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Wybrane zagadnienia z teologii fundamentalnej
Józefa Kulisza SJ
Dariusz Gardocki SJ
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – Collegium Bobolanum
Warszawa

Józef Kulisz jest jezuitą, teologiem, który od lat zajmuje się problematyką dotyczącą teologii fundamentalnej. Jest autorem cyklu książek poświęconych rozważaniom na temat wiary i kultury. Należą do nich takie
monografie jak: Wiara i kultura miejscem teologii fundamentalnej (2012),
Wiara i kultura miejscem współczesnej apologii chrześcijaństwa (2013),
Wiara i kultura miejscem ważnych pytań (2014), Wiara i kultura miejscem
sporu o człowieka (2015), Wiara i kultura miejscem nadziei zbawienia
(2016), Wiara i kultura miejscem apologii ludzkości (2017). Do wymienionych monografii, które łączy wspólny temat, wypada dodać także książkę
zatytułowaną Czasy nowożytne wyzwaniem dla chrześcijaństwa (2001).
We wszystkich tych pozycjach zawarta jest próba ukazania miejsca wiary
i religii chrześcijańskiej we współczesnym świecie oraz tego, co chrześcijaństwo wniosło i co może wnieść także dzisiaj do szeroko pojętej kultury.
Jest nim także apologia chrześcijaństwa i podjęcie dialogu ze współczesnością, przede wszystkim zaś z proponowanym przez nią rozumieniem religii
i człowieka, a co za tym idzie, miejscem religii i człowieka w dzisiejszym
świecie. Dlatego zasadniczym punktem odniesienia do rozważań podejmowanych przez o. Kulisza pozostaje szeroko rozumiana kultura, której
jednym z istotnych wyrazów jest filozofia, która – podobnie do teologii
– próbuje wyjaśnić fenomen człowieka. Cel, jaki stawia przed sobą polski
jezuita, pokazuje, że w swojej refleksji podejmuje i rozwija jeden z głównych tematów nakreślonych przez II Sobór Watykański, a mianowicie temat
dotyczący miejsca i roli chrześcijaństwa we współczesnym świecie. Do tematu tego wypada dodać jeszcze inny, także obecny w refleksji J. Kulisza,
który dotyczy postępu ludzkiego widzianego przez II Sobór Watykański
jako jeden ze znaków charakteryzujących współczesność. Z tematem tym
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wiąże się kolejna kwestia poruszana zarówno przez sobór, jak i przez o. Kulisza, odnosząca się do misji, jaką Kościół ma do spełnienia w dzisiejszym
świecie.
Celem niniejszego artykułu jest, jak wskazuje na to jego tytuł, przedstawienie i omówienie wybranych zagadnień z teologii fundamentalnej
opracowanej przez J. Kulisza. Do zagadnień tych należą takie kwestie jak:
zadanie i kontekst teologii fundamentalnej; historyczny spór o człowieka
i jego rozumienie; religia i jej rozumienie.

1. Zadanie i kontekst teologii fundamentalnej tworzonej
przez J. Kulisza

6

Na początku wypada zauważyć, że teologia fundamentalna uprawiana przez o. Kulisza sytuuje się na pograniczu zagadnień dotyczących wiary
i kultury. Dlatego jednym z głównych zadań, jakie polski teolog widzi dla
teologii fundamentalnej, jest wejście w dialog ze współczesną kulturą po
to, by w świetle objawienia poszukiwać odpowiedzi na wyzwania i pytania, jakie kieruje ona dzisiaj pod adresem chrześcijaństwa. Dialog ten był,
jak pokazuje to J. Kulisz w swoich publikacjach, obecny od początku chrześcijaństwa i stanowił jedną z zasadniczych cech teologii. Przybierał różne
formy i środki wyrazu w zależności od kontekstu kulturowego i adwersarzy,
z jakimi był prowadzony przez teologów chrześcijańskich. Świadczą o tym
najpierw pisma apologetów, którzy wchodzili w dialog z filozofią swoich czasów i usiłowali ukazać pozytywną wartość i znaczenie chrześcijaństwa, nierzadko odwołując się w swojej argumentacji do racji rozumowych. Następnie
zaś teologia średniowiecza, która podejmowała dialog z poganami, z Żydami
i z islamem. Główną troską tego dialogu było pokazanie nie tylko wyższości
chrześcijaństwa nad innymi religiami, lecz także uzasadnienie i wyjaśnienie wiary w sposób racjonalny. W końcu dialog, jaki teologowie katoliccy
prowadzili z reformacją, i który nadal jest prowadzony ze współczesnością1.
Dialog ten stanowił także jeden z głównych celów a zarazem zadań
teologii określanej mianem apologetyki, z której wyłoniła się teologia fundamentalna. Do jej powstania przyczynił się z jednej strony rozwój nauk
biblijnych (począwszy od lat czterdziestych ubiegłego stulecia), z drugiej
zaś tacy teologowie jak A. Gardeil, R. Garrigou-Lagrange, K. Rahner
i H. Urs von Balthasar. Teologowie ci wskazywali bowiem na potrzebę nowego wymiaru dowodzenia prawdziwości chrześcijaństwa2. Wspomniany
dialog wpisuje się w misję Kościoła jako wspólnoty, która została powo1

2

Józef Kulisz, Wiara i kultura miejscem teologii fundamentalnej (Warszawa:
Rhetos, 2012), 15-26.
Tamże, 32-35.
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łana przez Boga do tego, by być w Chrystusie, jak mówi o tym II Sobór
Watykański, „znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem
i jedności całego rodzaju ludzkiego”3. Jedną z istotnych cech tego dialogu
jest, jak podkreśla to o. Kulisz za Janem Pawłem II, służba prawdzie4. Służba ta wymaga od teologii fundamentalnej, by w swojej refleksji korzystała
z dorobku innych nauk, wsłuchiwała się w to, co one proponują, i by wraz
z nimi – niekiedy w sposób krytyczny w stosunku do nich – dochodziła do
odkrywania najgłębszej prawdy o człowieku i świecie oraz przyczyniała się
do budowania bardziej sprawiedliwego i braterskiego świata.
Celem dialogu, jaki podejmuje teologia fundamentalna, jest ukazanie
tego, co wiara i religia chrześcijańska wnosi do rozumienia zarówno człowieka jako jednostki, jak i ludzkości pojmowanej jako wspólnota ludzka.
Jednym bowiem z ważnych zadań teologii fundamentalnej jest, zdaniem
J. Kulisza, z jednej strony dostarczenie przekonujących argumentów i uzasadnień dla wiary samych chrześcijan, z drugiej zaś „przepełnionych duchem
dialogu i apostolstwa argumentów niezbędnych do jej obrony ad extra”5.
Uzasadnienie to dotyczy wykazania historyczności i wiarygodności objawienia Bożego i skonfrontowania go z wymogami ludzkiego rozumu i nauki, jak i skonfrontowania rozumu i nauki z objawieniem. W związku z tym,
właściwym kontekstem do podjęcia przez teologię fundamentalną dialogu
ze współczesnością jest, według o. Kulisza, szeroko rozumiana kultura, której jednym z istotnych wyrazów jest zarówno religia, jak i filozofia, ponieważ każda z nich na swój sposób próbuje wyjaśnić fenomen człowieka, a co
za tym idzie, udzielić odpowiedzi na pytanie o sens i cel życia ludzkiego6.
W kulturze bowiem i przez kulturę człowiek „pragnie dojść do prawdziwego i pełnego człowieczeństwa, szuka swego ostatecznego przeznaczenia”7.
Stanowi ona zatem „swoistą niszę, która stwarza możliwość stawania się
człowiekiem”8. Kontekstem tym jest dla polskiego jezuity, z jednej strony,
także postęp rozumiany jako proces dokonujący się w historii, wraz z którym następuje dojrzewanie ducha ludzkiego i całej ludzkości, z drugiej zaś
różne oblicza współczesnej niewiary. Dlatego jednym z głównych miejsc
dialogu teologii fundamentalnej ze współczesnym światem J. Kulisz czyni
nauki przyrodnicze i filozofię rodzącą się z ich ducha.
3

4
5
6

7
8

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, nr 1.
Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio” (Watykan 1998), nr 2.
Kulisz, Wiara i kultura miejscem teologii fundamentalnej, 44.
Tenże, Wiara i kultura miejscem sporu o człowieka (Warszawa: Rhetos,
2015), 20.
Tenże, Wiara i kultura miejscem teologii fundamentalnej, 91.
Tamże, 83.
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Tak zdefiniowane miejsce dialogu wpływa na to, że w swojej refleksji teologicznej stosuje on i odwołuje się bardzo często do starożytnego
adagium, jakim jest intellectus quaerens fidem, by ukazać, że „dziś ludzki
umysł – człowiek – potrzebuje światła i sensu, którego pozbawił go XIX w.,
a nie dał świat kształtowany w duchu agnostycznym i ateistycznym
w XX w., który stał się okrutny dla człowieka i ludzkości”9. Uważa ponadto, że kultura, jako wyraz rozumności człowieka, poszukuje i domaga się
udzielenia odpowiedzi na drodze racjonalnej na najbardziej egzystencjalne
pytania o cel i sens życia ludzkiego oraz to, ku czemu zmierza człowiek,
a wraz z nim świat. W refleksji tej o. Kulisz podąża za intuicją francuskiego
jezuity, o. Pierre’a Teilharda de Chardin – do którego przemyśleń często odwołuje się w swoich książkach – który wskazywał na to, że do uzasadnienia
stanowiska Kościoła nie potrzeba wcale „narzucać niewierzącym poglądów wynikających z wiary, ale interpretować i chronić wartości zakorzenione w samej naturze istoty ludzkiej (...) i dopiero wtedy ukazać ich sens
czy też możliwość spełnienia w tajemnicy wiary”10. Dlatego jedno z zadań,
jakie J. Kulisz widzi dla teologii i które sam stara się realizować w swojej
twórczości, polega na tym, by nauczyć współczesnego człowieka czytać
i interpretować własną egzystencję. Uczyć go refleksji nad własnym istnieniem, które z racji swej skończoności skłania człowieka do poszukiwania
tego, co może dać trwały sens jego życiu. Chodzi też o to, by uwrażliwić
człowieka na poznanie i odkrywanie Boga i Jego mądrości w istniejącym
świecie, który jest dziełem Boga Stwórcy, a przez to mówi o Nim. Przedstawione zadanie jest ważne, zdaniem o. Kulisza, ponieważ odwołuje się ono
do rozumu ludzkiego i doświadczenia własnej egzystencji, przygotowując
w ten sposób człowieka na otwarcie i na przyjęcie objawienia Bożego, dzięki któremu człowiek otrzymuje odpowiedź na stawiane przez siebie pytania
i poznaje prawdziwy sens własnego istnienia11.
Jednocześnie w opracowywanej przez siebie teologii J. Kulisz nie zapomina o innym adagium, a mianowicie fides quaerens intellectum, które
postuluje i zakłada rozumienie i wyjaśnienie prawd wiary chrześcijańskiej
przez odwołanie się do rozumu, refleksji filozoficznej i kultury, by za ich
pomocą przekazać i wyrazić to, co ma ona najcenniejszego do zaoferowania ludzkości oraz by w ten sposób odpowiedzieć na pytania, pragnienia
9

10

11

Milan Hudacek, rec., „Józef Kulisz SJ, Wiara i kultura miejscem współczesnej apologii chrześcijaństwa. Warszawa: Rhetos, 2013 ”, Studia Bobolanum,
nr 3 (2014): 197.
Józef Kulisz, Wiara i kultura miejscem apologii ludzkości (Warszawa:
Rhetos, 2017), 8.
Tenże, Wiara i kultura miejscem współczesnej apologii chrześcijaństwa
(Warszawa: Rhetos, 2013), 120-133.
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i oczekiwania żyjącego dzisiaj człowieka. Dlatego teologia, która podejmuje służbę na rzecz wiary i kultury, będzie, zdaniem J. Kulisza, teologią stale aktualną i odpowiadającą na wyzwania, jakie stawia przed nią
współczesność. Jest to teologia, która w swojej refleksji będzie uwzględniać zarówno to, co pochodzi z wiary, jak i z rozumu. Teologia, która nie
zastępuje rozumu i jego zdolności poznawczych, lecz je udoskonala i daje
mu światło, które odsłania przed nim odwieczny zamysł Boga względem
człowieka jako istoty powołanej do budowania świata bardziej ludzkiego
i sprawiedliwego. Teologia tak rozumiana będzie tą, która „przygotowuje
miejsce na Wcielenie Chrystusa w wymiarze społecznym”12.

2. Historyczny spór o człowieka i jego rozumienie
Jednym z istotnych zagadnień poruszanych przez J. Kulisza w opracowanej przez niego teologii fundamentalnej jest spór o człowieka – jaki miał
miejsce w przeszłości i jaki toczy się także dzisiaj – który określa on jako
„niekończącą się opowieść o człowieku”13. Spór ten dotyczy rozumienia
i wyjaśnienia tajemnicy człowieka, a tym samym udzielenia odpowiedzi na
pytanie o to, kim jest, skąd pochodzi i dokąd zmierza człowiek; jaki jest cel
jego istnienia nie tylko w wymiarze jednostkowym, lecz także społecznym.
Zagadnienie to jest ważne także ze względu na to, że człowiek jest adresatem Bożego objawienia i drogą Kościoła14. Jest tym, z którym Syn Boży
zjednoczył się przez swoje wcielenie i objął tajemnicą odkupienia15. Przy
czym wspomniany spór o człowieka jest jednocześnie, zdaniem o. Kulisza,
sporem o religię, ponieważ religia jest „jedną z dróg, na których ludzkość
od samego początku poszukiwała sensu życia i uczyła się odpowiedzialności”16. Poznawała w niej i dzięki niej tajemnicę swojego istnienia. Historię tego sporu pisali i nadal piszą filozofowie, religie świata i teologowie.
Dlatego jego miejscem jest wiara i kultura. Spór ten dotyczy zasadniczo,
według o. Kulisza, dwóch odmiennych wizji człowieka, które są proponowane przez dwa rodzaje humanizmów, jakimi są: humanizm antropocentryczny i humanizm teocentryczny. Ich korzenie sięgają czasów staro12
13
14
15

16

Tenże, Wiara i kultura miejscem teologii fundamentalnej, 88.
Tenże, Wiara i kultura miejscem sporu o człowieka, 22.
Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor Hominis” (Watykan 1994), nr 14.
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie
współczesnym Gaudium et spes, nr 22, w: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje
(Poznań: Pallottinum, 2002); Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor Hominis”,
nr 13.
Józef Kulisz, Spór o religię sporem o człowieka (Warszawa: Oficyna Przeglądu Powszechnego, 1992), 3.
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żytnych, kiedy to żyjący w V w. przed Chr. Protagoras z Abdery, główny
przedstawiciel humanizmu antropocentrycznego, wyłączył człowieka ze
świata ponadludzkiego i uznał go za miarę wszystkich rzeczy oraz zalecał,
by zajmować się tylko tym, czego człowiek może doświadczyć17. Przeciwieństwem tego typu humanizmu jest humanizm teocentryczny, propagowany przez filozofów greckich, takich jak Sokrates, Platon czy Arystoteles,
którzy wskazywali na Absolut jako miarę wszystkich rzeczy i na to, że
człowiek ma w sobie pierwiastek Boski18. Ten rodzaj humanizmu został
następnie podjęty i jest nadal rozwijany przez teologów chrześcijańskich,
opierając się na tym, co z jednej strony mówi filozofia i nauki człowieku, z drugiej zaś objawienie Boże. Wymienione dwa rodzaje humanizmów
kształtowały świadomość i ducha kultury. Dlatego interesują one J. Kulisza
i wyznaczają jeden z ważnych kierunków podejmowanej przez niego refleksji teologicznej.
Józef Kulisz pokazuje w swoich książkach rozwój i to, jaki kształt
i formy przybierały wspomniane dwa zasadnicze rodzaje humanizmów,
które skłaniają jednocześnie do podjęcia refleksji na temat relacji, jaka istnieje między rozumem i wiarą. Relacji, która wskazuje i odsłania istnienie
dwóch odmiennych porządków poznania prawdy: rozumu i wiary. Te dwa
porządki poznania nie muszą jednak się wykluczać. Wprost przeciwnie,
zakładają się nawzajem, ponieważ wiara opiera się i odwołuje do rozumu,
doskonali go i uwalnia od jego ograniczeń oraz pozwala wniknąć mu do
wnętrza tajemnicy i poprawnie ją rozumieć19.
Jednak od okresu oświecenia, jak wykazuje to o. Kulisz w swoich publikacjach, doszło do wyraźnego rozejścia się, a nawet przeciwstawienia,
wspomnianych dwóch porządków poznania. Stało się to m.in. za sprawą
Kanta, który uczynił z rozumu jedyne pewne źródło wiedzy o świecie,
a tym samym o człowieku, i określał człowieka jako cel sam w sobie i dla
siebie, chociaż bez celu. Jednocześnie wskazywał na potrzebę uwolnienia
człowieka od wszelkich autorytetów, przede wszystkim zaś religii i Kościo17
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Tenże, Wiara i kultura miejscem apologii ludzkości, 14. W tym miejscu warto
zauważyć, że J. Kulisz w omawianym przez siebie historycznym sporze
o człowieka, wyróżnia „metafizykę typu panteizmu idealistycznego – religie
Dalekiego Wschodu, następnie Platona, Plotyna oraz idealizm niemiecki.
Następnie, metafizykę typu panteizmu materialistycznego – począwszy od
materialistów greckich aż po czasy nowożytne i nam współczesne. Wreszcie metafizykę stworzenia, w której źródłem wszelkiego istnienia jest Bóg
osobowy, człowiek zaś jako stworzenie, istnieje w relacji stworzenia wobec
Boga”; tenże, Wiara i kultura miejscem sporu o człowieka, 181.
Tamże, 15.
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ła, po to, by zaczął się on posługiwać własnym rozumem i mógł przejść
od okresu niepełnoletności do stanu dojrzałości20. Wiara w rozum i jego
nieograniczone możliwości wzbudziła następnie wiarę w postęp, co zostało
poparte odkryciami i przemianami dokonującymi się na przełomie XVIII
i XIX w.21. Wiek XIX wprowadził poza tym do omawianego sporu o człowieka nowe wątki i treści, co było wynikiem rozwoju nauk szczegółowych,
zwłaszcza zaś nauk przyrodniczych i racjonalizmu scjentystycznego. Nauki przyrodnicze zaproponowały bowiem, opierając się na teorii ewolucji,
nową wizję świata i człowieka. Zwieńczeniem tej wizji był XIX-wieczny
humanizm, który przyjął oblicze monizmu materialistycznego, naturalizmu i racjonalizmu absolutnego. Wspólne dla wymienionych kierunków
XIX-wiecznego humanizmu jest postrzeganie człowieka jako epifenomenu,
którego pojawienie się w historii jest tylko dziełem przypadku, jaki zaistniał na drodze ewolucji. To, co zostało zainicjowane przez XIX-wieczny
humanizm, zostało następnie podjęte w XX w., zdaniem J. Kulisza, przez
Marksa, który rozwinął poglądy Feuerbacha na temat religii jako przyczyny alienującej człowieka. Celem, jaki postawił przed sobą Marks, było
stworzenie nowego człowieka, wolnego od władzy innych ludzi, wyzwolonego z wszelkiego ucisku i kierującego się światopoglądem naukowym.
By ten cel osiągnąć, Marks postulował odrzucenie dotychczasowej tradycji
a wraz z nią religii chrześcijańskiej, gdyż stanowi ona, według niego, główną przyczynę alienacji człowieka, i proponował, by religię zastąpić nauką.
Na tej drodze miało dojść także do stworzenia nowego typu społeczeństwa
rozumianego jako „społeczeństwo jednostek, z których każda kształtuje
własną rzeczywistość jako człowiek, który wyzbył się złudzeń i doszedł
do rozumu; aby obracał się wokół samego siebie”22. Jeszcze dalej niż Marks
posunął się w swoim myśleniu niemiecki filozof Nietzsche, który ogłosił
śmierć Boga w ludzkim myśleniu, co miało doprowadzić do śmierci człowieka przynależącego do starej tradycji i przyczynić się do narodzenia nowego człowieka, który będzie tworzył siebie, opierając się na wartościach
przez siebie wypracowanych. W podobnym kierunku zmierza także francuski filozof Sartre, który widzi konieczność odrzucenia idei Boga w imię
wolności człowieka. Ta ostatnia bowiem jest, według niego, nie do pogodzenia z wolnością człowieka23.
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Kulisz, Wiara i kultura miejscem sporu o człowieka, 72-73.
Tenże, Czasy nowożytne wyzwaniem dla chrześcijaństwa (Warszawa: Bobolanum, 2001), 30-33.
Tenże, Wiara i kultura miejscem nadziei zbawienia (Warszawa: Rhetos,
2016), 37.
Tenże, Czasy nowożytne wyzwaniem dla chrześcijaństwa, 69-75.
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Ojciec J. Kulisz w swojej refleksji na temat omawianego humanizmu
ateistycznego zwraca jednocześnie uwagę na twórczość E. Fromma, którego uważa „za rodzaj przewodnika dla niewierzących po trudnych sprawach
współczesnego świata”24. Czyni to także z tego względu, że zaproponowane
przez niego wyjaśnienie tajemnicy człowieka odwołuje się w dużej mierze
do przemyśleń wymienionych filozofów, przy czym Fromm wzbogaca je
o treści właściwe dla ateizmu humanistycznego. Jako wyznawca monizmu
materialistycznego dochodzi on ostatecznie do wniosku, że człowiek, to nic
innego, jak tylko „przypadek, wybryk natury, anomalia w świecie zwierzęcym”25. Fromm ma poza tym odwagę, zdaniem J. Kulisza, by „ukazać
ludzkości, stojącej na rozdrożu swych wyborów, Jedynego Człowieka jako
sens zmagań ludzkiej egzystencji”26 i jako Symbol zarówno nowej jedności
poszukiwanej przez człowieka, jak i pełnego człowieczeństwa. Symbol ten
pozostaje jednak, jak wykazuje to o. Kulisz, wyłącznie symbolem wirtualnym, tj. niemożliwym do zrealizowania i nieniosącym nadziei na zbawienie człowieka, przez co nie rozwiązuje on w rzeczywistości tajemnicy
ludzkiej egzystencji.
Józef Kulisz, ustosunkowując się do przedstawionej wizji humanizmu
ateistycznego, którą traktuje jako głównego adwersarza w sporze o człowieka, krytykuje go za to, że po pierwsze, odrzuca on Transcendencję
i powołanie człowieka do wieczności. Po drugie, pretenduje do zastąpienia
religii. Po trzecie, zamyka człowieka w granicach tego świata. Po czwarte, kształtuje światopoglądową pustkę27. Po piąte, nie rozwiązuje problemu
słabości moralnej człowieka, a nade wszystko problemu śmierci. Po szóste,
odrzucając tradycyjne wartości i pytania typu metafizycznego, nie proponuje niczego w zamian i żadnych stałych wartości, na których człowiek
mógłby oprzeć swoje życie zarówno indywidualne, jak i społeczne. Po siódme, pozbawia człowieka nadziei na możliwość swojego spełnienia.
Omawiane zagadnienie, jakim jest historyczny spór o człowieka,
przybiera współcześnie, zdaniem o. Kulisza, nowe oblicza. Jednym z nich
jest tzw. transhumanizm, którego celem staje się stworzenie nowego człowieka i nowego społeczeństwa oraz przekroczenie gatunku Homo sapiens.
Przedstawicielem tego sposobu myślenia jest, według J. Kulisza, francuski
biolog Jean Rostand, który uważa, że współczesna nauka powinna „wziąć
w swoje ręce dzieło tam, gdzie zostawiła je natura i zaplanować nowego
człowieka”28. Nauka daje bowiem, jego zdaniem, możliwość ulepszenia ga24
25
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Tenże, Wiara i kultura miejscem apologii ludzkości, 21.
Tamże, 189.
Tamże, 50.
Tamże, 136-139.
Tamże, 42.
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tunku ludzkiego na drodze zastąpienia selekcji naturalnej selekcją sztuczną
i wprowadzenia nowej informacji i nowego klucza genetycznego. W ten
sposób dojdzie do stworzenia nowego człowieka, który „będzie rozumiał
to, czego my nie rozumiemy, człowieka o większych zdolnościach niż nasze”29, a tym samym do przekroczenia statusu Homo sapiens. Kwestia transhumanizmu znajduje swoje przedłużenie we współczesnych badaniach,
których celem jest stworzenie tzw. superinteligencji. Badania te budzą jednak wiele wątpliwości i podnoszą, zdaniem o. Kulisza, pytania o to, co będzie, jeśli ów supermózg zacznie górować nad ludźmi, jak i o to, „jaki sens
istnienia zaproponujemy stworzonej przez nas superinteligencji”30.
Polski teolog ustosunkowuje się jednocześnie krytycznie do przedstawionej kwestii transhumanizmu i prób stworzenia superinteligencji,
wskazując na to, że stworzenie jest i pozostaje domeną tylko Boga Stwórcy,
ponieważ jest On pierwszym i ostatecznym źródłem wszelkiego bytu. Dlatego człowiek „nie jest w stanie przemienić tego, co istnieje in nihilum ani
stworzyć je ex nihilo”31. Człowiek pozostaje bowiem ontologicznie zależny
od Boga, który go stworzył po to, by dzielił on życie i szczęście Stwórcy.
Dlatego Bóg jest jednocześnie tym, który objawia w pełni człowiekowi cel
i sens jego istnienia.
Tym, co interesuje wreszcie w sposób szczególny J. Kulisza w analizowanym przez niego sporze o człowieka, to zrozumienie, dlaczego w historii doszło do przeciwstawienia sobie porządku poznania pochodzącego
z rozumu i z wiary, jak również do stworzenia wizji człowieka i społeczeństwa, która nie tylko nie bierze pod uwagę tego, co na ten temat mówi objawienie Boże, lecz także odrzuca Boga i religię oraz dotychczasowy świat
wartości. Jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy jest, według o. Kulisza, to, że teologia, począwszy od okresu oświecenia aż po wiek XIX,
była nieprzygotowana na podjęcie dialogu ze współczesnością, zwłaszcza
zaś z rodzącym się nowym oglądem świata, który był wynikiem rozwoju
nauk przyrodniczych zdominowanych przez ewolucjonistyczną wizję świata i człowieka32. W wizji tej ewolucja postrzegana jest jako twórczy wyraz
wielkiej mocy materii, której zostają przypisane atrybuty boskie. Człowiek
natomiast zostaje uznany „za przypadek milionów przypadków w procesie ewolucji, epifenomen niespodziewany i nieprzewidywany, zaistniały
na Ziemi bez celu i sensu, a nawet bez innej przyszłości niż przyszłość
wyznaczona skończonością”33. Religia z kolei zostaje zredukowana do czy29
30
31
32
33

Tamże, 53.
Tamże, 69.
Tamże, 69.
Tenże, Wiara i kultura miejscem sporu o człowieka, 10.
Tamże, 80.
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stej subiektywności i zaczyna być uważana za sprawę prywatną. Dlatego
ludzkość zaczęła organizować życie bez Boga, nie widząc dla Niego nie
tylko miejsca, lecz także tego, by oddziaływał On i wpływał w jakiś sposób na człowieka i otaczający go świat. Za taki stan rzeczy w dużej mierze
ponosi odpowiedzialność, zdaniem J. Kulisza, samo chrześcijaństwo tego
okresu, ponieważ przedstawiana przez nie wizja świata wydawała się nie
do pogodzenia z ideą postępu rozumianego jako ulepszenie świata, a nade
wszystko z ewolucyjną wizją świata34. Chrześcijaństwo wzmacniało poza
tym „raczej indywidualny wymiar życia religijnego, nauczając, by człowiek wielbił Boga, okazywał Mu cześć i służył Mu i dzięki temu zbawił
duszę swoją”35. Teologia chrześcijańska tego okresu poświęcała też zbyt
mało uwagi podkreślaniu konieczności włączenia się i uczestniczenia ludzi,
w tym chrześcijan, w przemianę i budowanie lepszego, bardziej ludzkiego i braterskiego świata. Przedstawiała wreszcie osobę Jezusa Chrystusa
jako kogoś, kto pozostaje daleko od problemów współczesnego świata36.
Nie potrafiła także określić się jasno wobec nowych metod naukowych i racjonalizmu, co dotyczyło teologii przełomu XIX i XX w., która chciała być
racjonalna na wzór innych nauk37. Nie dziwi zatem, zdaniem J. Kulisza,
fakt, że teologia, która była nieprzygotowana do podjęcia dialogu z tym,
co proponował ewolucjonizm, uznała go po prostu za synonim ateizmu, co
przyczyniło się do tego, że drogi poznania świata i człowieka proponowane
przez naukę i technikę oraz wiarę i teologię nie tylko rozeszły się, ale i stały
się „przysłowiowymi koleinami, rozdzielonymi miedzą, uniemożliwiającą
jakikolwiek dialog”38. To rozejście się wiary i kultury papież Paweł VI nazwał dramatem naszych czasów39. Stanowi ono jednak, według J. Kulisza,
wyzwanie, z którym musi zmierzyć się teologia, jeśli chce być teologią
na miarę naszych czasów i wpływać na kształtowanie się tak kultury, jak
i człowieka i jego świadomości.
Jednym z tych, który podjął wspomniane wyzwanie był, zdaniem
o. Kulisza, francuski jezuita, przyrodnik i paleontolog Pierre Teilhard de
Chardin. Genialność myśli francuskiego jezuity J. Kulisz dostrzega m.in.
w tym, że przyjmuje on teorię ewolucji i że w refleksji na jej temat „nie pomija faktów, które odkrywa nauka – paleontologia, lecz proponuje jedynie
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Tenże, Wiara i kultura miejscem teologii fundamentalnej, 113-116.
Tenże, Wiara i kultura miejscem apologii ludzkości, 115.
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zmianę perspektywy widzenia i nowej interpretacji faktów”40. Wspomniana zmiana perspektywy widzenia polega po pierwsze, na wykazaniu przez
francuskiego jezuitę, że cały złożony proces ewolucji zmierza do pojawienia się człowieka, a wraz z nim i w nim świadomości. Dlatego człowiek
jest centrum perspektywy wszechświata i „kluczem, w którym poznajemy
struktury i dzieje przyrodniczo-kosmiczne”41. Jest ostateczną harmonią
wszechrzeczy ze względu na to, że w nim „wszystko otrzymuje swój personalny wymiar, swoje centrum i wewnętrzną spójność”42. Przy czym osoba
nie wyczerpuje, zdaniem Teilharda, „witalnych możliwości swego gatunku
(...) ponieważ przez ludzi nadchodzi ludzkość, z ludzkiej filogenezy zaś wyłania się gałąź ludzka”43. Po drugie, na tym, że francuski jezuita proponuje,
by to, co odkrywa nauka, odczytywać „nie w punkcie wyjścia – u początku
wielkiego chaosu, ale od rezultatu końcowego”44, jakim jest pojawienie się
człowieka. Wówczas stanie się możliwe, zdaniem francuskiego uczonego,
dostrzeżenie tego, że cały złożony proces ewolucji był przygotowaniem do
zaistnienia samoświadomości oraz odkrycia prawdy o tym, że „wszechświat jest skrojony na miarę człowieka”45, który „rozpoznaje w sobie, że jest
osią i dalszym punktem hominizacji – a więc wewnętrznej konwergencji
rzeczywistości”46. Po trzecie, na tym, że „czynnikiem jednoczącym, a więc
stwórczym jest moc punktu Omega, który od początku, w całości dziejów świata, był obecny, którego moc jednocząca przeobrażała i rozwijała
falę życia, a w niej świadomość aż do samoświadomości”47. Po czwarte, na
tym, że Teilhard widzi w religii warunek wzrastania ludzkości w ludzkiej
filogenezie, ponieważ religia daje nową „informację genetyczną”, której ani
człowiek, ani kultura dać nie może.
Francuski jezuita łączy zatem „w jedną całość ewolucyjny rozwój
z działaniem Boga w historii”48, widząc w ewolucji wyraz stwórczego działania Boga w świecie. W ten sposób odkrywa i pokazuje rozumność procesu ewolucyjnego, która świadczy o tym, że człowiek w procesie tym nie jest
anomalią ani kaprysem, czy też wybrykiem natury, jak opisywał to Fromm,
ani też dzieckiem w świecie bez ojca i matki, jak przedstawiał to Camus.
Rozumność bowiem procesu życia, „mimo wielu meandrów, zmierzające40
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Kulisz, Wiara i kultura miejscem apologii ludzkości, 85.
Tamże, 89.
Tamże, 90.
Tamże, 91.
Tamże, 92.
Tamże, 92.
Tamże, 95.
Tamże, 96.
Kulisz, Wiara i kultura miejscem teologii fundamentalnej, 227.

15

Dariusz Gardocki SJ

16

go ku samoświadomości – istoty, która »wie, że wie« – świadczy o tym, że
ludzkie istnienie ma sens i urzeczywistnia się w odkrywaniu tego sensu”49.
Dlatego J. Kulisz przeciwstawia przedstawionemu rozumieniu człowieka, którego korzeniem był agnostycyzm i humanizm ateistyczny, rozumienie człowieka zaproponowane przez Teilharda de Chardin, który postrzega go jako szczyt ewolucyjnego rozwoju życia, czego wyrazem jest
samoświadomość człowieka. Historia życia jest bowiem procesem, którego istota polega na przechodzeniu od nieświadomości do świadomości.
Ta ostatnia natomiast domaga się znalezienia sensu istnienia człowieka, ponieważ od tego zależy możliwość urzeczywistnienia się pragnienia szczęścia i nieśmiertelności, jakie wpisane są w naturę ludzką. Domaga się także
udzielenia odpowiedzi na pytanie o to, czy śmierć biologiczna oznacza jedynie koniec życia ludzkiego i wskazuje na bezcelowość wszechświata, czy
też może ona być rozumiana jako nowy początek, nowa forma życia, która
przekracza barierę śmierci i w której zostaje zachowana ciągłość świadomości ludzkiego „ja”.
Większość współczesnych filozofów pokazuje człowieka jako byt
dążący ku śmierci. Postrzega śmierć jako rzeczywistość, która wyznacza
granicę, której człowiek nie może przekroczyć i która ostatecznie świadczy
o absurdalności życia ludzkiego, ponieważ jest ono zamknięte w skończoności. Dlatego śmierć, według nich, określa człowieka i to, kim on jest. Tymczasem śmierć i związana z nią świadomość końca istnienia nie wyjaśnia
wcale, zdaniem o. Kulisza, najgłębszej tajemnicy człowieka. Tym bowiem,
co pozwala zgłębić i wyjaśnić tajemnicę człowieka, są jego pragnienia, jak
wspomniane pragnienie szczęścia i nieśmiertelności. Odsłaniają one prawdę o człowieku jako istocie, która wykracza poza skończoność i zmierza
ku transcendencji, ku pełni. Tak więc ostateczne rozwiązanie tajemnicy
człowieka, jak wykazuje to J. Kulisz, sprowadza się do wyboru między
prymatem materii a prymatem ducha. Obie te alternatywy mają jednakową
wartość naukową. Obie też opierają się na akcie wiary. Dlatego opowiedzenie się po stronie jednej z nich jest motywowane nie tyle przez naukę
i to, co może ona udowodnić, ile przez wybór określonego światopoglądu,
w centrum którego znajduje się prymat materii bądź prymat ducha50. Sam
J. Kulisz jako teolog opowiada się za prymatem ducha. Jednocześnie wskazuje, za Teilhardem de Chardin, że humanizm teocentryczny, którego jest
zwolennikiem, dostarcza nowej „informacji genetycznej”, nowego zmysłu
ludzkiego gatunku, co czyni przez wskazanie na istnienie Centrum osobowego, które wszystko scala, przyciąga do siebie i spaja ludzką wielość.
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Filipek, rec., „Józef Kulisz, Wiara i kultura miejscem sporu o człowieka”,
254.
Kulisz, Wiara i kultura miejscem teologii fundamentalnej, 195-228.
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Tym Centrum osobowym jest, według Teilharda, miłość, która „przenika
do serca ewolucyjnego procesu, jest silniejsza niż wszelki indywidualny
i społeczny egoizm, i tylko ona prawdziwie jednoczy a jednocześnie różnicuje”51. Co więcej, prowadzi do przezwyciężenia śmierci. Personifikacją
i konkretyzacją tego osobowego Centrum jest Jezus Chrystus. „W Nim
bowiem rozpoczął się nurt kształtowania się człowieka jako społeczności.
(...) Weszło w ludzką historię filum religijne – chrześcijaństwo, które mocą
Zmartwychwstałego kształtuje ludzką świadomość i jednoczy ludzi z Bogiem i cały ludzki gatunek”52. Dlatego chrześcijaństwo odsłania prawdę,
zdaniem Teilharda, o tym, że „kres całej ludzkości spełnia się i dokonuje na drodze wzrastania świadomości i miłości jednoczącej z osobowym
Centrum ultrapersonalizacji. (...) Pozwala na porządkowanie codziennych
spraw zgodnie z powołaniem do nowego życia w Chrystusie”53.
Dlatego właśnie religia pomaga człowiekowi w odkrywaniu sensu
jego istnienia i tego, że proces ewolucji zmierza do pojawienia się pierwiastka osobowego oraz wyjaśnia jego cel i to, ku czemu on zmierza54.
Ukazuje ona bowiem sens, który przekracza ramy doczesności. Dotyczy to
zwłaszcza religii chrześcijańskiej, która, dając nadzieję na życie wieczne,
pokazuje, że śmierć i związana z nią świadomość końca istnienia nie stanowi wcale wyjaśnienia najgłębszej tajemnicy człowieka. Mówi ona jednocześnie o prawdzie na temat człowieka jako istoty, która wykracza poza
skończoność i zmierza ku transcendencji, ku pełni, i jest niejako skazana
na wieczność55. Dlatego innym ważnym zagadnieniem, o którym traktuje
o. Kulisz w swoich książkach, jest zagadnienie dotyczące religii.

3. Religia i jej rozumienie
W poprzednim punkcie zostały przedstawione próby, jakie podjęli filozofowie XIX- i XX-wieczni, których celem było uwolnienie człowieka od
Boga i religii oraz wykazanie tego, że w naturze człowieka nie ma żadnej
potrzeby religijnej, ponieważ człowiek jest tylko dziełem przyrody i twórczej siły ewolucji. Było nim także zastąpienie religii, zwłaszcza zaś religii chrześcijańskiej, najpierw przez naukę i wiarę w postęp, następnie zaś
stworzenie nowej formy religii, jaką miał być socjalizm i komunizm, które
to systemy miały zapewnić człowiekowi szczęście na ziemi. Słabość tych
propozycji można sprowadzić, zdaniem J. Kulisza, do tego, że nie dają one
51
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Tenże, Wiara i kultura miejscem apologii ludzkości, 118.
Tamże, 118-119.
Tamże, 119.
Tenże, Wiara i kultura miejscem nadziei zbawienia, 60.
Tenże, Wiara i kultura miejscem teologii fundamentalnej, 246-253.
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racjonalnego wyjaśnienia sensu ludzkiego życia. Nie tłumaczą one bowiem
w sposób zadowalający tajemnicy człowieka, która wyraża się w takich pytaniach, jak: skąd, dlaczego i po co istnieje człowiek. W pytaniach tych,
które „znajdują się poza uprawnionym horyzontem nauki (...), człowiek wypowiada swój niepokój egzystencjalny zrodzony z metafizycznej przygodności”56. Dlatego ukazują one intelektualną potrzebę sensu, którą można,
zdaniem o. Kulisza, nazwać religią w sensie podmiotowym, tj. potrzebę
przynależącą i wpisaną w naturę ludzką, która domaga się racjonalnego
wyjaśnienia racji istnienia człowieka.
Zanim jednak doszło do wspomnianego odrzucenia religii jako
formy alienacji człowieka, pojawiły się w historii próby stworzenia religii uniwersalnej, odpowiadającej wymaganiom rozumu. Zainicjował je
w XVIII  w. G. Vico, który opowiedział się za odrzuceniem metafizyki
i prawd pochodzących z góry, co otworzyło drogę do badań nad religią,
której geneza zaczyna być poszukiwana w historii i w doświadczeniu
człowieka. Dalszy krok uczynił Spinoza, redukując objawienie biblijne do
poznania rozumowego. Deiści z kolei postawili sobie za cel „oczyszczenie chrześcijaństwa z tradycyjnych wierzeń i uczynienie z niego religii
na miarę rozumu”57 i stworzenie w ten sposób religii naturalnej i zrozumiałej dla wszystkich ludzi58. Z kolei teologowie uczucia, jak Schleiermacher i Schelling, upatrywali źródła religii w uczuciu zależności, w którym
odkryli ideę powszechności religii. Tutaj zawarta jest już implicite, zdaniem o. Kulisza, prawda o równości wszystkich religii, którą sformułował
E. Troeltsch a rozwinął R. Pannikar, który wskazywał na to, że „religie
różnią się między sobą tylko formą wyznania, nie różnią się jednak istotą
samej wiary – Tajemnicy”59.
Tym, co interesuje J. Kulisza w podejmowanej przez niego refleksji
teologicznej, to przede wszystkim kwestia rozumienia religii w znaczeniu
podmiotowym, ponieważ rozumienie to stało się „w ciągu ostatnich trzech
wieków, począwszy od XVII wieku aż do naszych dni, przedmiotem zagorzałych sporów”60. Istota tego sporu dotyczy postawy religijnej człowieka
i genezy religii. Problemem tym zajmuje się filozofia religii, która proponowane przez siebie rozumienie religii opiera w dużej mierze na XIX-wiecznej filozofii. W zaproponowanym przez nią tłumaczeniu kwestii powstania
religii można, według J. Kulisza, wyróżnić cztery podstawowe wyjaśnienia: racjonalistyczne, moralne, antropologiczne i socjologiczne. Ich zasad56
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Tenże, Wiara i kultura miejscem współczesnej apologii chrześcijaństwa, 63.
Tenże, Czasy nowożytne wyzwaniem dla chrześcijaństwa, 137.
Tenże, Wiara i kultura miejscem teologii fundamentalnej, 145-146.
Tenże, Czasy nowożytne wyzwaniem dla chrześcijaństwa, 157.
Tenże, Wiara i kultura miejscem nadziei zbawienia, 77.

Wybrane zagadnienia z teologii fundamentalnej Józefa Kulisza SJ
niczą słabością jest to, że mają one, zdaniem polskiego jezuity, charakter
redukcjonistyczny i „nie wyjaśniają do końca ludzkiej egzystencji – religii
w rozumieniu podmiotowym”61. 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 i swojej tajemnicy. Wspomnianą potrzebę sensu
obecną w człowieku o. Kulisz nazywa, za Teilhardem de Chardin, religią
w sensie podmiotowym. Zwraca jednocześnie uwagę na to, że rozwiązanie
tajemnicy człowieka w jego najgłębszym wymiarze, tj. wymiarze metafizycznym, wymaga rozwiązań o charakterze nieodwracalnym, powszechnym i zachowującym na zawsze osobę ludzką, tj. dającym człowiekowi
nadzieję na nieśmiertelność 62.
Wyrazem wspomnianej potrzeby sensu i wyjaśnienia tajemnicy życia
ludzkiego, a więc religii w sensie podmiotowym, są, zdaniem J. Kulisza,
wierzenia religijne, jakie człowiek wypracował na przestrzeni wieków i które czerpią „z ogółu doświadczeń i przemyśleń, stanowiących skarbnicę ludzkiej mądrości i religijności, które człowiek poszukujący prawdy wypracował
i zastosował, aby wyrazić swoje odniesienie do rzeczywistości boskiej i do
Absolutu”63. Dlatego religia w sensie podmiotowym to, zdaniem o. Kulisza,
istniejąca w człowieku potrzeba, która „wypływa z jego wnętrza w pytaniu o sens swego istnienia w całości wszechświata”64. To potrzeba orientacji
i czci oraz układu egzystencjalnego odniesienia do czegoś lub kogoś, kto
znajduje się poza człowiekiem i nadaje sens jego życiu oraz otaczającej go
rzeczywistości. W związku z tym miejscem, w którym pojawia się pytanie
o Boga dzisiaj, a tym samym pytanie o religię, jest, według J. Kulisza, pytanie o sens65. Odpowiedzi na to pytanie nie daje i nie może dać jednak, jego
zdaniem, nauka, ponieważ nie jest ona w stanie rozwiązać najbardziej egzystencjalnych problemów dotyczących życia ludzkiego, do których należy
pytanie, stawiane niemal od zawsze przez człowieka jako istoty, która „wie,
że wie”, o to, skąd pochodzi i dokąd zmierza. Pytanie to odsłania najgłębszą prawdę o człowieku jako istocie metafizycznej, która poszukuje prawdy o sobie, sensu swojego istnienia oraz kogoś, komu mogłaby zawierzyć
61
62
63

64
65

Tamże, 92.
Tamże, 98.
Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja „Dominus Iesus”, o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła (Watykan: Libreria
Editrice Vaticana, 2000), nr 7. Zob. także, Kulisz, Wiara i kultura miejscem
współczesnej apologii chrześcijaństwa, 63; tenże, Wiara i kultura miejscem
nadziei zbawienia, 111.
Tenże, Wiara i kultura miejscem teologii fundamentalnej, 138.
Tamże, 125-130.
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w sposób absolutny. Dlatego negacja Boga postulowana przez ateizm sprawia, zdaniem J. Kulisza, że człowiek zostaje niejako zawieszony w próżni,
bez możliwości urzeczywistnienia otwartości, która wpisana jest w jego naturę i wskazuje na jego naturalne dążenie ku transcendencji66.
Reasumując, możemy powiedzieć, że religia w rozumieniu podmiotowym to, zdaniem o. Kulisza, który w swojej refleksji na ten temat opiera się
na przemyśleniach Teilharda de Chardin, religia, która „rodzi się w ludzkiej świadomości nie jako owoc alienacji, ale jako dramat samej świadomości”67. To „potrzeba usprawiedliwienia i uzasadnienia istnienia samoświadomości i wolności człowieka”68. Potrzeba, która przynależy do ludzkiej
świadomości. Tam bowiem, „gdzie istnieje człowiek, istnieje też niepokój
egzystencjalny, który wyraża się m. in. w poszukiwaniu ostatecznej prawdy. W tym sensie, powie Teilhard, nie ma człowieka niereligijnego”69.
Drugim aspektem, który brany jest pod uwagę w analizie religii przeprowadzanej przez J. Kulisza, to jej charakter przedmiotowy, który dotyczy
doktryny i wierzeń religijnych proponowanych przez konkretną religię70.
Ze względu jednak na to, że istnieje wielość religii, co jest faktem, i że każda z nich pretenduje do tego, by być jedyną i prawdziwą, J. Kulisz przedstawia za Teilhardem kryteria, które pozwalają uznać prawdziwość danej
religii. Takim kryterium jest, według francuskiego jezuity, po pierwsze,
możliwość spełnienia się osoby, tj. zachowanie jej tożsamości osobowej
i powołanie jej do wspólnoty, która „w niej osiąga swą pełnię, przezwyciężając skandal śmierci”71. Po drugie, religia taka musi „ukazać się w realiach
ludzkich zamysłem Bożym w zamysłach ludzkich”72. Przytoczone kryteria
wyznaczają punkt odniesienia do oceny przez Teilharda, a za nim o. Kulisza, innych religii, takich jak: hinduizm, buddyzm, konfucjonizm i islam
oraz wszelkiego rodzaju panteizmów humanistycznych73. Żadna z wymie66
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Tamże, 132.
Jakub Garčár, rec., „Józef Kulisz, Wiara i kultura miejscem ważnych pytań.
Warszawa: Rhetos, 2014”, Studia Bobolanum, nr 1 (2015): 161.
Kulisz, Wiara i kultura miejscem teologii fundamentalnej, 132; tenże, Wiara
i kultura miejscem ważnych pytań, 105.
Tenże, Wiara i kultura miejscem teologii fundamentalnej, 143-144.
Tamże, 144.
Tenże, Wiara i kultura miejscem nadziei zbawienia, 103, por. także tenże,
Wiara i kultura miejscem ważnych pytań, 106-107
Tenże, Wiara i kultura miejscem nadziei zbawienia, 104; por. tenże, Wiara
i kultura miejscem ważnych pytań, 107.
Jedną z zasadniczych słabości religii Wschodu jest to, że „nie interesują
się one ludzkością, ale jednostką i jej powrotem do Jedni bez oblicza, nie
przynoszą uzasadnienia dla ludzkiej pracy ani zachęty do wysiłku w przemianie świata”; tenże, Wiara i kultura miejscem ważnych pytań, 106. Sła-
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nionych religii Wschodu, jak i współczesnych ideologii zachodnich, nie jest
w stanie, zdaniem J. Kulisza, który powołuje się na opinię francuskiego
jezuity, „podjąć się budowania wspólnoty, w której jednostka osiągnie swą
pełnię osobową, dając jej jednocześnie gwarancję przezwyciężenia skandalu śmierci kosmicznej”74. 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 niełatwa, ponieważ wymaga nieustannego wysiłku
polegającego na wychodzeniu i przekraczaniu egoizmu, do czego potrzeba
czegoś więcej aniżeli tylko polegania na wysiłku i zapobiegliwości człowieka. Potrzeba mocy pochodzącej z religii i, co więcej, pochodzącej od
Boga, który jest „transcendentnym punktem przyciągania, zbieżności i nieodwracalnego scalania”75. Takie jednoczenie musi się poza tym odbywać
„nie w oderwaniu od świata, lecz pośród niego – w nim, by świat (...) a wraz
z nim człowiek wznosił się ku coraz wyższemu uorganizowaniu i zdeterminowaniu”76.
Bogiem, który jest takim 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”77. Odtąd chrześcijaństwo, które zrodziło się z doświadczenia mocy Zmartwychwstałego,
„niesie nadzieję wyprowadzenia z egoizmu i wzbudza radykalną postawę
oddania drugiemu”78. 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”79. Staje się „płomieniem ludzkiego
wysiłku i religią postępu”80.
Tym, co jednoczy ludzi z Bogiem i między sobą, jest – zdaniem
J. Kulisza – jak zostało to powiedziane, miłość. Miłość Ojca do ludzi, która
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bością islamu jest natomiast to, że „okazał się nieskuteczny w tym, co leży
w interesie ulepszania świata”; tamże, 108. Więcej na temat charakterystyki
i oceny wymienionych religii zob. tamże, 106-113.
Tenże, Wiara i kultura miejscem nadziei zbawienia, 110.
Tamże, 116.
Tamże.
Tamże, 133.
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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”81,
jak i gest umycia nóg apostołom przez Jezusa, który to gest objawia prawdę
na temat sensu ludzkiej egzystencji, a mianowicie, że sensem tym jest bycie
w służbie dla innych. Dlatego w Jezusie Chrystusie, wcielonym Synu Bożym, w którym Bóg osobowo wkroczył w świat i który jako pierwszy w historii przekazał miłość jako siłę społeczną oraz przezwyciężył śmierć przez
swoje zmartwychwstanie, rozpoczął się w historii centralny nurt kształtowania się człowieka nie tylko jako jednostki, lecz także jako społeczności. W Nim też człowieczeństwo osiągnęło szczyt swoich możliwości. Sam
Chrystus zaś jako Słowo Wcielone i Pan zmartwychwstały „stał się osią
dalszej ewolucji, ponieważ w Nim wszystko zmierza powoli ku wspólnocie
z Ojcem i jedności całego rodzaju ludzkiego”82.
Tym zatem, co wnosi chrześcijaństwo w dzieje ludzkości a zarazem
stanowi o jego radykalnej nowości w stosunku nie tylko do myśli filozoficznej, lecz również innych religii, zwłaszcza religii Dalekiego Wschodu, jest
to, że przynosi ono „rozwiązanie” ostatecznej tajemnicy człowieka i ludzkości. Tajemnicy, do której w pewien sposób dochodził, czy też przeczuwał
ją, rozum ludzki, lecz sam z siebie nie był w stanie jej przekroczyć. Do tego
potrzebne było objawienie Boże, którego pełnią i szczytem jest Wcielony
Syn Boży, który odsłonił przed człowiekiem to, kim jest Bóg i kim jest
człowiek, oraz to, do czego został on powołany. Dał jednocześnie człowiekowi zarówno przez swoje życie, jak i przede wszystkim przez swoje
zmartwychwstanie, nadzieję, a wraz z nią sens do angażowania się na rzecz
przekształcania i doskonalenia świata i siebie samego. Pokazał, że wspomniane zaangażowanie się człowieka odpowiada odwiecznemu zamysłowi
Stwórcy i że ostatecznym celem człowieka jest osiągnięcie spełnienia we
wspólnocie z Bogiem i z innymi ludźmi. Dlatego chrześcijaństwo wnosi
do historii ludzkości, zdaniem J. Kulisza, nową świadomość, której istota
polega na odpowiedzialności za świat i za człowieka w całym jego procesie
ewolucji, w którym wszystko zmierza ku swojej pełni. Jest jedyną religią,
która troszczy się o autentyczny i integralny rozwój człowieka, tj. zarówno
81
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Tamże, 154.
Tamże, 165-166.
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jako obywatela ziemi, jak i obywatela nieba, jak również o rozwój i przyszłość całej wspólnoty ludzkiej. Jest ono bowiem religią, która jednoczy
ludzi z Bogiem i między sobą.
Wyjątkowość i oryginalność chrześcijaństwa przejawia się wreszcie
w tym, zdaniem o. Kulisza, że jest ono po pierwsze, religią objawioną i religią wcielenia. Po drugie, że jest ono wydarzeniem społecznym, ponieważ
u jego początków znajduje się konkretna osoba Jezusa z Nazaretu, Jego
życie, śmierć i zmartwychwstanie, przez co chrześcijaństwo wpisuje się
w historię powszechną, którą jednocześnie kształtuje i wnosi w nią wymiar
duchowy, który stał się tworzywem tworzącym oblicze Europy i świata.
Po trzecie, że jest ono faktem publicznym, co jest związane z tym, że osoba
Jezusa i to, co uczynił On dla człowieka i świata, jest dalej głoszone i przekazywane najpierw przez świadków Jego życia, śmierci i zmartwychwstania, następnie zaś przez Kościół po to, by ludzie mogli usłyszeć i przyjąć
prawdę o zbawieniu ludzkości, jakie dokonało się w osobie Jezusa Chrystusa i jest także dzisiaj ofiarowane każdemu człowiekowi. Po czwarte, że
mówi ono i działa na rzecz królestwa Bożego głoszonego przez Jezusa,
które jest rzeczywistością kształtującą wnętrze człowieka i je przemieniającą, oraz zaprasza i wymaga od ludzi angażowania się na rzecz przemiany
świata zgodnie z wartościami tegoż królestwa. Jednocześnie królestwo to
uświadamia prawdę o tym, że postęp człowieka i ludzkości może dokonać
się jedynie na drodze przemiany serca ludzkiego, do czego potrzebne jest
otwarcie się człowieka na łaskę Bożą i współpraca z nią.
Wymienione zagadnienia ukazują nie tylko oryginalność religii
chrześcijańskiej, lecz także przybliżają jej istotne treści a zarazem służą
jej uwiarygodnieniu jako jedynej i prawdziwej, ponieważ daje ona ludzkości prawdziwą nadzieję, przynosi sens i wskazuje na powołanie a zarazem
spełnienie człowieka i ludzkości w wieczności, bez której „religia ziemi
traci swój sens”83. Przy czym nadzieja ta nie jest nadzieją, która 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 który uobecnia się tajemnica zbawienia a wraz z nią dokonuje się jednoczenie ludzi z Bogiem i między sobą.
Na koniec wypada zauważyć, że J. Kulisz w opracowanej przez siebie teologii fundamentalnej, której jednym z celów jest podjęcie dialogu ze
współczesnością i ukazanie wiarygodności chrześcijaństwa, omawia także
takie zagadnienia jak: rozumienie objawienia Bożego w nauczaniu Kościoła; poszukiwanie Jezusa historycznego, począwszy od Leben – Jesu-Forschung, a skończywszy na nurcie określanym mianem Third Quest; tożsamość Jezusa w świetle wysuwanych przez Niego roszczeń; śmierć Jezusa
83

Tenże, Wiara i kultura miejscem apologii ludzkości, 145.
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i jej znaczenie teologiczne; zmartwychwstanie Jezusa i jego wiarygodność;
Kościół jako sakrament zbawienia84.
***

24

Przedstawiona analiza twórczości teologicznej J. Kulisza pokazuje,
że opracowana przez niego teologia fundamentalna jest apologią nie tylko chrześcijaństwa, lecz także człowieka i ludzkości. Podejmuje on w niej
istotne kwestie na styku wiary i rozumu, chrześcijaństwa i kultury. Pokazuje, że wiara nie jest wcale sprzeczna z rozumem. Wprost przeciwnie,
współdziała z nim, oświeca go i daje mu nową perspektywę. Jest rzeczywistością, która wzbogaca religię ziemi o religię nieba. W ten sposób o. Kulisz
przypomina prawdę o tym, że chociaż wszechświat jest skrojony na miarę
człowieka, to jednak ostateczną miarą człowieka jest Bóg i perspektywa
życia wiecznego. Konkretnie mówiąc, Bóg wcielony, który objawia, kim
jest człowiek i jakie jest jego powołanie. Wiara uczy i wymaga ponadto od
chrześcijan tego, jak podkreśla to Kulisz, by nie uciekali od świata i obowiązku jego przemiany w nadprzyrodzoność, lecz angażowali się w budowanie wspólnoty ludzkiej opierając się na miłości rozumianej jako siła
społeczna, której źródłem jest sam Bóg.
W związku z tym jednym z wyzwań a zarazem zadań, jakie stoją
przed Kościołem i teologią dzisiaj, jest, według 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”85. Jest nim także troska o ewangelizowanie kultury, by w ten sposób chrześcijaństwo stawało się tą rzeczywistością,
która nie znajduje się na zewnątrz tego wszystkiego, co stanowi kulturę,
lecz od wewnątrz ją oczyszczało, przenikało, kształtowało i prowadziło do
jej ostatecznego celu. Innym jeszcze zadaniem, jakie staje przed teologią
dzisiaj, jest umiejętne „określenie – pod kątem bytowym i pod względem
oddziaływania – relacji między Chrystusem a wszechświatem”86. Jest nim
wreszcie, przywrócenie osoby Jezusa Chrystusa i Jego nauki Europie, której oblicze zostało ukształtowane w dużej mierze dzięki chrześcijaństwu.
Osoba Jezusa Chrystusa jest bowiem, według J. Kulisza, warunkiem sine
84

85
86

Tematyka ta jest obecna w sposób szczególny w takich monografiach J. Kulisza jak: Czasy nowożytne wyzwaniem dla chrześcijaństwa; Wiara i kultura
miejscem współczesnej apologii chrześcijaństwa; Wiara i kultura miejscem
sporu o człowieka.
Kulisz, Wiara i kultura miejscem nadziei zbawienia, 158.
Tamże, 176.
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qua non istnienia i rozwoju cywilizacji zachodniej, ponieważ jest ona tym,
co określało i nadal określa jej najgłębszą tożsamość.
Na koniec wypada zauważyć, że J. Kulisz w swojej refleksji teologicznej podejmuje i rozwija w sposób twórczy ważne tematy nakreślone przez
II Sobór Watykański, do których niewątpliwie należą: miejsce i rola chrześcijan we współczesnym świecie; rozumienie człowieka i religii; dialog ze
współczesną kulturą, przede wszystkim zaś z filozofią i naukami o człowieku i społeczeństwie; służba prawdzie i budowanie wspólnoty ludzkiej;
postęp, zbawienie i powołanie człowieka; wiarygodność chrześcijaństwa.
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Artykuł poświęcony jest przedstawieniu i omówieniu zasadniczych zagadnień poruszanych przez polskiego jezuitę, Józefa Kulisza, w opracowanej przez niego teologii
fundamentalnej. Do zagadnień tych należy, po pierwsze, rozumienie człowieka, a po
drugie, rozumienie religii. Tym, co łączy oba wymienione zagadnienia, to fakt, że
spór o człowieka jest jednocześnie sporem o religię, a spór o religię zaś jest sporem
o człowieka. Miejscem tego sporu jest szeroko rozumiana kultura, której szczególnym
wyrazem jest filozofia i religia. Dlatego tym, co interesuje J. Kulisza, to z jednej strony
wyjaśnienie relacji, jaka istnieje między rozumem i wiarą, z drugiej zaś to, dlaczego
w historii doszło do rozejścia się i przeciwstawiania porządku poznania pochodzącego
z rozumu porządkowi pochodzącemu z wiary. Tymczasem wiara, jak pokazuje to polski teolog, nie jest wcale sprzeczna z rozumem. Wprost przeciwnie, współdziała z nim,
oświeca go i daje mu nową perspektywę. Jest tą rzeczywistością, która wzbogaca religię ziemi o religię nieba. Jednym z zasadniczych celów teologii fundamentalnej opracowanej przez J. Kulisza jest apologia chrześcijaństwa i wykazanie jego wiarygodności oraz tego, że jest ono jedyną religią, która troszczy się o autentyczny i integralny
rozwój człowieka. Jest nim także pokazanie tego, co osoba Jezusa Chrystusa, a wraz
z Nim chrześcijaństwo, wniosło i nadal wnosi w dzieje ludzkości.

Słowa kluczowe: człowiek, religia, filozofia, teologia fundamentalna, ewolucja,
humanizm, ateizm

Selected Issues from Fundamental Theology
of Józef Kulisz SJ
S umm ar y
The article is devoted to the presentation and discussion of the key issues raised
by the Polish Jesuit Józef Kulisz in the fundamental theology he has developed. These
issues include first of all, the understanding of the human being and secondly, the
understanding of religion. What connects both these issues is the fact that the dispute
over the human being is at the same time a dispute over religion. The dispute over
religion is a dispute about the human being. The place of this dispute is culture as
a whole, manifested mainly by philosophy and religion. Therefore, what Józef Kulisz is

Wybrane zagadnienia z teologii fundamentalnej Józefa Kulisza SJ
interested in is, on the one hand, an explanation of the relationship that exists between
reason and faith, and on the other hand, why history divided and contrasted the order
of knowledge coming from reason with the order coming from faith. Meanwhile, faith,
as shown by the Polish theologian, is not at all contradictory to reason. On the contrary, there exists an interaction between them, faith enlightens the reason and gives it
a new perspective. It is a reality that enriches the religion of the earth with the religion
of heaven. One of the fundamental aims of the fundamental theology developed by
Józef Kulisz is the apology of Christianity and the demonstration of its credibility and
the fact that it is the only religion that cares for an authentic and an integral human
development. It is an indication to what the person of Jesus Christ, and with Him the
Christianity, brought and continues to bring to the history of mankind.

Keywords: man, religion, philosophy, fundamental theology, evolution, humanism, atheism
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Droga do niepodległości
we Wspomnieniach wojennych
o. Kazimierza Nowiny-Konopki SJ
Krzysztof Dorosz SJ
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – Collegium Bobolanum
Warszawa

Gdy Polska po 123 latach niewoli odzyskiwała w 1918 r. upragnioną
niepodległość, na obszarze odradzającej się Rzeczpospolitej jezuici mieli
jedną Prowincję Galicyjską, która liczyła 481 członków, w tym 243 ojców1.
I  wojna światowa wyrządziła Towarzystwu Jezusowemu niemałe straty personalne: kilku jezuitów zginęło na froncie albo w wyniku działań
wojennych, niektórzy zostali osadzeni w więzieniach albo zesłani w głąb
Rosji. Byli też i tacy, którzy zostali wcieleni do wojska. Po wybuchu I wojny, w latach 1914-1915, w armii Austro-Węgier (na terenie których leżała
Prowincja Galicyjska) służbę pełniło 4 ojców i 19 braci, w oddziałach niemieckich było 5 ojców oraz 14 kleryków i braci, a w szpitalach wojskowych
posługę pełniło 23 kapelanów. W latach następnych było podobnie2. Nie1

2

Ludwik Grzebień i in., red., Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach
Polski i Litwy 1564-1995 (Kraków: WAM 1996), 544. Po odzyskaniu niepodległości Prowincja Galicyjska została przemianowana na Prowincję
Polską, którą następnie w 1926 r. podzielono na dwie Prowincje: Wielkopolsko-Mazowiecką i Małopolską.
Tamże, 753. Zob. także: „Nasi z Prowincji Galicyjskiej na usługach armii”,
Nasze Wiadomości, nr 22 (1916): 92-94. Dla porównania, zaangażowanie
jezuitów niemieckich w działania związane z I wojną światową było dużo
większe. Spośród 879 członków zakonu w Niemczech aż 353 jezuitów (dane
z 1916 r.) miało związek z działaniami wojennymi, służąc jako kapelani
wojskowi, w szpitalach polowych, jako sanitariusze czy w innych służbach
pomocniczych, a także powołani do służby czynnej w armii; zob. „Działalność jezuitów niemieckich w obecnej dobie”, Nasze Wiadomości, nr 22
(1916): 92.
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łatwe zadanie kierowania Prowincją Galicyjską mieli w owym czasie jej
przełożeni: Piotr Bapst (od 6 X 1912 r.), Henryk Haduch (od 12 VII 1916 r.),
a w pierwszych latach niepodległości – Stanisław Sopuch (od 12 X 1919 r.).
Prowincjałowie ci musieli stawiać czoło nie tylko trudnościom zewnętrznym, ale także liczyli się z faktem, że wśród ich podwładnych byli nie tylko
Polacy, ale też jezuici innych narodowości.
O tym, co ówcześni jezuici myśleli o niepodległości Polski i jak ważna była to dla nich sprawa, możemy dowiedzieć się m. in. ze wspomnień
tego okresu. Warto tutaj zwrócić uwagę na wciąż mało znane pamiętniki
o. Kazimierza Nowiny-Konopki SJ (1879-1941), kapelana II Brygady Legionów Polskich i Polskiego Korpusu Posiłkowego, opublikowane kilka lat
temu jako Wspomnienia wojenne 1915-19203. Zapiski te długo czekały na
wydanie. Częściowo zostały udostępnione na początku lat dziewięćdziesiątych XX w., w opracowaniu i ze Wstępem Juliana Humeńskiego SJ4. Podstawą były pamiętniki o. Konopki, które ponad 70 lat przeleżały w krakowskim Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.
Do nowszego ich wydania z 2011 r. dołączono drugi tom (jak zaznaczają
redaktorzy: rozdział) zatytułowany: Na Podolu i Wołyniu. Wspomnienia
z lat 1918-1920, w opracowaniu i ze wstępem Marii Dębowskiej. Pozycja to
dość obszerna, licząca ponad 700 stron, z dołączonym cennym indeksem
nazwisk i reprodukcjami zdjęć archiwalnych.
Ich autor, o. Kazimierz Stanisław Nowina-Konopka, urodził się
w 1879 r. w Tarnowie5. Do zakonu jezuitów wstąpił w 1894 r., a w 1906 r.
został wyświęcony na kapłana. Po formacji filozoficzno-teologicznej studiował też historię na Uniwersytecie Jagiellońskim, po czym nauczał historii i geografii w Zakładzie Naukowo-Wychowawczym w Chyrowie. Prowadził też działalność duszpasterską wśród polskich robotników sezonowych
w Niemczech i w Danii6. W latach poprzedzających wybuch I wojny światowej wykładał historię Kościoła w Krakowie, był także współpracowni3

4

5

6

Kazimierz Nowina-Konopka, Wspomnienia wojenne 1915-1920, oprac. Julian
Humeński, Maria Dębowska (Kraków: WAM, 2011). Na początku wypada
wyjaśnić, że o. Kazimierz nie dodawał do swego nazwiska Konopka – herbu
„Nowina”, tak też figuruje w spisach jezuitów. Z herbem rodowym, jako
Nowina-Konopka, występuje we współczesnych publikacjach.
Tenże, Wspomnienia wojenne kapelana II Brygady Legionów Polskich,
oprac. Julian Humeński (Kraków: WAM, 1993).
Grzebień i in., red., Encyklopedia wiedzy o jezuitach, 300. W zakonie jezuitów
był też jego młodszy brat: Włodzimierz Konopka (1888-1964), przełożony
w wielu domach, w latach 1931-35 prowincjał Prowincji Małopolskiej.
Jan Poplatek, „Ks. Kazimierz Konopka T.J.”, Kwartalnik Historyczny, nr 54
(1947): 59.

Droga do niepodległości we Wspomnieniach wojennych ...
kiem jezuickich czasopism: Przeglądu Powszechnego, Głosów Katolickich,
Naszych Wiadomości, a na początku I  wojny – redaktorem 10 zeszytów
Bieżących Wiadomości z Prowincji Galicyjskiej w czasie wojennym w roku
1914-157. Publikował artykuły z zakresu historii i geografii. Pod koniec
1915 r. został powołany do wojska jako kapelan Legionów Polskich.
Wspomnienia o. Konopki obejmują okres od grudnia 1915 r., kiedy
rozpoczął służbę w polskim wojsku, do października 1920 r., gdy towarzyszył premierowi Wincentemu Witosowi w podróży po Wołyniu, pełniąc rolę przewodnika. Datą graniczną jest 21 października 1920 r., kiedy
po prawie 5-letnich przygodach wojennych autor powrócił do „normalnej”
pracy na nowej placówce jezuickiej w Chełmie Lubelskim. Swoje wspomnienia, na podstawie sporządzonych notatek, spisywał kilka lat po wydarzeniach, o których opowiada (w 1926 r.).

