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La novità di papa Francesco
L’esortazione apostolica Amoris laetitia1 che Papa Francesco ha firmato a pochi mesi di
distanza dalla chiusura del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia2, è un documento di
1

Cfr. FRANCESCO, Amoris laetitia, Roma 2016. Si tratta della seconda esortazione apostolica di papa
Francesco. Il testo datato il 19 marzo 2016, solennità di San Giuseppe, in realtà è stato reso pubblico solo
l'8 aprile successivo. Il documento raccoglie le sintesi dei due sinodi sulla famiglia indetti da papa Francesco: quello straordinario del 2014, sul tema “Le sfide pastorali della famiglia nel contesto
dell'evanglizzazione”; e quello ordinario del 2015 sul tema “La vocazione e la missione della famiglia
nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”.
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eccezionale importanza per il mondo contemporaneo. A motivo delle novità che esso
propone ci sono state molteplici reazioni e ricezioni, positive e negative, e con il passare
del tempo si stanno preparando diversi modelli interpretativi per l’attuazione dei
contenuti presenti nell’esortazione apostolica. Proprio per sua natura il testo che papa
Francesco ha consegnato alla Chiesa necessita di un supporto interpretativo che orienti
la lettura di quanti a vario titolo si confrontano con esso. Sono già stati pubblicati alcuni
documenti dalle chiese particolari che saranno oggetto di questo lavoro. Prima di
arrivare a esporre i possibili modelli interpretativi e le eventuali obiezioni, è necessario
sottolineare la novità presente nel documento stesso, che non si identifica
esclusivamente con il controverso capitolo ottavo ma è sottesa a tutto il pontificato
rivoluzionario di papa Francesco3. Non è cambiata la morale né la dottrina
sull’indissolubilità del matrimonio. Cambia la disciplina pastorale della Chiesa. Ecco
allora che, per mettere a confronto i diversi modelli interpretativi di Amoris laetitia, è
opportuno anzitutto capire il principio della collegialità, inteso come pilastro portante
dell’esortazione Apostolica, e la volontà del Sommo Pontefice di attuare il
decentramento del potere alle Chiese locali che diventano centri di discernimento
pastorale.
L’amore: una buona notizia per tutti
Il documento non nega il matrimonio che, anzi, viene elogiato e confermato come
vocazione santa e fondamentale per la Chiesa e per il mondo. Bisogna fare molta
attenzione alle prime righe del documento. Amoris laetitia presenta due coordinate
fondamentali di sguardo sull'esperienza dell'amore di una coppia, della famiglia,
descrivendo la gioia dell'amore che si vive nella famiglia la quale diventa il giubilo
della Chiesa, là dove l’annuncio cristiano che interessa anche la famiglia è davvero una
buona notizia4. Il punto di partenza non è tanto quello che la Chiesa deve o potrebbe
dire ad un matrimonio cristiano ma piuttosto ciò che Dio dona nell’ambito
dell’esperienza dell’amore. Si tratta di un riconoscimento, non di una diagnosi: l'amore
è un dono di Dio che fa gioire la Chiesa5 e poi la Chiesa in quanto madre può offrire una
parola sull'amore, una parola atta non solo a sottolineare il bene ma anche a provocarlo6.
Se prima si trattava di un riconoscimento grato, ora si tratta dell'esigenza, ricevuta come
missione, di assicurare una cura premurosa perché il dono dell'amore sia promosso,
2

Cfr. B. FORTE, Nell’esortazione «Amoris laetitia». Dalla fede alla cura (e ritorno), in: l’Osservatore
Romano 30.IV.2016. “Qui il sinodo dei vescovi, rappresentando l’episcopato cattolico, diventa
espressione della collegialità episcopale all’interno di una Chiesa tutta sinodale”.
3
Cfr. FRANCESCO, Evangelium Vitae 32. Papa Francesco fa intendere che - a proposito dell’esortazione
- il magistero papale non sia una parola definitiva o completa su tutte le questioni che riguardano la
Chiesa e il mondo. Non è opportuno che il Papa sostituisca gli Episcopati locali nel discernimento di tutte
le problematiche che si prospettano nei loro territori. In questo senso si avverte la necessità di procedere
in una conveniente decentralizzazione della Chiesa.
4
Cfr. Amoris Laetitia 1. (successivamente cit. AL)
5
Cfr. M. BELLI, Comunione e sacramento alla prova della storia, in: E. BIEMMI, M. BELLI, G.
NOBERASCO, Per attuare Amoris laetitia. Camminare con Papa Francesco, a cura di Andrea Grillo,
Assisi 2016, p. 27.
6
Cfr. AL 38.
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accompagnato, custodito e salvato. Lo sguardo di Amoris laetitia è contenuto dentro
queste due coordinate: il riconoscimento e la cura. Certamente viene ridefinita la figura
della Chiesa e l'immagine stessa di Dio: una Chiesa a servizio dell'amore e un Dio non
geloso dell'amore umano ma felice della felicità dei suoi figli. Siamo sicuramente in una
prospettiva pastorale. L'affermazione è stata ripetuta a più riprese anche per rassicurare
coloro che sono destabilizzati da questa posizione disarmata e da questa rinuncia al
controllo, che viene percepita come una specie di pensiero debole della Chiesa sulla
questione centrale dell'amore e della sessualità7.
Un approccio pastorale diverso
Nella “prospettiva” di Amoris laetitia pastorale e non dottrinale non viene messa in
questione la dottrina cristiana sul matrimonio, in primis indissolubile, ma si percorre la
strada di affiancarsi alle persone così come sono, per accompagnarle e rendere loro
disponibile la buona notizia del Vangelo nelle loro situazioni concrete. Amoris laetitia
abbandona quindi l’approccio deduttivo che consisterebbe nell’affermare un principio
generale non negoziabile e trasformarlo in legge, con il compito i codificare la casistica
giuridica delle conseguenze qualora tale legge venisse infranta8. Un approccio deduttivo
oggettivo dunque viene scartato; ma da cosa viene sostituito nella prospettiva pastorale?
Non certamente da un approccio induttivo soggettivo ossia che il comportamento del
singolo diventa la regola. Il rifiuto di questa scelta viene ribadito a più riprese: ciò che
rientra nell’ambito di un discernimento specifico rispetto ad una situazione particolare
non può essere elevato a livello di norma9. Fino a ieri sul peccato commesso dai
divorziati risposati c’era una presunzione di totale colpevolezza. Adesso anche per
questo peccato si valuta l’aspetto soggettivo, così come avviene per l’omicidio, per il
non pagare le tasse, per lo sfruttamento degli operai, per tutti gli altri peccati che l’uomo
può commettere. Il sacerdote, ascoltando la confessione, valuta anche le circostanze
attenuanti. Tali circostanze non cambiano la natura della situazione. Il divorzio e la
nuova unione restano oggettivamente un male. Queste circostanze eventualmente
risultano determinanti per cambiare la responsabilità del soggetto coinvolto. Non sono
le situazioni concrete a diventare principi e neppure ci si limita ad accondiscendere alle
situazioni così come sono, giustificandole con l'argomento della fragilità umana,
argomento peraltro molto seduttivo per la cultura attuale connotata da un forte
narcisismo10. La misericordia non cancella l’errore e non è accondiscendenza alla
fragilità. Non è un’amnistia che impegna solo chi la concede. Essa domanda di fare
verità nei rapporti intercorsi e, quando è il caso, di avviare il lavoro penitenziale della
conversione11. Non è un passaggio dall’approccio deduttivo all'induttivo, ma da
entrambi al discernimento.
7

Cfr. AL 310, il Papa stesso è consapevole di questo sospetto.
Cfr. AL 304.
9
Cfr. AL 304.
10
Altrettanto in AL 300 si descrive il rischio di una doppia morale.
11
Cfr. AL 78.
8
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Un nuovo termine per aiutare
Il termine discernimento appare diverse volte12 e il verbo discernere interviene
puntualmente ogniqualvolta si tratta di indicare la via pastorale e l'agire pastorale della
Chiesa che si deve seguire. Il discernimento aiuta a determinare ciò che porta l’uomo a Dio
e ciò che lo conduce lontano da Lui13. Allora esistono in Amoris laetitia quattro passaggi
per capire che cos'è il discernimento14. Il primo consiste nel guardare la situazione per
quello che è sospendendo ogni giudizio15. Così si constata, ad esempio, che la scelta del
matrimonio civile o, in diversi casi, della semplice convivenza molto spesso non è motivata
dal pregiudizio o da resistenze nei confronti di unione sacramentale, ma da situazioni
culturali o contingenti. Il secondo passaggio di questo discernimento è la regola di
Sant'Ignazio: saper veder Dio in tutte le cose. Questo conduce a scorgere gli elementi di
bene e di amore, anche nelle situazioni irregolari16. Il terzo passaggio del processo di
discernimento è di accompagnare la persona a partire dal punto in cui si trova, perseguendo
cioè il bene possibile in quella situazione17. L'ultimo passaggio consiste nell'integrare le
persone in difficoltà nella vita della comunità ecclesiale. Non sono quindi scomunicati e
formano sempre la comunione ecclesiale18. L'esito del discernimento sarebbe positivo se
effettivamente ci fossero la sensibilità e la volontà di accompagnare le persone per
illuminare le coscienze, perché possano vivere la grazia di Dio nella loro situazione, nella
misura delle loro possibilità. In questo modo la Chiesa fa quello che da sempre ha custodito
nella sua tradizione: restituisce l'autorità ultima alla coscienza dei credenti, non
sostituendola ma accompagnandola per illuminarla19. Si noti dunque che Amoris laetitia
mette in secondo piano la possibilità del percorso penitenziale con dimensione comunitaria,
ripreso dalla tradizione dei primi secoli per la riammissione dei fedeli che avevano
gravemente rotto la comunione, e predilige la via di un accompagnamento che lascia alla
coscienza illuminata il compito di valutare la conformità alla volontà di Dio nella propria
situazione20. La piena accoglienza della realtà di un amore deve fare i conti con la storia21.
12

