świętym, której założycielem w Toruniu był o. Józef Kozłowski SJ. Trzecia opisana społeczność to Wspólnota Życia Chrześcijańskiego,
w której znaleźli miejsce słuchacze wyrośli na duszpasterstwie wykładowym ojca Wołoszyna, często mocno zaangażowani politycznie.
Kolejne dwa teksty to wyraźne przykłady bezpośrednich Działań ojców jezuitów w Toruniu wspierających opór społeczny przeciwko systemowi komunistycznemu w latach 1980–1989 na tle sytuacji na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika. Autorem pierwszego jest Wojciech Polak, drugiego
– o charakterze źródłowym – Waldemar Rozynkowski. Tematem narracji
historycznej są burzliwe wydarzenia po „karnawale” „Solidarności”, przez
stan wojenny, zajścia z 3 na 4 maja 1982 r. w Toruniu , śmierć ks. Jerzego
Popiełuszko, aż po wybory 4 czerwca 1989 r. Artykuł kipi od przykładów
działań opozycyjnych na UMK i bezskutecznych prób podejmowanych
przez SB w celu udaremnienia stworzenia niezależnych struktur samorządu studenckiego, działań podziemnej „Solidarności” i struktur poziomych
PZPR. Z lektury jasno wynika, że inspiratorzy działań antysystemowych
znajdowali oparcie duchowe i lokalowe u ojców jezuitów. Uczestnicy mszy
św. rocznicowych, Mszy za Ojczyznę, jak i głoszący patriotyczne kazania,
wzywające do godnego, z podniesioną głową życia znajdowali się na celowniku funkcjonariuszy SB. Kulminacją niezadowolenia władzy były wydarzenia z 3 na 4 maja 1982 r. Areną brutalnej akcji ZOMO-wców stała się
świątynia i jej okolice. Oczami Wojciecha Polaka oraz innych uczestników
(a właściwie ofiar), śledzimy przebieg zdarzeń, co czyni tę część artykułu
niezwykle dramatyczną. O sile rażenia powyższych wydarzeń świadczy
fakt zachowania się (i to w kilku kopiach) relacji superiora domu zakon-
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nego, o. Waleriana Kawskiego SJ. Zamieszcza ją Waldemar Rozynkowski,
uzupełniając informacjami biograficznymi o zakonniku oraz charakteryzując źródło. Między wierszami tej charakterystyki zdaje się tkwić retoryczne
pytanie, co leżało u podstaw, jaka koncepcja przyświecała o. Kawskiemu,
aby relacja powstała w takiej formie.
W ten sposób – wędrując przez historię obecności ojców jezuitów
w grodzie Kopernika – docieramy do roku 2000. Autorzy pozostawiają,
jakby na marginesie, czas karuzeli spełniających się marzeń, zachłyśnięcia się wolnością lat dziewięćdziesiątych XX w. i mierzenia się z „tyloma
różnymi rzeczywistościami w tak krótkim czasie”. Pominięcie w książce
przełomowej politycznie i społecznie dekady, uruchamia w czytelniku naturalną ciekawość o powód tej luki. Tym bardziej że nie był to czas stracony dla formacji akademickiej. Nowe wspólnoty i grupy nie funkcjonowały w próżni. Duszpasterzowali wtedy m. in. o. Tadeusz Domeradzki SJ,
o. Zdzisław Wojciechowski SJ, o. Wacław Oszajca SJ, o. Krzysztof Fijałkowski SJ, o. Leszek Gołębiewski SJ.
Dotychczasowa historia uniwersytetu i miasta, indywidualne historie
studentów, absolwentów, tak ściśle związane ze świątynią Ducha Świętego
i ojcami. jezuitami wydają się w latach dziewięćdziesiątych XX w. ewoluować w swoistą inwersję. Półwiecze powojenne to niejako czas Kopernika
u Loyoli, czas goszczenia środowiska akademickiego u jezuitów, czas czerpania mocy od Ducha Świętego przez toruńskie środowisko studentów, absolwentów, naukowców, to czas niebezpośredniej obecności ojców na uniwersytecie. A  lata dziewięćdziesiąte to preludium „wydawania owoców”
duszpasterskiej posługi ojców w grodzie Kopernika sięgającej czasów
powojennych. Wreszcie ich obecność na uniwersytecie staje się naturalna,
a współpraca się zacieśnia, obfitując w nowe działania i pomysły.
I właśnie autor ostatniego artykułu, Krzysztof Dorosz SJ, przypomina
inicjatywy jezuitów po 2000 r., wyrosłe na fundamencie dobrze ukształtowanej tradycji współpracy różnych środowisk, których początki sięgają
często czasów komunizmu. Nadchodzi tytułowa pełnia obecności Loyoli
u Kopernika. Mnogość inicjatyw przypomnianych przez o. Krzysztofa
świadczy o tym, że nie jest to tylko obecność w grodzie Kopernika, punkt
na mapie przy Piekary 24, ale umiejętność znalezienia się w centrum życia intelektualnego, jakim powinna być uczelnia i zaproponowania płaszczyzny dialogu między tradycją a nowoczesnością. Rozpoczyna się czas
„duszpasterstwa poza duszpasterstwem” w zróżnicowanej światopoglądowo przestrzeni publicznej. Duszpasterstwo zmienia charakter, gdyż bezpośrednio przenika struktury uniwersytetu i życie kulturalne miasta.
Relacja z panelu dyskusyjnego o zmieniającym się duszpasterstwie
akademickim, jego wczoraj, dziś i jutro, w którym uczestniczyli przedsta-
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wiciele kilku pokoleń studentów, w oryginalny sposób podsumowuje publikację. Lektura jego zapisu stanowi najlepszą puentę tej pasjonującej książki. Publikację wzbogacają ponadto fotografie dokumentujące świętowanie
70-lecia duszpasterzowania jezuitów w grodzie Kopernika.
Brak indeksu osobowego wydaje się usprawiedliwiony, gdyż liczba
przywołanych nazwisk może być dużym wyzwaniem technicznym. Recenzowana publikacja utrwala powszechnie panujący pogląd, że istniejąca
w Toruniu placówka jezuicka ma obecnie najobszerniej udokumentowaną
powojenną historiografię. Dzięki niej wszyscy, oczekujący wiele od jezuitów w Toruniu, zyskują przesłanie i wskazówki, jak twórczo łączyć tradycję ze współczesnością.
Monika Dejneko-Białkowska
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