1. Kapelan wielozadaniowy
Opowieść o. Konopki zaczyna się w Boże Narodzenie 1915 r., kiedy
przebywając w Opolu na Śląsku autor otrzymuje wiadomość, że został wyznaczony przez swego prowincjała, o. Piotra Bapsta, na kapelana Legionów
Polskich. Przydzielono go do utworzonego w 1915 r. 4. pułku piechoty, który wchodził w skład II Brygady Legionów Polskich, powstałej we wrześniu
1914 r. Dowódcą pułku był płk Bolesław Roja, innymi pułkami tej Brygady
dowodzili: płk Zygmunt Zieliński i płk Józef Haller. Ważną postacią w relacjach Konopki stał się jego pierwszy przełożony, płk. Roja, uprzednio oficer
armii austriackiej, od 1917 r. dowódca III Brygady Legionów, w Polsce niepodległej generał dywizji Wojska Polskiego, zgładzony przez hitlerowców
w 1940 r. Również niemałym autorytetem będzie Józef Haller, natomiast
nie zostanie nim, co należy podkreślić, Józef Piłsudski.
Wśród jezuitów jest znane żartobliwe powiedzenie: „po naszych studiach…”. W tych słowach wyraża się przekonanie, a może i nadzieja, że po
latach długiej, jezuickiej formacji można sobie poradzić z każdym wyzwaniem. Ojciec Konopka jest tego świetnym przykładem. W wojsku bowiem
szybko stał się kapelanem wielozadaniowym8. Z uwagi na wszechstronne
7

8

Grzebień i in., red., Encyklopedia wiedzy o jezuitach, 452. „Nasze Wiadomości” były periodykiem wewnętrznym Prowincji Galicyjskiej, drukowanym
jako manuskrypt, wyłącznie do użytku członków zakonu.
Bardzo ciekawa jest statystyka ułożona na podstawie sprawozdań z prac
apostolskich jezuitów-kapelanów wojskowych. Wynika z niej, że kapelani
zajmowali się głównie takimi pracami, jak: słuchanie spowiedzi, udzielanie ostatnich sakramentów, przyjmowanie innowierców na łono Kościoła
katolickiego, głoszenie kazań, dawanie rekolekcji, prowadzenie odczytów
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zdolności pełnił wiele funkcji i ról, rychło też stał się „dobrą duszą” pułku9.
„Jaka była moja praca jako księdza?” – opowiada. – „Przede wszystkim
chodzić do żołnierzy, podtrzymywać w nich dobrego ducha, jak mówił
Roja. Potem zaprowadzić stałe nabożeństwo, co niedzielę w innym batalionie, aby był porządek i system”10. Konopka wykonywał posługę kapelana
wojennego w taki sposób, by przede wszystkim być z ludźmi, i to nierzadko na pierwszej linii frontu. Jak trafnie zauważa, legioniści to „przeważnie młode chłopaki, którym śmierdziała »sztuba« z gramatyką i tabliczką
mnożenia, akademicy, którzy woleli wcześniej zwiać do legionu, niż za
parę miesięcy stanąć na K.u.K. Assentierung” (Ww 43)11. Ze wspomnień
o. Konopki możemy dowiedzieć się sporo o ludziach walczących w Legionach, zwłaszcza tych z najbliższego otoczenia autora. Okazuje się, że wśród
legionowych oficerów (bo takich głównie przedstawia), było wielu przedstawicieli galicyjskiej inteligencji, a spora część to ludzie związani z uniwersytetami w Krakowie i we Lwowie. Pojawiają się także znajomi autora,
jak choćby Józef Teslar12. Ten współpracownik Przeglądu Powszechnego,
z którym autor był zaprzyjaźniony, jest dobrym przykładem żołnierza legionowego, a spotkanie z nim z kolei świetnie ilustruje realia pracy kapelana w wojsku: „Po skończonej paradzie przychodzi do mnie chorąży
Józef Teslar, pełniący funkcję pułkowego kronikarza, rodem z Krakowa,
syn właściciela sklepu w sukiennicach, literat. Dobry chłopiec, idealista,
katolik i prawdziwy skaut. Mówi mi bardzo delikatnie, że żołnierze klęli na
to nabożeństwo. Marzli na mszy św., marzli na długim kazaniu: mówiłem
przeszło kwadrans, marzli, gdy odmawiałem Zdrowaśki po mszy św.
– Żołnierzowi trzeba krótko a dobitnie, uderzyć jakby po łbie.
Podziękowałem mu za życzliwość, bo i skąd miałem to wiedzieć.
Powiedziałem mu też, że odtąd będę mu moje przemówienia odczytywać
w sobotę i wedle jego wskazówek poprawiał. W ten sposób odbywały się
mniej więcej nabożeństwa, co niedziela w innym batalionie” (Ww 53-54).

9

10

11
12

bądź organizowanie nauki dla żołnierzy, rozdzielanie książek, pism i gazet.
Kapelani służyli też posługą ludności cywilnej i jeńcom, a także pomocą
okolicznym proboszczom; zob. „Prace apostolskie naszych ojców przy
wojsku do końca r. 1917”, Nasze Wiadomości, nr 24 (1918): 79-81.
Julian Humeński, „Wstęp”, w: Nowina-Konopka, Wspomnienia wojenne
1915-1920, 12-13.
Nowina-Konopka, Wspomnienia wojenne 1915-1920, 52 (dalej: Ww i numer
strony).
K.u.K. Assentierung – „Cesarsko-królewski pobór”.
Józef Andrzej Teslar (1889-1961) – legionista, potem major Wojska Polskiego, doktor, poeta, publicysta, tłumacz i krytyk sztuki, dostęp 1 lipca, 2018,
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Teslar
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Autor polubił „swoich” żołnierzy. Nieco od nich starszy, już z pewnym doświadczeniem życiowym, traktuje ich często jak swoich synów, bo
Legiony to „młodzi, ideowi żołnierze”, którzy „po polsku czują i myślą”
(Ww 105). Rada chorążego Teslara, że „żołnierzowi trzeba krótko a dobitnie”, wynikała z dobrego wyczucia wojskowej pobożności. Ilustrują to
fragmenty wspomnień, jak choćby przy opisie wizyty bp. Władysława
Bandurskiego wśród legionistów, gdzie pobożne czynności wykonuje się
na komendę: „Baczność, na ramię broń, do modlitwy” (Ww 82). Czytelnikowi, któremu takie zachowania mogą wydawać się komiczne, autor wspomnień tak wyjaśnia ich sens: „»Baczność« – wszystkie ręce naraz uderzyły
o żołnierskie uda, po czym na głos: »Do nogi broń«, »Spocznij« – potrójny
chrzęst broni, uderzenie kolbami o ziemię i wszystkie lewe nogi klapnęły
podeszwami o ziemię. Była to właściwie… szopka, ale była to i oryginalna
modlitwa żołnierza. Oddanie czci Panu Bogu poczuciem sprawności komendy i siły równego uderzenia setek nóg żołnierzy, aby pokazać, że robi
się to tylko dla Boga” (Ww 82-83).
We wspomnieniach znajdujemy wzruszający fragment o takim patriotycznym nastawieniu młodych legionistów, którzy ponosili największe
ofiary. Na początku lipca 1916 r. na Wołyniu trwała ofensywa wojsk rosyjskich dowodzonych przez Aleksieja Brusiłowa przeciwko armiom państw
centralnych i sprzymierzonym Legionom Polskim13.
„Nad wieczorem atak piechoty rosyjskiej. Doktór powiedział mi, że
najlepiej, abym był przy nim. W ziemiance punkt opatrunkowy. Przynieśli
kilku ciężko rannych. Jeden jęczy okropnie. Po spowiedzi mówi mi:
– Proszę księdza, mnie strasznie boli. Czy ja mogę ten ból ofiarować
Panu Bogu za Polskę?
– Pewnie, ofiaruj, Pan Bóg przyjmie.
– A czy Polska będzie?
– Będzie, chłopcze, na pewno będzie. Jeśli jeszcze tacy są żołnierze
jak ty, Pan Bóg da Polskę.
Chłopcu lżej się zrobiło na duszy, oko zajaśniało i odtąd już ani jęknął. Inny znowu mówi z bólem, że mu będzie ciężko umierać, bo nie dochował przysięgi Panu Bogu.
– Jakiej przysięgi?
– Jakiem szedł do Legionów, tom przysięgał Panu Bogu, że będę się
bił, dopóki Polski nie wywalczę – a teraz trzeba umierać.
Obróciłem się, by ukryć łzy… to mi żołnierz polski! I Pan Bóg Polski
nie da?” (Ww 110).
13

Dostęp 1 lipca, 2018, https://pl.wikipedia.org/wiki/Ofensywa_Brusi%C5%
82owa.
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Kapelan obecny na pierwszej linii frontu nierzadko wykazuje się
odwagą, a nawet brawurą. „Morowy ksiądz, i to ci prawdziwy ksiądz,
kula go nie chwyta” – mówili o nim z podziwem żołnierze (Ww 70).
A on sam stwierdza po niedługim stażu w armii: pułk „zacząłem uważać
za własny dom” (Ww 63). Organizowane i odprawiane przez kapelana
nabożeństwa pełniły ważną rolę, podtrzymującą duchowo-psychiczną
kondycję legionistów. O tym, jak przeżywali święta, opowiada Konopka,
opisując Wielkanoc 1916 r., której istotną częścią była żołnierska procesja
rezurekcyjna.
„Ruszyła procesja. Naprzód krzyż, potem orkiestra i chór. Za nimi
warta honorowa, trzech małych chłopaków 14-letnich z karabinami, żołnierze z kadzielnicą i dzwonkami, potem celebrans pod baldachimem, za nim
komendant pułku Galica i grono oficerów, wreszcie luzem cała żołnierska
brać. Ja w komży, jako mistrz ceremonii, biegając pilnowałem porządku.
(…) Podnosił nas religijny nastrój – odrywał zupełnie od tej ziemi, od frontu. Odczuwaliśmy piękno, artyzm i tajemnicę mroków tego religijnego obrzędu, a myśl wszystkich przenosiła się do domu, do rodziny, gdzie dziś też
mają rezurekcję. Zapomnieliśmy, żeśmy na szarym, wstrętnym, ordynarnym froncie. Widzieliśmy piękny pochód, braliśmy w nim udział i przeżywaliśmy go. Prosili, bym po procesji przemówił parę słów, ale ani ja mówić
nie mogłem, ani żołnierze słuchać tego, co mówiłem. Bo każdemu łzy się
cisnęły do oczu” (Ww 77-78).
Trudną posługą kapelana było grzebanie poległych. Dotyczyło to nie
tylko „swoich” żołnierzy. Kapelan asystował też w pogrzebach zabitych
z wrogiej armii rosyjskiej. Bywało, że ceremonia odbywała się przy trwającym ostrzale. Konopka w bardzo realistyczny, a nawet brutalny, sposób
opowiada o takich sytuacjach, a wstrząsające sceny pokazują całe okropieństwo wojny. W sytuacji zagrożenia kapelan stawał się „instytucją zaufania”: żołnierze powierzali mu testamenty czy listy, które trzeba było wysłać na wypadek ich śmierci. Ale bywało też tak, że zostawał szczególnym
pośrednikiem, który, mając okazję wysłania korespondencji, a nie mogąc
znaleźć jakiegoś zaprzyjaźnionego oficera, pisywał w jego imieniu listy do
żon i narzeczonych „w zastępstwie ich ukochanych”. Legioniści przyjmowali to pozytywnie, o czym świadczy rozmowa jednego z nich z autorem,
opisana z lekkim „przymrużeniem oka”:
„ – Co słychać, księże kapelanie?
– Wczoraj pojechał kurier do Warszawy!
– Czemu ksiądz nie powiedział? Ja tak prosiłem!
– Pamiętałem i napisałem w imieniu pana do narzeczonej.
– A co ksiądz napisał?
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– Że pan zdrów i porządnie się trzyma i że pan często o niej myśli,
i pragnie ją wkrótce zobaczyć.
– Ach, jaki ksiądz dobry!” (Ww 357).
Konopka pełnił też nieformalną rolę kuriera, przewożąc informacje,
kontaktując się z różnymi osobami i środowiskami. Dlatego miał dużą
orientację w ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej. Inne, nieco śmieszne sytuacje, zdarzały się wtedy, gdy Konopka jako człowiek towarzyski
odwiedzał położone niedaleko koszar ziemiańskie dwory. Tak było podczas
służby w Dęblinie. Na te wizyty kapelan zabierał młodych oficerów, głównie po to, aby uzupełnili braki w wyżywieniu. Ci z kolei zwracali baczną uwagę na znajdujące się w otoczeniu dziewczęta. Jak stwierdza autor:
„Ja zawsze uchodziłem za »przyzwoitkę« przy tych wizytach i »matkowałem« naszym oficerom” (Ww 229).
Ojciec Konopka okazał się dobrym organizatorem i – mówiąc współczesnym językiem – zdolnym menadżerem. Dlatego powierzano mu bardzo ważną w wojsku funkcję zaopatrzeniowca i kierującego dystrybucją
prowiantu. Opisuje, jak prowadził tzw. menaż, czyli kasyno, wyciągając
je z długów (Ww 240). W pewnych sytuacjach nadzorował też kuchnię,
znacznie polepszając jakość wyżywienia. Sukcesy na tym polu bardzo
wzmocniły jego autorytet kapelana. Wspierał on również legionistów aprowizacyjnie, zaopatrując ich m. in. w bieliznę i środki czystości, które z kolei organizowały tzw. Ligawki (Ww 133-141)14. Wyznaczano go również
jako oficera inspekcyjnego, którego zadaniem było umacnianie dyscypliny
wśród żołnierzy i rozliczanie ich „grzechów”, wśród których plagą były
kradzieże.
Bywało, że kapelan był organizatorem rozrywek, czego przykładem
może być festyn zwany Emaus, odbywający się tuż po Wielkanocy. Konopka opisuje, jak starał się „osłodzić” surowe, obozowe życie swoim żołnierzom, jak też oni rewanżowali się swemu duszpasterzowi. Gdy nie było
walki i przychodził czas względnego spokoju, z polecenia dowódcy kapelan
pełnił też funkcję nauczyciela, wykładając legionistom historię i geografię,
których nauczał wcześniej w Zakładzie w Chyrowie. Nawiasem mówiąc,
jako geograf potrafił dokładnie opisać miejsca, w których się znajdował.
Czytając te wspomnienia, można z mapą w ręku śledzić przemieszczanie
się wojsk i zmiany frontów, częste podróże kapelana, miejsca jego posług
i wizyt towarzyskich. Ze wspomnień wynika, że o. Konopka był bardzo
aktywnym i pomysłowym człowiekiem.
14

„Ligawkami” nazywano członkinie Ligi Kobiet, które z ramienia Naczelnego
Komitetu Narodowego prowadziły akcję charytatywną na rzecz wojska.
Autor bardzo pozytywnie wypowiada się o „Ligawkach” z Lublina.
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We wspomnieniach o. Konopki od początku przewija się wątek nadziei
na wolną ojczyznę. Była to główna motywacja legionistów z poświęceniem
walczących o niepodległość, której gorąco pragnęli, choć idea polskiej
wolności z trudem przebijała się ku urzeczywistnieniu. Nadzieje rozpalił
ogłoszony przez Niemcy i Austro-Węgry tzw. Akt 5 listopada 1916 r., zawierający obietnicę utworzenia Królestwa Polskiego jako „państwa samodzielnego z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym ustrojem”, będącego
„w łączności z obu sprzymierzonymi mocarstwami”15. Deklarację, w imieniu cesarza Niemiec Wilhelma II i Austro-Węgier – Franciszka Józefa, podpisali gubernatorzy: Hans Hartwig von Beseler i Karl Kuk16. Była to ze
strony państw centralnych jedynie obietnica, mająca na celu wykorzystanie
ludzkiego potencjału, odbitego z rąk rosyjskich dawnego Królestwa Kongresowego. Została jednak przyjęta przez polskie społeczeństwo w dobrej
wierze, o czym świadczą też zapiski kapelana.
Autor, który był raczej realistą politycznym, opisuje ogłoszenie Aktu
5 listopada jako moment zwrotny. Reakcja wojska była entuzjastyczna
i rozpalała nadzieje legionistów na wolny kraj. Konopka, który znajdował
się wówczas w Baranowiczach, tak opisuje tę sytuację:
„Księże kapelanie – Polska jest! A tośmy się doczekali.
»Tato« Słuszkiewicz chwyta mnie i całuje, łzy mu się leją z radości:
– Księże kapelanie! To człowiek rzucił żonę, dzieci, poszedł się bić za
Polskę, a tu Polska już jest. Dzisiaj ogłaszają manifest cesarski, że Polskę
uznają cesarze Niemiec i Austrii. Tak księże, niech się ksiądz cieszy.
A ja pewnie cieszyłem się, ale oczom swym nie wierzyłem. Naprawdę? Jest już Polska!” (Ww 186-187).
Wprawdzie obietnica dwóch cesarzy miała się okazać „pusta”, a na
wolną Polskę przyszło jeszcze czekać dwa lata, jednak nadzieje zostały
wzmocnione17. Ówczesne nastroje środowiska jezuitów dobrze wyraża
o. Jan Pawelski, redaktor naczelny wydawanego w Krakowie Przeglądu
15
16

17

Dostęp 1 lipca, 2018, https://pl.wikipedia.org/wiki/Akt_5_listopada.
Zob. Jarosław Kłaczkow, Krzysztof Kania, Zbigniew Girzyński, red., Akt
5 listopada 1916 roku i jego konsekwencje dla Polski i Europy (Toruń:
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016).
Warto nadmienić, że stosunek o. Konopki do cesarzy Austro-Węgier i Niemiec był zróżnicowany. Wobec Franciszka Józefa zachowywał szacunek,
pisząc po jego śmierci, że „staruszek był nieszkodliwy dla Polaków” (zob.
Ww 202). Wobec Wilhelma II, nazywanego „Wilusiem”, przejawiał stosunek
ironiczny, być może spotęgowany donosami złożonymi przez jezuitów niemieckiego pochodzenia za rzekomą obrazę niemieckiego cesarza (Ww 95-97).
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Powszechnego, z którym wcześniej współpracował o. Konopka. O. Pawelski entuzjastycznie pisał o Akcie 5 listopada jako „dniu wybawienia”,
„świcie wolnej Polski”, „różanej jutrzence” przyszłych pokoleń Polaków18.
Zdaniem redaktora, akt ten dawał Polakom nową nadzieję: „Wyjść na świat
boży z podziemia, z powodu góry gruzów, jeszcze trudno, ale już otworzyła się szczelina, już w poprzek gruzów znaczy się korytarz, przez który
wpada powietrze i światło, przez który widać kawałek błękitu a na nim
świt. (…) wzmocniona dzisiaj nadzieja daje nam pewność, że po tym świcie
przyjdzie dzień z pełnym słońcem”19.
Jak wspomina Jadwiga Rutkowska, opisująca reakcje lwowian (Kraków i Lwów były głównymi ośrodkami Galicji), Akt 5 listopada był w świadomości ludzi ogłoszeniem niepodległości Polski, choć bez wyznaczonych
granic i z niepewnym losem20. Podobnie było na terenie dawnego zaboru
rosyjskiego. Jak zauważa Romuald Turkowski, analizujący to wydarzenie
z punktu widzenia nastrojów społecznych w Królestwie Polskim: „Akt
dwóch cesarzy wyzwolił polską aktywność polityczną, także wśród ludności chłopskiej” i „spełnił rolę detonatora sprawy polskiej”, choć też „szybko
się wyczerpał”21.
W opowieści o. Konopki ten entuzjazm co do „łaskawości” zaborców
szybko opada. Wprawdzie nadzieje jeszcze jakiś czas trwają, ale niedługo potem przechodzą w rozczarowanie. Złudzeń nie pozostawiała polityka
pruska na okupowanych terenach Królestwa Polskiego, którą autor z bliska
obserwował: „Tam w gminie Prusacy wyrachowali chłopom, ile kura powinna jaj znosić, a ile krowa mleka dać i stale co tydzień musieli ludzie
przepisową ilość prowiantów przynosić do pruskiej komendantury. Ludzie
sami nie jedli. Wysychali z głodu, ale musieli oddawać, co Niemiec kazał.
Chyba do dziesiątego pokolenia powinni tam pamiętać pruską gospodarkę”
(Ww 260).
Jakieś nadzieje dawało w październiku 1917 r. powołanie Rady Regencyjnej, „wiadomego już rządu polskiego” (Ww 283). Jednak, jak zauważył
Konopka, instytucja ta, uzależniona od okupantów, okazała się nieudolna,
18

19
20

21

Jan Pawelski, „Piąty listopada”, Przegląd Powszechny, nr 10-12 (1916): 139-146.
Tamże, 140, 143.
Jadwiga Rutkowska, Pamiętnik lwowianki 1914-1919, red. Wojciech Polak
i Sylwia Galij-Skarbińska (Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2017),
119-120.
Romuald Turkowski, Ludowcy z Królestwa Polskiego wobec Aktu 5 listopada
1916 roku i jego następstw społeczno-politycznych dla wsi polskiej w czasie
I wojny światowej, w Kłaczkow, Kania, Girzyński, red., Akt 5 listopada
1916 roku, 121, 131.
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zwłaszcza w kwestiach wojskowych i wobec trwającego kryzysu legionowego. Opisując sytuację ostatnich miesięcy 1917 r., Konopka wyraża wysoce już krytyczny stosunek wobec władz pruskich i austriackich, a także do
„namiastki władzy” w postaci Rady Regencyjnej. Warto przy tym zauważyć, że na łamach jezuickiego Przeglądu Powszechnego wspomniany o. Jan
Pawelski witał powołanie Rady Regencyjnej z większym entuzjazmem:
„Jeżeli dzień 5 listopada 1916 r. nazwaliśmy świtem nowej Polski, to dzień
27 października b. r., w którym na czele narodu stanęła Najjaśniejsza Rada
Regencyjna, nazwać należy początkiem polskiego dnia roboczego. Państwo
polskie to już nie ideał, nie daleka gwiazda przyświecająca tęsknocie pokoleń, ale rzeczywistość, to już rzeczywisty początek pracy narodu nad
własnym domem i na samodzielny kawałek chleba”22.
Ojciec redaktor Pawelski, obserwujący rzeczywistość z perspektywy
Krakowa, miał zapewne inne spojrzenie niż towarzyszący bezpośrednio
legionistom kapelan Konopka. Jednak jezuickiemu publicyście towarzyszy
poczucie tymczasowości całej sytuacji: „Jakimi będą przyszłe losy i drogi
nowej władzy państwowej polskiej, a z nią i Polski całej, nikt dziś jeszcze
przewidzieć nie może, tak, jak nikt przewidzieć nie zdoła, jakim torem potoczą się losy świata całego” 23. Takie poczucie niepewności było wśród
Polaków po trzech latach toczącej się wojny powszechnej.

3. Stosunek do Józefa Piłsudskiego
W swoich opowieściach Konopka nie pomija osoby Józefa Piłsudskiego. Jednak już na początku zaznacza swój krytyczny stosunek do
przyszłego Marszałka i do ludzi z kręgów I Brygady Legionów, zwłaszcza
do Kazimierza Sosnkowskiego24. Kapelan wzmiankuje o tarciach mię22

23
24

Jan Pawelski, „27 Października”, Przegląd Powszechny, nr 10-12 (1917):
1* (numeracja z gwiazdką oznacza, że strony te zostały dodane już po
złożeniu numeru).
Tamże, s. 4*.
Warto zauważyć, że w wydawanym po półtorarocznym zawieszeniu
Przeglądzie Powszechnym panowało raczej pozytywne nastawienie do
osoby Józefa Piłsudskiego. W recenzji książki Wacława Sieroszewskiego,
Józef Piłsudski, wydanej nakładem Departamentu Wojskowego N. K. N.
w Piotrkowie w 1915 r., Józef Nawratil zwraca uwagę na takie elementy
biografii Piłsudskiego, jak wpływ matki na jego osobowość, znajomość
Rosjan i społeczeństwa rosyjskiego, do czego przyczynił się 5-letni okres
zesłania na Syberii. Recenzent wyraża też podziw dla ducha bojowego
Komendanta, ofiarnego zaangażowania i odwagi. Redaktorom jezuickiego
Przeglądu Powszechnego nie przeszkadzały PPS-owskie korzenie polityczne Piłsudskiego, co wyróżnia się na tle poglądów ówczesnych kręgów
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dzy I a II Brygadą (do której należał) i opisuje kulisy tych animozji. Niechęć do Piłsudskiego wśród żołnierzy II Brygady wynikała m. in. z tego,
że zarzucano mu chęć „przywłaszczenia” sobie „monopolu Legionów”
(Ww 88). Ponadto Piłsudski i jego ludzie chętnie przypisywali sobie sukcesy II Brygady, odnosząc się do niej lekceważąco, jako formacji „drugiej kategorii”. Julian Humeński, objaśniając ten problem w przypisie do
wspomnień Konopki, przytacza charakterystyczny fragment pamiętników
oficera II Brygady, Stanisława Tutaja, który tak opisuje panujące między
legionistami relacje: „Nieufność między oddziałami I Brygady i beliniakami a wszystkimi należącymi kiedyś do II Brygady istniała od dawna.
Nas, wszystkich drugobrygadowców, uważali oni, nie wiem zresztą dlaczego, za zaustriaczonych legionistów – siebie zresztą nazywali chętniej
strzelcami – za legionistów gorszego gatunku. Starali się okazywać nam
swoją wyższość. Przejawiało się to w różnych formach, a nawet zdarzyło
się kiedyś, przy wyliczaniu poległych, określenie, że w walkach poległo
iluś tam bohaterów z I Brygady i kilku żołnierzy z II Brygady. (…) Nas
to oczywiście drażniło (…) odpowiadaliśmy im ogólnie, że I Brygada ma
tylko tę wartość, że prowadzi ją Komendant Piłsudski. Całe towarzystwo
to łaziki i krzykacze”25.
Ojciec Konopka wypowiadał się podobnie. Być może, jego niechętny
stosunek do Marszałka zaostrzył się po zamachu majowym 1926 r., gdy
autor z perspektywy kilku lat niepodległej Polski spisywał swoje wspomnienia. Faktem jest, że krytycznie wypowiadał się o istniejącym już
w okresie legionowym „kulcie” Piłsudskiego. Ale podkreśla też potrzebę
budowania jedności między Polakami w Legionach, nawet kosztem pewnych wyrzeczeń. Na krytyczny stosunek do I Brygady złożyły się zapewne
także niezbyt dobrze wspominane przez Konopkę jego osobiste spotkania
z Piłsudskim. Portret, jaki kreśli autor, pozostaje daleki od wyidealizowanych obrazów późniejszego Marszałka. Kapelan wyraźnie nie polubił Komendanta i tłumaczy dlaczego. Jak pisze, przy pierwszym spotkaniu „kompletnie mnie zignorował” (Ww 92). Przy kolejnym poczuł się przed nim
wyraźnie nieswojo: „Ja patrzę zdziwiony na Piłsudskiego. Co to jest? – mówiła moja twarz. A on? On patrzył na mnie swymi przenikliwymi oczyma
– widziałem w nich ironiczny uśmiech, widziałem i czułem, że odczytuje
moją myśl. Ale ja też czułem, że jak wąż hipnotyzuje swym wzrokiem bied-

25

kościelnych. Zob. „Przegląd piśmiennictwa”, Przegląd Powszechny, nr 1-3
(1916): 120-123.
Andrzej Rosner, oprac., Teraz będzie Polska. Wybór z pamiętników z okresu
I wojny światowej (Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1988,) 106. „Beliniacy” to żołnierze 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich, nazywani tak od
nazwiska swego dowódcy: Władysława Zygmunta Beliny-Prażmowskiego.
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ne zwierzątko, które za chwilę ma pożreć. Czułem, że się coś ze mną dzieje,
że mimo całej mej wściekłości, nie mogę się opanować, by uśmiech, oznaka
narzuconego mi szczęścia, rozsiał się po mej twarzy” (Ww 93).
Stosunek Komendanta do Konopki zmienił się wtedy, gdy zauważył
mocną pozycję kapelana w pułku i możliwość wykorzystania jej do swoich
celów. Zdaniem autora, był człowiekiem bardzo interesownym – miłym dla
tych, z których miał jakąś korzyść, a innych po prostu lekceważył. W lipcu 1916 r. Piłsudski złożył do naczelnego dowództwa armii austriackiej
podanie o dymisję, którą przyjęto pod koniec września. Konopka opisuje
konsekwencje tej decyzji Brygadiera, która wywołała w Legionach duży
zamęt. Wedle tej relacji, grupa oficerów – zwolenników polityki Piłsudskiego – usiłowała wymusić dalsze rezygnacje ze służby w Legionach pod
austriacko-pruską komendą. Takie naciski wywierano też na kapelanów.
Autor zdecydowanie odmawiał: „Ja mam obowiązek tutaj wytrwać, póki
bodaj jeden żołnierz będzie i prędzej się do dymisji nie podam” (Ww 164).
Dalsze wydarzenia – przeniesienie Legionów do Baranowicz i perypetie
związane z dymisjami oficerów – pogłębiły jedynie niechęć do Piłsudskiego i jego polityki. Konopka zarzuca Komendantowi nieszczerość, zaś jego
ludziom – intrygi i cwaniactwo. Zresztą, z wzajemnością. Jak zauważa:
„Specjalnie wybitni zwolennicy i zagorzalcy Piłsudskiego nie tają swej
niechęci do mnie” (Ww 253). W rozmowie z bp. Augustynem Łosińskim
w Kielcach autor potwierdza swoje stanowisko: „Piłsudski to nie Polska”
(Ww 232).
Opisując sytuację panującą rok później, gdy latem 1917 r. w wyniku
tzw. kryzysu przysięgowego ponad 3 tys. legionistów z Królestwa internowano, a 3,5 tys. z Galicji przeniesiono do armii Austro-Węgier, o. Konopka
utwierdza się przy swoim stanowisku26. Pod koniec sierpnia 1917 r. jego
pułk wycofano z Dęblina i skierowano do Galicji (Przemyśl), gdzie Legiony
uległy rozwiązaniu. Postawa Piłsudskiego, wzywającego do nieskładania
przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec, nie podobała się autorowi. Żołnierze II Brygady taką przysięgę składali, choć ich lojalność też nie trwała
zbyt długo. Wydarzenia z początku 1918 r. zweryfikowały i zmieniły także
politykę zwolenników niemiecko-austriacko–polskiego sojuszu.

4. Pod dowództwem Józefa Hallera
Dowódcą legionowym, którego Konopka najbardziej szanował, był
niewątpliwie gen. Józef Haller. Autor wspomnień pisze o nim zawsze pozytywnie, jako prawym człowieku i dobrym dowódcy, który miał duży szacu26

Dostęp 1 lipca, 2018, https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys_przysi%C4%
99gowy
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nek wśród żołnierzy. Rola Hallera w opowieści Konopki wzrasta od 1918 r.,
po podpisaniu przez Niemcy i Austrię pokoju z Ukrainą (9 II 1918 r.), przyznającego Ukraińcom ziemie polskie – Chełmszczyznę i część Podlasia.
Powszechna reakcja na ten akt, nie tylko legionistów, wyrażała się w słowach: „Sprzedali nas”. Konopka zapisuje reakcję ks. Józefa Panasia, przełożonego kapelanów Polskiego Korpusu Posiłkowego: „Łotry, oszukali nas!”
(Ww 288). W tym kontekście pojawia się w opowieści Konopki postać
Hallera, wówczas brygadiera. Haller, co zanotował autor, prócz posiadania
cech dowódczych był też osobą religijną.
W historii II Brygady Legionów, będącej potem częścią Polskiego
Korpusu Posiłkowego, był to niewątpliwie czas przełomowy. Niedługo potem Haller wystąpił z otwartym protestem do cesarza Karola, zapowiadając
wypowiedzenie posłuszeństwa Austrii i Niemcom. W konsekwencji doprowadziło to do bitew pod Rarańczą i Kaniowem. Konopka cytuje list Hallera
jako przykład bezkompromisowej i słusznej postawy swego dowódcy, który pisał: „Z powodu haniebnej zdrady, jakiej dopuściły się Austria i Niemcy
wobec tak ważnego sojusznika, jakim miała być Polska, dłuższe pozostawanie polskich legionistów w armii austriackiej nie licuje z godnością narodu i polskiego żołnierza. Musimy zerwać ostatnią nić, która łączyła nas
z Austrią, dlatego opuszczamy terytorium Austrii, by szukać wolności poza
jej granicami. Dlatego też odsyłam wszystkie odznaczenia i ordery, jakie
kiedykolwiek otrzymałem i załączam żelazny krzyż z prośbą oddania go
cesarzowi Wilhelmowi” (Ww 293–294).
Kapelan nie miał właściwie żadnych obiekcji co do słuszności decyzji
Hallera, który pod koniec marca 1918 r. został dowódcą II Korpusu Polskiego na Ukrainie. W liście do swoich przełożonych zakonnych Konopka
uzasadniał również własną decyzję pozostania z żołnierzami i przejścia na
rosyjską stronę frontu: „… idę, ponieważ uważam za mój obowiązek być
tam, gdzie moi żołnierze. I gdy oni idą na tułaczkę i śmierć, to i mnie, kapelanowi, należy być z nimi. Jeśli przyjdzie wiadomość, żem zginął, proszę
pamiętać o mej duszy” (Ww 294)27.
Ta decyzja kapelana, świadcząca o lojalności i solidarności, zgodnie
z hasłem: „Gdzie żołnierz, tam i ksiądz”, dodała mu wśród „towarzyszy broni” znacznego prestiżu. Za tę postawę trzeba też było ponieść ofiarę. Konopka opisuje, jak legioniści Hallera przebijają się przez austriacką linię frontu
pod Rarańczą, aby znaleźć się po ogarniętej całkowitym chaosem stronie
rosyjskiej. Opisując wydarzenia z lutego i marca 1918 r., autor przedstawia
próby organizowania się polskiej armii na nowo, pierwsze stosunki z bol27

30 lat później podobny gest wobec „żołnierzy wyklętych” z Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej i podobną decyzję, która jednak nie spotkała
się z aprobatą przełożonych, podejmie jezuita, ks. Władysław Gurgacz.
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szewikami, a także nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami wojsk
alianckich, dzięki czemu polskie formacje wojskowe na Wschodzie stają po
stronie koalicji państw Ententy. Konopka zamieszcza sporo obrazków z życia legionistów „Żelaznej Brygady” Hallera, a także niełatwej posługi kapelana w sytuacji ciągle przemieszczających się wojsk II Korpusu Polskiego,
poruszających się po obszarze otoczonym oddziałami bolszewików, zrewoltowanego chłopstwa i frontem austriackim, podczas gdy wewnątrz występowały ciągłe problemy z organizacją, zaopatrzeniem i skoordynowaniem
grup pod jednym dowództwem. Ducha dodawały żołnierzom miejsca ich
pobytu, doskonale znane z Trylogii Sienkiewicza. Jeden z rozdziałów swojej
opowieści Konopka tytułuje: Szlakiem Wołodyjowskiego. W opowieściach
pojawiają się ciekawe przypadki ludzi walczących o Polskę. Do takich należy hrabia Stanisław Dowoyno-Sołłohub, wcześniej oficer armii rosyjskiej,
który po jej demobilizacji znalazł się w II Korpusie Polskim. Jak zauważa
Konopka: „Mimo miękkiej z ruska wymowy, miał jednak serce i duszę polską” (Ww 356). Innym przypadkiem był Aleksander Osiński, generał rosyjskiej armii, który od 1917 r. stał się czynnym organizatorem wojsk polskich
w Rosji. Tego typu przypadków dawnych żołnierzy armii zaborczych, którzy walczyli o wolną Polskę, było wiele. Zresztą, Józef Haller, były oficer
armii austro-węgierskiej, jest tego najlepszym przykładem.
Konopka opowiada, jak na przełomie kwietnia i maja 1918 r. narastało
napięcie między II Korpusem Polskim a wojskami niemieckimi rozlokowanymi na Ukrainie. Wprawdzie II Korpus formalnie uznawał zwierzchnictwo Rady Regencyjnej, ta jednak była zależna od niemieckich władz okupacyjnych. Wraz z decyzją przejścia na rosyjską stronę frontu Haller i jego
żołnierze stawali się wrogami państw centralnych. W dniach 11-12 maja
1918 r. doszło do krwawej bitwy pod Kaniowem28. Polacy, choć walczyli
dzielnie, skapitulowali z powodu przewagi Niemców. Konopka opisuje, jak
pełnił podczas walki również rolę sanitariusza. A jako ksiądz posługiwał
zarówno wśród polskich, jak i niemieckich żołnierzy. Dzięki temu udało
mu się pozostać na wolności, choć ponad 3 tys. oficerów i żołnierzy dostało
się do niewoli. Autor opisuje wzruszające nabożeństwo za poległych pod
Kaniowem, jakie zostało odprawione 17 maja 1918 r. w Kijowie. Odtwarza
też swoje głęboko patriotyczne przemówienie: „Spod Kaniowa przychodzę
i za tych się modlę, co w oczach mych ginęli – ukochanych moich żołnierzy. Zginęli, bo nie chcieli oddać broni Niemcowi, zanieść ją chcieli do
Polski. Polska powstaje cudem łaski Bożej, a nasz wróg ją jeszcze dusi, ale
my wierzymy, że ta krew przelana naszych dzieci zaważy na szali Bożej
Opatrzności – zaważy na Twej szali, o Boże, i ten dym popalonych domów,
i to zniszczenie naszego kraju, i ta Kainowa zbrodnia, co ciemny lud pod28

Dostęp 1 lipca, 2018, https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Kaniowem.
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burzyła na polskiego obywatela – i dlatego z tym dymem pożarów i kurzem
krwi bratniej do Ciebie, Panie, podnosim głos!” (Ww 417).
Sam Konopka, zagrożony aresztowaniem, musiał uciekać z Kijowa.
Ciążył na nim wyrok śmierci za zdradę Austro-Węgier, zaś Prusacy dołożyli za jego głowę 1000 rubli w złocie. Choć otrzymał propozycję dołączenia
do polskich oddziałów formujących się na Kaukazie pod dowództwem gen.
Lucjana Żeligowskiego, skorzystał jednak z propozycji bp. Ignacego Dub-Dubowskiego, aby zostać wykładowcą w seminarium duchownym w Żytomierzu. Tak rozeszły się wojenne drogi kapelana i legionistów II Brygady.

5. „Nie tracić rezonu”
Dalsze losy o. Konopki są nie mniej ciekawe i godne przedstawienia.
Przywołamy je tutaj skrótowo. Po burzliwym okresie legionowym autor
wahał się, czy nie dołączyć do formujących się polskich oddziałów w Rosji.
Jednak ostatecznie osiadł w Żytomierzu jako wykładowca seminarium duchownego. Tutaj był wnikliwym obserwatorem trwającej nadal na Ukrainie
wojny. Na przełomie października i listopada 1918 r. sytuacja w tej części
Europy Wschodniej znów się zmieniła, a do głosu doszli ludzie atamana Symona Petlury, którzy odebrali władzę koncesjonowanemu przez Niemców
rządowi Ukraińskiej Republiki Ludowej z hetmanem Pawło Skoropadskim
na czele. Konopka opisuje trwające na ulicach Żytomierza starcia, grasujące i rabujące majątek bandy, straszliwe pogromy Żydów. Gdy w listopadzie
1918 r. nastąpił wymarsz wojsk niemieckich, w mieście zapanował ogólny
chaos i bezprawie. Autor stwierdził ironicznie: „Z tymi Niemcami ostatnimi uchodziła ostatnia obrona i nadzieja, że jakiś ład tu nastanie” (Ww 533).
Konieczność zmusza go do ukrywania się u jednego z obywateli miasta.
Czas odzyskiwania przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 r. to
na Ukrainie niezmiernie trudny okres dla polskiego ziemiaństwa i inteligencji. Mieszkańcy tych dawnych Kresów Rzeczpospolitej przeżywają ciągłe
najścia, już to Ukraińców, już to bolszewików, konfiskaty mienia, czyli zwyczajny rabunek, sytuacje ciągłego zagrożenia życia, konieczność ucieczki
czy ukrywania się. W tym trudnym czasie w Żytomierzu towarzyszy im
o. Konopka, który zauważa i notuje, jak w obywatelach tych ziem wciąż żyje
idea wolnej Polski, czego przykładem jest kresowianin Olszański.
Na początku 1919 r., gdy Polska buduje już niepodległy kraj, na
Ukrainie w Żytomierzu trwają walki między zwolennikami Petlury a bolszewikami. Miasto przechodzi wtedy z rąk do rąk. Petlurowcy urządzają
straszliwe pogromy Żydów pod pretekstem ich kolaboracji z bolszewikami.
Rozgrywają się apokaliptyczne sceny, które można porównać z późniejszym Holokaustem II wojny światowej. Konopka, opisując to okrucieństwo
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i ofiary, pyta retorycznie: „I  czy Pan Bóg może im dać, tym bandytom,
wolną, swobodną Ukrainę za takie czyny ich herojów? Nie, wtedy pewnikiem mi się stało, że przecież tacy bohaterowie nie zbudują ojczyzny”
(Ww 541). Kapłan-jezuita zbiera ciała pomordowanych Żydów, aby je godnie pochować. Podkreśla też, że takich pogromów na Ukrainie było wtedy
więcej29. Kapelan Legionów, choć przyzwyczajony do wojny i zagrożenia,
opisuje życie w ciągłym strachu: „Nawykliśmy do tego już od jesieni zeszłego roku, że stale rabowały jakieś hajdamackie bandy. I ta tylko zachodziła między nimi różnica, że jedni nosili kokardki czerwone, inni białe,
inni wreszcie bez kokardek czy szmatek, ale wszyscy jednakowo rabowali.
I tak wciąż w kółko. Nikt nie wiedział właściwie, co się dzieje, kto miasto
zdobywa i kiedy” (Ww 553).
W kwietniu 1919 r. Żytomierz zajęli bolszewicy. Na początku Konopka próbuje przeciwstawiać się nowym porządkom, wygłasza odważne kazania. Ściąga jednak na siebie śmiertelne zagrożenie, bo bolszewicy
chcą go rozstrzelać. Niebezpieczeństwo wprawdzie mija, ale jezuita pozostaje pod baczną obserwacją. Bolszewicy zaczynają prześladować Kościół
i księży, których jednak broni ludność. W sierpniu 1919 r. do Żytomierza
wracają petlurowcy. W więzieniu Cze-ka odkrywają ciała pomordowanych
ludzi, kolejne ofiary egzekucji i masowych mordów. Konopka opisuje ich
wzruszający pogrzeb. Gdy jesienią 1919 r. Żytomierz znów zostaje zajęty
przez bolszewików, seminarium duchowne zostaje przeniesione do Ołyki
– posiadłości Radziwiłłów. Konopka znów wykazuje się wielkim talentem
organizacyjnym, zajmując się nauczaniem, duszpasterstwem, aprowizacją
i wieloma innymi sprawami.
Ważną częścią wspomnień z Podola i Wołynia jest – widziany z tamtej perspektywy – obraz wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Najpierw ofensywa polska na Ukrainie wiosną 1920 r., w wyniku której Konopka znów
na krótko znalazł się w Żytomierzu. Niedługo potem nastąpił jednak wielki odwrót wojsk polskich i kontrofensywa bolszewików. W czerwcu-lipcu
1920 r. armia konna Siemiona Budionnego zajęła Żytomierz. Konopka, jako
doświadczony kapelan frontowy, opisuje atmosferę odwrotu, chaos w polskich oddziałach i wśród cywilów, ewakuacje i masowe ucieczki na zachód.
Autor znów staje przed dylematem: zostać czy uciekać? Opisuje kolejne
„falangi bieżeńców”, czyli grupy uciekinierów, ewakuacje, przy których
zauważa rozmaite nadużycia, z rabunkiem włącznie, czego ofiarami byli
głównie Żydzi. Z tymi pozostaje w przyjacielskich stosunkach, zdobywa ich
zaufanie. Gdy w lipcu 1920 r. wojna polsko-bolszewicka wkracza w decydująca fazę, notuje: „Żydzi pospuszczali głowy i mówią: źle, panie ksiądz”
29
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(Ww 638). Konopka spisuje nie tylko własne obserwacje z przesuwającej
się linii frontu, ale też opisuje zachowania ludzi, reakcje na zagrożenie,
na rozchodzące się wieści, nie zawsze zresztą prawdziwe. Na wydarzenia
patrzy bardzo realistycznie i opisuje je bez patosu i uwzniośleń. Jego opisy
brutalnej rzeczywistości przypominają bardziej prozę typu reportażowego,
a martyrologia pojawia się tam w sposób oczywisty. W decydującym dla
przebiegu tej wojny sierpniu 1920 r. Konopka pozostał na Ukrainie. Gdy
wojsko polskie się cofnęło, Sowieci szybko zaprowadzali swoje porządki.
Życie autora znów „zawisło na włosku”, ale dopomagał mu wrodzony spryt
i zawsze – niczym Sienkiewiczowy Zagłoba – „wykręcał się” jakimś fortelem. W jednej z takich scen opisuje, jak przychylność bolszewików zjednała mu… umiejętność naprawiania i klejenia map wojskowych.
Ze wspomnień o. Konopki można dowiedzieć się, jak wyglądał na
Ukrainie 15 sierpnia 1920 r. – dzień „cudu nad Wisłą”. Jak też różne docierały do żyjących tam Polaków informacje o wydarzeniach: „Taki chaos
plotek i wieści, że rozeznać się nie można. Co godzina to radość, to smutek”
(Ww 653). W kolejnych miesiącach, w sierpniu i wrześniu 1920 r., w okolicach Równego i Łucka nastąpiła kontrofensywa polska. Choć Sowieci się
cofali, ludzie nadal żyli w ciągłym strachu, tym bardziej że bolszewicy
brali zakładników. W Łucku zastrzelono księdza, bo nie chciał z nimi iść.
Polskiego wojska wyglądano jak zbawienia. Zaś o. Konopka trzymał się
zasady, by w każdej sytuacji, nigdy „nie tracić rezonu”.

6. Dalsza droga i tragiczny epilog
12 października 1920 r. między Polską a Rosją Sowiecką został zawarty rozejm. Wołyń znalazł się w polskich rękach. Z wizytą przybył tu premier Wincenty Witos, a o. Konopka pełnił rolę przewodnika. Jego zdaniem,
wizyty na wołyńskich wsiach pokazały, jak słabo nowe polskie władze rozumiały żyjących tam ludzi. Potem na krótki czas znalazł się w Chełmie
Lubelskim, gdzie przebywał do 1921 r., zajmując się pracą pedagogiczną,
następnie pracował w Wilnie. Przez długie lata nauczał też historii i geografii w znanym Zakładzie Naukowo-Wychowawczym w Chyrowie (lata
1923-1930; 1933-1938). W tym czasie wyruszył do dalekiej Rodezji (obecnie Zambii), gdzie był misjonarzem w latach 1930-1933. W Polsce międzywojennej nie zrobił kariery, choć wielu jego dobrych znajomych – byłych
legionistów – zostawało dygnitarzami II Rzeczpospolitej. Otrzymał jednak
stopień pułkownika rezerwy i wiele odznaczeń, które umieścił przy obrazie
Matki Bożej Starowiejskiej30.
30

Kazimierz Drzymała, Wspomnienia naszych zmarłych 1820-1982, t. 2
(Kraków: Kuria Prowincji Polski Południowej, 1982), 188-189.

45

Krzysztof Dorosz SJ
Ojciec Konopka zginął tragicznie we Lwowie 26 czerwca 1941 r.,
gdzie pracował od 1938 r. jako tzw. minister domu rekolekcyjnego. Gdy
Sowieci pospiesznie opuszczali miasto przed nacierającymi wojskami niemieckimi, przekonany, że żołnierze radzieccy opuścili już zajęty wcześniej
dom zakonny, chciał wejść do środka. Jak się okazało – za wcześnie. Na
progu otrzymał śmiertelny strzał. Zginął od sowieckiej kuli, jak żołnierz,
choć tak często udawało mu się uniknąć śmierci w podobnych okolicznościach. Odszedł, gdy był jeszcze pełen sił, zapału i pomysłów, których nigdy mu nie brakowało.
Jego wspomnienia pozostają cennym świadectwem zaangażowania
jezuity w walkę o niepodległość Polski. W tym prostym opisie nie ma patosu, przesadnej martyrologii, abstrakcji czy politycznej poprawności. Jest
tu zaprezentowany świat twardej, legionowej rzeczywistości, gdzie splatały
się ze sobą krew ofiar i buta najeźdźców, poświęcenie i intrygi, bohaterstwo
i podłość, wielkość i zwykła ludzka małość. W taki sposób jezuita-kapelan
przedstawił ważny fragment swego życia. Dzisiaj można uznać tę opowieść
za opis jednej z dróg wiodących ku polskiej niepodległości.
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Droga do niepodległości we Wspomnieniach wojennych
o. Kazimierza Nowiny-Konopki SJ
S t re s zc zen ie
Artykuł podejmuje temat zaangażowania jezuitów w działania zmierzające do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Problem ten został pokazany z punktu
widzenia o. Kazimierza Nowiny-Konopki, jezuity, który pełnił ważną funkcję kapelana II Brygady Legionów Polskich. Wydane kilka lat temu jego wspomnienia pokazują,
jak trudna i złożona była droga ku polskiej niepodległości, której trzeba było potem
jeszcze bronić. Opisując swoje doświadczenia z lat 1915-1920, o. Konopka opowiada barwnie i z rozmachem, ale trzyma się faktów. Przywołuje też wiele szczegółów
ważnych i przełomowych wydarzeń, w których uczestniczył, portretów osób, z którymi się stykał (wśród nich Józefa Piłsudskiego i Józefa Hallera – „ojców” polskiej
niepodległości). Wiele z opisywanych przez kapelana faktów, jak zresztą jego cała
obszerna opowieść, to sprawy wciąż mało znane. Przywoływane wspomnienia są potwierdzeniem wielkiego zaangażowania jezuity, jak i jego współbraci w działalność
niepodległościową i walkę o wolną ojczyznę. Wspomnienia o. Konopki to także świetna zachęta do studiowania historii Kościoła tego przełomowego okresu, którą warto
poznawać nie tylko z podręcznikowych syntez.
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The Road to Independence in the Memories
of War by father Kazimierz Nowina-Konopka SJ
S umm ar y
The article describes the involvement of the Jesuits in actions aimed at regaining
Poland’s independence in 1918. The problem is shown from the point of view of Father
Kazimierz Nowina-Konopka, a Jesuit who held an important position of the chaplain
of the Second Brigade of the Polish Legions. His memoirs, published a few years ago,
show how difficult and complex the process toward Polish independence was. Describing his experiences of 1915-1920, Fr. Konopka talks colourfully and with gusto, but he
holds on to the facts. He recalls many details of some important and groundbreaking
events in which he participated, portraits of people with whom he came in contact
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(among them Józef Piłsudski and Józef Haller – the „fathers” of Polish independence).
Many of the facts described by the chaplain, as well as his whole, extensive story, are
still little known matters. The recalled memories confirm the great commitment of the
Jesuit, as well as his confreres in the independence movement and the fight for a free
homeland. Memories of Father Konopka may serve as an encouragement to study the
history of the Church of this crucial period in greater detail than only from textbook
syntheses.

Keywords: World War I, regaining independence by Poland in 1918, Jesuits, Galician Province, Church and independence in 1918, Polish Legions, military chaplains, Polish-Bolshevik war of 1920
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Uniwersytet katolicki – wczoraj i dziś
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1. Geneza uniwersytetu katolickiego
Pierwsze uniwersytety we Włoszech (Bolonia, 1088), Francji (Sorbona, 1100), Wielkiej Brytanii (Oksford, 1167) i Polsce (Akademia Krakowska, 1364) powstawały z inspiracji chrześcijańskiej. Dominującą rolę
w ich strukturze odgrywała teologia a inne dziedziny wiedzy pozostawały z nią w bliższym lub dalszym związku. Uniwersytety funkcjonowały
w przestrzeni, w której panował Kościół zachodni, a co za tym idzie, obecna w nich myśl teologiczna miała charakter rzymskokatolicki. W związku
z tym, wszystkie uniwersytety miały profil katolicki, a ich katolickość nie
musiała być podkreślana w nazwie1. Według Jana Kłosa również uczelniom
tworzonym w Nowym Świecie – Ameryce Północnej (Harvard, 1636; Princeton, 1746; Columbia, 1754), które wprawdzie były już przedsięwzięciem
protestanckim, przyświecała ta sama chrześcijańska idea wiary wspartej
rozumem i rozumu szukającego wiary2.
W XVI-XVII w. większe znaczenie zyskiwały nauki humanistyczne,
a zwłaszcza przyrodnicze, co naruszyło dotychczasową hierarchię w obrębie myśli naukowej. Poszczególne dyscypliny wyodrębniły się i usamodzielniły, sytuując się poza obszarem metodologicznego oddziaływania
teologii. Uniwersytet stawał się instytucją świecką, niezależną materialnie
i myślowo. Spowodowało to mniejszą obecność chrześcijaństwa w przestrzeni nauki, a co za tym idzie również kultury3.
1

2

3

Stefan Sawicki, O uniwersytecie katolickim (Lublin: Towarzystwo Naukowe
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2012), 89.
Jan Kłos, „Johna Henry’ego Newmana wizja uniwersytetu”, Summarium
40 (2011): 45.
Sawicki, O uniwersytecie katolickim, 89-90.
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W drugiej połowie XIX w. dzięki encyklikom i działalności Leona XIII chrześcijaństwo zaczęło powoli być obecne na wszystkich obszarach życia, a zwłaszcza na polu społecznym i naukowym. Zaowocowało to
katolicką nauką społeczną, mówiono wręcz o zjawisku renesansu chrześcijaństwa w zakresie kultury. Na tej fali odnowy powstała instytucja uniwersytetu katolickiego. Czasem, który sprzyjał zakładaniu uniwersytetów katolickich, był wiek XX. Obecnie istnieje ich na świecie kilkadziesiąt, mają
różne struktury i pozostają w różnych relacjach ze Stolicą Apostolską. Stowarzyszone są w Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich
(FIUC – Fédération Internationale des Univerites Catholiques).
Uniwersytet katolicki miał w jakimś zakresie zastąpić dawny, powstały w średniowieczu uniwersytet, który był katolicki z samej swej istoty. Przed uniwersytetami katolickimi stawiano dwa zadania: interpretowanie rzeczywistości w duchu chrześcijańskim i kształcenie inteligencji
katolickiej.

2. Misja uniwersytetu katolickiego
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Jan Paweł II, wskazując na historyczny związek Kościoła i uniwersytetu, podkreśla, że celem wyższych uczelni katolickich jest nie tylko
umożliwienie zdobycia kompetencji zawodowych, technologicznych i naukowych, lecz także przybliżenie człowieka do jego ostatecznego przeznaczenia, do pełnej sprawiedliwości i świętości, która rodzi się z prawdy. Jego
zdaniem, uniwersytet katolicki, ze względu na swój charakter, powinien
odznaczać się następującymi istotnymi cechami:
1. „chrześcijańską inspiracją, będącą udziałem nie tylko jednostek,
ale całej uniwersyteckiej wspólnoty jako takiej;
2. nieustanną refleksją, podejmowaną w świetle wiary katolickiej, nad
coraz bogatszym dziedzictwem ludzkiej wiedzy, które uniwersytet
stara się powiększać przez własne badania naukowe;
3. wiernością wobec chrześcijańskiego orędzia, takiego, jakim przedstawia je Kościół;
4. instytucjonalnym zaangażowaniem w służbę ludowi Bożemu i rodzinie ludzkiej, podążając ku transcendentnemu celowi, który nadaje sens życiu”4.

4

Jan Paweł II, „Uniwersytety katolickie w pasterskiej trosce o kulturę”.
Audiencja dla członków Rady Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów
Katolickich oraz rektorów uniwersytetów katolickich Europy, Rzym, 24 luty
1979, w: Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. II (Warszawa: Wyższa
Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, 1999), 181.
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Mimo tych wyraźnych wskazań Jana Pawła II, zdaniem Stefana Sawickiego, „koncepcja katolickiego uniwersytetu, w jego realnym wcieleniu,
nie kształtuje się jasno. Podstawową trudnością jest ustalenie relacji między
nauką i wiarą, dodatkową – odczuwany od pewnego czasu ogólny kryzys
uniwersytetu jako instytucji”5.
Według Balazs M. Mezei’a ogólny kryzys uniwersytetu wynika
z tego, że w nowoczesnych społeczeństwach rozwój technologiczny, ekonomiczny i kulturowy jest tak szybki, iż struktura i zakres treściowy wykształcenia uniwersyteckiego nie nadążają za tymi zmianami6. Zmiany
obserwowane obecnie w strukturze i zakresie wykształcenia wyższego
wskazują na postępujące odchodzenie od klasycznego wzorca uniwersytetu
europejskiego i upodabnianie się tej instytucji do jej amerykańskiego modelu, w którym przywiązuje się wagę przede wszystkim do sprofilowania
programów studiów pod kątem obecności w nich nauk ścisłych i ekonomii
oraz do wykształcenia technicznego. Janina Kostkiewicz pisze o rozdźwięku między klasyczną, humanistyczną misją uniwersytetu a obdarzaniem
go pragmatyczną rolą w globalnej koncepcji świata7. Według Mezei’a istotą
obecnego kryzysu jest właśnie schyłek uniwersytetów klasycznych i pojawienie się nowych rodzajów kształcenia wyższego. Wśród najważniejszych
czynników, które przyczyniły się do zapaści uniwersytetu, wymienia m.in.:
przesunięcie filozofii, a następnie innych nauk humanistycznych na margines kształcenia uniwersyteckiego, pojawienie się działających na skalę
światową przedsiębiorstw posiadających własne struktury dydaktyczne
i naukowe, jak i środków na ich utrzymanie8. Z kolei Richard J. Neuhaus
mówi o kryzysie uniwersytetu chrześcijańskiego. Jego zdaniem, kryzys
ten ma wiele aspektów, często bywa diagnozowany jako kryzys wywołany
przez sekularyzację, lecz bardziej precyzyjnie można go opisać jako kryzys
spowodowany ambicją naśladowania innych typów uniwersytetów, które
fałszywie utrzymują, że są uniwersytetami w czystej i prostej postaci9.
Wobec zawiłych wyzwań, jakie współczesność stawia środowiskom
akademickim, ważne jest przywołanie bogatych i wieloaspektowych przesłań, które kierują do nas m.in. Jan Paweł II, Benedykt XVI, papież Franciszek. Wypowiedzi kierowane w formie konstytucji, listów, przemówień
5
6

7

8
9

Sawicki, O uniwersytecie katolickim, 92.
Balazs M. Mezei, „Kryzys uniwersytetu. O roli katolickich instytucji kształcenia wyższego”, tłum. Dorota Chabrajska, Ethos 22, nr 1-2 (2009): 29
Janina Kostkiewicz, „Wstęp”, w: Uniwersytet i wartości, red. Janina Kostkiewicz (Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007), 8.
Mezei, „Kryzys uniwersytetu”, 39.
Richard J. Neuhaus, „Jedenaście tez o uniwersytecie chrześcijańskim”, tłum.
Dorota Chabrajska, Ethos 22, nr 1-2 (2009): 25.
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i innych dokumentów papieskich poruszających problemy konkretnych
uczelni, wskazują na wspólną ogólną misję, jaką środowiska akademickie
mają do spełnienia w nadchodzącej przyszłości. Uniwersytet katolicki powinien dążyć do poznania pełnej prawdy o rzeczywistości bez ideologizowania czy redukowania jakiegokolwiek jej wymiaru. W przemówieniu
skierowanym do przedstawicieli świata nauki i społeczności akademickiej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 1987 r. w Lublinie papież powiedział: „Uniwersytecie! Służ Prawdzie! Jeżeli służysz Prawdzie – służysz Wolności. Wyzwalaniu Człowieka i Narodu. Służysz Życiu”. Również
Benedykt XVI w przemówieniu przygotowanym z okazji 705. inauguracji
Uniwersytetu „La Sapienza” 10 podkreśla znaczenie prawdy na uniwersytecie: „Prawdziwy, głęboki początek uniwersytetu leży we właściwym
człowiekowi pragnieniu poznania. Chce on wiedzieć, czym jest to wszystko, co go otacza. Chce znać prawdę”11. Z kolei papież Franciszek w przemówieniu skierowanym do przedstawicieli amerykańskiego uniwersytetu
Notre Dame w 2014 r. zwraca uwagę na potrzebę zachowania tożsamości
katolickiej, podkreśla, jak istotne jest odważne świadectwo uniwersytetów
katolickich co do nauczania moralnego Kościoła12.
Warto również w tym miejscu przypomnieć koncepcje Johna Henry’ego Newmana na temat uniwersytetu. Wiek XIX, w którym żył
Newman, to wiek, w którym wydawało się, że nauki przyrodnicze zupełnie wyrugują dziedziny humanistyczne z nauczania akademickiego, a także odbiorą im prawo do określenia, czym jest „nauka”. Newman z całą
mocą przeciwstawiał się temu złudzeniu, które mogło stać się końcem
nauk moralnych. U  początków idei uniwersytetów chodziło – jak przypominał Newman – o wychowanie do mądrości przez studium. Celem
uniwersytetu jest przekazanie całościowej wiedzy swoim studentom, jak
też przygotowanie ich do konkretnej umiejętności. Władysław Stróżewski
10

11

12

Papież Benedykt XVI ze względu na protest 67 naukowców i kilkusetosobowej grupy studentów nie mógł uczestniczyć w uroczystości 705. inauguracji
roku akademickiego Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie (Sapienza
Università di Roma), przesłał jedynie do władz uniwersytetu swoje przemówienie, które z tej okazji miał wygłosić.
Benedykt XVI, „Przemówienie Benedykta XVI do społeczności rzymskiego
uniwersytetu La Sapienza” (Watykan 2008), dostęp 10 maja, 2018, http://
w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2008/january/documents/
hf_ben-xvi_spe_20080117_la-sapienza.html.
Franciszek, „Przemówienie do delegacji z Uniwersytetu Notre Dame” (Watykan: 2014), dostęp 10 maja, 2018, https://w2.vatican.va/content/francesco/
en/speeches/2014/january/documents/papa-francesco_20140130_universitynotre-dame.html.
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pisze, że „celem wykształcenia uniwersyteckiego nie jest nabycie jakiegoś zasobu wiedzy potrzebnego do wykonywania zawodu, ale wypracowanie w sobie nawyku myślowego na całe życie, który charakteryzuje się
swobodą, sprawiedliwym osądem, spokojem i umiarem reagowania, mądrością”13. „Człowiek, który nauczył się myśleć i rozumować, i porównywać, i rozróżniać, i analizować, który wysubtelnił swój smak i uformował
swój sąd i wyostrzył swoją intelektualną wizję, dojdzie do takiego stanu
umysłu, w którym będzie mógł podjąć którekolwiek z powołań czy nauk,
do którego ma upodobanie lub specjalny talent, ze swobodą, wdziękiem,
łatwością przerzucania się i powodzeniem, które dla drugiego pozostaje
czymś obcym”14. Marek Kita, w kontekście nauki Newmana, tak pisze
o współczesnej misji uniwersytetu katolickiego: „Obecnie istnieje pokusa traktowania wyższych uczelni jak swego rodzaju szkół zawodowych.
Środowiska uniwersyteckie powinny się przed takimi tendencjami bronić
w imię zachowania tożsamości, a uniwersytety katolickie mogą im wskazać drogę powrotu do źródeł”15.
Misja uniwersytetu wydaje się pozostawać właściwie ciągle ta sama
od początku jego istnienia, chociaż zmieniają się metody jej realizowania.
Jest nią intelektualne kształcenie i moralne wychowywanie studentów oraz
prowadzenie badań naukowych. Arcybiskup Stanisław Wielgus pisał, że
współczesny uniwersytet powinien być swojego rodzaju „oczami świata”,
dostrzegającymi jego ważne problemy i wskazującymi sposoby ich rozwiązania16. Według Stefana Sawickiego, to, co wyróżnia uniwersytet katolicki
wśród innych uniwersytetów, to bliska chrześcijaństwu personalistyczna
wizja człowieka, która poszerza wspólnotę myśli, wspólne poznawanie rzeczywistości o wspólne uświadamianie sobie „rzeczy ludzkich”, głębszego
sensu życia17.
Alasdair MacIntyre na gruncie doświadczeń uniwersytetów amerykańskich przekonuje, że tym, co różni katolików i niewierzących, kiedy
mówią o szkołach wyższych i uniwersytetach, nie jest, jak się powszechnie
13

14
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Władysław Stróżewski, W kręgu wartości (Kraków: Wydawnictwo Znak,
1992), 182.
John H. Newman, Idea uniwersytetu, tłum. Przemysław Mroczkowski
(Warszawa: PWN, 1990), 239.
Marek Kita, „Uniwersytet i katolickość”, Znak nr 606 (2005): 14.
Stanisław Wielgus, „Wykład wygłoszony 4 kwietnia 2008 r., na dorocznym
publicznym zebraniu Towarzystwa naukowego KUL z okazji otrzymania
Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego”, w: tenże, Historyczne
koncepcje i paradygmaty uniwersytetu oraz jego model na dziś i na jutro.
Wykłady i przemówienia, t. 60 (Lublin: TN KUL, 2009), 45.
Sawicki, O uniwersytecie katolickim, 89.
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wydaje, spór o miejsce przekonań i praktyk religijnych w życiu uniwersyteckim. Powołując się na katolickie piśmiennictwo na temat uniwersytetów, począwszy od rozpraw Newmana w 1852 r. aż po przemówienia Jana
Pawła II w 1989 r., stawia tezę, że różnica dotyczy drugorzędnego, jednak
istotnego, miejsca specjalistycznych dyscyplin akademickich w uniwersyteckiej edukacji. Badania prowadzone w obrębie tych dyscyplin są bezsprzecznie dobrem, a studiujący również takie specjalistyczne dziedziny
wiedzy potrzebują wskazówek. Jednocześnie należy pamiętać, że owe badania naukowe i wskazówki mają należne miejsce na uniwersytecie tylko
o tyle, o ile służą dalszemu celowi, jakim jest wkład w całościowe rozumienie porządku rzeczy. Newman nie tylko twierdził, że celem edukacji
uniwersyteckiej jest doskonalenie i poszerzanie horyzontów umysłowych,
ale że ten cel nie może być osiągnięty ani przez intensywny trening w ramach jednej dyscypliny akademickiej, ani nawet w obrębie kilku dyscyplin.
Newman pisze: „O rozszerzeniu horyzontów umysłowych tam jedynie można mówić, gdzie istnieje możność ogarnięcia jakby spojrzeniem wielu rzeczy równocześnie jako jednej całości, odniesienia każdej z nich osobno do
właściwego miejsca w powszechnym systemie, zrozumienia ich odnośnych
wartości i określenia ich wzajemnej zależności. Posiadłszy to prawdziwe
oświecenie, umysł nigdy nie traktuje żadnej części rozbudowanej materii
wiedzy bez przypomnienia sobie, że jest to część jedynie”18. Podobnie Jan
Paweł II przedstawiał katolickie uniwersytety jako miejsca, gdzie nie tylko „każda osobna dyscyplina jest studiowana w systematyczny sposób”,
ale gdzie „uczeni winni podejmować nieustanny wysiłek określania właściwego miejsca i znaczenia każdej z poszczególnych dyscyplin w ramach
ogólnej wizji osoby ludzkiej i świata”19. W uniwersytetach katolickich to
integrujące zadanie postrzega się w wymiarze ściśle teologicznym. Ale
jest to również zadanie dla świeckiego rozumu i świeckiego uniwersytetu. Zrezygnować z niego, to narazić na niebezpieczeństwo funkcjonowanie
uniwersytetów jako uniwersytetów (a nie konfederacji wyspecjalizowanych
przedsiębiorstw)20. Dla Jana Pawła II uniwersytet jest miejscem, które pozwala przeciwstawiać się wszelkiemu uprzedmiotowianiu człowieka, manipulowaniu nim, redukowaniu jego rozumienia do jednego tylko aspektu.
Dlatego kieruje do ludzi nauki apel: „Wspólnie starajmy się bronić człowieka w nim samym, człowieka, którego godność i honor są poważnie za-
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Newman, Idea uniwersytetu, 213.
Jan Paweł II, Ex corde ecclesiae. Konstytucja Jana Pawła II o uniwersytetach
katolickich (Watykan 1990), 16.
Alasdair MacIntyre, „Katolickie uniwersytety. Niebezpieczeństwa, nadzieje,
wybory”, tłum. Alina Głąb, Znak, nr 606 (2005): 18.
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grożone”21. Papież podkreśla, że tylko interdyscyplinarna wymiana myśli,
w której znaleźć musi się również miejsce dla teologii, może przyczynić się
do istotnego postępu w dochodzeniu do komplementarnej wiedzy opartej
na dialogu licznych dyscyplin i szacunku dla człowieka22.