Il termine discernimento appare esattamente 30 volte. Cfr. AL: 6, 37,72, 77, 151, 227, 242, 243, 249,
293, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 312.
13
Cfr. A. SPADARO, L.J. CAMELI, La sfida del discernimento in Amoris laetitia, in: La civilta cattolica
2016, IV 417-431 I 3995, p. 420.
14
Ibidem, p. 420.
15
Cfr. AL 294, 40, 241, 298. In un cersto senso l’esortazione segue la stessa linea di Familiaris Consortio
cfr. GIOVANNI PAOLO II Familiaris Consortio, 84. Papa Francesco ha voluto mettere l’accento sulla
capacità di discernere, ma ha constatato che hanno importanti lacune proprio in questa materia.
16
Cfr. AL 77, 291, 293.
17
Cfr. AL 38, 300, 292, 294, 305. Tale cammino incomincia dal prendere coscienza di se stessi, in modo
graduale.
18
Cfr. AL 243
19
Cfr. AL 37
20
Il senso del processo di discernimento che nella sostanza è ben diverso dal permesso o dalla concessione si intende esplicitamente leggendo il contenuto del documento post sinodale dei Vescovi di Buenos
Aires, in: l’Osservatore Romano 12-13.XII.2016.
21
Cfr. A. SPADARO, Conversazioni con il Card. Schönborn sull’Amoris laetitia, in: La civiltà cattolica,
3986 (2016), 134. Più volte Papa Francesco ha affermato che il card. Christoph Schönborn ha colto bene
e correttamente comunicato il significato dell’Esortazione apostolica Amoris laetitia. Emergono tutti
i temi fondamentali del documento magisteriale. In particolare viene chiarita la situazione di coloro che
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La buona notizia dell'amore cristiano non può essere che annunciata dentro la storia, non ai
margini di essa. Un buon modello di pensiero non è tale se costringe la storia entro un
minimo necessario. Bisogna fare molta attenzione perché il confine tra teologia e ideologia
può essere sottile. La difesa di un'idea teologicamente e dottrinalmente corretta può
trasformarsi in una teologia astratta e può far del male quando arriva ad ignorare la realtà e
non la assume fino in fondo nella propria riflessione22. Solo un pensiero che supporti una
verità come evento sarà in grado di onorare il matrimonio cristiano23.
Possiamo fare un'ultima considerazione che riguarda il rapporto tra teologia e pastorale.
Accogliere Amoris laetitia e sostenere la sua prospettiva suppone non solo di inventare i
percorsi concreti del discernimento ma anche di superare la distanza tra chi riflette e chi
lavora nella pastorale. E’ convinzione di molti che proprio la scelta della strada
complessa del discernimento possa superare il rischio fino ad ora sopportato che
potremmo definire dei due binari: da una parte la riaffermazione di principi e delle
norme, dall'altra una pastorale efficiente fatta di compromessi nelle singole situazioni.
Questo divario, reso particolarmente acuto dall'aumento di unioni non regolari per
battezzati che domandano di potere continuare a vivere la loro fede, ha rischiato di dare
l'idea di una doppia morale ed ha arrecato danni sia ai pastori che ai fedeli. La strada
lunga del discernimento può riunificare, come si è detto, il dogma con la storia. Per ciò
che riguarda la teologia, risulta utile ricordare alcune frasi che Papa Francesco ha rivolto
in un videomessaggio al congresso internazionale di teologia della pontificia Università
cattolica Argentina: “non sono poche le volte in cui si genera un'opposizione tra
teologia e pastorale, come se fossero due realtà opposte, separate, che non hanno nulla a
che fare l'una con l'altra. In tal modo si genera una falsa opposizione tra la teologia e la
pastorale, tra la riflessione credente e la vita credente, ma questo incontro tra dottrina e
pastorale non è opzionale, è costitutivo di una teologia che intende essere ecclesiale”24.
Il contributo del sinodo
Il Papa ha sempre cercato di mantenere uniti i Vescovi, la Chiesa e il popolo di Dio con
un costante atteggiamento di ascolto. Nessun altro documento della Chiesa ha dietro di
sé un processo ecclesiale così articolato25. Quello sinodale è stato un cammino faticoso,
non riescono a realizzare oggettivamente la nostra concezione del matrimonio e a trasformare il loro
modo di vita secondo quella esigenza. Dal dialogo appare che con questa Esortazione il Papa esercita il
suo ruolo di pastore, di maestro e di dottore della fede, e che con essa l’insegnamento della Chiesa fa un
passo ulteriore nell’approccio al matrimonio e alla famiglia. L’arcivescovo di Vienna sottolinea che c’è
differenza tra quanti sinceramente si sono sforzati di salvare il primo matrimonio e sono stati abbandonati
ingiustamente, e coloro che invece hanno distrutto con colpa grave un matrimonio canonicamente valido.
Poi c’è chi ha contratto una seconda unione in vista dell’educazione dei figli, e talvolta è soggettivamente
certo “in coscienza” che il precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non era mai stato valido.
Ognuno di questi casi, dunque, costituisce l’oggetto di una validazione morale differenziata.
22
Cfr. J.P. VESCO, Ogni amore vero è indissolubile, Brescia 2015, p. 56.
23
Cfr. M. BELLI, op.cit., p. 36.
24
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/pontmessages/2015/documents/papafrancesco_2015
0903_videomessaggio-teologia-buenos-aires.html
25
Cfr. M. GRONCHI, Una lettura dell’esortazione apostolica postsinodale sull’amore nella famiglia,
Cinisello Balsamo 2016. All’opera di guida e accompagnamento alla lettura e alla corretta interpretazione
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ma è stato un cammino fatto insieme. Nel documento finale ci sono le tracce di tutti
coloro che hanno partecipato26.
Partendo dal significato della Amoris Laetitia quale inno alla gioia, all’amore nella
famiglia e nella vita, c’è un forte legame con la Gaudium et Spes di Papa Paolo VI, uno
dei documenti più importanti del Concilio Vaticano II, e con la Evangelii gaudium, la
prima Esortazione apostolica di Papa Francesco. Il messaggio comune a questi
documenti è un messaggio di gioia, al di là di tutte le difficoltà dell’esistenza. Un invito
a gioire nonostante le fatiche che comporta l’amore27. Il vero nucleo dell’Esortazione
Amoris Laetitia è un concetto analogo a quello espresso dalla parabola del “figliol
prodigo”: non bisogna mai guardare con l’occhio di chi giudica, di chi antepone il
rispetto delle regole all’amore di Dio; qualsiasi male l’uomo possa compiere, per il
Padre egli rimane sempre un figlio28. La Chiesa è quindi compagna di viaggio.
Quest’ultima è un’idea che è presente nella Evangelii gaudium, dove i sacerdoti
vengono invitati ad accompagnare i fedeli assumendo, di volta in volta, posizioni
diverse: avanti, per indicare la strada; di fianco per dare sostegno; indietro, per lasciare
all’altro la libertà di rischiare. Questo è l’accompagnamento: una compagnia reale sa
essere dinamica29. Nello specifico dei divorziati che hanno acquisito una nuova unione,
si possono riportare in modo sintetico i sei criteri per il discernimento approvati dal
Sinodo, fatti propri da papa Francesco:
1) Fare un esame di coscienza, tramite momenti di riflessione e di pentimento; è il passo
della presentazione alla Chiesa e del pentimento: si comincia a esaminare la propria
situazione, riconoscendo le proprie colpe e responsabilità, in un clima di fede e di
preghiera.
2) Chiedersi qual è stato il comportamento verso i figli quando l’unione coniugale è
entrata in crisi; ci s’interroga sulla responsabilità genitoriale, per meglio comprendere in
quale modo si è gestita la relazione con i figli nel momento della crisi.
3) Se ci sono stati tentativi di riconciliazione; si tratta di valutare la reversibilità o
irreversibilità della relazione: se, nonostante i tentativi di ricomporre la frattura, ormai si
sia giunti a una situazione senza ritorno, e per quali ragioni.
4) Com’è la situazione del partner abbandonato; il criterio della carità e della giustizia è
importante per stabilire le conseguenze della rottura: se sono stati rispettati i doveri di
giustizia e di carità nei confronti del partner e dei figli.
ed attuazione di Amoris laetitia si è dedicato don Maurizio Gronchi, presbitero della diocesi di Pisa, che,
in qualità di esperto, ha partecipato ai lavori delle due Assemblee sinodali sulla famiglia del 2014 e del
2015. Il testo di Gronchi si rivela prezioso, se non indispensabile, per la lettura di una Esortazione destinata a cambiare senz’altro la pastorale familiare. Si tratta del primo commento integrale all’Amoris
laetitia, un commento che non si ferma alla carta, ma viaggia insieme al suo autore; da alcuni mesi infatti
Gronchi sta girando l’Italia e incontrando vescovi, parroci, operatori pastorali e famiglie la sua opera sta
diventando linea guida per molte realtà italiane locali.
26
Cfr. M. GRONCHI, Una lettura dell’esortazione apostolica postsinodale sull’amore nella famiglia,
Cinisello Balsamo 2016, p. 5-8.
27
Cfr. ibidem, p. 5-45.
28
Cfr. ibidem, p. 190.
29
Cfr. ibidem, p. 159-165.
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5) Quali conseguenze ha la nuova relazione sul resto della famiglia e sulla comunità dei
fedeli; valutare gli effetti pubblici della separazione, sia tra i parenti sia nella comunità
cristiana, per evitare sentimenti di disagio e di scandalo.
6) Quale esempio essa offre ai giovani che si devono preparare al matrimonio; il criterio
della testimonianza: se i fidanzati che si preparano alle nozze ricevono da queste
persone separate motivi di scoraggiamento e di sfiducia nei confronti del sacramento30.
Il Papa afferma di non utilizzare questi criteri con schemi rigidi e che il discernimento è
dinamico e deve restare sempre aperto a nuove tappe di crescita e a nuove decisioni che
permettano di realizzare l’ideale in modo più pieno. Questo itinerario permetterà ai
fedeli interessati di prendere coscienza della loro situazione davanti a Dio e alla Chiesa,
per trovare la strada possibile dell’integrazione nella vita ecclesiale. Per avanzare in un
sapiente discernimento, l’esortazione invita i pastori a considerare i diversi aspetti che
determinano le situazioni più complesse, per giungere a una valutazione morale che
tenga conto dei differenti gradi di responsabilità31.
Matrimonio e teologia morale: l’apertura
Risulta necessario far parlare il documento Amoris Latitiae, lasciando emergere ciò che
a un rapido sguardo fin troppo sbrigativo rischia di venir trascurato, se non sacrificato o
ancor peggio travisato, come talvolta è avvenuto. Con asciutta precisione è importante
cogliervi la novità pastorale nella continuità della tradizione dottrinale della Chiesa32.
I fondamenti della teologia del matrimonio sono uniti, senza confusione, con quelli
della teologia morale; il profilo ideale della famiglia cristiana è distinto, senza
separazione, dalla saggezza pastorale rivolta a quanti hanno sperimentato il fallimento
matrimoniale. I primi tre capitoli pongono le basi per l’interpretazione teologica, che si
svolge nei tre successivi. Dapprima si mette in luce la certezza della dottrina della
Chiesa su matrimonio e famiglia; l’atteggiamento pastorale della Chiesa verso le
persone in qualche situazione “irregolare”; le condizioni soggettive di coscienza di
queste persone e il problema della loro ammissione ai sacramenti, con metodo
espositivo semplice: breve introduzione, testo di Amoris laetitia, conclusione
schematica. Senz’ombra di dubbio si capisce la difficoltà di determinare con esattezza la
questione della connessione tra le condizioni soggettive o di coscienza delle persone
nelle diverse situazioni non regolari e l’accesso ai sacramenti. Alla luce del n. 301 del
documento, sui condizionamenti e le circostanze che attenuano la responsabilità
soggettiva — tali da impedire di formulare un giudizio di peccato mortale, da non
permettere di agire diversamente e di prendere altre decisioni senza una nuova colpa —
emerge la posizione chiara relativa alla coscienza che le persone hanno della loro
situazione illegittima e delle difficoltà a uscirne. Il testo, dunque, afferma che le persone
delle quali si parla sono coscienti “dell’irregolarità”, sono, in altre parole, coscienti della
30

Cfr. ibidem, p. 175-176.
Cfr. ibidem, p. 176-179.
32
Cfr. F. COCCOPALMERIO, Il Capitolo ottavo della esortazione apostolica post-sinodale Amoris
laetitia, Roma 2017.
31
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loro condizione di peccato, si pongono il problema di cambiare e quindi hanno
l’intenzione, o almeno il desiderio, di cambiare la loro condizione33.
Questo argomento è in effetti poco sottolineato da altri. Si fa qui presente la serietà della
coscienza di coloro che vivono in una unione non sacramentale: sanno di non vivere la
pienezza dell’amore di Cristo, e ne soffrono. Questo punto è decisivo anche per la
possibilità di accedere ai sacramenti da parte di coloro che non riescono ad astenersi in
modo completo dai rapporti coniugali34. Interrompere l’intimità della vita coniugale, col
rischio di compromettere il bene dei figli (secondo Gaudium et spes, 51, citato nella
nota 329 di Amoris laetitia), ad alcuni può sembrare inadeguato. In verità, questa è
un’indicazione data dal Concilio per situazioni di matrimonio, in altre parole di unioni
legittime, mentre è applicata dalla Esortazione Apostolica a casi di unioni, almeno
oggettivamente, non legittime35.
La Chiesa, dunque, potrebbe ammettere ai sacramenti i fedeli che si trovano in unione
non legittima, i quali però realizzino due condizioni essenziali: desiderano cambiare
situazione, però non possono attuare il loro desiderio. È evidente che le condizioni
essenziali di cui sopra dovranno essere sottoposte ad attento e autorevole discernimento
da parte dell’autorità ecclesiale. Verissimo, infatti, si rivela, specialmente in queste
occasioni, il ben noto principio: Nemo iudex in causa propria36. E’ rispettata La dottrina
dell’indissolubilità del matrimonio, perché la condizione irregolare è riconosciuta come
non conforme al Vangelo; così pure la dottrina del sincero pentimento: si ha la
coscienza del peccato oggettivo e il proposito di cambiamento, seppur al momento non
attuabile; infine, la dottrina della grazia santificante: per accedere all’eucaristia è
sufficiente il proposito del cambiamento37.
E’ evidente che esiste un problema di relazione tra dottrina e norma, in generale e in
particolare, alla luce dell’ontologia della persona, nella quale possiamo distinguere due
tipologie di ontologia della persona: quella costituita dagli elementi comuni, che ha la
caratteristica di essere generale e astratta, e quella degli elementi singolari, che
considerano la realtà concreta di questa persona. Tenendo conto più della seconda che
della prima, ci si rende conto di quegli elementi che in qualche modo limitano la
persona, soprattutto nella capacità di capire, di volere e perciò di agire, che Amoris
laetitia chiama condizionamenti, circostanze attenuanti, fragilità38. Il rispetto
dell’ontologia concreta di ogni persona ha delle conseguenze pastorali ben evidenziate
dall’esortazione: la legge della gradualità, la valorizzazione del bene possibile, la non
immediata imputabilità di coloro che non adempiono la legge, che perciò non possono
essere giudicate. Lungo questa saggia strada pastorale occorre procedere verso
l’integrazione nella vita ecclesiale, che comporta una molteplice ministerialità e
33

Cfr. ibidem, p. 20-21.
Cfr. Familiaris consortio, 84.
35
Cfr. F. COCCOPALMERIO, Il Capitolo ottavo della esortazione apostolica post-sinodale Amoris
laetitia, Roma 2017, p. 24.
36
Ibidem, p. 27. (trad.: nessuno deve essere giudice nella propria causa)
37
Ibidem, p. 29.
38
Cfr. Ibidem, p. 35.
34
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l’esercizio della carità fraterna39. Quello che conta è la persona, il resto viene di logica
conseguenza. E la persona è un valore in sé, a prescindere dunque dalle sue peculiarità
strutturali o dalla sua condizione morale.40 In questa prospettiva va letta la ricerca della
pecora perduta da parte del pastore, superando ogni forma di emarginazione. Ma “se il
Papa non emargina chi sbaglia, non va questo atteggiamento a scapito dell’integrità
della dottrina? Accogliendo il peccatore, giustifico il comportamento e sconfesso la
dottrina?” 41.
Alcune opinioni discordanti
Attorno ad Amoris laetitia fin dall’inizio si sono formulate diverse opinioni, sia da parte
delle conferenze episcopali mondiali che da soggetti singoli, uomini di chiesa che
godono di particolare notorietà, opinioni che permettono di capire in che modo sia stato
recepito o rifiutato suddetto documento. Esiste una linea interpretativa uniforme oppure
la realtà suggerisce l’inizio di uno scisma nella Chiesa?
Le risposte non sono semplici in quanto molte Conferenze episcopali non si sono
espresse e stanno ancora elaborando le direttive pastorali. Per quanto riguarda l’Italia il
presidente della C.e.i. parla di accoglienza straordinaria42. A distanza di un anno dalla
pubblicazione dell’esortazione apostolica di Papa Francesco, la vivacità delle Chiese
locali ha già portato i primi frutti. Convegni, seminari, percorsi per fidanzati o per
coppie in crisi. Ma, soprattutto, un cambio di stile per sintonizzare la pastorale familiare
al modello di Bergoglio. Negli otto mesi successivi alla diffusione del testo, la
Conferenza episcopale italiana ha incoraggiato la conoscenza di Amoris laetitia sul
territorio: “L’Esortazione, al di là del tema specifico che affronta, è portatrice di
indicazioni che riguardano la realtà familiare – ha spiegato monsignor Nunzio
Galantino, segretario generale della Cei – ma riguardano soprattutto la Chiesa intera,
chiamata ad avere (recuperare) uno sguardo evangelico e realistico su una esperienza
umana, tanto straordinaria quanto fragile. Tanto straordinaria da coinvolgere tutti,
direttamente o indirettamente. Tanto fragile da proporci continuamente esperienze
familiari faticose, a volte addirittura drammatiche”43. In questo contesto devono essere
considerati i contributi intellettuali favorevoli di don Gronchi e del Card.
Coccopalmerio che pur essendo espliciti nei contenuti risultano essere irrealizzabili
nella pratica pastorale, a detta di alcuni prelati. In questo ambito risulta necessario citare
il Cardinale Vallini. Per quanto riguarda il vicariato di Roma, il Card. Agostino Vallini
esprime apertura rispetto al palese invito dell’accompagnamento ma fa capire
l’impossibilità di creare le condizioni reali per ammettere i divorziati e risposati ai
sacramenti. Egli sostiene che non si tratta di arrivare necessariamente ai sacramenti, ma
39

Cfr. Ibidem, p. 45.
Cfr. Ibidem, p. 47.
41
Ibidem, p. 49.
42
Cfr. L. MOIA, Galantino: L'Amoris Laetitia ci chiede accoglienza e inclusione in: Avvenire, 13
febbraio 2017.
43
L. MOIA, Galantino: L'Amoris Laetitia ci chiede accoglienza e inclusione in: Avvenire, 13 febbraio
2017.
40
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di orientare le coppie a vivere forme di integrazione alla vita ecclesiale. Quando le
circostanze concrete di una coppia lo rendono fattibile, vale a dire quando il loro
cammino di fede è stato lungo, sincero e progressivo, esiste la possibilità di vivere in
continenza; se poi questa scelta è difficile da praticare per la stabilità della coppia,
Amoris laetitia non esclude la possibilità di accedere alla penitenza e all’eucarestia. Ciò
significa una qualche apertura, come nel caso in cui vi è la certezza morale che il primo
matrimonio era nullo ma non ci sono le prove per dimostrarlo in sede giudiziaria.44 Il
Cardinale infine pone la domanda di come si debba intendere l’apertura. Certamente
non nel senso di un accesso indiscriminato ai sacramenti, come talvolta avviene, ma di
un discernimento che distingua adeguatamente caso per caso, nel tempo, grazie ad un
rapporto di fiducia con un confessore o con una guida spirituale45. Sulla stessa linea è la
risposta data dalla diocesi di Milano: “L’atteggiamento dei pastori dovrà essere
espressione della Chiesa e insieme dovrà essere un esercizio di responsabilità personale:
si deve quindi vigilare su atteggiamenti poco coerenti con lo stile e i contenuti proposti
da Papa Francesco. In particolare, si deve evitare un procedere arbitrariamente nel
concedere sbrigativamente un lasciapassare per la comunione eucaristica o nel ribadire
la dottrina e disciplina vigente con il tono perentorio che ignora lo spirito e le
indicazioni pastorali proposte da Papa Francesco.”46
La controtendenza
Tra le diocesi italiane, quella che sembrerebbe aver intrepretato Amoris laetita con
particolare eccessiva apertura è quella di Bergamo. Scrive infatti Mons. Alberto Carrara
nel notiziario pastorale diocesano: “Dunque divorziati e separati che si sono sposati di
nuovo possono essere riammessi ai sacramenti. È una delle novità della Amoris laetitia,
l’esortazione apostolica che Papa Francesco ha scritto a conclusione dei due sinodi sulla
famiglia. Se ne è parlato molto, come era logico aspettarsi. Si fa già, si faceva già da
molto tempo. Adesso si fa alla luce del sole: il Papa stesso esorta ad andare in quella
direzione.”47 Degna di lode risulta l’interpretazione data dal Card. Antonelli con il
contributo di Rocco Buttiglione là dove affermano che risulta possibile l’Eucaristia per
divorziati risposati anche se non è un percorso agevole quello a loro riservato. Anzi, è
un cammino che richiede tempo, gradualità, prudenza, pazienza, perseveranza. Al
termine però si potrebbe arrivare anche a concedere l’assoluzione sacramentale e
l’ammissione all’Eucaristia pur facendo intendere una componente di giustificabile
ignoranza invincibile in materia di peccato48.
44