3. Funkcje uniwersytetu katolickiego
Z  powyższych rozważań wysuwają się wnioski dla uniwersytetu
katolickiego. Uniwersytet katolicki powinien być przede wszystkim uniwersytetem, musi zachować tożsamość kategorialną. Jest wyższą uczelnią
przekazującą wiedzę o rzeczywistości na obowiązującym poziomie nauki.
Każdy uniwersytet spełnia dwie funkcje: dydaktyczną i naukową. Nauczający – profesorowie i ich współpracownicy – aby sprostać temu zadaniu,
winni sami być badaczami, i to badaczami dużej klasy. Dydaktyka to pewien procent od ich wiedzy, która zapewnia nauczaniu autentyczność i autorytet. Uniwersytet to także instytucja naukowa. Od poziomu naukowego
profesorów zależy głównie jej prestiż i realne znaczenie. Odnosi się to również do uniwersytetu katolickiego. Jeśli jest słaby naukowo, to raczej szkodzi, niż jest pomocny chrześcijaństwu i Kościołowi. Według Stefana Sawickiego, uniwersytet katolicki powinien dbać o poziom naukowy bardziej
niż zwykły uniwersytet, i to z dwóch powodów. Po pierwsze, aby oddalić
częste podejrzenia o konfesyjność uprawianej i praktykowanej w nim nauki. Po drugie, aby w istotnym dla chrześcijaństwa zakresie pełnić również
rolę różnych odrębnych akademii i instytutów czysto badawczych, uzupełniających naukowo działalność innych uniwersytetów23.
Dwie omówione funkcje w zasadzie wyczerpują zadania każdego
uniwersytetu. Jednak uniwersytety katolickie nie mogą się do nich ograniczać, są zobowiązane do wpisania również w swą działalność funkcji
formacyjnej. Podlegają rzymskiej Kongregacji do Spraw Wychowania
Katolickiego. Funkcję formacyjną pełni głównie Duszpasterstwo Akademickie. Przy czym metody jego działania powinny być dostosowane do
potrzeb i poziomu młodych ludzi. Jak podkreśla Stefan Sawicki, to zada21
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Jan Paweł II, „Nieodzowne posłannictwo uniwersytetu w dzisiejszym społeczeństwie”. Orędzie do środowisk uniwersyteckich Gwatemali, Gwatemala,
7 marca 1983, w: tenże, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie
(Rzym: Fundacja Jana Pawła II Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej,
1986), 209.
Tenże, „W pracy naukowej, w badaniach służycie człowiekowi”, Homilia
wygłoszona podczas mszy św. dla studentów i intelektualistów, Ibadan
(Nigeria), 15 lutego 1982, w: tamże, 129.
Tamże.
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nie formacyjne powinno być również wypełniane w programie nauczania.
Jego zdaniem, oprócz wykładów obowiązkowych dla wszystkich studentów, takich jak „Podstawowe zagadnienia etyczne”, uniwersytet katolicki
powinien oferować również wykład nieobowiązkowy, najlepiej w formie
konwersatorium, skierowany do wszystkich – „Wprowadzenie w chrześcijaństwo”. W wykładzie tym nie chodziłoby o przekazywanie wiedzy, lecz
o autentyczne osobowe świadectwo. Wykładowcami mogliby być zarówno
duchowni, jak i świeccy, z kraju jak również spoza jego granic. Ich kontakt
z uniwersytetem nie musiałby być długi. Co roku wykład mógłby prowadzić ktoś inny. Uniwersytet powinien dać możliwość poznania i pogłębiania chrześcijaństwa24.
Uniwersytet pełni rolę kształcącą oraz wychowującą. Według Jana
Pawła II, uniwersytet katolicki ma kształtować ludzi wybitnych w dziedzinie nauki, zdolnych do pełnienia ważnych funkcji społecznych i równocześnie do dawania świadectwa wierze25. Wychowawcze zadania instytucji
uniwersyteckiej powinny obejmować także te problemy, jakich młodym
ludziom zdążającym do pełnej ludzkiej dojrzałości nastręcza sfera etyczna.
To na uniwersytecie młodzi ludzie powinni znaleźć odpowiedź dotyczącą nie tylko słuszności i celowości wiedzy, ale także wyższych wartości
moralnych i duchowych. Dlatego Jan Paweł II ostrzega wszystkich wychowawców przed formacją, z której nic nie wynika dla sprawy człowieka:
„Owszem, można nawet wyprodukować – złe wyrażenie, brutalne wyrażenie – można wytworzyć serię ludzi wyuczonych, wykształconych, ale
problem jest nie w tym; chodzi o to, czy się wyzwoliło ten olbrzymi potencjał duchowy człowieka, przez który człowiek urzeczywistnia swoje człowieczeństwo. To jest decydujące”26. Ponadto, jak podkreśla abp Stanisław
Wielgus, zadaniem uniwersytetów jest troska o to, aby życie polityczne,
społeczne i ekonomiczne świata nie zrywało z porządkiem stanowionym
przez powszechnie przyjęte w świecie zasady moralne, które zawarte są
w prawie naturalnym, dekalogu i kardynalnych zasadach wielkich religii
24
25
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Tamże, 94.
Tenże, „Jeśli służysz prawdzie, służysz wolności, wyzwoleniu człowieka
i narodu”. Na dziedzińcu KUL, Lublin, 9 czerwca 1987 r, w: tenże, Odwagi!
Ja jestem, nie bójcie się. III podróż apostolska do Polski (8-14 VI 1987) (Poznań: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, 1987), 52.
Tenże, „Zadaniem uniwersytetu jest ukazywanie drogi kształtowania dojrzałego człowieczeństwa”, Spotkanie z profesorami i studentami Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, 6 czerwca 1979, w: Uniwersytety w nauczaniu
Jana Pawła II, t. I, red. Stanisław Urbański (Warszawa: Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego
w Warszawie, 1999), 93.
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świata. Oczekuje się, że będą się przeciwstawiać wrogim człowiekowi ideologiom i wzywaniu przez nie do nienawiści w stosunku do ludzi innych
ras, narodowości, religii czy społeczeństw27. Patrząc z perspektywy historycznej na zjawisko misji uniwersytetów katolickich, Jan Paweł II zauważył, że dzięki ich działalności takie nurty jak scjentyzm czy marksizm stały
się dziś martwymi anachronizmami. Młodzieży akademickiej należy pokazać sfery rozwoju psychiczno-duchowego istotnie związane z kształtowaniem charakteru. Są nimi: „Doskonalenie siebie przez potwierdzanie swego
człowieczeństwa i pokonywanie słabości, poznawanie prawdy w świetle
rozumu i wiary oraz służenie dobru w postępowaniu uczciwym, wielkodusznym, szlachetnym; stawanie się człowiekiem prawego i prawdziwego
sumienia”28. Jan Paweł II dostrzega trudności, jakie w relacjach profesor –
student przyniosła masowość kształcenia na poziomie uniwersyteckim, relacje te jednak uznaje ciągle za bardzo ważne. „Spotkanie ludzkie jest nieodzowne do kształcenia osobowości, a zatem jest nieodzowne po to, ażeby
uniwersytet mógł nadal wypełniać swe posłannictwo wychowawcze”29.
Uniwersytety tym m.in. różnią się między sobą, że mają lepszych
bądź gorszych profesorów i lepszych bądź gorszych studentów. Można powiedzieć, że uczelnie, które mają lepszych profesorów, są w stanie przekazać swoim studentom więcej szczegółowych prawd i więcej uzasadnień
oraz wyposażyć ich w lepszą postać krytycyzmu wobec twierdzeń w danej
dziedzinie niż te, które mają profesorów słabych. Trzeba jednak zwrócić
uwagę na to, że nawet najlepszy (w powyższym sensie) wydział matematyki czy chemii może nie być w stanie dostarczyć tego, co studentom potrzebne jest do pełnego, owocnego, życia. Absolwenci matematyki czy chemii
będą bowiem w przyszłości nie tylko nauczycielami tychże dyscyplin czy
pracownikami odpowiednich firm; oni pozostaną przede wszystkim ludźmi, którzy – oprócz dzielenia się specjalistyczną wiedzą czy stosowania
jej – chcą także żyć życiem w pełni ludzkim. Chcą więc nie tylko tego, aby
zdobyta wiedza zamieniła się na pieniądze, ale pragną – i to pewnie jest ich
zasadniczy cel w życiu – kochać i być kochanymi, chcą zająć jakieś stano27
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Stanisław Wielgus, „Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zadania Uniwersytetu dziś”, w: tenże, Bogu i Ojczyźnie. Uniwersyteckie przemówienia i listy
(Lublin: KUL, 1996), 274.
Anna Lendzion, „Kształcenie charakteru w poglądach antropologiczno-etycznych Karola Wojtyły i w nauczaniu Jana Pawła II”, w: Pedagogiczna
inspiracja Jana Pawła II, red. Marian Nowak, Cezary Kalita (Biała Podlaska:
IPPWSZ im. Papieża Jana Pawła II, 2005), 315.
Jan Paweł II, „Kościół jest solidarny z uniwersytetem w poszukiwaniu
pełnej prawdy o człowieku”, Przemówienie na Uniwersytecie w Bolonii
18 kwietnia 1982 r., w: tenże, Wiara i kultura, 137.
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wisko w sprawach doniosłych dla ich życia, takich jak zagadnienia moralne
czy religijne30.
Uniwersytet katolicki pełni w społeczeństwie funkcję kulturową.
Jego celem jest silna obecność chrześcijaństwa nie tylko w obszarze nauki,
lecz i kultury. Otwarty na całość ludzkiego doświadczenia i przez swoje
prace badawcze przyczynia się także do rozwoju kultury. Przekazuje lokalną kulturę przyszłym pokoleniom i pobudza różne formy aktywności
kulturowej31. Kształci elity, które kontynuują i rozwijają dziedzictwo kulturowe32. Należy podkreślić, że zarówno pracownicy naukowi jak i absolwenci uniwersytetu katolickiego stanowią inteligencję chrześcijańską, która,
wchodząc w swoje lokalne środowiska, rozwija więzi społeczne i prowadzi
działania integracyjne, tworzy swoistą kulturę chrześcijańską33.

4. Wnioski
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Wielofunkcyjność uniwersytetu katolickiego prowadzi do sformułowania kilku wniosków dotyczących jego działalności:
1. Uniwersytet katolicki powinien być przede wszystkim uniwersytetem humanistycznym. Chrześcijaństwo od początku było związane z myślą
humanistyczną: teologią, historią, literaturą i sztuką, naukami społecznymi
i prawem. W tych dziedzinach jest w stanie również obecnie wiele osiągnąć, a nawet przodować. Sytuacja we współczesnym świecie, w którym
niedoceniana jest myśl humanistyczna, wskazuje uniwersytetom katolickim kierunek działania. Zdaniem Richarda Neuhausa, uniwersytet katolicki nie ogranicza się do wyjaśniania, jaka jest rzeczywistość, lecz zmaga
się z pytaniem, dlaczego jest ona taka właśnie, nie poprzestaje na pytaniu
„jak”, lecz pyta „po co”. Uniwersytet katolicki nie może unikać istotnych
pytań o sens całej rzeczywistości. Dlatego teologia, filozofia stanowią serce
uniwersytetu katolickiego34. Z powyższego wypływają wnioski zasadniczo
bardzo podobne do tych, które zawarł w swoim artykule Alasdair MacIntyre, że wszystkie uczelnie, a katolickie w szczególności, winny przeciwdziałać postępującej fragmentaryzacji wiedzy, wykształcenia i życia przez
stymulowanie refleksji na ten temat, budowanie odpowiednich programów
30
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Piotr Gutowski, „Katolickie uniwersytety a ideał pełnej prawdy”, Znak,
nr 606 (2005): 47.
Alina Rynio, „Wartość edukacji uniwersyteckiej w nauczaniu Jana Pawła
II”, w: Uniwersytet i wartości, red. Janina Kostkiewicz, 106.
Leon Dyczewski, Kultura w całościowym planie rozwoju (Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2011), 164.
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studiów oraz tworzenie atmosfery integrującej różne aspekty aktywności
studentów i profesorów, w tych wysiłkach szczególna rola musi przypaść
filozofii, która powinna być obecna w kształceniu uniwersyteckim nie tylko
na pierwszych latach studiów, ale także na latach wyższych i na studiach
doktoranckich; że nie można dopuścić, aby filozofia i teologia przekształciły się w zbiór dyscyplin szczegółowych. Z  drugiej strony – konieczne
jest rozwijanie rzetelnych badań specjalistycznych, bo bez nich integracja
wiedzy staje się bezprzedmiotowa35.
2. Uniwersytet katolicki powinien szczególnie mocno rozwijać funkcję
formacyjną. Afiliacja kościelna nie czyni uniwersytetu katolickim, jest często czymś szczątkowym, mówi raczej o przeszłości niż przyszłości (mówi
o tym, jaka kiedyś była dana uczelnia, a nie jaka jest obecnie). Oczywiście
uniwersytet może być katolicki, do tego, aby mógł się określać jako katolicki, wystarczy wskazanie na rządzący nim statut, natomiast aby mógł się
wiarygodnie przedstawiać jako katolicki, określenie to musi odnosić się do
rządzących nim przekonań36. To zadanie formacyjne powinno być zawarte w programach nauczania, ale nie tylko. Ważna jest rola duszpasterstwa
akademickiego. Nie ma uniwersytetu katolickiego bez odpowiednio prowadzonego duszpasterstwa uniwersyteckiego. Jak przekonuje Eugeniusz Sakowicz, „studia w katolickim uniwersytecie powinny być traktowane jako
powołanie”37. Zdobywanie specjalistycznej wiedzy zawodowej powinno iść
w parze z osiąganiem wysokiego poziomu kultury humanistycznej. Kultura
ta, jak akcentuje Jan Paweł II, powinna skłaniać studentów do nieustannego
poszukiwania prawdy w ciągu całego życia38. Duszpasterstwo akademickie
nie powinno być osamotnione w wypełnianiu funkcji formacyjnej. Z tego
punktu widzenia bardzo ważna na uniwersytecie katolickim wydaje się
funkcja opiekuna roku. Jego rolą powinno być m.in. integrowanie rocznika studentów wokół ważnych spraw uczelnianych, organizowanie akcji
pomocy dla osób potrzebującym, zachęcanie do innych form aktywności
na uczelni i poza nią. To zaangażowanie na rzecz rozwiązywania problemów społecznych wpływa na formację, kształtując wrażliwość na potrzeby środowiska oraz postawę gotowości niesienia pomocy i zaangażowania
w budowanie wspólnego dobra.

35
36
37

38

MacIntyre, „Katolickie uniwersytety”, 54.
Sawicki, O uniwersytecie katolickim, 22.
Eugeniusz Sakowicz, „Tożsamość, posługa i misja uniwersytetu katolickiego według konstytucji apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II”, Studia
wrocławskie, nr 14 (2012): 319-333.
Jan Paweł II, Ex corde ecclesiae, Konstytucja Jana Pawła II o uniwersytetach
katolickich (Watykan 1990), nr 10-11.
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3. Uniwersytet katolicki nie powinien oferować masowego kształcenia, lecz kształcenie elitarne. Uniwersytet katolicki, aby mógł obecnie
sprostać szczególnym zadaniom, nie powinien mieć zbyt dużo studentów.
Ważne jest to zwłaszcza przy realizacji funkcji formacyjnej39. Wprawdzie
uniwersytet nie zajmuje się wprost wychowaniem młodzieży studiującej, na
tym etapie dokonuje się już samowychowywanie w świetle ważnych wartości, to pośrednio dostarcza środków i pomaga w formowaniu osobowości
studenta. Jesteśmy świadkami globalizacji nauki i edukacji. Nowoczesne,
interaktywne formy przekazu wiedzy zwiększają skuteczność tego przekazu, ale formy te nie przekazują równocześnie refleksji nad tą wiedzą,
nie przekazują mądrości wynikającej z bezpośrednich kontaktów z profesorami. Należy pamiętać, że uniwersytet nie jest dodatkiem do gospodarki,
rozumianym jako miejsce kształcenia kompetentnych specjalistów na potrzeby rynku pracy, ale jest miejscem kształtowania postaw. Profesorowie
głoszący prawdę, realizujący ją w życiu, są czynnikiem formującym studentów autorytetem. Ważne jest, by na uniwersytecie istniała żywa wspólnota katolicka i by było dostatecznie dużo okazji, aby pokazać studentom,
czym jest katolickie powołanie intelektualne.
4. Uniwersytet katolicki musi być maksymalnie niezależny: nie tylko
badawczo ale i materialnie. Szczególnie uzależnienie finansowe od państwa prowadzi wcześniej lub później do ograniczenia jego wolności. „Niezależność uniwersytetu to jego wielka wartość, zwłaszcza niezależność
w poszukiwaniu dróg do prawdy o Bogu i człowieku” – mówił abp Józef
Michalik podczas inauguracji roku akademickiego 2013/2014 Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Uniwersytet to szczególne dziedzictwo autonomii nauki, autonomii niezależnego myślenia, dziedzictwo
wolności umysłu. Uniwersytet, a zwłaszcza uniwersytet katolicki, powinien wypełniać swoją naturalną rolę kształtowania elit w duchu niezależności, wolności myśli i swobody głoszenia poglądów. Wolność jest warunkiem rozwoju wiedzy, a wszelkie jej ograniczenia motywowane religijnie,
politycznie, obyczajowo kończą się dominacją pseudowiedzy destrukcyjnej
dla społeczeństw40.
5. Uniwersytet katolicki powinien mieć liczną, wybitną kadrę wykładowców. Ona decyduje o charakterze uniwersytetu. Wszyscy pracownicy
powinni szanować ideę uniwersytetu katolickiego, chodzi o to, aby decyzje, które decydują o jej wizerunku, podejmowane były przez tych, którzy
rozumieją i wspierają cel katolickiego uniwersytetu. Nie chodzi o to, aby
39
40

Tamże, 96.
Arkadiusz Jabłoński, Mariusz Zemło, „Przedmowa”, w: Między unifikacją
a dezintegracją. Kondycja wiedzy we współczesnym społeczeństwie, red.
Arkadiusz Jabłoński, Mariusz Zemło (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008), 9.
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wykładowcy byli gorliwymi chrześcijanami, ale by byli aktywni naukowo,
społecznie, aby jak najlepiej służyli społeczeństwu. Cechą rozpoznawczą
katolickich uczelni winna być solidność wykształcenia, której osiągnięcie
nie jest możliwe bez tego rodzaju profesorów. Najbardziej widocznym przejawem katolickości uczelni w sferze edukacji powinna być właśnie taka
solidność. Władze katolickiej uczelni powinny kłaść duży nacisk na to, aby
badania naukowe w uczelni były prowadzone odpowiedzialnie, rzetelnie
i solidnie.
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S t re s zc zen ie
Artykuł dotyczy misji i funkcji uniwersytetu katolickiego w kontekście współczesnych problemów i wyzwań, przed którymi stoi społeczność akademicka. Uniwersytety, również uniwersytety katolickie, przeżywają mniejszy lub większy kryzys i potrzebna jest analiza tej sytuacji po to, by można było projektować pewne działania na
przyszłość. Uniwersytet nie jest dodatkiem do gospodarki, rozumianym jako miejsce
kształcenia kompetentnych specjalistów na potrzeby rynku pracy, ale jest miejscem
kształtowania postaw, zaś wartością, wokół której powinien się koncentrować, jest
prawda. Powrót do tych pierwotnych ideałów uniwersytetu może oznaczać odpowiedź
na wiele współczesnych problemów. Przeciwstawianie się postępującej fragmentaryzacji wiedzy przez stymulowanie dyskusji na ten temat, tworzenie odpowiednich
programów studiów oraz atmosfery integrującej różne aspekty aktywności studentów
i profesorów, w tym również aktywności formacyjnej, to misja uniwersytetu katolickiego.

Słowa kluczowe: uniwersytet katolicki, misja uniwersytetu, kryzys uniwersytetu,
funkcje uniwersytetu
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Catholic University – yesterday and today
S umm ar y
The article deals with the mission and function of the Catholic university in the
context of contemporary problems and challenges of the academic community. Universities, including Catholic universities, are in a state of greater or lesser crisis and it
is necessary to analyse this situation in order to be able to design certain actions for the
future, in particular at the Catholic universities. A university is not an addition to the
economy, understood as a place of training of competent specialists for the needs of
the labour market, but it is a place for shaping attitudes, and the value around which it
should focus is truth. A return to these primary ideals of universities can be the answer
to many contemporary problems. Opposing the progressive fragmentation of knowledge by stimulating discussion on the subject, creating appropriate study programmes
and an atmosphere that integrates various aspects of students’ and professors’ activities, including formative activity, is the mission of the Catholic university.

Keywords: Catholic university, university mission, university crisis, university
functions
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Substancja Syna Bożego
Piotr Liszka CMF
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Wrocław

Substancja Boska drugiej Osoby Trójcy jest synowska. Po wcieleniu
złączona jest z substancjami stworzonymi: duchową (dusza) i materialną
(ciało). Refleksja nad złączeniem się substancji Boskiej z substancją stworzoną wymaga odpowiedniej definicji osoby. Nie wystarcza definicja Boethiusa, w której substancja miesza się z osobą. Trudno tę definicję stosować w refleksji nad Trójcą immanentną, a w ogóle nie można jej stosować
wobec misterium Chrystusa. Na początku trzeba zdać sobie sprawę z tego,
że refleksja o czymkolwiek wymaga mówienia o elementach dostatecznych i wystarczających, definiujących dany byt. Nie wystarczy mówić
tylko o substancji, ale też nie wolno jej pomijać. Substancja jest zagadnieniem kluczowym tego artykułu, ale w kontekście integralnej całości,
czyli z uwzględnieniem powiązań z pozostałymi elementami bytu. Takie
są zasady narzędzia metodologicznego, zwanego „pięcioma warstwami
refleksji”. Źródłem niepowodzeń w refleksji nad substancją Syna Bożego
jest brak integralnej definicji osoby (kwestia merytoryczna) i lekceważenie
zasad metodologicznych (kwestia formalna).
Osoba Chrystusa, czyli Syna Bożego Wcielonego, nie jest jedną
substancją, lecz trzema różnymi. Przed wcieleniem jest tylko substancja
niestworzona. Po wcieleniu jest też substancja stworzona, duchowa i materialna. Substancja materialna była śmiertelna od wcielenia do śmierci,
od śmierci do zmartwychwstania była martwa (aczkolwiek złączona z substancją Boską), a po trzech dniach została ożywiona, pojawiło się ciało
uwielbione. Z tego wynika, że Osoba Chrystusa zawiera w sobie trzy różne
substancje, trzy różne budulce, trzy różne podłoża dla wszelkich pozostałych czterech aspektów personalnych, którymi są: relacja, wyposażenie
wewnętrzne, zewnętrze i działanie. Gdy rozpoczynamy refleksję od któregoś z nich, zwracamy uwagę na to, że wszystkie te elementy bytowe sub-
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systują na konkretnym podłożu1. W Chrystusie tym podłożem są trzy różne
substancje, ale podłożem ostatecznym jest substancja niestworzona, czyli
substancja Boga Jedynego. Nie można uciekać od faktu istnienia trzech
substancji w Chrystusie, trzeba podjęć refleksję nad więzami między nimi,
a także nad powiązaniem poszczególnej substancji z całością, czyli z Osobą
Chrystusa. Są one odrębne, nie zlewają się ze sobą w jedną wspólną substancję, ale każda z nich istnieje prawdziwie, na swój sposób. Są ze sobą
złączone za pośrednictwem wyposażenia wewnętrznego substancji, które
bywa określane terminem „energia”.
Okazuje się, że dziś mówienie o substancji nie jest modne, refleksja nad sposobem łączenia się energii z substancją praktycznie nie istnieje. Z  tego względu przemilczane są niektóre istotne zagadnienia zawarte
w Katechizmie Kościoła Katolickiego, w uroczystych orzeczeniach soborów powszechnych czy w samym objawieniu. Lekceważona jest nawet treść
wyraźnych wypowiedzi Jezusa Chrystusa. Tego rodzaju kwestie podjęte
zostały w niniejszym artykule, który jest drobną kontynuacją refleksji nad
substancją duchową człowieka i nad energiami duchowymi2. Celem tych
refleksji jest pogłębianie Misterium Boga, a przy okazji przeciwstawienie
się błędnym poglądom, które zawsze były głoszone i które trwają nadal.
Dla przykładu informacja podana przez Czesława Bartnika, że „niektórzy
myśliciele (F. Suarez, M. Luter, B. Spinoza, G. Simmel i inni) uważają, że
osobą we właściwym znaczeniu jest tylko Bóg”3. W takim ujęciu nie ma
trzech Osób Boskich, albo „Bóg” to tylko Osoba Jahwe, albo cała Trójca
jest tylko jedną Osobą, a w tej Osobie jest też natura ludzka Chrystusa. Jest
to oscylacja między judaizmem i panteizmem.
Chrystus to jedna osoba, dwie natury i trzy substancje. Termin „natura” nie jest synonimem terminu „substancja”, raczej jest zbliżony do terminu „istota”, który informuje o specyfice wyposażenia wewnętrznego.
Substancja Boga jest tylko jedna, a istotą Boga Nowego Testamentu jest
trynitarność. Substancja Boska drugiej Osoby Trójcy została jasno określona w formule dogmatycznej I Soboru Nicejskiego (325). Natomiast I Sobór
Konstantynopolitański (381) podkreśla trzy różne właściwości personalne
subsystujące w jednej wspólnej substancji4. Pierwsze ujęcie było bardziej
filozoficzne, tworzone było w kontekście polemiki przeciwko Ariuszowi.
1
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Por. Czesław Stanisław Bartnik, Personalizm, wyd. 2 (Lublin 2000), 92.
Warto zwrócić uwagę na opracowania: Piotr Liszka, Duch ludzki (energia
duchowa człowieka) (Wrocław 2017), tenże, Energie duchowe (Wrocław
2018).
Bartnik, Personalizm, 92.
Por. Manlio Simonetti, “Dal nicenismo al neonicenismo. Rassegna di alcune
pubblicazioni recenti”, Augustinum, nr 1(1998): 5.
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Z tego względu ujmowało naturę jako substancję czystą i prostą. Drugie natomiast było owocem pozytywnego wysiłku teologicznego św. Atanazego
i Ojców Kapadockich i ujmowało naturę bardziej biblijnie, czyli trynitarnie.
Według tego ujęcia, każda Osoba ma własną naturę, czyli swoją specyfikę
personalną, i cała Trójca ma swoją naturę, czyli jedną jedyną substancję5.
Pierwszy z przywołanych soborów informuje o Boskim podłożu
przyjmującym w siebie duszę i ciało. Drugi natomiast jest punktem wyjścia do refleksji o sposobie łączenia się poszczególnych substancji w jednej
osobie Chrystusa. Punktem wyjścia tej refleksji jest dogmat dotyczący Ducha Świętego, który – przechodząc od wnętrza Ojca do siebie – przechodzi
przez Syna (Spirituque). Wobec świata odzwierciedleniem tego jest przechodzenie Ducha Świętego od Boskości do wnętrza bytów stworzonych,
aby je łączyć ze sobą i z Bogiem. Powrót od świata do Boskości i od siebie
do wnętrza substancji Ojca wyznacza sposób, w jaki Duch Święty wprowadza duszę i ciało Chrystusa do wnętrza Jego substancji Boskiej, która jest
identyczna z substancją Ojca.

1. Substancja Boska Syna Bożego
Substancja Boska Syna Bożego podkreślana była przez dodanie do Credo w przekładzie łacińskim słowa Filioque. Historyk hiszpański, Menéndez
Pelayo, informuje, że iberyjski wizygocki król Recaredo przyjął wiarę katolicką i zwołał Synod, określony jako III Toledański (589). Otwarcie nastąpiło
4 maja6. Król wygłosił wyznanie wiary, w którym przyjął treść czterech soborów powszechnych: I Nicejskiego, I Konstantynopolitańskiego, Efeskiego
i Chalcedońskiego, oraz odrzucił herezje Ariusza, Macedoniusza, Nestoriusza, Eutychesa i innych7. Synod zastosował formułę Filioque do podkreślenia bóstwa Chrystusa oraz bóstwa Ducha Świętego8. W tym miejscu nie
jest ważne, czy faktycznie formuła Filioque była przyjęta w całym Kościele
łacińskim dopiero w 1053 r., lecz jej teologiczny kontekst. Problemem nie
jest wprowadzenie tego słowa do Credo, lecz sam przekład z języka greckiego na język łaciński, a także na inne języki. W języku polskim zastosowano
słowo „pochodzi”, które wskazuje na podporządkowanie, sugeruje, że Duch
Święty jest bytem niższym od Boga Ojca. Chcąc uniknąć tego rodzaju in5
6

7
8

Por. tamże, 6.
Zob. Marcelino Menéndez Pelayo, “Advertencias preliminares”, w: Historia
de los heterodoxos españoles, t. 1: España romana y visigota. Periodo de
la Reconquista. Erasmistas y protestantes, wyd. 4 (Madrid: La Editorial
Católica, S.A, 1986), 243.
Zob. tamże, 244.
Zob. tamże, 245.
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terpretacji, synod dodał jedno słowo, aby w ten sposób adekwatnie ująć sens
oryginalnego słowa greckiego. Dodanie Filioque nie było niekorzystne dla
pneumatologii, wbrew powszechnemu przekonaniu dzisiejszych teologów,
lecz nie do końca było korzystne dla chrystologii. Umacniało sens dogmatu
I  Soboru Nicejskiego, ale jednocześnie usuwało w cień znaczenie natury
ludzkiej w Chrystusie. Trudniejsze stało się zrozumienie tego, w jaki sposób
natura ludzka Chrystusa przebywa w Bogu Trójjedynym. Trudność ta wynika z faktu, że, podkreślając jedną kwestię poruszaną na I Soborze Konstantynopolitańskim, zupełnie pominięto drugą, niemniej ważną, a mianowicie
specyfikę personalną trzeciej Osoby Trójcy, określoną formułą ek tou Patros
ekporeuomenon. Tymczasem właśnie ten aspekt pozwala mówić o sposobie
jednoczenia się duszy i ciała Chrystusa z substancją Boską. Zamiast toczyć
nadal spór o Filioque, trzeba tworzyć teologiczny model integralny, w którym rozjaśnia się zarówno Boskość Chrystusa, jak też sposób jednoczenia
się z nią Jego człowieczeństwa.
Substancja Boska Chrystusa jest identyczna z substancją Ojca. Łatwiej było przezwyciężyć poglądy negujące tę prawdę, niż przyjąć prawdę o wcieleniu. Łatwiej jest wyjaśnić, że w jednej substancji absolutnej są
trzy specyfiki personalne, niż to, że różne substancje Chrystusa, które nie
mogą być wymieszane, są jednak ze sobą ściśle złączone – w drugiej Osobie Trójcy. Można powiedzieć, że największym złem herezji chrystologicznych było nie tyle negowanie Boskości Chrystusa, ile negowanie wcielenia.
W taki czy inny sposób, herezjarchowie unikali trudnej refleksji dotyczącej
sposobu łączenia się kilku różnych substancji w jednej osobie9. Przezwyciężenie herezji za pomocą ogłoszenia formuł dogmatycznych nie rozwiązuje tego problemu, aczkolwiek otwiera drogę do tworzenia odpowiednich
refleksji teologicznych. Od początku chrześcijaństwa mówiono o jedności
dwóch natur oraz o przebywaniu człowieczeństwa Chrystusa w substancji
Boga, ale do dziś brakuje precyzyjnych, spójnych i całościowych refleksji
rozumowych. Już św. Ignacy z Antiochii przypominał, że modlitwa uwielbienia, a zwłaszcza Eucharystia, jednoczy nas z Chrystusem a jednocześnie
z Bogiem Ojcem. Zwracał też uwagę na esencjalną relację Jezusa zmartwychwstałego z Ojcem10. Dziś znamy już orzeczenia soborów powszechnych, dysponujemy poważnym dorobkiem egzegezy biblijnej i mamy odpowiednie narzędzia metodologiczne. W tej sytuacji trzeba uczynić kolejny
krok w rozjaśnianiu najtrudniejszej tajemnicy zawartej w objawieniu.
9

10

Por. Paul Cormier, „Problem osoby”, w: Tajemnica Trójcy Świętej, Kolekcja
Communio 13 (Poznań: Pallottinum, 2000), 341.
Por. Sergio Zañartu, El concepto de ΖΩΗ en Ignacio de Antioqia, Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas (Madrid: Ed. Eapsa, 1977),
130.

Substancja Syna Bożego
Bardziej fundamentalnym od misterium relacji substancji Boga
z substancjami tworzącymi naturę ludzka Chrystusa jest misterium relacji Boga ze światem (z substancją stworzoną materialną) oraz relacji Boga
z aniołami (z wieloma odrębnymi substancjami stworzonymi duchowymi).
W tajemnicy Chrystusa obie te kwestie są złączone. Kwestia relacji Boga
do świata pojawiła się na samym początku objawienia, które informuje
o tym, że stworzenie świata jest tożsame ze stworzeniem relacji Boga do
świata, a także o tym, że samo objawienie jest wzmocnieniem tej relacji.
W objawieniu chrześcijańskim kwestia relacji Boga do świata została ściśle
powiązana z misterium istnienia trzech Osób Boskich. Uznanie Boskości
Syna i Ducha nie powoduje zmian w ujmowaniu relacji substancji Bożej
do substancji materialnej świata i substancji duchowej aniołów. Tertulian
wypowiadał tę prawdę, mówiąc, że monarchia Boga wobec świata jest zachowana. Odpowiadając na zarzuty wysuwane przez Prakseasza, Tertulian
stwierdził, że Syn i Duch mają tę samą substancję co Ojciec (consortibus
substantiae Patris; tam a substantia Patris) i dzięki temu, w Ojcu, Synu
i Duchu razem monarchia trwa bez uszczerbku, w swoim stanie właściwym11. Poszerzono trynitarnie refleksje dotyczące jednego bieguna relacji – Boga, stwierdzając jednocześnie, że substancja Boga pozostała bez
zmian. Nie podjęto jednak refleksji nad sposobem zjednoczenia się substancji stworzonych z substancją Boga.
Do niedawna w strukturze nauk teologicznych panował schemat nestoriański. Traktat De Deo Trino pomijał człowieczeństwo Chrystusa, koncentrował się jedynie na Jego Boskości. Natomiast refleksje nad działaniem
Boga w świecie pomijały kwestię substancji. Protestancka rezygnacja z teologii chwały i ograniczenie się tylko do teologii krzyża oznaczała rezygnację
z refleksji nad Trójcą immanentną i ograniczenie się tylko do Trójcy ekonomicznej. Dzisiejszy rozwój teologii powraca do integralnej treści schematu
chalcedońskiego. W XX w. blask teologii chwały na nowo ukazał Hans Urs
von Balthasar12. Pozostaje jednak jeszcze wiele do zrobienia. Potrzebna jest
synteza teologii krzyża i teologii chwały, ale do tego najpierw potrzebna
jest nowa refleksja, wgłębiająca się w ontyczne źródło jednej i drugiej opcji.
Ciekawa jest pod tym względem propozycja, którą podał Olegario Fernandéz de Cardedal, wskazując na triady: byt, chwała i świętość; światło, blask
i miłość; prawda, piękno i dobroć. Najpierw jest Boski fundament, następnie
jego wyposażenie wewnętrzne, a w końcu odwzorowanie jednego i drugie11

12

Gabino Uríbarri Bilbao, Monarquia y Trinidad, Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas. Estudios 62 (Madrid: UPCO, 1996), 167.
Zob. Olegario Gonzáles de Cardedal, La entraña del cristianismo, wyd. 2
(Salamanca 1998), 185.
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go w świecie stworzonym13. W tym schemacie istotną rolę odgrywa kwestia
jedności różnych substancji w jednej osobie Syna Bożego.
Syntezę chrystologii z trynitologią próbowali konstruować myśliciele
protestanccy XIX w., zwani niemieckimi idealistami, ale nie potrafili połączyć teologii z filozofią. Rozpoczynali od refleksji chrześcijańskiej pozbawionej filozofii, aby wejść na płaszczyznę filozofii tak racjonalistycznej,
że nie było w niej miejsca dla treści objawionej i przyjmowanej w ufnej
wierze. Dla przykładu, Schelling przyjął, że po wcieleniu forma substancjalna Syna Bożego nie może się rozdwoić, jest nadal tylko jedna, ale jest
Bosko-ludzka. Konsekwentnie, zamiast dwóch natur: Boskiej i ludzkiej,
byłaby w Chrystusie tylko jedna natura: Bosko-ludzka. Odpowiednio do
tego, również druga Osoba Trójcy po wcieleniu nie jest Boska, lecz Bosko-ludzka. Być może Schelling, stosując termin „forma”, rozumiał go bardziej
w sensie struktury niż w sensie natury, ale wtedy pomijałby ważną kwestię,
czyli jego ujęcie byłoby dalekie od syntezy. Słuszne jest stwierdzenie, że
w Chrystusie jest struktura Bosko-ludzka, ale jej składowymi są dwie natury: Boska i ludzka. Utożsamienie formy z naturą prowadzi nie tylko do
przyjmowania w Chrystusie wyłącznie jednej natury, ale też do przyjmowania w Nim tylko jednej substancji. Do podobnych wniosków prowadzi
pogląd uznający, że w naturze ludzkiej nie ma dwóch substancji, lecz tylko
jedna: cielesno-duchowa. W takim ujęciu kolejnym krokiem byłoby wymieszanie ciała i duszy Chrystusa z substancją Boga. Tak czy inaczej, otwarta pozostaje kwestia natury ludzkiej Chrystusa z wewnątrz-trynitarnym
życiem Osób Bożych, a ostatecznie – z niestworzoną substancją Boga14.
Schelling ominął trudne zagadnienia, ograniczył się do opisywania działania Osób Bożych w świecie, mówił jedynie o trzech sposobach działania.
Podobnie jak inni idealiści niemieccy, a wcześniej Spinoza, mówił on też
o trzech sposobach działania w Bogu, który jawi się jako tylko jedna osoba.
Tendencja do zlewania się w jedno widoczna jest zarówno w refleksji nad
wnętrzem Boga, jak też w refleksji nad relacją Boga do świata. W takim
ujęciu, świat jest uważany za odwiecznie istniejący w Bogu, a stworzenie
oznacza tylko ujawnienie się świata na zewnątrz Boga15.
Po drugiej stronie barykady ustawili się Zahn oraz Harnack16. Chcąc
uniknąć panteizmu, unikali mówienia o jedności substancjalnej w Bogu,
13
14

15
16

Por. tamże, 186.
Por. Juan Cruz, “El anonadamiento como acontecimiento ontológico e histórico”, Scripta Theológica 30, nr 2 (1998): 616.
Por. tamże, 617.
Por. Thomas Zahn, Marcellus von Ancyra. Ein Beitrag zur Geschichte der
Teologie (Gota 1867), 67; zob. Adolf von Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte II (Freiburg i. B. 1888), 269.
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pomijali też formułę I Soboru Nicejskiego17. W efekcie, tak jak ich adwersarze, pomijali kwestię istnienia różnych substancji w jednej Osobie Chrystusa, ograniczając się jedynie do zbawczego działania Boga w świecie18.
Nikomu nie udało się dokonać odpowiednio precyzyjnej syntezy, pozostały
jedynie uproszczone szkice19.
Dziś trzeba rozwijać refleksję nad tym, w jaki sposób stwórczy dialog
wewnątrztrynitarny sprawił, że pojawiła się natura ludzka – ciało i dusza –
zespolona z naturą Boską Syna Bożego. Jak to się dzieje, że natura ludzka
jest na zewnątrz substancji Boskiej, ale nie na zewnątrz Osoby. Pomocna
w tym względzie jest refleksja nad specyficznymi właściwościami personalnymi drugiej Osoby Trójcy. Właściwości te odnoszą się do wszystkich
trzech substancji. W tym forma (istota) Syna Bożego nie jest prosta – Boska
(morfe Theou), lecz składa się z formy Boskiej i formy ludzkiej, która z kolei jest złożona z formy duchowej i formy materialnej. W sensie personalnym forma jest jedna, natomiast w aspekcie substancjalnym jest złożona.
Substancja Boska nie jest substancją ludzką. Ontycznie Osoba Chrystusa
jest tylko Boska, ale ma właściwości Boskie i ludzkie, czyli jest złożeniem
dwóch natur20. Substancja Boska Chrystusa jest zespolona z Boskim wyposażeniem wewnętrznym, które z kolei jest ściśle zespolone z ludzkim
wyposażeniem wewnętrznym Chrystusa. Jednoczenie się substancji nie
dokonuje się bezpośrednio, lecz tylko pośrednio, na płaszczyźnie energii.
Ze struktury życia Trójcy wynika, że tylko Syn Boży ma właściwości personalne zdolne do przyjęcia natury ludzkiej. Wcielenie nie oznacza
jednak zaprzestania życia trynitarnego. Wręcz odwrotnie, w odpowiedni
sposób uczestniczy w nim również natura ludzka, nie tylko przez ludzkie
cechy drugiej Osoby Boskiej, lecz też w aspekcie substancjalnym. Wszystkie te treści zawarte są w objawieniu chrześcijańskim, a nie ma ich ani
w filozofii, ani w objawieniu starotestamentalnym. Według Nowego Testamentu zalążek zjednoczenia zaistniał – sam przez się – wraz z zaistnieniem
świata. Realizacja personalna nastąpiła w wydarzeniu wcielenia, natomiast
pełnia nastąpi na końcu świata. „W ten sposób Chrystus, »nowy Adam«,
»obraz Boga niewidzialnego« (Kol 1, 15) jest człowiekiem doskonałym,
który przywrócił synom Adama podobieństwo Boże, zniekształcone od
czasu pierwszego grzechu”21.

17
18
19
20
21

Por. Simonetti, Dal nicenismo al neonicenismo, 5.
Por. tamże, 8.
Por. tamże, 9.
Por. Cruz, “El anonadamiento”, 620.
Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła „Dominus Iesus” (Watykan 2000)..
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Papież Leon I  wskazywał na to, że w Bogu Trójjedynym substancja
wspólna oznacza jednocześnie równość (aequalitas) – gdyż bazuje na zrodzeniu, i jedyność (unitas) – gdyż jest Boska, absolutna. Najwyraźniej swoje przemyślenia na ten temat wyraził on w Tomie do Flawiana”22. O sposobie przebywania Jezusa Chrystusa w Ojcu interesująco pisał też Piotr Chryzolog23.
Jedność absolutna Syna z Ojcem wewnątrz Trójcy oraz wcielenie są
prawdami wiary, które teolog uznaje za aksjomaty, od których rozpoczyna
refleksję wyjaśniającą sposób jednoczenia się wszystkich rzeczywistości
opisanych w objawieniu.

2. Substancja ludzka Chrystusa
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Substancja ludzka Chrystusa jest taka sama jak u każdego człowieka. Czymś się jednak odróżnia, skoro nie tworzy osoby ludzkiej, lecz jest
w Osobie Bożej. Ma jakąś własną cechę. Różnica polega na tym, że energia
personalna w substancji osób stworzonych skierowana jest ku wnętrzu substancji ludzkiej, natomiast energia personalna substancji ludzkiej Chrystusa skierowana jest na zewnątrz, ku wnętrzu substancji Boskiej. Poza tym
zachodzi tożsamość. Struktura ontyczna jest identyczna: substancja ludzka
Chrystusa złożona jest z duszy i ciała.
2.1. Dusza Chrystusowa
Dusza ludzka Chrystusa połączona jest z Logosem przez swoje wyposażenie personalne. Intelekt, wola i uczucia ludzkie Chrystusa są autonomiczne, nie zmieszane z Boskimi, ale są z nimi ściśle związane, w jakiś
misteryjny sposób splatają się. Chrystus-człowiek myśli, chce i czuje tak
samo jak Logos24. Logos jest obrazem Ojca, czyli jest identyczny z Nim we
wszystkim, oprócz synostwa. Odwzorowanie Ojca w Synu polega na tym,
że w sferze substancji Boskiej jest identyczność, natomiast w akcie przechodzenia pierwszej Osoby Trójcy w drugą, ojcostwo jest transponowane w synostwo. Z kolei dusza Chrystusowa jest odwzorowaniem ogólnych
właściwości personalnych, wspólnych dla każdej Osoby Trójcy Świętej.
W duszy ludzkiej zapisane są też specyficzne właściwości każdej z Osób
Bożych, oczywiście tylko na miarę stworzoną. Nie jest to po prostu obraz Obrazu, nie jest to podwojenie. Mamy do czynienia z odwzorowaniem
22

23

24

Tadeusz. Kaczmarek, „Tajemnica wcielenia w nauczaniu Leona Wielkiego”,
Vox Patrum 38-39, nr 20 (2000): 329.
Por. Bogdan Kochaniewicz, „Tajemnica wcielenia w Mowach św. Piotra
Chrystologa”, tamże, 295.
Por. Mariusz Szram, „Pełna natura ludzka Chrystusa w świetle orygenesowskiej koncepcji człowieka”, tamże, 107-120.
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różnego rodzaju. Pierwsze jest wewnątrz Boskości, a różnice są w sferze
personalnej (Bóg z Boga). Drugie jest między Boskością a stworzeniem,
a różnice są na płaszczyźnie ontycznej (Bóg w stworzeniach).
Sposób przebywania natury ludzkiej w Bogu jest trudniejszy do
zrozumienia niż sposób przebywania Boga w świecie. W Piśmie Świętym znajdują się wyraźne informacje o działaniu Boga w świecie, a także
o działaniu Chrystusa-człowieka w życiu Trójcy Świętej. Jezus obiecuje, że
po zmartwychwstaniu pośle nam Ducha Świętego (J 15, 26a). Nie ma wyraźnych informacji o sposobie przebywania Jezusa zmartwychwstałego we
wnętrzu substancji Boga. Trudności dotyczą nie tylko samego misterium,
ale nawet samego języka. Chrystus nie jest osobą ludzką, ale jest człowiekiem. Inaczej mówiąc, Osoba Chrystusa jest nie tylko Bogiem, lecz również człowiekiem. W tym sensie można powiedzieć, że druga Osoba Boska
jest też ludzka. Do końca tego pojąć nie możemy. Nie ma w tym sprzeczności. Dusza i ciało tworzące naturę ludzką są duszą i ciałem Osoby Boskiej25.
2.2. Ciało Chrystusowe
Chrystus jest obrazem Boga Ojca w swej naturze Boskiej i ludzkiej,
w duszy i w ciele. Jest On: „Pełnią Bóstwa na sposób Ciała (Kol 2, 9).
W całej substancji ludzkiej jest obrazem całej Trójcy Świętej, w sposób
najdoskonalszy”26. Ciało jest ludzkie wtedy, gdy jest zjednoczone z duszą,
która jest formą ciała. W osobie ludzkiej moc jednoczenia duszy stworzonej
dana jest od innych osób – od Osób Boskich, natomiast dusza Chrystusowa ma tę moc od własnej osoby – od natury Boskiej Chrystusa. Podobnie
też każda dusza osoby ludzkiej ożywi swoje ciało na końcu świata (wyjątkiem jest Maryja, która już to uczyniła) mocą daną od innej Osoby – od
trzech Osób Trójcy, a bezpośrednio od uwielbionego ciała Chrystusowego.
Natomiast dusza Chrystusowa ożywiła swoje ciało mocą własnej osoby.
Cuda eucharystyczne wskazują na to, że możliwe jest utworzenie wielu ciał
identycznych z ciałem Jezusa, które wisiało na krzyżu, zostało pochowane
i leżało trzy dni w grobie, ale tylko jedno z nich (tylko to, które leżało trzy
dni w grobie) jest ciałem należącym do Osoby Chrystusa, tylko to jedno,
nawet będąc martwe, było ciałem ludzkim, czyli zjednoczonym z duszą,
aczkolwiek nie bezpośrednio (śmierć jest oderwaniem duszy od ciała), lecz
za pośrednictwem Osoby Syna Bożego, czyli substancji Boskiej27.
25
26

27

Por. Cormier, „Problem osoby”, 346.
Por. Czesław Stanisław Bartnik, „Gromy mówiące. Kazania, przemówienia,
publicystyka społeczno-polityczna”, w: tenże, Dzieła Zebrane, t. V (Lublin
1999), 113.
KKK 626 oraz zawarty w nim cytat: Św. Jan Damsceński, De fide ortodoxa,
III, 27: PG 94, 1098A.
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W związku z cudownym pojawieniem się ciała w miejsce Hostii (pod
postacią chleba) pojawia się pytanie: Czy jest to ciało Jezusa Chrystusa?
Z całą pewnością nie! Jest to ciało człowiecze, ale nie jest związane unią
hipostatyczną z naturą Boską Chrystusa, tym samym nie jest złączone
z duszą Chrystusową, czyli nie jest to ciało ludzkie, a tylko człowiecze.
Tylko ciało leżące w grobie było ciałem ludzkim. Zmartwychwstanie oznacza, że zostało ono ożywione, ma w sobie ożywiającego je ducha. Ciało
człowiecze, utworzone cudownie na kształt ciała Chrystusowego, nie ma
w sobie ducha. Jest to sytuacja identyczna do tej, którą opisuje Ezechiel.
Mamy do czynienia z dwoma sytuacjami. Jedna z nich to kości przyobleczone w ciało, ale bez ducha (Ez 37, 8). Dopiero w drugiej sytuacji ciało
zostało napełnione duchem. Ciało Jezusa leżące w grobie zostało napełnione duchem w momencie zmartwychwstania – duchem ludzkim i duchem
Boskim – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ciało człowiecze pojawiające się
w cudach eucharystycznych (identyczne jak martwe ciało Jezusa leżącego
w grobie) nie jest ciałem uwielbionym, nie ma w sobie ducha trzech Osób,
nie ma nawet ducha ludzkiego. Czy jest ono miejscem, w którym przebywa substancjalnie Chrystus? Czy Jezus uwielbiony może przebywać pod
postacią ciała człowieczego? Jest to odrębne zagadnienie, wymagające obszernego opracowania. Jest wiele dokumentów Kościoła, które mówią, że
ciało Jezusa uwielbionego istnieje substancjalnie pod postacią chleba. Czy
jest jakiś dokument Kościoła wskazujący na możliwość przebywania ciała
Jezusa uwielbionego pod postacią ciała człowieczego?
Jedność ciała i duszy, a także jedność natury ludzkiej z naturą Boską jest trynitarna. Kształt jest zawsze ten sam, ale ciało Jezusowe już od
poczęcia jest włączone w życie Trójcy Świętej na istotnie wyższym poziomie ontycznym niż ciało osoby ludzkiej stworzonej. Substancja materialna
Chrystusa jest realna, autonomiczna, pełnowartościowa, natomiast relacja
jej wobec Boga Ojca jest tożsama z relacją drugiej Osoby Boskiej wobec
Boga Ojca. Na mocy unii hipostatycznej, relacja duszy i ciała Chrystusa
z Bogiem Ojcem jest istotnie wyższego rzędu niż relacja pozostałych ludzi.
Trzeba zwrócić uwagę na to, że zachodzi istotna różnica między określeniami „mój Ociec” i „nasz Ojciec”. Nasze synostwo jest przybrane, nie wynika z odwiecznego rodzenia dokonującego się w Bogu28. Ważne jest przy
tym to, że wszelkie wartości zbawcze, dotyczące naszego ciała, otrzymujemy za pośrednictwem ciała Chrystusowego.

28

Por. Czesław Stanisław Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 1 (Lublin 1999),
173.
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2.3. Eucharystia
Ciało Chrystusowe włączone jest ontycznie w życie Trójcy immanentnej oraz w stwórcze i zbawcze działanie Boże w świecie. Ma ono w tym
działaniu określone miejsce. Działanie to dokonuje się wszędzie, zwłaszcza
w Kościele, a najbardziej konkretnie w sakramentach, z których główną
rolę odgrywa Eucharystia. Lekceważenie czy wręcz odrzucanie sakramentów, to lekceważenie czy wręcz odrzucanie misterium wcielenia i jego konsekwencji. Eucharystia wyróżnia się tym, że obecność ciała Chrystusa jest
realna, substancjalna, a nie tylko duchowa.
Pierwsze refleksje rozumowe dotyczące tego zagadnienia pojawiły się
dopiero w IX w. Paschazy Radbertus, benedyktyn z opactwa w Corbie, napisał w 831 r. dziełko zatytułowane De corpore et sanguine Domini, które
podał do publicznej wiadomości w 844 r. Głosił on, że w Eucharystii ciało
Jezusa jest obecne fizycznie. Obawiając się nieporozumień, inny benedyktyn, Ratramniusz z Corbie, z tego samego opactwa, przeciwstawił się całkowicie tekstowi Paschazego, uznając jedynie obecność duchową. W ten
sposób zaprzeczył realnej obecności ciała Chrystusowego w Eucharystii29.
Mamy tu do czynienia z pradawnym błędem skrajności: albo całkowite wymieszenie (modalizm, monofizytyzm, zmieszanie historii z wiecznością,
zmieszanie sakramentalnej postaci z jej istotą), albo całkowita odrębność
(tryteizm, nestorianizm, oddzielenie historii od wieczności, ustawienie sakramentalnej postaci obok obecności Chrystusa). W obu schematach znika
misterium wcielenia, znika zagadnienie relacji. Wszystkie te kwestie podejmuje ujęcie ortodoksyjne, które wiąże się z wysiłkiem wyjaśniania tego,
w jaki sposób ciało Chrystusa jest włączone w życie Trójcy a jednocześnie
jest obecne pod postacią chleba i włączone w życie ludzi na świecie.
Kościół naucza, że substancja chleba jest cała przemieniona przez
konsekrację w substancję Ciała Chrystusa. Odpowiednio wino przemienione jest w substancję Jego Krwi (por. KKK 1376) Sobór Trydencki:
DS 1642. Refleksja teologiczna nie dyskutuje z formułami dogmatycznymi.
Jej zadaniem jest wyjaśnienie – jak tylko to możliwe – tego, co się dzieje
w liturgicznym przemienieniu, na czym polega przemiana i jak są ze sobą
powiązane różne aspekty. Z tego względu, reinterpretacja dawnych formuł
w świetle aktualnej wiedzy eklezjalnej to nie cel, lecz tylko punkt wyjścia
do właściwej refleksji teologicznej. Oficjalne milczenie w tej dziedzinie
otwiera pole do wypowiadania wielorakich opinii, które są płytkie, chaotyczne i przeważnie błędne. Zadaniem teologii jest rzetelna refleksja, odczytująca treść objawioną, aby ją wyjaśnić i usystematyzować. Przykładem
reinterpretacji jest Dokument z Paderborn z 1978 r., informujący, że „w sa29

Zob. Joseph-Ignasi Saranaya, „Okres scholastyczny”, w: Historia teologii,
red. Tadeusz Dzidek, tłum. Piotr Rak (Kraków: Wyd. M, 1997), 38.
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kramencie Ostatniej Wieczerzy Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, jest w pełni obecny wraz ze swoim Ciałem i swoją Krwią pod
znakiem chleba i wina” (Wieczerza Pańska 16)”30. Żadna wypowiedź nie
kończy refleksji teologicznej, lecz otwiera jej dalszy rozwój.

3. Zjednoczenie substancji stworzonych z substancją Boską
w Chrystusie
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Unia hipostatyczna to zjednoczenie natury ludzkiej i Boskiej w Osobie Boskiej. Tyle informacji znajdujemy w tekstach dogmatycznych i teologicznych. Potrzebna jest szczegółowa analiza wyjaśniająca, co i w jaki sposób jest zjednoczone. Natura Boska to substancja Boska i energia Boska,
przy czym w drugiej Osobie Trójcy energia Boska jest synowska. Natura
ludzka to substancja materialna, energia materialna, substancja duchowa,
energia duchowa i obraz Boży. Natura ludzka może też zawierać łaskę, czyli energię Boską stworzoną. Ostatecznym podłożem jednoczącym obie natury jest substancja Syna Bożego (substancja synowska), natomiast bezpośrednim spoiwem jest niestworzona energia Boska-synowska, która splata
się z energią ludzką (duchową i materialną).
W naturze ludzkiej dusza (substancja duchowa) jest formą ciała. Ciało
jest formowane przez duszę za pośrednictwem energii duchowej, która jest
wyposażeniem wewnętrznym substancji duchowej. Zespala się on z energią materialną, która jest wyposażeniem wewnętrznym ciała. Za pośrednictwem energii substancja Boska jednoczy się z duszą i ciałem. Wszystko to
ma kształt trynitarny, jest działaniem trzech Boskich energii personalnych,
które są ze sobą ściśle zespolone w substancji Boga. W ten sposób unia hipostatyczna wprowadza naturę ludzką do wnętrza życia Boga Trójjedynego.
Nie oznacza to, że wszystkie substancje zlały się w jedną, która byłaby nowym rodzajem substancji, mieszanką materialnej i duchowej, ludzkiej
i Boskiej. Substancje są odrębne, nie są wymieszane, ale są zjednoczone
w jednej Osobie Chrystusa. Substancja Boska nie staje się cielesna, nawet nie staje się podobna do substancji ludzkiej duchowej, ale jest w jednej i tej samej Osobie. Jedność polega nie tylko na przypisywaniu naturze ludzkiej Chrystusa właściwości Boskich (idiomata), a naturze Boskiej
właściwości ludzkich, lecz o rzeczywistość ontyczną, która jest realnym
podłożem przechodniości cech ludzkich i Boskich31. Swego czasu teologia
francuska mówiła głównie o historyczności Jezusa Chrystusa, natomiast
teologia niemiecka tworzyła wielkie interpretacje metafizyczne, ukrywając
30

31

Stanisław Napiórkowski, „Impanacja”, w: Encyklopedia Katolicka, red.
Stanisław Wielgus, t. VII (Lublin 1997), 87.
Por. Cormier, „Problem osoby”, 342.
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Jezusa Chrystusa w schemacie symboli32. Zarówno w jednym, jak i w drugim nurcie nie było refleksji pełnej, integralnej, uwzględniającej wszelkie
elementu obu natur i wszystkie aspekty konieczne i wystarczające do integralnego opisywania bytów stworzonych i niestworzonych, personalnych
i niepersonalnych. Obie refleksje teologiczne były cząstkowe. Nie wystarczą interpretacje historyczne albo symboliczne, potrzebna jest metafizyka
w pełnym zakresie, w pełnym tego słowa znaczeniu. Obecnie modne jest
mówienie, że nie wystarczy wierzyć, że jest Bóg (credere Deum), nawet nie
wystarczy uznawać jego manifestowanie się w historii (credere Deo), lecz
trzeba oddawać się Mu z ufnością (credere in Deum)33. Jest to prawda, ale
tylko cząstkowa, ponieważ zawierzenie wymaga skierowania się ku Komuś, a nie tylko otwarcia się na kogokolwiek czy na cokolwiek. Chrześcijanin nie zawierza się idei Boga, nawet nie zawierza się tylko jednej Osobie,
lecz trzem Osobom, z których jedna jest też człowiekiem. Najpierw trzeba
poznać i zaakceptować całą treść objawienia chrześcijańskiego, aby realizować postawę zawierzenia. Nie wystarczy akt wiary w sensie akceptacji
poznanej treści, lecz trzeba wiary jako postawy. Jest to słuszne, ale co znaczy postawa wiary w sytuacji niewiedzy. Chrześcijanin powinien wiedzieć,
komu się zawierza. Umacnianie postawy wiary powinno być nierozerwalne
z wysiłkiem poznawania objawionej treści. Bez tego postawa wiary jest
fikcją, drwiną, anty-wiarą. Jeżeli ktoś nie chce poznać tego, co Bóg powiedział, to znaczy, że nie ma ufności. Relacja personalna nie ogranicza się
do uczuć, ogarnia też intelekt i wolę, ogarnia całego człowieka. Poznanie
chrześcijańskie obejmuje: zrozumienie bytu w sensie ogólnym (metafizyka), człowieka (antropologia), Boga (teologia) i całości historii, włącznie
z jej ostatecznym spełnieniem (eschatologia)34.
Bez unii hipostatycznej ogarniającej naturę ludzką we wszelkich jej
elementach nie ma zmartwychwstania Jezusa, a bez tego próżna jest nasza
wiara. Z tego wynika, że kto nie uznaje jedności trzech substancji w jednej
Osobie Chrystusa, nie jest chrześcijaninem35. Ciekawym przyczynkiem do
tego typu refleksji jest Apologia św. Izydora z Sewilli, mówiąca wyraźnie
o trzech substancjach w Chrystusie (tres sustancias en Christo)36. Arysto32
33
34
35

36

Gonzáles de Cardedal, La entraña del cristianismo, 344.
Zob. tamże, 340.
Tamże, 343.
Zob. Ignacy Bokwa i in., red. i oprac., Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, wyd. 3 (Poznań: Wydawnictwo Księgarnia św.
Wojciecha, 2007), 63n.
Por. Santiago Fernandez Ardanaz, “El pensamiento religioso en la época
hispanovisigota”, w: Historia de la Teología Española, t. 1: Desde sus orígenes
hasta fines del siglo XVI, red. M. Andrés Martinez (Madrid 1983), 290.
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teles przyjmował, że każdy byt ma swoją substancję i jedną jedyną naturę
(monos physis)37. W tym ujęciu również człowiek to tylko jedna substancja
materialna (ciało). Arystoteles nie uznawał istnienia substancji duchowej.
Wcielenie Syna Bożego i zmartwychwstanie Jezusa wykracza poza możliwości filozofii, wprowadza nowy byt, który ma dwie natury i trzy substancje. Dla materialistów osoba jest jedną substancją, dla tych, którzy uznają
istnienie substancji duchowej, osoba ludzka jest dwiema substancjami, dla
chrześcijanina Osoba Chrystusa jest trzema substancjami. W tym kontekście definicja osoby podana przez Boecjusza: rationalis naturae individua
substantia („rozumnej natury jednostkowa substancja”) pasuje do definicji Arystotelesa, ale nie pasuje do definicji chrześcijańskiej osoby ludzkiej,
a tym bardziej do Osoby Chrystusa38.
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa termin „hipostaza” był rozumiany w sensie substancji, a także w sensie osoby, ale wtedy też z podkreśleniem aspektu substancjalnego w osobie. Ta dwoistość znaczenia terminu
pomaga w zrozumieniu sensu unii hipostatycznej. Nazwa wskazuje na to,
że spoiwem jest Osoba (Syn Boży), a ostatecznie jest nim substancja Boga.
Okazało się jednak, że nieporozumienia terminologiczne prowadziły do
nieporozumień w odczytywaniu treści objawionej, zwłaszcza w zagadnieniach trynitologicznych i chrystologicznych. Dwoistość terminu „hipostaza” pozwala mówić, że w Trójcy jest jedna hipostaza, albo trzy hipostazy,
czyli jedna substancja, ale trzy Osoby. Możliwa jest jednak również interpretacja błędna, że Bóg to tylko jedna Osoba, albo Bóg to trzy substancje
Boskie. Odpowiednio Chrystus to trzy substancje (Boska, dusza i ciało)
i jedna osoba. Natomiast błędem jest mówienie, że Chrystus to dwie (albo
nawet trzy osoby), albo Chrystus to tylko jedna substancja39. Z zamieszania
terminologicznego wyłaniają się różne herezje. Dziś wiemy więcej i możemy utworzyć ujęcie integralne, z jasnymi rozróżnieniami. Wymaga to
jednak dalszych ustaleń terminologicznych.
Czesław Bartnik stwierdza, że: „Problem ten jest rozwiązywany lepiej przez współczesną teologię, kiedy to zmieniła się semantyka terminów:
osoba i natura”40. Okazuje się jednak, że tak nie jest, że nowe ujęcia też są
37

38
39

40

Mieczysław Krąpiec, Filozofia w teologii. Czytając Encyklikę „Fides et
ratio” (Warszawa: Instytut Edukacji Narodowej, 1999), 61.
Zob. tamże, 62.
Zob. Bernard Meunier, “Cyrille d’Alexandrie au concile de Florence”, Annuarium Historiae Conciliorum, nr 21 (1989) : 147-174; por. Maria Oliver
Boulnois, „»Od Ojca przez Syna w Duchu«. Zbliżenie się do tajemnicy
trynitarnej u Cyryla Aleksandryjskiego”, w: Tajemnica Trójcy Świętej,
Kolekcja Communio 13 (Poznań: Pallottinum,. 2000), 372-387.
Bartnik, Personalizm, 83.
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aspektowe i niejednoznaczne. Są słowa wieloznaczne i są synonimy odnoszące się do tej samej rzeczywistości. W szczególności brakuje integralnej definicji osoby, a to odpowiednio rzutuje na trynitologię i chrystologię.
W XXI w. wiemy więcej niż na początku XX w., ale jest też więcej chaosu,
który trzeba uporządkować41. Jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa,
tak również dziś konieczne jest wyjaśnienie wzajemnych powiązań i sposobu jednoczenia różnorodnych substancji w jednej Osobie Chrystusa42.
Ciągle trwa wahanie się refleksji między skrajnościami: albo trzy odrębne byty, które nie tworzą jednej osoby, albo jedna tylko substancja. Ciągle
brak wyjaśnienia sposobu jednoczenia się trzech różnych budulców w jednej Osobie Chrystusa. Niejasne jest określenie, że Chrystus jest „jednostką
substancjalnie jedną”. Prawdą jest, że Chrystus jest jednością, że poszczególne substancje są w Nim ze sobą powiązane, ale nieprawdą jest, że substancje stworzone (dusza i ciało) zlewają się, czy nawet znikają, i pozostaje
tylko jedna substancja, która jest mieszanką. U  wielu teologów refleksja
nachyla się, albo ku nestorianizmowi, albo ku monofizytyzmowi43.
Sytuacja jest jeszcze bardziej złożona w odniesieniu do Kościoła –
Ciała Chrystusa, a jeszcze bardziej do całego stworzonego świata. Gdy na
końcu świata wszystko zostanie zjednoczone w Chrystusie jako Głowie
(anakephalaiôsasthai; Rz 13, 9; Ef 1, 10), pozostanie autonomia poszczególnych substancji stworzonych, duchowych i materialnych, pozostanie
wyrazistość poszczególnych dusz ludzkich, a także ciał ludzkich44. Z tego
wynika, że nie tylko chrystologia, lecz wszystkie traktaty i zagadnienia
teologiczne powinny być opracowane na nowo, w kontekście trynitologicznym, z uwzględnieniem wszystkich aspektów bytowych. W tym kontekście warto prześledzić oficjalne wypowiedzi Kościoła. Wielce pouczająca
w tym względzie jest uchwała XIV synodu toledańskiego Liber responsionis fidei nostrae, zredagowana przez Juliana z Toledo z zastosowaniem
wszelkich rygorów formuł dogmatycznych, która skierowana była do całego Kościoła. Apologia obejmowała cztery zagadnienia: istnienie duszy
duchowej Chrystusa (przeciwko apolinarystom), sposób obecności Chrystusa w stworzeniach, przechodzenie orzeczeń z jednej natury Chrystusa
na drugą (communicatio idiomatum) oraz liczba substancji w Chrystusie.
41

42

43

44

Por. Viktor Schurr, Die Trinitätslehre des Boethius im Lichte der „skytischen
Kontroversen” (Paderborn 1935).
Stanisław Strękowski, „Pierwsza łacińska terminologia teologii wcielenia
u Tertuliana”, Vox Patrum 38-39, nr 20 (2000): 102.
Zob. Józef Woliński, „Trynitarna ekonomia zbawienia (II wiek)”, w: Historia
Dogmatów, red. Bernard Sesboüé, t. 1. tłum. Piotr Rak (Kraków: Wyd. M,
1999), 153.
Por. tamże, s. 156.
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Stolica Apostolska wniosła swe uwagi krytyczne, które dotyczyły ostatniej kwestii. Opinia Rzymu znana jest nam jedynie z odpowiedzi Juliana
z Toledo zawartej w II Apologii, która została włączona w akta XV synodu
w Toledo45.
Dziś, gdy fizyka rozmyła pojęcie masy, doprowadzając nawet do zanegowania jej istnienia, trudno mówić o substancji materialnej. Tymczasem
z treści objawienia wynika istnienie substancji duchowej Boskiej, która jest
tylko jedna, oraz substancji duchowych stworzonych: anielskich i ludzkich,
w bardzo wielkiej liczbie odrębnych substancji jednostkowych. Tej prawdy
wiary nic nie może zmienić. W świecie materialnym masa jest tożsama
z energią. W świecie duchowym tak nie jest, substancja duchowa nie jest
tożsama z energią i w żaden sposób być nie może. Nie dziwi fakt, że termin
„substancja” znika z języka fizyki. Dziwi natomiast to, że termin ten znika
z teologii. Z tym wiąże się rozmywanie prawd wiary i zanik wiary. Wiara jest powiązana z miłością. Jeżeli kogoś (Kogoś) kocham, to chcę o nim
(Nim) wiedzieć jak najwięcej.

4. Działanie wspólne substancji Boskiej i ludzkiej Chrystusa
82

Unia hipostatyczna rozwijała się od wcielenia do zmartwychwstania,
odpowiednio do zmian dokonujących się w ciele Jezusa Chrystusa. Również później można mówić o zmianach w społecznym wymiarze unii hipostatycznej, czyli w kontekście misterium Kościoła – Ciała Chrystusa, które
narasta i zmienia się, aż do ostatecznej pełni. Odpowiednio też zmienia się
powiązanie natury Boskiej z historią ludzkości oraz z całym kosmosem.
W sumie są dwa wektory nowości, zmienia się czasoprzestrzeń, a także
zmienia się relacja ludzi z Bogiem.
Bezpośrednio zmianom podlega substancja materialna Chrystusa,
czyli ciało. Wraz z ciałem w historii uczestniczy na swój sposób ludzka
substancja duchowa. Najważniejsza zmiana dokonuje się w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. W wydarzeniu tym ciało staje się martwe,
a następnie zostaje ożywione. Proces umierania fizycznie dotyczy tylko
ciała, natomiast personalnie dotyczy również duszy, a nawet całej Osoby
Chrystusa, włącznie z substancją Boską. W procesie tym uczestniczy cała
Trójca Święta. Sposób tego uczestniczenia wyznacza akt stwórczy, czyli relacja Boga-Stwórcy do bytu stworzonego. Ostatecznie jest to kwestia relacji
substancji Boga do substancji stworzonych. Najważniejsze jest to, co w wydarzeniach paschalnych dzieje się z ciałem i duszą Chrystusa. W śmierci
dusza otrzymuje moc ożywienia swego ciała i po określonym czasie ożywia je. Nie jest ważny odstęp czasowy, lecz uczestniczenie duszy ludzkiej
45

Por. Fernandez Ardanaz, “El pensamiento religioso”, 290.
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w ożywieniu ciała Jezusa. Osoba Chrystusa nie zmienia się w swojej naturze Boskiej, lecz zmienia się w swej naturze ludzkiej.
Po zmartwychwstaniu uwielbione ciało Jezusa Chrystusa jest w żywej relacji z historią, ale już w nowy sposób. Wraz z ciałem w historii działa
dusza, a wraz z nimi substancja Boska. W tym działaniu widoczna jest
personalna jedność wszystkich trzech substancji Chrystusa46, widoczny
jest sposób jednoczenia się natury Boskiej i ludzkiej, a tym samym widoczna jest więź wieczności z rzeczywistością historyczną, temporalną47.
Chrystus łączy wszelkie stworzenia ze sobą bezpośrednio, ale też za pośrednictwem osób ludzkich, w szczególności za pośrednictwem Kościoła48.
W ten sposób, po wniebowstąpieniu unia hipostatyczna nadal ma wymiar
historyczny. Tę nową relację tworzy Chrystus w swojej Boskości, w swoim uwielbionym ciele i w społeczności eklezjalnej. Substancje Chrystusa
chwalebnego zawierają się w znakach sakramentalnych konsekrowanych,
w sposób prawdziwy, rzeczywisty i substancjalny, z Ciałem, Krwią, Duszą
i Bóstwem (por. KKK 1413). Z  tego względu prawdą jest, że „wzajemną
relację dwóch natur można rozpatrywać nie tylko na płaszczyźnie metafizyki, lecz również w dynamicznym, czasoprzestrzennym języku historii
doczesnej”49. Odpowiednio można też powiedzieć, że „związek między doczesnością a wiecznością w Chrystusie ukazany jest nie tylko jako statyczna relacja między tymi dwiema płaszczyznami, lecz jako czasoprzestrzenny proces, związany z całością życia Jezusa Chrystusa przedpaschalnego
i zmartwychwstałego, obejmujący Jego człowieczeństwo i bóstwo”50. Tego
rodzaju wnioski zawarte są w pismach Ojców Kościoła, którzy mówią, że
„Ten, który jako człowiek został uświęcony przez Ducha Świętego, jest tym
samym, który – zachowując niezmiennie swoją Boską substancję – działa
w dziejach świata, udzielając nam tego Ducha poświęcającego”51.

46
47
48

49

50
51

Por. Bartnik, Dogmatyka, 535.
Por. tamże, 536.
Por. Martin Gelabert Ballestrer, “Discurso inaugural del XI simposio de
teología histórica”, w: La Encarnación: Cristo al enchentro de los hombres.
Actas del XI Somposio de Teología Histórica (6-8 marzo 2002), Series Valentina XLVIII (Valencia: Facultad de Teología „San Vicente Ferrer”, 2002),
12.
Piotr Liszka, Wpływ nauki o czasie na refleksję teologiczną (Warszawa
1992), 133.
Tamże, 134.
Por. Dionizy Pseudo-Areopagita, O hierarchii kościelnej, IV, 3, XI; cyt. za:
Ysabel de Andia, „Namaszczenie”, w: Duch Odnowiciel, Kolekcja Communio 12 (Poznań: Pallottinum, 1998), 270.
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Substancja Boska i dwie substancje ludzkie Chrystusa działają wszędzie, zwłaszcza w Kościele, przede wszystkim w sakramentach. Jest to działanie autonomiczne i wspólne – personalne, a przez to również trynitarne.
***
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W odróżnieniu od pierwszej i trzeciej Osoby Trójcy, które są tylko
jedną substancją – Boską, druga Osoba jest również substancją ludzką duchową (dusza) i substancją ludzką materialną (ciało). Dusza i ciało tworzą
naturę ludzką i są zespolone z naturą Boską w misterium unii hipostatycznej. Dokonana refleksja chrystologiczna akcentuje kategorię substancji,
która jest rozpatrywana w wielorakich aspektach i może być przedmiotem
dalszych przemyśleń. Najbardziej znane i przysparzające teologom wiele
kłopotów jest zagadnienie przeistoczenia eucharystycznego, czyli przemiany substancji chleba w substancję uwielbionego ciała Chrystusa. Jest
to zagadnienie newralgiczne w życiu Kościoła. Nie jest to tylko zagadnienie teoretyczne, lecz próba wyjaśnienia tego, co się dzieje naprawdę w momencie przeistoczenia. Wobec zaniku kategorii substancji w kulturze nam
współczesnej trzeba mówić o tym misterium w inny sposób. Nie oznacza
to jednak, że substancje nie istnieją i że przemiana substancjalna się nie
dokonuje. Dokonuje się i trzeba o tym mówić, jeżeli nie powszechnie, to
z całą pewnością w ramach specjalistycznej refleksji dogmatycznej. Rozwiązaniem nie jest ucieczka od zagadnień trudnych, lecz podejmowanie ich
na nowo, z wykorzystaniem dorobku nauk biblijnych, postępu wewnątrz
samej teologii dogmatycznej, z wykorzystaniem nowych narzędzi metodologicznych. Refleksje nad substancjami Syna Bożego Wcielonego mogą
w tym pomóc, ale trzeba je powiązać z innymi aspektami. Szczególnie
ważny jest kontekst trynitarny, zwłaszcza refleksja nad działaniem Ducha
Świętego, który przemienia i jednoczy, ponieważ jest On tym, który konstytuuje siebie, wydobywając się z wnętrza Ojca. On jednoczy wszystkie
substancje w Chrystusie, On przechodzi od substancji chleba do substancji
Ciała Chrystusa.
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Substancja Syna Bożego
S t re s zc zen ie
Substancja absolutna Boga jest wspólna dla wszystkich trzech Osób. O substancji
Ojca oraz Ducha Świętego trudno coś powiedzieć, gdyż niczym się nie różnią, oprócz
specyficznych właściwości personalnych. Inaczej jest z substancją Syna Bożego Wcielonego, gdyż Objawienie dostarcza wiele informacji na ten temat, ale tym samym
dostarcza informacje o nowych tajemnicach, których do końca nie można pojąć. Już
w refleksji nad naturą ludzką pojawia się kwestia istnienia dwóch autonomicznych
substancji stworzonych: duchowej i materialnej, które są ze sobą zespolone w spójną
całość. Na czym polega to zjednoczenie? Dlaczego natura ludzka nie jest osobą ludzką,
lecz tworzy jedną Osobę Syna Bożego, wraz z naturą Boską? Jak substancje stworzone
należące do Osoby Boskiej są połączone z substancją Boga? To pytanie jest najtrud-

Substancja Syna Bożego
niejsze, ponieważ Bóg jedyny to zespolenie trzech Osób, w ich integralnej pełni, a nie
tylko w sferze Boskiej. Nie można pojąć Misterium Boga w pełni. Trzeba jednak wskazać granice i wypowiedzieć wszystko to, co jest możliwe.

Słowa kluczowe: substancja, Chrystus, ciało, dusza, natura Boska, unia hipostatyczna, autonomia, jednoczenie, działanie

Substance of the Son of God
S umm ar y
The article is devoted to exploring the mystery of faith about the substance of the
Son of God. The absolute substance of God is common to all the Three Persons. It is
difficult to say anything about the substance of the Father and the Holy Spirit, because
they are no different except for specific personal qualities. The substance of the Son
of God Incarnate is different, because the Revelation provides a lot of information on
the subject, but it also provides information about new mysteries that cannot be fully
understood. In reflection on the human nature, there arises a question of the existence
of two autonomous created substances: the spiritual and the material, which are combined in a coherent whole. What is this unification? Why is human nature not a human
person, but creates one person of the Son of God, together with the divine nature? How
are created substances that belong to the Divine Person connected to the substance of
God? This question is the most difficult one, because the only God is the fusion of the
Three Persons, in their integral fullness, and not only in the divine sphere. The Mystery of God cannot be understood fully. However, you must indicate the boundaries,
verbalise and express everything that is possible.

Keywords: substance, Christ, body, soul, divine nature, hypostatic union, autonomy, unification, activity
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Naprawdę renesans apologii
Ks. Krystian Kałuża
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
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Jednym z głównych zadań teologii fundamentalnej jest apologia, czyli
obrona i uzasadnienie nadprzyrodzonego charakteru objawienia chrześcijańskiego. Termin „apologia” (gr. apologia – „mowa obrończa przed sądem”, apologesthei – „usprawiedliwiać” siebie lub drugiego, „tłumaczyć
się”, „bronić”, „odpierać zarzuty”) odnosi się przede wszystkim do pism
autorów chrześcijańskich II i III w., którzy pragnęli uprawomocnić roszczenia nowej religii chrześcijańskiej wobec judaizmu, kultów pogańskich
oraz filozofii greckiej1. Apologia była więc odpowiedzią na apel św. Piotra:
„… bądźcie zawsze gotowi do obrony [pros apologian] wobec każdego,
kto domaga się od was uzasadnienia [logou] tej nadziei, która jest w was”
(1P 3,15). Wysiłek apologetyczny miał zatem dostarczyć odpowiedzi na zasadnicze pytanie: Jakie rozumne argumenty, jakie sensowne motywy skłaniają do przyjęcia chrześcijaństwa jako religii prawdziwej, tzn. objawionej
przez Boga?
Zainteresowanie apologią znacznie osłabło po reskrypcie mediolańskim z 313 r. W teologii katolickiej do jej odnowy doszło dopiero w XVI w.,
w dobie polemik z protestantyzmem. Kolejnym impulsem do rozwoju myśli
apologijnej była krytyka religii i chrześcijańskiego objawienia w okresie
oświecenia. Po II Soborze Watykańskim apologia doznała ponownego osłabienia. Był to czas, kiedy Kościół katolicki otworzył się na inne Kościoły
i wspólnoty eklezjalne, a także na kulturę laicką i świat niechrześcijański,
co zaowocowało stopniowym odejściem od postawy konfrontacji na rzecz
dialogu i wzajemnego zrozumienia. Nie wszyscy jednak zgadzali się z tego
rodzaju zmianą paradygmatu. Wielu upatrywało w tym niebezpieczeń1

Por. Michael Fiedrowicz, Apologie im frühen Christentum. Die Kontroverse
um den christlichen Wahrheitsanspruch in den ersten Jahrhunderten, wyd. 3
(Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2000), 13.
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stwo rozmycia tożsamości chrześcijańskiej, a w konsekwencji zniweczenia
Chrystusowego krzyża. Na tym tle pojawił się ciekawy fenomen odżywania myśli apologijnej, który doprowadził do swoistego renesansu apologii2.
Nie jest ona kopią dawnej apologetyki, lecz przyjmuje nową, odmienną
postać, określoną przez aktualny kontekst społeczny, kulturowy i religijny.
Książka warszawskiego teologa fundamentalnego, Przemysława Artemiuka, pt. Renesans apologii3 jest dogłębną analizą tego fenomenu – dodajmy:
jak na razie jedyną. Celem niniejszego przedłożenia jest krytyczna analiza
tegoż dzieła.
Książka składa się z dwóch głównych części. Pierwsza, historyczno-metodologiczna, obejmuje cztery rozdziały: Dzieje apologii (s. 15-80),
Prekursorzy nowej apologii (s. 81-124), Kontekst nowej apologii (s. 125-162), Geneza nowej apologii, jej definicja i obszary (s. 163-215). Część
druga, prezentująca obszary zainteresowań nowej apologii, zawiera trzy
rozdziały: Apologia tożsamości człowieka (s. 219-320), Apologia obecności
chrześcijaństwa w świecie (s. 321-399), Apologia Jezusa Chrystusa (s. 400-541). Całość dopełnia Wstęp (s. 5-11) i Zakończenie – wnioski (s. 542-548),
prezentujące syntetyczne spojrzenie na apologię w perspektywie teologicznofundamentalnej.
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1. Nowa apologia: geneza i opis zjawiska
Pierwsza części książki przedstawia historię apologii, prekursorów
nowej apologii, jej definicję i obszary zainteresowań. Autor słusznie zwraca
uwagę, że genezy chrześcijańskiej myśli obronnej należy szukać nie tylko
w greckiej starożytności, ale przede wszystkim w polemice z judaizmem4.
Fakt ten często jest pomijany w opracowaniach naukowych, przez co obraz
początków chrześcijańskiej apologii jest zwykle niepełny, skoncentrowany prawie wyłącznie na polemice ze światem pogańskim. Tymczasem to
właśnie w sporze z judaizmem wykuwała się nowa świadomość chrześcijan oraz rodziła się argumentacja na rzecz prawdziwości chrześcijańskiego
objawienia5. Jest to bez wątpienia ciekawy i w wielu miejscach oryginalny
wątek rozprawy oparty na materiale źródłowym oraz stosownych opracowaniach naukowych.
2

3

4
5

Zob. Marek Skierkowski, red., Powracanie apologii (Płock: Płocki Instytut
Wydawniczy, 2013); Henryk Seweryniak, „Apologia i nowa ewangelizacja”,
Communio 185 (2014): 5-20.
Przemysław Artemiuk, Renesans apologii (Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2016).
Tamże, 36.
Tamże, 47.
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Omawiając polemikę chrześcijaństwa z myślą pogańską, Artemiuk
oparł się w dużej mierze na publikacjach Dariusza Karłowicza6. Polski
filozof i publicysta stawia dość oryginalne i nowatorskie tezy, z którymi
jednak w niektórych punktach można polemizować. Szkoda, że autor tego
nie czyni. Czytamy na przykład: „Podziwiana przez Justyna mądrość pogan okazuje się (…) skierowanym wyłącznie do wybranych objawieniem,
wprawdzie jeszcze niepełnym, lecz podobnie nadprzyrodzonym jak Objawienie Chrystusa. W takim przypadku o afirmacji naturalnych możliwości umysłu nie może być mowy. Rozum nie natchniony przez Logos nie
jest zdolny do uchwycenia niczego ponad intuicję istnienia Boga i zespół
podstawowych praw moralnych”7. Pomijając fakt, że dystynkcja „naturalne” – „nadprzyrodzone” jest stosunkowo późna i trudno doszukiwać się jej
u wczesnochrześcijańskich pisarzy i apologetów, można zapytać: Czy to
mało? Ogólna intuicja istnienia Boga oraz poznanie podstawowych praw
moralnych to nic innego jak wrodzone, a przez to uniwersalne możliwości
ludzkiego rozumu, o których mówi tzw. teologia naturalna.
Do prekursorów nowej apologii autor zaliczył Blaise’a Pascala, Johna
H. Newmana i Gilberta K. Chestertona. Wybór ten jest niewątpliwie trafny,
zastanawia jednak fakt, dlaczego w tym gronie nie znalazł się tak wpływowy i znaczący apologeta, jak Clive S. Lewis?
Początki nowej apologii autor wiąże z takimi postaciami, jak André Frossard, Tadeusz Żychiewicz i Vittorio Messori. Do awangardy jej
współczesnych przedstawicieli zalicza m.in. Paula Baddego, Waldemara
Chrostowskiego, Grzegorza Górnego, Michaela Hesemanna, Dariusza Karłowicza, Krzysztofa Koehlera, Józefa Kudasiewicza, Ryszarda Legutkę,
Pawła Mielcarka, Dariusza Oko, Josepha Ratzingera, Jacka Salija, Petera
Seewalda, Antonio Socciego, Andrzeja Horubałę, Bronisława Wildsteina,
Tomasza Terlikowskiego, George’a Weigla, Macieja Ziembę, Sławomira
Zatwardnickiego i Pawła Lisickiego.
Na uznanie zasługuje niezwykle rzeczowe i trafne ukazanie kontekstu
nowej apologii8. Na tle podjętych analiz Artemiuk podaje również własną,
oryginalną definicję nowej apologii, którą uzasadnia od strony formalnej
i merytorycznej9. Cele nowej apologii ujmuje następująco: „Chce ona ocalić człowieka, broniąc jego tożsamości, argumentując za sensem obecności
chrześcijaństwa w świecie i zmagając się z zarzutami przeciwko Chrystusowej wierze, dostarcza racji przemawiających za nią. Realizując swoją misję, wychodzi zdecydowanie poza przestrzeń typowo religijną i doskonale
6
7
8
9

Tamże, 59-72.
Dariusz Karłowicz, Sokrates i inni święci (Warszawa: Fronda, 2005), 63.
Artemiuk, Renesans apologii, 163-215.
Por. tamże, 184n.
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porusza się także w »świeckiej« rzeczywistości”10. Określając relację nowej apologii do apologetyki i teologii fundamentalnej, zauważa natomiast,
że „jest ona nie tyle systematyczną i metodyczną refleksją naukową, »lecz
warunkuje ją potrzeba zmagania się z aktualnymi argumentami przeciwników, odpieranie zarzutów formułowanych tu i teraz, rozprawianie się
z przeciwnikami«”11. Przedstawiając proapologijne impulsy Magisterium
Ecclesiae, autor uwzględnił szerokie spektrum orzeczeń magisterialnych,
które poddał gruntownej analizie. Mimo to pominął dwie ważne dla omawianej problematyki encykliki Jana Pawła II – Redemptoris missio (1990)
oraz Fides et ratio (1998).

2. Obszary zainteresowań
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Druga część książki prezentuje trzy główne obszary zainteresowań
nowej apologii. Pierwszy rozdział dotyczy apologii tożsamości człowieka,
tworząc antropologiczny horyzont omawianego zjawiska. Przewodnikami
autora są tutaj Ryszard Legutko, Bronisław Wildstein, Tomasz Terlikowski i Andrzej Horubała. Pierwszy z nich apeluje o zachowanie historycznej
pamięci oraz uszanowanie tradycji, w świetle której będzie można realnie
docenić wysiłek modernizacji i zadbać o dojrzałą podmiotowość; Wildstein
akcentuje znaczenie prawdy i odpowiedzialności, pragnąc w ten sposób
ocalić człowieka w świecie poddanym dyktaturze dwuznaczności i pozorów; Terlikowski z kolei broni wartości życia ludzkiego oraz kreśli filozoficzno-teologiczne podstawy chrześcijańskiej antropologii, zdolnej oprzeć
się zmasowanym atakom zwolenników cywilizacji śmierci; wreszcie Horubała obnaża płytkość i nieporadność współczesnej kultury, by dotrzeć
do jej wnętrza, do jej życiodajnych korzeni, i w ten sposób ocalić ją przed
samozniszczeniem12.
Logiczną konsekwencją rozdziału pierwszego jest rozdział drugi,
poświęcony obecności chrześcijaństwa w świecie. Współcześni apologeci,
stojąc wobec takich zjawisk, jak sekularyzm, relatywizm moralny, chrystofobia, alethofobia, dżihadyzm czy laicyzacja, pragną wskazać na ocalającą moc wiary i oświeconego wiarą rozumu, uzasadniając w ten sposób
potrzebę i sens obecności chrześcijaństwa w świecie współczesnym. Na
przewodników tej części opracowania autor obiera Grzegorza Górnego,
George’a Weigela i Macieja Ziębę. Pierwszy z nich, idąc za głosem Jana
Pawła II, pragnie „walczyć o duszę świata tam, gdzie duch tego świata jest
10
11
12

Tamże, 6.
Tamże, 209.
Tamże, 219-320.
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najmocniejszy”13. Miejscami sporu są tu nowożytne areopagi, czyli świat
nauki, kultury i środków przekazu. Weigel natomiast, poszukując ewangelicznej postaci katolicyzmu, ukazuje najpierw drogi prowadzące do wnętrza chrześcijaństwa, a następnie formułuje propozycję odnowy katolicyzmu oraz broni wiary przed chrystofobią i dżihadyzmem14. Z kolei Zięba
pyta o stosunek współczesnej Europy do chrześcijańskiego dziedzictwa
oraz bada miejsce religii w kulturze ponowoczesnej. Polski dominikanin
widzi obronę chrześcijaństwa w pre-ewangelizacji, którą sytuuje na styku
dwóch światów: wiary i niewiary15.
Rozdział trzeci, najobszerniejszy i bodaj najciekawszy, poświęcony
został apologii Jezusa Chrystusa. Analizując prace współczesnych apologetów, autor wyróżnia cztery typy argumentacji, które rekonstruuje i stara się
poddać krytycznej ocenie. Są to: argumentacja archeologiczna (Michael Hesemann i Paul Badde), argumentacja duchowa (Peter Seewald), argumentacja antyideologiczna (Antonio Socci) oraz argumentacja historyczno-teologiczna (Paweł Lisicki). Warto przyjrzeć się tej części rozprawy nieco bliżej.
Podejmowana we współczesnej teologii fundamentalnej obrona historyczności Jezusa rozpoczyna się nie od badania wiarygodności źródeł
pisanych, lecz od szukania archeologicznego potwierdzenia nowotestamentalnych wydarzeń16. Podobna intuicja badawcza towarzyszy niemieckim dziennikarzom, Hesemannowi i Baddemu, którzy udają się do wykopalisk w przekonaniu, że „historycznego Jezusa z Nazaretu odnajdzie
tylko ten, kto warstwa po warstwie dotrze do żyznej gleby historii zbawienia”17. Czytają zatem Ewangelie, ale nie rozstają się również z archeologicznymi przewodnikami, które prowadzą ich do miejsc naznaczonych
obecnością Mistrza z Nazaretu. Przyjęta przez nich procedura badawcza
składa się z kilku etapów. Najpierw zapoznają się z tekstami Ewangelii,
następnie tworzą możliwie najpełniejsze kompendium na temat poszczególnych zabytków archeologicznych. Kolejny krok polega na porównaniu
danych biblijnych z wynikami badań archeologów. Wykorzystują przy tym
literaturę starożytną, zarówno pogańską, jak i żydowską, relacje zapisane
13
14
15
16

17

Tamże, 322.
Tamże, 345-375.
Tamże, 376-499.
Zob. Aloys Butzkamm, Mit der Bibel im Heiligen Land (Paderborn: Bonifatius, 2008); Carsten Calussen, Jörg Frey, red., Jesus und die Archäologie
Galiläas (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, 2008); Heinrich Fürst, Im Land
des Herrn (Paderborn: Bonifatius, 2009); Henryk Seweryniak, Geografia
wiary, wyd. 2 (Warszawa: Biblioteka Więzi, 2010).
Michel Hesemann, Na tropie Jezusa z Nazaretu. Ziemia Zbawiciela, tłum.
Paulina Kolińska (Kraków: Salwator, 2012), 15.
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w pielgrzymkowych itinerariach oraz wszelkie wzmianki znajdujące się
u pisarzy wczesnochrześcijańskich. Stworzona na tej podstawie „argumentacja archeologiczna zawiera bezpośrednie poświadczenie wiarygodności
ewangelicznych przekazów. Dziennikarze rozpoznają zgodność Jezusa
z kontekstem judaistycznym, a równocześnie dostrzegają jego odmienność
w obrębie religii żydowskiej. Odtwarzając dzieje pierwotnego Kościoła,
wskazują na ciągłość między Chrystusem i wspólnotą uczniów a późniejszymi chrześcijanami, w działaniach Rzymian I i II wieku dostrzegają elementy substytucji pogańskiej”18.
Apologia Jezusa, jaką proponuje Seewald, przyjmuje postać osobistej
relacji z lektury Ewangelii. Pragnąc zrozumieć tożsamość Mistrza z Nazaretu, niemiecki dziennikarz tworzy swoistą argumentację duchową. Przez
niezwykłą narrację, merytorycznie bardzo kompetentną, rekonstruuje życie
Jezusa. Chce w ten sposób bronić Jego Osoby, Jego Bosko-ludzkiej natury,
oraz ukazać aktualność Jego przesłania. Niezależnie od ilości naszej wiedzy, zdobytej na drodze poszukiwań prawdy o Jezusie – zauważa Seewald
– Jego życie zawsze będzie okryte tajemnicą19. Mimo to „jest to najbardziej
pozytywne, co zostało nam powiedziane o Bogu: Jego potęga to współmiłowanie i współcierpienie. Zaś Jego prawdziwe oblicze ukazuje się właśnie
w cierpieniu. Bóg staje się mały, byśmy mogli Go objąć. Tym samym nam,
ludziom, ukazana zostaje kontrapozycja dumy i samo-ubóstwienia. Bóg
przychodzi jako ktoś, kto porusza nasze serca”20.
Jeszcze inną postać przyjmuje apologia uprawiana przez Socciego.
Włoski dziennikarz i publicysta, podejmując się apologii Jezusa, a pośrednio także samego chrześcijaństwa, pragnie najpierw zdemaskować
kłamstwa, które legły u podstaw antychrześcijańskiej ideologii, a następnie, odwołując się do badań archeologiczno-historycznych, wykazać wiarygodność opisanych w Ewangelii wydarzeń. Jego publikacje, jak sam
przyznaje, to nie dzieła eksperta, egzegety, papirologa czy historyka, ale
owoc dziennikarskiego śledztwa, które przybiera postać apologii21. Uzasadniając wiarygodność historyczną Ewangelii, Socci rozpoczyna od badania naocznych świadectw. Odwracając oświeceniowy paradygmat interpretacji danych biblijnych, stwierdza, że Ewangelie są „świadectwem
zaistniałych faktów”, a nie „świadectwem wiary”22. Ta rodzi się dopiero
18
19
20

21
22

Artemiuk, Renesans apologii, 421.
Por. tamże, 437.
Peter Seewald, Jezus Chrystus. Biografia, tłum. Jacek Jurczyński (Kraków:
Rafael, 2011), 513.
Artemiuk, Renesans apologii, 438.
Antonio Socci, Wojna przeciwko Jezusowi, tłum. Anna Gogolin (Kraków:
Wyd. św. Stanisława BM, 2012), 93.
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po zetknięciu z faktami. „Innymi słowy: dwunastu apostołom nie wydało
się, że zobaczyli i dotknęli Zmartwychwstałego, ponieważ kierowała nimi
wiara; wręcz przeciwnie: uwierzyli właśnie dlatego, że – wbrew początkowym wątpliwościom – ujrzeli i dotknęli ręką Jezusa, który zaledwie
trzy dni wcześniej umarł na krzyżu”23. Badając z kolei Boską świadomość Jezusa, Socci czyni następujące kroki: najpierw odkrywa jej ślady
w publicznej działalności Mistrza z Nazaretu, następnie cofa się i przytacza wszystkie mesjańskie zapowiedzi Starego Testamentu (znajduje ich
aż 115), wraz z nowotestamentalnymi tekstami poświadczającymi ich
wypełnienie. W końcu zajmuje się uzasadnieniem prawdy o Chrystusowym zmartwychwstaniu 24.
Ostatni z analizowanych przez Artemiuka autorów, Paweł Lisicki, to
„jeden z czołowych polskich apologetów”25. Jego obrona chrześcijaństwa
ma najczęściej postać esejów, które cechuje kompetencja i szerokość spojrzenia. W kontekście współczesnych sporów o Jezusa na uwagę zasługują
dwie jego publikacje: Kto zabił Jezusa?26 oraz Czy Jezus jest Bogiem?27
Pierwsza z nich skoncentrowana jest wokół następującej tezy: Dostępne
nam źródła starożytne pokazują jednoznacznie, że „Jezus w żaden sposób
nie był niesprawiedliwie skazany przez Rzymian jako buntownik i żydowski bohater, ale został stracony w majestacie prawa rzymskiego (sam siebie
nazwał królem), z inicjatywy żydów (według mojżeszowego prawa jako heretyk)”28. Tezę tę ma potwierdzać m.in. reakcja tłumu, który, słysząc wyrok
Piłata, woła: „Krew Jego na nas i na dzieci nasze” (Mt 27,25). Zdaniem
Lisickiego formuła ta wyraża odpowiedzialność za śmierć. Użyta wobec
Jezusa oznacza wzięcie odpowiedzialności i deklarację Jego winy29.
Z  kolei druga z wymienionych pozycji pragnie odpowiedzieć na
zasadnicze pytanie dotyczące boskiej tożsamości Jezusa: „… kto i kie23
24
25
26

27

28
29

Tamże, 93n.
Por. Artemiuk, Renesans apologii, 477.
Tamże.
Paweł Lisicki, Kto zabił Jezusa? Prawda i interpretacja (Kraków: Wyd. M,
2013).
Paweł Lisicki, Czy Jezus jest Bogiem? Od judaizmu do chrześcijaństwa
(Kraków: Wyd. M, 2014).
Artemiuk, Renesans apologii, 481.
Lisicki, Kto zabił Jezusa?, 357: „Popełnił On w oczach obecnych czyn tak
karygodny, że nie boją się wziąć tej krwi na siebie, wiedząc, że spada ona
na głowę winowajcy. Mateusz pokazuje tylko tyle: tłum ani nie jest żądny
krwi, ani okrutny, jest natomiast przeświadczony, że Jezus jest bluźniercą,
tak jak osądził Go Sanhedryn, i że zasługuje na śmierć. Dlatego kiedy Piłat
się waha i nie potrafi wydać wyroku, tłum zaświadcza o winie Jezusa”.
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dy pierwszy raz zaczął uznawać Jezusa za więcej niż człowieka?”30. Egzegeza liberalna, stawiająca wyraźną granicę między Jezusem historii
a Chrystusem wiary, początki chrystologii sytuowała w wydarzeniach
wielkanocnych. Niektórzy egzegeci, akceptując tezę Adolfa von Harnacka o hellenizacji chrześcijaństwa, skłonni są nawet twierdzić, że wiara
chrześcijan w Boskość Jezusa jest w istocie zdradą biblijnego judaizmu,
a w konsekwencji odstępstwem od czystego monoteizmu (w czym zgadzają się – świadomie bądź nie – z muzułmańską krytyką chrześcijaństwa).
Redaktor Do Rzeczy przeciwstawia się tego rodzaju poglądom, twierdząc,
że to sam ziemski Jezus jest źródłem i podmiotem wiary uczniów. Odwołując się do poglądów Richarda Bauckhama, Larry’ego W. Hurtado i Gordona D. Fee’a, zauważa, że „u podstaw wiary po Zmartwychwstaniu leżała wiara wcześniejsza, która powstała jeszcze za życia Jezusa. Jej źródłem
zaś były ostatecznie Jego słowa i czyny”31. Nie ma innego sensownego
rozwiązania tej trudnej kwestii. „Zmartwychwstanie nie stworzyło wiary,
ale ją potwierdziło, oczyściło i uwolniło”32. I dodaje: „Tylko jeśli bóstwo
Jezusa zaczęło się już objawiać i promieniować w czasie, gdy żył, można
zrozumieć powszechność i moc wiary, kiedy po swej śmierci objawił się
uczniom”33.
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3. Uwagi krytyczne
Oceniając wartość naukową prezentowanej monografii, należy przede
wszystkim uznać jej oryginalność oraz ważność i aktualność poruszanej
w niej problematyki. Od strony formalnej należy podkreślić jasne i przejrzyste uporządkowanie materiału badawczego oraz dogłębną analizę źródeł.
Także dobór poszczególnych autorów-apologetów jest trafny i uzasadniony.
Dzięki temu Artemiukowi udało się w miarę całościowo i systematycznie
spojrzeć na zjawisko „nowej apologii”. Walorem rozprawy jest również
fakt, że towarzyszący refleksji namysł teologicznofundamentalny pozwolił autorowi na wydobycie argumentacji zawartej w poszczególnych apologiach i ocenić ją w świetle kryteriów właściwych teologii fundamentalnej.
Praca pokazuje również, jak bardzo aktualny kontekst wpływa na kształt
i przedmiot apologii. Tradycyjnie ograniczano go do obrony wiary i wartości chrześcijańskich. Z  perspektywy przeprowadzonych analiz okazuje
się, że stanowisko to nie jest już wystarczające. Chcąc dzisiaj całościowo
spojrzeć na przedmiot apologii, należy go poszerzyć i uwzględnić fakt, że
30
31
32
33

Tenże, Czy Jezus jest Bogiem? 6.
Tamże, 311.
Tamże, 383.
Tamże, 384.
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„obrona zaczyna się już zdecydowanie wcześniej, w obrębie samej cywilizacji, a jej przestrzenią jest człowiek”34. W ten sposób współczesna apologia staje się obroną tożsamości człowieka, która wyraża się w pamięci
historycznej, odpowiedzialności za swoje czyny, nienaruszalności życia
oraz kulturze, będącej drugą przestrzenią duchowych zmagań o prawdę
chrześcijaństwa.
Szkoda natomiast, że autor nie nawiązał – choćby ogólnie – do myśli
Jerzego Cudy, Józefa Tischnera czy Leszka Kołakowskiego. Zwłaszcza
pierwszy z nich przyznał prym obronie tożsamości człowieka i uznał ją za
kluczowe zadanie współczesnej teologii fundamentalnej35. Jego refleksje,
niezwykle ciekawe i oryginalne, wciąż czekają na odkrycie i uwzględnienie w aktualnym dyskursie teologicznofundamentalnym. Drugi z nich,
Tischner, znalazł wprawdzie swoje miejsce w omawianej monografii,
jednak jako przykład myślicieli, którzy, ulegając współczesnym tendencjom, zrezygnowali z apologii na rzecz dialogu36. Czy słusznie? Ton wypowiedzi Tischnera, przyjęty przez niego styl argumentacji oraz sposób
postrzegania i opisywania świata, niewątpliwie odbiega od tego, jaki
prezentuje większość omawianych w książce pisarzy-apologetów. Czy
jednak główną intencją krakowskiego filozofa nie była właśnie obrona
chrześcijaństwa, zwłaszcza obrona chrześcijańskiej (biblijnej) wizji świata i człowieka? Szczególne miejsce w myśli Tischnera zajmuje problematyka zła i cierpienia – klasyczny locus theologicus chrześcijańskiej apologii, o którym polska myśl teologicznofundamentalna nieco zapomniała37.
Szkoda, że nie uwzględniono go w rozprawie, tym bardziej że problematyka ta była również bliska Kołakowskiemu38. Autor Jezusa ośmieszone34
35

36
37
38

Artemiuk, Renesans apologii, 5.
Jerzy Cuda, Wiarygodna antropologia. Hermeneutyczny zarys teologii
fundamentalnej (Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2002), 15: „Teologia fundamentalna prowadzi problematykę konieczności zrozumienia tożsamości
człowieka na spotkanie z problematyką konieczności uwzględnienia chrześcijańskiego objawienia. (…) Mając to na uwadze, badawczy całokształt teologii fundamentalnej jest zainteresowany trzema twierdzeniami: w historii
ludzkości (1) istnieje otwarty problem tożsamości człowieka, (2) istnieje
objawiona możliwość rozwiązania tego problemu, (3) istnieje możliwość
podjęcia decyzji racjonalnego zawierzenia temu rozwiązaniu”.
Artemiuk, Renesans apologii, 128n.
Zob. zwł. Józef Tischner, Spór o istnienie człowieka (Kraków: Znak, 1998).
Zob. np. Leszek Kołakowski, Jeśli Boga nie ma… O Bogu, Diable, Grzechu
i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii (Londyn: Aneks, 1987), 13-39. W przeciwieństwie do wielu współczesnych krytyków chrześcijaństwa,
odwołujących się do tzw. argumentu ze zła (J. L. Mackie, G. Streminger,
N. Hoerster i in.), Kołakowski prezentuje stanowisko sceptyczne, które
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go39 z pewnością nie był klasycznym apologetą chrześcijańskim, jednak
w wielu późniejszych publikacjach wprost bronił chrześcijaństwa i chrześcijańskiej cywilizacji. Uwzględnienie takich myślicieli, jak Tischner czy
Kołakowski z pewnością poszerzyłoby i wzbogaciło ukazany przez autora
obraz współczesnej apologii40.
Powyższe uwagi pozwalają też zastanowić się nad tym, czy ukazane
w monografii pola zainteresowań „nowej apologii” rzeczywiście pokrywają
całą przestrzeń współczesnego sporu o chrześcijaństwo. Zabrakło np. miejsca dla autorów, którzy bronią chrześcijaństwa w sporze z „nowym ateizmem” (Gerhard Lohfink, Alister McGrath, Sławomir Zatwardnicki i inni)
lub ukazują jego wiarygodność w konfrontacji z naukami przyrodniczymi
(np. Michał Heller, Evan McMullin). Być może autor uznał, że uwzględnienie tej problematyki za bardzo rozszerzyłoby zakres prowadzonych badań,
a w konsekwencji niepotrzebnie zwiększyłoby objętość rozprawy, która
i tak jest obszerna. Dobrze byłoby jednak zaznaczyć to we Wstępie.
Atutem pracy jest niewątpliwie uwzględnienie problematyki dialogu
międzyreligijnego, zwłaszcza w aspekcie spotkania chrześcijaństwa z islamem41. Zarysowany w rozprawie obraz religii Proroka wydaje się jednak
niepełny i jednostronny – głównie dlatego, że warszawski teolog fundamentalny nie dyskutuje z poglądami autorów, których referuje. Weigel czy
Lisicki mają z pewnością swoje racje, jednak ich obraz islamu jako religii
dżihadu i politycznej dominacji niekoniecznie pokrywa się z rzeczywistością. Skrajne stanowisko w tej sprawie prezentuje przede wszystkim Lisicki. Jego publikacja Dżihad i samozagłada Zachodu42 jest chyba najdobit-

39
40

41
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zdecydowanie relatywizuje ateizm, sprowadzając go do jednej z możliwych
opcji światopoglądowych. Por. tenże, Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne
pytania (Kraków: Znak 2009), 67: „Ludzie współcześni, którzy obserwują
wokół siebie zło, nie stają się przez to niewierzący. Sposób, w jaki niewierzący postrzegają zło, jest już określony przez ich niewiarę, tak że percepcja
zła i niewiara wzajemnie się wspierają. To samo dotyczy ludzi wierzących:
postrzegają oni zło w świetle wiary, tak więc w każdej chwili ich wiara
zostaje nie tyle osłabiona, ile potwierdzona za sprawą tego, co postrzegają.
Jest więc niewiarygodne, by w naszych czasach zło miało uczynić obecność
Boga wątpliwą. Nie istnieje tu żaden ścisły związek natury logicznej czy
psychologicznej”.
Tenże, Jezus ośmieszony (Kraków: Znak, 2014).
Wypada w tym miejscu zauważyć, że autor poświęcił Kołakowskiemu
obszerny artykuł, który niewątpliwie uzupełnia tę lukę; zob. Przemysław
Artemiuk, „Jezus Leszka Kołakowskiego, Studia Teologiczne „Nowe życie
w Chrystusie” , nr 33 (2015): 9-47.
Tenże, Renesans apologii, 155n.
Paweł Lisicki, Dżihad i samozagłada Zachodu (Lublin: fabryka słów, 2015).
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niejszym przykładem tego, jak „stara” i niedialogiczna potrafi być „nowa
apologia”43. Szkoda, że autor nie skonfrontował jego poglądów z opinią
znawców islamu, takich jak Krzysztof Kościelniak, Adam Wąs, Eugeniusz
Sakowicz czy Joachim Gnilka.
Ukazane wyżej braki nie kwestionują wartości całej rozprawy, którą
oceniam wysoko, wskazują jednak na jej główny mankament: niewystarczalność krytyki referowanych stanowisk. Autor sygnalizuje wprawdzie
pewne niebezpieczeństwa, jakie wiążą się z „nową apologią”, lecz czyni to
bardzo ogólnie, poświęcając temu zagadnieniu zaledwie dwie strony tekstu44. To życzliwe i mało krytyczne podejście ujawnia się przede wszystkim
w prezentacji poszczególnych pisarzy-apologetów. Rzeczowa i szczegółowa ocena krytyczna została przedstawiona właściwie tylko w odniesieniu
do poglądów Socciego45. Czy to oznacza, że poglądy innych autorów-apologetów zasługują na pełną akceptację? W każdym razie nie wszyscy zgadzają się z ich opiniami. Na przykład książka Lisickiego Kto zabił Jezusa?
ściągnęła na siebie sporo krytyki46, na którą sam autor wielokrotnie odpowiadał. Szkoda, że Artemiuk nie pokazał tej polemiki, zwłaszcza że jest
ona istotnym elementem chrześcijańskiej apologii.
Warto wspomnieć, że, badając współczesne apologie, Artemiuk
świadomie nawiązuje do dawnej Warszawskiej Szkoły Apologetycznej
(Wincenty Kwiatkowski, Władysław Hładowski, Józef Myśków i inni),
nie przyjmując jednak jej założeń metodologicznych, które umiejscawiały
apologię na polu przedteologicznym i religioznawczym47. W tym miejscu
pojawia się jednak pewna wątpliwość. Otóż opowiedzenie się autora za
teologicznofundamentalnym ujęciem współczesnej apologii to jedna sprawa, natomiast pytanie, czy badane przez niego apologie rzeczywiście zbudowane są w kluczu teologicznofundamentalnym, a nie apologetycznym,
to inna. W moim przekonaniu w pracy zabrakło refleksji nad tą kwestią.
43

44
45
46

47

Lisicki zarzuca Pawłowi VI i kolejnym papieżom ślepotę i ignorancję wobec
oczywistego faktu, że islam jest religią przemocy i terroru. Dlatego wejście
Kościoła w dialog z islamem jest po prostu kontynuacją procesu „rozbrojenia
i samozagłady chrześcijaństwa”, dokonującego się pod osłoną szczytnych
(pseudo)ideałów tolerancji, wolności religijnej i demokracji, które od czasów
oświecenia zawładnęły świadomością Zachodu i skutecznie zmierzają ku
jego dekonstrukcji; por. tamże, 5-41.
Artemiuk, Renesans apologii, 211-213.
Tamże, 451-459, 477.
Np. John Connelly, „Duma i uprzedzenie. Kilka uwag o książce Pawła Lisickiego Kto zabił Jezusa?” Znak 701 (2013): 22-28. Artemiuk umieszcza
tę pozycję na s. 478 w przyp. 289, jednak nie komentuje jej.
Por. Artemiuk, Renesans apologii, 7n.
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Dlatego wciąż aktualne pozostaje zagadnienie, jaki charakter mają ukazane w rozprawie apologie – teologicznofundamentalny czy apologetyczny?
Ponadto używana w liczbie pojedynczej nazwa „nowa apologia” sugeruje pewną jedność (autor uzasadnia tę jedność, podając aż jedenaście cech
wspólnych dla nowych apologii48) – czy jedność ta odnosi się również do
bazy metodologicznej nowych strategii obronnych?
Pewnym usprawiedliwieniem autora może być fakt, że nowi apologeci wywodzą się z różnych środowisk intelektualnych, zwykle nieteologicznych i pozauniwersyteckich, w związku z czym wspomniane wyżej
kwestie metodologiczne nie są dla nich istotne. Jest nawet wątpliwe, czy
w ogóle są im znane. Przedstawione w rozprawie apologie pokazują też,
że poszczególni apologeci budują swoje argumentacje głównie za pomocą
narzędzi opartych na własnym wykształceniu (filozoficznym, dziennikarskim, literackim itd.), osobistym studium literatury naukowej w zakresie
teologii, historii, archeologii i innych dyscyplin pomocniczych oraz na własnym doświadczeniu wiary, która z czasem stała się dla nich pasją i życiowym zadaniem. Można sobie wyobrazić, że autor mając przed sobą ogrom
materiału badawczego, zróżnicowanego pod względem formy, języka, obszaru zainteresowań oraz poziomu prowadzonego dyskursu, stanął przed
niezmiernie trudnym zadaniem uchwycenia i opisania badanego przez siebie fenomenu w całej jego złożoności i różnorodności. Dlatego wspomniany wyżej brak nie podważa wartości naukowej całej rozprawy. Już sama
klasyfikacja i szczegółowa prezentacja poszczególnych stanowisk apologijnych oraz umieszczenie ich w szerokim spektrum chrześcijańskiej tradycji apologetycznej i teologicznofundamentalnej budzi uznanie i świadczy
o bardzo dobrym warsztacie naukowym autora. Całość stanowi znaczący
i oryginalny wkład w rozwój teologii fundamentalnej oraz przyczynek do
dalszych dyskusji na temat miejsca, zadań i charakteru apologii w spotkaniu chrześcijaństwa ze światem współczesnym.

4. Wnioski końcowe
Prezentowana monografia stanowi oryginalny i znaczący wkład w rozwój
teologii fundamentalnej. Jak bowiem słusznie zauważa autor, od końca
XX w. jesteśmy świadkami powracania apologii. Nie jest ona kopią dawnej apologetyki, lecz przyjmuje nową, odmienną postać, określoną przez
aktualny kontekst społeczny, kulturowy i religijny. Fenomen ten, trafnie
nazywany przez warszawskiego teologa „nową apologią” (termin charakterystyczny dla środowiska teologów fundamentalnych UKSW), domaga się
pogłębionej refleksji naukowej oraz odniesienia do współczesnej teologii
48

Tamże, 543-548.
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fundamentalnej, która pośród wielu zadań spełnia również funkcję apologijną wzgl. apologetyczną49. Omówiona książka jest pierwszym w miarę pełnym i systematycznym opracowaniem tej problematyki. Na uwagę
zasługuje fakt, że autor nie ogranicza się jedynie do prezentacji „nowej
apologii”, ale nadto stara się ukazać obecną w niej argumentację na rzecz
prawdziwości chrześcijaństwa. Dla teologa fundamentalnego jest to o tyle
ciekawe, że znakomita większość przedstawicieli omawianego nurtu wywodzi się ze środowisk literackich i dziennikarskich, a nie teologicznych.
Nie oznacza to, że ich wysiłki pozbawione są kompetencji i fachowości.
Wręcz przeciwnie. Lektura książki pozwala dojść do wniosku, że wielu
dzisiejszych apologetów wykazuje się gruntowną wiedzą historyczną, filozoficzną i teologiczną. Jednak nie zmienia to faktu, że ich podejście do
apologii jest zasadniczo inne niż zawodowych teologów. Odmienność ta
wyraża się przede wszystkim w języku (zwykle jest to język dziennikarsko-publicystyczny) i stylu prowadzonego dyskursu (polemiki, felietony,
szkice literackie, eseje, odwołania, opisy), a także w nieskrywanym zaangażowaniu emocjonalnym, nadającym poszczególnym apologiom rys
osobisty50. Autorowi bardzo dobrze udało się uchwycić ów intelektualny
klimat, dzięki czemu jego praca stanowi ważny przyczynek do rozwoju teologii fundamentalnej, zwłaszcza w aspekcie budowania nowych apologii.
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Artykuł jest krytyczną prezentacją książki Przemysława Artemiuka Renesans
apologii (Płock 2016). Autor analizuje w niej zjawisko „nowej apologii”, której celem jest obrona chrześcijaństwa wobec zarzutów, podważających jego wiarygodność.
Apologia, której renesans obserwujemy, nie jest kopią dawnej apologetyki, lecz przyjmuje nową, odmienną postać, określoną przez aktualny kontekst społeczny, kulturowy
i religijny. Artykuł przedstawia pojęcie i genezę nowej apologii, główne obszary jej
zainteresowań oraz poddaje krytycznej analizie sposób, w jaki została przedstawiona w omawianej książce. Rozprawa Artemiuka stanowi znaczący i oryginalny wkład
w rozwój współczesnej teologii fundamentalnej oraz przyczynek do dalszych dyskusji
na temat miejsca, zadań i charakteru apologii w spotkaniu chrześcijaństwa ze światem
współczesnym.

Słowa kluczowe: chrześcijaństwo, apologia, „nowa apologia”, teologia fundamentalna

True Renaissance of Apology
S umm ar y
The article is a critical presentation of Przemysław Artemiuk’s book The Renaissance of Apology (Płock 2016). The author analyses the phenomenon of the „new apology” which aims to defend Christianity against allegations that undermine its credi-
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bility. The apology, whose renaissance we observe, is not a copy of the old apologetics,
but adopts a new, different form, defined by the current social, cultural and religious
context. The article presents the concept and the genesis of a new apology, the main
areas of its interest, and critically analyses the manner in which it was presented in the
book. Artemiuk’s dissertation constitutes a significant and original contribution to the
development of contemporary fundamental theology and to further discussions about
the place, the tasks and the nature of apology in the meeting of Christianity with the
modern world.

Keywords: Christianity, apology, „new apology”, fundamental theology
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Profil geopolityczny i socjologiczny żydowskiej
diaspory aleksandryjskiej jako przyczynek
do rozumienia zjawiska judaizmu hellenistycznego
Ks. Krzysztof Siwek
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa

1. Preliminaria
Krótkie, aczkolwiek niezwykle barwne i płodne w konsekwencje,
panowanie Aleksandra Wielkiego przyniosło wyraźną przebudowę polityczno-ustrojową ówczesnego świata a także stworzyło dogodne warunki
do społeczno-kulturowych przemian. Wyruszywszy na Wschód w 334 r.
przed Chr., w tym samym roku, w bitwie nad Granikiem1, Aleksander
otworzył sobie drogę ku Azji Mniejszej a w rok później w bitwie pod Issos (333 r. przed Chr.) stał się zdobywcą całego Bliskiego Wschodu. Po
zdobyciu Gazy udał się do Egiptu, gdzie został przywitany jak wybawca
i obdarzony wszelkimi należnymi honorami. Wkupił się w łaski Egipcjan
m. in przez to, że pozostawił nietkniętą całą administrację kraju a w celu
szerzenia kultury greckiej i zaznaczenia swojej obecności w Egipcie założył miasto, które kazał nazwać Aleksandrią. Ostateczne zwycięstwo
nad państwem Achemenidów odniósł w bitwie niedaleko Niniwy (331 r.
przed Chr.), w której ostatecznie pokonał króla perskiego Dariusza. Jego
nagła i przedwczesna śmierć (323 r. przed Chr.) zatrzymała tę wielką machinę przemian. Właściwie należałoby powiedzieć, że ją spowolniła, gdyż
wypadki, jakie miały po jego śmierci, w znacznym stopniu przyczyniły
się do rozszerzenia obecności kultury i myśli greckiej na całym obszarze
Bliskiego Wschodu. Po śmierci Aleksandra, w wyniku skomplikowanych
1

Nazwa rzeki (obecnie Kocebas), która znajduje się w północno-zachodniej
Turcji.
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działań zarówno o charakterze militarnym jak i dyplomatycznym2, imperium wielkiego Macedończyka zostało podzielone na dwie wielkie monarchie. W Egipcie władzę objął Ptolemeusz, syn Lagosa, dając tym samym
początek dynastii Lagidów (Ptolemeuszy), a w Babilonii i Syrii – Seleuk,
syn Antiocha, założyciel dynastii Seleucydów. Po tym podziale Palestyna
przez ponad dwadzieścia lat pozostawała kością niezgody między Lagidami a Seleucydami. Dopiero w 301 r. przed Chr., w bitwie pod Ipsos, za
zgodą wszystkich pretendentów, dokonano powtórnego podziału imperium
Aleksandra – Palestyna (wraz z Celesyrią3) przypadła w udziale Seleukowi.
Jednak Ptolemeusz I Soter złamał te ustalenia i w sposób bezprawny zajął
Palestynę. W ten sposób znalazła się ona w rękach Lagidów aż do 198 r.
przed Chr., kiedy to władca seleucki, Antioch III, zmienił bieg historii.
Gdy Lagidzi objęli władzę w Palestynie, zaczęli zabiegać o pozyskanie Żydów, przyznając im wysokie stanowiska w państwie oraz zapewniając autonomię. Dlatego, gdy Seleucydzi próbowali odzyskać utracone
wpływy w Palestynie, nie mogli liczyć na życzliwość ze strony mieszkańców. Dodatkowym faktem, który przemawiał za tym, że woleli opowiedzieć się za Lagidami niż Seleucydami, było to, że w Egipcie (gdzie przebywała spora grypa Żydów) rządzili właśnie Ptolemeusze4. Powstała w ten
sposób nowa przebudowa geopolityczna ówczesnego świata wpłynęła na
dynamikę przemian, jakie nastąpiły w łonie judaizmu. Odtąd możemy mówić o powstaniu dwóch centrów myśli, kultury i religii: palestyńskiego oraz
aleksandryjskiego. Obydwa ośrodki miały znaczący wpływ na kształtowanie się postaw w nowej sytuacji.
Zadaniem niniejszego przedłożenia jest ukazanie wpływu, jaki na
kształt judaizmu aleksandryjskiego miała wspomniana przebudowa geopolityczna w kontekście zupełnie nowej perspektywy socjologicznej i kulturowej. Wskażemy na główne ośrodki tej powstającej myśli, które wpłynęły
na nowy sposób postrzegania tradycyjnie wypracowanego modelu judaizmu. Głównym materiałem badawczym będą teksty źródłowe, które po
przedstawieniu, starannej translacji i komentarzu staną się nośnikiem przekazu wspomnianej myśli.
2

3

4

Szczegółowe omówienie tego zagadnienia, zob. Ewa Wipszycka, Benedetto
Bravo, Historia starożytnych Greków, t. III: Okres hellenistyczny, wyd. 2
(Warszawa 2010), 122-139.
Czyli Syria Północna. Pod koniec II w. po Chr. Septymiusz Sewer podzielił
Syrię na dwie prowincje: Syrię Północną (Celesyrię, czyli „Syria Wklęsła,
Niska”) i Syria Phoenice (Fenicja).
Ptolemeusz I Soter (323-283); Ptolemeusz II Filadelf (283-246); Ptolemeusz III Euergetes (246-221); Ptolemeusz IV Filopator (221-203); Ptolemeusz V Epifanes (203-181).
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2. Geopolityka diaspory
Przedmiotem naszej refleksji nad najważniejszymi zjawiskami geopolitycznymi, jakie znamionowały wspólnoty Żydów aleksandryjskich,
będzie kilka tekstów odnalezionych w liczących się ośrodkach skupionych
głównie w okolicach Aleksandrii i w niej samej. W tym kontekście na uwagę zasługują takie ośrodki jak: Schedia, Ksenefiris, Leontopolis, Arsinoe-Krokodilopolis, Oksyrynchos czy wreszcie sama Aleksandria.
2.1. Ośrodki poza Aleksandrią
2.1.1.Schedia

Etymologicznie ten pospolity rzeczownik oznaczający „tratwę”,
„łódź”, „statek” czy „most pontonowy”, stał się nazwą własną miejsca zidentyfikowanego obecnie jako Kafr ed-Dawar, położonego w odległości
20 km na wschód od Aleksandrii. Na początku XX w. odnaleziono tam
najstarszą z ocalałych żydowskich inskrypcji wyrzeźbioną na marmurowej
płycie, która zawiera tekst dedykowany królowi Ptolemeuszowi III Euergetesowi (246-221 przed Chr.) i jego rodzinie. Dokument ten brzmi następująco:
ὑπὲρ βασιλέως Πτολεμαίου
καὶ βασιλίσσης Βερενίκης ἀδελφής καὶ γυνακός
καὶ τῶν τέκνων
τὴν προσευχὴν οἱ Ἰουδαῖοι.
„Żydzi [wybudowali] to miejsce modlitwy na cześć króla Ptolemeusza
i królowej Berenike, jego siostry i żony, a także ich dzieci”5.
Schedia była prawdopodobnie wspólnotą „córką” wobec tej głównej,
aleksandryjskiej, wspólnoty „matki”. Wskazuje na to przede wszystkim
ostatnia część inskrypcji, która sugeruje, że Żydzi ofiarowali (poświęcili)
miejsce modlitwy właśnie rodzinie królewskiej, a zatem można domniemywać, iż istniały ścisłe kontakty między wspomnianymi ośrodkami
a umożliwiała je stosunkowo niewielka odległość, jaka je dzieliła. Ponadto, wyjaśnia to także życzliwy ton wypowiedzi pod adresem całej rodziny
królewskiej6.

5

6

CPJ III, 1440; CIJ II, 1440; Laura Boffo, “Dedica di una proseuche a Schedia”, w: taż, Iscrizioni greche e latine per lo studio della Bibbia, Biblioteca
di storia e storiografia dei tempi biblici (Brescia 1994), 39-46.
Podobne inskrypcje, o wiele późniejsze, pochodzące z późnego okresu
ptolomejskiego, por. CJP III, 1443n.
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Aryeh Kasher sądzi, że te wszystkie czynniki potwierdzają, że ta lokalna wspólnota żydowska funkcjonowała na zasadzie poleis (metropoleis),
czyli miast w okresie ptolemejskim7. Mieszkańcy takich miast zwali się
κατοικοῦντες albo μέτοικοι. W ten sposób Żydzi mieli królewskie prawo
posiadania nie tylko synagogi ale także administracji, która umożliwiała
im wydawanie tzw. ψεφίσματα („wnioski”, „uchwały”, „postanowienia”,
„prawa”), czyli publicznych dekretów, a to oznaczałoby, że wspólnota
w Schedia mogła się pochwalić posiadaniem oficjalnych przywódców, czyli
takich, których akceptował aparat rządzący.
2.1.2. Ksenefiris
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Miejscowość położona w pobliżu Aleksandrii. Odnaleziono tam inskrypcję, która znajdowała się na bramie prowadzącej do synagogi (πυλών
– „brama wjazdowa”, „baszta”, „wieża”); była ona dedykowana rodzinie
Ptolemeusza VIII (143-116 przed Chr.)8. Obecność tej inskrypcji na bramie
synagogi może świadczyć, że sama synagoga powstała jeszcze wcześniej.
Inskrypcja zawiera istotne informacje do zrozumienia sposobu funkcjonowania lokalnej społeczności Żydów. Wydaje się zatem wielce pożyteczne zapoznanie się z jej treścią:
ὑπὲρ βασιλέως Πτολεμαίου
καὶ βασιλίσσης Κλεοπάτρας τῆς ἀδελφής
καὶ βασιλίσσης Κλεοπάτρας τῆς γυνακός
οἱ ἀπὸ Ξενεφύσεως Ἰουδαῖοι τὸν πυλῶνα τῆς προσευχὴς
προστάντων Θεοδώρου Ἀχιλλίωνος
„Na cześć króla Ptolemeusza i królowej Kleopatry, siostry i królowej
Kleopatry żony, Żydzi z Ksenefiris [poświęcili] bramę synagogi kiedy
Teodoros i Achilion byli przywódcami”.
Na uwagę zasługuje tutaj określenie προστάντων Θεοδώρου
Ἀχιλλίωνος – „kiedy Teodor i Achilion byli προστάται”. Co oznacza ten
rzeczownik? W grece klasycznej oznacza kogoś, kto stoi na czele, przywódcę, władcę, opiekuna, patrona (w Atenach tak określano patrona metojków). Jest to zatem pojęcie mające szerokie kompetencje semantyczne.
Przegląd tekstów, w jakich się pojawia, pozwala na wyodrębnienie głównych wartości semantycznych tego leksemu. Oznacza zatem: lidera stojącego na czele religijnej organizacji czy wspólnoty; zarządcę jakichś dóbr
lub stojącego na czele jakichś organizacji; pełniącego dowódcze stanowisko
7

8

Kasher Aryeh, The Jews in Hellenistic and Roman Egypt. Texte und Studien
zum Antiken Judentum 7 (Tübingen 1985), 110.
Por. CIJ II, 1441; William Horbury, David Noy, Jewish inscriptions of
Graeco-Roman Egypt (Cambridge 2007), nr 24, s. 40n.
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w jednostce wojska. Hekatajos z Abdery (IV/III w. przed Chr.) tym słowem
określa kogoś, kto stoi na czele ludu. Może być nim np. kapłan, który cieszy
się wszelkimi cnotami i mądrością; jest to zatem ktoś posiadający autorytet
i pozycję wśród ludu9; może też oznaczać lidera politycznego.
Józef Flawiusz wspomina, że Oniasz II (II poł. III w. przed Chr.)
pełnił jednocześnie dwie funkcje: najwyższego kapłana oraz przywódcy
narodu: „A żył wtedy niejaki Józef, człowiek jeszcze młody, ale już wsławiony wśród mieszkańców Jerozolimy – dzięki swej powadze i przewidującej mądrości – jako mąż sprawiedliwy; ojcem jego był Tobiasz, a matka siostra arcykapłana Oniasza. Gdy matka powiadomiła go o przybyciu
posła (…), podążył do miasta i napadł ostro na Oniasza, że nie troszczy
się o bezpieczeństwo obywateli, lecz woli narazić naród na niedolę, byle
zachować pieniądze, z powodu których – mówił Józef – otrzymał przewodnictwo nad ludem [τοῦ λαοῦ τὴν προστασίαν λαβεῖν αὐτὸν ἔλεγεν]
i dostąpił godności arcykapłańskiej [τῆς ἀρχιερατικῆς τιμῆς ἐπιτυχεῖν]”
(Ant. XII, 160-162).
Słowo to może też oznaczać kogoś, kto był odpowiedzialny za składanie daniny na rzecz króla (Ant. XII, 158n. 161n.), a także tego, kto sprawuje
nadzór nad świątynią:
Σιμων δέ τις ἐκ τῆς Βενιαμιν φυλῆς προστάτης τοῦ ἱεροῦ καθεσταμένος
διηνέχθη τῷ ἀρχιερεῖ περὶ τῆς κατὰ τὴν πόλιν ἀγορανομίας·
„Pewien jednak Szymon z rodziny Bilgi, którego ustanowiono przełożonym świątyni, posprzeczał się z arcykapłanem o nadzór nad miejskim targowiskiem” (2Mch 3, 4).
Ten grecki termin jest poświadczony ponadto przez papirus aramejski pochodzący z Oksyrynchos10 z ok. 400 r. po Chr. (JEA II, s.212), dwie
9

10

Por. Diodor Sycylijski, Bibliotheca Historica XL 3. 5 (San Bernardino 2014);
Yadin Gutman, The Beginnings of Jewish-Hellenistic Literature I (Jerusalem
1963), 275; cyt. za: Kasher, The Jews in Hellenistic and Roman Egypt, 112.
Obecnie Al-Bahnasa – starożytne miasto, obecnie miejscowość w środkowym Egipcie, położona ok. 160 km na południowy zachód od Kairu. Znajduje
się tam stanowisko archeologiczne – jedno z najbardziej znaczących w historii. Przez dwa ostatnie stulecia obszar wokoło miasta był rozkopywany,
znaleziono olbrzymią kolekcję papirusów datowanych na okres ptolemejski i rzymski w egipskiej historii. Wśród odkrytych tekstów odnaleziono
prace Menandra i Ewangelię Tomasza. Wykopaliska rozpoczęli w 1897 r.
Bernard P. Grenfell, Arthur S. Hunt i W.M. Flinders Petrie. Znalezione
teksty są lokowane w okresie od I w. p.n.e. do X w. n.e. Obfitość materiału
wynika z tego, że archeolodzy pracowali na wysypisku dokumentów usuniętych z miejskiego archiwum. Ostatnie poważniejsze wykopaliska na tym
obszarze prowadzili w latach międzywojennych Włosi. Zachowane teksty
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inskrypcje wspólnoty żydowskiej w Rzymie pochodzące z I/II w. po Chr.
(CIJ I, 100) a także inskrypcje odnalezione w Venosa na terenie południowej Italii, pochodzące z VI w. po Chr. Ponadto, Jan Chryzostom notuje
istnienie urzędnika w Antiochii, któremu nadaje taką właśnie nazwę (Adv.
Jud. Orat., V 3).
2.1.3. Leontopolis
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W historii badań odnotowano pewne niejasności wokół położenia
tego miejsca. Pochodzą one z faktu, że sam Józef Flawiusz zdawał się nie
rozpoznawać go dokładnie, gdyż nadaje temu miejscu dwie różne nazwy:
Leontopolis (Ant. XIII, 65.70; Bell.Jud. VII, 426) oraz Bubastis (Ant. XIII,
66.70). Ponadto, obydwa miejsca są identyfikowane z Tel-el–Yehoudieh.
Próbę wyjaśnienia tych niejasności podjął w XIX w. m. in. Henri-Édouard Naville11. Jego badania można sprowadzić do następujących konkluzji:
Bubastis identyfikuje on z Leontopolis z czasów Oniasza12. To przekonanie
opiera na informacji pochodzącej od Józefa Flawiusza, który utrzymywał,
że miejsce, o którym mowa, było usytuowane blisko świątyni (Ant. XIII,
66.70). Ten rejon był zresztą niezwykle dogodny do powstawania miejsc
kultu związanych z boginią Bastet13. Odnaleziona tu także statua Horusa może potwierdzać wyraźnie kultyczny charakter tego miejsca. Zdaniem Navilla, miasto należy uważać za miejsce zamieszkania Żydów (castra Judaeorum), o którym wspomina także wczesnobizantyjskie źródło
(por. Notitia Dignitarum Orientis).
Inną próbę wyjaśnienia wspomnianych trudności spotykamy u Duncana. Uważa on, że drugie wspomniane przez Flawiusza miejsce, czyli
Bubastis, należy identyfikować raczej z El-Manir, który nie miał nic wspólnego z Żydami. Natomiast istniało tak naprawdę tylko jedno miejsce, gdzie
Żydzi założyli swoją kolonię (Vivus Iudaeorum) i to Duncan identyfikuje właśnie z Tel-el-Yehoudieh14. Zaledwie 2 km od miasta Naville odkrył

11

12
13

14

dają obraz życia społecznego w rzymskim Egipcie. Znaleziono również
tutaj papirusy Nowego Testamentu, pochodzące z początku III w., z których
pierwszy zawiera fragmenty Ewangelii Jana a drugi listy Pawła.
Por. Henri-Édouard Naville, The Mound of the Jew and the City of Onias:
Belbeis, Samanood, Abusir, Tukh el Karmus (London 1890).
Por. tamże, 19n.
Znana też w mitologii pod nazwą Bubastes. Bogini miłości, radości, tańca,
muzyki, płodności i domowego ogniska. Centrum jej kultu było miasto
Bubastis (wschodnia część delty Nilu). Jej kult był także znany w takich
miastach jak: Memfis, Heliopolis, Teby, Herakleopolis.
Podobnie Emil Schürer, A History of the Jewish People in the Time of Jesus
Christ III (Edinburgh 1993), 43. 146.
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cmentarz żydowski. Groby w formie rodzinnych katakumb znajdowały się
pod powierzchnią ziemi.
Zostały tam zidentyfikowane dwa typy grobowców. Jeden pochodzący z czasów ptolomejskich, drugi, bardziej symetryczny, z czasów rzymskich. Brak jakichkolwiek ozdób jak również brak ziemi wskazuje właśnie
na ich żydowski charakter. Ten szczegół jest o tyle istotny, że pozwala dokonać identyfikacji żydowskich grobowców nawet wówczas, gdy nie ma na
nich inskrypcji15. Jednak znajdujemy także i inskrypcje. Najwięcej (ponad
80) pochodzi z I w.; tylko kilka z nich jest wcześniejszych (CIJ II, 1490 najwcześniejszy z 117 r. po Chr.). Zwróćmy uwagę na niektóre z nich.
Inskrypcja znana jako „Kamień Chilkiasza” (CIJ II,1450)16 zawiera
informacje ważne dla sposobu organizacji wspólnoty żydowskiej. Jej istotnym przesłaniem staje się postanowienie społeczności dotyczące wyraźnego rozdzielenia świętej przestrzeni od reszty. Na jej podstawie widać
wyraźnie rolę, jaką spełniała cała społeczność (πλῆϑος) w decydowaniu
o własnych losach. Użycie w tym kontekście słowa πλῆϑος jest znaczące,
ponieważ przywołuje słynny List Pseudo-Arysteasza w kontekście funkcjonowania żydowskiej politeumy w Aleksandrii. Oznaczałoby to, że między tymi społecznościami istniał związek w zakresie chociażby formy organizacji wspólnoty.
Inny znaczący przykład stanowi inskrypcja z I w. po Chr. umieszczona na grobie pewnego wybitnego członka wspólnoty o imieniu Abramos
(CPJ III, 1530A):
… ὦ χθὼν ἀμμοφανής οἷον δέμας ἀμφικαλύπτις
Ἀβράμου ψυχῆς τοῦ μακαριστοτάτου
οὐκ ἀγέραστος ἔφυ γὰρ ἀνὰ πτόλιν, ἀλλὰ καὶ ἀρχῇ
πανδήμῳ ἐθνικῇ ἐστέφετ’ ἐν σοφίᾳ
δισσῶν γάρ τε τόπων πολιταρχῶν αὐτὸς ἐτείμω
τὴν διμερῆ δαπάνην ἐξανύσας χάρισιν ….
„O piaszczysta ziemio, jakie ciało ukrywasz w duszy wielce zacnego Abramosa. Ponieważ on nie był bez czci w mieście, lecz w swojej
mądrości niósł wieniec sędziego [sprawował urząd sędziego]. Dlatego
zostałaś uhonorowana [obecnością] władcy dwóch miejsc łaskawie
wykonującego podwójną służbę”.
Odnajdujemy tutaj grecki rzeczownik πολιτάρχης, który etymologicznie wywodzi się od dwóch słów: polis i archon. W miastach grecko15
16

Por. Kasher, The Jews in Hellenistic and Roman Egypt, 123.
Może się to odnosić do jednego z dowódców królowej Kleopatry III (może
nawet do jej własnego syna). Por. Menahem Stern, Greek and Latin Authors
on Jews and Judaism, t. I: From Herodotus to Plutarch (Jerusalem 1976), 270.
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-rzymskich oznaczał on ważnego urzędnika miejskiego. Tę samą nazwę
spotykamy także we wspomnianym już wyżej dokumencie aramejskim
zwanym „papirusem z Oksyrynchos” (IV, 745). Obecność w Leontopolis
żydowskich poliarchetes może słusznie sugerować, że istniała tam dobrze zorganizowana administracja żydowska w formie greckiej politeuma.
Użyte w rzeczonym tekście wyrażenie ἀρχῇ πανδήμῳ ἐθνικῇ zdaje się potwierdzać to przypuszczenie, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę użycie
w takim kontekście rzeczownika ethnike (ethnos)17. Ten termin zasługuje
bowiem na uwagę z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że
jest podstawą instytucji, jaką była w świecie greckim politeuma18 . Po drugie, i to wydaje się jeszcze bardziej znaczące, ponieważ odnajdujemy ten
termin w kontekście wspólnoty żydowskiej zamieszkującej Aleksandrię.
W tym sensie aleksandryjski termin ἐθνάρχης – „władca szczepu”, „etnarcha”, czyli panujący nad narodami może być ekwiwalentem typowego dla
Leontopolis πολιτάρχης19.
Wśród wielu świadectw potwierdzających nie tylko fakt istnienia
wspólnoty żydowskiej w Leontopolis ale także opisujących tę wspólnotę
jako politeuma, spotykamy pewną inskrypcję na grobowcu młodej Żydówki (CIJ II, 1530). Na jej podstawie możemy wysnuć wniosek, że przynajmniej w pewnych kręgach diaspory ta ziemia była nazywana przez Żydów
ojczyzną. W poetyckim dialogu, jaki zawiera wspomniana inskrypcja, pada
pytanie o jej ojczyznę (πατρίς) i miejsce urodzenia (linia 2). W odpowiedzi
czytamy następujące wyznanie: „Wychowała mnie słynna ziemia Oniasza”
(linia 4). Bez wątpienia jest tu wspomniane Leontopolis20.
Dodajmy jeszcze jeden istotny element. Jedna z inskrypcji nagrobnych datowana na 27 r. przed Chr. (CIJ 1514) wymieniając zmarłą o imieniu Marion, dodaje jej przydomek ἱερίσα to znaczy „pochodząca z rodu
kapłańskiego” . Jest to o tyle ważny fakt, że także Józef Flawiusz wymienia
rodziny kapłańskie, które należały do żydowskich wspólnot w diasporze
(C.Ap. I, 31-36; Vita 6). Prawdopodobnie Marion należała do mniej znaczących rodzin kapłańskich, jednak ta informacja potwierdza przekaz Flawiusza (por. Ant. XIII, 63.73)21.
17