Ibidem, p. 13.
Ibidem, p. 14.
46
M. DELPINI, Per recepire in Diocesi la “Amoris Laetitia”, Milano 2017, in: http://www
.chiesadimilano.it/amoris-laetitia
47
A. CARRARA, I sacramenti ai divorziati risposati. Adesso alla luce del sole, Bergamo 2016, in:
http://www.santalessandro.org/2016/04/i-sacramenti-ai-divorziati-risposati-adesso-alla-luce-del-sole/
48
Cfr. E. ANTONELLI, R. BUTTIGLIONE, Terapia dell’amore ferito in Amoris laetitia, Milano 2017,
p. 103. Il cardinale Antonelli, esprimendo alcuni consigli ai confessori, ha scritto che «il confessore lo
accoglie [un divoriziato risposato, Nda] con cordialità e rispetto; lo ascolta con benevola attenzione,
cercando di considerare i molteplici aspetti della sua personalità. Inoltre, lo aiuta a rendere migliori le sue
45

18

L’ESORTAZIONE AMORIS LAETITIA E LA SUA ACCOGLIENZA NELLA CHIESA

PIOTR KODYM

Le conferenze episcopali nel mondo
Sul piano internazionale, uscendo da Roma e dall’Italia, ci sono molte conferenze
Episcopali che sono ancora in fase di elaborazione dei documenti atti ad accompagnare
Amoris laetitia. Tra le diverse proposte che sono state pubblicate è opportuno segnalare
il documento proposto dai vescovi di Buenos Aires in data 5 settembre 2016. I vescovi
hanno voluto preparare per i loro presbiteri un testo esplicativo di Amoris lætitia dal
titolo: “Criteri di base per l’applicazione del capitolo VIII di Amoris lætitia”49.
Soprattutto va preso in considerazione il punto inerente alla comunione ai divorziati e
risposati. Il documento afferma infatti: “bisogna evitare di capire questa possibilità
come un semplice accesso allargato ai sacramenti, o come se qualsiasi situazione
giustificasse questo accesso. Quello che viene proposto è un discernimento che
distingua adeguatamente caso per caso. Per esempio, speciale attenzione richiede una
nuova unione che viene da un recente divorzio o la situazione di chi è ripetutamente
venuto meno ai propri impegni familiari (298). O, ancora, quando c’è una sorta di
apologia o di ostentazione della propria situazione come se facesse parte dell’ideale
cristiano (297). In questi casi più difficili, i pastori devono accompagnare le persone con
pazienza cercando qualche cammino di integrazione (cfr. 297, 299). È sempre
importante orientare le persone a mettersi in coscienza davanti a Dio, e a questo fine è
utile l’esame di coscienza che propone Amoris Laetitia (cfr. 300), specialmente per ciò
che si riferisce a come ci si è comportati con i figli o con il coniuge abbandonato.
Quando ci sono state ingiustizie non risolte, l’accesso ai sacramenti risulta di particolare
scandalo”50. Posizione simile a quella dei vescovi di Buenos Aires e quella proposta
dall’episcopato tedesco là dove chiaramente si pone l’accento sul discernimento
sottolineando che “non tutti i credenti il cui matrimonio è fallito e che si siano separati e
risposati civilmente possono ricevere indiscriminatamente i sacramenti. Sono invece
necessarie soluzioni differenziate che prendano in considerazione il singolo caso,
disposizioni, in modo che possa ricevere il perdono: rispetta la sua coscienza, ma gli ricorda la sua
responsabilità davanti a Dio, il solo che vede il cuore delle persone; lo ammonisce che la sua relazione
sessuale è in contrasto con il vangelo e la dottrina della Chiesa; lo esorta a pregare e ad impegnarsi per
arrivare gradualmente, con la grazia dello Spirito Santo, alla continenza sessuale. Infine, se il penitente,
pur prevedendo nuove cadute, mostra una certa disponibilità a fare dei passi nella giusta direzione, gli dà
l’assoluzione e lo autorizza ad accedere alla comunione eucaristica in modo da non dare scandalo
(ordinariamente in un luogo dove non è conosciuto, come già fanno i divorziati risposati che si
impegnano a praticare la continenza)».
49
Vescovi di Buenos Aires, Criteri di base per l’applicazione del capitolo VIII di Amoris lætitia, in: L.
MARTINEZ SISTACH, Come applicare l’Amoris Laetitia, Roma 2017, p. 87. Il timore del vescovo
emerito di Barcellona è che di fronte all’esortazione Amoris laetitia si possa cadere nello stesso errore di
ridurre tutto il suo ricco contenuto all’ottavo capitolo. Il volume, sebbene agile e meno di 100 pagine,
dopo la presentazione delle caratteristiche, del contenuto e della natura magisteriale dell’intero
documento, dedica comunque venticinque pagine all’approfondimento del tema “accompagnare,
discernere e integrare la fragilità” delle coppie, ovvero all’analisi del capitolo ottavo dell’esortazione.
Sistach ricorda che il capitolo 8 è un invito alla misericordia e al discernimento pastorale di situazioni che
non rispondono pienamente a ciò che il Signore propone. Il Cardinale si avvale alla fine della sua ricerca
dei contenuti della lettera dei vescovi argentini e la propone in allegato.
50
Vescovi di Buenos Aires, Criteri di base per l’applicazione del capitolo VIII di Amoris lætitia, in: L.
MARTINEZ SISTACH, Come applicare l’Amoris Laetitia, Roma 2017, p. 88.
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quando le nozze non possono essere annullate. In questi casi si incoraggiamo tutti
coloro che hanno il fondato dubbio sulla validità del loro matrimonio a prendere in
considerazione il servizio dei giudici matrimoniali ecclesiali per verificare se siano
possibili nuove nozze in Chiesa”51. Ma se nella prassi vince la via della moderazione, in
realtà non mancano gli estremismi là dove la ricerca del bene dei fedeli può risultare fin
troppo immediata o particolarmente ostica. Nel primo caso ne è di esempio
l’atteggiamento dei vescovi filippini che senza troppe remore dicono “comunione
subito, perché la misericordia non può aspettare”. L'esortazione apostolica era di
dominio pubblico solo da poche ore che già era partita la gara tra le conferenze
episcopali, su quale arrivasse prima a mettere in pratica le novità autorizzate da papa
Francesco. Il 9 aprile, il giorno dopo la pubblicazione dell'esortazione, il suo presidente
Socrates B. Villegas, arcivescovo di Lingayen Dagupan, ha indirizzato a tutti i fedeli
dell'arcipelago, a nome degli altri vescovi, una lettera nella quale dalle parole passa
immediatamente ai fatti52.
I vescovi di Malta e di Gozo, Charles Jude Scicluna e Mario Grech, sulla stessa linea di
quelli filippini, hanno detto sì alla comunione ai divorziati risposati che vivono more
uxorio (trd. Secondo il costume matrimoniale). Il documento da loro firmato è stato dato
il 13 gennaio ai sacerdoti delle diocesi, per la messa in pratica del controverso capitolo
VIII di Amoris laetitia, e il giorno successivo è stato tradotto integralmente in italiano
su L'Osservatore Romano. Ma che cosa dice il documento in sé? È possibile dunque, si
legge nel documento che “entro una situazione oggettiva di peccato — che non sia
soggettivamente colpevole o che non lo sia in modo pieno — si possa vivere in grazia di
Dio, si possa amare, e si possa anche crescere nella vita di grazia e di carità, ricevendo a
tale scopo l’aiuto della Chiesa. Questo discernimento è importante perché, come spiega
il Pontefice, in alcuni casi questo aiuto può essere anche quello dei sacramenti” 53.
Perciò i vescovi avvertono il bisogno di esercitarsi con prudenza nella legge della
gradualità per trovare e scorgere la presenza, la grazia e l’azione di Dio in ogni
51

L’Osservatore Romano, 1.II.2017.
“Brothers and sisters in Christ: Following the celebrated Fourteenth Ordinary Synod on the Family in
2015 convened by the Holy Father and the frank, open, inspired discussions and exchanges by the
attendees and participants, Pope Francis has issued an apostolic exhortation that he has so felicitously
titled Amoris Laetitia… After collective discernment, your bishops will come up with more concrete
guidelines on the implementation of the Apostolic Exhortation. But mercy cannot wait. Mercy should
not wait. Even now, bishops and priests must open welcoming arms to those who have kept themselves
out of the Church because of a sense of guilt and of shame. The laity must do no less. When our brothers
and sisters who, because of broken relations, broken families and broken lives, stand timidly at the doors
of our churches – and of our lives – unsure whether they are welcome or not, let us go out to meet them,
as the Pope urges us to, and assure them that at the table of sinners at which the All-Holy Lord offers
himself as food for the wretched, there is always room. O res mirabilis manducat Dominum pauper,
servus et humilis…O wonderful reality that the poor, the slave and the lowly should partake of the Lord.
This is a disposition of mercy, an openness of heart and of spirit that needs no law, awaits no guideline,
nor bides on prompting. It can and should happen immediately” in: http://cbcpwebsite.com/Messages/
amoris.html
53
Cfr. Criteria for the application of chapter VIII of amoris lætitia, in: Osservatore Romano, 14.I.2017.
Disponibile anche su in http://ms.maltadiocese.org/WEBSITE/2017/PRESS%20RELEASES/Norms%
20for%20the%20Application%20of%20Chapter%20VIII%20of%20AL.pdf
52
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situazione, e aiutare le persone ad avvicinarsi maggiormente a Dio anche quando non
sono in condizione di comprendere, di apprezzare o di praticare pienamente le esigenze
oggettive della legge.
Apertura si, sacramenti no.
Un documento che risulta essere invece esclusivista e ristrettivo per quanto riguarda
l’interpretazione di Amoris laetitia certamente è quello che viene dai vescovi
dell’Alberta (Canada), responsabili di circa 1 milione di cattolici nello loro cinque
diocesi. A proposito dell’accompagnamento pastorale delle coppie di divorziati
risposati, il documento non menziona la famigerata nota 351 del capitolo VIII, ma fa
esplicito riferimento alla necessità di vivere come fratello e sorella così come insegnato
da Familiaris consortio n°84, per l’accesso ai Sacramenti. Tale fermo proposito di
vivere in conformità con l’insegnamento di Cristo, basandosi sempre sull’aiuto della sua
grazia, apre loro la possibilità di celebrare il sacramento della Penitenza, che a sua volta
può portare alla ricezione della Santa Comunione durante la Messa.54 Secondo i vescovi
canadesi per un cristiano battezzato l’adulterio non è soltanto una mancata osservazione
di uno dei dieci comandamenti, ma è anche un’anti-testimonianza pubblica
dell’autentica natura della Chiesa: l’unione tra Cristo e i battezzati. Per questo ogni
rottura di questa unione, come l’adulterio, deve essere sanata prima della ricezione della
Santa Comunione. In questa linea interpretativa di Amoris laetitia possiamo includere
anche le linee guida pastorali espresse nel giugno scorso dalla diocesi di Philadelphia55,
oppure la lettera che monsignor Hector Aguer, inviò ai suoi sacerdoti56. Quest’ultimo
caso è piuttosto curioso visto che monsignor Aguer è vescovo di La Plata, città
vicinissima a Buenos Aires, e la sua lettera si discosta un po’ dai criteri che i suoi
confratelli vescovi di Buenos Aires hanno appena proposto.
La giusta interpretazione
A proposito del documento emesso dai vescovi di Buenos Aires, nell’ambito della
corretta interpretazione dell’esortazione Amoris laetitia, lo stesso papa Francesco ha
personalmente elogiato il documento pastorale esprimendo il suo apprezzamento per il
testo elaborato dai presuli. Il Pontefice ha sottolineato come esso manifesti nella sua
pienezza il senso del capitolo VIII dell’esortazione apostolica — quello che tratta di
accompagnare, discernere e integrare la fragilità - chiarendo che non ci sono altre
interpretazioni. Il documento dei vescovi, ha assicurato il Papa, farà molto bene,
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Cfr. Guidelines For the Pastoral Accompaniment of Christ’s Faithful Who Are Divorced and Remarried Without a Decree of Nullity,The Catholic Bishops of Alberta and the Northwest Territories, Alberta
2016, in: http://caedm.ca/Portals/0/documents/family_life/20160914_PastoralAccompanimenttoDivorcedandRemarried.pdf
55
Cfr. http://archphila.org/wp-content/uploads/2016/06/AOP_AL-guidelines.pdf
56
Cfr.http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=26911&utm_medium=email&utm_source=boletin&utm_ca
mpaig n=bn160623&icid=377e11567b42088aa1ac59641b2b45a5
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soprattutto per quella carità pastorale che lo attraversa interamente.57 Questo testo di
approvazione da parte di papa Francesco attribuisce al decalogo dei vescovi argentini un
valore di “interpretazione autentica” del cap. VIII dell’esortazione. In tal modo crea un
importante precedente per la recezione del testo. L’esame della situazione ecclesiale e
gli orientamenti che i vescovi offrono ai loro presbiteri costituiscono un’autorevole
testimonianza della serietà con cui il testo dell’esortazione apostolica può essere
recepito e messo nella condizione di incidere sulla realtà familiare ed ecclesiale.
Accogliere, accompagnare, discernere e reintegrare delineano – nella prudenza e nella
lucidità – una svolta nella pastorale familiare. Il criterio dello scandalo non è più il
criterio sovrano: si fa spazio il discernimento e il bene possibile. Soprattutto
l’autocoscienza episcopale e presbiterale deve maturare una conversione non piccola:
acquisire la esigenza di “comprendere un punto di vista diverso”. Questo significa che la
“legge oggettiva” resta necessaria, ma non è più sufficiente. Se quella visione
pretendesse di restare sufficiente – come poteva esserlo prima – rischierebbe di
deformare irrimediabilmente il profilo del vangelo e di impedire un convincente
annuncio della misericordia di Dio. Papa Francesco con Amoris Laetitia, in nome della
misericordia che contraddistingue il suo pontificato, evitando di cadere “nella casistica
astratta”, come invece auspicato da alcuni che avrebbero preferito che il Papa redigesse
una sorta di “inventario”, invita decisamente al discernimento e in tal modo evita di
creare un “diritto” a ricevere l’Eucaristia in situazione oggettiva di peccato.