18

19
20

21

Obydwa leksemy wpisują się w ideę definiującą grupę ludzi żyjących razem,
mających wspólne cele i wartości. Przymiotnik ethnikos oznacza ponadto
„narodowy”, „związany z narodem”.
Na ten temat: Krzysztof Siwek, Honor sprawiedliwego i wstyd bezbożnego
w antropologicznokulturowej interpretacji Mdr 1-5 (Warszawa 2016), 160,163nn.
Por. Kasher, The Jews in Hellenistic and Roman Egypt, 127.
Por. tamże; także inne inskrypcje: CIJ II, 1529. Więcej: Kasher, The Jews
in Hellenistic and Roman Egypt, 130nn.
Por. tamże, 132.
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2.1.4. Arsinoe-Krokodilopolis

Ważnym ośrodkiem kulturalnym w Środkowym Egipcie było Fajum,
znane od czasów Ptolemeusza II Filadelfosa. Znaleziona tam liczna dokumentacja papirologiczna i epigraficzna potwierdza istnienie żydowskiej
wspólnoty także w tym rejonie Egiptu już od III w. przed Chr.
Miejscem szczególnie ważnym dla naszych poszukiwań i badań jest
Arsinoe (Ἀρσινόη), znane także jako Krokodilopolis (κροκοδίλων πόλις),
gdzie osiedlili się Żydzi. Zachowały się liczne dokumenty (głównie papirusy), które potwierdzają ich obecność w tym właśnie rejonie22. Jeden z nich
(CPJ I, 134), niestety, niezbyt dobrze zachowany, mówi o istnieniu poświęconego terenu (ἱερὰ παράδεισος, kol. II.14), należącego do niejakiej Hermiony, córki Apollonidesa. Jak dowiadujemy się z treści dokumentu, część
tej ziemi była zajęta przez magazyny, część leżąca na północy była zajęta
przez synagogę reprezentowaną przez niejakiego Pertollosa, prawdopodobnie znaczącego członka wspólnoty (προσευχῆς Ἰουδαίων δὶα Περτόλλου,
kol. II.18)23. Dokument wymienia także ogród, który nazywa „świętą ziemią” (ἱερὰ παράδεισος, kol. II.20), uprawiany przez dzierżawcę o imieniu
Petesuchos, syn Mareusa. W dokumencie zwraca uwagę fakt, że termin
„święta ziemia” kilkakrotnie odnosi się do terenu, gdzie znajdowała się żydowska synagoga. To znaczy, że miejsce to miało prawną opiekę i mogło
cieszyć się bezpieczeństwem.
Z 113 r. przed Chr. pochodzi inny papirus (CPJ II,432), który dostarcza ciekawych informacji o życiu wspólnoty w Arsinoe w kontekście opłat
za dystrybucję wody. Dokument wymienia dwie żydowskie instytucje:
προσευχὴ Θεβαίων – „synagoga tebańska” (kol. III.57) oraz εὐχεῖον – „dom
modlitwy”, „synagoga” (kol. III.60). Obecność tych dwóch wyrażeń sugeruje istnienie w Arsinoe dwóch różnych wspólnot żydowskich: lokalnej, reprezentowanej przez εὐχεῖον, oraz wspólnoty z Teb (tzw. diaspora magna)
reprezentowanej przez προσευχὴ Θεβαίων. Powstaje pytanie o związki,
jakie istniały między tymi dwoma wspólnotami. Także i o tym informuje
nas rzeczony papirus. Znajduje się w nim wzmianka na temat przywódców synagogi w kontekście opłaty za wodę: ἀρχόντων Ἰουδαίων προσευχῆς
Θεβαίων – „od archontów żydowskich synagogi w Tebach”24. Zapis zdaje
się sugerować, że owi archonci byli zarówno przywódcami lokalnej wspól22
23

24

Por. CPJ I,126 (z 238/7 r. przed Chr.; CPJ I,19 z 226 r. przed Chr.
Zapis wskazuje, że Pertollos mógł być przedstawicielem synagogi wobec
władz. Mógł on także pełnić rolę prostatesa albo być po prostu lokalnym
archontem. Z całą pewnością był to jednak bogaty i liczący się we wspólnocie
człowiek mający określony autorytet i pozycję.
Istnieje także inna propozycja tego tłumaczenia: „od archontów synagogi
Żydów w Tebach”.
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noty jak i wspólnoty z Teb. O ile w przypadku innych wspólnot nie ma
wzmianki o przywódcach, którzy mają płacić za wodę, o tyle w przypadku
Żydów taka informacja się znajduje. To z kolei może sugerować, że wspólnota żydowska była traktowana niezależnie i autonomicznie od pozostałych
grup, które mieszkały w Arsinoe.
2.1.5. Oksyrynchos

Miasto położone w środkowym Egipcie 160 km na południowy zachód od Kairu; obecnie nosi nazwę Al-Bahnasa. Odnaleziono tam kolekcję
papirusów datowanych na okres ptolomejski i rzymski. Pośród wielu greckich tekstów, które relacjonują życie wspólnoty żydowskiej w tym rejonie Egiptu25, odnaleziono także fragmenty zapisane w języku hebrajskim
i pochodzące z V w. po Chr.26, które zawierają nazwy trzech żydowskich
urzędów religijnych: roshei ha-Knesseth – „przywódcy synagogi”, ziknei
ha-Knesset – „starsi synagogi” oraz prostatin. Mają one greckie odpowiedniki: roshei ha-Knesseth – ἀρχι-συνάγογοι; ziknei ha-Knesset – γερουσία;
prostatin – προστάτης. Użycie hebrajskich terminów w lokalnych dokumentach może świadczyć o znaczeniu i wpływie, jakie Żydzi mieli w Egipcie w tamtym czasie. Potwierdza to także tradycja talmudyczna27.
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2.2. Aleksandria
Dokładny opis miasta, datowany na 26-20 r. przed Chr., podaje Strabon, historyk i geograf grecki28. Wychwala w nim nie tylko jego bogac-

25
26
27

28

Por. CPJ II,423; CPJ II,450; CPJ II,473 CPJ III,454; CPJ III,472.
Por. Kasher, The Jews in Hellenistic and Roman Egypt, 156n.
Por. Victor Tcherikover, Alexander Fuks, Corpus Papyrorum Judaicarum
I (Massachusetts 1957), 106nn.
Urodził się ok. 68 r. przed Chr. w Amasei (obecnie Amasya, płn. Turcja),
zmarł po 23 r. po Chr. Jego imię, które po łacinie oznacza „zezowaty”, jest
prawdopodobnie rzymskim cognomen. Pod wpływem swojego nauczyciela,
Posejdoniosa z Apamei, przyjął poglądy stoików. Jego niewątpliwą zasługą
było jednak opisanie znanego wówczas zamieszkanego świata (ekumena),
z bardzo szczegółowymi informacjami z zakresu historii i etnografii. W zachowanym prawie w całości dziele Γεογραφικά ὑπομνήματα (Zapiski geograficzne) przytacza także poglądy wielu poprzednich uczonych, co sprawia, że
zachowały się one do naszych czasów. Paradoksalnie to ważne dzieło było
zapoznane w starożytności, a stało się znane dopiero w Bizancjum. Drugim
ważnym polem działalności Strabona była historia. W 47 księgach Ήιστορικά
ὑπομνήματα (Zapiski historyczne) opisał dzieje Grecji od 144 do 27 r. przed
Chr. Jest to zatem kontynuacja dzieła Polibiusza; por. Maciej Dudek, „Strabon”,
w: Encyklopedia Katolicka, red. Edward Gigilewicz, t. 18 (Lublin 2013), 995n.
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two wynikające z dobrze prosperującego handlu (eksport bowiem towarów
przewyższał import)29, ale także architekturę miasta:
ἅπασα μὲν οὖν ὁδοῖς κατατέτμηται ἱππηλάτοις καὶ ἁρματηλάτοις,
δυσὶ δὲ πλατυτάταις ἐπὶ πλέον ἢ πλέθρον ἀναπεπταμέναις, αἳ δὴ δίχα καὶ
πρὸς ὀρθὰς τέμνουσιν ἀλλήλας. ἔχει δ’ ἡ πόλις τεμένη τε κοινὰ κάλλιστα καὶ
τὰ βασίλεια, τέταρτον ἢ καὶ τρίτον τοῦ παντὸς περιβόλου μέρος· (…).τῶν
δὲ βασιλείων μέρος ἐστὶ καὶ τὸ Μουσεῖον, ἔχον περίπατον καὶ ἐξέδραν καὶ
οἶκον μέγαν ἐν ᾧ τὸ συσσίτιον τῶν μετεχόντων τοῦ Μουσείου φιλολόγων
ἀνδρῶν. ἔστι δὲ τῇ συνόδῳ ταύτῃ καὶ χρήματα κοινὰ καὶ ἱερεὺς ὁ ἐπὶ τῷ
Μουσείῳ τεταγμένος τότε μὲν ὑπὸ τῶν βασιλέων νῦν δ’ ὑπὸ Καίσαρος.
μέρος δὲ τῶν βασιλείων ἐστὶ καὶ τὸ καλούμενον Σῆμα, ὃ περίβολος ἦν ἐν
ᾧ αἱ τῶν βασιλέων ταφαὶ καὶ ἡ Ἀλεξάνδρου (S. Geogr. XVII 1, 8. 6-23)
– „Całe zaś [miasto] jest poprzecinane drogami przeznaczonymi dla jeźdźców konnych i powozów. Dwie zaś z nich są bardzo szerokie na więcej niż
pletr30 i przecinają się wzajemnie pod kątem prostym. Miasto ma najpiękniejsze publiczne świątynie31 i pałace królewskie, zajmujące czwartą lub
nawet trzecią część całej powierzchni. Część pałaców stanowi Muzejon,
który ma plac spacerowy, krużganek i wielki dom, w którym znajduje się
wspólna jadalnia dla uczonych filologów, którzy należą do Muzejonu. Ta
społeczność ma także wspólną własność. Jest tam kapłan, który wcześniej
był ustanowiony przez królów a obecnie przez cesarza. Częścią pałaców
jest tak zwane Sema, wydzielony krąg, który zawierał grobowce królów
i Aleksandra”.
Filon z Aleksandrii przekazuje kolejne szczegóły dotyczące zabudowy i organizacji miasta w czasach sobie współczesnych32. Aleksandria była
29
30
31

32

Por. Strabon, Geografia, XVII 1, 7.
Jednostka długości, 30m.
τό τέμενος oznacza miejsce poświęcone bóstwu, święty okrąg, rodzaj świątyni. U Homera (Iliada VI, 194) zachowało się także inne znaczenie zawarte
w wyrażeniu: τό τέμενος βασιλήϊον. Chodzi o ziemię, którą posiadał król
jako część swoich dóbr koronnych.
Ten neopitagorejski filozof żydowski zna Aleksandrię z okresu między 15 r.
przed Chr. (rok jego urodzin) aż do 54 r. po Chr. (rok jego śmierci). Właśnie
w Aleksandrii wychował się i zdobył gruntowne wykształcenie helleńskie
w takich dyscyplinach jak: retoryka, nauki wyzwolone czy filozofia. Na
temat jego życia i działalności dowiadujemy się sporo z jego własnych pism
(np. Leg. 182) i z przekazu Euzebiusza z Cezarei (HE II, 4). Mimo dość
głębokiego procesu hellenizacji, jaki przeszedł, pozostał Żydem wiernym
tradycji i zwyczajom ojców. W swoich dwóch dziełach historycznych,
In Flaccum oraz Legatio ad Gaium, relacjonuje dramatyczne wydarzenia
z lat 38-40 po Chr.
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wówczas podzielona na pięć dzielnic (μοῖραι), oznaczonych pierwszymi literami alfabetu greckiego: Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon:
πέντε μοῖραι τῆς πόλεώς εἰσιν, ἐπώνυμοι τῶν πρώτων στοιχείων τῆς
ἐγγραμμάτου φωνῆς· τούτων δύο Ἰουδαϊκαὶ λέγονται διὰ τὸ πλείστους
Ἰουδαίους ἐν ταύταις κατοικεῖν – „W mieście jest pięć dzielnic, nazwanych
od pierwszych zapisanych dźwięków. Spośród nich dwie nazywa się żydowskimi, ponieważ w nich mieszkają Żydzi”33.
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Żydzi mieszkali w Aleksandrii od czasów pierwszego z Lagidów i założyciela tej dynastii, Ptolemeusza I Sotera. Był najpierw satrapą egipskim
(323-305 przed Chr.) a następnie, po tym jak się koronował, królem Egiptu
(305-282 przed Chr.). Poszedł w ślady swoich perskich poprzedników, którzy
wykorzystywali Żydów w swoich armiach jako doskonale przygotowanych
do walki żołnierzy34. Ptolemeusz przeprowadził trzy ekspedycje w Syrii
(w latach: 320, 321 i 302 r. przed Chr.) z udziałem oddziałów żydowskich35,
a w bitwie pod Gazą (312 r. przed Chr.) podbił Syrię. To wydarzenie odnotował
Józef Flawiusz, cytując w tym miejscu Hekatajosa z Abdery36: „W tym czasie
Ptolemeusz, syn Lagosa, pokonał w bitwie pod Gazą Demetriusza, syna Antygona, przezwanego Poliorketesem37 (…). Dalej zaś Hekatajos mówi, że po
bitwie pod Gazą Ptolemeusz stał się panem całej Syrii [ὁ Πτολεμαῖος ἐγένετο
τῶν περὶ Συρίαν τόπων ἐγκρατής] i że wielu ludzi, słysząc o łagodności
i łaskawości Ptolemeusza [τὴν ἠπιότητα καὶ φιλανθρωπίαν τοῦ Πτολεμαίου],
pragnęło odejść razem z nim do Egiptu i dzielić losy jego państwa. W ich
liczbie był – powiada – arcykapłan żydowski Ezechiasz [Ἐζεκίας ἀρχιερεὺς
τῶν Ἰουδαίων]38, mąż w wieku około sześćdziesięciu sześciu lat, cieszący się
33
34
35

36

37
38

Filon z Aleksandrii, In Flaccum, 55, 1-4.
Por. Pascale Ballet, La vie quotidienne à Alexandrie (Paris 1982), 38.
Więcej na temat prowadzonych przez niego działań syryjskich, zob. Edwyn
Robert Bevan, The House of Ptolemy: A History of Egypt under the Ptolemaic
Dynasty (Chicago 1985), 18-55, a zwł. 24n. 27. 35; Auguste Bouché-Leclercq,
Histoire des Lagides, t. 1 (Paris 2007), 83-93.
Filozof i historyk grecki (IV/III w. przed Chr.). Przebywał w Egipcie za Ptolemeusza I. Jednym z jego dzieł jest Aigiptiaka (O Egipcie), gdzie przedstawił
obraz idealnego państwa egipskiego, które traktował jako źródło kultury
i cywilizacji. Hekatajos był prawdopodobnie pierwszym Grekiem piszącym
szczegółowo o Żydach; por. Marek Winiarczyk, „Hekatajos z Abdery”,
w: Słownik pisarzy antycznych (Warszawa 1982), 220n.
Był on królem Macedonii (294-287 r. przed Chr.).
Ta informacja wydaje się dziwna. Jak przekazuje Józef Flawiusz, w tym czasie arcykapłanem był Oniasz (por. Ant. 11, 347). Arcykapłan o takim imieniu
nie jest natomiast znany. Prawdopodobnie Hekatajos pomylił te dwa imiona
albo z nieznanych dziś powodów zmienił jego imię. Prawdą jest natomiast,
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ogromnym szacunkiem wśród swoich współplemieńców, odznaczający się
wielkim rozumem, do tego znakomity mówca i niezrównany, jeśli chodzi
o biegłość w sprawach politycznych. Wszelako – dodaje – ogółem kapłanów
żydowskich pobierających dziesięcinę z dochodów i zarządzających sprawami publicznymi jest około tysiąca pięćset” (C. App. I, 185n)39.
Z powyższego tekstu wynika, że pośród tych, którzy słyszeli o łagodności Ptolemeusza i udali się z nim do Egiptu, mogła znajdować się jakaś
grupa Żydów.
W 30 r. przed Chr. sytuacja w diasporze aleksandryjskiej, a także
w całej egipskiej, zmieniła się zasadniczo i nie była to z pewnością dobra zmiana dla mieszkających tam Żydów. Po latach rozkwitu i prosperity
wspólnoty nadszedł czas schyłku i upadku. Oktawian, późniejszy cesarz
rzymski, w tym właśnie roku najechał Egipt i rozpoczął epokę, zakończoną
całkowitym zniszczeniem judaizmu egipskiego, którego kulminacja nastąpiła w latach 115-117 po Chr. Powodem tej zmiany stałą się interpretacja
przez władze rzymskie statusu ludności żydowskiej. Do tej pory w Egipcie
Lagidów Żydzi byli częścią wspólnoty „Hellenów”, których łączyło to, że
mówili po grecku. Rzymianie nie chcieli uznać Żydów (podobnie jak innych grup narodowościowych) za pełnoprawnych członków Imperium tylko dlatego, że mówili po grecku. Przeszkodą stała się zbytnia autonomia,
jaką się cieszyli. Z drugiej strony, więzy łączące ich z ojczyzną były zbyt
słabe, by uznać ich za obywateli ich własnych państw. W tej sytuacji nastąpiła daleko idąca restrukturyzacja społeczeństwa prowincji. Rzymianie
byli bardzo konsekwentni w sprawach administracyjnych. W wyniku ustaleń, jakie przyjęli, wyłoniły się trzy stany w Aleksandrii: Rzymianie, Grecy z Aleksandrii, którzy byli obywatelami tego miasta40, oraz pokaźny stan
obejmujący potomków Greków oraz rodzimych Egipcjan. Dla Żydów taka
przebudowa społeczna oznaczała nieodwracalne obniżenie ich statusu: dotąd byli „Hellenami”, obecnie stali się „Egipcjanami”41. To, co Żydom udało

39

40

41

że na monetach znalezionych pod koniec panowania perskiego odnaleziono
takie, na których widniało imię „Ezechiasz”. Jest prawdopodobne zatem,
że człowiek o takim imieniu mógł znaleźć się w Egipcie, co więcej, mógł
być także przywódcą Żydów. Por. Bar-Kochva, “Pseudo-Hecateus »On the
Jews«”. Legitimizing the Jewish Diaspora (Berkeley 1996), 255-270.
Józef Flawiusz, Przeciw Apionowi. Autobiografia, tłum. Józef Radożycki,
wyd. 2 (Warszawa 2010).
Taka sama zasada dotyczyła jeszcze kilku innych miast egipskich, takich jak:
Naukratis, Ptolemais czy Antunoupolis, którym przyznano status greckich
miast-państw.
Por. Józef Mélèze-Modrzejewski, Żydzi nad Nilem. Od Ramzesa II do Hadriana (Kraków 2000), 205.
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się utrzymać, to potwierdzenie ze strony Rzymian niektórych przywilejów
natury religijnej. Było to: zwolnienie z obowiązku stawiania się w sądzie
w dniu szabatu; prawo otrzymywania dodatku pieniężnego zamiast miarki
oliwy przy okazji publicznych dystrybucji; prawo ścigania świętokradztwa
(głównie chodziło o kradzież świętych ksiąg); zastąpienie bata kijem przy
wykonywaniu kary chłosty42.
Taka sytuacja doprowadziła dość szybko do eskalacji niezadowolenia
Żydów, co ostatecznie doprowadziło do ekscesów. Okazję stworzył ponadto
kontekst polityczny za czasów Aulusa Awiliusza Flakkusa, który był prefektem Egiptu w latach 32-38 po Chr. oraz za rządów cesarza Kaliguli (37-41 po Chr.). Informacje o tych wydarzeniach odnajdujemy w papirusach43
oraz u Filona z Aleksandrii, który poświęcił temu odrębne dzieło44.

3. Profil socjologiczny diaspory
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Omawiając profil socjologiczny diaspory, musimy wziąć pod uwagę
przemiany społeczne, jakie dokonały się w wyniku kontaktu Żydów z kulturą grecką. Bez wątpienia pierwszym, i chyba zupełnie oczywistym, momentem tego spotkania był wstrząs, który przyniósł ogromne konsekwencje. Wspólnota, do tej pory hermetycznie zamknięta na wszystkie wpływy
zewnętrzne, karmiona niepodważalnym dotąd przekonaniem o wyjątkowości i wybraniu, musiała otworzyć się na coś, z jednej strony nie do końca
zrozumiałego, a z drugiej strony przynoszącego zupełnie inną perspektywę
życia, łącznie z tą wypełniającą życie codzienne.
W konsekwencji to spotkanie zaowocowało daleko idącymi zmianami, które zredefiniowały nie tylko profil społeczny ale także religijny
wspólnoty.
Ta zmiana zaznaczyła się najpierw w języku. Język aramejski stał
się bez wątpienia pierwszym językiem tych Żydów, którzy najwcześniej
przybyli do Egiptu45. Język hebrajski natomiast znany był raczej elitom.
Pielęgnacja rodzimego języka wiązała się z próbą zachowania wierności
42

43
44

45

Wiedzę na temat życia w tych nowych warunkach mamy oczywiście z dokumentów, np. papirusów; por. liczne przykłady w tamże, 205-208.
Por. CPJ II,152,153,156.
Por. tekst polski: Filon z Aleksandrii, Flakkus. Pierwszy pogrom Żydów
w Aleksandrii, ŹMT 65 (Kraków 2012).
W języku aramejskim zachowały się papirusy z Elefantyny, których lektura
dostarcza nam wielu cennych informacji na temat życia codziennego mieszkających tam Żydów; por. Siwek, Honor sprawiedliwego i wstyd bezbożnego,
136-146. Dokumenty zebrał i opracował Arthur Ernest Cowley, Aramaic
Papyri of the Fifth Century B. C. (Oxford 1932).
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zasadom judaizmu, a jej pierwszym probierzem był właśnie język. Żydzi
mówili także po grecku, szczególnie kolejne pokolenia, które rodziły się na
miejscu. Natomiast nie znali języka autochtonów, czyli egipskiego. Znajomość greki ułatwiała z całą pewnością kontakty z obcą kulturą, którą krok
po kroku przyswajały sobie przede wszystkim elity społeczne. W III/II w.
przed Chr. w sposób wyraźny spolaryzowały się dwie postawy wobec tego
nowego zjawiska. Z jednej strony (i była to sytuacja dominująca) zachowywano zasady judaizmu, przyjmując jednocześnie prawa i zasady wynikające z nowej sytuacji społecznej, czyli przyswajano sobie te elementy kultury i życia codziennego, które nie sprzeciwiały się wierze ojców. Z drugiej
strony, zdarzały się przypadki zrywania z zasadami judaizmu; były one
liczniejsze wśród ludzi znajdujących się na szczycie drabiny społecznej.
Tradycja utrwaliła pamięć o tych dwóch postawach w postaci swoistych
„żywotów równoległych”.
3.1. Dwa „żywoty równoległe”: Demetrios i Doziteos
Tradycja przekazała pamięć o postawie wiernej judaizmowi, dając za
przykład i wzór niejakiego Demetriosa, Żyda aleksandryjskiego, który, godząc przywiązanie do judaizmu z otwartością na grecki racjonalizm, dał
świadectwo tego, że można pozostać wiernym tradycji uświęconej wiarą
przodków. Demetrios żył w czasach Ptolemeusza Filopatora (222-205 przed
Chr.). Był pierwszym historykiem żydowskim piszącym po grecku, który
na długo przed Józefem Flawiuszem przedstawił dzieje Żydów46. Hołdował
on zasadzie, że da się opowiadać i przekazywać rodzimą historię w powiązaniu z dziejami monarchów hellenistycznych47.
Z drugiej strony tradycja zachowała także w pamięci postać niechlubną o imieniu Doziteos, także Żyda mieszkającego w Aleksandrii w tym
samym mniej więcej czasie co Demetrios (III w. przed Chr.). Doziteos
porzucił judaizm, aby w pełni stać się Grekiem i w ten sposób dojść do
najwyższych godności na dworze aleksandryjskim. Ten przypadek opisuje np. autor Trzeciej Księgi Machabejskiej, który rozpoczyna swoje dzieło
od opisania spisku, którego ofiarą miał paść król Ptolemeusz IV Filopator
w przededniu bitwy pod Rafią (217 r. przed Chr.). Spisek, uknuty przez
niejakiego Teodota, jednego z generałów królewskich, został udaremniony przez Doziteosa, syna Drimylosa, który „potem porzucił swoje prawa
i wobec ojczystych przekonań stał się obcy” (3Mch 1,4)48. Z dalszej lektury
46
47

48

Z jego dzieła zachowało się jedynie sześć fragmentów.
Por. Mélèze-Modrzejewski, Żydzi nad Nilem. Od Ramzesa II do Hadriana,
85.
Tekst w przekładzie Michała Wojciechowskiego, „Trzecia Księga Machabejska”, w: tenże, Apokryfy z Biblii Greckiej, RSB 8 (Warszawa 2001), 48n.
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Trzeciej Księgi Machabejskiej jasno wynika, że wspomniany przypadek
nie był odosobniony:
Ἔνιοι μὲν οὖν ἐπιπολαίως τὰς τῆς πόλεως εὐσεβείας ἐπιβάθρας
στυγοῦντες εὐχερῶς ἑαυτοὺς ἐδίδοσαν ὡς μεγάλης τινὸς κοινωνήσοντες
εὐκλείας ἀπὸ τῆς ἐσομένης τῷ βασιλεῖ συναναστροφῆς (3Mch 2,31) –
„Niektórzy wprawdzie powierzchownie podstawy religii miasta nienawidząc, łatwo się poddali, żeby w jakichś wielkich zaszczytach uczestniczyć
dzięki spodziewanemu obcowaniu z królem”49.
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Ale zaraz potem dodaje:
οἱ δὲ πλεῖστοι γενναίᾳ ψυχῇ ἐνίσχυσαν καὶ οὐ διέστησαν τῆς εὐσεβείας
τά τε χρήματα περὶ τοῦ ζῆν ἀντικαταλλασσόμενοι ἀδεῶς ἐπειρῶντο
ἑαυτοὺς ῥύσασθαι ἐκ τῶν ἀπογραφῶν· εὐέλπιδές τε καθειστήκεισαν
ἀντιλήμψεως τεύξασθαι καὶ τοὺς ἀποχωροῦντας ἐξ αὐτῶν ἐβδελύσσοντο
καὶ ὡς πολεμίους τοῦ ἔθνους ἔκρινον καὶ τῆς κοινῆς συναναστροφῆς καὶ
εὐχρηστίας ἐστέρουν (3Mch 2,32-33) – „Większość jednak szlachetnym duchem pokrzepiona nie odsunęła się od religii: pieniądze za życie dając w zamian, bez obawy torowali sobie drogę do uratowania się od spisu. Trwali
zaś pełni nadziei na nadejście pomocy i z odrazą patrzyli na wycofujących
się spośród nich, osądzali ich jako nieprzyjaciół ludu i przestawania ze sobą
oraz przysług ich pozbawiali”50.
W innym miejscu, autor 3Mch wydaje inne, pozytywne świadectwo
o Żydach:
οἱ δὲ Ιουδαῖοι τὴν μὲν πρὸς τοὺς βασιλεῖς εὔνοιαν καὶ πίστιν
ἀδιάστροφον ἦσαν φυλάσσοντες, σεβόμενοι δὲ τὸν θεὸν καὶ τῷ τούτου
νόμῳ πολιτευόμενοι χωρισμὸν ἐποίουν ἐπὶ τῷ κατὰ τὰς τροφάς, δι’ ἣν
αἰτίαν ἐνίοις ἀπεχθεῖς ἐφαίνοντο. τῇ δὲ τῶν δικαίων εὐπραξίᾳ κοσμοῦντες
τὴν συναναστροφὴν ἅπασιν ἀνθρώποις εὐδόκιμοι καθειστήκεισαν (3Mch
3,3-5). – „Żydzi natomiast dobrej woli i wierności wobec królów nieugięcie
strzegli, czcząc Boga i postępując według Jego prawa, praktykowali oddzielnie ze względu na to, co dotyczy pokarmów, dla której to przyczyny
niektórym wydawali się wrogami. Właściwym postępowaniem prawych
upiększając jednak kontakty z innymi, ustalili swoją dobrą opinię wśród
wszystkich ludzi”51.
Ta ostatnia wypowiedź jasno pokazuje, że można służyć królowi i żyć
w otwartości na nową kulturę, zachowując jednocześnie wierność wobec
49
50
51

Tamże, 64.
Tamże,
Por. tamże, 65.
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ojczystego prawa, co zjednywało dodatkowo przychylność innych i wpływało na dobrą sławę i opinię.
Wróćmy jeszcze do Doziteosa. Jego przypadek pokazuje bardzo
wyraźnie, jak mogła przebiegać kariera społeczna i polityczna Żydów.
Autor Trzeciej Księgi Machabejskiej przedstawia go jako „Żyda z pochodzenia” (τὸ γένος Ιουδαῖος), który „porzuciwszy prawa i ojczyste przekonania, stał się kimś obcym” (μεταβαλὼν τὰ νόμιμα καὶ τῶν πατρίων
δογμάτων ἀπηλλοτριωμένος – 3Mch 1,3). Użyty w tym miejscu czasownik ἀπαλλοτριόω (partp. perf. med.), który desygnuje ideę obcości, utraty
(np. własności), trafnie określa sytuację tego, który wyrzeka się praw ojczystych52. Dionizos urodził się gdzieś w pierwszym ćwierćwieczu III w.
przed Chr. Bardzo szybko zrobił karierę na dworze królewskim. W osobie
Ptolemeusza III znalazł protektora, obejmując stanowisko wielkiego archiwisty króla (ὑπομνηματογράφος). W latach dwudziestych III w. przed Chr.
(ok. 222 r.) otrzymał wysoką godność kapłana eponima53. Tytuł ten został
ustanowiony w 290 r. przed Chr. przez Ptolemeusza I  Sotera w związku
z kultem Aleksandra Wielkiego. Była to jedna z najwyższych godności,
jaką można było otrzymać na dworze Ptolemeuszy. Z reguły była zarezerwowana tylko dla Greków (wśród kapłanów eponimów nie pojawia się nigdy żadne imię egipskie). To wskazuje, jaką pozycję mógł mieć ten w pełni
oddany władzy królewskiej zhellenizowany Żyd. Z punktu widzenia prawa
żydowskiego było absolutnie niedopuszczalne, aby, będąc Żydem, sprawować funkcje kapłańskie w kulcie pogańskim, czyli nieżydowskim, nawet
jeśli nie wiązało się to bezpośrednio z wyrzeczeniem się własnej wiary54.
3.2. Politeuma
Zjawiskiem istotnym, które pojawiło się w organizacji społecznej Żydów mieszkających w Egipcie, była πολίτευμα. Ten grecki termin określa
formę życia pewnej grupy, która mogła cieszyć się określonymi przywilejami. Spotykamy go m. in. u Plutarcha, Izokratesa, Demostenesa, Filona
52

53
54

To zagadnienie podejmują także inne teksty Starego Testamentu. Ps 57,4
(LXX) określa w ten sposób tych, którzy błąkają się po bezdrożach i są głosicielami kłamstwa. Autor innego psalmu, 68,9 (LXX), żali się, że w swoim
cierpieniu i samotności stał się obcy dla swoich braci. Prorok Ozeasz (9,10)
kreśli obraz zagubionego Izraela, który stał się obcy przez fakt, że zwrócił
się ku hańbie (ἀπηλλοτριώθησαν εἰς αἰσχύνην) i ten niegdyś umiłowany lud
stał się przez to obrzydliwy (ἐγένοντο οἱ ἠγαπημένοι ὡς οἱ ἐβδελυγμένοι).
W podobnym tonie wypowiadają się prorok Jeremiasz i Ezechiel (Jr 19,4;
Ez 14,5.7).
Por. Mélèze-Modrzejewski, Żydzi nad Nilem, 84.
Tamże, 83.
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z Aleksandrii, Diodora Sycylijskiego, Flawiusza Ariana, Dionizego z Halikarnasu, Arystotelesa, Strabona, Józefa Flawiusza (Antiquitates Judaicae, Contra Appionem), Polibiusza, Euzebiusza z Cezarei, Orygenesa czy
wreszcie u niektórych Ojców Kościoła. Należały do nich przede wszystkim:
niezależny system sądowniczy, określone przywileje polityczne a przede
wszystkim religijne. Platon w Prawach określa, czym jest i jakie znaczenie
ma ta instytucja.
ἂν μὲν γὰρ οἱ τοὺς ἄρχοντας ἐξευθύνοντες βελτίους ὦσιν ἐκείνων,
καὶ τοῦτ’ ἐν δίκῃ ἀμέμπτῳ τε καὶ ἀμέμπτως, ἡ πᾶσα οὕτω θάλλει τε καὶ
εὐδαιμονεῖ χώρα καὶ πόλις· ἐὰν δ’ ἄλλως τὰ περὶ τὰς εὐθύνας τῶν ἀρχόντων
γίγνηται, τότε λυθείσης τῆς τὰ πάντα πολιτεύματα συνεχούσης εἰς ἓν δίκης,
ταύτῃ πᾶσα ἀρχὴ διεσπάσθη χωρὶς ἑτέρα ἀπ’ ἄλλης, καὶ οὐκ εἰς τὸ αὐτὸ
ἔτι νεύουσαι, πολλὰς ἐκ μιᾶς τὴν πόλιν ποιοῦσαι, στάσεων ἐμπλήσασαι
ταχὺ διώλεσαν. (Leg. 945d-e)55 –„Jeśli zatem ci, którzy od władców żądają
sprawozdania56, lepsi są od nich i czynią to z nienaganną sprawiedliwością
i bez zarzutu, w ten sposób kwitnie i cieszy się pomyślnością cały kraj
i państwo. Jeżeli zaś to żądanie sprawozdania od władców dzieje się w inny
sposób, wtedy wraz z rozluźnieniem się więzi sprawiedliwości, która łączy
wszystkie sprawy państwowe (τὰ πάντα πολιτεύματα), każda władza zostaje zniszczona bez poczucia łączności z inną i działa każda na własną rękę.
Nie zdążają już do tego samego, rozbijają jedność państwa, napełniają je
niezgodą i szybko doprowadzają do zguby”.
Warto jest także przyjrzeć się rozwojowi tego pojęcia u Józefa Flawiusza. Jest ono obecne w dwóch dziełach. We wstępie do Antiquitates Judaicae napisał: „Niniejszą pracę podejmuję w nadziei, że wszystkim Grekom
wyda się ona godna uwagi, jako że księgi te mają przedstawić – według tego
co jest zawarte w pismach hebrajskich – całość naszych dawnych dziejów
i ustroju państwowego” (ἅπασαν τὴν παρ’ ἡμῖν ἀρχαιολογίαν καὶ διάταξιν
τοῦ πολιτεύματος – Ant. I, 5).
Dalej autor używa zwrotu: πολιτευμάτων μεταβολαί – „zmiana ustroju państwowego”, odnosząc się do zmiennych kolei losu, wojen, bohaterskich czynów, które w historii Żydów prowadziły niejednokrotnie do owej
zmiany (Ant. I, 13). Autor używa tego określenia także w kontekście Świę55

56

Platon, Leges 945d-e, The Thesaurus Linguae Graecae, The Packard Humanities Institute, The Perseus Project and others. Diogenes (version 3.1.6),
1999-2007 P.J. Heslin, dostęp 10 kwietnia, 2018.
Grecki czasownik: ἐξευθύνω oznacza przede wszystkim „wyprostować”,
„nastawić”, np. rękę czy palec. W znaczeniu tu użytym zwraca uwagę na
sprawdzanie zgodności deklaracji i sposobu postępowania. Chodzi zatem
o procedurę weryfikacyjną, także w znaczeniu obyczajowym i moralnym.
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ta Namiotów sprawowanego przez Ezdrasza i w kontekście odczytywanej
przez niego księgi Prawa. Historyk zwraca uwagę, że po skończeniu święta,
Żydzi wrócili do swoich domów, dziękując Ezdraszowi za usunięcie bezprawia, jakie wkradło się do życia państwowego (Ant XI, 157).
W kolejnej księdze odnajdujemy ten zwrot w kontekście ważnego wydarzenia opisywanego przez Flawiusza. Relacjonuje on sposób weryfikacji
przekładu tekstu świętego Biblii na język grecki: παρεκάλεσάν τε δοῦναι
καὶ τοῖς ἡγουμένοις αὐτῶν ἀναγνῶναι τὸν νόμον, ἠξίωσάν τε [πάντες]
ὅ τε ἱερεὺς καὶ τῶν ἑρμηνέων οἱ πρεσβύτεροι καὶ τοῦ πολιτεύματος οἱ
προεστηκότες (Ant. XII, 108).
Pośród różnych autorytetów wezwanych do weryfikacji przekładu
znaleźli się także: οἱ προεστηκότες τοῦ πολιτεύματος, co należałoby rozumieć jako „przełożeni gminy”, czyli sprawujący władzę nad lokalną społecznością Żydów.
W rozprawie polemicznej z Apionem (por. C. App. II, 145), Józef Flawiusz, broni ustroju politycznego Żydów (κατάστᾰσις τοῦ πολιτεύματος),
mówiąc o ich prawach. Jest to, zdaniem Flawiusza, najlepsza metoda obrony przed fałszywymi poglądami pisarzy wrogo nastawionych do Żydów
(ma tutaj na myśli szczególnie Apolloniusza, Molona i Lizymacha).
Stawia za wzór Mojżesza, największego, jego zdaniem, prawodawcę:
… οἱ μὲν γὰρ μοναρχίαις, οἱ δὲ ταῖς ὀλίγων δυναστείαις, ἄλλοι δὲ
τοῖς πλήθεσιν ἐπέτρεψαν τὴν ἐξουσίαν τῶν πολιτευμάτων. ὁ δ’ ἡμέτερος
νομοθέτης εἰς μὲν τούτων οὐδοτιοῦν ἀπεῖδεν, ὡς δ’ ἄν τις εἴποι βιασάμενος
τὸν λόγον θεοκρατίαν ἀπέδειξε τὸ πολίτευμα θεῷ τὴν ἀρχὴν καὶ τὸ κράτος
ἀναθείς (C. App. II, 165) – „…jedni monarchom, inni zaś oligarchom, jeszcze inni ludowi powierzyli władzę nad sprawami państwa. Natomiast nasz
prawodawca nie skłaniał się do żadnej z tych [form rządów], lecz – jakby
mógł powiedzieć ktoś wymyślający nowy termin57, wskazał ustrój teokratyczny, składając w ręce Boga najwyższe zwierzchnictwo i władzę”.
W rzeczy samej, termin θεοκρατία pochodzi właśnie od Józefa Flawiusza, siebie więc miał na myśli, pisząc: „Ktoś tworzący neologizm”.
***
Obfita dokumentacja, której źródłem są inskrypcje, i jej rzetelna oraz
kompleksowa analiza, ukazują w dość jaskrawy i wyraźny sposób dynamikę judaizmu aleksandryjskiego na przestrzeni kilku stuleci. Nie tylko informuje nas o fakcie zamieszkania Żydów w tamtej diasporze, ale przede
57

Wyrażenie: βιασάμενος τὸν λόγον należy dosłownie tłumaczyć i rozumieć:
„wymuszając słowo”, „tworząc na siłę nowe słowo” (neologizm).
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wszystkim wskazuje na ich dynamiczny i zakrojony na szeroką skalę rozwój
zarówno w kategoriach geograficznych, jak i w kontekście społecznym. Na
światło dzienne wychodzi sposób i styl organizacji społecznej ludu pozbawionego własnej ziemi, który jednak w dość krótkim czasie obcą ziemię
uczynił swoją. Od pradawnych czasów Egipt przyciągał uwagę Żydów ze
szczególną siłą. Dla synów Izraela, dla których w czasach ich przodków kraj
ten kojarzył się niemal wyłącznie z miejscem niewoli, teraz po latach staje
się on oazą nie tylko ich przetrwania ale i rozwoju. I choć mędrcy Talmudu
przypisywali owym powrotom zgubne następstwa, wskazując, że stają się
one powodem nieszczęść58, trudno nie zauważyć, iż w tym właśnie środowisku, właśnie w kontekście powrotu, rozwinęła się cywilizacja karmiona
z jednej strony próbą podtrzymywania Tradycji wyrażającej się w pamięci
o czasach minionych, a z drugiej – otwarta na to, co nowe i tajemnicze.
Dlatego niech nas nie zwiedzie to, że stary talmudyczny mistrz wypowiada znaną wśród Żydów myśl: „Przeklęty niech będzie człowiek, który nauczył swego syna greckiej filozofii”. A współczesny znawca Talmudu
i filozof, Emmanuel Lévinas, napisał: „My, Żydzi, mamy wielkie zadanie
głoszenia po grecku zasad, których Grecja nie znała, a które są sercem biblijnego objawienia”59. Znane jest jego stanowisko, że wszystko może i powinno być przetłumaczone na grekę, to znaczy ma być wyrażone w języku racjonalnym i uniwersalnym, którego używa cały cywilizowany świat.
Te dwie wypowiedzi znajdują się w dość wyraźnej opozycji. Pierwsza broni
tajemnicy przed tymi, którzy, odkrywając ją i poznając, są skłonni ją banalizować albo odrzucić jako nieracjonalną. Druga broni przed hermetyzmem
i próbą przekonywania nas, że nie jesteśmy na tyle pokorni, by zachwycić
się czymś nie do końca poznanym i zrozumiałym. Te dwa różne światy
jednak się spotkały w zjawisku niezwykłym, które odsłania i określa dwa
różne punkty widzenia: przekonuje do cierpliwości w odkrywaniu piękna
i jednocześnie pozwala je opisać słowami, wyrażającymi racjonalizm człowieka Zachodu60. Miejscem spotkania jest ta rzeczywistość religijno-społeczna, którą nazywamy judaizmem aleksandryjskim. Jej ukonstytuowanie
się w świecie przyniesie wiele owoców także na polu bogatej literatury,
w tym w jej najcenniejszym wymiarze, jakim stanie się Septuaginta.
58

59

60

Warto przytoczyć w tym miejscu wypowiedź Rabbiego Szymona ben
Johaja: „Po trzykroć Izrael ostrzegany był, by nie powracał do Egiptu i po
trzykroć tego nie usłuchał. Za trzecim razem nieposłuszeństwo pociągnęło
za sobą straszliwą karę: zagładę zhellenizowanego judaizmu w Aleksandrii
i Egipcie”, cyt. za: Mélèze–Modrzejewski, Żydzi nad Nilem, 7n.
Wszystkie cytaty pochodzą z pracy Sergio Quinzio, Hebrajskie korzenie
nowożytności (Kraków 2005), 213n.
Por. Siwek, Honor sprawiedliwego i wstyd bezbożnego, 11n.
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Profil geopolityczny i socjologiczny żydowskiej
diaspory aleksandryjskiej jako przyczynek
do rozumienia zjawiska judaizmu hellenistycznego
S t re s zc zen ie
Mianem judaizmu hellenistycznego określane jest zjawisko, w którym dostrzec
można związki, jakie istniały między tradycją religijną Żydów a elementami kultury
greckiej. Aż do czasów Imperium Rzymskiego, a dalej do podbojów muzułmańskich
prowadzonych w rejonie Morza Śródziemnego, centrami kulturowymi i religijnymi
judaizmu hellenistycznego była Aleksandria oraz inne wspólnoty Żydów zorganizowane w ramach diaspory w całym Egipcie. Analiza licznych dokumentów tej epoki
każe sądzić, że była to dobrze zorganizowana wspólnota oparta na prawie i wypracowanych zasadach i stylu życia. Dokumentacja papirologiczna i epigraficzna tych
czasów wskazuje ponadto na dość ścisłą współpracę ekonomiczną i społeczną między
wspólnotą żydowską a lokalnymi społecznościami będącymi pod zwierzchnictwem
Ptolemeuszy. Da się także zauważyć, że w ramach tej koegzystencji kwitła współpraca
między władzami a lokalnymi liderami wspólnot żydowskich.
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Słowa kluczowe: diaspora, epigrafika, geopolityka, socjologia, judaizm aleksandryjski (judaizm hellenistyczny)

Geopolitical and Sociological Profile of the Jewish
Alexandrian Diaspora as a Contribution to the
Understanding of the Phenomenon of Hellenistic Judaism
S umm ar y
Hellenistic Judaism is a phenomenon in which one can see the relationships that
existed between the religious tradition of Jews and the elements of Greek culture. Until
the times of the Roman Empire and further the Muslim conquests carried out in the
Mediterranean, the cultural and religious centres of Hellenistic Judaism were Alexandria and other Jewish communities organised as part of the Diaspora throughout
Egypt. The analysis of numerous documents of this era makes one think that it was
a well-organised community based on law, certain developed principles and lifestyle.
The papyrological and epigraphic documentation of these times also points to fairly
close economic and social cooperation between the Jewish community and local com-
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munities under the Ptolemaic leadership. It is also noticeable that within this coexistence, the cooperation between the authorities and the local leaders of Jewish communities flourished.

Keywords: diaspora, epigraphy, geopolitics, sociology, Alexandrian Judaism
(Hellenistic Judaism)
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Etyka życia a społeczny kontekst okoliczności.
Wybrane elementy koncepcji
José Ortegi y Gasseta
Jarosław Charchuła SJ
Akademia Ignatianum w Krakowie
Kraków

1. Wstęp
Życie i etyka jako formy bycia i działania, stanowią intymną osnowę,
w której manifestuje się nasza ludzka egzystencja. Nasza „okoliczność”
(circustancia)1, która utrudnia lub umożliwia nasz rozwój i jest wiernym
odzwierciedleniem ograniczenia naszej rzeczywistości. Etyka, jako etos
lub system reakcji moralnych, to nie jedynie filozoficzna refleksja nad moralnością czy też zestaw idealnych norm, ale postawa życiowa, głęboko
zakorzeniona w naszym życiu, jego składowa część, której podstawową misją jest oświecać i prowadzić nas w codziennym działaniu po to, by
w każdej chwili wiedzieć, czym się kierować.
Celem podjętych w artykule analiz jest uzasadnienie tezy, że podstawowe założenia w koncepcji Ortegi, dotyczące moralności i życia, są ściśle
powiązane z napięciem między tym, co indywidualne, a tym, co wspólne,
w którym funkcjonuje jednostka. Dobrze oddają to używane często przez
hiszpańskiego myśliciela określenia takie jak „radykalna rzeczywistość”
(realidad radical) oraz „życie jako zadanie” (vida como quehacer)2. Oba
1

2

Używane przez José Ortegę y Gasseta określenie circustancia stanowi ważny
element jego koncepcji społecznej. Najbliższe temu wyrażeniu słowo w języku polskim to „okoliczność”. W celu pełniejszego zobrazowania założeń
hiszpańskiego myśliciela w tekście kilkakrotnie zostaną umieszczone oprócz
polskich odpowiedników także słowa w języku hiszpańskim.
José Ortega y Gasset, ¿Qué es filosofía?, w: tenże, Obras completas, t. 7
(Madrid: Revista de Occidente, 1964), 423.
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te pojęcia – „moralność” i „życie” – narażone są przy tym na różnorodne
i zróżnicowane koleje losu każdego człowieka, który zmuszony jest dostosowywać swoje przyzwyczajenia i zachowania do „okoliczności” po to, by
móc przetrwać i móc osiągnąć pełnię swojego życiowego projektu i powołania. Z życia ujętego jako „zadanie” oraz „działanie” wynika jego etyczność lub moralność, rozumiane nie tyle jako forma, ile treść, wpływające na
nasze zachowanie i przebieg naszego istnienia.
Etyka rozumiana w kategoriach przewodnika i wsparcia stanowi – zdaniem Ortegi – w naszych obecnych okolicznościach głębokiego
oszołomienia i radykalnego zakłopotania – istotny temat naszych czasów.
W efekcie obserwujemy drastyczne i przyspieszone zmiany we wszystkich
dziedzinach naszego życia. Przyzwyczajamy się do życia bez fundamentów, do osiedlenia się w przygodności, uznając zaledwie małe przestrzenie
współistnienia z minimalnym kompromisami, niezbędnymi do dalszego
znoszenia siebie, i porzucając wszelkie ślady doskonałości3. W obliczu
ogromnego rozprzestrzeniania się nowych i coraz bardziej efektywnych
mediów i sieci społecznościowych, które pomnażają i przybliżają nam wiadomości i umożliwiają współistnienie na niespodziewanych poziomach,
które wymazują granice i relatywizują w pewien sposób czas, widzimy
odrodzenie indywidualizmów coraz bardzie radykalnych w swoich formach. Podejmowanie decyzji – z którego wynika nasz etyczno-moralny
wymiar – staje się coraz bardziej złożone i ryzykowne w świecie umocowanym w pewnym „relatywizmie” i na ciągłym rozdrożu.
To właśnie stanowi cel i dążenie całego systemu etycznego Ortegi,
który objawia się na wielu płaszczyznach i punktach widzenia, w większości przypadków skomplikowanych i o wciąż rosnącej złożoności, podobnie
jak sama rzeczywistość ludzkiego życia, którą opisuje. Jeśli do tej złożoności dodamy jakże istotną trudność interpretacji Ortegi: „Nie ma zatem
wielkiej szansy na to, że dzieło takie jak moje, choć o niewielkiej wartości, bardzo złożone, pełne tajemnic, aluzji i odniesień, bardzo splecione
z całym przebiegiem życia, znalazłoby dobrego ducha, który tak naprawdę
starałby się je zrozumieć”4.
W poszczególnych częściach prezentowanych rozważań przedstawione będą najważniejsze elementy koncepcji etyczno-moralnej Ortegi
3

4

Tenże, Dehumanizacja sztuki i inne eseje, tłum. Piotr Niklewicz (Warszawa:
Wydawnictwo Czytelnik, 1980), 58.
„No hay, pues, grandes probabilidades de que una obra como la mia que,
aunque de escaso valor, es muy compleja, muy llena de secretos, alusiones
y elisiones, muy entretejida con toda una trayectoria vital, encuentre el animo generoso que se afane, de verdad, en entenderla”; José Ortega y Gasset,
Obras completas, t. 5 (Madrid: Revista de Occidente, 1964), 92.
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w odniesieniu do całości jego systemy filozoficznego. Ukazane zostanie
odniesienie do życia rozumianego jako „radykalna rzeczywistość” i podjęta będzie próbę jego wyjaśnienia. Dalej odniesiemy się do pojęć etyki i moralności. Ich rozumienie jest istotne ze względu na pełne ukazanie istotnego
elementu całej koncepcji, jakim jest etos, co będzie stanowić treść kolejnej
części naszych rozważań.

2. Życie jako „radykalna rzeczywistość”
Odkrycie życia jako „radykalnej rzeczywistości”, pierwotnej i podstawowej kwestii wszystkiego, czym jesteśmy lub co się nam przydarza,
stanowi istotny element całej filozofii Ortegi5. To właśnie na niej opiera
i nią podsumowuje swoją teoretyczną konstrukcję, przezwyciężając przy
tym idealizm i realizm, które starały się nadać odpowiednio ideom lub rzeczom stały i wieczny charakter. Choć warto podkreślić, że to założenie
w koncepcji Ortegi ma szczególny charakter i jest specyficznie rozumiane,
o czym mogą świadczyć słowa hiszpańskiego myśliciela: „Potwierdzamy,
że osiągnęliśmy wyższy poziom duchowy, ponieważ jeśli spojrzymy na
nasze stopy, na nasz punkt wyjścia, »życie«, odkrywamy, że w nim są
zachowane, połączone ze sobą i przezwyciężone starożytność i nowoczesność. Jesteśmy na wyższym poziomie – na naszym poziomie – jesteśmy
na czasie”6. Przezwyciężanie nowoczesności i idealizmu oraz radykalna
reforma filozofii przez reformę idei „bycia” stanowią wielkie intelektualne zadanie, istotną misję historyczną naszej epoki, w jego opinii pracę,
„w jaką jest zaangażowanych od dłuższego czasu wielu ludzi w Europie”7.
Dla Ortegi życie jest radykalnym sposobem bycia, wszystko inne
znajduje się w nim, jest w nim zawarte jako jego szczegół i jest z nim związane8. Życie ludzkie jest pierwotną rzeczywistością, nieprzenoszalną, daleką od wszelkiej abstrakcji i – jak każde nowe odkrycie – wymaga nowych
formuł lub kategorii definiowania z dala od dawnej koncepcji „kosmicznego
5

6

7

8

Tenże, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, tłum. Piotr Niklewiecz, Henryk
Woźniakowski (Warszawa: PWN, 1982), 380.
„Confirmamos que hemos llegado a un nivel espiritual mas alto porque si
miramos a nuestros pies, a nuestro punto de partida, el »vivir«, hallamos que
en el estan conservadas, integradas una con otra y superadas la antiguedad
y la modernidad. Estamos a un nivel mas alto – estamos a nuestro nivel –
estamos a la altura de los tiempos”, tenże, Obras completas, t. 8 (Madrid:
Revista de Occidente, 1965), 348.
„En que estamos metidos desde hace mucho tiempo unos cuantos hombres
de Europa”; tamże, 335.
Tamże, 345.
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bytu”, z której wychodzili starożytni, i od koncepcji subiektywnego bytu,
od której wychodzą współcześni. Życie jest tym, czym „jesteśmy” i „co
robimy”, dlatego też stanowi coś, co jest najbliższe każdemu człowiekowi9.
Życie jest tym, co robimy i tym, co się nam przydarza — począwszy
od tego, o czym myślimy czy marzymy, co nas wzrusza, aż po konkretne
działania – jednostkowe czy wspólne10. Zharmonizowaniem tego, co uniwersalne i jednostkowe, jedność i różnorodność, tego, co historyczne lub
płynące z trwałym i niezmiennym w „naszym życiu”11.
Po pierwsze, życie w swojej podstawie i istocie polega na poznaniu
i zrozumieniu siebie, w dostrzeżeniu siebie i dostrzeżeniu tego, co nas otacza, na bycie przejrzystym dla siebie – żyjemy tu i teraz. Po drugie, wszelkie życie oznacza współistnienie z okolicznością; życie nie zostało nam
ofiarowane – a raczej jest na nas zrzucane czy też my zostajemy w nie
wrzuceni – ale to, co zostało nam dane, życie, to problem, który musimy
rozwiązać sami. Po trzecie, nasze życie to wyłącznie nasze bycie. Jesteśmy tym, czym ono jest i niczym więcej, ale to bycie nie jest zdeterminowane, z góry ustalone – musimy sami o nim zadecydować, zdecydować, co
będziemy robić. W końcu też, życie oznacza odnalezienie siebie w świecie,
tu i teraz, oznacza działanie, zajmowanie się czymś w jakimś celu, jest to
rzeczywistość niezwykle złożona, dynamiczna, nieustannie „w ruchu”12.
Życie to w końcu wolność, antycypacja przyszłości, zajęcie się tym, jak
sobie z nią poradzić. Nasze obecne „działanie” wywodzi się i pojawia
w procesie pewnego „po to, by”, tego, co jest powszechnie nazywane celem. Jak pisze Ortega, „owo »po to, by«, w związku z którym robię to
teraz i w ten sposób żyję i jestem tym, czym postanowiłem być, ponieważ
uwierzyłem, że ta pośród otaczających mnie możliwości zajęcia się czymś
w moim życiu byłaby najlepsza”13.
Zdaniem Ortegi „życie” oznacza przede wszystkim odnalezienie siebie w świecie, znalezienie siebie żyjącego i działającego w świecie rzeczy.
Ja i moja okoliczność jesteśmy skonkretyzowani na „działaniu” i na „tym,
co się mi przydarza”, co stanowi definicję życia według hiszpańskiego myśliciela: „To, co robimy i co się nam przydarza”14. Ale owo „odnalezienie
się w życiu” zakłada komunikację ze światem w konkretnym i świadomym
9
10
11
12
13

14

Tamże, 353.
Tamże, 579.
Tamże, 365.
Tamże, 367.
„Ese para en vista de lo cual hago ahora esto y en este hacer vivo y soy lo
que he decidido yo porque entre las posibilidades que ante mi tema he creido
que ocupar asi mi vida seria lo mejor”; tamże, 335.
Tamże.
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„tu i teraz”. Życie jest zatem odkryciem – zdarzeniem – i oznacza brak
satysfakcji jedynie ze zrozumienia tego, kim się jest. W swojej podstawie i istocie polega ono na poznaniu i zrozumieniu siebie, poznaniu siebie
i tego, co nas otacza; byciu transparentnym dla siebie15. Żyć to odnaleźć
siebie w świecie, współistnieć z okolicznościami. Życie to jednak nie tylko coś dynamicznego i okazjonalnego, w opozycji do statycznej i ponadczasowej koncepcji bytu, ale „skomplikowana dżungla”, w ciągłej
transformacji i wielokrotności w czasie a zarazem spójna we wszystkich
jego przejawach dzięki funkcji zrozumienia tego, że łączy wszystko ze sobą
i z nami w mocnej, esencjalnej strukturze16.
Życie jest nam dane, ale nie określone, raczej stanowi problem do rozwiązania, coś, co musimy zrobić i co zostanie ustanowione na całe życie
w naszym „zadaniu” w zakresie oferowanych nam możliwości, między
którymi musimy wybierać. Ta potrzeba opowiedzenia się za obowiązkiem
wyboru takiej możliwości, która najlepiej odpowiada naszym potrzebom
po to, by dążyć do osiągnięcia celu zgodnego z naszym powołaniem, stanowi – zdaniem Ortegi – podstawę naszej etyki i jest posłuszna imperatywnemu, niecierpliwemu i pierwotnemu impulsowi, którego doświadcza
każda osoba, pragnąc pokonać podstawowe potrzeby i nędzę swojej „nowej
rzeczywistości”17. Z  drugiej strony oznacza ona konieczną stanowczość
tego, że wiemy, czym się kierujemy w zakresie zakorzenionym w dynamice
przygodności. Istota ludzka, niczym rozbitek w bezdennym morzu, którego
brzegi niewyraźnie widnieją za mglistym horyzontem społecznie pożądanych zachowań, potrzebuje kotwicy pewności, której poszukuje w trakcie
swojej egzystencji, którą podtrzymuje niczym ciężar lub smutek w najbardziej bezwzględnej i okrutnej samotności. W każdym momencie naszego
życia – podkreśla Ortega – musimy zdecydować, co zamierzamy zrobić,
czym będziemy w następnej chwili, a ta odpowiedzialność wywołuje niepokój i stanowi ciężar18.
Według hiszpańskiego myśliciela życie nie oznacza jedynie wachlarza możliwości, ale także pole ograniczeń, które zapuszcza swoje korzenie
w przygodnym, ograniczonym charakterze naszego istnienia. W szczególności odnosimy się do okoliczności jako do wszystkiego, co nas otacza i do
tego, co napotykamy; sytuacja, to znaczy „tu i teraz”, która nas umiejsca15

16
17
18

Tenże, Wokół Galileusza, tłum. Ewa Burska (Warszawa: Wydawnictwo
Spacja, 1993), 111.
Tenże, Obras completas, t. 1 (Madrid: Revista de Occidente, 1963), 749.
Tenże, Lo que más falta hace hoy, w: tenże, Obras completas, t. 5, 238.
Eugeniusz Górski, Człowiek w filozofii Unamuna i Ortegi y Gasseta, w: Człowiek we współczesnej myśli hiszpańskiej, red. Eugeniusz Górski (Kraków:
Wydawnictwo Literackie, 1982), 63-65.
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wia w świecie rzeczy; powołanie lub „wezwanie”, które kieruje nasze życie
ku przyszłości i zawsze nadaje priorytet naszym wyborom; nasz własny
projekt przewidujący nasze działania i przyszłe zadania; nasze zadanie jako
ostateczny cel19.

3. Etyka, moralność i etos
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Ortega pisze w jednym ze swoich esejów, że „ludzkie życie jest dziwną rzeczywistością, rzeczywistością radykalną, ponieważ do niego musimy
odnieść wszystko inne i którego najbardziej trywialną nutą, ale zarazem
najważniejszą, jest to, że człowiek nie ma innego wyjścia, jak tylko robić
coś, by utrzymać się przy życiu”20. Życie jest darem i zadaniem, jest zajęciem i zanim człowiek podejmie działanie, musi podjąć ryzyko i zdecydować, co zamierza zrobić, wybrać między jednym działaniem a drugim
i tylko na podstawie tego wyboru może żyć. Do życia jako radykalnej rzeczywistości musimy odnieść wszystkie inne realia, a wśród nich tę najpotężniejszą i podstawową, jaką jest nasza codzienna praca. W innym miejscu
stwierdza również, że „życie nie przestaje być zbiorem wydarzeń i zdarzeń,
które można by rzec, że je krok po kroku zapełniają”21.
Nasze działanie, jak pisze Ortega, w każdym momencie stanowi
ciągły i nieprzerwany proces podejmowania decyzji, pozycjonowanie lub
wybór, do którego zmuszają nas niezliczone możliwości oferowane przez
nasze „ja” i naszą „okoliczność”. Ten wybór w codzienności naszego działania ma określony cel, który jest częścią ważnego projektu, do którego
się zobowiązaliśmy. To przyszłość motywuje nasze codzienne czynności
w taki sposób, że zadania determinują moralność naszego życia, stanowiąc
podstawę, z którą związane są różne istotne projekty każdej osoby, dające
19

20

21

Choć zdarzają się w literaturze przedmiotu, także nieco odmienne interpretacje poglądów Ortegi, które wśród najistotniejszych elementów jego
koncepcji podkreślają przede wszystkim, po pierwsze wiedzę o sobie, po
drugie „okoliczności” oraz „wolność” jako decydujący atrybut w odniesieniu
do związku między metafizyką a teorią rzeczywistości radykalnej i etycznej; por. Jesus Maria Diaz Alvarez, Cuestión de libertad. Etica y filosofia
politica; w: Guia Comares de Ortega y Gasset, red. Zamora Bonilla Jose
(Granada: Ed. Comares, 2013), 256.
„La vida humana es una realidad extrańa, realidad radical, porque a ella
tenemos que referir todas las demas, y cuya nota mas trivial, pero a la vez
la mas importante, es que el hombre no tiene otro remedio que estar haciendo algo para sostenerse en la existencia”; José Ortega y Gasset, Obras
completas, t. 6 (Madrid: Revista de Occidente, 1964), 47.
„Vida no deja de ser el conjunto de actos y sucesos que la van, por asi decirlo,
amueblando”; tamże, t. 8, 353.
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podstawę do tego, co potwierdzamy bez najmniejszej wątpliwości, że etos
jest nie tylko zakorzeniony w życiu, ale jest to etos życia.
Określenia etyki i moralności są splecione ze sobą w koncepcji Ortegi, chociaż obie są w relacji do „rzeczywistości” tego, co Ortega postuluje
jako etos, „słowo o zbyt akademickim charakterze, ale należy je zastosować, ponieważ z jednej strony nie jest łatwo go zastąpić a z drugiej odnosi
się ono do kwestii, w których każdego dnia będziemy zmuszeni rozmawiać
więcej”22. Istotne jest również dla naszych rozważań to, co pisze hiszpański
myśliciel w kontekście relacji między etosem, moralnością a etyką. Stwierdza on mianowicie, że „przez etos rozumiem po prostu system reakcji
moralnych, które pojawiają się w spontaniczności każdej jednostki, klasy,
wspólnoty, epoki. Etos nie jest etyką ani posiadaną przez nas moralnością.
Etyka reprezentuje ideologiczne uzasadnienie moralności, a ostatecznie jest
nauką. Moralność składa się z zestawu idealnych norm, które możemy zaakceptować za pomocą naszego umysłu, ale których często nie przestrzegamy. W mniejszym lub większym stopniu moralność jest zawsze utopią.
Natomiast etos byłby moralnością autentyczną, skuteczną i spontaniczną,
który faktycznie informuje każde życie”23.
Jak można zauważyć, Ortega wyraźnie odcina się od wszelkich idealistycznych, utopijnych, etycznych lub moralnych stanowisk czy możliwości24. Można powiedzieć, że dla Ortegi etos jest jak wnętrze domu, w którym się żyje, to są podstawowe aspekty życia człowieka, twarda ziemia,
fundament praktyki, korzeń, z którego wyrastają wszystkie ludzkie działania, a co więcej, jest to źródło życia, pochodzenie i koniec naszego postępowania, które wpasowuje się w nas jako nasza „druga natura”, uwzględniając jednostkową specyfikę każdego człowieka. Moralność odnosi się
bezpośrednio do ludzkich zachowań – ich norm, kodów i katalogów – etyka
natomiast byłaby refleksją filozoficzną nad nimi, która zagłębia się w jej
22

23

24

„Vocablo demasiado academico, pero que urge inculcar en el uso banal,
porque, de una parte, no es facil sustituirlo, y de otra, se refiere a cuestiones
sobre las que cada dia sera forzoso hablar mas”; tamże, t. 2 (Madrid: Revista
de Occidente, 1963), 616.
„Entiendo por ethos, sencillamente, el sistema de reacciones morales que
actuan en la espontaneidad de cada individuo, clase, pueblo, epoca. El ethos
no es la etica ni la moral que poseemos. La etica representa la justificación
ideológica de una moral, y es, a la postre, una ciencia. La moral consiste en
el conjunto de las normas ideales que tal vez aceptamos con la mente, pero
que a menudo no cumplimos. Mas o menos, la moral es siempre una utopia.
El ethos, por el contrario, vendria a ser como la moral autentica, efectiva
y espontanea que de hecho informa cada vida” ”; tamże.
Maria Zambrano, Escritos sobre Ortega (Madrid: Editorial Trotta, 2006),
123.
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działanie i próbuje zdefiniować jej kategorie25. Ortega apeluje do człowieka
jako takiego i jego formy życia, do sposobu bycia każdej osoby, aby odnieść
się do etyki, moralności i etosu każdej jednostki, klasy, społeczności lub
epoki. Jest to postulat wynikający w znacznej mierze z faktu, że hiszpański
myśliciel precyzuje, iż moralność – rozumiana jako etos osoby – staje się
konkretna, jednak nie w zakresie abstrakcyjnych decyzji ale przede wszystkim powołania każdej jednostki.
Ortega nie jest zwolennikiem intelektualnych „etykiet” i „terminów”,
źródeł jego koncepcji należy szukać w potrzebie każdego człowieka, jaką
jest jego codzienne działanie po to, by utrzymać się przy życiu. Chodzi
o to, że ciągłe podejmowanie decyzji, aby odpowiednio reagować na liczne bodźce, które przedstawia nam rzeczywistość, stanowi coś, co musimy
odnieść do życia jako radykalnej rzeczywistości, ponieważ to „zadanie”
jest rdzeniem, który sprawia, że nasze „życie” jest możliwe. Uzasadnione
jest wówczas stwierdzenie, że jeśli indywidualne życie ludzkie oznacza
działanie i to przede wszystkim wolne działanie, to wiele kategorii, które
je opisują to jednocześnie pojęcia moralne: przeznaczenie, powołanie czy
projekt, jak również autentyczność i ponowna „absorpcja okoliczności”26.
Można więc stwierdzić, że Ortega zrezygnował z dogmatycznych
postaw racjonalizmu i dokonał podobnej transformacji z wymiarem moralnym, co spowodowało, że etyka i moralność nie przestają być sposobami bycia ludzkiego życia jako jego wymiary, aspekty czy perspektywy tej
samej i jedynej radykalnej rzeczywistości. W związku z tym uzasadnione
wydaje się określanie etyki, moralności czy etosu Ortegi jako etyki, moralności lub etosu „witalnego”27.
Warto na koniec tej części rozważań podkreślić, że, zdaniem Ortegi,
rzeczywistość moralna obdarzona jest wielorakością i zmiennością, mimo
że konstytuuje się w pełni ludzkiej rzeczywistości i wpisuje nieubłaganie
w radykalnej strukturze człowieka. Z tego wynika problem „prawdziwej”
i „skutecznej” moralności, absolutnie konkretny w każdym z warunków,
w jakich istnieje moralna rzeczywistość człowieka. Zdaniem hiszpańskiego
myśliciela owa moralna rzeczywistość człowieka jest nie tylko rzeczywistością (etyczną strukturą), ale jest historyczną rzeczywistością społeczną
25

26

27

Barbara Kazimierczak, Koncepcja rozumu w hiszpańskiej refleksji filozoficznej końca XIX i pierwszej połowie XX wieku (Olsztyn: Wydawnictwo
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2013), 161.
José Ortega y Gasset, Po co wracamy do filozofii? tłum. Ewa Burska, Magdalena Iwińska, Anna Jacewicz (Warszawa: Wydawnictwo Spacja, 1992),
139.
Kazimierczak, Koncepcja rozumu w hiszpańskiej refleksji filozoficznej końca
XIX i pierwszej połowie XX wieku, 175 nn.

Wybrane elementy koncepcji José Ortegi y Gasseta
(częścią społeczeństwa), a w konsekwencji jej moralne działanie jest określone w każdej konkretnej sytuacji, w której żyje on swoim życiem. Istotne
jest jednak to, że – zdaniem naszego autora – pozorny relatywizm zasadniczo obejmuje nachylenie ku uniwersalności. Moralność, która nie opiera
się testowi uniwersalności, jak stwierdza Ortega, jest radykalnie osłabiona
w swojej podstawie. Pozorny relatywizm jest tylko rozwojem możliwości,
które są nieświadome w samej istocie ludzkiej. Co więcej, prawda objawia
się człowiekowi w wielu aspektach i perspektywach, jak różne błyski tego
samego kalejdoskopu, na które mamy własny punkt widzenia. Prawda nie
zależy jednak od naszych subiektywnych warunków ani nie może być identyfikowana z tożsamością danej grupy, rasy czy religii.