EXHORTATION AMORIS LAETITIA AND THE RECEPTION IN
THE CHURCH
Riassunto:
L’Esortazione apostolica Amoris Laetitia di papa Francesco è un documento di
eccezionale importanza per il mondo contemporaneo. In esso viene esaltato l'amore
inteso come una buona notizia per tutta la Chiesa ma anche vengono offerti gli
strumenti necessari per aiutare ed accompagnare l'amore umano. Il papa cerca di andare
incontro a coloro che sono stati vittime dell'amore ferito. Non viene cambiata la morale
né tantomeno la dottrina sull’indissolubilità del matrimonio ma cambia la disciplina
pastorale della Chiesa. La novità del documento sta nel fatto che per accompagnare la
famiglia è necessario che ci sia il discernimento di tipo gesuitico: vedere il bene in ogni
cosa e aiutare chi ha bisogno a partire dal punto in cui ci si ritrova, rispettando la storia
di ognuno. Nonostante alcune interpretazioni estreme che hanno destato scalpore si può
affermare che l’esortazione, a livello mondiale, è stata recepita con grande gioia. Il
57

Cfr. Papa Francesco sulla lettera di vescovi argentini dedicata all’«Amoris laetitia», in: L’Osservatore
Romano 12.IX.2016.
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bisogno di soccorrere le famiglie e di sostenere i fedeli feriti da una scelta sbagliata
sembra essere il tema più sentito da tutti i pastori del mondo. Sono necessari il
discernimento, la preghiera, l'integrazione nella vita comunitaria delle famiglie
sofferenti ed eventualmente la possibile apertura ai sacramenti per coloro che di fatto
non potrebbero riceverli. La coscienza deve crescere gradualmente per avere una piena
consapevolezza di sé stessi, del peccato e quindi giungere a quello che è l'obiettivo
finale: la vita secondo la grazia sostenuta anche dai sacramenti.
Streszczenie w jęz. polskim:
Adhortacja apostolska Amoris Laetitia ojca Świętego Franciszka jest niezwykle ważnym dokumentem dla współczesnego świata. Wywyższona jest w nim miłość, rozumiana jako dobra nowina dla całego Kościoła. Ale podane są w nim także niezbędne narzędzia, aby wspomagać i towarzyszyć ludzkiej miłości. Papież stara się dotrzeć do
tych, którzy są ofiarami zranionej miłości. Nie zmienia to zasady moralności ani nauki
o nierozerwalności małżeństwa, ale Papież stara się prezentować inne podejście
duszpasterskie wobec ludzi żyjących w związkach niesakramentalnych. Nowy dokument nieraz podkreśla, że należy i jest konieczne towarzyszyć rodzinom, zgodnie z zasadą jezuickiego rozeznawania: szukać dobra we wszystkich sprawach, nawet w tych
najtrudniejszych, pomagać potrzebującym, zaczynając od sytuacji, w której się znajdują, mieć wielkie poszanowanie wobec historii każdego człowieka, pragnąc osiągnięcia
dla nich dobra. Pomimo pewnych nadmiernie skrajnych interpretacji możemy powiedzieć, że recepcja Amoris laetitia na świecie była bardzo pozytywna. Pomaganie rodzinom i wspieranie wiernych, cierpiących z powodu niewłaściwego związku, wydaje się
być zadaniem mocno odczuwanym przez wszystkich duszpasterzy świata. Potrzebny
jest dar rozeznania, modlitwy i przede wszystkim ułatwienia procesu integracji rodzin
związku niesakramentalnego, aby brali udział w życiu Kościoła. Świadomość co do
własnej sytuacji życiowej ma wzrastać stopniowo, chodzi też o świadomość grzechu,
a następnie dojść do tego, co jest celem ostatecznym: życie według łaski Bożej, dzięki
również sakramentom.
Summary:
Apostolic Exhortation Amoris Laetitia Francis' pope is a very important document for
the contemporary world. It highly love, understood as a good news for the Church. But
this document also provides the tools necessary to support and accompany human love.
The Pope seeks to reach those who are victims of wounded love. This does not change
the principles of morality or the doctrine of the indissolubility of marriage, but the Pope
tries to present a different pastoral approach towards people living in non-sacramental
relationships. The new document often emphasizes that it is important and necessary to
accompany families in accordance with the principle of Jesuit discernment: to seek good
in all things also in the most difficult, to help the needy people, starting from the
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situation in which they are, to have great respect for the history of every human being
and desire to achieve good for them. Despite some excessively extreme interpretations,
we can say that Amoris laetitia reception in the world was very positive. Helping
families and supporting the faithful suffering from the wrong relationship seems to be a
care for all pastors of the world. A gift of discernment, prayer and, above all, facilitating
the process of integrating the families of the non-sacramental union is needed to take
part in the life of the Church. The consciousness of one's own situation is to grow
gradually; it is also the consciousness of sin, and then the ultimate objective: to live
according to grace thanks also to the sacraments.
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Wprowadzenie
Św. Ireneusz z Lyonu (130-200 po Chr.) był wybitnym przedstawicielem chrześcijańskiej myśli teologicznej II wieku. Jako świadek Tradycji apostolskiej bronił chrześcijańskiej ortodoksji przed zagrożeniem gnostycyzmu, reprezentowanego przez liczne szkoły
i przedstawicieli, których wspólną cechą był dualizm ontologiczny, teologiczny i akcentowanie roli poznania (gr. γνὦσις) w zbawieniu człowieka. Św. Ireneusz, walcząc
z błędami gnostyków, formułował koncepcje teologiczne, wśród których szczególne
znaczenie ma teoria rekapitulacji (łac. recapitulatio, grec. ἀνακεφαλαίωσις). Celem
niniejszego artykułu jest przeanalizowanie elementów antygnostyckich, jakie można
w niej odnaleźć i wskazanie jak wielkie mają one znaczenie w teorii biskupa Lyonu.
Najpierw pokrótce przedstawimy tę teorię, następnie wskażemy na elementy polemiczne w jej założeniach i podstawowych twierdzeniach. Analizowany materiał zaprezentu-
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jemy w kontekście nauk gnostyków, z którymi polemizował św. Ireneusz. Rozpatrzymy
ich poglądy ukazane tylko w pracach biskupa Lyonu, czyli w dziele Przeciw Herezjom
(łac. Adversus Haereses) i Wykładzie Nauki Apostolskiej (łac. Demonstratio Apostoicae
Predicationis). Spośród 20 grup gnostyckich58 szczególną uwagę poświęcimy grupie
Walentynian i Marcjonitów, gdyż ich systemy św. Ireneusz poddał szczególnej analizie.
Nie będziemy uwzględniać tekstów źródłowych poza dziełami biskupa Lyonu59.
Podstawowe twierdzenia teorii rekapitulacji św. Ireneusza z Lyonu
Rekapitulacja jest teorią soteriologiczną. Św. Ireneusz odwołał się w swym koncepcie
do Listu św. Pawła do Efezjan 1,10, gdzie rekapitulacja oznacza dzieło zbawcze Jezusa
Chrystusa: aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach i to, co na ziemi60. Twórczo rozwinął tę myśl. Jej jasny wraz znajdujemy w III
księdze Adversus Haereses:
„Słowo Boże, Jednorodzony, który zawsze był obecny przy rodzaju ludzkim, zjednoczony i złączony ze swoim stworzeniem, według upodobania Ojca przyjął ciało, to On, Jezus Chrystus, jest
naszym Panem, który za nas cierpiał, dla nas zmartwychwstał i ponownie przyjdzie w chwale
Ojca dla wskrzeszenia z martwych wszelkiego ciała, aby zwiastować zbawienie i aby ukazać regułę sprawiedliwego sądu dla wszystkich, którzy mu zostali poddani. Bóg jest zatem jeden, jak
wykazaliśmy, i jeden jest Chrystus Jezus, nasz Pan, który przeszedł cały plan zbawczy i wszystko w sobie na nowo zjednoczył [podkreślenie własne-MO]. W tym słowie „wszystko” mieści się
i człowiek, stworzenie Boże. A więc i człowieka w sobie samym odnowił [podkreślenie własneMO], niewidzialny stał się widzialnym, niepojęty stał się uchwytny, nie doznający cierpienia cierpiącym. Słowo stało się człowiekiem, jednocząc w sobie samym całość [podkreślenie własne-MO], aby Słowo Boże tak, jak jest pierwsze wśród bytów ponad niebiosami, duchowych
i niewidzialnych, tak aby zachowało pierwszeństwo wśród bytów widzialnych i cielesnych, aby
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Są to, w kolejności ich prezentacji w I księdze AH, grupy: Walentyna, Ptolomeusza, Kolorbasusa,
Marka, Szymona Maga, Menandra, Karpokratesa, Cerynta i ich uczniów, Ebionitów, Nikolaitów,
Cerdona, Marcjona, Tacjana, Enkratyków, Staomila, Bazylidesa, Barbeliotów, Borborian, Orfitów, Setian
i Kainitów.
59
Będziemy używać tłumaczeń fragmentów z dzieł św. Ireneusza z Lyonu dokonanych przez o.
Antoniego Bobera-Światło Ekumeny. Antologia literatury patrystycznej, red. A. Bober, SJ, Kraków 1965
oraz ks. Wincentego Myszora: Ireneusz z Lyonu, Chwałą Boga żyjący człowiek, wybór tekstów J. Comby,
D. Singles, tłum. W. Myszor, Kraków 1999; Ireneusz z Lyonu, Bóg w Ciele i Krwi, wybór tekstów H.U.
von Balthazar, tłum. W. Myszor, Kraków 2001 oraz Ireneusz z Lyonu i gnostycy. Zdemaskowanie
i odparcie fałszywej gnozy. Tłumaczenie: Adversus haereses. Księga I i II. Studia Antiquitatis Christianae.
Series Nova 17, Katowice 2016; Ireneusz z Lyonu, Wykład Nauki Apostolskiej, tłum. W. Myszor,Kraków
1997. W przypisach pod cytatami umieszczone są łacińskie teksty źródłowe wydane w ramach serii
Sources chrétienne: Adversus Haereses, Libri I, Sources chrétiennes 263-264, wyd. A.Rousseau
I L.Doutreleau, Paris 1979, Adversus Haereses, Libri II, Sources chrétiennes 293-294, wyd. Adelin
Rousseau i Louis Doutreleau, Paris 1982. Adversus Haereses, Libri III, Sources chrétiennes 210-211,
wyd. A. Rousseau i L. Doutreleau, Paris 1974. Adversus Haereses, Libri IV, Sources chrétiennes 100,
wyd. A.Rousseau i L. Doutreleau, Paris 1965, Adversus Haereses, Libri V, Sources chrétiennes 152-153,
wyd. A. Rousseau i L. Doutreleau, Paris 1969, Démonstration de la prédication apostolique, Sources
chrétiennes 406 wyd. A.Rousseau , Paris 1995 .
60
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu: w przekładzie z języków oryginalnych, red. naukowa o. A.
Jankowski OSB, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów tynieckich, wyd. 5 na
nowo oprac. i poprawione, Pallotinum, Poznań 2002. Dalsze cytaty z Biblii będą również pochodzić
z tego tłumaczenia.

ELEMENTY POLEMIKI ANTYGNOSTYCKIEJ W TEORII REKAPITULACJI ŚW. IRENEUSZA Z LYONU

27

R

w stosownym czasie całość przyciągnął do siebie, gdy siebie samego jako Głowę przedstawił
Kościołowi”61.

Rekapitulacja w myśli św. Ireneusza oznacza naprawę grzechu Adama, zebranie ludzkości i całego wszechświata w jednej Głowie-Jezusie Chrystusie, poprzez Jego Wcielenie, Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie oraz przejście na wyższy poziom rozwoju bytowego wraz z Paruzją Chrystusa i ustanowieniem Królestwa Boga Ojca62.
Elementy polemiczne w założeniach teorii rekapitulacji
Obraz Boga
Cechą wspólną gnostyków ukazanych przez św. Ireneusza jest wyróżnianie, ich zdaniem, dwóch Bogów, najwyższego Boga przebywającego w duchowym świecie i niższego Boga-Stwórcy świata materialnego (Demiurga)63. Pierwszy jest doskonały, niezbadany, niepoznawalny i wieczny, absolutnie transcendentny w stosunku do świata
materialnego. Od niego emanowało mniej lub więcej duchowych bytów. Drugi Bóg
natomiast jest niższy, powstał z błędu lub niedoskonałości i jest stwórcą świata widzialnego64. Walentyn na przykład uznawał Bythosa - doskonałego Eona, który przebywa na
niewidzialnych i niedających się nazwać wysokościach65, poza czasem i materią, będącego początkiem innych eonów, tworzących duchową Pleromę; Saturnin i Bazylides
wyróżniali niepoznawalnego i niezrodzonego Ojca, odrębnego od Boga Żydów, będącego w istocie jednym z aniołów; Cerynt odróżniał Boga Sprawiedliwego od Boga Miłosiernego, a Marcjon Boga Jezusa Chrystusa (dobrego i miłosiernego) od Boga Starego
Testamentu (surowego, sprawiedliwego, a wręcz złego).
W kontrze do tych poglądów święty Ireneusz mocno podkreślał jedność Boga. Był to
dla niego centralny punkt w regule prawdy (czyli nauce wiary, przekazanej przez apo-

61

AH III 16,6, tłum. W. Myszor w: Chwałą Boga żyjący człowiek, dz. cyt., s. 72-73): (…) Verbum
Vnigenitus, qui semper humano generi adest, unitus et consparsus suo plasmati secundum placitum
Patris et caro factus, ipse est Iesus Christus Dominus noster, qui et passus est pro nobis et surrexit
propter nos et rursus venturus in Gloria Patris ad resuscitandam uniuersam carnem et ad ostensionem
salutis et regulam iusti iudicii extendere omnibus qui sub ipso facti sunt. Vnus igitur Deus Pater,
quemadmodum ostendimus, et unus Christus Iesus Dominus noster, ueniens per uniuersam dispositionem
et omnia in semetipsum recapitulans. In omnibus autem est et homo plasmatio Dei; et hominem ergo in
semetipso recapitulates est, inuisibilis uisibilis factus, et incomprehensibilis factus comprehensibilis, et
impassibilis passibilis, et Verbum homo, uniuersa in semetipsum recapitulans, uti, sicut in
supercaelestibus et spiritalibus et in inuisibilibus princeps est Verbum Dei, sic et in uisibilibus et
corporalibus principatum habeat <et>, in semetipsum primatum adsumens et apponens semetipsum
caput Ecclesiae, uniuersa adtrahat ad semetipsum apto in tempore.
62
Szerzej na temat teorii rekapitulacji św. Ireneusza zob. Tomasz Dekert, Teoria rekapitulacji św.
Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama, Kraków 2007.
63
Spośród wszystkich gnostyckich grup ukazanych w AH św. Ireneusz zaznacza, że tylko Ebionici nie
podzielają tego poglądu, wyznając, że świat został stworzony przez jednego Boga, zob. AH I 26,2.
64
W. Śpikowski, Polemika św. Ireneusza z gnostykami o Bogu, Biblioteka Religijna, Leopoli 1935, s. 53.
65
AH I 1,1, tłum. W. Myszor w: Ireneusz z Lyonu i Gnostycy, dz. cyt., s. 32): (…) in invisibilibus, et
inenarrabilibus alitudinibus (…), qui ante fuit.
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stołów)66. Biskup Lyonu ukazuje, że Bóg Ojciec stworzył świat materialny i zrodził
przed wiekami Swego Syna- Słowo (Logos):
„My, przeciwnie, trzymamy się reguły prawdy, to jest reguły, głoszącej, że jest jeden Bóg
wszechmogący, który wszystko stworzył i wyposażył przez swoje Słowo i z tego, co dotąd nie
istniało, sprawił, że wszystko istniało (…) Wśród tego <<wszystko>> nic nie pozostało wyjęte
(…) To On stworzył świat, świat składa się ze wszystkiego; to On stworzył człowieka, On też
jest Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba, ponad Nim nie ma innego Boga ani
Początku, ani Mocy, ani Pleromy. I ten jest Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa (…)”67.

W II księdze Adversus Haereses św. Ireneusz wykazał na podstawie racjonalnych argumentów, że istnienie dwóch Bogów jest absurdalne i prowadzi właściwie do ateizmu,
bowiem jeśli Bóg ma być Bogiem to musi być jedną, najwyższą siłą, poza którą nie
może istnieć inna najwyższa siła. Wobec dychotomii Marcjana (Bóg dobry-Bóg zły)
wskazuje, iż Bóg musi posiadać zarówno dobroć jak i sprawiedliwość. Gdyby bowiem
był tylko dobry, to nie mógłby jakkolwiek reagować na zło i niesprawiedliwość. Gdyby
natomiast był tylko sprawiedliwy, to nie mógłby okazywać miłosierdzia i przebaczenia.
Będąc jednak doskonałym Bytem, Bóg posiada oba powyższe przymioty68.
W teorii rekapitulacji obraz Jedynego Boga Stwórcy świata jest podstawowym założeniem, niejako jej intelektualną substancją. To jeden Bóg, Ojciec wszechmogący złączony z Synem i Duchem Świętym, stworzył świat materialny, który będzie w rekapitulacji
Jemu poddany na końcu czasów, aby Bóg był wszystkim we wszystkich (1 Kor 15, 28).
Koncepcja dwóch Bogów burzy ten schemat, bo jeden był stworzył świat, a drugi dawał
zbawienie, co z punktu widzenia nauki św. Ireneusza byłoby absurdem. Jednak obraz
ten nie został wymyślony przez biskupa Lyonu na potrzeby jego teorii, ale przejęty
z Pisma Świętego, reguły prawdy i całej wiary Kościoła. Wielokrotnie stwierdzenie
o jednym Bogu pojawia się w Adversus Haereses, najczęściej przy przytoczeniu reguły
prawdy69, przy czym zawsze z zaznaczeniem, iż jest to tradycja przejęta od apostołów.
To raczej teorie gnostyckie na temat Boga powstały w opozycji lub według samych
gnostyków jako tajemne ujawnienie prawdy, którą chrześcijanie jakoby nie posiadali,
bądź posiadali tylko częściowo.
Natura stworzenia
Dla gnostyków prawdziwy Bóg (Niepoznawalny i Najwyższy Byt) jest absolutnie poza
światem materialnym, nie ma z nim nic wspólnego, nie stworzył go, nie rządzi nim i go
66

Zob. AH I 10,1-3.
AH I 22, 1, tłum. W. Myszor w: Chwałą Boga…, dz. cyt., s. 44-45: Cum teneaumus autem regulam
veritatis, id est, quia sit unus Deus omnipotens, qui omnia condidit per Verbum suum, et aptavit, et fecit
ex eo, quod non erat, ad hoc ut sint omnia, quemadmodum Scriptura dicit: <Verbo enim Domini coeli
firmati sunt, et Spiritu oris eius omnis virtus eorum>. Et iterum: <Omnia per ipsum facta sunt, et sine
ipso factum est nihil>. Et omnibus autem nihil substractum est (…) hic qui mundum fecit, etenim mundus
ex omnibus: hic qui hominem plasmavit, hic qui Deus Abraham, Deus Isaac, et Deus Iacob, super quem
alius Deus non est, neque initium, neque virtus, neque Pleroma: hic Pater Domini nostril Iesu Christi
(…).
68
Szerzej na ten temat zob. B. Częsz, Schemat polemiki z Marcjonem u Ireneusza z Lyonu i Eznika
z Kolb, „Vox Patrum” 6/7 (1984), s. 71-80.
69
Np. w AH I 10,1; 22,1.
67
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nie zbawia. Świat według nich jest tworem bytów niższych, Demiurga i jego pomocników- archontów bądź też samych światotwórczych aniołów. Dla Walentynian cała materia powstała z afektów Achamoth, będącej, uosobionym cierpieniem eonu Sophii. Z jej
łez miała powstać materia wilgotna, ze śmiechu świecąca, a ze smutku i lęku cielesna70.
Substancja materialna bierze zatem według nich początek z namiętności i niewiedzy
upadłego eonu71. Dla Marcjona stworzenie jest dziełem Złego Boga, który rządzi nim
jak tyran, pragnąc czci i posłuszeństwa. Szymon Mag, Menander, Saturnin, Bazylides
i Karpokrates wiązali powstanie materii z działalnością aniołów, którzy uczynili tak
z pragnienia panowania. We wszystkich tych poglądach przewija się pogarda dla materii bądź jako tworu upadku i niewiedzy (historia upadku duchowego bytu u Walentynian i Barbeloitów), bądź jako efekt działania bytów pośrednich. Gnostycy generalnie
postponowali materię również z powodu jej przemijalności i zniszczalności. Materia
w ich mniemaniu była z natury zła i niegodna zbawienia, w odróżnieniu od substancji
duchowej.
Święty Ireneusz silnie zwalczał ten pogląd. Dla niego świat materialny był obmyślony
i stworzony świadomie przez Boga. Pisał:
„Skoro świat jest taki, jakim go Ojciec w sobie samym z góry zaplanował, to stworzenie go jest
dziełem godnym Ojca. Co Ojciec wszechmocny zaplanował w Duchu i co zostało wcześniej
ukształtowane, to zostało też urzeczywistnione. Głosić, że jest owocem upadku i wynikiem ignorancji, jest przede wszystkim straszliwym bluźnierstwem”72.

Walentynianie koncentrowali się na boskiej substancji, św. Ireneusz natomiast podkreślał Bożą Wolę i Moc, dzięki której świat powstał i został mądrze uformowany. To właśnie one są prawdziwą substancją z której powstał świat materialny, bowiem Bóg przewyższa człowieka i potrafi tworzyć z niczego73. Właśnie Boska Wola jest łącznikiem
między tym co duchowe, a tym co materialne. Skoro Wszechmogący Bóg świadomie
stworzył świat, zatem stworzenie jest z natury dobre. Jedność Bożej Istoty tkwi również
w łączności z harmonią i porządkiem stworzenia74.
Świat stworzony biskup Lyonu widział jako uczyniony dla człowieka, co świadczy
o jego wielkiej godności: „Dla stworzenia świata oraz ukształtowania człowieka, z powodu którego świat powstał (…)”75. Tutaj widać miejsce stworzenia w Bożym planie
zbawienia. Skoro człowiek miał wzrastać w swej bytowej doskonałości, to wzrost musiał dosięgnąć również cały świat, bowiem zbawieni mieli zapanować w Tysiącletnim
Królestwie razem z Chrystusem, które następnie miało być poddane Ojcu, aby Bóg był
70

W. Śpikowski, dz. cyt., s. 19.
Zob. AH II 13,7.
72
AH II 3,2 (tłum. W. Myszor w: Bóg w Ciele i Krwi, dz. cyt., s. 39): Cum autem sit talis, qualem Pater
deformaverat apud semetipsum, dignam esse Patris fabrictionem. Quod autem a Patre universorum
mente conceptum est et praeformatum sic, quemadmodum et factum est, labis esse dicere fructum, et
ignorantiae prolationem, magnae blasphemiae est.
73
Zob. AH II 10,4.
74
J.G. Bushur, ”Joining the End to the Beginning” Divine Providence and the Interpretation of Scripture
in the Teaching of Irenaeus, Bishop of Lyons, Doctoral thesis, Durham University 2010, s. 95 [praca
doktorksa dostępna na stronie Durkham University: http://etheses.dur.ac.uk/319/].
75
AH IV 7,4 (tłum. W. Myszor w: Chwałą Boga …, dz. cyt., s. 47): (…) uti faceret conditionem et
formaret hominem propter quem et condition fiebat (…).
71
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wszystkim we wszystkich (1 Kor 15, 28). Ten szeroki podmiot planu zbawienia musi być
zatem dobry, co najbardziej potwierdza fakt Wcielenia Chrystusa i przyjęcia przez Niego materialnego ciała. W odniesieniu do relacji świat stworzony-Wcielenie św. Ireneusz
konkluduje: „Jak zatem owoc ignorancji i upadku mógłby ponieść Tego, który zawiera
wiedzę o wszystkich rzeczach i jest prawdziwy i doskonały”76.
Dobroć materii jako stworzonej przez Boga jest kolejnym założeniem teorii rekapitulacji. Można przypuszczać, iż św. Ireneusz tak mocno podkreślał tą kwestię właśnie pod
wpływem negacjonistycznych poglądów gnostyckich. Dla gnostyków nie do przyjęcia
było Wcielenie Syna Bożego ze względu na marność materii, dla biskupa Lyonu natomiast Syn Boży wcielił się w człowieka właśnie ze względu na dobroć Bożego stworzenia. Znowu jednak powstaje problem, czy ten rys nauki św. Ireneusza nie jest pochodną
biblijnego fundamentu, na jakim się opiera. W swej antygnostyckiej polemice chętnie
powołuje się na J 1,14: A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, jako koronnego argumentu przeciwko negacji materii. Biorąc pod uwagę wpływ środowiska Jana
Apostoła, pod którego wpływem biskup Lyonu się znajdował77, prawdopodobna wydaje
się dominacja tego czynnika. Gnostycy i ich nauki właściwie go tylko wyostrzyli.
Antropologia
Gnostycy przyjmowali trychotomiczną, przyjętą z Pisma Świętego, strukturę człowieka
na ciało, duszę i ducha (obecną w 1 Tes 5, 23). Podział ten przenosili na podział między
ludźmi, co wynikało z ich twierdzeń na temat powstania człowieka. Dla Walentyna
i jego uczniów ludzie powstali jako dzieło Demiurga i Achamothy. Demiurg utworzył
jego substancję materialną, ale nie z ziemi, tylko z niewidzialnej substancji i z płynnej,
i wylewającej się materii, tchnął w niego człowieka psychicznego, a w końcu okrył go
skórzaną szatą, czyli zmysłowym ciałem. Achamoth natomiast równocześnie z tchnieniem duszy tchnęła w ukryciu przed Demiurgiem element pneumatyczny w człowieka78. Dlatego człowiek składa się z tych trzech elementów, a ludzie w zależności od
tego, który element w nich przeważy dzielą się na: somatyków, psychików i pneumatyków. Pneumatycy byli zbawieni z natury (gnostycy się do nich zaliczali), psychicy (często utożsamiani z prostymi chrześcijanami) mają możliwość zbawienia dzięki życiu
moralnemu i dążeniu do dobra, somatycy natomiast przeznaczeni są na potępienie79.
Św. Ireneusz widział człowieka jako całość, zarówno w części duchowej jak i materialnej. W Wykładzie Nauki Apostolskiej pisze o dwóch elementach bytowych istoty ludzkiej: „Człowiek, ponieważ jest istotą złożoną z duszy i ciała, wypada i trzeba, aby okre76

AH, V 18,1 (tłum. W. Myszor w: Bóg w Ciele …, dz.cyt., s. 107): Quomodo igitur ignorantiae et labiss
emission eum qui continent universorum agnitionem, et sit verus et perfectus, portare potuit?.
77
Euzebiusz z Cezarei w swej Historii Kościoł podaje, że św. Ireneusz był uczniem św. Polikarpa ze
Smyrny, który z kolei był uczniem św. Jana Aposotoła. Zob. Zob. informacje biograficzne przekazane
przez Euzebiusza z Cezarei w Historii Kościelnej V 20,4-8: Euzebiusz z Cezarei, Historia Kościelna.
O Męczennikach palestyńskich, tł. A. Caba na podst. tłum. Ks. A. Lisieckiego, oprac. H. Pietras, Kraków
2013.
78
Zob. AH I 5,5-6.
79
Zob. AH I 6,1.
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ślał siebie przez te dwie części”80. Częściej jednak przedstawia (podobnie jak gnostycy)
podział na trzy części:
„ (…) człowiek doskonały, jak powiedzieliśmy, składa się z trzech części: ciała, duszy i ducha.
Duch zbawia i kształtuje, ciało jest jednoczone i kształtowane, a między obojgiem jest dusza,
która raz idzie za duchem i bywa przezeń podniesiona, kiedy indziej znów zgadzając się na podszepty ciała, spada do ziemskich pożądliwości”81.

Zgodnie z powyższym schematem człowiek zależy od działania w nim ducha, który
skłania duszę do czynienia rzeczy Bożych i ciała, które popycha go do czynienia rzeczy
złych. Istnieje pewna niekonsekwencja w nauce biskupa Lyonu. Brak u niego wyraźnej
granicy, kiedy mówi o duchu Bożym, a kiedy o duchu ludzkim. Według niego czynnikiem skłaniającym do czynienia dobra lub oddawania się złu jest właśnie duch. W tym
miejscu można znaleźć polemiczny akcent. Gnostycy twierdzili, że dusza ludzka bez
względu na jej moralną postawę jest lepszą częścią człowieka. Na tym tle św. Ireneusz
wprowadza pojęcie ducha Bożego, który skłania duszę do czynienia dobra oraz ducha
ludzkiego, kierującego w inną stronę82.
Gnostycy postponowali materię jako źródło zła. Przeciwko takiemu pesymizmowi ontologicznemu występował św. Ireneusz podkreślając w duchu biblijnym prymat ciała:
człowiek jako sarks, plasma i pozostający takim od chwili stworzenia, a nie na skutek
grzechu. Ciało nie jest przedmiotem dekadencji i upadku ale skromnym początkiem zaplanowanym w procesie doskonalenia. Potępienie ciała jest oznaką niezrozumienia istoty misterium chrześcijańskiego: Stworzenia, Wcielenia i Odkupienia. Św. Ireneusz rozumie ciało jako cielesne ukształtowanie: „Ciało bowiem jest rzeczywiście następstwem
pierwotnego stworzenia, uczynionego z ziemi”83. To ono jest podstawą bytu ludzkiego,
ożywianą przez duszę i za jej pośrednictwem jest zdolna do przyjęcia Bożego Ducha84.
Antropologię św. Ireneusza można uznać za jego autonomiczny wytwór, oparty na Piśmie Świętym, a zwłaszcza Księgi Rodzaju i listów św. Pawła. Jednakże podkreślenie
znaczenia ducha w bytowej strukturze człowieka, może mieć wybitnie antygnostycki
charakter. W teorii rekapitulacji cały człowiek dochodzi do pełni rozwoju dzięki dziełu
Chrystusa i mocą przekazanego ludziom Ducha. Duch zatem nie odrzuca ciała i duszy,
lecz je doskonali. Biorąc pod uwagę wspomnianą wcześniej nieostrość w rozgraniczeniu ducha Bożego i ducha ludzkiego można uznać ten rys antropologiczny za efekt polemiki z ideowymi przeciwnikami.