4. Źródło i pochodzenie etosu
Życie – jak stwierdza Ortega – jest „tym, co robimy”, czyli aktywnością „ja” w jego okoliczności oraz „tym, co się nam przydarza”, czyli
coś biernego, przygodnego, niezabezpieczonego z góry, otwartego na nieznane projekty. Przypadkowość i niewystarczalność są więc istotnymi wymiarami „istnienia” ludzkiego życia, ciągłego stawania się i narażania na
zakończenie w każdej chwili i, jak stwierdza Ortega, niewystarczalność nie
oznacza „braku bytu” ale nowy sposób bycia rzeczywistości (rodzaj esencji lub spójności). Ortega nie definiuje niewystarczalności ludzkiego życia
nawet pośrednio jako bytu w ujęciu jego „braku”, ale jako istotę, której realizacją „bycia” jest życie w połączeniu z innymi28. Między „ja” i „okolicznością” istnieje współzależność, która sprawia, że obie stanowią dla siebie
nierozerwalną dwoistość29. To jedna z przyczyn niewystarczalności bytu,
o której mówi Ortega. Rzeczy, to znaczy to, co nas otacza, nie są niezależne
od siebie nawzajem i od człowieka. Dla Ortegi bowiem nie ma podmiotu
bez świata ani świata bez podmiotu. Obie te kwestie są jednoznaczne i nierozłączne, koegzystują w nierozerwalnym, wzajemnie zależnym związku.
Dlatego każda próba myślenia o świecie poza „ja” (realizm) lub wyobrażania sobie „ja”, które rozpuszcza się w świecie jako takim i przekształca go
w treść świadomości (idealizm), jest rażącym błędem perspektywy, który
fałszuje rzeczywistość już na samym początku30. Nieuzasadnione jest jednak twierdzenie, że koncepcja Ortegi osadzona jest przede wszystkim na
założeniu przygodności w kontekście ograniczeń ludzkiego życia. Wydaje
28

29
30

Julian Marias, Historia de la Filosofia (Madrid: Editorial Alianza, 2017),
413.
Tamże, 407.
Tamże, 403.
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się, że jest wprost przeciwnie, akcent położony jest na szukanie pełni, choć
w okolicznościach, które nie są wolne od licznych braków i niedostatków.
Wcześniej wskazywaliśmy, że Ortega definiuje sposób bycia jednostki ludzkiego życia jako istoty, która wydaje nam się niewystarczająca
a przypadkowość jest bezpośrednio związana z obecnością i czasowością,
dwiema innymi kategoriami życia, równie pierwotnymi. Rzeczy są czymś,
co nam się przydarza i dlatego są życiem, ale są zarazem przygodami, jak
coś, co nam się „przytrafia” (contingit). Ale przygodność jest zarazem sposobem bycia samego życia w jego integralności, podstawową metafizyczną
cechą rzeczywistości. Wynalazczy charakter naszego „ja” i przypadkowość naszych konkretnych okoliczności w skrócie stanowią nasze życie.
Wśród wielu założeń, które składają się na system Ortegi, trzy są
szczególnie ważne w kontekście analizowanego tu tematu, które należy
podkreślić, aby mocniej wybrzmiały: po pierwsze, życie jednostki jako
radykalna rzeczywistość; po drugie, życie jako okoliczności i zdarzenia;
po trzecie niewystarczalność ludzkiej rzeczywistości jako sposobu bycia.
Te trzy założenia stanowią jednocześnie źródło etosu31. Luka pozostawiona
w naszej osobie jest sposobem na „bycie” bez wystarczalności. Ta potrzeba,
która wypływa z naszych najgłębszych pokładów „ja”, jest wezwaniem,
które powoduje, że szukamy i tęsknimy za naszą pełnią, naszą doskonałością, naszym pragnieniem pełności, pragnieniem, aby stać się tym, o co
nasze powołanie nas prosi czy czego wręcz żąda32. I nie powinniśmy być
tymi, jak pisze Ortega, którzy stawiają przeszkody w dążeniu do naszych
aspiracji, tym zajmą się okoliczności. Jednakże niewystarczalność, która
jako taka jest oznaką skończoności, jest także dążeniem do tego, by nie
mieć żadnych ograniczeń. Jeśli okoliczności implikują ograniczenie, które
pobudza w naszym „byciu” pragnienie nieograniczonego, to otwartość na
nieznane jest realizacją tego zadania, które zmusza nas do szukania pełni33.
W trakcie prowadzonych rozważań odnosiliśmy się do życia ludzkiego pod względem zadania, które należy wykonać, i podejmowania decyzji
(co zrobić). To, co robimy w każdej chwili, decyzje podejmowane przez nas
wśród różnorodności przedstawianych nam opcji zależą od jednostkowego
etosu. Powstaje jednak w tym kontekście pytanie, skąd ta potrzeba, w jej
dwóch znaczeniach „zadania” i „decyzji”, pochodzi. Ważnym jej źródłem,
jak stwierdza Ortega, jest „konieczność rozeznawania” pośród bardzo różnorodnych możliwości, które są nam przedstawione, aby zdecydować, które
31

32

33

Antonio Rodriguez Huescar, Perspectiva y verdad (Madrid: Alianza Editorial, 1985), 265-267.
Eugeniusz Górski, José Ortega y Gasset i kryzys ideologii hiszpańskiej
(Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982), 74.
Tamże, 66.
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z nich są bardziej dostosowane do naszego projektu i powołania. W trakcie
realizacji „zadania” i podejmowania „decyzji” pojawiają się jednak trudności i przeszkody, które nie mają swojego źródła w rzeczach, ale stanowią element „bycia” jednostki. Te obawy przed właściwym wyborem, jak
stwierdza hiszpański myśliciel, są zrodzone z naszej niewystarczalności,
jako ontologiczny wymiar naszej skończoności i ograniczeń34. Radykalny
niepokój, którego doświadczamy, jak stwierdza Ortega, jest autentycznym
tłumaczeniem nie mniej radykalnego, niezadowolenia człowieka. Niepokój
i niezadowolenie, przekładają się z kolei się na ciągłe poszukiwanie dojrzałości i pełni. Podsumowując, można więc stwierdzić, że człowiek jest
odwiecznym „zadaniem”, aby być czymś więcej. Życie, jak powtarza to
wielokrotnie Ortega, jest to ciągłe „zadanie” mające na celu rozwinięcie
naszego „powołania”. Kiedy spotykamy się z różnymi okolicznościami,
musimy mieć projekt, co zamierzamy zrobić, czym będziemy w następnej
chwili. W tym sensie jest to przewidywanie i wybieranie przyszłości.
Człowiek jest całością, która działa w każdej chwili, rozwijając swoje możliwości, zakotwiczone w okolicznościach, których nie wybiera, ale
które są mu narzucone i które musi przyswoić i spróbować przezwyciężyć, by ocalić siebie i uratować je w pragnieniu kontynuowania życia. Istnieje ogólne i wspólne powołanie dla wszystkich ludzi. Każdy człowiek
w efekcie czuje się powołany do szczęścia, które jest określone w mniej
lub bardziej unikalnym profilu jego etosu. Szczęście, jak pisze Ortega, to
życie poświęcone „działaniom”, do których każdy człowiek ma wyjątkowe
powołanie35. Nie ma życia bez powołania, jak stwierdza hiszpański myśliciel: „Powołanie pochodzi z żywotnego źródła i z niego się rodzi jego
projekt, który w każdym momencie jest naszym życiem. Każdy człowiek,
wśród swoich różnych możliwych istot, zawsze znajduje takie, które jest
jego własną istotą. To… powołanie”36. Jest ono tym, co musimy zrobić, nie
leży jednak w pełni w naszych rękach, pojawia się przed nami jako propozycja. Dlatego właśnie, zdaniem Ortegi, każde ludzkie życie ma misję, jako
świadomość, która stanowi warunek autentycznego bytu, do którego każdy
człowiek jest powołany. Jest ono zatem konstytutywnym składnikiem ludzkiej kondycji.
Życie to działanie, jak pisze Ortega, które wiedzie do przodu. Żyje
się tym, co nadejdzie, ponieważ życie polega nieubłaganie na podejmo34
35
36

Tamże, 70.
José Ortega y Gasset, Obras completas, t. 6, 273.
„La vocación procede del resorte vital y de ella nace, a su vez, el proyecto de
sf mismo que en todo instante es nuestra vida. Cada hombre, entre sus varios
seres posibles, encuentra siempre uno que es su propio ser. Es...la vocación”;
tamże, 483.
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waniu decyzji i robieniu czegoś, co ma konsekwencje na przyszłość37. Nie
ma życia w abstrakcji, ale życie oznacza nieuchronne zmuszanie do realizacji projektu istnienia, jakim jest każdy z nas. Ten projekt, na który się
składa „ja”, nie jest pomysłem ani planem wymyślonym przez człowieka
czy dobrowolnie wybranym. Poprzedza, w sensie niezależności, wszelkie
idee, jakie tworzy jego inteligencja, wszystkie decyzje jego woli. Co więcej, jak stwierdza hiszpański myśliciel, zwykle nie mamy z tego nic poza
niejasnym obrazem i przeświadczeniem o konieczności jego odkrywania.
Jednak to jest nasza autentyczna istota, to nasze przeznaczenie. Nasza wola
jest wolna, by realizować projekt witalny, którym tak naprawdę jesteśmy,
ale nie możemy go poprawić, zmienić, zrezygnować z niego lub go zastąpić38. Ludzkie życie jest walką człowieka z jego indywidualnym przeznaczeniem, z uwzględnieniem jednak także odniesienia do innych jednostek,
które także realizują swoje odkrywane powołanie39. Warto w tym miejscu
podkreślić to, że dla Ortegi, wszystko, co intelektualne i wolitywne, jest
drugorzędne, to już sprowokowana reakcja dla naszej radykalnej istoty.
Jeśli bowiem ludzki intelekt działa, to już rozwiązuje problemy związane
z jego osobistym przeznaczeniem40. Warto także podkreślić to, na co zwraca uwagę w swoich rozważaniach Ortega, że kiedy myślimy, że wszystkie
nasze „zadania” są zrealizowane, kiedy czujemy się samowystarczalni, to
wtedy przychodzą kryzysy, zarówno osobiste, jak i społeczne.
***
Zgodnie z założeniami koncepcji Ortegi, życie ludzkie jest „radykalną
rzeczywistością”, które w kontekście okoliczności nadaje sens wszystkiemu, co się dzieje. Życie i moralność, jako sposoby „bycia” i „działania”,
37
38
39
40

Tamże, t. 5, 120.
Tamże, 124.
Tamże, 129.
Ortega w swoich rozważaniach podaje ciekawy przykład, aby lepiej zobrazować złożoność omawianego zagadnienia. Pisze mianowicie, że człowiek,
którego entelechia miała być złodziejem, powinien nim być, nawet jeśli
jego idee moralne są mu przeciwne. Zdaniem Ortegi, człowiek, który boi
się być złodziejem i przez cnotliwy wysiłek woli, udało mu się nim nie być,
zafałszowuje swoje życie. Oczywiście bycie złodziejem nie jest formą autentycznego „bycia” ale jest to „powołanie” w etycznym sensie wyrażenia.
Jasne jest jednak, że bycie złodziejem nie odpowiada na żadną potrzebę
społeczną ani na żadną formę ludzkości. Jak pisze Ortega, nie może być
żadnych perwersyjnych powołań, ponieważ niepojęty jest przypadek lub
społeczna konieczność, która domaga się usunięcia skutków negatywnych
lub destrukcyjnych a zatem niemoralnych (130).
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stanowią osobistą osnowę, na której opiera się ludzkie życie, jako podstawa
ontologiczna. Całe ludzkie życie, jako „zadanie bytu” w realizacji, które
czuje się zobowiązane do podejmowania decyzji spośród wielu możliwości
oferowanych przez codzienne zjawiska, ma wymiar konstytucyjnie etyczny. Z pojęcia życia jako zadania wywodzi się natomiast jego etyka i moralność oraz jego etos.
Warto podkreślić, że etyka w ujęciu Ortegi to nie tylko struktura,
wymiar, któremu nikt nie zaprzecza ale jest to również postawa, sposób
bycia i zachowania umożliwiający przedłużenie życia, by móc współistnieć
w pewnych okolicznościach, których nie wybraliśmy. Ułatwia również wykonanie „zadania” w dążeniu do szczęścia, które wyznacza jednostkowe powołanie. Ta konieczność realizacji „zadania”, ten ciągły proces decyzyjny,
jak podkreśla Ortega, jest spójny z naszą przypadkowością i ograniczeniem
naszego bytu. Przejawia się on w potrzebie człowieka, który, uważając się
za skończonego i niedoskonałego, aspiruje do poszukiwania doskonałości
i pełni. Jeśli jest coś, co przekształca ludzkie „zadanie” w autentyczny projekt życia, to jest to właśnie powołanie. Owe cele, kierunki i zadania muszą
być zaplanowane i wykonywane przez nas w kontekście wolności, która jest
jednocześnie otwartym horyzontem i perspektywą, która ogranicza.
Dobrym podsumowaniem naszych rozważań i jednocześnie trafną
syntezą poglądów Ortegi mogą być słowa, które odnajdujemy w jednym
z artykułów poświęconych hiszpańskiemu myślicielowi: „Ortega y Gasset
bez wątpienia czerpał inspiracje z filozoficznego doświadczenia, poszukując w nim prawdy, lecz jednocześnie poza to doświadczenie wykroczył,
formułując autorski projekt filozofii witalnej, w którym kategoria życia stanowiła rzeczywistość radykalną i bezwzględną zarówno w znaczeniu epistemologicznym, jak i metafizycznym. Gasset dostrzegał bowiem potrzebę
przezwyciężenia paradygmatu nowożytnej filozofii, opartego na hegemonii
czystego, matematycznego rozumu, który, nie mogąc unieruchomić życia i poddać go analizie, w rezultacie odwrócił się od niego, przyjmując
jako zasadę, że wiedza o tym, co dynamiczne i zmienne (doxa), była gorsza i mniej wartościowa od wiedzy o tym, co stałe i wieczne (episteme)”41.
W tym sensie Ortega opowiada się za „otwartą moralnością”, zakorzenioną w życiu i w imperatywach poszukiwania szczęścia jako uniwersalnego
ludzkiego pragnienia, zdolnego do przezwyciężenia jakiegokolwiek etycznego relatywizmu.

41

Dorota Leszczyna, „Projekt Filozofii witalnej w ujęciu José Ortegi y Gasseta”, Roczniki Filozoficzne LVII, nr 1 (2009): 153.
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Etyka życia a społeczny kontekst okoliczności.
Wybrane elementy koncepcji José Ortegi y Gasseta
S t re s zc zen ie
W koncepcji José Ortegi y Gasseta życie i etyka jako formy „bycia” i „działania”,
stanowią intymną osnowę, w której manifestuje się ludzka egzystencja. Etyka jako
etos lub „system reakcji moralnych” to nie jedynie filozoficzna refleksja nad moralnością czy też „zestaw idealnych norm”, ale postawa życiowa, której podstawową misją
jest prowadzić jednostkę w codziennym działaniu, poprzedzonym decyzją realizacji
indywidualnego „powołania”. Celem podjętych w artykule analiz jest uzasadnienie
tezy, że podstawowe założenia w koncepcji Ortegi, dotyczące moralności i życia, są
ściśle powiązane z napięciem między tym, co indywidualne, a tym, co wspólne, w którym funkcjonuje jednostka.

Słowa kluczowe: etyka, etos, życie jako „radykalna rzeczywistość”, okoliczność,
etyczny relatywizm
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Ethics of Life versus Circumstantial Context;
Selected Elements of the Concept of José Ortega y Gasset
S umm ar y
In the concept of José Ortega y Gasset life and ethics as forms of “being” and
“acting” constitute an intimate matrix in which human existence manifests itself. Ethics, as ethos, or “a system of moral reactions” is not only a philosophical reflection on
mortality, or “a set of moral standards”, but also a stance on life whose primary mission
is to guide individuals in their daily activities, following the decision on fulfilling the
individual “calling”. The aim of the analysis undertaken in this article is the justification of the thesis that the basic principles of the Ortega y Gasset’s concept, concerning
morality and life and, are closely connected with the tension between what is private,
and what is shared, in which an individual functions.

Keywords: Ethics, ethos, life as “radical reality”, circumstance, ethical relativism
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W drugiej dekadzie XXI w. aktualność bioetyki nie słabnie. Kwestie
bioetyczne są stale obecne podczas debat publicznych, politycznych, prawnych. W świecie akademickim, co najmniej od 50 lat, problematyką bios
zajmują się nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki społeczne, medyczne i nauki
o zdrowiu, nauki rolnicze, inżynieryjne i techniczne. Przede wszystkim
jednak bioetyka znalazła się w centrum zainteresowania nauk humanistycznych i teologicznych: etyki filozoficznej oraz teologii moralnej. W prezentowanym artykule zostanie podjęta próba przedwstępnej identyfikacji
i klasyfikacji statusu epistemologicznego bioteologii, rozumianej jako t e o log ia mor al n a ż ycia biolog icz nego. Autorzy zamierzają uzasadnić
potrzebę nowego namysłu teologicznego nad szeroko ujmowanymi fenomenami życia.
W kwestiach epistemologicznych teolog zdaje sobie sprawę, że punktem wiążącym uprawianej przez niego teologii jest nauczanie Magisterium.
Jest on świadomy spoczywającego na nim obowiązku uzgodnienia własnych dociekań naukowych z wykładnią Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. W teologii należy jednak odróżnić misję n aucz a n ia od przestrzeni
ba d a ń n au kow ych. Te ostatnie obejmują cały wachlarz znaczeń i problemów związanych z praktycznym wymiarem teologicznego dyskursu.
Skoro teologia stawia sobie za zadanie opis i teologiczną refleksję na temat
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relacji istniejących między Bogiem a stworzeniem, to kwestie ekologiczne
nie mogą pozostawać na marginesie jej zainteresowań.
Do niedawna teologowie skupiali uwagę na kwestiach medycznych,
odnoszących się zasadniczo do powstania, trwania i końca ludzkiego życia. Podobnie było ze stanowiskiem Magisterium ecclesiae do czasów Jana
Pawła II. Jako pierwszy papież zainteresował się bioetyką. Dokonał wnikliwych analiz biomedycznych, przedstawił wiele ważnych uściśleń i normatywnych rozstrzygnięć. Dopiero jednak za sprawą papieża Franciszka
zagadnienia biomedyczne zostały umieszczone w szerszej perspektywie
bioekologicznej. Jego pontyfikat a przede wszystkim mieszane uczucia towarzyszące recepcji jego encykliki Laudato Sì (2015)1 ujawniły niejednorodny poziom świadomości ekologicznej w Kościele. Za sprawą Franciszka
problematyka bioekologiczna stała się signum temporis, wyzwaniem a zarazem wezwaniem dla badań teologicznych.
Tymczasem w środowiskach niekonfesyjnych, począwszy od lat 70.
ubiegłego wieku, obserwuje się rosnące zainteresowanie ekologią. Dojrzewająca w społeczeństwach bogatej Północy i biednego Południa
świadomość ekologiczna przyczyniła się do poszerzenia stanu wiedzy na
temat zagrożeń wywołanych nieodpowiedzialnym użytkowaniem zasobów
Ziemi. Zwracał na to uwagę „ojciec” współczesnej bioetyki – Va n Re n s sela e r Pot t e r (1911-2001). W jego zamyśle bioetyka miała być globalna
i obejmować swoją refleksją nie tylko człowieka, populację, lecz także biosferę. To właśnie idea bioet yk i global nej, zaproponowana przez amerykańskiego onkologa, skłoniła autorów do zajęcia się statusem epistemologicznym bioteologii.
Van Rensselaer Potter był absolwentem chemii na Uniwersytecie Wisconsin-Madison, doktorat uzyskał w 1938 r. Należał do zespołu naukowo-badawczego Biokemiska Institutet w Sztokholmie (1938-1939). Od 1947 r.
piastował stanowisko profesora onkologii w McArdle Laboratory for Cancer Research Uniwersytetu Wisconsin-Madison. Był jednym z prekursorów amerykańskiej onkologii, pionierem badań nad chemioterapią skojarzoną (combination chemotherapy) – obecnie jedną z kluczowych terapii
onkologicznych. Wraz z Konradem Elvehjem (1901-1962) opracował urządzenie wykorzystywane z powodzeniem do badań cyklów metabolicznych
zachodzących w komórce, znane jako homogenizator Pottera–Elvehjema.
Przyczynił się do wyjaśnienia procesu transformacji zdrowych komórek
somatycznych w komórki nowotworowe. Był członkiem prestiżowych towarzystw naukowych. Przewodniczył Amerykańskiemu Towarzystwu
Biologii Komórki (American Society for Cell Biology) oraz Amerykańskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Badań nad Rakiem (American Association for
1

Franciszek, Encyklika „Laudato Sì” (Watykan 2015) (dalej: LS).
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Cancer Research)2. Dorobek naukowy Pottera obejmuje ponad 350 artykułów z dziedziny onkologii i biochemii. W latach 60. ubiegłego wieku rozpoczął działalność naukowo-filozoficzną, w wyniku której zrodziły się jego
przemyślenia, dotyczące etycznych kwestii pojawiających się wraz z rozwojem nauk bioeksperymentalnych. Ich owocem było zaproponowanie przez
Pottera w 1971 r. nowej dziedziny naukowej – bioetyki3. Wprawdzie samo
pojęcie „bioetyka” pojawiło się już wcześniej za sprawą protestanckiego
teologa Fr it z a Ja h r a (1895-1953)4, to jednak dopiero Potter wyznaczył jej
zakres przedmiotowy oraz zaproponował adekwatne instrumentarium epistemologiczne. Co ciekawe, w polskiej literaturze bioetycznej w niewielkim
stopniu znana jest Potterowa koncepcja bioetyki. Programowe publikacje
amerykańskiego onkologa (Bioethics. Bridge to the future oraz Global Bioethics. Building on the Leopold Legacy)5 nie zostały jeszcze przetłumaczone na język polski. Poza nielicznymi wyjątkami, trudno spotkać wzmianki
na temat bioetyki Pottera. W konsekwencji, rozumienie jej jako dziedziny
mającej „dwa płuca” – bioetykę medyczną i bioetykę ekologiczną – również
nie przebija się do dyskursu bioetycznego prowadzonego w Polsce.

1. Założenia wstępne
Pytanie o st at u s e pist e molog icz ny biot e olog i i jest zarazem
pytaniem o episteme samej teologii. Choć nie stanowi ona nauki epistemologicznie i metodologicznie homogenicznej, to jednak w całości, zakorzeniona i utrwalona w objawieniu i żywej Tradycji, jest podporządkowana
Magisterium Kościoła6. To ono określa zgodność refleksji teologicznej z objawieniem a także ma głos rozstrzygający w sprawach merytorycznych7.
Z tego też względu teologia, chociaż metodologicznie i epistemologicznie
niejednorodna, jest „jednolita i zwarta od strony psychologicznej, treścio2

3

4

5

6

7

James E. Trosko, Henry C. Pitot, „In Memoriam. Professor Emeritus Van
Rensselaer Potter II (1911-2001)”, Cancer Research 63, nr 7 (2003): 1724.
James E. Trosko, „Van Rensselaer Potter A Measure of the Man, Scientist,
Scholar”, Studia Bobolanum, nr 4 (2003): 81-82.
Amir Muzur, Iva Rincic, „Fritz Jahr (1895-1953): a life story of the »inventor«
of bioethics and a tentative reconstruction of the chronology of the discovery
of his work”, Jahr – European Journal of Bioethics 2, nr 4 (2011): 385-394.
Van Rensselaer Potter, Bioethics. Bridge to the future (New Jersey: Engelwood Cliffs, Prentice-hall, 1971); tenże, Global Bioethics. Building on the
Leopold Legacy (Michigan: Michigan State University Press, 1988).
Franciszek, Konstytucja Apostolska „Veritatis gaudium” (Watykan 2017),
nr 4d.
Andrzej Bronk, Stanisław Majdański, „Teologia – próba metodologicznoepistemologicznej charakterystyki”, Nauka, nr 2 (2006): 84-85, 102.
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wej i przedmiotowej”8. Od innych dziedzin i dyscyplin naukowych odróżnia ją ambicja poznawcza, wykraczająca poza przedmioty, cele i metody
każdej innej nauki. „Operując maksymalistycznym (centrystycznym) ideałem wiedzy typu episteme, w swoich roszczeniach poznawczych zmierza
ku prawdzie wieczystej, wolnej od wszelkich kategorialnych (czasowych,
przygodnych) uwarunkowań”9.
Teologowie przyznają, że w naukach teologicznych istnieje wiele nieostrych granic (zakresów) historycznych i systematycznych10. W zasadzie
dopiero od II Soboru Watykańskiego obserwowalny jest postępujący proces
dopuszczania do głosu teologów świeckich, zaś sama refleksja teologiczna
przekracza przedsoborowe linie demarkacyjne wyznaczone przez teologię dogmatycznej i moralną11. Obecne starania teologów – podejmujących
działalność naukową w ramach dyscyplin zarezerwowanych do niedawna
dla nauk ścisłych i przyrodniczych – cieszą się poparciem Magisterium.
Nie bez powodu teologią, w szerokim sensie, można nazwać badanie każdej
dziedziny wiedzy, prowadzonej w świetle objawienia i uprawianej przez
osobę wierzącą12. A  zatem nauki teologiczne sensu largo, w swoim celu
i metodzie, z różnym „natężeniem”, odwołują się do objawienia. Ze względu na sposób ich podejścia do rzeczywistości kategorialnej i transcendentalnej, dokonano klasyfikacji dyscyplin teologicznych na systematyczne,
historyczne, teoretyczne (nakierowane na poznanie) i praktyczne (skupione
na regulacji ludzkich zachowań)13.
W przypadku teologii moralnej brakuje jednoznacznej opinii na temat jej afiliacji teologicznej. Łączy ona bowiem w sobie zagadnienia poruszane przez teologię systematyczną i praktyczną. Używane przez nią
instrumentarium badawcze należy zasadniczo do arsenału metod stricte
teologicznych. Jednakże w sytuacjach, gdy teologowie dokonują interpretacji rzeczywistości kategorialnej, odwołują się „do metody filozoficznej, historycznej, psychologicznej czy filologicznej”14. Co ciekawe, teologia przez
wieki korzystała z doświadczeń filozofii a następnie nauk ścisłych, przez
8

9

10

11

12
13
14

Stanisław Kamiński, „Metoda w teologii”, w Wincenty Granat, Dogmatyka
katolicka. Tom wstępny (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1965), 153.
Bronk, Majdański, „Teologia – próba metodologiczno-epistemologicznej
charakterystyki”, 86.
Celestyn Napiórkowski, Jak uprawiać teologię (Wrocław: Wydawnictwo
Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM, 1994), 17.
Bronk, Majdański, „Teologia – próba metodologiczno-epistemologicznej
charakterystyki”, 92.
Tamże, 90, 103.
Tamże, 93.
Tamże, 97.
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które ostatecznie została wyparta ze świata science. Nie oznacza to jednak, że utraciła swą witalność. Obecne wysiłki wielu teologów, jak również
przedstawicieli nauk ścisłych i przyrodniczych, sympatyzujących ze stanowiskiem Magisterium, dowodzą, że teologia nie zaprzepaściła zdolności
aplikowania wypracowanych przez siebie wniosków badawczych w domenę innych dziedzin naukowych15. Można nawet zaryzykować stwierdzenie,
że teologia – zwłaszcza teologia moralna – pozostając wierna objawieniu,
Tradycji i nauczaniu Magisterium ecclesiae, cechuje się otwartością na dialog z naukami zajmującymi się problematyką bios.

2. Etyka, bioetyka, teologia moralna – odrębne punkty wyjścia
Etyka jako dyscyplina filozoficzna odwołuje się przede wszystkim do
racjonalności i eksperiencji. Natomiast w doktrynach teologicznomoralnych istotną rolę odgrywa motywacja o charakterze religijnym. „Etyka bowiem nie jest jedyną teorią moralności o normatywnym charakterze. Taki
charakter mają też wszelkiego rodzaju teologie moralne (teologii też jest
wiele). Etyka, jako dyscyplina filozoficzna – to znów wyraźnie podkreślona
cecha etyki – różni się jednak źródłami poznania. Dla etyka są nimi jedynie rozum i doświadczenie, natomiast teolog będzie się powoływał przede
wszystkim na właściwy dla danej teologii rodzaj objawienia, a dopiero
wtórnie na rozum i doświadczenie”16.
15
16

Tamże, 99.
Barbara Chyrowicz, „Etyka jako filozoficzny namysł nad moralnością”,
w Etyka zawodu psychologa, red. Jerzy Brzeziński i in. (Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2017), 28. Teologia moralna odwołuje się do dwóch
źródeł, uzasadniających formułowane przez siebie normy. Są nimi źródła
kognitywne (źródła pierwotne) oraz źródła konstytutywne (źródła wtórne).
Do źródeł kognitywnych zalicza się Pismo Święte, Tradycję oraz nauczanie
Magisterium. Wspomina o tym soborowa Konstytucja o Objawieniu Bożym:
„Teologia święta opiera się, jako na trwałym fundamencie, na pisanym
słowie Bożym łącznie z Tradycją świętą. (…) Pisma zaś święte zawierają
słowo Boże, a ponieważ są natchnione, są one naprawdę słowem Bożym.
(…) Tymże słowem Pisma św. żywi się również korzystnie i święcie się
przez nie rozwija posługa słowa, czyli kaznodziejstwo, katecheza i wszelkie nauczanie chrześcijańskie”; zob. Sobór Watykański II, Konstytucja
Dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei Verbum” (Watykan 1966), nr 24.
Natomiast źródłami konstytutywnymi są prawo naturalne, rozum ludzki,
psychologia, antropologia, historia i inne nauki pomocne do zrozumienia
kontekstu egzystencjalnego człowieka żyjącego w świecie; zob. Seweryn
Rosik, Wezwania i wybory moralne. Refleksje teologicznomoralne, (Lublin:
Redakcja Wydawnictw KUL, 1992), 100-101.
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Analiza procesu uzasadniania norm w etyce oraz w teologii moralnej wskazuje, że obie dziedziny zajmujące się moralnością przyjmują odmienne założenia w punkcie wyjścia. Et yce właściwy jest kierunek od
faktu moralnego do formułowania etosu, określany jako model „od do ł u
do gór y ”. Te olog ia mor al n a stosuje natomiast model „od gór y do
do ł u”, wychodząc od etosu ku uszczegółowionym normom moralnym17.
Jednocześnie w samym sposobie argumentowania etyka skłania się ku podejściu kon sek we ncjal ist ycz ne mu , podczas gdy teologia moralna jest
ze swojej istoty de ont olog icz n a .
Dla Van Rensselaera Pottera bioetyczny etos jest punktem, do którego
prowadzi długa droga. Jej początkiem są fakty biologiczne, rejestrowane
i analizowane przez nauki przyrodnicze. Sam Potter prowadził badania
nad etiologią i akceleracją nowotworów, a później nad ludzkim genomem.
Obserwacja rozwoju komórek rakowych zwierząt i ludzi, dowiedzenie
szkodliwego wpływu czynników kancerogennych na organizm żywy,
opracowanie, oparte na biologicznych mechanizmach sprzężeń zwrotnych,
optymalnych warunków życia – wszystko to skłoniło amerykańskiego onkologa do podjęcia pogłębionej refleksji nad dobrocią i słusznością ludzkich
działań wobec ekosystemów.
Inny punkt wyjścia w kwestiach bioetycznych prezentuje Magisterium. Opiera ono swoją argumentację na micie stworzenia. Człowiek jako
chciany i stworzony przez Boga, ma w sobie przyrodzoną godność i zdolność do rozpoznania tego, co dobre (syndereza) i słuszne (synejdeza). Z tego
względu Nauczycielski Urząd Kościoła stara się ocenić zastaną rzeczywistość w świetle paradygmatów teonomicznych. Teologiczną refleksję bioetyczną, rozumianą w praktyce jako bioetyka medyczna, zainicjował Jan
Paweł II. W jego przekonaniu „zjawiskiem szczególnie ważnym [dzisiaj]
jest ożywienie refleksji etycznej wokół życia: powstanie i coraz szerszy rozwój bioetyki sprzyja refleksji i dialogowi – między wierzącymi i niewierzącymi, a także między wyznawcami różnych religii – o podstawowych problemach etycznych związanych z ludzkim życiem”18. Pe r son al ist ycz n a
bioet yk a Ja n a Pawła II ukierunkowana była zasadniczo na ochronę
ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Jej dopełnieniem stała
się zorientowana na oíkos ekolog ia i nt eg r al n a zaproponowana przez
papieża Franciszka.

17

18

Barbara Chyrowicz, „Etyka stosowana: teoria w praktyce”, w Etyka zawodu
psychologa, 41-61.
Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae” (Watykan 1995), nr 27.
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3. Wspólne dążenia
Bioetyka globalna Van Rensselaera Pottera, a także bioetyka personalistyczna Jana Pawła II i Franciszkowa ekologia integralna zwracają uwagę
na konieczność dostrzeżenia moralnych problemów w świecie. Czynią to
jednak w odmienny sposób.
W rozumieniu Magisterium ecclesiae człowiek rodzi się obciążony
grzechem pierworodnym, którego skutki są widoczne w każdej sferze ludzkiego życia. Grzech osobisty pociąga za sobą grzech społeczny. Wpływa
nie tylko na ludzi, lecz także na całe stworzenie. Z kolei Potter przyrównuje
destrukcyjne ingerencje człowieka w biocenozy i biotopy do choroby nowotworowej. Oto bowiem system, który powinien działać spójnie i wydajnie,
na skutek anomalii obraca się przeciw sobie. Produkuje komórki letalne na
własną zgubę.
Zastanawiająca jest w tym wszystkim zbieżność Potterowej interpretacji z interpretacją Franciszka. W różnorodnych kontekstach, rozpatrywanych na płaszczyźnie konfesyjno-moralnej, etycznej czy naukowej, problem domaga się odpowiedzi. Nauki etyczne odczytują to jako bodziec do
podjęcia wewnętrznego dialogu, zmierzającego do wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie eliminowania i zapobiegania kompleksowym
problemom codzienności19. Dla teologii będzie to zachęta do promowania
wartości zakorzenionych w objawieniu, takich jak miłość, miłosierdzie, odpowiedzialność za stworzenie.
Ostatni papieże często podkreślają, że sprawa ochrony środowiska
i sytuacji człowieka w świecie powinna być priorytetem działań międzynarodowych i ponadwyznaniowych. W wypowiedziach Jana Pawła II, a jeszcze wyraźniej u Franciszka, widać prodialogiczną postawę. W encyklice
Laudato Sì nietrudno dostrzec „tryumf biblijnej interpretacji, rozeznania
teologicznego, analizy etycznej, naukowej interdyscyplinarności, duchowego kierownictwa oraz pełnej pasji gorliwości”20. Wspomniany dokument
stanowi wnikliwy opis współczesnego świata. Bazuje on na przesłankach
naukowych – empirycznych i humanistycznych – ujętych w teologiczną
strukturę papieskiego dokumentu.

19

20

Artur Filipowicz, Bioetyka. Dialog w obronie życia (Warszawa: Bobolanum,
2002), 157.
Teodore Frank Peters, „Anticipating the Renewal of the Earth: Theology and
Science in Laudato Sì”, Interference Theology 1, nr 2 (2015): 31. Tłumaczenia wszystkich cytowanych publikacji obcojęzycznych są tłumaczeniami
własnymi autorów artykułu.
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Krytyka religii, jaka przetoczyła się przez dziewiętnastowieczną Europę, nie ominęła teologii. Wysuwano wobec niej najcięższe „intelektualne
działa”. Oskarżano ją o nienaukowość, pseudowiedzę opartą na życzeniach,
zrodzoną ze strachu i niezaspokojonych potrzeb21. Gdy teologia chciała wyjaśniać i interpretować świat kategorialny – odmawiano jej prawa głosu.
Uznawano ją za „nie-naukę”. Pozostawiono jej miejsce jedynie tam, gdzie
nauki empiryczne nie znalazły jeszcze finalnych rozwiązań. W konsekwencji „zobowiązaną wartościami” teologię zastąpiono „wolnym od wartości”
religioznawstwem, któremu przyznano status naukowy.
Kościół bronił się przeciw niesłusznym zarzutom. Na I Soborze Watykańskim (1870) przedstawił sformułowaną w teologii w ie d zę w ia r y jako
wiedzę nadprzyrodzoną (sacra doctrina). Zdefiniował relacje zachodzące
między wiedzą wiary i wiedzą science. „Istnieje dwojaki porządek poznawczy, różniący się nie tylko zasadą, ale i przedmiotem: zasadą, ponieważ
w jednym z nich poznajemy za pomocą naturalnego rozumu, a w drugim
– za pomocą wiary Bożej; przedmiotem zaś, ponieważ oprócz tego, czego
może dosięgnąć naturalny rozum, podawane nam są do wierzenia tajemnice ukryte w Bogu, których nie można poznać inaczej, jak tylko dzięki
Bożemu objawieniu”22. A zatem teologia jako wiedza wiary jest w ie d z ą
n a dpr z y rod zon ą. Opiera się na transcendentnych aksjomatach (objawienie). Wiedza empiryczna nie jest w stanie ani jej podważyć, ani jej zaprzeczyć. Teologiczne zasady, w przeciwieństwie do prawideł science, mogą
być bowiem poznane dzięki światłu nadprzyrodzonej wiedzy23.
21

22

23

Fryderyk Nietzche, Ludzkie arcyludzkie, tłum. Konrad Drzewiecki (Kraków:
Wydawnictwo Vis-a-vis/Etiuda, 2010), 88.
Sobór Watykański I, „Konstytucja dogmatyczna Dei Filius o wierze katolickiej”, w Dokumenty Soborów Powszechnych (1511-1870), oprac. Arkadiusz
Baron, Henryk Pietras, t. 4 (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2004), 903.
„Nauka święta jest wiedzą. Wyjaśniając rzecz, zauważymy, że są dwa rodzaje
wiedzy: Pierwszy opiera się o zasady poznawane przyrodzonym światłem
rozumu; np. arytmetyka, geometria itp. Drugi opiera się o zasady poznane
światłem nadrzędnej wiedzy; tak to np. optyka opiera się o zasady podane
przez geometrię, a muzyka o zasady zaczerpnięte z arytmetyki; i w ten to
właśnie drugi sposób nauka święta jest wiedzą; wszak opiera się o zasady
poznane światłem nadrzędnej wiedzy, jaką jest wiedza Boga i nieba. Stąd
też, jak muzyka wierzy w zasady podane jej przez arytmetyka, tak nauka
święta wierzy w zasady objawione jej przez Boga. (...) Owszem, nauka
święta zajmuje się pojedynczymi faktami; wszelako one nie stanowią jej
głównego przedmiotu; a jeśli je omawia, to albo chce tym pokazać wzory
życia – co czyni teologia moralna – albo podnieść w oczach naszych powagę
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Dziewiętnasto- i dwudziestowieczne zapowiedzi nieuchronnego
upadku myślenia teologicznego nie potwierdziły się. Wiedza wiary ma do
odegrania ważną rolę także i dzisiaj. W momencie obserwowalnego odwrotu od uniwersalnych wartości nadal odgrywa istotną rolę w dyskursie
naukowym. Teologia wcale nie musi ustępować ze sceny ani tym bardziej
rezygnować z udziału w naukowych dyskusjach dotyczących palących problemów współczesności. Wręcz przeciwnie, może stanowić ważny głos
w debacie bioetycznej. Teolog powinien zdać sobie sprawę z potencjału,
jaki wiedza wiary może wnieść do interdyscyplinarnego dialogu w obronie
zagrożonego życia na Ziemi. W tym celu należy rozpoznać znaki czasu
i dobrze wykorzystać wielowiekowe doświadczenie sacrae doctrinae, dostosowując ją do współczesnych wyzwań.
Na rzecz teologii w konfrontacji ze światem science przemawia argument ciągłości a także spójności narracji moralnej. Konkluzywne, przekonujące rozwiązania nauk ścisłych i przyrodniczych wnoszą nową wiedzę na
temat funkcjonowania biosfery. Istnieje jednak pokusa, aby każde kolejne
odkrycie traktować jako zachętę do falsyfikacji dotychczasowego paradygmatu naukowego, a także istniejących norm moralnych. Nie tylko nauki
ścisłe i przyrodnicze, lecz także nauki społeczne, ekonomiczne, a nawet
etyczne wykazują tendencje do szukania doraźnych, efektywnych i natychmiastowych rozwiązań. Takie rozstrzygnięcia są jednak krótkookresowe
i korzystne jedynie z perspektywy jednostki. Myślenie religijne, a co za
tym idzie, myślenie teologiczne, zawiera w sobie potencjał wzmacniania
wartości długoterminowych, kształtujących i wpływających na postawę
człowieka24.

5. Weryfikacja założeń metodologicznych
Osiągnięcie nowej jakości w naukach przyrodniczych i teologicznych
zależy w dużym stopniu od twórczej konfrontacji ich metodologii, od swego rodzaju konfliktu, który nie powinien napawać strachem ani przyrodników, ani teologów. Konflikty między kulturą science i kulturą theology są
ważne, bowiem wzbogacają teologię. Formują relewantne pytania kierowane pod adresem całego spektrum interakcji i praktyk naukowych. „Gdyby
konflikty tego rodzaju nie istniały, można by sądzić, że teologia wcale nie

24

tych mężów, za których pośrednictwem doszło do nas objawienie Boże –
fundament, na którym spoczywa Pismo św., czyli nauka święta”; Tomasz
z Akwinu, Suma teologiczna. O Bogu. Część I (1,1-13), tłum. Stanisław Bełch
(Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, 1962), t. 1, z. 1, art. 2.
Michael Cavanaugh, Biotheology. A New Synthesis of Science and Religion
(Lanham, MD: University Press of America, 1996), 272.
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dotyczy naszej rzeczywistości z krwi i ciała, naszego wszechświata czasoprzestrzeni i materii. To natomiast groziłoby przekształceniem wiary
w mit, w sprawę gustu, w zupełnym przeciwstawieniu do wiary we wcielenie, stanowiące serce teologii katolickiej”25.
Papieżem, który to rozumie i interpretuje rzeczywistość kategorialną w tym właśnie kluczu, jest Franciszek. Jeszcze jako arcybiskup Buenos
Aires uważał, że teologii nie można uprawiać w oderwaniu od „tu i teraz”
zastanej sytuacji dziejowej. Ameryka Południowa, z której pochodzi, kontynent wielkich kontrastów społecznych, dobrze pokazuje, jak wielka przepaść istnieje między postulatami teologii a stanem faktycznym26. W tym
kontekście wskazania ekologii integralnej, bioetyki personalistycznej i bioetyki globalnej nabierają konkretnych kształtów.
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5.1. Scjentyzm nauk przyrodniczych
Największym zastrzeżeniem kierowanym przez teologię pod adresem
nauk ścisłych i przyrodniczych jest immanentny im scjentyzm. Narzucają one światu narrację bezdusznego postępu, pędzącego niczym pociąg
w niewiadomym kierunku. Wprawdzie nie da się zatrzymać „galopującego
pociągu”, ale można za nastawnikiem posadzić maszynistę, który będzie
w stanie nim pokierować. Dlatego postęp ludzkości potrzebuje teologii,
która potrafi wnieść metanaukowe wartości moralne, współczucie, ludzką
życzliwość27.
Gotowość do podjęcia dialogu z naukami ścisłymi i przyrodniczymi,
jaką zaproponował Franciszek, była długo wyczekiwana przez przedstawicieli świata science28. Próby takie podejmowano już wcześniej. Jedną z nich
była propozycja dialogu nauk teologicznych z naukami ścisłymi (Creative
Mutual Interaction – CMI) zaproponowana przez Roberta Russella29. Tego
rodzaju dialog, w zamierzeniu amerykańskiego fizyka, oparty na metodolo25

26

27

28

29

Dominique Lambert, Ryzykowne spotkanie teologii z nauką, tłum. Paloma
Korycińska (Kraków: Copernicus Center Press, 2018), 7.
V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Aparecida, tłum. Krzysztof Zabawa, Krzysztof Łukoszczyk (Gubin: Wydawnictwo Przystanek Jezus, 2014). W tekście stosowana jest nazwa Dokument
z Aparecidy. Nie jest on wprawdzie formalnie uznany za wypowiedź Magisterium, jednakże w niczym nie umniejsza to jego znaczenia.
Peters, „Anticipating the Renewal of the Earth: Theology and Science in
Laudato Sì”, 32.
„Nauka i religia, wnoszące różne podejścia do rzeczywistości, mogą wejść
w intensywny dialog, owocny dla obu stron”, LS, nr 62.
Robert John Russell, Cosmology from Alpha to Omega (Minneapolis, MN:
Fortress Press, 2008), 22-23.
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gicznej odrębności i niezależności obu dziedzin naukowych, służyłby lepszemu zrozumieniu badanej przez nie rzeczywistości. Podkreślano, że to,
co teologia wnosi do świata, to „język wiary i język ludzkiego współczucia
tak niezbędne w dziele odnowy naszej Planety”30.
Van Rensselaer Potter pod koniec życia niejednokrotnie wyrażał pragnienie pogłębienia wspólnej refleksji bioetycznej opartej na dialogu z Kościołem katolickim. Jak jednak zaznaczał, był to wysiłek przekraczający
jego możliwości ze względu na zaawansowany wiek. Uważał jednak za
nieodzowne rozwijanie dialogu między naukami przyrodniczymi i przekonaniami religijnymi31. Jednakże nawet tak starannie stworzone projekty
mają słabą siłę przebicia w areligijnej atmosferze obecnych społeczeństw
zachodnich. Metodologia „nauk empirycznych [została] fundamentalnie
przemieniona w metafizykę, przejście od badań ilościowych ku pewności,
że wszystko da się nimi wyrazić. To, co kiedyś było uzasadnioną metodologią stało się [dzisiaj] zwykłą ideologią”32. Problem nie leży więc w naukach ścisłych i przyrodniczych, ale w ich mniej lub bardziej subtelnych
absolutyzujących formach. Zwrócił na to uwagę Jan Paweł II, dla którego
„scjentyzm zalicza wszystko, co dotyczy pytania o sens życia, do sfery irracjonalnej lub do domeny wyobraźni. Trudno też pogodzić się ze stosunkiem
tego nurtu myślowego do innych wielkich zagadnień filozofii, które albo
całkowicie ignoruje, albo też poddaje analizie opartej na powierzchownych
analogiach, pozbawionych racjonalnych podstaw. Prowadzi to do zubożenia
ludzkiej refleksji przez usunięcie z jej zasięgu owych fundamentalnych pytań, które animal rationale od początku swego życia na Ziemi nieustannie
sobie zadawał. Uporawszy się w ten sposób z krytyką opartą na wartościowaniu etycznym, mentalność scjentystyczna zdołała wpoić wielu ludziom
pogląd, że wszystko to, co technicznie wykonalne, staje się tym samym
także dopuszczalne moralnie”33.
W wytyczonym przez Wojtyłę kierunku sytuują się spostrzeżenia
papieża Franciszka. W jego przekonaniu scjentyzm, oddziałując na chrześcijan, przybrał obecnie formę nowego g nost ycyzmu 34 . W dzisiejszych
jednak czasach, jak zauważa Franciszek, nie same postawy scjentystyczne
30

31

32

33
34

Peters, „Anticipating the Renewal of the Earth: Theology and Science in
Laudato Sì”, 35.
Van Rensselaer Potter, „Global Bioethics with Humility and Responsibility”,
Studia Bobolanum, nr 4 (2003): 100.
Michael Dodds, Unlocking Divine Action: Contemporary Science and Thomas
Aquinas (Washington DC: Catholic University Press of America, 2012), 51.
Jan Paweł II, Encyklika „Fides et Ratio” (Watykan 1998), nr 88.
Franciszek, Adhortacja Apostolska „Gaudete et Exsultate” (Watykan 2018),
nr 36.
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są problemem, lecz cała kultura tworzona według wzorców scjentystycznej
matrycy. Nowy gnostycyzm proponuje własną wizję postępu za wszelką
cenę. Pozbawia go immanentnych wartości. Sprawia, że staje się on bezduszny, a tym samym nieludzki.
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5.2. Ekskluzywizm nauk teologicznych
Propozycje teologicznych rozwiązań normatywnych odnoszących się
do zjawisk i procesów biologicznych zależą od postawy samych teologów.
„Teolog, który jest zadowolony ze swojej pełnej i zakończonej myśli, jest
miernym teologiem. Dobry teolog i filozof ma myśl otwartą, to znaczy
niepełną, zawsze otwartą na Boże maius i na prawdy nieustannie się rozwijające”35. Teologiczne prace badawcze, sfokusowane na problematykach
bioetycznych, mają szansę stać się skuteczne wówczas, gdy nastąpi kompenetracja refleksji bioetycznej z teologiczną refleksją na temat życia. Tylko takie działania doprowadzą do „uteologicznienia” bioetyki a zarazem
„ubioetycznienia” teologii. Nie należy tego stwierdzenia traktować jako zarzutu kierowanego pod adresem wiedzy wiary, jakoby nie poświęcała ona
wystarczającej uwagi zagadnieniom bios. Chodzi raczej o zmianę dotychczasowej optyki widzenia, o zintegrowanie w samej teologii nachodzących
na siebie perspektyw poznawczych: perspektywy wewnętrznej (wiara i religijne przekonania teologa) z perspektywą zewnętrzną (teolog jako obserwator i badacz). Od teologów wymaga się, aby przetłumaczyli semantykę
wiary na publicznie dostępny język zrozumiały dla przedstawicieli science.36 Oczekuje się od nich większego szacunku wobec sfery poznawczej
nauk ścisłych i przyrodniczych, a także ostrożności w formułowaniu ocen
moralnych z powoływaniem się na argument ad verecundiam.
Problemem badań bioetycznych, uprawianych przez polskich teologów moralnych, jest ich jednoaspektowość. W prowadzonych przez nich
dyskursach centralnym punktem rozważań jest człowiek. Kluczowe zagadnienia skoncentrowane są na ludzkiej godności, zwłaszcza w momentach
powstania człowieka (biogeneza), w sytuacjach jego cierpienia (bioterapia)
i śmierci (biotanatologia). Dla polskich bioetyków zazwyczaj reprezentatywne w tym względzie jest przekonanie, według którego naczelną zasadę
aksjologiczną stanowi uznanie niezbywalnej godności osoby ludzkiej. Nie
można jednak zapominać, że współczesna refleksja bioetyczna, nie tylko w Polsce, jest zdominowana przez przedstawicieli etyk niereligijnych.
W konsekwencji wizje antropologiczne są niejednorodne. Często podkreśla
35
36

Tenże, Konstytucja Apostolska „Veritatis gaudium”, nr 3.
Taki postulat kierowany pod adresem teologii wysuwa Jürgen Habermas.
Zob. Jürgen Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, tłum. Małgorzata Łukasiewicz (Kraków: Universitas, 2000), 356.
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się, że etyka jest uprzednia względem wypowiedzi Magisterium. Z  kolei
Kościół do niedawna rzadko podejmował konstruktywną polemikę z poglądami sprzecznymi z jego założeniami antropologicznymi. Niewykluczone, że tutaj właśnie tkwi główny zarzut kierowany pod adresem teologii
moralnej (moralnej wiedzy wiary), niesłusznie oskarżanej o absolutyzowanie prezentowanych przez nią rozstrzygnięć normatywnych.
Odpowiedzią na tak formułowane sugestie jest pokazanie przez teologów, że ich stanowisko nie „spadło z nieba”, ale jest konsekwencją wielowiekowej, wielostronnie weryfikowanej syntezy greckiej myśli klasycznej
i objawienia. Nie wynaleziono dotychczas lepszego i „empirycznie falsyfikowalnego” systemu, który w pełni uznawałby podniosłą rolę człowieka
w świecie. Jednakże taka postawa nie stwarza jeszcze dostatecznych warunków sprzyjających partnerskiej dyskusji w obronie życia między przedstawicielami science i nauk teologicznych. Jeszcze dzisiaj wielu teologów
jest przekonanych, że nauki empiryczne zajmują się tym, co jednostkowe.
Według nich teologię odróżnia od nauk ścisłych i przyrodniczych przedmiot, metoda i źródło poznania. Wiedza wiary partycypuje w tym poznaniu
„tylko w takim zakresie, w jakim świat jest dziełem Boga i adresatem Jego
samoudzielania się” 37.
Wyraźnie jest więc dostrzegalna tendencja, według której teologia,
szukając rozwiązań aktualnych problemów bioetycznych, chętniej kieruje się
w stronę wypróbowanych źródeł filozofii (etyka), aniżeli korzysta z doświadczeń nauk ścisłych i przyrodniczych. Czyni tak „nie dlatego, że nie dysponuje kryterium potrzebnym do oceny działań zagrażających życiu ludzkiemu
– tym jest wyraźnie sformułowana w Biblii kategoria świętości ludzkiego
życia – ale mając na względzie tak potrzebę ich zinterpretowania w świetle
danych Objawienia, jak i uzasadnienia przyjętych rozwiązań i to w sposób
wykraczający poza religijny fundament. Jedynie wtedy w pluralistycznej
rzeczywistości może bronić uniwersalnego przesłania głoszonych norm”38.

6. Przedwstępna koncepcja bioteologii
Nadszedł czas, aby w świetle dotychczasowych analiz zaproponować przedwstępną próbę syntezy bioetyki Van Rensselaera Pottera i Magisterium Kościoła. Wydaje się, że właściwą przestrzenią ich konsiliencji
mogłaby się stać bioteologia, rozumiana jako t e olog ia mor al n a ż ycia
biolog icz nego.
37

38

Karl Rahner, Herbert Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, tłum. Tadeusz
Mieszkowski, Paweł Pachciarek (Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax,
1987), 267.
Barbara Chyrowicz, „Metodologia bioetyki”, Diametros, nr 42 (2014): 9.
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6.1. Postulaty
Zadaniem, przed jakim dzisiaj staje teologia katolicka, jest wypracowanie „prawdziwej hermeneutyki ewangelicznej, aby lepiej zrozumieć życie, świat, ludzi (...) w oparciu o prawdy wiary i rozumu”39. W tym celu jest
potrzebna zmiana jej nastawienia do nauk ścisłych i przyrodniczych. Nie
chodzi tutaj o „naginanie” treści naukowych w celach apologetycznych, ani
tym bardziej o umiejscowienie science i teologii na tej samej płaszczyźnie,
zacierając lub niwelując istniejące między nimi różnice. Nie chodzi także
o budowanie zapory, blokującej oddziaływanie jednej dziedziny naukowej
na drugą. Tym, co jest istotne, to respektowanie ich wzajemnej autonomii
i epistemologicznej odrębności. Dopiero taki horyzont poznawczy umożliwi owocny dialog między wiedzą empiryczną i wiedzą wiary. Przyczyni
się do kon si l ie ncji teologii z naukami badającymi biosferę. Refleksja teologicznomoralna nie może być „odcieleśniona”. Potrzebuje świata science.
Nie można na przykład prawomocnie dyskutować nad ochroną życia poczętego, nie mając minimalnego wyobrażenia na temat różnicy istniejącej
między oocytem a komórką jajową. Podobnie nie można dokonać właściwej kwalifikacji moralnej klonowania terapeutycznego czy reprodukcyjnego człowieka bez znajomości elementarnej wiedzy, dotyczącej pierwszych
etapów rozwoju ludzkiego zarodka (kariogamia, zygota, morula, blastocysta, macierzyste komórki zarodkowe).
To prawda, że nauki ścisłe i przyrodnicze oraz nauki teologiczne dotyczą dwóch odrębnych dziedzin naukowych. Wykorzystują własne narzędzia badawcze. Wiedza science stawia pytania: Ja k działa to wszystko?
Natomiast wiedza wiary uzasadnia, d la czego działa to wszystko. Obydwie dziedziny naukowe ukształtowały własne gramatyki poznawcze. Za
ich pomocą, z właściwych sobie perspektyw, opisują analizowaną rzeczywistość. Kluczowymi elementami naukowego etosu przedstawicieli nauk
ścisłych i przyrodniczych są obiektywizm i neutralność logiczna. W pracy teologów ważne są przede wszystkim ich osobiste przekonania (wiara)
i zaangażowanie. Nauki empiryczne a także nauki teologiczne pozostają
podrzędne w stosunku do analizowanej rzeczywistości kategorialnej. Jednakże przedstawiciele science nierzadko roszczą sobie pretensje do tworzenia – opierając się na wynikach własnych badań – swego rodzaju metafizyki, ujmowanej w kategoriach teologicznych40. Aporie metodologiczne
między science i theology mają więc podłoże w ich ontologii. Oznacza to,
że teologia powinna zmienić dotychczasowe nastawienie wobec nauk ścisłych i przyrodniczych. Zamiast skupiać się na poszukiwaniu naukowego
potwierdzenia swoich teologicznych rozstrzygnięć, powinna zainicjować
39
40

Franciszek, Konstytucja Apostolska „Veritatis gaudium”, nr 3.
Cavanaugh, Biotheology. A New Synthesis of Science and Religion, xvii.
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z nimi dialog, który nie okalecza ani prawdy naukowej, ani prawdy teologicznej. Niewykluczone, że skłoniłby on teologów do zwrócenia się ku
podejściu opartemu na doświadczeniu biologicznym jako nowym punkcie
wyjścia. Tym samym skierowałby ich uwagę na poszukiwanie teologicznego opisu natury a także płynących z niego przesłanek aksjologicznych,
ukierunkowujących dobre i słuszne postępowanie człowieka.
Wyzwaniem, przed którym staje wiedza wiary, jest nie tyle obrona za
wszelką cenę „tradycyjnych wartości” w ich niezmienionym kształcie, ile
raczej zrozumienie procesów, które dawniej wyrażały te tradycyjne wartości. Obecnie domagają się one reinterpretacji w świetle aktualnej wiedzy dostarczanej przez nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki humanistyczne
i społeczne. Z pewnością rozwój tych nauk a także różnorodność proponowanych teorii i wyjaśnień przyczynią się do lepszego rozumienia analizowanej rzeczywistości na poziomie akademickim. Jednakże w świecie
pozaakademickim obserwowalne jest „pękniecie” między naukami przyrodniczymi a teologią41. Rozwiązaniu tego dylematu mogłoby służyć opracowanie nowego dyskursu teologicznego opartego na spójnej i wiarygodnej
kosmologii, a także bazującej na niej adekwatnej teorii moralności. Nowa
narracja, budowana na przesłankach nauk przyrodniczych, mogłaby także zaspokoić wciąż żywą u ludzi potrzebę sensu42. Propozycja konsiliencji
świata science i teologii musi być jednak realizowana stopniowo przez odpowiednią edukację społeczeństwa. Taki postulat nieomal idealnie wpisuje
się w Potterowy model bioetyki, który z powodzeniem można zaaplikować
do bioteologii.
6.2. Struktura i misja
Bioteologia ze względu na swój przedmiot materialny powinna znaleźć umiejscowienie w ramach teologii moralnej.
Czym można uzasadnić ten wybór? Otóż w obrębie nauk teologicznych klasyfikuje się dyscypliny bibl ijne i h ist or ycz ne (wprowadzenie
do Pisma Świętego, egzegeza Starego i Nowego Testamentu, teologia biblijna, historia Kościoła, patrologia, archeologia), dyscy pliny systemat ycz ne (wprowadzenie do teologii, teologia fundamentalna, teologia dogmatyczna, teologia moralna, teologia duchowości, teologia ekumeniczna,
teologia religii), dyscy pl i ny pr a k t ycz ne (teologia pastoralna, homiletyka, katechetyka, misjologia, liturgika, prawo kanoniczne)43.
41
42
43

Tamże, xviii-xx.
Tamże, xxi.
Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej, Zarządzenie wykonawcze do wiernej
realizacji Konstytucji Apostolskiej „Veritatis Gaudium” (Watykan 2017),
art. 55.
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Spośród wymienionych dyscyplin teologia moralna jako nauka
systematyczna odgrywa ważna rolę w chrześcijańskiej praxis. Stanowi
jednocześnie most między teologią systematyczną i praktyczną. Świadczy
o tym jej wewnętrzna struktura, zogniskowana wokół zagadnień teoretycznonormatywnych (t e olog ia mor al n a f u nd a me nt al n a) i praktycznonormatywnych (t e olog ia mor al n a szczegó łowa). Z  kolei kwestie
szczegółowych problematyk teologicznomoralnych rozpatruje się w ramach
trzech odrębnych traktatów: t e olog i i mor al nej ż ycia osobowego
(aretologia osobowa, teologia ciała, bioetyka, teologia ludzkiej płciowości,
teologia piękna), t e olog i i mor al nej ż ycia sp o łe cz nego (aretologia
społeczna, teologia małżeństwa i rodziny, katolicka nauka społeczna, teologia polityczna, teologia komunikacji, teologia praw człowieka), t e olog i i
mor al nej ż ycia rel ig ijnego (aretologia religijności, teologia kultu religijnego, teologia moralna sakramentalna, teologia modlitwy)44.
Pobieżny przegląd problematyk bioteologicznych wskazuje, że zagadnienia życia, ograniczonego głównie do życia osoby ludzkiej, są analizowane przez teologię moralną życia osobowego (teologia ciała, bioetyka,
teologia ludzkiej płciowości) a także teologię moralną życia społecznego
(teologia małżeństwa i rodziny). Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby
połączyć w jedno – „rozrzucone” w różnych traktatach moralnej wiedzy
wiary – zagadnienia odnoszące się do sfery bios. W konsekwencji, w ramach teologii moralnej szczegółowej znajdzie się miejsce dla nowej czwartej subdyscypliny – teologii moralnej życia biologicznego. W przeciwieństwie do obecnego dyskursu teologicznomoralnego na temat kluczowych
dylematów biogenezy, bioterapii i biotanatologii wyróżniałaby ją większa
interdyscyplinarność. Jej przedmiot materialny konstytuowałoby o wiele
szersze spektrum badawcze – nakreślone przez Pottera – przy zachowaniu
właściwego teologii przedmiotu formalnego, czyli teologicznego namysłu
nad sferą bios oświeconego wiarą i treściami płynącymi z objawienia.
Moralna wiedza wiary jest teologią wezwania Bożego oraz życiowej
odpowiedzi człowieka45. Stanowi naukową refleksję, podejmowaną w świetle wiary, nad jego świadomym i wolnym postępowaniem, ukierunkowanym na osiągnięcie ostatecznej wspólnoty z Bogiem46. Teologia moralna
44

45

46

Klasyfikację subdyscyplin teologicznomoralnych przyjęto za propozycją
przedstawioną przez Goffiego i Pianę w ich monumentalnym podręczniku
teologii moralnej; zob. Tullo Goffi, Giannino Piana, red., Corso di Morale,
t. 1-5 (Brescia: Editrice Queriniana, 1984-1990).
Zygmunt Perz, „Główne postulaty co do treści teologii moralnej w świetle dokumentów soborowej odnowy”, Studia Theologica Varsaviensia 6, nr 1 (1968): 32.
Konrad Glombik, „Moralna teologia”, w Encyklopedia katolicka, red.
Edward Gigilewicz i in. (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2009), 247.
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jako nauka reprezentująca model „od góry do dołu” dostarcza jednostce
doraźnych wzorców postępowania. Wydaje się jednak, że biocenozy i biotopy, w których człowiek na co dzień egzystuje, są przez nią dostrzegane
w niewielkim stopniu. Dlatego bioteologia, oparta na odgórnym modelu
uzasadnień normatywnych, powinna równolegle stosować model „od dołu
do góry”. Łączyłaby w ten sposób doświadczenia osiągnięte dotychczas
przez teologię moralną, wzbogacone konkluzywnymi rozstrzygnięciami
nauk ścisłych i przyrodniczych badających sferę bios. Aplikowałaby je jednak do dwóch odrębnych, lecz powiązanych ze sobą subdyscyplin: bioteologii medycznej i bioteologii ekologicznej. Biot e olog ia me dycz n a stanowiłaby i nt e rdyscy pl i n a r n ą dziedzinę teologiczną, mieszczącą w sobie
doświadczenie obecnie rozumianej bioet yk i (bioetyki medycznej), et yk
f i lozof icz nych (konfesyjnych i świeckich) oraz n au k bioek sp e r yme nt al nych. Analogicznie, bioteologia ekologicz na stałaby się interdyscy plinar ną dziedziną teologiczną, która swoim zakresem obejmowałaby również wyniki badań nau k biologicz nych (biochemia, biologia,
biotechnologia, ekologia, mikrobiologia, ochrona środowiska), n au k t e chn icz nych (biocybernetyka, inżynieria biomedyczna), n au k rol n icz ych
(inżynieria rolnicza, ogrodnictwo, rybactwo), n au k le śnych , wet e r yn a r y jnych , me dycz nych i n au k o z d row iu. Bioteologia wzięłaby
także na „warsztat” teologicznego namysłu efekty prac badawczych n au k
hu m a n ist ycz nych i sp o łe cz nych , dotyczących najpilniejszych bioglobalnych problemów.
Teologia moralna życia biologicznego – podobnie jak miało to miejsce
w przypadku bioetyki Van Rensselaera Pottera – byłaby dyscypliną dw ubieg u nową (bioteologia medyczna i ekologiczna). Taka struktura umożliwiłaby zachowanie jej wewnętrznej spójności i równowagi, chroniłaby ją
przed popadnięciem w skrajny antropocentryzm lub fundamentalny ekologizm. Ma to kluczowe znaczenie w formułowaniu norm teologicznomoralnych. Bioteologia byłaby „krokiem naprzód” ku uwiarygodnieniu wysiłków czynionych od zawsze przez moralną wiedzę wiary. Wymagałaby tym
samym większej niż dotychczas pokory w formułowaniu adekwatnych rozstrzygnięć normatywnych. Wyraźne rozgraniczenie metodologii i selekcji
źródeł poznania pozwoliłoby odeprzeć ewentualne zarzuty kierowane pod
adresem bioteologii o wchodzenie w kompetencje innych dziedzin i dyscyplin naukowych. Jako że nie można łatwo przejść od faktu empirycznego do
sformułowań normatywnych (błąd naturalistyczny), teologia moralna życia
biologicznego z powodzeniem mogłaby pełnić rolę mediatora między światem empirii i moralności.
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Przedwstępny projekt identyfikacji i klasyfikacji statusu epistemologicznego bioteologii wymaga dalszych badań. Nieodzowna w tym względzie jest rewizja dotychczasowego podejścia metodologicznego teologii
moralnej. Miałaby ona służyć konsiliencji wiedzy wiary i wiedzy empirycznej dotyczącej biosfery.
Naukową przestrzenią takiego konsiliencyjnego podejścia mogłaby
się stać teologia moralna życia biologicznego. Tym bardziej że przedstawiciele nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk społecznych, humanistycznych i teologicznych a także posoborowe Magisterium ecclesiae wskazują
na konieczność podjęcia dialogu w obronie zagrożonego życia na Ziemi.
Inicjatywy tego rodzaju dowodzą, że niezbędne są zmiany perspektyw oraz
postaw człowieka w stosunku do otaczającej go biosfery. Aby tak się stało, potrzeba holistycznego spojrzenia na świat kompleksowo ujmowanych
ekosystemów. Zakłada ono niezbędną współpracę przedstawicieli science,
humanities i nauk teologicznych. Ta z kolei będzie możliwa pod warunkiem
wkroczenia wszystkich zainteresowanych na drogę prawdziwego dialogu.
Dialog nie może być monologiem, wymaga otwartości, ale i szacunku dla
odmiennych punktów widzenia. Dokonuje się w ramach konfrontacji argumentów i kontrargumentów. Taka dyskursywna konfrontacja potrzebuje
jednak adekwatnego instrumentarium dialogicznego. Strona reprezentująca wiedzę wiary musi liczyć się z tym, że krytyka jej dotychczasowych
ustaleń teologicznych na temat życia może im wyjść na dobre. Może im
pomóc w uwolnieniu się od zniekształceń powstałych pod wpływem ideologii (naukowych, politycznych, społecznych, religijnych), wykorzystujących wiarę do pragmatycznych celów. Dialog prowadzony przez teologa
z założenia musi presuponować jego szacunek do pozostałych interlokutorów. Wypada też, aby on sam afirmował racjonalność wiary, mając jednak
na uwadze, by nie zamknąć jej w racjonalistycznych schematach. Z kolei
strona prezentująca wiedzę empiryczną, humanistyczną i społeczną musi
chcieć się wsłuchać w argumentację teologiczno moralną, a przynajmniej
jej nie wykluczać.
W dobie destrukcyjnych działań jednostki i populacji wobec biosfery
nieodzowna staje się kongruentna refleksja bioteologiczna. W przeciwnym
razie teologii, zajmującej się zasadniczo biogenezą, bioterapią i biotanatologią człowieka, grozi utrata epistemologicznej wiarygodności. Wszak
jej zadaniem jest tłumaczenie i rozumienie rzeczywistości kategorialnej
w świetle objawienia, a tym samym odkrywanie i nadawanie jej sensu.
Ale nie tylko. Wiedza wiary jest też teorią se n sow nego n a śla dowa n ia
C h r yst u sa . Samo zaś imitatio Christi oznacza drogę, na której wierzą-
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cy włączają się w praktyczne zaangażowanie Boga na rzecz ocalenia ludzi
i świata. Jednakże bez pełnego i dogłębnego poznania biocenoz i biotopów,
których człowiek jest nieodzownym mieszkańcem a zarazem opiekunem,
nie będzie możliwe zrozumienie viae homo viator.
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Bioteologia.
Przedwstępna identyfikacja i klasyfikacja
statusu epistemologicznego
S t re s zc zen ie
W prezentowanej publikacji podjęto próbę przedwstępnej identyfikacji i klasyfikacji statusu epistemologicznego bioteologii, rozumianej jako teologia moralna życia
biologicznego. Nieodzowna okazuje się tu rewizja dotychczasowych założeń metodologicznych teologii moralnej (moralnej wiedzy wiary). Proponowane przedsięwzięcie ma służyć określonemu celowi: zapoczątkowaniu interdyscyplinarnego dialogu
między naukami przyrodniczymi, humanistycznymi, społecznymi i teologicznymi,
zmierzającemu do konsiliencji wiedzy o sferze bios. Miałaby ona zapobiec dewastacji
zagrożonego życia na Ziemi.
Dotychczasową uwagę teologów skupiały kwestie bioetyczne odnoszące się zasadniczo do powstania (biogeneza), trwania (bioterapia) i końca ludzkiego życia (biotanatologia). Podobnie było ze stanowiskiem Magisterium ecclesiae do czasów Jana Pawła II. Dopiero jednak za sprawą papieża Franciszka zagadnienia biomedyczne zostały
umieszczone w szerszej perspektywie – bioekologicznej. Tematyce tej poświęcono
wstępną część artykułu (pkt. 1,2). Następnie wskazano na istniejącą korelację bioetyki globalnej Van Rensselaera Pottera, bioetyki personalistycznej Jana Pawła II oraz
ekologii integralnej Franciszka w rozwiązaniu globalnych problemów bioetycznych
(pkt. 3,4,5). W kluczowej części publikacji (pkt. 6) zaprezentowano autorski projekt
bioteologii.