80

WNA 2: Quoniam autem compositum animal est homo ex anima et corpora, per utraque haec fiery
istud oportet-et-convenit.
81
AH V 9,1 (tłum. A. Bober w: Światło Ekumeny. Antologia literatury patrystycznej, dz. cyt., s. 54): (…)
perfectum homo consta, carne, anima et spiritu, et altero quidem salvante et figurante, qui est Spiritus,
altero quod salvatur et formatur, quod est caro, altero quod haec est duo, quod est anima: quae aliquando
quidem subsequens Spiritum, elevator ab eo: aliquando autem consentiens carni, decidit in terrenes
concupiscentias..
82
A. Kuźma, Św. Ireneusz z Lyonu i jego argumentacja przeciw gnostykom, „Elpis” 17 (2015), s. 148.
83
AH V 14,2 (tłum. W. Myszor w: Chwałą Boga …, dz. cyt., s. 68): Caro enim vere prima plasmationis e
limo facta est succession.
84
M. Szram, Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III, Lublin 2010, s. 226.
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Idea upadku

W systemach gnostyckich bardzo ważną rolę odgrywa idea upadku jaka dokonała się
w świecie duchowym. Najobszerniej historię upadku przedstawiono w nauce Walentynian. Dlatego przedstawimy ją bliżej. W systemie tym Najwyższy Byt- Bythos emanował kolejne duchowe byty (eony), doprowadzając do dywersyfikacji w Pleromie,
w wyniku czego powstało 30 eonów. Ostatni eon-Sophia zapragnęła poznać Bythosa, co
doprowadziło ją namiętności i wyjścia poza Pleromę. Dopiero interwencja wyższego
Chrystusa sprowadziła ją z powrotem do Pleromy pozostawiając na zewnątrz jej uosobione cierpienie - Enthymesis, lub inaczej Achamoth. Jak to było powiedziane wcześniej, świat materialny powstał z afektów jej osobowego cierpienia - Achamoty: z jej
łez, śmiechu i smutku. W tym systemie duchowy pierwiastek-pneuma zagubił się poza
swoje naturalne środowisko w wyniku błędu i namiętności85. Podobnie jest u innych
gnostyków, którzy przyjmowali zstąpienie duchowej iskry w niższe rejony świata. Ta
idea łączy się też z gnostycznym dualizmem duch-materia, w którym to co duchowe jest
uwięzione i niekompatybilne z tym, co materialne. Walentyn określił tą kwestię w ten
sposób, że ciała nie jest godne zbawienia.
Św. Ireneusz wykazuje, że powyższa idea upadku jest właściwie niemożliwa. Gnostycy
założyli, iż z Bytu Najdoskonalszego emanują inne byty pneumatyczne, które z tego
powodu nie mogą mieć pełnej wiedzy o swoim źródle. Jednakże to, co jest wewnątrz
czegoś musi mieć udział w tym czymś, podobnie jak koło nakreślone na wodzie ma
udział w wodzie, a wzór uczyniony w powietrzu ma udział w powietrzu86. Cała idea
stopniowej degradacji bytowej zatem upada. U Lyończyka upadek przedstawia się zupełnie inaczej, w Bożym planie stworzenia i zbawienia- οικονομια. Upadek, zarówno
Szatana jak i pierwszych ludzi wiąże się z wolą i wolnym wyborem. Szatan upadł, ponieważ zazdrościł ludziom darów udzielonych im przez Boga. Adam i Ewa popełnili
grzech, bo mieli niedojrzałą wolę i łatwo ulegli namowom Szatana. Skaza w świecie
materialnym jak cierpienie, śmierć i choroby wynikają z tej decyzji woli, ale nie są immanentnie związane z materią. Dlatego też zbawienie było również związane z wolą
i naprawą nieposłuszeństwa oraz odnową świata materialnego. W kontrze do Walentyna
św. Ireneusz twierdzi, iż ciało jest przyczyną (zasadą) zbawienia. Przejawia się tutaj
historiozbawczy optymizm św. Ireneusza. O ile gnostycy uznawali upadek pierwiastka
duchowego za przyczynę zła i negatywnego obrazu świata, u biskupa Lyonu upadek nie
zakłóca Bożego planu zbawienia, ale jest w niego wpisany. Nie ma tu determinizmu ani
fatalizmu. Bóg jest Panem historii i kieruje ją ku ostatecznemu spełnieniu.
Rekapitulacja zakłada upadek człowieka i zepsucie stworzenia. Jednak rozumienie tego
upadku jest u św. Ireneusza pochodną tekstów biblijnych (głównie Księgi Rodzaju
i Listu św. Pawła do Rzymian). Krytyka gnostyckiego rozumienia upadku wychodzi od
Pisma Świętego i argumentów racjonalnych. Dlatego trudno doszukać się polemicznego
źródła w tej sferze.
85
86

Zob. AH I 2-4.
Zob. AH II 13,7.
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Elementy polemiczne w głównych twierdzeniach teorii rekapitulacji
Jedność Starego i Nowego Testamentu
Dla gnostyków, odróżniających Ojca Jezusa Chrystusa od Demiurga-Stworzyciela świata, Stary Testament jawił się jako objawienie tego drugiego Boga, zapis historii będącej
negatywnym poprzedzeniem czasu i dzieła Chrystusa. Najbardziej skrajnie ujął to Marcjon, który uznał za święte jedynie Ewangelię wg św. Łukasza i Listy św. Pawła, przy
czym w okrojonej przez siebie wersji87. Tymczasem św. Ireneusz widzi oba Testamenty
w organicznej wręcz jedności, jako zapis jednej historii zbawienia (oικονομια), która
rozwija się od Stworzenia, przez Wcielenie Chrystusa i Odkupienie w rekapitulacji poprzez eschatologiczne spełnienie na końcu czasów. Po grzechu pierworodnym Bóg zawierał przymierza z ludźmi: „Rodzaj ludzki otrzymał cztery przymierza: pierwsze – po
potopie, z Noem przy tęczy, drugie – z Abrahamem, w znaku obrzezania, trzecie –
w nadaniu prawa przez Mojżesza, czwarte – przymierze Ewangelii przez Pana naszego
Jezusa Chrystusa”88. Stworzony człowiek zatem nigdy nie wypadł z ręki Boga, a Boży
plan zbawienia został co prawdy naruszony przez grzech, ale nigdy nie został zniweczony.
Ostatnie czasy, które rozpoczęły się z przyjściem na świat Syna Bożego, nie są zatem
oddzielone od czasów Starego Testamentu89. Dwa Testamenty reprezentują dwa etapy
przygotowania ludzi na przyjście Zbawiciela. Prawo było zewnętrzną dyscypliną, poprzez które Słowo wychowywało ludzkość. Gdy przygotowanie weszło w odpowiedni
etap, Słowo wybawiło go z niewoli i adoptowało niczym własne dziecko. Obydwa Testamenty pochodzą od tego samego, Jedynego Boga. Stary Testament byłby zatem
przygotowaniem, a nie wypełnieniem Bożej obietnicy, która dopiero we Wcieleniu Syna Bożego została spełniona: „Dwa Testamenty zostały ustalone przez tego samego
i jedynego ojca rodziny, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przemawiał do Abrahama i Mojżesza, a tych ostatecznych czasach udzielił nam wolności”90.
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Inni gnostycy przyjmowali całość ksiąg Biblii, dokonując egzegezy Pisma w ramach swoich doktryn.
Marcjon pod tym względem okazał się jedynym, który ośmielił się dokonać takie redukcji, co podkreśla
św. Ireneusz. Zob. AH I 27,4.
88
AH III 11,8 (tłum. A. Bober w: Światło Ekumeny. Antologia literatury patrystycznej, dz. cyt., s. 44).
Taki jest tekst według greckiego cytatu zachowanego u Anastazego Synaity. Przekład łaciński posiada
inny układ przymierzy: Et propter hoc quatuor data sunt testamenta humano generi; unam quidem ante
catalcysmum sub Adam; secundum vero, post catalcysmum sub Noe; tertium vero, legislation sub Moyse;
quartum vero, quod renovat hominem, et recapitulate in se omnia, quod est per Evangelium, elevens et
pennigerans hominess in coeleste regnum
89
B. Częsz, Wcielenie Syna Bożego jako wejście wieczności w czas, „Vox Patrum” 20 (2000) t. 38-39, s.
71-81.
90
AH IV 9,1 (tłum. B. Kochniewicz za: B. Kochaniewicz, Antyteza Ewa-Maryja w <Adversus Haereses>
św. Ireneusza z Lyonu. Perspektywa apologetyczna, „Poznańskie Studia Teologiczne”, T. 23, 2009, s. 92 :
Utraque autem testamenta unus et idem paterfamilias produxit, Verbum Dei, Dominus noster Iesus
Christus, qui et Abrahae et Moysi collocutus est, qui nobis in novitate restituit libertatem, et multiplicavit
eam, quae ab ipso est, gratiam.
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Jedność obu Testamentów jest oczywistym elementem myśli Ireneusza. Tak ściśle widział Bożą οικονομια w dziejach człowieka i świata, iż można założyć, że byłoby tak
nawet poza polemiką antygnostycką.
Chrystologia
Gnostycy, w zależności od określonej szkoły, mieli własne pojęcie na temat natury Jezusa Chrystusa. Ich dualizm przejawiał się w rozróżnianiu Jezusa i Chrystusa, bądź też
wyższego i niższego Chrystusa. Według Walentyniana Chrystus, podobnie jak i Duch
Paraklet (Duch Święty), był emanacją Najwyższego Boga - Bythosa . W ich micie
o naturze wszechświata i początku świata stworzonego rozróżniali dwóch Chrystusów,
jednego powstałego przez eona Jednorodzonego dla zaprowadzenia porządku w Pleromie, który z kolei zainspirował eony do zrodzenia Jezusa i substancję anielską, dla zbawienia upadłej Achamotch (Mądrości)91. Jezus, który ukazał się na ziemi, byłby różny
od tamtego Jezusa. Jego ciało byłoby pozorne, utworzone ze sztuką i zręcznością, dotykalne i widzialne, ale nie było jednak prawdziwym ciałem. Szymon Mag siebie samego
uznawał za Jezusa, który takim ukazał się w Judei, natomiast gdzie indziej ukazywał się
jako Ojciec lub Duch Święty. Saturnin i Bazylides widzieli w Jezusie wysłannika Najwyższej Mocy, Ebionici natomiast rodzonego syna Józefa i Maryi, podobnie Karpokracjanie, z tym że według nich dusza Jezusa postępowała zgodnie z wolą Boga i była
sprawiedliwsza od dusz innych ludzi, i dlatego na człowieka Jezusa zstąpiła Boża Moc,
dzięki której mógł uchronić się od światotwórczych aniołów, wrogów ludzkości.
Tendencje doketystyczne, mówiące o pozornym ciele Jezusa i Jego pozornej męce, są
bardzo wyraźne w poglądach gnostyków. Dla Saturnina Chrystus jest niezrodzony przez
niewiastę, niecielesny i niekształtny. Błędnie ludzie mniemali, że ukazał się jako człowiek, gdyż miał ciało pozorne92. Podobnie myślał Bazylides. W jego interpretacji Pisma
Świętego podczas chrztu w Jordanie, na Jezusa-człowieka zstąpił Chrystus w postaci
gołębicy, jak do nieskazitelnie czystego schronienia. To złączenie Jezusa z Chrystusem
zapoczątkowało objawienie się Ojca, aż do momentu męki, kiedy to Chrystus odłączył
się od Jezusa i powrócił do Pleromy. Podobnie negowali mękę Chrystusa inni gnostycy.
Dla Walentynian Jezus cierpiał pozornie. Marcjon przyjmował realność męki Jezusa,
ale nie wiązał z nią zbawczego znaczenia. Znowu ujawnia się tu pogarda dla ciała i materii, zgodnie z którą ciało nie może być przyczyną zbawienia, tylko wiedza.
Św. Ireneusz we wszystkich swych dziełach podkreśla jedność Jezusa Chrystusa i jego
Bożą naturę jako Syna Bożego. Na początku Wykładu Nauki Apostolskiej podaje trzy
podstawowe artykuły wiary chrześcijańskiej, odpowiadające trzem Boskim Osobom:
Bogu Ojcu, Jezusie Chrystusie i Duchu Świętym. Ustęp o Chrystusie brzmi: „Drugi
artykuł zaś to: Słowo Boże, Syn Boży, Jezus Chrystus, nasz Pan (…)”93. Św. Ireneusz
mocno podkreśla bóstwo Jezusa Chrystusa i Jego związek z Ojcem. W II księdze Adversus Haereses mówi o zrodzeniu Syna Bożego z Boga Ojca Wszechmogącego, okre91

Zob. AH I 2,6.
Zob. AH I 24,2.
93
WNA 6: Secundum autem capitulum: Verbum Dei, Filius Dei, Iesus Christus, Dominus noster (…).
92
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ἀνακεφαλαιόσις skoncentrowana jest chrystologicznie: Bóg stworzył świat duchowy
i materialny przez Chrystusa-Boski Logos, Logos rozmawiało z Adamem i Ewą, patriarchami, Logos stało się ciałem i Logos dokonuje dzieła zjednoczenia i naprawy
stworzenia aż po eschatologiczne spełnienie w Tysiącletnim Królestwie, poddanym
ostatecznie Bogu Ojcu.
Według gnostyków Jezus Chrystus nie przyjął prawdziwego ciała z Maryi Dziewicy: „Według
heretyków, ciałem nie stało się ani Słowo (J 1,14), ani Chrystus, ani Zbawiciel, który jest owocem wszystkich eonów. Twierdzą, że Słowo i Chrystus nie przyszli na ten świat. Natomiast jeśli
chodzi o Zbawiciela, to mówią, że nie wcielił się On i nie cierpiał, lecz zstąpił niczym gołąb na
Jezusa ekonomii, i po ogłoszeniu niepoznawalnego Ojca, na nowo wstąpił do Pleromy”94.