Słowa kluczowe: bioteologia, bioetyka, teologia moralna, Franciszek, Van Rensselaer Potter
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The article attempts a preliminary identification and a classification of the epistemological status of biotheology understood as moral theology of biological life. The revision of the current methodological assumptions of moral theology (moral knowledge
of faith) is indispensable in this respect. The proposed project is to serve a specific purpose: to initiate an interdisciplinary dialogue between the natural sciences, humanities,
social and theological sciences, aiming at the consilience of knowledge about the bios
sphere. It would prevent the devastation of the endangered life on Earth. Hitherto the
theologians’ attention was focused on bioethical issues related to the origin (biogenesis), duration (biotherapy) and the end of human life (bio-thanatology). The stand of the
Ecclesiae Magisterium until the times of John Paul II was similar. However, it was only
by cause of Pope Francis that biomedical issues were placed in a broader bio-ecological
perspective. The first two parts of the article are devoted to this topic (1. Introductory
assumptions, 2. Ethics, bioethics, moral theology – different starting points). In the
following part (3. Common objectives, 4. Expectations towards theology, 5. Verification of methodological assumptions), the correlation between global bioethics of Van
Rensselaer Potter, personalistic bioethics of John Paul II and integral ecology of Pope
Francis in solving global bioethical problems was indicated. In the final part of the
publication (6. Preliminary Concept of Moral Biology), a preliminary original project
of biotheology was presented.

Keywords: biotheology, bioethics, moral theology, Francis, Van Rensselaer Potter
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Prawo do prywatności w kontekście ochrony
danych osobowych
Kinga Machowicz
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin

1. Wprowadzenie
Prawo do prywatności jest jednym z (przede wszystkim obok wolności
wypowiedzi) praw człowieka, których dynamika zmian sposobu realizacji
przybiera na sile wraz z postępem technologicznym obserwowanym w sferze komunikowania się. Obecnie prawo do prywatności nie powinno być
analizowane wyłącznie w kontekście praw człowieka, ale również w kontekście kształtowania polityki w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego.
Na tej drugiej płaszczyźnie bardzo istotnym zagadnieniem jest ochrona danych osobowych. Dlatego celem artykułu jest przedstawienie potencjalnych
skutków zmian sposobu realizacji prawa do prywatności w zakresie wybranych, zależnych od uprawnionej jednostki, aspektów efektywności ochrony
danych osobowych. Realizacji założonego celu służy dokonanie egzegezy
norm prawnych, wykorzystanie metody opisowej i krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz orzecznictwa sądowego.

2. Prawo do prywatności
Dotychczas ani prywatność, ani prawo do niej nie zostały zdefiniowane w sposób jednolity lub przynajmniej wyczerpujący. Dość często zwraca
się uwagę na to, że „jest obszar, który za Schelerem nazwać można osobą
intymną, obszar doświadczeń osoby niemożliwych do zwerbalizowania,
a tym samym zupełnie nieprzekazywalny w sposób bezpośredni. To, co
mieści się w tym obszarze, jest dla osoby jej najgłębszą, intymną prawdą
o niej samej. Treści zawarte w tym obszarze rzutują na jej sposób bycia
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i działania, ale tylko sama osoba wie, w jakim stopniu i w jaki sposób. Są
to te treści zarazem, które ze względu na swą zupełną niedostępność dla
innych wyznaczają obszar samotności człowieka. Drugi krąg stanowią te
treści, które drogą werbalizacji lub pozawerbalnej komunikacji mogą być
przekazywane innym; w stosunku do nich człowiek ustala (…) barierę dostępności poznawczej. I wreszcie istnieje trzeci krąg: treści w nim zawarte
mają charakter społeczny, są dostępne i podlegają społecznej wymianie”1.
Z kolei inne nauki, nie wchodząc zbytnio w definiowanie elementów prywatności, kładą nacisk na funkcję pełnioną w życiu człowieka: sfera prywatności ze swej istoty jest dostępna na co dzień innym ludziom. Prywatność jest dobrem osobistym, które obejmuje to wszystko, co ze względu
na uzasadnione odosobnienie się jednostki od społeczeństwa służy jej do
rozwoju fizycznej i psychicznej osobowości oraz zachowania osiągniętej
pozycji społecznej2. Istotność funkcji rozwoju człowieka jest zestawiana
z obserwacjami praktyki: „Problem rozwoju osobistego i zawodowego jest
niezwykle aktualny, o czym świadczy chociażby liczba stron internetowych (w tym przede wszystkim tzw. blogów), pozycji książkowych, czy
audiobooków poświęconych rozwojowi człowieka”3.
Dyskusje nad prawem do prywatności proponują nieco inne spojrzenie na wciąż te same zagadnienia podnoszone od lat, akcentując rolę skutków działań podejmowanych przez jednostkę uprawnioną do ochrony jej
prywatności. „Dzisiaj konieczność zapewnienia prywatności rozumie się
inaczej, utożsamiając ją z kontrolowaniem przez jednostkę tego, jakie informacje o niej samej komunikowane są innym. Chodzi zatem o osobistą
prywatność informacyjną, a nie o inne rodzaje prywatności, na przykład
ekonomiczną, gwarantowaną przedsiębiorcom. Dane na temat poszczególnych osób nie powinny być udostępniane innym bez zgody tych osób. Co
więcej, ludzie muszą mieć wpływ na to, jak wykorzystuje się informacje
na ich temat” 4. Warto też zwrócić uwagę na to, że specyficzne przejawy
prawa do prywatności są obserwowane w sektorze prywatnym w relacjach
1

2

3

4

Anna Gałdowa, Powszechność i wyjątek. Rozwój osobowości człowieka
dorosłego (Kraków: Księgarnia Akademicka, 1995), 248.
Por. Andrzej Kopff, „Ochrona sfery życia prywatnego w świetle doktryny
i orzecznictwa”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace
Prawnicze, nr 100 (1982): 37.
Klaudia Pujer, „(Samo)rozwój w życiu dorosłego człowieka w sferze osobistej i zawodowej” w Daria Becker-Pestka, Jolanta Kołodziej, Klaudia Pujer,
Rozwój osobisty i zawodowy. Wybrane problemy teorii i praktyki (Wrocław:
EXANTE, 2017), 8.
Piotr Siuda, „Prywatność w Internecie – zarys perspektywy krytycznej”,
Kultura – media – teologia, nr 20 (2015): 39.
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gospodarczych. „Realizacja prawa do prywatności w sferze obrotu gospodarczego odbywa się z pewnymi odrębnościami w porównaniu z korzystaniem ze swojej prywatności w innych sferach życia człowieka. Przede
wszystkim w obrocie gospodarczym mamy do czynienia z prywatnością
w wymiarze indywidualnym przy jednoczesnej minimalizacji realizowania
prawa do życia rodzinnego. W stosunkach pracowniczych życie rodzinne
jest zauważalne przeważnie w kontekście uprawnień związanych z rodzicielstwem. Wymianę doświadczeń »rodzinnych« należy bowiem traktować raczej jako przyczynek do rozwoju osobowości lub cech pojedynczego
człowieka niż jako przejaw życia rodzinnego. W toku niemal codziennej
współpracy nierzadko ludziom samym zdarza się informować otoczenie
o jakichś sprawach pozazawodowych, z życia rodzinnego. Umożliwia to
wymianę poglądów, doświadczeń, nieco inne niż dotychczas podejście do
określonych kwestii. Tym samym powstają warunki do rozwoju psychiki
lub osobowości jednostki”5. Rozwój osobisty jednostki wydaje się zatem
fundamentalnym składnikiem prywatności i jednocześnie elementem powtarzającym się w rozważaniach naukowców reprezentujących różne dyscypliny.

3. Dane osobowe
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych6 za dane osobowe
uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej (art. 6 ust. 1). Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo
jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne,
fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne (art. 6 ust.
2). Informacje, które bez nadzwyczajnego wysiłku, bez nieproporcjonalnie dużych nakładów dają się powiązać z określoną osobą, zwłaszcza przy
wykorzystaniu łatwo osiągalnych źródeł powszechnie dostępnych, również
zasługują na zaliczenie ich do kategorii danych osobowych7. Użycie określenia „wszelkie” w praktyce powoduje konieczność wypełniania jego treści
przez orzecznictwo sądowe i ekspertów. „Pojęcie »dane osobowe« na grun5

6

7

Kinga Machowicz, „Prawo do prywatności realizowane w sferze obrotu
gospodarczego”, w: Praktyka ochrony praw człowieka, red. Kinga Machowicz, t. I, (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012), 124.
„Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”, t.j.: Dz. U.
z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.
Zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia
19 października 2017 r., IV SA/Po 675/17, LEX nr 2414508.
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cie prawa polskiego obejmuje wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, jeśli możliwe jest określenie jej tożsamości i zidentyfikowanie. Dane
osobowe to zespół wiadomości (komunikatów) o konkretnym człowieku na
tyle zintegrowany, że pozwala na jego zindywidualizowanie. Obejmuje co
najmniej informacje niezbędne do identyfikacji (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania), jednakże do tego się nie ogranicza, bowiem mieszczą się w nim
również dalsze informacje, wzmacniające stopień identyfikacji”8. Jednocześnie na podstawie art. 6 ust. 3 informacji nie uważa się za umożliwiającą
określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów,
czasu lub działań. Ustawy nie stosuje się do osób fizycznych, które przetwarzają dane wyłącznie w celach osobistych lub domowych; do podmiotów
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie trzecim, wykorzystujących środki techniczne znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej wyłącznie do przekazywania danych. Grupa ustawowych wyłączeń
jest zatem ukłonem w stronę realiów społecznych z jednoczesnym poszanowaniem zasady gwarantowania prawom człowieka ochrony nieiluzorycznej. Państwo nie ma bowiem realnej możliwości sprawowania kontroli nad
przetwarzaniem danych wyłącznie w celach osobistych lub domowych. Nie
istnieje również społeczne oczekiwanie takiej kontroli. Dlatego ustawowe
wyłączenie jest jak najbardziej uzasadnione. Drugi typ wyłączenia można tłumaczyć zdroworozsądkowym zamiarem unikania kolizji systemów
prawnych oraz technicznym charakterem samego wyłączenia.
Poza ogólnymi wyłączeniami w ustawie znajduje się również wyłączenie przedmiotowe. Tak zwana klauzula prasowa wyłącza bowiem stosowanie ustawy w odniesieniu do działalności dziennikarskiej w rozumieniu
prawa prasowego oraz do działalności literackiej lub artystycznej, chyba
że wolność wyrażania swoich poglądów i rozpowszechniania informacji
istotnie narusza prawa i wolności osoby, której dane dotyczą9. Kluczowe
jest przy tym, że wyłączenie nie może skutkować istotnym naruszeniem
praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Z klauzuli tej wynika wyłączenie funkcji administratora danych10. Zgodnie z art. 4 prawa prasowego
odmowę udzielenia prasie informacji z powołaniem się na ochronę danych
osobowych i prawo do prywatności zaskarża się do sądu administracyjnego. Natomiast na podstawie art. 3a tego prawa oraz art. 22 ustawy z dnia
8

9

10

Zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia
8 czerwca 2017 r., II SA/Wa 1414/16, LEX nr 2337598.
Szerzej na ten temat np. Marlena Sakowska, Anna Młynarska-Sobaczewska,
„»Klauzula prasowa« z ustawy o ochronie danych osobowych jako gwarancja
wolności wypowiedzi”, Państwo i Prawo, nr 1 (2005): 66-77.
Zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia
22 marca 2007 r., II SA/Wa 1933/06, LEX nr 322811.
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6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w takich przypadkach przysługuje powództwo do sądu powszechnego11.
Wśród danych osobowych szczególną ochroną zostały objęte tzw.
dane wrażliwe. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową,
partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń
wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Wyjątki przewiduje ustęp 2: przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1, jest jednak
dopuszczalne, jeżeli:
1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie, chyba
że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych;
2. przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich
danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne
gwarancje ich ochrony;
3. przetwarzanie takich danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, gdy
osoba, której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna
do wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego
lub kuratora;
4. jest to niezbędne do wykonania statutowych zadań Kościołów
i innych związków wyznaniowych, stowarzyszeń, fundacji lub innych niezarobkowych organizacji lub instytucji o celach politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub związkowych,
pod warunkiem, że przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie
członków tych organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących
z nimi stałe kontakty w związku z ich działalnością i zapewnione
są pełne gwarancje ochrony przetwarzanych danych;
5. przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia praw przed sądem;
6. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie;
7. przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych
11

Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia
29 lipca 2004 r., OSK 693/04, LEX nr 164847.
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usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych
i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych;
8. przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości publicznej przez osobę, której dane dotyczą;
9. jest to niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w tym do
przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego; publikowanie wyników badań naukowych nie może następować w sposób
umożliwiający identyfikację osób, których dane zostały przetworzone;
10. przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego
w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

4. Udostępnianie danych osobowych jako przejaw ujawniania
informacji ze sfery prywatności
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Obecnie w praktyce można zaobserwować dwie przeciwstawne tendencje w zakresie świadomego ujawniania informacji ze sfery prywatności.
Pierwsza jest przejawiana zazwyczaj przez osoby powszechnie znane, gdy
kreują swój wizerunek. Osoby te podają do publicznej wiadomości wyselekcjonowane przez siebie informacje, przy czym przegląd haseł Wikipedii
(obejmujący artykuły o wybranych politykach, ekspertach i celebrytach)
wskazuje, że nierzadko są ujawnianie nawet daty urodzenia. Ujawnianie
danych w tych okolicznościach jest jednak procesem sterowanym przez
samych zainteresowanych. Druga tendencja dotyczy szczególnie osób
z różnych powodów (m.in. niewiedzy połączonej z nadmierną ufnością)
niedbających o zachowanie zasad cyberbezpieczeństwa. W ramach autocharakterystyki dokonywanej przede wszystkim na portalach społecznościowych są ujawniane daty urodzenia, adresy, poziom i profil wykształcenia, numery telefonów, zainteresowania czy światopoglądy lub opisy
dręczących dolegliwości zdrowotnych. Odrębną kwestią pozostaje nieświadome „rozsiewanie” własnych danych osobowych w drodze bezrefleksyjnego wyrażania zgody na przetwarzanie danych przez rozmaite podmioty
w celach marketingowych. „Polacy w 2015 r. wykazali niewielkie obawy
o cyberbezpieczeństwo przy wpisywaniu własnych danych osobowych
online, o czym świadczy 13% wskaźnik, niższy niż wynosząca średnia
arytmetyczna w Unii Europejskiej, tj. 26%. Prawdopodobnie wynika to
z mniejszej świadomości zagrożeń i niebezpieczeństw, co nie znaczy, że
są one nieobecne. Użytkownicy Internetu w Polsce to w większości ludzie
młodzi, którzy nie zdają sobie sprawy z konsekwencji przekazywania da-
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nych cyfrowych i ich dostępności”12. Na uwagę zasługuje przy tym potoczne rozdzielanie zakresów określeń „cele marketingowe” i „cele statutowe”
w trakcie udzielania zgody na przetwarzanie danych osobowych. O ile cele
marketingowe mogą spowodować moment zastanowienia, o tyle cele statutowe w rozpowszechnionym odbiorze są uważane za inne niż marketingowe. Tymczasem w rzeczywistości w przypadku niektórych organizacji
biznesowych cele statutowe przynajmniej częściowo mogą pokrywać się
z celami marketingowymi.
Podane do cudzej wiadomości dane osobowe są przetwarzane przez
inny podmiot, który uzyskał zgodę nosiciela danych. „Przetwarzanie danych osobowych – co do zasady – jest możliwe, gdy osoba której dane
te dotyczą, wyrazi na to zgodę. Zgoda ta nie musi mieć formy pisemnej,
nie może być jednak domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli
o innej treści”13. Formalnie poprawnie udzieloną zgodą jest zatem m.in.
niemal automatyczne „odklikanie” zgód w portalach czy serwisach. Brak
wyrażenia zgody często powoduje niemożliwość korzystania z usług. Jednocześnie mnogość oferowanych usług i tym samym zgód wyrażanych
na przetwarzanie danych osobowych w połączeniu z brakiem porozumienia użytkowników usług co do zakresu dalszego udostępniania danych,
staje się przyczyną tracenia kontroli nad udostępnianiem swoich danych
osobom trzecim. „Rozwój środowiska internetowego i wzrost prędkości
przepływu oraz ilości przetwarzanych danych sprawiają, że usunięcie
czy skorygowanie informacji, która już znalazła się w sieci, jest znacząco
utrudnione. Osoba umieszczająca treści w sieci nie jest w stanie kontrolować tego, co się z nimi stanie: nie może skutecznie uniemożliwić ich
zwielokrotniania, wyszukiwania czy pozycjonowania”14. Jeśli weźmie się
pod uwagę masową skalę zjawiska, to okazuje się, że właśnie ta masowość
generuje dodatkowe potencjalne zagrożenia: „Podobnie, jak się wydaje,
należałoby postrzegać Big Data – dziś sprowadzające się do przetwarzania
dużych baz danych. Jak każde nowe rozwiązanie, tak i Big Data wiąże
się z wieloma obawami i zagrożeniami. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że
obecnie Big Data nie niesie ze sobą swoistych – właściwych tylko temu
12

13

14

Jolanta Cichosz, „Społeczny wymiar problematyki bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej w cyberprzestrzeni. Analiza porównawcza”,
w: Bezpieczeństwo osób w cyberprzestrzeni, red. Justyna Trubalska, Łukasz
Wojciechowski (Lublin: WSEI, 2017), 72.
Przemysław Jatkiewicz, Ochrona danych osobowych. Teoria i praktyka
(Warszawa: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2015), 41.
Beata Baran, Katarzyna Południak-Gierz, „Perspektywa regulacji prawa do
bycia »zapomnianym« w Internecie. Zarys problematyki”, Zeszyty Naukowe
Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne, nr 2 (2017): 140.
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rozwiązaniu – zagrożeń. Przynajmniej dzisiaj brak podstaw, by takie swoiste zagrożenia wskazać. Co jest bezsporne, to fakt, że skala zagrożeń,
które co do zasady wiążą się z przetwarzaniem danych, w przypadku Big
Data jest nieporównywalnie większa. Jest to zrozumiałe, zważywszy na
rozmiar przetwarzanych danych”15.
***

174

W ramach korzystania z prawa do prywatności człowiek sam decyduje o udostępnianiu swoich danych osobowych. Kluczowym praktycznym
zagadnieniem pozostaje stopień uświadomienia sobie konsekwencji podejmowanych decyzji. Udostępnianie danych osobowych, w tym danych wrażliwych, może być zachowaniem jak najbardziej zamierzonym, obliczonym
na uzyskanie określonego efektu. Tak dzieje się chociażby w przypadku
działań podejmowanych w zakresie marketingu politycznego, gdy upragnionym efektem jest pozyskanie elektoratu. Najbardziej spektakularny
problem pojawia się jednak wtedy, gdy osoba przekonana o swoim prawie
do prywatności udostępni własne dane bez refleksji nad tym, że ryzyko
po pewnym czasie już nawet niekontrolowanego przetwarzania danych
osobowych jest ogromne. W takiej sytuacji efektywność ochrony danych
osobowych spada tak bardzo, że praktycznie zanika. Typowy schemat rozwoju wydarzeń polega na stanie wyjściowym ujawniania danych osobowych tylko w sytuacji, gdy prawo tego wymaga. Stan ten trwa stosunkowo
krótko, ponieważ udostępnianie danych rozpoczynają coraz młodsi ludzie.
Nierzadko zdarza się, że daty urodzenia swoich dzieci z dumą obwieszczają
świeżo upieczeni rodzice. Motywy tych działań (świadome decyzje lub częściej ulegnięcie pokusie zdobycia jakiegoś bonusu albo chęć pochwalenia
się) w tym kontekście nie mają znaczenia. Odwrócenie skutków udostępnienia w postaci usunięcia danych technicznie może okazać się ekstremalnie
trudne, a być może nawet niewykonalne. Tym samym niewykonalny okaże
się powrót do pożądanego poziomu ochrony danych osobowych. Dlatego
edukacja na temat praw człowieka nie powinna mieć charakteru ograniczonego informowania o tym, co człowiekowi przysługuje z racji bycia istotą
ludzką. Nieodłącznym elementem tej edukacji powinno być uświadamianie
konsekwencji różnych wariantów korzystania z praw człowieka.
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Maria Grzymisławska-Cybulska, Marcin Cybulski, „Prawo do decydowania
o zakresie i zasięgu informacji udostępnianych innym osobom na temat
swojego życia w kontekście Big Data”, Studia Prawa Publicznego, nr 4
(2014): 99.
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Prawo do prywatności w kontekście ochrony danych
osobowych
S t re s zc zen ie
Udostępnianie swoich danych osobowych, w tym danych wrażliwych, łączy się
z odkrywaniem prywatności przed potencjalnie nieograniczonym kręgiem odbiorców.
Celem artykułu jest przedstawienie potencjalnych skutków zmian sposobu realizacji prawa do prywatności w zakresie wybranych, zależnych od uprawnionej jednostki, aspektów efektywności ochrony danych osobowych. Tymi zależnymi aspektami
w praktyce okazują się decyzje podejmowane przez ludzi, którym dane osobowe są
przypisane.
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Right to Privacy in the Context of Personal Data
Protection
S umm ar y
Sharing your personal data, including sensitive data, involves revealing your privacy to a potentially unlimited public. The aim of the article is to present the potential
effects of changes in the implementation of the right to privacy within the scope of
selected, depended on the authorised entity, aspects of the effectiveness of personal
data protection. In practice, these are the decisions taken by people to whom personal
data are assigned.

Keywords: right to privacy, personal data protection
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Problematyka trudności w uczeniu się, analizowana wieloaspektowo
z uwzględnieniem nauk psychologicznych, pedagogicznych i medycznych,
staje się ważnym problemem edukacyjnym. Wciąż poszukuje się nowych
sposobów przezwyciężania trudności dzieci w uczeniu się i zapobiegania
niepowodzeniom szkolnym.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie teoretycznych aspektów
trudności w uczeniu się. Przedstawiono wybrane koncepcje trudności
w uczeniu się i w ich kontekście zagadnienie specjalnych potrzeb edukacyjnych i niepowodzeń szkolnych. Analizując wymienione pojęcia, starano
się pokazać genezę i rozwój tych pojęć, różne sposoby ich definiowania,
różnice i wzajemne powiązania. Analiza taka ma swoje implikacje dla działalności pedagogiczno-terapeutycznej.

1. Trudności w uczeniu się – ujęcie terminologiczne
Pojęcia „trudności w uczeniu się” po raz pierwszy użył lekarz, Samuel
Kirk, w 1963 r. w Chicago podczas spotkania z rodzicami dzieci przejawiających trudności w nauce i profesjonalistami z tej dziedziny. Od tego czasu
zaczęła się rozwijać nowa subdyscyplina pedagogiczna – pedagogika osób
z trudnościami w uczeniu się1.
W Polsce pierwsze artykuły na temat trudności w uczeniu się napisano w okresie międzywojennym. Były to publikacje m.in. A. Klęska,
W. Sterlinga, G. Bychowskiego. Pod koniec lat 40. XX w. R. Uzdańska
wydała biuletyn pod tytułem Trudności w nauce czytania i pisania, a S. Ba1

Iwona Dąbrowska-Jabłońska, „Trudności w uczeniu się”, w Encyklopedia
pedagogiczna XXI wieku, red. Tadeusz Pilch, t. VI, (Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2007), 816.
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ley poświęcił tej tematyce podrozdział w swoim podręczniku Psychologia
wychowawcza w zarysie2 . Wielkie zasługi w rozwoju wiedzy na ten temat
miała Halina Spionek, która przedstawiła koncepcję mikrozaburzeń rozwoju dziecka i deficytów rozwojowych oraz stworzyła teoretyczne podstawy
oddziaływań określanych terapią pedagogiczną3.
Termin „trudności w uczeniu się” Samuel Kirk odnosi do grupy dzieci, które „ujawniają zaburzenia w rozwoju języka, mowy, w opanowaniu
umiejętności czytania i komunikacji, niezbędnych w nawiązywaniu komunikacji interakcji społecznych”4.
Do definicji tej nawiązują też i współczesne ujęcia. Definicja zaproponowana w 1981 r. przez Narodowy Zjednoczony Komitet do spraw
Trudności w Uczeniu się (National Joint Committee for Learning Disabilities – NJCL) brzmi: „Trudności w uczeniu się to bardzo szeroki
termin odnoszący się do bardzo zróżnicowanej grupy zaburzeń, manifestujących się poprzez znaczące trudności w opanowaniu i stosowaniu
umiejętności słuchowych, mówienia, czytania, pisania, rozumienia oraz
umiejętności matematycznych. Zaburzenia te są pochodzenia wewnętrznego i wydają się być uwarunkowane dysfunkcjami centralnego systemu
nerwowego. Z tego też powodu mogą współwystępować z innymi rodzajami niepełnosprawności (np. defektami sensorycznymi, upośledzeniem
umysłowym, zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego), jak
również z konsekwencjami wpływów środowiska (np. różnice kulturowe, nieodpowiednie lub niewłaściwe wychowanie, czynniki psychogenne), nie są one jednak bezpośrednim następstwem działania tych warunków i wpływów”5.
W literaturze pedagogicznej termin „trudności w uczeniu się” jest
obecnie używany w dwóch znaczeniach, w szerszym rozumieniu – jako
niespecyficzne trudności w uczeniu się i węższym – jako specyficzne trudności w uczeniu się.
W rozumieniu szerszym pojęciem tym określa się „wszelkiego rodzaju trudności w uczeniu się, uwarunkowane różnorodnymi czynnikami,
włącznie z upośledzeniem umysłowym, schorzeniami neurologicznymi,

2
3

4

5

Tamże.
Halina Spionek, Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych
(Warszawa: PZWS, 1970).
Władysława Pilecka, „Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się”,
w Pedagogika specjalna, red. Władysław Dykcik (Poznań: Wydawnictwo
Naukowe UAM, 2001), 243.
Tamże.
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uszkodzeniami mózgu, uszkodzeniami narządów zmysłu i ruchu, a także
zaburzeniami emocjonalnymi”.6
W węższym ujęciu termin ten odnosi się do dzieci, które nie osiągają powodzenia w nauce „pomimo prawidłowego poziomu inteligencji,
dojrzałości w ogólnym rozwoju, przebywania we właściwym środowisku
kulturowym i odpowiednich warunków dydaktycznych dla przyswojenia
wiedzy i umiejętności szkolnych”7. Najczęściej spotykane są specyficzne
trudności w czytaniu (dysleksja), pisaniu (dysgrafia), nabywaniu umiejętności matematycznych (dyskalkulia), ale mówi się też o występowaniu
specyficznych trudności w uczeniu się muzyki, ruchu, plastyki, chemii,
biologii czy historii8.
Halina Spionek wiąże trudności w uczeniu się z występowaniem mikrouszkodzeń lub mikrozaburzeń w rozwoju dziecka. Autorka wprowadziła termin „zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka”. Odnosi się on
do wszelkich niekorzystnych odchyleń od prawidłowego organizmu i psychiki dziecka. Odchylenia te mogą mieć charakter makro- i mikrozaburzeń
i uwarunkowane są bardzo różnymi czynnikami, zarówno endogennymi
jak i egzogennymi. Analizując przyczyny trudności i niepowodzeń w nauce, Spionek wyróżnia: globalne opóźnienia rozwoju, parcjalne opóźnienia
i zakłócenia rozwoju, zaburzenia dynamiki procesów nerwowych, a także
zaburzenia życia emocjonalno-uczuciowego i osobowości dziecka9.
Wielu autorów wskazuje na złożoną i zróżnicowaną etiologię trudności w uczeniu się. Czynniki stanowiące ich podłoże, takie jak opóźnienia
intelektualne, zaburzenia emocjonalne, psychiczne, czynniki zewnętrzne
i środowiskowe, u wielu dzieci współwystępują. U niektórych dzieci przyczyny ich problemów rozwojowych pozostają nieznane.
Władysława Pilecka pisze, że w literaturze przedmiotu najczęściej
przyczyny trudności w uczeniu się ujmowane są w trzy grupy: przyczyny
genetyczne, przyczyny organiczne i biologiczne oraz przyczyny społeczne10. Zwolennicy uwarunkowań genetycznych próbują dowieść, że trudności w uczeniu się występują w kolejnych pokoleniach niektórych rodzin.
W grupie przyczyn organicznych i biologicznych wymienia się najczęściej:
minimalne dysfunkcje mózgu, zaburzenia biochemiczne oraz opóźnienia
w dojrzewaniu struktur korowych. Przyczyny społeczne wiążą się zwykle
6

7
8
9
10

Marta Bogdanowicz, „Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci –
nowa definicja i miejsce w klasyfikacjach międzynarodowych”, Psychologia
Wychowawcza, nr 1 (1996): 13.
Tamże.
Dąbrowska-Jabłońska, „Trudności w uczeniu się”, 816.
Spionek, Psychologiczna analiza trudności, 11.
Pilecka, „Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się”, 251.
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z jakością opieki i oddziaływań wychowawczych na dziecko. Władysława Pilecka wskazuje, że w literaturze polskiej szczególnie silnie akcentuje
się nieprawidłowe wychowanie w rodzinie jako podstawowe źródło pierwszych negatywnych doświadczeń dziecka, w literaturze zachodniej natomiast więcej uwagi poświęca się szkole jako środowisku sprzyjającemu
powstawaniu trudności w uczeniu się11.
Dzieci z trudnościami w uczeniu się mają wiele właściwości, które
odróżniają ich od rówieśników. Władysława Pilecka grupuje te właściwości
w następujący sposób: zaburzenia w funkcjach percepcyjnych, percepcyjno-motorycznych oraz koordynacji ruchowej; nadpobudliwość i zaburzenia
uwagi; zaburzenia pamięci i myślenia; zaburzenia rozwoju języka; braki
w umiejętnościach szkolnych; nieprawidłowości w rozwoju emocjonalnym
i społecznym – trudności adaptacyjne12.
Anna Brzezińska, charakteryzując dzieci z trudnościami w uczeniu
się, pisze, że najczęściej są to dzieci w wieku od ok. 3. do ok. 10.-12. roku
życia, a więc w okresie, w którym nadal trwa proces dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego. Autorka wskazuje, że zaburzenia i trudności w uczeniu się mogą dotyczyć: sfery ruchowej i mowy – dziecko nie
opanowało w pełni różnych umiejętności związanych z nawiązywaniem
i podtrzymywaniem kontaktów z innymi ludźmi, jest mało sprawne i mało
zaradne; sfery poznawczej – dziecko nie w pełni prawidłowo odbiera i przetwarza informacje, ma trudność ze skupieniem uwagi czy korzystaniem
z własnych doświadczeń (utrudnione przypominanie); sfery jego przeżyć
– dziecko ma trudności z wyrażaniem emocji (nadaktywność emocjonalna
bądź też reakcje emocjonalne mało zróżnicowane, również nieadekwatne
do sytuacji)13.
Dotychczasowa analiza pokazuje, że rozważania wielu autorów koncentrują się na podobnych aspektach. W wyżej przedstawionych definicjach
autorzy podkreślają wieloczynnikowość etiologii, dysfunkcje neurologiczne oraz nietypowy przebieg rozwoju dziecka.

2. Specyficzne trudności w uczeniu się
Jak już była o tym mowa, obok trudności szkolnych o charakterze niespecyficznym, wyróżnia się specyficzne trudności w uczeniu się. W literaturze termin „specyficzne trudności w uczeniu się” odnosi się najczęściej do
11
12
13

Tamże, 251-252.
Tamże, 252.
Anna Brzezińska, „Dzieci z trudnościami w uczeniu się”, w Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, red. Irena Obuchowska (Warszawa: WSiP, 1991),
166-167.

Teoretyczne konteksty trudności w uczeniu się
nauki czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia) bądź też uczenia się matematyki (dyskalkulia), ale może też dotyczyć innych przedmiotów szkolnych.
Trudności, jakie uczniowie napotykają w nabywaniu wiedzy i umiejętności z różnych przedmiotów, najczęściej są jednak powiązane z problemami
w nauce czytania i pisania.
Stowarzyszenie Dzieci i Dorosłych z Trudnościami w Uczeniu się
(ACLD) podaje następującą definicję: „Specyficzne trudności w uczeniu się
to długotrwały stan, najprawdopodobniej pochodzenia neurologicznego,
który w sposób wybiórczy manifestuje się poprzez zakłócenia rozwoju, integracji i realizacji werbalnych oraz niewerbalnych zdolności. Specyficzne
trudności w uczeniu się występują jako odmienny rodzaj niepełnosprawności przy zachowaniu przeciętnej lub ponadprzeciętnej inteligencji, prawidłowo funkcjonujących systemów sensorycznych, właściwej sprawności
motorycznej i adekwatnych możliwości uczenia się. Trudności te manifestują się w bardzo różny sposób, zarówno jeśli chodzi o ich zakres, jak
i stopień nasilenia. W ciągu życia mogą one wpływać na poczucie własnej
wartości i samoocenę, edukację, aktywność zawodową, społeczną oraz
czynności dnia codziennego”14.
Specyficzne trudności w uczeniu się znajdują swoje miejsce w międzynarodowych klasyfikacjach zaburzeń i chorób: amerykańskiej DSM-IV
(1994) oraz europejskiej ICD-10 (2000). W DSM-IV zaburzenia uczenia
się występują jako pozycja 315 i mają następującą strukturę: 315.00. Zaburzenie czytania; 315.1. Zaburzenie umiejętności arytmetycznych; 315.2.
Zaburzenie komunikacji za pomocą pisma; 315.9. Niespecyficzne zaburzenia uczenia się. W klasyfikacji ICD-10 specyficzne zaburzenia rozwoju
umiejętności szkolnych występują jako punkt F81 o następującej strukturze: F81.0. Specyficzne zaburzenie czytania; F81.1. Specyficzne zaburzenie
opanowania poprawnej pisowni; F81.2. Specyficzne zaburzenie umiejętności arytmetycznych; F81.3. Mieszane zaburzenie umiejętności szkolnych15.
W literaturze polskiej znajdujemy bardzo dużo opracowań poświęconych dysleksji (H. Spionek, M. Bogdanowicz, G. Krasowicz-Kupis,
W. Brejnak i K. J. Zabłocki). Mniej opracowane wydaje się zjawisko dyskalkulii rozwojowej (E. Gruszczyk-Kolczyńska, U. Oszwa). Zatem pojęcie
„specyficzne trudności” w uczeniu się funkcjonuje najczęściej w kontekście
trudności w czytaniu i pisaniu lub uczeniu się matematyki.
Iwona Dąbrowska-Jabłońska próbuje zdefiniować to pojęcie jako „zaburzenia jednego lub kilku podstawowych procesów psychicznych uczestniczących w rozumieniu i używaniu mowy ustnej i pisanej, które mogą
14
15

Pilecka, „Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się”, 244.
Iwona Pietras, Dysortografia – uwarunkowania psychologiczne (Gdańsk:
Wydawnictwo Harmonia, 2008), 67-68.
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mieć związek z zaburzeniami funkcji słuchowych, myślenia, czytania, pisania, poprawnej pisowni i liczenia”16.
O specyficznych trudnościach w uczeniu się wnioskuje się w przypadkach nasilonych trudności w nabywaniu umiejętności szkolnych przy
prawidłowej sprawności intelektualnej i stosowaniu odpowiednich metod nauczania, a także sprzyjających warunków społeczno-kulturowych.
Trudności te są skutkiem nieharmonijnego rozwoju psychoruchowego,
a szczególnie opóźnienia rozwoju niektórych funkcji poznawczych (słuchowo-językowych, wzrokowo-przestrzennych) i ruchowych oraz ich współdziałania, czyli integracji percepcyjno-motorycznej17.
Specyficzne trudności w uczeniu się najczęściej dotyczą trudności
w opanowaniu umiejętności czytania (dysleksja), pisania (dysgrafia, dysortografia) oraz umiejętności matematycznych (dyskalkulia) i wiążą się z mikrouszkodzeniami centralnego układu nerwowego. Najbardziej charakterystyczne trudności w zakresie czytania i pisania to: wolne tempo czytania,
trudności ze zrozumieniem i zapamiętaniem czytanego tekstu, niechęć
do czytania długich tekstów, nieprawidłowa pisownia, błędy specyficzne.
Mimo znajomości zasad pisowni występują błędy ortograficzne, trudności
z organizacją tekstu, błędy gramatyczne, trudne do odczytania odręczne
pismo. Na lekcjach matematyki uczniowie mogą mieć trudności z: przestawianiem cyfr, dodawaniem w pamięci, zapisywaniem znaków nierówności,
odczytywaniem treści w zadaniach tekstowych, wykonywaniem wykresów
funkcji, organizacją przestrzenną zapisu działań matematycznych18.
Ale mogą też pojawiać się specyficzne trudności w uczeniu się treści
i umiejętności z różnych przedmiotów szkolnych: na lekcjach geografii –
trudności z czytaniem i rysowaniem map, trudności z orientacją w czasie
i przestrzeni oraz z zapamiętywaniem nazw geograficznych; na lekcjach
biologii – trudności z organizacją przestrzenną schematów, z zapisem łańcuchów reakcji biochemicznych; na lekcjach chemii – trudności z zapisywaniem łańcuchów reakcji chemicznych i z zapamiętywaniem danych
zorganizowanych przestrzennie; na lekcjach historii – trudności z zapamiętaniem nazwisk i dat, z orientacją na mapach historycznych; na lekcjach
sztuki – trudności z czytaniem nut, z organizacją przestrzenną prac pla16

17

18

Iwona Dąbrowska- Jabłońska, „Terapia trudności w uczeniu się”, w Terapia
dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, red.
Iwona Dąbrowska-Jabłońska (Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2006), 92.
Marta Bogdanowicz, „Dysleksja problemem całego życia”, w: W kręgu
specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania, red. Marian Sinica,
Aneta Rucińska-Rogoży (Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu
Zielonogórskiego, 2005), 8.
Tamże, 12-13.
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stycznych; na lekcjach wychowania fizycznego – trudności z opanowaniem
układów gimnastycznych oraz trudności w ćwiczeniach równoważnych19.
Etiologia specyficznych trudności w uczeniu się wciąż nie jest znana. W literaturze znajdujemy wiele koncepcji wyjaśniających przyczyny
dysleksji. Można je podzielić na biologiczne (organiczne, genetyczne, hormonalne) oraz psychologiczne. Według koncepcji biologicznych przyczyn
specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu upatruje się w uszkodzeniu
lub opóźnieniu dojrzewania centralnego układu nerwowego, mikrouszkodzeniach mózgu (koncepcja organiczna), w czynnikach genetycznych
i hormonalnych. W koncepcji hormonalnej wiąże się dysleksję z nadprodukcją testosteronu (czym wyjaśnia się też fakt, że u chłopców dysleksja
występuje częściej niż u dziewcząt). W niektórych opracowaniach wymienia się również koncepcję zaburzeń metabolizmu kwasów tłuszczowych,
powodujących uszkodzenie szlaków wielkokomórkowych. Koncepcja psychologiczna głosi, że przyczyną specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania są zaburzenia sfery emocjonalnej spowodowane konfliktami
i urazami na tle nieprawidłowo funkcjonującego środowiska społecznego.
Teoria ta nie jest udokumentowana badaniami.
Inne jeszcze stanowisko prezentuje Halina Spionek. Uważa ona, że
bezpośrednią przyczyną wywołującą zaistnienie specyficznych trudności
w czytaniu i pisaniu jest zaburzenie tempa i rytmu rozwoju funkcji poznawczych, wzrokowych, słuchowych i ruchowych20.
Rozwój badań neuropsychologicznych przyczynia się do wyodrębniania różnych rodzajów specyficznych trudności w uczeniu się. W literaturze
wymienia się różne typy dysleksji czy dyskalkulii. Jolanta Dyrda, powołując się na badania A. W. Ellis, wyodrębniła następujące rodzaje dysleksji:
– dysleksję głęboką – charakteryzuje ją mała zdolność rozpoznawania
wyrazów (zarówno całościowo, jak i w sposób analityczno-syntetyczny);
– dysleksję powierzchniową – typowe dla tego typu dysleksji są błędy
w zapisie (zapis fonetyczny), czytanie wyraźnie opóźnione w stosunku do wieku, z popełnianiem typowo fonicznych błędów;
– dysleksję fonologiczną – polega ona na występowaniu trudności
zbliżonych do opisywanych u dysfonetyków, czytanie jest tutaj
oparte na wzrokowym rozpoznawaniu wyrazu, a trudności dotyczą
wyrazów mało znanych i nieznanych;
– dysleksja „litera po literze” – wiąże się z koniecznością głoskowania, powtarzania izolowanych głosek przed identyfikacją wyrazu;
19
20

Tamże, 13-14.
Spionek, „Psychologiczna analiza trudności”, 17-21.
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– hiperleksja – dotyczy takiego rodzaju trudności w czytaniu, w którym mimo prawidłowego czytania wyrazu i właściwego tempa czytania nie dochodzi do rozumienia treści tekstu21.
W literaturze funkcjonuje też podział dysleksji na trzy typy:
– dysleksję typu wzrokowego, gdzie występują przede wszystkim zaburzenia percepcji wzrokowej i pamięci wzrokowej;
– dysleksję typu słuchowego, u podłoża której leżą zaburzenia percepcji słuchowej i pamięci słuchowej powiązane często z zaburzeniami
językowymi;
– dysleksję integracyjną – która rozpoznawana jest wówczas, gdy rozwój funkcji percepcyjnych badanych w izolacji jest zgodny z wiekiem, zaburzony jest natomiast proces integrowania bodźców napływających od różnych zmysłów22.
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Mimo postępu w rozwoju badań nad trudnościami w uczeniu się matematyki, dyskalkulia rozwojowa jest rzadko rozpoznawana. W literaturze
najczęściej przywoływana jest klasyfikacja dyskalkulii L. Kosca. Wymienił on 6 rodzajów tego zaburzenia:
– dyskalkulia werbalna – przejawia się zaburzeniem słownego wyrażania pojęć i zależności matematycznych;
– dyskalkulia praktognostyczna – dotyczy manipulacji konkretnymi
czy narysowanymi przedmiotami (liczenie przedmiotów oraz porównywanie ich wielkości czy liczby);
– dyskalkulia leksykalna (dysleksja liczbowa) – to nieumiejętność
czytania symboli matematycznych;
– dyskalkulia graficzna (dysgrafia liczbowa) – wiąże się z niezdolnością zapisywania symboli matematycznych;
– dyskalkulia ideognostyczna – oznacza niezdolność zrozumienia pojęć
i zależności matematycznych oraz wykonywania obliczeń w pamięci;
– dyskalkulia operacyjna – to zaburzenie zdolności wykonywania
operacji matematycznych (uczeń wykonuje np. dodawanie zamiast
mnożenia)23.
21

22

23

Jolanta Dyrda, „Dysleksja”, w Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red.
Tadeusz Pilch, t. I (Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003), 853.
Kazimierz Jacek Zabłocki, „Dziecko dyslektyczne – teoria i praktyka terapeutyczna”, w Dziecko niepełnosprawne, jego rodzina, edukacja, red. Kazimierz
Jacek Zabłocki (Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1999), 192-193.
Iwona Dąbrowska-Jabłońska, „Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki”, w Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. Tadeusz Pilch, t. V
(Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006), 877.
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Podsumowując dotychczasową analizę, należy dostrzec, że zagadnienie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu jest dużo bardziej rozpoznane niż zagadnienie specyficznych trudności w uczeniu się matematyki.
Ma to również odzwierciedlenie w praktyce. W szkołach zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone w ramach terapii pedagogicznej skierowane są najczęściej do dzieci z dysleksją. Istnieje też dużo więcej programów
terapeutycznych usprawniających czytanie i pisanie niż programów rozwijających umiejętności matematyczne.

3. Specjalne potrzeby edukacyjne
Obecność w szkole uczniów z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi, intelektualnymi i emocjonalnymi oraz społecznymi wiąże się z koniecznością rozpoznawania ich potrzeb. Rozpoznawanie to powinno być
możliwie pełne, wieloaspektowe i interdyscyplinarne.
Termin „specjalne potrzeby edukacyjne” pojawił się na przełomie lat
70. i 80. XX w. Od tego czasu upowszechnił się w literaturze pedagogicznej i psychologicznej. Na gruncie pedagogiki specjalnej pojęcie specjalnych
potrzeb edukacyjnych stało się popularne wraz z odejściem od medycznego
modelu niepełnosprawności zorientowanego na brakach i deficytach i przyjęciem modelu integracyjno-społecznego ukazującego potrzeby dziecka
w aspekcie organizacji procesu kształcenia.
Pojęcie „specjalne potrzeby edukacyjne” jest pojęciem kluczowym
w rozważaniach nad kształceniem uczniów z trudnościami w uczeniu się.
Chociaż przyjmuje się, że każdy może mieć trudności w uczeniu się, pojęcie to odnosi się do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, zaburzeniami parcjalnymi, zaburzeniami w zachowaniu, a także do uczniów
zdolnych.
W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2017 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach
w §3.1. czytamy: „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi
w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole
i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły
i placówki oraz w środowisku społecznym”24. W pkt. 2. Rozporządzenia
24

„Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomo-
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wymienione zostały grupy uczniów specjalnych potrzeb edukacyjnych.
„Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika
w szczególności:
1. z niepełnosprawności;
2. z niedostosowania społecznego;
3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4. z zaburzeń zachowania lub emocji;
5. ze szczególnych uzdolnień;
6. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowej;
8. z choroby przewlekłej;
9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10. z niepowodzeń edukacyjnych;
11. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową
ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu
i kontaktami środowiskowymi;
12. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą”25.
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Na każdym etapie edukacyjnym powinny być podejmowane określone działania umożliwiające poznanie dziecka, jego potrzeb i możliwości
oraz adekwatnie do tego rozpoznania wdrażane działania pomocowe. Dotyczy to również rozpoznawania zainteresowań i szczególnych uzdolnień
uczniów.
Wymienione wyżej grupy uczniów wymagają specjalnego wsparcia
technicznego, edukacyjnego i psychospołecznego. Specjalne wsparcie techniczne polega na zniesieniu barier architektonicznych i wyposażenia szkół
w odpowiedni sprzęt pomocniczy i rehabilitacyjny. Specjalne wsparcie
edukacyjne polega na dostosowaniu zasad, metod, form i środków dydaktyczno-wychowawczych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.
Specjalne wsparcie psychospołeczne wiąże się z zapewnieniem opieki i pomocy przez osobę asystenta, towarzyszącego uczniowi w sytuacjach tego
wymagających. Ten rodzaj wsparcia daje uczniowi poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i ułatwia funkcjonowanie w otoczeniu społecznym.
Agnieszka Olechowska formułuje następujące zasady udzielania
wsparcia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

25

cy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach”. Dz. U. 2017 poz. 1643.
Tamże.
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– zasada równych praw wszystkich uczniów do poszanowania godności, poczucia bezpieczeństwa wśród rówieśników i dorosłych, możliwie
pełnego udziału we wszystkich rodzajach aktywności, w której uczestniczy
cała klasa, do pełnienia różnych ról w grupie rówieśniczej oraz do oceny
uwzględniającej indywidualne możliwości ucznia i wkład pracy;
– zasada wiedzy, którą powinien mieć nauczyciel na temat przyczyn
trudności, przebiegu i przejawów schorzenia oraz rodzajów dotychczasowego wsparcia;
– zasada życzliwej uwagi i wrażliwości łączy się ze staranną obserwacją dziecka i adekwatną reakcją, szczególnie w sytuacjach sprzyjających
nasilaniu się objawów;
– zasada podejmowania pozytywnych oddziaływań wychowawczych,
która ma na celu umożliwienie wzajemnego zbliżenia i akceptacji pomiędzy dziećmi. Nauczyciel może to osiągnąć przez różnego rodzaju działania:
wyjaśnienie przyczyn trudności i uwrażliwienie na potrzeby i przeżycia
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podkreślenie mocnych
stron ucznia, wyjaśnienie potrzeby i zasadności stosowania zmienionych
kryteriów oceniania w odniesieniu do takich zadań, z którymi uczeń mógł
mieć trudności za względu na swoje deficyty;
– zasada udzielania odpowiedniego wsparcia edukacyjnego, zgodnie
z którą nauczyciel nieustannie powinien starać się dobierać takie metody,
formy i środki dydaktyczne, które przyczynią się do jak najlepszego zaspokojenia potrzeb edukacyjnych ucznia26.
Przeprowadzona analiza pokazuje, że pojęcie „specjalne potrzeby
edukacyjne” zawiera w sobie pojęcia „trudności w uczeniu się (niespecyficzne)” i „specyficzne trudności w uczeniu się”. Pojęcie to ponadto stosuje
się, opisując potrzeby edukacyjne dzieci z niepełnosprawnością, zaburzeniami w zachowaniu, a także ponadprzeciętnymi zdolnościami.

4. Trudności w uczeniu się a niepowodzenia szkolne
Problematyka niepowodzeń szkolnych jest ściśle powiązana z omawianym już zagadnieniem trudności w uczeniu się. Niepowodzenia szkolne są bowiem uważane za najbardziej jednoznaczny wskaźnik trudności
w uczeniu się27.
Problemami niepowodzeń szkolnych zajmowano się w pedagogice
od lat. Szczególnie intensywne i systematyczne badania w Polsce prowa26

27

Agnieszka Olechowska, Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Wskazówki dla nauczycieli (Warszawa: APS, 2001), 10-13.
Pilecka, „Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się”, 242.
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dzono w latach 50. i 60. XX w. Wśród najbardziej znanych badaczy tego
zagadnienia można wymienić: W. Okonia, M. Tyszkową, J. Konopnickiego
i Cz. Kupisiewicza. Ich badania są w dużym stopniu zbieżne, odwołują się
do nich również współcześni badacze tego zjawiska (m.in. A. Karpińska,
J. Łysek, B. Kozieł).
Jan Konopnicki definiuje niepowodzenie szkolne jako „stan, w jakim
znalazło się dziecko na skutek niespełnienia wymagań szkoły”28. Podobnie Czesław Kupisiewicz niepowodzeniami szkolnymi określa „sytuacje,
w których występują wyraźne rozbieżności między wymaganiami wychowawczymi i dydaktycznymi szkoły a zachowaniem uczniów oraz uzyskiwanymi przez nich wynikami nauczania”29. W ujęciu Wincentego Okonia
niepowodzenia szkolne to „proces pojawiania się i utrwalania rozbieżności
między celami edukacji a osiągnięciami szkolnymi uczniów oraz kształtowania się negatywnego stosunku młodzieży wobec tych wymagań”30.
W rzeczywistości szkolnej jest tak, że każdy uczeń może doznać powodzeń i niepowodzeń. O niepowodzeniu szkolnym można mówić również w przypadku, gdy uczeń o dużych lub średnich zdolnościach uzyskuje wyniki mierne, zaledwie wystarczające do promocji. Wincenty Okoń
zwraca uwagę, że „powodzenie szkolne kojarzy się (…) z optymalnymi
– w stosunku do możliwości i pracy ucznia – jego osiągnięciami w nauce
i wychowaniu”31.
W przytoczonych wyżej definicjach widoczna jest wyraźna rozbieżność i dysharmonia między wymaganiami szkoły a wynikami w nauce
osiąganymi przez uczniów.
Beata Kozieł rozumie niepowodzenia szkolne nie tylko jako niepowodzenia w nauce czy zachowaniu, ale rozszerza to pojęcie również na
relacje z rówieśnikami i nauczycielami. Autorka twierdzi, że doznawane
niepowodzenia w różnych obszarach życia szkolnego zwiększają prawdopodobieństwo dalszych niepowodzeń, które mogą prowadzić do niepowodzeń w życiu pozaszkolnym32. Dlatego tak ważne w pracy pedagogicznej
nauczyciela są znajomość przyczyn oraz dobór odpowiednich metod i środków przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym.
28

29

30
31

32

Jan Konopnicki, Powodzenia i niepowodzenia szkolne (Warszawa: PZWS,
1966), 14.
Czesław Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna (Warszawa: Oficyna Wydawnicza
Graf-Punkt, 2002), 253.
Wincenty Okoń, Słownik pedagogiczny (Warszawa: PWN, 1992), 139.
Tenże, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej (Warszawa: Wydawnictwo
Akademickie „Żak”, 2003), 356.
Beata Kozieł, „Niepowodzenia szkolne – jak im zapobiegać i przeciwdziałać?”, Nowa Szkoła, nr 5 (2008): 20-21.
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Przyczyny niepowodzeń szkolnych najczęściej dzieli się na trzy grupy: społeczno-ekonomiczne, biologiczno-psychologiczne i pedagogiczne
(dydaktyczne), przy czym należy podkreślić, że przyczynom pedagogicznym w literaturze poświęca się najwięcej uwagi. Wynika to z tego, że jak
twierdzi Czesław Kupisiewicz, na usunięcie przyczyn społeczno-ekonomicznych i biopsychicznych nauczyciel ma niewielki wpływ, ma natomiast
duże możliwości w usuwaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych, które
tkwią w jego pracy33.
Przyczyny społeczno-ekonomiczne obejmują: złe warunki materialne i mieszkaniowe, rozpad struktury rodziny, niski poziom intelektualny
i kulturalny rodziców, niewłaściwą postawę rodziców wobec dziecka, brak
zrozumienia i zaspokojenia potrzeb dziecka.
Do przyczyn biopsychicznych zalicza się: poziom inteligencji ucznia,
temperament, cechy charakteru, stan zdrowia, niesprawne lub wadliwe
funkcjonowanie narządów zmysłu, niestałość emocjonalna, zaburzenia
procesów poznawczych.
Przyczyny dydaktyczne, jak twierdzi Kupisiewicz, tylko w wyjątkowych przypadkach występują pojedynczo. Najczęściej pojawiają się one
obok przyczyn pozapedagogicznych, przede wszystkim społeczno-ekonomicznej natury. Wśród przyczyn dydaktycznych dominuje na ogół niewłaściwa praca nauczyciela, czyli popełniane przez niego błędy metodyczne,
niedostateczna znajomość uczniów oraz brak należytej opieki nad uczniami
borykającymi się z trudnościami w nauce. Do tej grupy przyczyn zalicza
się też wadliwe plany i programy nauczania oraz złe warunki pracy szkół34.
Jak już wspomniano, nauczyciel ma niewielki wpływ na wyeliminowanie przyczyn natury społeczno-ekonomicznych czy biologiczno-psychologicznych. Dysponuje on natomiast środkami i metodami pedagogicznymi
zapobiegającymi powstawaniu niepowodzeń oraz zwalczającymi już występujące niepowodzenia. Do środków tych zalicza się: profilaktykę pedagogiczną, diagnozę pedagogiczną oraz terapię pedagogiczną35.
Profilaktyka pedagogiczna, w ujęciu Czesława Kupisiewicza, obejmuje nauczanie problemowe i nauczanie grupowe. Autor dowodzi, że nauczanie problemowe w zespołach stanowi jeden z najpoważniejszych warunków
skuteczności walki z niepowodzeniami szkolnymi i z tego względu powinna stanowić podstawową formę pracy nauczyciela na lekcji36.
33

34
35
36

Czesław Kupisiewicz, „Niepowodzenia szkolne”, w Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. Tadeusz Pilch, t. III (Warszawa: Wydawnictwo
Akademickie „Żak”, 2004), 659.
Tamże, 650.
Tamże.
Kupisiewicz, „Dydaktyka ogólna”, 264.
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Diagnoza pedagogiczna odnosi się do posługiwania się „takimi sposobami poznawania uczniów oraz kontroli i oceny wyników nauczania, jakie pozwalają na możliwie natychmiastowe wykrywanie powstających luk
w wiadomościach, umiejętnościach i nawykach każdego ucznia”37.
Terapia pedagogiczna natomiast zmierza do usunięcia ujawnionych
już braków w opanowanych przez dzieci i młodzież wiadomościach i umiejętnościach. Oddziaływania terapeutyczne mogą przybierać formę terapii
szczegółowej, ogólnej, indywidualnej lub zbiorowej lub też mogą stanowić
różnorakie kombinacje. Wszystkie wymienione formy mogą mieć charakter wycinkowy – odnoszący się do wąskich zagadnień lub całościowy38.
Wielu autorów podkreśla profilaktykę jako najważniejszą metodę
w walce z niepowodzeniami szkolnymi. Janusz Lenkiewicz proponuje
prowadzenie wieloaspektowych, trójstopniowych zabiegów profilaktycznych39. Profilaktyka I stopnia powinna obejmować działania skierowane do
uczniów, którzy mogą być zagrożeni niepowodzeniami szkolnymi. Działania takie miałyby na celu rozwijanie ogólnych umiejętności radzenia sobie
z wymogami życia i rozwijanie specyficznych umiejętności dotyczących
radzenia sobie z problemami w toku kształcenia, a także budowanie zdrowego stylu życia. Profilaktyka II stopnia to zapobieganie niepowodzeniom
szkolnym w grupie dzieci wysokiego ryzyka wystąpienia niepowodzeń
szkolnych. Działania obejmowałyby pracę z dziećmi polegającą na udzielaniu wsparcia rozwojowego, budowaniu motywacji do nauki, podejmowaniu
czynności dydaktyczno-wychowawczych zmierzających do opanowania
przez dziecko wiadomości przewidzianych w programie nauczania oraz
pracę nad relacjami dziecko-rówieśnicy oraz dziecko-rodzice. Profilaktyka III stopnia to działania zapobiegające pogłębianiu się niepowodzeń
szkolnych u dzieci, u których one wystąpiły. Działania te to wielofunkcyjna wyspecjalizowana terapia pedagogiczna, a także pomoc psychologiczna
skierowana do dzieci, rodziców i nauczycieli40.
***
Podsumowując zagadnienie teoretycznych kontekstów trudności
w uczeniu się, należy podkreślić, że w literaturze przedmiotu funkcjonuje
wyraźny podział trudności w uczeniu się na tzw. zwykłe, niespecyficzne
(odnoszące się do dzieci z pogranicza prawidłowego funkcjonowania i upo37
38
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śledzenia umysłowego) i specyficzne (odnoszące się do dzieci z przeciętną
lub ponadprzeciętną inteligencją), do których zaliczyć możemy dysleksję,
dysgrafię czy dyskalkulię. Uczniowie z niespecyficznymi i specyficznymi
trudnościami w uczeniu się należą do grupy uczniów specjalnych potrzeb
edukacyjnych.
Analizując zagadnienie trudności w uczeniu się w kontekście niepowodzeń szkolnych, należałoby szczególnie zwrócić uwagę na znaczenie
profilaktyki (zapobiegania) i wczesnej diagnozy. Poznanie mocnych stron
dziecka oraz jego deficytów utrudniających przyswajanie wiedzy i nabywanie różnorakich umiejętności szkolnych oraz objęcie możliwie wcześnie
dziecka specjalistyczną pomocą może zapobiegać niekorzystnym konsekwencjom trudności w uczeniu się.
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Teoretyczne konteksty trudności w uczeniu się
S t re s zc zen ie
Trudności w uczeniu się można podzielić na „zwykłe” – tzw. niespecyficzne
(odnoszące się do dzieci z pogranicza prawidłowego funkcjonowania i upośledzenia
umysłowego) i specyficzne (odnoszące się do dzieci z przeciętną lub ponadprzeciętną
inteligencją), do których zaliczyć możemy dysleksję, dysgrafię czy dyskalkulię. Ar-

Teoretyczne konteksty trudności w uczeniu się
tykuł przedstawia koncepcje wyjaśniające trudności w uczeniu się, charakterystykę
uczniów specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz ogólne wskazania dotyczące zapobiegania niepowodzeniom szkolnym.
W kontekście omawianych zagadnień szczególnie wyakcentowano znaczenie profilaktyki i wczesnej diagnozy oraz potrzebę objęcia dziecka specjalistyczną pomocą
psychologiczno-pedagogiczną.

Słowa kluczowe: trudności w uczeniu się, specyficzne trudności w uczeniu się,
specjalne potrzeby edukacyjne, niepowodzenia szkolne, profilaktyka niepowodzeń szkolnych

Theoretical Contexts of Learning Difficulties
S umm ar y
Learning difficulties can be divided into „ordinary” – the nonspecific (referring to
children from the borderline of normal functioning and mental retardation) and specific (referring to children with average or above average intelligence), such as dyslexia, dysgraphia or dyscalculia. The article presents concepts explaining difficulties
in learning, characteristics of pupils with special educational needs and general indications regarding the prevention of school underachievement. In the context of the issues
discussed, the importance of prevention and early diagnosis and the need to provide
the child with specialist psychological and pedagogical assistance were particularly
emphasised.