Św. Ireneusz przytacza precyzyjnie pogląd Walentynian, że Jezus urodził się jako człowiek per Mariam a nie ex Maria, zatem nie przyjął od Niej rzeczywistego ciała. Św.
Ireneusz mocno podkreślał dziewicze narodzenie Jezusa, które w istocie było też
współudziałem Maryi w rekapitulacji na zasadzie recyrkulacji. Zatem Chrystus rzeczywiście przyjął ciało od Maryi, stając się człowiekiem i rozpoczynając dzieło rekapitulacji.
W III księdze Adversus Haereses św. Ireneusz ukazał paralelę między poczęciem Chrystusa w łonie Dziewicy Maryi a utworzeniem Adama z dziewiczej ziemi. Obraz ten
znajduje pewną analogię w naukach gnostyków, ale o innej wymowie. Gnostycy bowiem rozciągali dualizm również na opis raju, i dlatego wyróżniali dwóch Adamów
i dwie Ewy. Pierwsza Ewa, duchowa matka żyjących (ludzi duchowych-pneumatyków)
była według nich Córką Sofii. Druga Ewa, matka w porządku cielesnym, skuszona
przez aniołów-archontów, stała się początkiem pokolenia ludzkiego, czyli ludzi cielesnych. Ta druga Ewa uległa pokusie aniołów i porodziła Kaina. Zdaniem Antoniego
Orbe, znawcy myśli św. Ireneusza, współżycie cielesne pomiędzy archontami a Ewą
stanowiło opis aktu małżeńskiego Adama i Ewy, wskutek czego Ewa utraciła dziewictwo i dała początek rodzajowi ludzkiemu. W tym świetle grzech pierworodny byłby
grzechem pożądliwości ciała, przeciwstawiającym się życiu w Duchu. Przeciwieństwem tej relacji był związek między Adamem a Niewiastą, z której narodził się Set,
jako duchowy owoc. Duchowy Adam złączył się z Dziewicą Niepokalaną, Duchem
i Matką Adama, którą był Duch Święty. Owa duchowa więź odznaczała się synowskim
odniesieniem Adama do swojej Matki-Dziewicy Niepokalanej. Adam pochodził od
Niej, czyli od Ducha Świętego i stąd otrzymał tchnienie życia (ducha)95.
Można stwierdzić, że chrystologia jest obszarem, gdzie widać dużo elementów polemicznych. Dla św. Ireneusza Jezus nie jest ani eonem (jak chciał Walentyn i jego uczniowie), ani zwykłym człowiekiem (jak twierdzili Ebionici), ani człowiekiem noszącym
94

AH III 11,3 (tłum. W. Myszor w: Bóg w Ciele …, dz. cyt., s. 20): Secundum autem illos, neque Verbum
caro fatum Est, neque Christus, neque qui ex omnibus factus est Salvator. Et enim Verbum et Christum
nec advenisse ιn hunc mundur volunt: Salvatorem vero non incarnatum neque passum; descendisse autem
quasi columbam in eum Iesum qui factus εst ex dispositione, et cum annuntiasset incognitum Patrem,
iterum ascendisse ιn Pleroma.
95
B. Kochniewicz, dz. cyt., s. 97.
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Boskiego Chrystusa (zgodnie z Bazylidesem), ale Synem Bożym, który wcielił się
w człowieka z Dziewicy Maryi. Jak bowiem gnostycy kwestionowali dziewicze narodzenie, cielesną mękę, śmierć na krzyżu i cielesne zmartwychwstaniem, tak wszystkie
te wydarzenia potwierdził i podkreślił biskup Lyonu. Ten element teorii rekapitulacji
wykazuje silne nastawienie antygnostyckie.
Gnostyckie rozumienie rekapitulacji
W pismach św. Ireneusza natrafiamy na jedno miejsce, gdzie przedstawia gnostyckie
rozumienie terminu rekapitulacja ( gr. ἀνακεφαλαιόωσις). Jest ustęp z AH I 3,4,
gdzie św. Ireneneusz podaje pogląd Walentynian na temat natury Zbawiciela, będącego
według nich pochodną wszystkich eonów i zarazem podsumowaniem całej duchowej
Pleromy. Ustęp ten brzmi:
„Dlatego mówią, że Paweł jednoznacznie powiedział o nim: ,,I on jest wszystkim” (Kol 3,11) albo: ,,Wszystko dla niego i przez niego wszystko” (Rz 11,36), albo: ,,W nim mieszka cała pełnia
Bóstwa” (Kol 2,9), a także miejsce, gdzie powiedział: ,,Zjednoczyć wszystko w Chrystusie” (Ef
1,10), rozumieją w tym znaczeniu, tak samo inne podobnej treści”96.

Jest on o tyle ważny, gdyż jest to pierwsze miejsce, gdzie termin ἀνακεφαλαιόωσις
się pojawia w dziele biskupa Lyonu. O ile w cytowanym miejscu wyrażenie zjednoczyć
wszystko w Chrystusie gnostycy rozumieli jako opis relacji Zbawiciela w stosunku do
Boga i świata, o tyle św. Ireneusz rozumiał rekapitulację- ἀνακεφαλαιόωσις jako
coś, co Chrystus osiągnął, jako proces dynamiczny, a nie statyczny. Kolejnym znamiennym czynnikiem w tym kontekście jest to, iż AH I 3,4 jest jedynym miejscem,
gdzie ἀνακεφαλαιόωσις jest łączony bezpośrednio z myślą gnostycką. Św. Ireneusz już więcej nie przedstawia tego połączenia. Jest to wyraźny wskaźnik, iż nie łączył
on tego pojęcia z jako ważny składnik gnostyckiej nauki.
Zbawienie jako zebranie wszystkiego na nowo w jedno
Gnostycy pojmowali zbawienie jako zdobycie wyzwalającej wiedzy (gr. γνοσις), która
według nich miała być wiedzą tajemną, będącą w ich posiadaniu. Byłaby to wiedza
o Pleromie i naturze pneumatycznej człowieka, o prawdziwym Bogu-Najwyższym Ojcu, powstaniu świata materialnego i człowieka oraz wiedza o tym, jak nad mocami tego
świata zapanować bądź je zneutralizować. Św. Ireneusz nie odrzucał gnozy jako takiej,
ale inaczej ją rozumiał. Dla niego prawdziwą gnozą była znajomość zbawczego planu
Boga (οικονομια). Ta wiedza jest gnozą, którą przynosi Bóg, ponieważ jest łaską. Jest
ona jednak przeznaczona dla wszystkich, a nie tylko dla nielicznej grupy wtajemniczonych. Ludzie mogą ją poznać od Jezusa w wydarzeniach paschalnych, tak jak przekazuje to Pismo Święte. Gnoza byłaby zatem poprawnym rozumieniem Pisma Świętego, a to
96

AH I 3,4 (tłum. W. Myszor w: Ireneusz z Lyonu i Gnostycy, dz. cyt., s. 38): Et a Paulo autem manifeste
Procter hoc dictum dicunt:<Et ipse Est omnia>. Et iterum:<In ipso habitat omnis plenitudo
divuinitatis>. Et illud: <Recapitulata esse omnia in Christo per Deum>. Sic interpretantur dicta, et
quaecumque alia sunt talia.

ELEMENTY POLEMIKI ANTYGNOSTYCKIEJ W TEORII REKAPITULACJI ŚW. IRENEUSZA Z LYONU

37

R

posiadali już sprawiedliwi Starego Testamentu. W czasie obecnym jest ona zawarta
w nauce apostolskiej przekazanej Kościołowi, czyli w regule prawdy97.
Gnostycy przeciwstawiali w swoich naukach kosmogonię, ewentualnie kosmologię soteriologii. Uważali, że te pierwsze wiążą się z ideą upadku, która była dla nich kluczowa w ich rozważaniach nad obecnym materialnym światem. Na przykład, w systemie
walentyniańskim, doskonały świat duchowej Pleromy zostaje zakłócony przez nieuporządkowaną namiętność ostatniego eona Sophii, która pragnęła poznać najwyższy byt Bythosa. To spowodowało jej upadek, a w konsekwencji powstanie świata materialnego. W ujęciu św. Ireneusza Chrystus łączy całe stworzenie. W jego ujęciu ważny jest
też motyw grzechu człowieka, przez który człowiek odłączył się z własnej winy od Boga i o własnych siłach nie może się do Niego zbliżyć98. Warto zwrócić uwagę na ten rys
polemiki. W systemie Walentyna rozwój duchowej Pleromy wiąże się z fragmentaryzacją, podziałem i ostatecznie upadkiem ducha w materię, na co niejako zgodził się Najwyższy Byt-Bythos. U św. Ireneusza jest inaczej. Bóg nic nie traci stwarzając świat.
Jego dzieło jest utworzone i uporządkowane. Boża οικονομια od samego początku
dąży do unifikacji i sprowadzenia wszystkiego w jedno, ἀνακεφαλαιόωσις w Chrystusie99.
Św. Ireneusz dla wyrażenia całości działania Boga jak i Jego poszczególnych aktów
posługiwał się pojęciami οικονομια oraz centralnym dla nas pojęciem.

ἀνακεφαλαιόωσις Gnostycy posługiwali się pierwszym z nich, natomiast drugi nie
jest dla nich znany100. Zdaniem Wincentego Myszora gnostycy przejęli te terminy
z kościelnej nauki bądź odwołali się wcześniejszej, wspólnej tradycji chrześcijańskiego
nauczania101. Jednak termin ἀνακεφαλαιόωσις w rozumieniu ściśle soteriologicznym nie funkcjonował w patrystyce przed św. Ireneuszem102. Jest to przesłanka, iż stanowi on jego własny pomysł, bez inspiracji gnostyckich.
Rzecz znamienna ale istnieje pewna zbieżność z gnostycką wizją mitu początków,
a teorią rekapitulacji. Dla gnostyków powrót elementu pneumatycznego uwięzionej
w ciele stanowi część odbudowy boskiej pełni, przywrócenie pierwotnego stanu skupienia. Saturnin głosił, że Chrystus przyszedł, aby zbawić wszystkich ludzi posiadających
ową iskrę, gdyż tylko ci są z natury dobrzy103. Myśl tę rozwinęli Walentynianie. Dla
nich los pneumatyków po śmierci to niejako proces zebrania na nowo i złączenia, tego
co było wcześniej rozłączone. Proces ten dąży do swojego eschatologicznego spełnie-

97

W. Myszor, Gnostycyzm jako fakt rozwoju teologii w II w. w: W. Myszor, Gnostycyzm i teologia
Ireneusza z Lyonu, Zagadnienie wybrane, Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova 11, red. L. LachMbartlik, Katowice 2010, s. 314.
98
Tamże, s. 315.
99
Zob. J. G. Bushur, dz. cyt., s. 97-99
100
W. Myszor, w: dz. cyt., s. 300
101
Tamże, s. 300-301.
102
Zob. T. Dekert, dz. cyt., s. 27-29.
103
Zob. AH I 24,1-2.
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nia. W momencie, kiedy wszystkie cząstki boskie zostaną zebrane, świat pozbawiony
elementów światłości przestanie istnieć:
„Gdy całe [duchowe] pokolenie, [które jest na świecie] osiągnie dojrzałość, wtedy ich matka
Achamoth opuszcza miejsce środkowe i wchodzi do Pełni (Pleromy) i tam przyjmuję Zbawcę,
który został utworzony przez wszystkie [trzydzieści eonów], aby w ten sposób nastąpiło połączenie w parę Zbawcy i Mądrości-Achamoth. I to mają być oblubieniec i oblubienica, ich miejscem zaślubin jest cała Pełnia (Pleroma)”104.

Pneumatycy wejdą do Pleromy, a psychicy do miejsca środkowego. Świat ulegnie destrukcji. W tym ujęciu objawia się antymaterializm gnostyków. Zbawienie dla nich nie
jest odnowieniem świata widzialnego, ale jego zniszczenie: „Gdy to wszystko się dokona, wówczas rozpala się i goreje ogień, który był ukryty w świecie, aby zniszczyć
wszelką materię i aby sam ogień został z nią zniszczony i uległ unicestwieniu”105.
W porównaniu do anakephalaioo owo gnostyckie zjednoczenie jest ukierunkowane jedynie na to co duchowe, niematerialne i dokonuje się prawem przeznaczenia (w systemie walentyniańskim). Element pneumatyczny musi bowiem powrócić do Pleromy.
Chrystus w tym ujęciu nie jednoczy poprzez Swój zbawczy czyn, ale tylko przyjmuję
Achamoth i jej pneumatyczne potomstwo. Zjednoczenie jednak nie jest pełne. Dusze
psychiczne zamieszkają z Demiurgiem w Miejscu Środkowym, czyli będą poza Pleromą106.
U św. Ireneusza zbawienie człowieka jest kontynuacją stworzenia człowieka. Człowiek,
przeznaczony do duchowego wzrostu po grzechu Adama nie mógł o własnych siłach
naprawić samego siebie i osiągnąć zamierzoną dla niego przez Boga pełnię. Dlatego
konieczny był Zbawiciel:
„Ponieważ było niemożliwe stwarzać na nowo człowieka, który już raz został pokonany
i nieposłuszeństwem złamany, i dać mu możność odzyskania wieńca zwycięstwa,
a z drugiej strony było również niemożliwe, żeby człowiek przez grzech upadły uzyskał
zbawienie, przeto jednego i drugiego dokonał Syn, który jest Słowem Boga, który zstąpił od Ojca, przyjął ciało, zniżył się aż do śmierci i dokonał ekonomii zbawienia naszego (…)”107.
οικονομια była w planach Boga i przez Syna Bożego została zrealizowana.
Św. Ireneusz wysiłek ludzki w zbawieniu widział w poznaniu i wierze w Syna Bożego,
Jezusa Chrystusa, cytując przy tym biblijną zasadę: Szukajcie, a znajdziecie (Mt 7,1).
W tym punkcie wykazał sprzeczność gnostyckich poglądów. Gnostycy bowiem utrzy104

AH I 7,1 (tłum. W. Myszor w: Bóg w Ciele…, dz. cyt., s. 118): Cum autem uniwersum semen perfectum
fuerit, Achamoth quidem matrem ipsorum transpire de medietatis loco dicunt, et intra Pleroma introire, et
recipere sponsum suum Salvatorem, qui est ex omnibus factus, uti syzygia fiat Salvatoris et Sophiae, quae
est Achamoth. Et hoc esse sponsum et sponsam: nymphonem vero universum Pleroma.
105
Tamże: His autem factis ita, is qui latet in mundo ignis exardescens et comprehendens, universam
materiam consumit, et ipsum simul consumptum abire in id, ut iam non sit.
106
Zob. AH I 7,1.
107
AH III 18,2 (tł. A. Bober w: Światło Ekumenty, dz. cyt., s. 45): Quia enim non erat possible, eum
hominem qui semel victus fuerat et elisus per inobedientiam, replasmare, et obtinere bravium victoriae,
iterum autem impossibile erat ut salute perciperet qui sub peccato ceciderat, utraque operates est Filius,
Verbum Dei existens, a Patre descendens, et incarnates, et usque ad mortem descendens, et
dispensationem consummans salutis nostrae.
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mywali, iż osiągną zbawienie, bo poznali Najwyższy Byt, np. Walentynianie Bythosa,
podczas gdy Wyższy Chrystus zbawił eony przekonując ich, że jest on niepoznawalny
dla tych, którzy go szukają108.
Św. Ireneusz Wcielenie, Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa pojmuje jako
jeden, łączny akt zbawczy. Podkreślając jedność Boga-Człowieka przeciwko gnostyckiemu oddzielaniu niebieskiego Chrystusa od człowieka Jezusa, łączy Wcielenie
z motywem soteriologicznym. Wtedy tylko, kiedy Boskie Słowo-Logos weszło w ludzkie życie w całej pełni, odkupienie mogło się dokonać. Chrystus stał się prawdziwym
człowiekiem i posiadał prawdziwe ciało niczym nieróżniące się od zwykłego ludzkiego
ciała z wyjątkiem grzechu. Prawdziwość Wcielenia uzasadnia prawdziwość męki Jezusa. Chrystus odkupił rodzaj ludzki Swoją krwią, która była okupem i naprawą nieposłuszeństwa Adama. Wcielenie wynika zatem z odkupienia i jednocześnie jest nim uwarunkowane109.
W swej koncepcji upodobnienia człowieka do Boga, będącym skutkiem rekapitulacji,
św. Ireneusz widzi zmianę jakościową związaną z nieśmiertelnością i niezniszczalnością, a nie jak chcieli gnostycy zmianę substancji na Boską110. Gnostycy powoływali się
na autorytet św. Pawła, zwłaszcza na 1 Kor 15,10, gdy negowali zmartwychwstanie
ciała. Zdaniem św. Ireneusza taka interpretacja odnośnego fragmentu Pisma jest zaprzeczeniem zmartwychwstania Chrystusa, zmartwychwstania ciała w ogólności oraz zbawienia ciała. Dla niego zmartwychwstanie w ciele oznacza także obdarowanie ciała
Duchem, jako jego prawdziwe ożywienie. Ciało zmartwychwstałe nie przestaje jednak
przez to być ciałem, choć przybiera właściwości Ducha111.
Soteriologia jest tym obszarem, gdzie pojawia się najwięcej elementów polemicznych.
Dla gnostyków dzieło zbawienia obejmuje wyłącznie element pneumatyczny świata
i człowieka. Chociaż w poglądach gnostyków nie przewija się słowo
ἀνακεφαλαιόωσις (z wyjątkiem AH I 3,4, o czym wspomnieliśmy wyżej) to można
zauważyć tendencję do podkreślania zjednoczenia na nowo upadłego i zagubionego
elementu pneumatycznego. Poprzez poznanie swego pochodzenia (duchowej Pleromy,
Dobrego Ojca, Najwyższej Mocy itp.) pierwiastek pneumatyczny może powrócić na
nowo do swego źródła. U gnostyków jednak dokonuje się to właściwie na zasadzie determinizmu. Rola zbawcze Jezusa Chrystusa sprowadza się właściwie do ukazania
zbawczej gnozy. Wyjątek stanowi tu Marcjon, który przyjmował fizyczną śmierć Jezusa
ale wiara u niego odnosi się bardziej do poznania prawdziwej Ewangelii (czyli odkrytej
przez Marcjona). Inaczej u św. Ireneusza: zbawienie obejmuje cały wszechświat (duchowy i materialny), poprzez Wcielenie Syna Bożego, Jego Mękę, Śmierć, Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie, przy czym dzieło zbawcze może być przez ludzi
przyjęte bądź odrzucone (istnieje czynnik wolnej woli ludzkiej). Jednakże, biorąc pod
uwagę elementy polemiczne zestawione w niniejszym rozdziale, bardziej prawdopo108