Keywords: learning difficulties, specific learning disabilities, special educational needs, school underachievement, prevention of school underachievement
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Omówienia i recenzje
Wacław Królikowski SJ (red.), Jak najlepiej się modlić. Wokół
Addycji do Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli Podstawowe pojęcia w duchowości ignacjańskiej
Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków 2018, ss. 224.
DOI: 10.30439/SB.2018.3.11

Kontynuacja znanej już szerszemu odbiorcy serii wydawniczej „Duchowość ignacjańska” i kolejny zbiór refleksji systematycznej dotyczącej
podstawowych pojęć w duchowości ignacjańskiej. Prezentowana książka
zawiera treść referatów wygłoszonych na XXXVI Kursie Duchowości
Ignacjańskiej w całości poświęconym analizie poszczególnych Addycji zawartych w Ćwiczeniach duchowych, jako konkretnych wskazań św. Ignacego dotyczących praktyki modlitwy.
Jak zaznacza we Wstępie redaktor serii wydawniczej o. Wacław Królikowski SJ, rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, ale też ceniony rekolekcjonista
i kierownik duchowy, wskazania te odnoszą się do różnych rodzajów modlitwy, związanych z kolejnymi etapami życia duchowego. Święty Ignacy
proponuje modlitwę medytacyjną, kontemplacyjną, zastosowanie zmysłów
itd., a wszystko po to, aby „znaleźć to, czego się pragnie” (ĆD 73), aby
„Stwórca działał bezpośrednio ze swoim stworzeniem, a stworzenie ze
swoim Stwórcą i Panem” (ĆD 15).
Autorzy poszczególnych opracowań to dojrzali jezuiccy kierownicy
duchowi. Nie tylko więc teoretycy ale i – co niezwykle ważne – praktycy. To cenieni znawcy duchowości ignacjańskiej, autorzy wielu opracowań
i propagatorzy bogatej spuścizny duchowej założyciela Towarzystwa Jezusowego. Jako jezuici sami doświadczyli dynamiki duchowego prowadzenia rekolektanta w czasie ćwiczeń ignacjańskich. Odprawiali rekolekcje
trzydziestodniowe w nowicjacie, podczas Trzeciej Probacji, jak również
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doroczne ośmiodniowe ćwiczenia, będące integralną częścią składową ich
permanentnej formacji duchowej.
Są to więc ludzie znający i czujący doskonale same Ćwiczenia św. Ignacego. Mają też duże doświadczenie prowadzenia innych drogą zaproponowaną w tej książeczce, dziele bezcennym, opartym na doświadczeniu osobistym Ignacego Loyoli. Od momentu wstąpienia do zakonu, obcowali na co
dzień z pojęciami i hasłami ignacjańskimi, które na dobre zadomowiły się
w duchowości chrześcijańskiej, jako uniwersalne i ponadczasowe.
Metoda zaproponowana przez autorów poszczególnych artykułów dotyczy krytycznej analizy źródeł i opracowań poszczególnych addycji, odpowiadającym czterem tygodniom Ćwiczeń duchowych.
Całość rozpoczyna artykuł o. Wacława Królikowskiego SJ, w którym
autor nakreśla ogólny kontekst i cel samych Addycji, ich miejsce w Ćwiczeniach duchowych, analizuje historię ich powstania, a także wyjaśnia ich
podział. Aby mogły one służyć odprawiającym Ćwiczenia, prowadzący je
winien zawsze stawać przed każdą konkretną osobą. Brać pod uwagę jej
naturalne usposobienie, predyspozycje fizyczne, emocjonalne, intelektualne i duchowe. Ma to szczególne znaczenie, kiedy rekolekcje odprawiane są
w grupach. To właśnie dający Ćwiczenia ma czuwać i niejako stymulować
rekolektanta, by nie uległ duchowej ospałości czy rutynie, by robił wszystko wielkodusznie i z hojnością. Widać tutaj wielkie znaczenie, jakie Ignacy
przypisywał różnym wymiarom w człowieku. Wszak chodzi o integrację
ciała i ducha rekolektanta, o twórcze i pełne zaangażowanie w tworzenie
właściwego klimatu poszczególnych dni rekolekcji.
Ważnym dopełnieniem w kreśleniu ogólnego kontekstu Addycji jest
artykuł o. Józefa Augustyna SJ. Odwołuje się on najpierw do opisu przeżyć,
jakie miał podczas odprawiania Ćwiczeń Tomasz Merton. Ojciec Augustyn zaznacza bardzo wyraźnie, że rekolektant winien mieć pełne zaufanie
zarówno do samej metody, jak i do osoby dającej Ćwiczenia. Musi też odprawiać je wielkodusznie i z hojnością. Są to hasła-klucze metody ignacjańskiej.
Niestety, nie doświadczył tego Merton, który przy odprawianiu swoich trzydziestodniowych rekolekcji trzymał się wiernie „przepisów i procedur”, a więc i Addycji, jednak pominął jeden zasadniczy warunek ich
odprawiania. Dopiero po latach stwierdził, że jego nieudana próba odprawienia Ćwiczeń wynikała z braku odpowiedniego przewodnika. Poza tym
kierowały nim dziwne uprzedzenia, jak wspomina, pochodzące nie wiadomo skąd.
Właśnie dający Ćwiczenia winien czuwać, aby troska o zachowanie Addycji połączona była z wysiłkiem gorliwego odprawiania ćwiczeń,
wszak wtedy można mówić o prawdziwej wielkoduszności i hojności. Po-
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trzebne jest wyjaśnienie ich duchowego sensu. Potrzebne jest odnalezienie uzasadnienie teologiczne, odwołanie do Biblii, Ojców Pustyni oraz
pism świętych i mistyków. Wtedy bowiem Addycje przestają mieć tylko
zewnętrzny, formalny charakter. Zaczynają natomiast być znakiem zaangażowania całego serca, całej duszy, całego umysłu i wszystkich mocy w szukanie Boga i Jego woli. Mogą one również służyć człowiekowi również
po zakończeniu rekolekcji. Ich myśl przewodnia: wielkoduszność i hojność
mają towarzyszyć człowiekowi przez całe życie w szukaniu i odnajdywaniu Boga we wszystkich rzeczach.
Ojciec Krzysztof Dyrek SJ w swojej usystematyzowanej refleksji zatrzymuje się przy pierwszych pięciu Addycjach (ĆD 73-77). W tytule swojego opracowania określa je jako „pięć warunków dobrej modlitwy”. Treści
zawarte w tych wskazaniach mają pomóc rekolektantowi w wytworzeniu
klimatu wyciszenia i zasłuchania w słowo Boże. Autor po przedstawieniu
poszczególnych Addycji, po odwoływaniu się do tekstów Ignacego, do innych opracowań i solidnej bazy biblijnej, dochodzi do konstatacji, że Ignacy
jest głęboko przekonany, iż Bóg komunikuje się z człowiekiem. Jest to Jego
bezpośrednie działanie. Ale jest to jednocześnie oczekiwanie na otwarcie
i współpracę ze strony człowieka. Właśnie Addycje mają mu pomóc w budowaniu postawy pełnej dyspozycyjności na przyjęcie Pana i Jego darów.
Człowiek winien całkowicie Mu się oddać, zachwycić się Nim i dać Mu się
przeniknąć.
Cztery kolejne Addycje (ĆD 78-81), stają się przedmiotem refleksji
o. Tadeusza Kotlewskiego SJ. Jest w nich mowa o dostosowaniu warunków zewnętrznych do modlitwy. Autor przywołuje niezwykle wartościową
zasadę, że „kto zamierza dojść do rzeczy wewnętrznych i duchowych, powinien z Jezusem usuwać się od tłumów” (s. 69). Podkreśla się niezwykłe
znaczenie przechodzenia od hałasu do ciszy, wszak droga do wewnętrznego milczenia prowadzi przez stopniowe oczyszczanie myśli, uczuć, potrzeb
i pragnień. Głos Boga może być lepiej słyszany, kiedy człowiek otworzy
się na własne wnętrze, gdzie On mówi i porusza serce do większej miłości, oddania i służby. Wszystkie wysiłki człowieka w tej kwestii mają stać
się pomocą w stwarzaniu przestrzeni, gdzie słyszy się Boga mówiącego
we wnętrzu.
Wielcy mistrzowie życia duchowego zawsze wskazywali na rolę
i znaczenie miejsca modlitwy i jej czasu oraz mówili o roli naszego ciała na
modlitwie. Ważny jest więc klimat szacunku, zaufania i zawierzenia Bogu.
To pragnienie spotkania Boga, wielkoduszność i hojność, postawa wiary,
słuchania i otwarcia.
Ojciec Leon Nieścior OMI odwołuje się w swojej refleksji do ostatniej, dziesiątej Addycji, w której uwaga koncentruje się na znaczeniu pro-
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cesu oczyszczenia duchowego w życiu modlitwy. Spotykamy tutaj i teorię,
i praktykę życia duchowego. Wszak trzeba podkreślić związek pokuty zewnętrznej i modlitwy, jak również pokuty wewnętrznej i modlitwy. Autor
poszerza swoją refleksję odwołując się do wypowiedzi wcześniejszych pisarzy ascetycznych. Z bogatego zagadnienia pokuty podkreślany jest tutaj
jej aspekt duchowy. Szczególne miejsce poświęcone jest również znaczeniu
skruchy tak mocno obecnej w myśli Ojców greckich, które dobrze koresponduje z ignacjańskim rozumieniem „pokuty wewnętrznej”.
Autorzy kolejnych opracowań koncentrują się na Uwagach św. Ignacego, które dotyczą praktyki modlitwy na poszczególnych etapach Ćwiczeń.
Addycje, o których do tej pory była mowa, odnoszą się przede wszystkim
do pierwszego tygodnia rekolekcji ignacjańskich. Ale mają być praktykowane we wszystkich pozostałych tygodniach.
Tak więc o. Jacek Poznański SJ, podejmuje refleksję nad Addycjami
i Uwagami św. Ignacego, dotyczącymi bardziej drugiego tygodnia Ćwiczeń.
Celem tego tygodnia jest uwolnienie się od nieuporządkowanych przywiązań i znalezienie woli Bożej dla swojego życia. Właśnie wtedy pragnieniem
rekolektanta winno być rozwinięcie w sobie miłości do Chrystusa, obejmującej całą osobę. Trzeba stać się Chrystusowym we wszelkich działaniach,
sytuacjach i sposobach życia. Wielce pomocne są w tym kontemplacje,
którym towarzyszy prośba „o wewnętrzne poznanie Pana, który dla mnie
stał się człowiekiem, abym Go bardziej kochał i naśladował” (ĆD 104). Rekolektant uczy się uczestniczenia w misji Chrystusa i budowaniu królestwa
Bożego; uczy się pokory, ofiarności, duchowego ubóstwa, które uwalnia
go od subtelnego przywiązania do bogactw i zaszczytów. Wszystko to ma
prowadzić do rozeznania i wyboru stanu życia lub jego reformy. W procesie tym współpracują mistyczny i ascetyczny wymiar Ćwiczeń. Mistyczny wymiar pielęgnowany jest głównie przez kontemplacje ewangeliczne,
a wymiar ascetyczny to już domena Uwag i Addycji.
Uwagi i Addycje w tym etapie Ćwiczeń, zintegrowane i wzajemnie się
wspierające, winny pomagać do zdobycia większego owocu. To pewne zasady regulujące zarówno ćwiczenia modlitewne, jak i wskazówki ascetyczne. Chodzi o ich stosowanie na tyle, na ile pomagają w osiągnięciu korzyści
duchowej; o „spoczywanie” i smakowanie tejże. Warto również podkreślić
znaczenie regularnej praktyki umartwień, wyrzeczeń, samodyscypliny.
Wszystko w klimacie ignacjańskiego magis.
Ojciec Robert Grzywacz SJ zatrzymuje się przy Addycjach dotyczących trzeciego tygodnia Ćwiczeń. Na tym etapie rekolekcji, koncentrację
na własnej grzeszności zastępuje skupienie się na misteriach męki Pana
Jezusa. Rekolektant przechodzi do wewnętrznej identyfikacji z Panem, co
stanowi zarazem krok od rozważania do doświadczania cierpienia, obejmu-
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jącego całościową dyspozycję duszy, zawstydzenie, udrękę i mękę. Wszystko streszcza się w prostej modlitwie kontemplatywnej, w której jest miejsce
na kontrolę myśli, obrazów, na doznawanie bólu, udręki, na ćwiczenie się
w uważności na rzeczywistość, jak również na stałą pamięć o Bogu, o męce
Pana. Ojciec Grzywacz zauważa, że współczucie z powodu czyjegoś cierpienia stanowi naturalny odruch ludzkiej empatii. Natomiast mniej oczywiste okazuje się utożsamianie się z czyjąś radością.
I to już jest tematyka czwartego tygodnia Ćwiczeń. Właśnie temu zagadnieniu poświęca swoją refleksję o. Tomasz Oleniacz SJ, który koncentruje się niektórych nowych akcentach, obecnych w tym etapie rekolekcji
ignacjańskich. Propozycja jest dosyć czytelna. Najpierw pojawia się wyjaśnienie, na czym polega ta radość. Jest tu miejsce na „przyjaźń, radość bezinteresowną, nowe spojrzenie na krzyż, misyjność”; potem – w jaki sposób
to, co św. Ignacy proponuje w kontemplacjach tego tygodnia, przyczynia się
do przeżywania tej radości. Wreszcie mamy refleksję, jak w tym procesie
mogą rekolektantowi pomóc Addycje, a więc pewne konkretne uwagi dodatkowe przystosowane do dobrego przeżycia tego rekolekcyjnego etapu.
Radość i doświadczenie pocieszenia, jak zauważa o. Oleniacz, zawsze
stały na pierwszym miejscu u Ignacego. To dosyć obszerny materiał do rozważania, do lepszego przylgnięcia do Pana i Zbawiciela zmartwychwstałego. Jest to niejako ukoronowanie zarówno rekolekcji ignacjańskich, jak
także całej drogi chrześcijanina do zjednoczenia z Chrystusem. Addycje
czwartego tygodnia, wszystkie kontemplacje mogą stać się drogowskazem
na całe chrześcijańskie życie.
W kolejnym opracowaniu o. Józef Augustyn SJ stawia sobie za cel
przybliżenie wszystkim istoty medytacji i kontemplacji ignacjańskiej. Jest
to nic innego, jak odniesienie się do metodycznego przekazu duchowości
chrześcijańskiej w ujęciu św. Ignacego. Podstawowe warunki medytacji
ignacjańskiej nie są jakimiś szczególnymi, nieznanymi dotąd, elementami drogi duchowej chrześcijanina. O efektywności metody ignacjańskiej
decyduje przestrzeganie pewnych podstawowych warunków. Ważna jest
więc „rola mistrza medytacji”. To on właśnie jest nie tylko znawcą techniki
i dobrym pedagogiem w nauczaniu, ale także świadkiem Boga. A o spotkanie z Bogiem w medytacji chodzi przede wszystkim. Nie mniej ważne
jest „miejsce pełne ciszy” w czasie medytacji oraz „zostawienie wszelkich
trosk”. Uwolnienie się od wszelkich trosk sprawia, że medytujący z większą dyspozycyjnością i hojnością składa Bogu w ofierze całą swoją wolność
(ĆD 5).
Sam Ignacy przykłada również dużą wagę do „postawy ciała i roli
wyobraźni” w medytacji. Modlitwa jest czynnością całego człowieka,
wszystkich jego duchowych władz. Święty Ignacy rozumiał, że wyobraźnia
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człowieka jest zawsze taka, jakie jest serce. Niezwykle ważne jest przygotowanie do medytacji, co wymaga trochę czasu. Tak samo ważny jest czas
na refleksję po jej zakończeniu. Na to Ignacy kładzie nacisk i zaznacza, że
refleksja to nie tylko analiza własnych postaw i odczuć emocjonalnych, lecz
przede wszystkim modlitwa. Jest swoistym przedłużeniem samej medytacji. Kolejnym poleceniem Ignacego są powtórki medytacji, jako sposób na
pogłębienie rozważanej prawdy.
Ojciec Augustyn kończy swoją refleksję, podkreślając, że każdy medytujący metodą ignacjańską winien szukać własnej metody, dostosowanej
do swych duchowych i psychicznych możliwości.
O rozwoju modlitwy myślnej traktuje artykuł o. Stefana Dzierżka SJ.
W sposób jasny zaznacza on, jak po etapie własnego praktykowania medytacji, człowiek z pomocą Ducha Świętego przechodzi przez modlitwę uczuć
w modlitwę kontemplacyjną. Ojciec Dzierżek bardzo wyraźnie wskazuje
na głównego Mistrza modlitwy, tzn. Ducha Świętego. „W całym życiu nadprzyrodzonym, a szczególnie w życiu modlitwy wszystko na pierwszym
miejscu zależy od Tego, bez którego pomocy nawet imienia Jezus nie potrafimy wypowiedzieć porządnie” (s. 183).
Pytanie: „Czy potrzebuję kontemplacji?” stanowi treść kolejnego
opracowania. Ojciec Dariusz Michalski SJ wyraźnie sygnalizuje, że podstawą kontemplacji ignacjańskiej jest słowo Boże, na które otwieramy się
przez uruchomienie wyobraźni. I tutaj konieczne jest poddanie się Duchowi Świętemu i prośba, aby wszystkie ludzkie zamiary, decyzje i czyny były
ukierunkowane w sposób czysty na chwałę i służbę Boskiemu Majestatowi.
Kontemplacja rozumiana jako modlitwa winna przechodzić w postawę kontemplacji w codzienności. Chodzi bowiem o znane ignacjańskie
zaproszenie do szukania i odnajdywania Boga we wszystkich rzeczach.
To postawa uwagi, koncentracji na Bogu, bez względu na to, co człowieka
spotyka, bez uciekania od tego, co wydaje się przykre. Słowem, to przyjmowanie rzeczywistości i trwanie w niej.
Omawianą publikację zamyka refleksja o. Józefa Augustyna SJ nad
książeczką O naśladowaniu Chrystusa Tomasza á Kempis, tak bardzo
cenioną przez św. Ignacego. Tę książeczkę powinny brać do rąk zwłaszcza osoby, które choćby w minimalnym stopniu odkryły już miłość Boga
objawioną w Chrystusie i budzą w sobie pragnienie poznania, miłowania
i naśladowania Chrystusa. Konieczne jest więc odpowiednie wewnętrzne
nastawienie. Ale jest to lektura nie tylko dla zakonników – jest ona dla
świętych, mistyków, dla ludzi sztuki, kultury, dla największych humanistów i tych, którym osoba Chrystusa jest bliska.
Konkluzja o. Augustyna jest zwarta i wyraźna. „Im bardziej podważa
się, atakuje, wyśmiewa i dławi potrzebę Boga w człowieku, tym wyrazi-
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ściej daje ona o sobie znać. Lektura De imitatione Christi Tomasza á Kempis wychodzi jej naprzeciw” (s. 201).
Pracę zamyka bogata bibliografia zawierająca książki i artykuły, do
których odwołują się autorzy poszczególnych artykułów. To przede wszystkim źródła duchowości ignacjańskiej i obszerna literatura pomocnicza.
Omawiana publikacja jest kolejną, bardzo wartościową pozycją na
polskim rynku księgarskim, dotyczącym teologii duchowości. Jej redaktor,
o. Wacław Królikowski SJ, w sposób kompetentny zebrał i opracował bogaty materiał dotyczący modlitwy wokół Addycji do Ćwiczeń duchowych
św. Ignacego Loyoli.
To bardzo dobre opracowanie i, jak zauważa sam redaktor, może być
ono pomocne udzielającym rekolekcji, samym rekolektantom, jak również
wszystkim zainteresowanym propozycją duchową św. Ignacego. Wybór
autorów poszczególnych opracowań wskazuje na ich wysoką dyspozycję
intelektualną w trakcie refleksji.
To osoby odpowiednio przygotowane intelektualnie i z ogromnym
doświadczeniem duchowym. Uznani kierownicy duchowi i rekolekcjoniści.
To jezuici, dla których duchowy testament św. Ignacego Loyoli jest drogowskazem w ich osobistym życiu. To dobrze, że powstają takie opracowania,
bogata spuścizna po założycielu Towarzystwa Jezusowego.
Marek Sokołowski SJ
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Wydarzenia polityczne przełomu XX i XXI w. z udziałem – „w roli
głównej” – muzułmanów wygenerowały liczne dyskusje na temat świata
arabsko-muzułmańskiego. Podejmowane były one zarówno przez ekspertów – arabistów i islamologów, jak i przez dziennikarzy, również tych, nie
mających w ogóle kulturoznawczego przygotowania. Owocem takiego dyskursu były liczne konstatacje oparte na emocjach i odczuciach, a nie na
solidnej wiedzy. W mediach koncentrowano się na politologicznej analizie
bieżących wydarzeń, chociażby takich jak zamach na Word Trade Center
w Nowym Jorku z 11 września 2001 r., i jego „pochodnych” – kolejnych
ekscesach terrorystycznych w różnych częściach świata, szczególnie na
Zachodzie. Jedynie profesjonaliści mogli w tym czasie zapoznawać się
z wynikami badań naukowych z zakresu wiedzy o islamie. Dla przeciętnego obywatela, konsumenta wiadomości przekazywanych przez Internet
czy media tradycyjne, takie jak radio, telewizja i prasa, przekazy dające
ogląd całej złożonej rzeczywistości pozostawały nieznane. Dobrze, że w literaturze przedmiotu można jednak spotkać dzieła pozwalające zrozumieć
i uchwycić złożoność zagadnień związanych z islamem i jego odniesieniem
czy powiązaniami z Zachodem.
Magdalena Lewicka – autorka książki Świat islamu, Europa i reformy. Prolegomena Hayr ad-Dīna at-Tūnusīego jest arabistką i islamoznawcą, lektorem języka arabskiego, tłumaczem przysięgłym. Studiowała arabistykę i islamistykę na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu
Warszawskiego, zarządzanie i administrację w Instytucie Handlowym na
Uniwersytecie w Damaszku w Syrii oraz w Szkole Języka Arabskiego dla
Obcokrajowców w Damaszku i Kairze w Egipcie. Jest członkiem Rady
Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Kieruje Pracownią Języka i Kultury
Arabskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzi prace
naukowo-badawcze m.in. w zakresie fundamentalizmu muzułmańskiego,
procesów demokratyzacji Iraku, koncepcji oddawania czci Bogu w islamie,
kobiety, małżeństwa i rodziny w islamie. Zainteresowana jest nadto arabską i muzułmańską myślą polityczną, cywilizacją muzułmańską, relacjami
świata arabskiego i państw islamu z Zachodem. W dydaktyce skupia się na
glottodydaktyce, zajmującej się procesem nauczania i uczenia się języków
obcych. Jest nadto pomysłodawczynią i organizatorką cyklicznych konferencji odbywających się na UMK, w tym międzynarodowej konferencji
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naukowej poświęconej dialogowi chrześcijańsko-muzułmańskiemu oraz
ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat dydaktyki języka arabskiego.
Magdalena Lewicka zaangażowana jest – zarówno teoretycznie jak
i praktycznie – w dialog chrześcijańsko-muzułmański. Ogłosiła wiele
prac publicystycznych, naukowych i popularnonaukowych, wśród których
na uwagę zasługują pozycje z zakresu interreligijnego dialogu: Bóg prowadzi nas jedną drogą („Muzułmanie Rzeczypospolitej” 2011 nr 4), Jan
Paweł II wśród rodaków – muzułmanów (tamże); Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Historia i współczesność, zagrożenia i wyzwania („Paedagogia Christiana” 2011 nr 1); Dialog chrześcijańsko-muzułmański w Polsce
(w: M. Szulakiewicz /red./, Religie i religijność w świecie współczesnym,
Toruń 2011); From Confrontation to Dialogue – Mutual Relationship between Islam and Christianity (w: U. Osmycka /red./, The Conference on
Interfaith and Intercultural Dialogue, Warszawa 2011).
Biografia oraz poglądy bohatera omawianej książki – Hayr ad-Dīna
at-Tūnusīego – są przedmiotem wcześniejszych publikacji M. Lewickiej,
wśród których na uwagę zasługują: Jak Hayr ad-Din próbował pogodzić
islam z demokracją (1) („Przegląd Tatarski” 2010 nr 4); Jak Hayr ad-Din
próbował pogodzić islam z demokracją (2) („Przegląd Tatarski” 2011 nr 1);
Hayr ad-Dīn at-Tūnusī – ojciec odrodzenia tunezyjskiego („Przegląd Historyczny” 2012); Wizerunek cywilizacji europejskiej w Najprostszej drodze
do poznania sytuacji w królestwach Hayr ad-Dīna at-Tūnusīego („Przegląd
Historyczny” 2012); Wizerunek cywilizacji muzułmańskiej w „Najprostszej
drodze do poznania sytuacji w królestwach” Hayr ad-Dīna at-Tūnusīego
(„Studia Historyczne” 2015); Mądrość jest bronią wiernego. Aqwam al-masālik fī maʻrifat aḥwāl al-mamālik Hayr ad-Dīna at-Tūnusīego (w: A. Bednarczyk, M. Kubarek, M. Szatkowski /red./, Orient i literatura. Między
tradycją a nowoczesnością, Toruń 2015). Prace te stanowią dowód systematycznych badań myśli Hayr ad-Dīna at-Tūnusīego, prowadzonych przez
M. Lewicką. Przekład dzieła Prolegomena tego autora ukazuje się w omawianej książce jako pierwodruk.
W omawianej pracy M. Lewicka przeprowadza analizę koncepcji żyjącego w XIX w. w Tunezji myśliciela i męża stanu, Hayr ad-Dīna at-Tūnusīego. Główne zręby koncepcji, dotyczącej wielu sfer życia, wyłożył ten
autor w dziele Aqwam al-masālik fī maʻrifat aḥwāl al-mamālik (Najprostsza
droga do poznania sytuacji w królestwach). W Prolegomena (Wstępie) do
tego dzieła (Al-Muqaddima) at-Tūnusī prezentuje założenia wypracowanej
przez siebie myśli politycznej.
Strukturę dzieła wyznaczają (oprócz wstępu oraz znajdującej się końcu bibliografii oraz indeksu, a także szkicu biograficznego autorki a zarazem tłumaczki i streszczenia po angielsku) dwie części. Część pierwsza pt.
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Hayr ad-Dīna at-Tūnusī – życie i dzieło (s. 17-80) to autorski tekst M. Lewickiej. Druga część zatytułowana: Hayr ad-Dīna at-Tūnusī, Prolegomena
(s. 81-205) zawiera przekład pracy tego uczonego, dokonany przez M. Lewicką.
W części pierwszej autorka szkicuje portret biograficzny „ojca tunezyjskiego odrodzenia”, za którego uważany jest Hayr ad-Dīn. Zwraca
uwagę na jego pochodzenie. Był niewolnikiem, urodził się w 1822 r. (bądź
w 1820 r.) w czerkieskim plemieniu Abaza, zamieszkującym południowy
zachód Kaukazu. Osierocony przez ojca, który zginął w 1828 r. w czasie
wojny turecko-rosyjskiej został sprzedany na targu niewolników w Stambule. Z Konlicy nad Bosforem, a następnie ze Stambułu, trafił na dwór
władcy Tunezji (1837-1855), Aḥmada Beja.
W kolejnych punktach części pierwszej autorka przedstawia Hayr
ad-Dīna at-Tūnusīego jako wojskowego, polityka, reformatora. Skupia się
szczególnie na jego działalności reformatorskiej. Charakteryzuje Tunezję
przed wprowadzeniem refom. Omawia ich przygotowanie i koncentruje się
na ich obszarach. Przedstawia reformy w zakresie administracji, sądownictwa, rolnictwa, edukacji. Wskazuje na Hayr ad-Dīna at-Tūnusīego jako
uważnego „obserwatora Europy”. Przybliża jego aktywność publicystyczną. Na koniec mówi o nim jako wielkim wezyrze. Wreszcie syntetycznie
przedstawia jego myśl społeczno-polityczną.
Życiorys bohatera dzieła został umiejętnie ukazany na tle wydarzeń
XIX w. Tunezji. Miały one zasadniczy wpływ na ukształtowanie poglądów
oraz postawę Hayr ad-Dīna wobec licznych kwestii życia publicznego.
W tej samej części dzieła M. Lewicka wskazuje na traktat Aqwam
al-masālik fī maʻrifat aḥwāl al-mamālik autorstwa Hayr ad-Dīna. Omawia
jego strukturę, skupia się na Prolegomenie tego dzieła, w którym zawarte
zostały spostrzeżenia i wnioski tunezyjskiego myśliciela. Dzięki nim będzie można zrozumieć idee reformatorskie wypracowane przez Hayr ad-Dīna.
Tekst Al-Muqaddima, czyli Prolegomeny do traktatu Aqwam al-masalik fima’rifat ahwal al-mamalik znajduje się w drugiej części książki. Jest
traktatem o charakterze politycznym, składającym się z trzech podrozdziałów: Reformy (At-Tanẓīmāt), Cywilizacja Europejska (At-Tamaddun al-Ūrubāwī) oraz Podsumowanie odkryć i wynalazków (Talẖīṣ al–muktašafāt
wa-al-muẖtara‘āt). Dzieło to pozwala czytelnikowi zapoznać się z ważnym
przykładem XIX-wiecznej myśli reformatorskiej islamu. Należy docenić
wysiłek, który autorka włożyła w dokonanie przekładu dzieła powstałego
w XIX-wiecznym języku arabskim, różniącym się od dzisiejszego literackiego języka Arabów.

Recenzje
Wybór Hayr ad-Dīna, jako uczonego, którego poglądy przybliża
M. Lewicka nie jest przypadkowy. Książka toruńskiej arabistki i islamologa stanowi cenny wkład w analizę polityczno-społecznych koncepcji islamu. Książka nie prezentuje europocentrycznego spojrzenia na przedmiot
badań, które dominuje w literaturze przedmiotu. Nie tylko z tej racji jest
oryginalna. O reprezentatywności pracy świadczy fakt podjęcia analizy
poglądów uczonego muzułmańskiego, który właściwie nie jest znany, albo
– ledwo znany – w Europie. Z drugiej strony obiektem jego zainteresowania
była właśnie Europa.
Życiorys predysponował Hayr ad-Dīna do podjęcia ważnych ról politycznych w XIX-wiecznej Tunezji. Był Czerkiesem, tworzył w języku
arabskim, a Tunezja stała się jego domem – ojczyzną. Służył natomiast tureckim władcom. Fakt ten miał istotne znaczenie w wykrystalizowaniu się
poglądów tunezyjskiego uczonego. Znał on różne kręgi kulturowe. Władał biegle kilkoma językami, dlatego zdolny był do opracowania koncepcji
polityczno-społecznych, w których nie negował tego, co zachodnie, lecz
szukał rozsądnego consensusu między dwoma cywilizacjami – islamską
i europejską.
Hayr ad-Dīna zakupiony został na targu niewolników w Turcji przez
Aḥmada Beja (który w latach 1837-1855 sprawował władzę w Tunezji)
i przez Stambuł trafił do Tunisu. Dzięki swoim panom zdobył wszechstronne – na miarę ówczesnych czasów – wykształcenie. Służył w wojsku, skąd
przeszedł do czynnej polityki, by w końcu osiągnąć stanowisko premiera.
Jego ambitne plany reform Tunezji nie odniosły jednakże sukcesu. W kontekście tej przegranej zrezygnował z tzw. kariery politycznej u beja Tunisu.
Hayr ad-Dīn udał się do Stambułu, gdzie został wielkim wezyrem. Sułtan turecki ‘Abd al-Ḥamīd (1876-1909), przeciwny poglądom i działalności
Hayr ad-Dīna, pozbawił go władzy. Do śmierci tunezyjski mąż stanu żył
w tureckim odosobnieniu.
W koncepcjach wypracowanych przez Hayr ad-Dīna zauważa się
w pewnym sensie fuzję elementów tradycji muzułmańskiej oraz myśli
europejskiej, przede wszystkim francuskiej. W XIX w. liczni przedstawiciele świat islamu, ale nie tylko tej cywilizacji (również hinduiści),
odbywali podróże do Europy. Nigdy nie nastąpiłoby tzw. odrodzenie
hinduizmu i uformowanie się neohinduizmu, gdyby nie kontakty hinduistów z chrześcijanami właśnie na Zachodzie. Niektórzy muzułmanie
zatrzymywali się na Starym Lądzie przez kilka lat. Można by te eskapady nazwać wyprawami studyjnymi. Niektórzy podejmowali naukę na
prestiżowych uczelniach europejskich, inni mieli styczność – z racji nas
swój status społeczny w krajach pochodzenia – z prestiżowymi kręgami
życia politycznego Zachodu. Hayr ad-Dīn aż pięć lat żył w Paryżu, co
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pozwoliło jemu nie tylko „dotknąć” europejskiego geniuszu, ale go zgłębić i sformułować odpowiedź na pytanie o źródła europejskiego sukcesu
w licznych sferach życia. Dzięki doświadczeniu z autopsji Zachodu mógł
– na zasadzie porównania – poddać analizie stan cywilizacji arabsko-muzułmańskiej i krytycznie ją ocenić (wskazując na przejawy kryzysu
będącego tej cywilizacji udziałem), by w końcu próbować ją reformować.
Ważnym postulatem Hayr ad-Dīna była właśnie troska o rozwój cywilizacyjny świata islamu. Według niego, konieczne było zharmonizowanie
elementów kultury arabsko-muzułmańskiej i zachodniej. Wówczas dopiero nastąpi reforma społeczna i polityczna w pojmowanym bardzo szeroko
islamie. Nie mogą muzułmanie – twierdził – lekceważyć czy pogardzać
osiągnięciami Europy, zarówno w dziedzinie nauki oraz sztuki, jak i ekonomii, czy w ogóle gospodarki.
W koncepcji życia politycznego próbował połączyć elementy muzułmańskie z zachodnimi. Dążył do „poprawy anachronicznych struktur politycznych i społecznych, polepszenia warunków życia, rozwoju edukacyjnego, a co za tym idzie – postępu i dobrobytu” (s. 13); „atrybutami zaś tegoż
rozwoju miały być: poszanowanie prawa muzułmańskiego (…); przejęcie od
Zachodu nauk i sztuk (…), oraz wszelkiej wiedzy (…), która umożliwiła Europejczykom osiągnięcie dobrobytu (…) i rozwój gospodarczy (…)” (s. 13).
Według At-Tūnusīego reformą należało objąć zarówno instytucje w sensie
ścisłym polityczne, jak i społeczne oraz gospodarcze. Zatroskany był nadto
o edukację. W Prolegomenie pisał o edukacji w Europie, przede wszystkim
we Francji (s. 176-182). Wypowiadał się też o bibliotekach we Francji i Włoszech (s. 184-185). Podkreślał rangę i znaczenie edukacji w rodzinach królewskich. „Należałoby tu wspomnieć – podkreślał – troskę Europejczyków
o wykształcenie członków królewskich rodzin i poszerzanie zakresu ich
wiedzy, nie ma wątpliwości, iż jest to jedna z korzystnych i ważnych zasad
zarządzania państwem w celu osiągnięcia dobrobytu” (s. 185).
Postulat ten nie został jednakże zastosowany w Tunezji. Można mówić jedynie o fragmentarycznym wprowadzeniu reform politycznych
w tym kraju. I chociaż ostatecznie projekt At-Tūnusīego nie został zrealizowany, to był wyrazem tendencji w rozwoju muzułmańskiej myśli politycznej, innej od radykalizmu w koncepcji salafickiej, będącej wykładnią ruchu
reformatorskiego powstałego w łonie sufizmu. Według salafitów konieczny
jest powrót islamu do jego pierwotnej postaci, a tym samym odrzucenie,
oczyszczenie z wszystkich późniejszych naleciałości, właśnie tych pochodzących spoza islamu.
At-Tūnusī był uważnym obserwatorem Europy i „tego wszystkiego”,
co dzieje się (zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym) w społeczeństwach zamieszkujących przestrzeń oddzieloną od Afryki Północnej
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Morzem Śródziemnym. Jego poglądy stanowiły rodzaj „złotego środka”
w ówczesnym konflikcie dwóch rozwiązań promowanych przez islam: całkowitego zerwania z Zachodem oraz ślepego zapatrzenia się i zauroczenia
Zachodem, a konsekwencji bezrefleksyjnego naśladownictwa wszystkiego,
co zachodnie. Według tunezyjskiego uczonego Zachód nie stanowi totalnego zagrożenia dla islamu, skoro pewne jego wartości mogą zostać przyjęte
przez islamską kulturę. Tak jak Europa przez wieki czerpała ze skarbca
nauki świata arabsko-muzułmańskiego (m.in. architektura, matematyka,
medycyna, bankowość, sztuka kulinarna), tak XIX-wieczne społeczeństwa
mogą inspirować się dziedzictwem cywilizacyjnym Zachodu.
O walorze książki M. Lewickiej stanowi jej źródłowość. Dzieło zostało oparte na źródłach arabskich. Autorka wskazuje wyraźnie na istniejące w XIX w. – a więc w schyłkowym okresie imperium osmańskiego
– tendencje w życiu polityczno-społecznym: fundamentalistyczną oraz
reformatorską. Przeprowadza analizę mechanizmów funkcjonowania
arabskiej prowincji tegoż imperium w pełnym niepokojów i przemian
XIX w., kiedy to świat islamu zaczął doświadczać coraz silniejszej ingerencji potęg europejskich. Autorka wskazuje na fascynację Europą przez
niektóre kręgi muzułmanów, którzy jednocześnie chcieli zachować tożsamości własnej kultury. Tendencje reformatorskie nie przekreślały wymogów religii islamu. Można je było pogodzić, nie tylko teoretycznie, ale
i w pragmatyce życia – twierdził tunezyjski uczony – z założeniami religii
proroka Mahometa.
Recenzenci wydawniczy dzieła zwrócili uwagę na jego walor. Profesor dr hab. Katarzyna Pachniak, tak wyraziła o nim swoją opinię: „Książka
jest napisana erudycyjnie, żywo i wartko. Wnosi istotny wkład w niekiedy
traktowane przez arabistów marginalnie badania nad kulturą arabskich prowincji osmańskich i pokazuje mało znany wycinek: fascynację Europą przy
jednoczesnej chęci zachowania tożsamości własnej kultury. Zwraca uwagę jak tendencje reformatorskie dawało się pogodzić z wymogami religii”
(okładka). Z kolei prof. dr hab. Marek M. Dziekan tak zarekomendował publikację: „Książka Magdaleny Lewickiej Świat islamu, Europa i reformy.
Prolegomena Hayr ad-Dīna at-Tūnusīego stanowi niezwykle interesujący
wkład w polskie badania nad społeczno-polityczną myślą świata muzułmańskiego w XIX wieku. Hayr ad-Dīna at-Tūnusī był niezwykle barwną
postacią – to myśliciel i polityk, wojskowy i reformator, który wywarł istotny wpływ na politykę środkowego Maghrebu i przemiany na obszarze znanym obecnie jako Tunezja. Jednocześnie jego myśl, pozostająca w ramach
muzułmańskiego odrodzenia, stosunkowo rzadko jest przedmiotem szczegółowych badań, co jest faktem trudno wytłumaczalnym. (…) Tunezyjczyk
uważnie obserwował Europę, jest więc to dzieło wspaniałym lustrem dla
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tejże Europy. Możemy dowiedzieć się, jak nas w tamtych czasach widziano
z drugiego brzegu Morza Śródziemnego, jakie elementy uważno za pozytywne, jakie zaś za nie do przyjęcia”.
Eugeniusz Sakowicz
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Ojciec Święty Franciszek, Adhortacja apostolska „Gaudete et
exsultate”. O powołaniu do świętości w świecie współczesnym
Drukarnia Watykańska, Rzym 2018.
DOI: 10.30439/SB.2018.3.13

Celem prezentowanej adhortacji, napisanej przez papieża Franciszka,
jest przypomnienie fundamentalnej prawdy o tym, że powołaniem każdego
chrześcijanina jest powołanie do świętości. Nowością, jaką wnosi papież
w omawiane przez siebie zagadnienie świętości, to przede wszystkim próba uaktualnienia tego zagadnienia poprzez umieszczenie i ujmowanie go
z jednej strony w „aktualnym kontekście, z jego zagrożeniami, wyzwaniami i możliwościami” (nr 2), z drugiej zaś w kontekście misji, jaką Kościół
i każdy chrześcijanin ma do spełnienia w świecie dzisiaj.
Adhortacja składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy z nich zatytułowany jest Powołanie do świętości. Papież przypomina w nim o tym, że
powołanie do świętości nie jest zarezerwowane dla nielicznych, ponieważ
Pan kieruje je „do każdego z nas” (nr 10) i „chce, abyśmy byli świętymi (...)
i nie zadawalali się życiem przeciętnym, rozwodnionym, pustym” (nr 1).
Wszyscy zatem ochrzczeni są powołani do tego, by być świętymi, „żyjąc
z miłością i dając swe świadectwo w codziennych zajęciach, tam, gdzie
się znajdują” (nr 14). Są powołani do bycia świadkami Chrystusa, przy
czym istnieje, jak podkreśla to papież, „wiele egzystencjalnych form świadectwa” (nr 11) w zależności od powołania, stanu i profesji, jaką człowiek
ochrzczony wykonuje. Dlatego ważne jest, aby „każdy wierny rozpoznał
swoją drogę i wydobył z siebie to, co ma najcenniejszego, to, co najbardziej osobistego Bóg w nim umieścił (por. 1Kor 12,7), a nie marnował siły,
usiłując naśladować coś, co nie było dla niego pomyślane” (nr 11). Każdy zatem chrześcijanin ma własną drogę do świętości. Przykładem tego
są święci, których powinniśmy podziwiać, zdaniem papieża, i starać się
ich naśladować. Przy czym w naśladowaniu tym nie chodzi o mechaniczne
kopiowanie ich wzorów, lecz o uczenie się od nich tego, że całe życie jest
drogą prowadzącą do uświęcenia i odzwierciedla coś z Jezusa Chrystusa
(por. nr 22). Dlatego świętość to nic innego jak zjednoczenie z Chrystusem i przeżywanie wraz z Nim tajemnic swojego życia. To „odtwarzanie
w swoim życiu różnych aspektów ziemskiego życia Jezusa” (nr 20). Miarą
świętości jest zatem to, „jak wiele jest w naszym życiu z Chrystusa oraz na
ile, mocą Ducha Świętego, kształtujemy nasze życie na podobieństwo Jego
życia” (nr 21). Ostatecznym zatem wzorem świętości jest, według papieża,
Jezus Chrystus. Duch Święty zaś jest Tym, który „rozlewa świętość wszę-
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dzie w świętym i wiernym ludzie Bożym” (nr 6). Daje siłę i moc wierzącym
do twórczego naśladowania Jezusa i upodobnienia się do Niego oraz do
ukazywania Go we współczesnym świecie (por. nr 23). Przykład świętych
z kolei ma nas pobudzać do świętości i uświadamia nam, że świętość jest
możliwa, ponieważ święty nie jest, jak przypomina to Franciszek, człowiekiem wolnym od błędów czy grzechów. Jest grzesznikiem, któremu Bóg
przebaczył. Człowiekiem otwartym na Bożą łaskę i Jego miłosierdzie. Jest
można powiedzieć miejscem spotkania ludzkiej słabości z siłą Bożej łaski
(por. nr 34).
Dlatego papież w omawianej adhortacji wspomina raz po raz jakichś
świętych, co ożywia jego nauczanie i zwiększa szansę na to, że właściwie
je zrozumiemy. Uaktualnia je jednocześnie przez wskazanie na obecność
świętości w codziennym życiu ludu Bożego, którą nazywa „świętością z sąsiedztwa” czy też „klasą średnią świętości” (nr 7). Jest nią „świętość osób,
które żyją blisko nas i są odblaskiem obecności Boga” (tamże). Świętość tę
papież dostrzega „w rodzicach, którzy z wielką miłością pomagają dorastać
swoim dzieciom, w mężczyznach i kobietach pracujących, by zarobić na
chleb, w osobach chorych, w starszych zakonnicach, które nadal się uśmiechają. W tej wytrwałości, aby iść naprzód, dzień po dniu – konkluduje
Ojciec Święty – widzę świętość Kościoła walczącego” (tamże). Przykład
wymienionych osób pokazuje, że świętość wzrasta i wyraża się w małych
gestach i że polega na tym, by „dokonywać zwykłych czynów w niezwykły
sposób” (nr 17). Polega na współpracy człowieka z łaską Bożą i pozwoleniu
na to, by łaska chrzcielna owocowała na drodze świętości (por. nr 15).
Wspomniana współpraca człowieka z łaską Bożą odsłania, zdaniem
Franciszka, inny ważny aspekt świętości chrześcijańskiej, a mianowicie
ten, że świętość jest nierozerwalnie związana z misją, która „znajduje swój
pełny sens w Chrystusie i którą można zrozumieć jedynie, rozpoczynając
od Niego” (nr 20). Tą misją jest, podobnie jak to było w przypadku Chrystusa, budowanie królestwa Bożego, które „pociąga za sobą zobowiązanie
do budowania wraz z Nim królestwa miłości, sprawiedliwości i pokoju dla
wszystkich” (nr 25). Jest nią także uświęcanie siebie przez zaangażowanie,
które daje z siebie to, co najlepsze (por. tamże). Papież Franciszek, chociaż
podkreśla potrzebę zaangażowania rozumianego jako misja, to jednocześnie zwraca uwagę na potrzebę umiejętnego zintegrowania w życiu chrześcijanina działalności z modlitwą, mówiąc o tym, że „jesteśmy powołani
do życia kontemplacją pośród działania i uświęcamy się w hojnym wypełnianiu naszej misji” (nr 26). By móc zrealizować to powołanie, „potrzebujemy ducha świętości, który przenika zarówno samotność, jak i posługę,
zarówno intymność, jak i zaangażowanie ewangelizacyjne” (nr 31). Dzięki temu duchowi „każda chwila będzie wyrazem miłości darowanej pod
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wejrzeniem Pana (...), a wszystkie chwile będą krokami na naszej drodze
uświęcenia” (tamże).
W drugim rozdziale omawianej adhortacji papież zwraca uwagę na
dwa zafałszowania świętości, które prowadzą na manowce i są szkodliwe dla
wiary. Zalicza do nich gnostycyzm i pelagianizm. I chociaż obie wymienione propozycje stanowiły poważne zagrożenie już dla Kościoła starożytnego
i zostały przez niego przezwyciężone i uznane za herezje, to jednak stale
odżywają i przybierają nowe formy wyrazu. Dlatego powinniśmy je, zdaniem Franciszka, zauważyć i bronić się przed nimi. Tym, co charakteryzuje
współczesny gnostycyzm, zdaniem Ojca Świętego, to po pierwsze, „zarozumiała powierzchowność” (nr 38) i przekonanie, że dzięki proponowanym
przez gnostyków wyjaśnieniom „można uczynić doskonale zrozumiałą całą
wiarę i całą Ewangelię” (nr 39). Po drugie, próba oswojenia zarówno tajemnicy Boga i Jego transcendencji, jak i tajemnicy życia innych ludzi (por. nr
41). Po trzecie, absolutyzowanie proponowanych przez siebie teorii i zmuszanie innych do tego, by podporządkowali się rozumowaniu, którym oni
się posługują (por. nr 39). Pretendowanie zatem do tego, że przedstawiana
przez nich wizja rzeczywistości jest jedynie słuszna i doskonała (por. nr 40).
Tymczasem, jak wyjaśnia to Franciszek, „Bóg nas nieskończenie przerasta,
zawsze jest dla nas zaskoczeniem i nie my decydujemy o tym, w jakich okolicznościach historycznych można Go spotkać, bo nie od nas zależy czas
i miejsce, i sposób spotkania” (nr 41). Prawdę, którą otrzymujemy od Pana,
dodaje papież, „możemy pojąć jedynie w sposób niedoskonały i z jeszcze
większą trudnością udaje się nam ją wyrazić” (nr 42).
Drugą z wymienionych przez Ojca Świętego współczesnych tendencji, która fałszuje prawdę o świętości i jej właściwe rozumienie, jest pelagianizm. Jest on poniekąd odmianą gnostycyzmu. Pelagianizm charakteryzuje się przede wszystkim przekonaniem o tym, że człowiek może osiągnąć
świętość i zbawienie o własnych siłach, za pomocą ludzkiej woli. W ten
sposób zostaje zanegowana potrzeba łaski jako tej rzeczywistości, dzięki
której dochodzi do usprawiedliwienia człowieka i która uzdalnia go do
współpracy z Bogiem i do wytrwania w dobru. Obliczem współczesnej formy pelagianizmu jest, zdaniem papieża, „poleganie na usprawiedliwieniu
w oparciu o własne siły, na kulcie ludzkiej woli i własnych zdolnościach, co
przekłada się na egocentryczne i elitarystyczne samozadowolenie, pozbawione prawdziwej miłości” (nr 57). Przejawia się on także w „uzależnianiu
wszystkiego od ludzkiego wysiłku ukierunkowanego przez normy i struktury kościelne”, co prowadzi ostatecznie do komplikowania Ewangelii i do
tego, że człowiek „staje się niewolnikiem schematu, który pozostawia niewiele przestrzeni, w której może działać łaska” (nr 59).
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W trzecim rozdziale adhortacji papież wyjaśnia, na czym konkretnie
polega dążenie do świętości. Polega ono po prostu, zdaniem Franciszka,
na kroczeniu drogą wyznaczoną przez Osiem Błogosławieństw, w których
zawarty jest autoportret samego Jezusa i które „są jakby dowodem tożsamości chrześcijanina” (nr 63). Dlatego życie nimi i ich realizacja prowadzi
wierzących do upodobnienia się do swojego Mistrza. Dają one jednocześnie
odpowiedź na pytanie o to, „jak można stać się dobrym chrześcijaninem?
– odpowiedź jest prosta: trzeba, aby każdy na swój sposób czynił to, co
mówi Jezus, głosząc błogosławieństwa” (tamże). Życie nimi nie jest jednak
łatwe, stwierdza Ojciec Święty, co nie oznacza, że jest niemożliwe. Wprost
przeciwnie, jest możliwe, przekonuje Franciszek, ale tylko dzięki pomocy
Ducha Świętego i tego, że „przenika On nas całą swoją mocą i uwalnia
nas od słabości egoizmu, lenistwa i pychy” (nr 65). Dlatego w dalszej części papież szczegółowo omawia każde z Błogosławieństw i na końcu tych
omówień wskazuje, na czym konkretnie polega świętość, o której one mówią. I tak, świętość widziana i rozważana w świetle Błogosławieństw, to,
zdaniem Franciszka, po pierwsze, „bycie ubogim w sercu” (nr 70). Po drugie, „reagowanie z pokorną łagodnością” (nr 74). Po trzecie, „umiejętność
płakania z innymi” (nr 76). Po czwarte, „głodne i spragnione poszukiwanie
sprawiedliwości” (nr 79). Po piąte, „miłosierne postrzeganie i działanie”
(nr 82). Po szóste, „zachowywanie serca w czystości od wszystkiego, co
plami miłość” (nr 86). Po siódme, „rozsiewanie pokoju wokół nas” (nr 89).
Po ósme, „akceptowanie codzienne drogi Ewangelii, pomimo że przynosi
nam ona problemy” (nr 94).
Po omówieniu Błogosławieństw Ojciec Święty wspomina jeszcze
o tzw. wielkiej regule postępowania, która jest zawarta w 25 rozdziale
Ewangelii św. Mateusza i ma związek z Błogosławieństwami, zwłaszcza
zaś z odnoszącym się do cnoty miłosierdzia. Reguła ta mówi o tym, na podstawie czego ludzie będą sądzeni i jednocześnie wskazuje na typ świętości,
który podoba się Bogu (por. nr 95). Ma ona poza tym głębokie uzasadnienie
a zarazem znaczenie chrystologiczne, ponieważ wzywa chrześcijan do rozpoznania oblicza Chrystusa w ludziach ubogich i cierpiących, z którymi On
sam się utożsamia (por. nr 96). W związku z tym bycie świętym, jak wyjaśnia to Franciszek, „nie oznacza oczu jaśniejących w domniemanej ekstazie
(...), lecz umiejętność dostrzeżenia Chrystusa w twarzach tych, z którymi
On sam zechciał się utożsamić” (tamże), co pociąga za sobą jednocześnie
konieczność niesienia konkretnej pomocy ludziom znajdującym się w jakiejkolwiek potrzebie. Przykładem tego typu ludzi są dzisiaj, zdaniem
Franciszka, migranci, którym niesienie pomocy nie jest wymysłem papieża, lecz wyzwaniem, do którego zobowiązuje objawienie Boże tak Starego,
jak i Nowego Testamentu (por. Iz 58,7-9; Mt 25,35-36). Dlatego tym, czego
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Bóg oczekuje od nas, konkluduje papież, cytując św. Tomasza z Akwinu,
jest miłosierdzie, które „wyraża się pomaganiem potrzebującym, i jest ofiarą Bogu bardziej miłą, bo bardziej odnosi się do potrzeb bliźnich” (nr 106).
Stwierdzenie to nie oznacza jednak, że Ojciec Święty przedkłada pomoc
i czyny miłosierdzia nad modlitwę, której wartość i znaczenie podkreśla
niejednokrotnie w prezentowanej adhortacji, lecz chce uzmysłowić mianowicie to, że kryterium autentyczności życia chrześcijańskiego, w tym także
modlitwy, jest to „na ile nasze życie przekształca się w świetle miłosierdzia” (nr 105). Modlitwa, dodaje papież, „jest cenna, jeśli karmi codzienny
dar miłości” (nr 104). Podobnie też jest z kultem, który „podoba się Boga,
gdy przedstawiamy Mu postanowienie życia wielkodusznego i kiedy pozwalamy, aby otrzymany w nim dar Boży przejawiał się w poświęceniu
braciom” (tamże). Papieżowi chodzi zatem ostatecznie o to, by chrześcijanie łączyli modlitwę z codziennością i codzienność z modlitwą.
Czwarty rozdział papieskiej adhortacji poświęcony jest przedstawieniu pięciu cech świętości, które, „nie wyczerpują wszystkich istniejących
wzorów świętości, ale są pięcioma wspaniałymi przejawami miłości Boga
i bliźniego” (nr 111). Jednak papież uważa je za szczególnie aktualne w kontekście współczesnej kultury. Pierwszą z tych cech jest „stała koncentracja
na Bogu i mocne trwanie w Tym, który kocha i wspiera” (nr 112). Mocne
trwanie w Bogu jest źródłem wytrwałości w życiu. Chodzi o budowanie na
Bogu jak na skale, ponieważ z Niego płynie siła do znoszenia przeciwności
i do cierpliwego zwyciężania zła dobrem. Drugą cechą świętości jest radość
i poczucie humoru. Przy czym radość ta nie ma nic wspólnego, zdaniem
Franciszka, z radością „konsumpcyjną i indywidualistyczną” (nr 128), lecz
z „radością w Duchu Świętym” (Rz 14,17) (nr 122). Chodzi o radość, która
jest konsekwencją miłości i którą przeżywa się we wspólnocie i dzieli się
z innymi (por. nr 128). Trzecią cechą świętości jest „parezja”, która jest
postawą śmiałości i zapału w ewangelizowaniu świata. Jest także zdolnością do prowadzenia życia otwartego, oddanego do dyspozycji dla Boga
i bliźnich. Jest wreszcie „pieczęcią Ducha, świadectwem autentyczności
przepowiadania” (nr 132). Jest w końcu tym, co mobilizuje Kościół, by był
Kościołem misyjnym i skłania go do odważnego wychodzenia z Ewangelią na obrzeża i peryferie świata. Pozwala ona ponadto chrześcijanom na
przezwyciężenie „pokusy ucieczki w miejsce bezpieczne, które może mieć
wiele imion: indywidualizm, spirytualizm, zamknięcie w małych światach,
uzależnienia, urządzanie się, powtarzanie utrwalonych schematów, dogmatyzm, nostalgia, pesymizm, uciekanie się do zasad” (nr 134). Czwartą cechą świętości jest niezbędność życia we wspólnocie, jaką jest Kościół, ponieważ „uświęcenie jest drogą wspólnotową, którą należy pokonywać we
dwoje” (nr 141). Zakłada ona jednocześnie utożsamienie się z pragnieniem
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Jezusa, „aby wszyscy stanowili jedno” (J 17,21). Piątą cechą świętości jest
nieustanna modlitwa i adoracja. Nie ma bowiem świętości, jak przekonuje
o tym Franciszek, bez modlitwy, której potrzebują wszyscy i jest dostępna
dla wszystkich. Wszyscy, pisze Ojciec Święty, „potrzebujemy tego milczenia przenikniętego obecnością adorowanego Boga” (nr 149). Modlitwa jest
także potrzebna do tego, by być uczniem Jezusa, gdyż bycie uczniem Jezusa zakłada „przebywanie z Mistrzem, słuchanie Go, uczenie się od Niego,
uczenie się nieustanne” (nr 150). Jest ona wreszcie potrzeba do tego, by
uczeń Jezusa najpierw sam doświadczył miłości Jezusa, następnie zaś niósł
Go innym.
Piąty rozdział omawianej adhortacji poświęcony jest tematowi walki
duchowej jako istotnemu wymiarowi dążenia do świętości. Papież przypomina o tym, że „życie chrześcijańskie jest ciągłą walką” (nr 158), i że
dotyczy ona nie tylko walki „ze światem i mentalnością światową” czy
też „z własnymi słabościami i skłonnościami”, lecz jest przede wszystkim
„ciągłą walką z diabłem, który jest księciem zła” (nr 159) i zatruwa nas
nienawiścią, smutkiem, zazdrością, wadami. Jako pomoc w tej walce papież wskazuje na potrzebę stałej postawy rozeznawania, które traktuje jako
„narzędzie walki do lepszego podążania za Panem” (nr 169). Jest ono poza
tym szczególnie ważne, pisze Franciszek, „kiedy w naszym życiu pojawia
się nowość, a zatem kiedy trzeba rozeznać, czy jest ona »nowym winem«,
które pochodzi od Boga, czy też zwodniczą nowością ducha tego świata
lub ducha diabła” (nr 168). Jest „konieczne nie tylko w chwilach nadzwyczajnych lub gdy trzeba rozwiązać poważne problemy, czy też gdy trzeba
podjąć kluczową decyzję” (nr 169). Jest ono po prostu potrzebne zawsze
do tego, „abyśmy byli zdolni do rozpoznawania czasów Boga i Jego łaski,
abyśmy nie marnowali natchnień Pana, aby nie odrzucać Jego zachęty do
rozwoju” (tamże). Jednocześnie Ojciec Święty wyjaśnia, że rozeznawanie,
które ma on myśli i o którym mówi, nie ma nic wspólnego z „zarozumiałą
samoanalizą, egoistyczną introspekcją, ale jest prawdziwym wyjściem ku
tajemnicy Boga, który pomaga nam żyć misją, do jakiej nas powołał dla
dobra braci” (nr 175).
Papież Franciszek zachęca nas w swej adhortacji do tego, żebyśmy
byli święci. Zrobił to w stylu znanym z poprzednich dokumentów, posługując się prostymi i obrazowymi sformułowaniami, a także odwołując się do
wielu przykładów, które pobudzają i przemawiają do wyobraźni człowieka
i pozwalają mu zrozumieć, co papież ma na myśli, kiedy mówi o świętości.
Pokazuje, że ideałem człowieczeństwa, które Kościół głosi i proponuje, jest
świętość, która jest po prostu „życiem pełnią miłości” (nr 21). Z  drugiej
zaś strony to, że świętość jest „najpiękniejszym obliczem Kościoła” (nr 9)
i że w Kościele każdy człowiek „znajdzie wszystko, czego potrzebuje, aby
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wzrastać ku świętości” (nr 15), ponieważ w Kościele obecny jest Chrystus
zmartwychwstały, który działa w nim przez Ducha Świętego i napełnia go
swoimi darami, takimi jak: słowo, sakramenty, wspólnota, świadectwo życia świętych i świadectwo życia wiernego Ludu Bożego, który kroczy ku
niebieskiej ojczyźnie.
Dariusz Gardocki SJ
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Książka, wydana w znanej i cenionej już serii wydawniczej „Duchowość ignacjańska”, zawiera treść referatów wygłoszonych na XXXVI
Kursie Duchowości Ignacjańskiej w całości poświęconym analizie jednego
z głównych pojęć z dyscypliny teologii duchowości. W proponowanym do
druku zbiorze poszczególni autorzy swoją uwagę koncentrują na rachunku
sumienia, rozważanym z perspektywy ignacjańskiej. Są to doświadczeni
jezuiccy kierownicy duchowi i rekolekcjoniści, znawcy duchowości ignacjańskiej, autorzy wielu opracowań i propagatorzy bogatej spuścizny duchowej założyciela Towarzystwa Jezusowego.
Już we Wstępie redaktor opracowania, o. Wacław Królikowski, podkreśla znaczenie rozpoznania miłości Boga Stwórcy i Zbawiciela w drodze do doskonałości chrześcijańskiej. Wszystko po to, aby przyjmować
i ze wszystkich sił naśladować Jezusa Chrystusa w codzienności. Kościół
bowiem od samego początku swojego istnienia zachęcał wyznawców
Chrystusa do pogłębionej refleksji duchowej, do duchowego rozeznawania. Przywołany jest tutaj fragment Konstytucji duszpasterskiej o Kościele
w świecie współczesnym Gaudium et spes II Soboru Watykańskiego mówiący, że Kościół – również wierni, ale szczególnie pasterze i teologowie
– „zawsze zobowiązany jest do badania znaków czasu i ich interpretowania
w świetle Ewangelii (…) z pomocą Ducha Świętego” (4, 44).
To duchowe rozeznawanie w propozycji ignacjańskiej dokonuje się
w sposób szczególny w rachunku sumienia szczegółowym i codziennym.
I na tym właśnie zagadnieniu swoją uwagę skoncentrował o. Krzysztof Dyrek SJ. W terminologii ignacjańskiej to rozeznawanie określane jest słowami examen, examinar. Sam Ignacy od momentu nawrócenia w Loyoli aż do
końca życia nieustannie siebie „egzaminował”: rozważał, oceniał, poddawał refleksji to, co przeżywał, czuł, pragnął.
Autor omawia istotę rachunku sumienia szczegółowego, zaznaczając
jednocześnie, że narzędzie to straciło mocno na swej aktualności i użyteczności, we wzroście osobowym i duchowym. Sam św. Ignacy więcej
miejsca w swoich propozycjach duchowych poświęca właśnie rachunkowi szczegółowemu. Jest to dla niego ćwiczenie duchowe, skuteczny środek pomocny do osiągnięcia cnót i wykorzenienia wad. Trzeba podkreślić,
że z perspektywy ignacjańskiej, rachunek sumienia szczegółowy ma za

Recenzje
swój przedmiot braki i słabości, jednocześnie pomaga znajdować Boga we
wszystkich rzeczach i oczyszczać intencje podejmowanych prac i studiów.
Dlatego tak ważne jest jego znaczenie w życiu zwłaszcza młodych jezuitów.
Jest więc narzędziem nawrócenia, a jednocześnie pomaga stawać się kontemplatywnym w działaniu. Swoją refleksję nad istotą rachunku sumienia
szczegółowego o. Dyrek kończy podkreśleniem tego ćwiczenia w drodze
do doskonałości chrześcijańskiej. Człowiek najpierw staje w obecności Bożej – uświadamiając sobie, co przeżywa – po to, aby ożywiać pragnienie
wolności i chęci przezwyciężenia siebie. Łaska Boża udzielana jest człowiekowi w zależności od jego wysiłku, możliwości i predyspozycji.
W każdej epoce, we wszystkich religiach, człowiek spoglądał w swoje
wnętrze. Ten fakt, który w proponowanej publikacji, określany jest mianem
rachunku sumienia, staje się przedmiotem refleksji o. Dariusza Wiśniewskiego SJ. Autor, wychodząc od refleksji biblijnej, konstatuje, że w większości tradycji rachunek sumienia był rozumiany jako autorefleksja, praca
wewnętrzna. W chrześcijaństwie pojawił się element dialogu, rozmowy
ze Stwórcą. Człowiek bowiem rozmawia z Bogiem o swoim życiu. Ojciec
Wiśniewski rysuje obraz rachunku sumienia w historii duchowości. Wychodząc od średniowiecza, gdzie z pojawieniem się ksiąg penitencjarnych
rachunek sumienia stawał się narzędziem przygotowania się do spowiedzi,
prowadzi do epoki devotio moderna. Sięga do połowy XIII w. Wtedy to
narastało dążenie do uściślenia wymogów życia duchowego. Sam rachunek sumienia stawał się coraz istotniejszym elementem życia duchowego,
a jego praktykowanie nabierało przejrzystszej struktury. Przywoływany
jest tutaj Tomasz á Kempis ze swoim O naśladowaniu Chrystusa, który
podaje konkretne zalecenia człowiekowi badającemu swoje sumienie na
drodze do doskonałości chrześcijańskiej.
Ignacy Loyola, jak zaznacza o. Wiśniewski, czerpał wiele z propozycji opata Garcia de Cisneros z Montserratu (1455-1510), który w dziele
Ejercitorio de la vida espiritual, przedstawił spójny schemat rachunku sumienia. Inną propozycję podał franciszkanin Franciszek De Osuna (1492
lub 1497 – ok. 1540). Czerpiąc wiele z O naśladowaniu Chrystusa, dawał
sugestie, by robiąc rachunek sumienia, badać pięć zmysłów, dyspozycje duszy i pragnienia serca.
Wreszcie propozycja Ignacego Loyoli. To właśnie on umieścił rachunek sumienia wśród praktyki Ćwiczeń duchowych i kładł nacisk na jego
regularne odprawianie. Było to podstawowe narzędzie w odprawianiu
rekolekcji, czyli w duchowym rozwoju człowieka. Sam Ignacy proponuje rachunek sumienia generalny, który służy oczyszczeniu duszy i lepszej
spowiedzi, oraz szczegółowy i codzienny. Wszystko to ma pomagać duchowemu wzrostowi przy otwarciu się na działanie łaski Bożej. Bóg działa
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w duszy ludzkiej, dlatego wszystkie wymiary życia człowieka winny służyć większej chwale Bożej. To przeświadczenie towarzyszyło Ignacemu od
początku.
W głębię ascezy myśli ignacjańskiej wchodzi w swoim opracowaniu
o. Leon Nieścior OMI, dokonując przy tym porównania jej ze starożytnymi
mnichami. Jak zauważa, to osobiste bogate doświadczenie duchowe Ignacego pozwoliło i ośmieliło go do orzekania o tak subtelnych kwestiach.
Korzystał przy tym z doświadczenia innych, może nawet docierał do tradycji patrystycznej pośrednio, przez lekturę dzieł średniowiecznych i późniejszych. Dlatego można odnaleźć pewną styczność idei wybranych pisarzy
z jego myślą.
Mówiąc o źródłach myśli o. Nieścior zatrzymuje się na przy Ćwiczeniach duchowych, gdzie Ignacy mówi: „Z góry przyjmuję, że są we mnie
trzy [rodzaje] myśli, a mianowicie jedna myśl moja, tj. powstająca z mojej
tylko wolności i woli, dwie zaś inne przychodzą do mnie z zewnątrz, jedna
od ducha dobrego, druga od ducha złego” (ĆD 32).
Podobna refleksja bliska była starożytnym pisarzom ascetycznym. Ojciec Nieścior skupia dalej swoją uwagę na zasłudze dobrych myśli. Temat zasług nie był rozwijany w starożytności. Niewiele też mówiło się o zasługach
dobrych myśli, a raczej zasługach dobrych uczynków czy cnót. Przypomina
się tutaj takich pisarzy jak św. Augustyn, Ewagriusz, św. Beda Czcigodny.
Ojcowie Pustyni uzależniali jakość życia duchowego od stopnia sprzeciwu złym myślom. Święty Ignacy wskazuje na sposoby pracy nad myślami. Podstawową formą ascetyczną jest zdecydowane odrzucanie złych
myśli bez paktowania z nimi. Równie ważna jest stanowczość i wytrwałość
w ich odpędzaniu. Zdecydowana praca nad myślami stanowiła bardzo konkretny i codzienny sposób wcielania Ewangelii w życie.
Ojciec Nieścior w konkluzji mówi o nauce św. Ignacego nacechowanej
oryginalnością, ale również opierającej się na tradycji sięgającej starożytności. Oryginalne jest ujęcie „wolności i woli”, jako podstawowego źródła
myśli, chociaż nie brak podobnych stwierdzeń u starożytnych. Szczególnie
dużo mówi się u nich o zdecydowanym i wytrwałym odrzucaniu złych myśli. I jest to temat bardzo bliski Ignacemu.
Podobne zagadnienie myśli jest przedmiotem refleksji o. Józefa Augustyna SJ. Najistotniejsze dla autora jest integralne podchodzenie do
człowieka, w którym liczy się zaangażowanie wszystkich władz duszy
i wszystkich zmysłów. Szczególnie zwraca uwagę na genezę uczuć, wyprowadzanych z utrwalonych zachowań wewnętrznych człowieka. A  te
są wypadkową wielu czynników: wychowania, wrażliwości psychicznej,
przeżytych doświadczeń, dokonanych wyborów, popełnionych błędów. Ojciec Augustyn podkreśla, że wszystkie uczucia ludzkie powiązane są w ja-
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kiejś formie z ludzkimi myślami. Przywołuje postać Ewagriusza z Pontu,
dla którego złe myśli są zasadniczym motorem skłaniającym człowieka do
złych czynów.
Ignacjańskie pojęcie myśli winno być rozumiane i interpretowane
zgodnie z tym, jak rozumieli je Ojcowie Pustyni. To dynamizm wewnętrzny, zamysł serca, które pobudza do działania. Propozycja Ignacego jest czytelna: skutecznie badać nasze myśli, przyjmować te, które pochodzą od dobrego ducha, odrzucać natomiast te, które pochodzą od złego ducha. I w tej
kwestii niezwykle ważna jest osoba dającego ćwiczenia. To on winien wiedzieć o pojawiających się u rekolektanta różnych myślach. W czasie rekolekcji Ignacy każe zarówno rekolektantowi, jak i jego przewodnikowi duchowemu zwracać uwagę przede wszystkim na rodzące się myśli. Precyzja
i głębia rozeznania myśli gwarantuje duchowy postęp, śledząc bowiem bieg
myśli, rozpoznajemy działanie zarówno ducha Bożego jak i ducha złego.
W dalszej części swojej refleksji o. Augustyn zatrzymuje się nad oddziaływaniem na duszę „bez przyczyny” i „za pomocą przyczyny”. Przypomina, jak ważne dla Ignacego było zdobywanie zasług, walcząc ze złymi
myślami. Ukazuje również, kiedy popełnia się grzech lekki i w jaki sposób
człowiek popełnia grzech śmiertelny.
Cennym wkładem w refleksję nad myślami w Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego jest opracowanie zaproponowane przez Piotra Słabka.
Zauważa on, że istnieje bardzo ścisła więź między myślami a uczuciami.
I ważne jest tutaj określenie miejsca uczuć w problematyce wyboru. Ignacy
zaprasza do pracy nad uczuciami, by stawały się ona bardziej dojrzałe i bardziej brane pod uwagę w procesie decyzyjnym. Autor skończy stwierdzeniem, że Ćwiczenia duchowe pozostają nieustannie uprzywilejowana drogą
do nawrócenia, poznawania siebie i woli Bożej wobec nas, do uporządkowania swoich myśli i uczuć.
Rachunek sumienia ogólny o mowie to zagadnienie, którym zajął się
o. Piotr Janik. Zauważa, że uwagi dotyczące mowy stanowią najdłuższą
część wyjaśnień Ignacego, który podejmuje trzy tematy: przysięgę, mowę
próżną oraz oszczerstwo i mowę ujemną. Przysięganie ze względu na świadome odniesienie się do Boga, to stawanie „za” lub „przeciw”, jest aktem
wiary. O mowie próżnej Ignacy wyrażał się jasno: „Nie mówić słów próżnych”, wszak wszelka mowa powinna mieć na celu pomoc człowiekowi czy
to w sensie duchowym, czy materialnym (ĆD 40). Równie zdecydowanie
mówi o oszczerstwie i mowie ujemnej: „Nie mówić niczego oszczerczego
ani ujemnego o drugich” (ĆD 41). Szczera refleksja i rachunek sumienia,
którego fundamentem jest już doświadczenie przemiany, nawrócenia, przeżycie o charakterze religijnym, to również modlitwa zakorzeniona w Eucharystii, refleksja integralnie spleciona z modlitwą.
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Ojciec Tadeusz Kotlewski SJ skoncentrował swoją refleksję na uczynkach w świetle duchowości ignacjańskiej. Celem takiej akcji duchowej
jest przede wszystkim dobre zrobienie ogólnego rachunku sumienia. Autor podkreśla, jak ważne dla Ignacego było oczyszczenie się człowieka ze
wszystkiego, co oddala go od Boga. Człowiek nie może lekceważyć żadnego grzechu. Winien natomiast zawsze w rachunku sumienia stawać przed
Bogiem, a nie przed sobą. Miłość jest źródłem, z którego wypływają czyny
ludzkie. To ona wyraża się bardziej w czynach niż w słowach. I tak postrzega ją Ignacy. To przykład życia jest wyrażeniem miłości w czynie. To także
ignacjańskie wzajemne udzielanie się z czystą intencją, z wpatrzeniem się
jedynie w cel, do którego człowiek jest stworzony, a mianowicie dla chwały
Boga, Pana naszego i w celu swego zbawienia. Ignacy niezwykle jasno wyraża się o przejrzystości motywacji i intencji, które ukierunkowują decyzje
i czyny człowieka. Zawsze winno się dążyć do uporządkowania swojego
życia, idąc za Bożymi pragnieniami. Dokonuje się to właśnie przez oczyszczanie intencji działania.
Człowiek staje się bardziej wrażliwy i uczy się siebie dzięki modlitwie. Dlatego, jak zaznacza autor, Ignacy podaje sposoby modlitwy, jako
szczególne pomoce w trosce o dobre uczynki w życiu codziennym człowieka. W duchowości ignacjańskiej niezwykle ważną rolę odgrywa postawa
posłuszeństwa w Kościele. Wypływać ona winna z dziecięcej miłości, prowadzącej do tegoż posłuszeństwa.
Ojciec Kotlewski konkluduje, podkreślając, że w duchowości ignacjańskiej uczynki winny być postrzegane w kontekście całego życia. Perspektywa miłości jest tutaj priorytetem. Oczywiście, że na uczynki mają
wpływ uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. Nie mniej ważne są też
intencje i motywacje, a także kontekst wspólnoty i roli nauki Kościoła.
Sposobem odprawiania rachunku sumienia ogólnego zajął się w swoim opracowaniu o. Krzysztof Osuch, porównując go do mozolnego trudu
rzemieślnika. Sam Ignacy jest bardzo konkretny, opisując rachunek sumienia ogólny. Podaje jego pięć podstawowych punktów: 1) dziękczynienie
Bogu za otrzymane dobrodziejstwa; 2) prośba o łaskę poznania grzechów
i odrzucenie ich precz; 3) właściwy rachunek sumienia; 4) prośba do Boga,
o przebaczenie win; 5) postanowienie poprawy. Metodę takiego rachunku sumienia proponuje Ignacy innym, na bazie własnego doświadczenia
duchowego. Jest to cenna pomoc w doskonaleniu siebie i naszych relacji
z bliźnimi.
Omawianą książkę kończy refleksja redaktora opracowania, o. Wacława Królikowskiego, w której zatrzymuje uwagę odbiorcy na spowiedzi
generalnej jako owocu pierwszego tygodnia Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli. Przechodząc przez kolejne medytacje pierwszego tygodnia,

Recenzje
o. Królikowski mocno akcentuje rolę spowiedzi generalnej wieńczącej ten
okres ćwiczeń. To owoc wszystkich wysiłków duchowych rekolektanta,
a jednocześnie niezwykle skuteczna metoda, proponowana przez Ignacego,
sprawiająca, że rekolektant dogłębnie odkrywa i przeżywa własną grzeszność, jak również niezgłębione Boże miłosierdzie. Na tej drodze rekolektant
wychowuje się do coraz większej i wzajemnej zażyłości z Bogiem. To coraz bardziej wzrastające uczucie miłości do Jezusa, rodzące hojną i wielkoduszną decyzję ofiarniejszego naśladowania Chrystusa, aby ostatecznie
„w pełni przejęty wdzięcznością mógł we wszystkim miłować Jego Boski
majestat i służyć Mu” (ĆD 233).
Pracę zamyka bibliografia zawierająca książki i artykuły, do których odwołują się autorzy poszczególnych zawartych w niej artykułów.
Omawiana publikacja jest bardzo wartościową pozycją na polskim rynku księgarskim dotyczącym teologii duchowości. Jej redaktor, o. Wacław
Królikowski, w sposób kompetentny zebrał i opracował bogaty materiał
dotyczący kierownictwa duchowego na podstawie Ćwiczeń duchowych św.
Ignacego Loyoli.
To bardzo dobre opracowanie i, jak zauważa sam redaktor, może być
ono pomocne udzielającym rekolekcji, samym rekolektantom ale również
wszystkim zainteresowanym propozycją duchową św. Ignacego. Wybór
autorów poszczególnych opracowań wskazuje na ich wysoką dyspozycję
intelektualną w trakcie refleksji. To osoby odpowiednio przygotowane intelektualnie i z ogromnym doświadczeniem duchowym. Cenieni kierownicy
duchowi i rekolekcjoniści.
Marek Sokołowski SJ
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