Zob. AH II 18,6.
B. Częsz, Wcielenie Syna Bożego jako wejście wieczności w czas, dz. cyt., s. 79.
110
M. Szram, dz. cyt., s. 229, przyp. 89.
111
W. Myszor, dz. cyt., w: dz. cyt., s. 302-303.
109
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dobne wydaje się, że św. Ireneusz akcentował niektóre aspekty swej teorii niż je stworzył w antygnostyckiej polemice. Gnostyckiemu rozumieniu zbawienia bliżej do apokatastazy niż do rekapitulacji. Wydaje się, iż św. Ireneusz stworzył swoją teorię na bazie
nauki św. Pawła (zwłaszcza Ef 1,10) niż w opozycji go gnostyków. Soteriologia wykazuje polemiczne elementy, ale nie polemicznego rdzenia w istocie. Dlatego i tu nie sposób wykazać wybitnie antygnostyckiego korzenia teorii rekapitulacji.
Podsumowanie
Teoria rekapitulacji św. Ireneusza z Lyonu wykazuje silne osadzenie w nauce Pisma
Świętego i regule wiary, przekazanej od apostołów. Można znaleźć w niej antygnostyckie elementy takie jak: rozróżnienie ducha ludzkiego i ducha Bożego w człowieku,
podkreślenie realności Wcielenia, Męki , Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa
oraz aspekt zebrania na nowo odkupionego świata w jedno. Jednakże elementy te, jak
wykazaliśmy powyżej, nie dominują w ogólnej koncepcji biskupa Lyonu. Można zatem
uznać, iż teoria ta jest autonomicznym wytworem św. Ireneusza, w ramach którego te
polemiczne elementy się pojawiły.

ANTIGNISTIC ELEMENTS IN SAINT IRENEUS THEORY OF
RECAPITULATION
Summary:
Saint Irenaeus of Lyon's (130-200) is the the author of the theological theory of
recapitulation. It mens gathering in new all of God's creation in Jesus Christ. This
theory has some antignostic elements such as: the split between humant spirit and God's
spiris in men, the material reality od Incarnation, Suffering, Death and Resurrection of
Christ and gathering in one the people who are redeemed. Hoever, these elements don't
dominate the theory, which is an autonomous concept of saint Irenaeus.
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Dla Novaka - i ja się z nim zgadzam - chrześcijańska proklamacja Jezusa jako Mesjasza
uprawnia do pewnej formy supersesjonizmu, jednak takiej, która „nie uwłacza judaizmowi”. Chrześcijanie, wierząc, że znaleźli Mesjasza Izraela, który ustanowił królestwo
Boga przez swoją paschę, muszą jednocześnie utrzymywać, „że Kościół posiadł bardziej autentyczną definicję Izraela od tej, którą ma judaizm”. Uznając, że Kościół nie
może twierdzić, że jest wspólnotą mesjańską bez uznania faktu, że „chrześcijaństwo ma
mesjasza, którego Izrael zawsze szukał”, Novak zauważa, że „każdy Żyd może wymagać od chrześcijan, aby zachowywali się jak chrześcijanie”, to znaczy, żeby uznali, że
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Żydzi i judaizm nie utracili swojego przymierza z Bogiem, co oznacza, że Żydzi i judaizm ciągle mają swoje miejsce w teologii112.
Matthew Levering
Matthew Levering jest katolickim teologiem amerykańskim, autorem ponad trzydziestu
książek. Ogromna różnorodność amerykańskiego środowiska teologicznego znajduje
odbicie w jego pracach, które nawiązują do osiągnięć teologów nie tylko z różnych denominacji chrześcijańskich, ale także do wielu przedstawicieli teologicznej myśli judaizmu czy islamu. Sam Levering identyfikuje się z teologią Świętego Tomasza z Akwinu,
a szeroka tomistyczna perspektywa pozwala mu na porządkowanie całego bogatego
spektrum różnych teologicznych problemów i poglądów. Złożona problematyka relacji
chrześcijaństwa z judaizmem zajmuje ważne miejsce w myśli Leveringa, przenikając do
samego centrum jego katolickiej teologii: egzegezy Pisma Świętego, eklezjologii, teologii eucharystii a nawet do teologii trynitarnej. Wobec niepokonalnych na razie rozbieżności, Levering proponuje w kontekście dialogu chrześcijańsko-żydowskiego skupienie się na konkretnych wymiarach życia wiary pojmowanych jako życie w przymierzu Stwórcy i stworzenia. Drugim kierunkiem teologii Leveringa wypływającym bezpośrednio z problematyki relacji między Kościołem a Izraelem jest jego zaangażowanie
w nowy, postsupersesjonistyczny sposób przedstawienia zbawczego dzieła Chrystusa,
który będąc Mesjaszem Izraela i uniwersalnym Zbawicielem całego świata, doskonale
wypełnia Prawo, ale nie zastępuje miejsca Izraela w przymierzu z Bogiem.
Relacja Kościół - Izrael w świetle spotkania z teologami żydowskimi
(Wyschogrod, Kinzer, Novak)
Pierwszy rozdział swojej książki poświęconej żydowskiemu teologowi Davidowi
Novakowi Levering rozpoczyna od stwierdzenia, że „dialog chrześcijańko-żydowski
zaczyna się od problemu supersesjonizmu, to znaczy od tego, co dzieje się gdy chrześcijańska teologia nie zostawia teologicznej przestrzeni judaizmowi albo teologia żydowska odmawia teologicznej przestrzeni chrześcijaństwu113”. M. A. Tapie precyzuje tę
bardzo ogólną definicję supersesjonizmu (w oparciu o rozróżnienia Kendalla Soulena),
widząc jego źródło w chrześcijańskiej interpretacji biblijnej historii zbawienia114.
Zgodnie z tą narracją Bóg wybrał Izraela, aby przygotować świat na przyjście Mesjasza,
a po jego przyjściu rola Izraela dobiegła końca, bo jego miejsce zajął Kościół - Nowy
Izrael. Można nawet wyróżnić dwa rodzaje supersesjonizmu: supersesjonizm będący
wynikiem kary bożej (punitive supersessionism) oraz supersesjonizm ekonomiczny
(economic supersessionism). Pierwszy rodzaj supersesjonizmu byłby karą dla Izraela za
odrzucenie Jezusa Chrystusa i ewangelii, natomiast drugi rodzaj supersesjonizmu tłumaczy zastąpienie Izraela przez Kościół tym, że Chrystus wypełnił prawo w o wiele
112

M. Levering, Jewish -Christian Dialog and the Life of Wisdom. Engagements with the Theology of
David Novak, Continuum, 2011, s. 53.
113
Tamże, s.12.
114
M. A. Tapie, Aquinas on Israel and the Church, Wipf and Stock Publishers, 2014, s. 19.
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doskonalszy sposób niż Izrael i tym samym uczynił praktyki żydowskie (w szczególności przepisy rytualne) przestarzałymi, niepotrzebnymi a nawet szkodliwymi. To, co zasługuje na podkreślenie w definicji Leveringa to dwustronność w pojmowaniu supersesjonizmu (dostrzeganie jego odpowiednika po stronie żydowskiej), podczas gdy większość teologów, tak jak Tapie i Soulen, ogranicza występowanie tego zjawiska jedynie
do strony chrześcijańskiej.
Michael Wyschogrod: Święty Tomasz i supersesjonizm
W 1987 roku żydowski teolog Michael Wyschogrod115 opublikował artykuł A Jewish
Reading of St. Thomas Aquinas, w którym zarzucił supersesjonizm teologii Tomasza.
Wyschogrod zwrócił szczególną uwagę na - jego zdaniem zupełnie nieuzasadniony Tomaszowy116 podział Prawa Mojżeszowego na przepisy moralne, sądownicze oraz te,
które dotyczą kultu. Jako, że Tomasz potraktował te ostatnie jako martwe i śmiercionośne, Wyschogrod wysunął tezę, że takie stanowisko jest supersesjonistyczne, ponieważ
podważa rację bytu Izraela, kwestionując jego tożsamość jako narodu wybranego spełniającego swoje obowiązki wynikające z przymierza z Bogiem:
„Czy zachowywanie Prawa Mojżeszowego nie mogłoby być interpretowane z trochę
większą dozą dobrej woli - jako miłość do Boga i jego przykazań, jako wierność religijnemu sposobowi życia - poza tą kwestią, że według wiary chrześcijańskiej - Zbawiciel
już się narodził? Jeżeli przykazania te przed Chrystusem były zapowiedzią jego przyjścia, to czy po Chrystusie ich celebracja nie mogłaby świadczyć o prawdziwości tej
zapowiedzi, aż do jej definitywnego wypełnienia, na które tak samo oczekują Żydzi jak
i chrześcijanie?”117
Levering potraktował artykuł Wyschogroda jako usiłowanie włączenia teologii Świętego Tomasza w aktualny dialog chrześcijańsko-żydowski118 i podjął to wyzwanie (choć
115

Wyschogrod określa siebie jako przedstawiciela judaizmu biblijnego, to znaczy opartego głównie na
Torze pisanej, dla której tradycja ustna jest jedynie uzupełnieniem. Zdecydowanie odcina się od myśli
Majmonidesa i uważa, że jego próba demitologizacji koncepcji Boga jest niebiblijna, prowadzi do
deprsonalizacji Boga i jest bardzo niebezpieczna dla żydowskiej wiary. Zdaniem Wyschogroda
warunkiem przetrwania judaizmu jest osobista relacja każdego Żyda z Bogiem objawionym na kartach
Biblii, a nie można takiej relacji zbudować z Nieporuszonym Poruszycielem Arystotelesa. Wyschogrod
twierdzi także, że spirytualizacja Boga w teologii Majmonidesa i ogromny sukces, jaki odniosła
w judaizmie jest jedynie reakcją obronną na chrześcijańską koncepcję wcielenia i ma też związek
z rozwojem chrześcijańskiej doktryny trynitarnej. Por. M. Wyschogrod, The Body of Faith, God and the
People of Israel, Harper, 1989, s. XXXII-XXXIII.
116
Levering twierdzi, że podział ten pochodzi od samego Majmonidesa: M. Levering, Christ's Fulfillment
of Torah and Temple: Salvation according to Thomas Aquinas, University of Notre Dame Press, 2002, s.
6.
117
M. Wyschogrod, A Jewish Reading of St. Thomas Aquinas, w M. Levering, Jewish -Christian Dialog..,
s. 38.
118
Z pewnością było to właściwe odczytanie głębokich intencji M. Wyschogroda, ponieważ już
wcześniej, w 1982 roku próbował on razem z Clemensem Thoma ukierować dialog chrześcijańskożydowski na problemy teologiczne, tak aby nie dominowały w nim względy polityczne skoncentrowane
wokół Shoah. W tym celu obaj teolodzy doprowadzili do spotkania i dyskusji na ten temat w Rzymie
z członkami komisji zajmującej się relacjami z judaizmem. Por. M. Tapie, Aquinas on Israel and the
Church..., s. 20. Wyschogrod jasno precyzuje zagrożenia dla samego judaizmu, jakie może spowodować
postawienie problemu Holokaustu w centrum wiary : „Holokaust nie może być zapomniany. [..] Ale nie
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dopiero po upływie piętnastu lat) w swojej książce Christ's Fulfillment of Torah and
Temple119. Kwestia supersesjonizmu w teologii Tomasza odbiła się szerokim echem
w środowisku teologicznym, lecz wywołana przez nią dyskusja nie doprowadziła jednak do wyraźnego rozstrzygnięcia. Argumenty Wyschogroda pozostają na tyle poważne, że Levering powrócił do nich ponownie w jednej ze swoich najnowszych książek
o doktrynie Ducha Świętego z 2016 roku120. Teologia Wyschogroda pozostaje ważnym
odniesieniem dla Leveringa, szczególnie jeśli chodzi o znaczenie relacji komunii do
ofiary w teologii eucharystycznej.
Mark Kinzer: postmisyjny judaizm mesjański jako remedium na supersesjonizm
W związku z pojawieniem się znaczącej liczby nowych wspólnot żydowskich, których
członkowie zdają się skutecznie łączyć ortodoksyjne przestrzeganie przepisów Tory
z wyznawaniem wiary w Jezusa Chrystusa jako Mesjasza Izraela, wielu teologów zaczęło spoglądać w ich stronę z nadzieją na opatrznościowe rozwiązanie impasu w relacji
Kościół - Izrael. Wobec niemożliwości dojścia do porozumienia na gruncie teoretycznego dialogu teologicznego, rodzące się wspólnoty Żydów mesjańskich, które wypracowały praktyczne rozwiązania połączenia w jeden kult obu religii, wzbudziły ogromne
zainteresowanie w środowisku teologicznym. Natomiast Levering, w odróżnieniu do
wielu znanych teologów, odrzuca stanowczo teologię Żydów Mesjanistycznych czy
nowych judeo-chrześcijan. Odrzucenie to jest skutkiem przemyśleń w wyniku polemiki
z poglądami Marka Kinzera121, amerykańskiego rabina mesjanistycznego, który jest
postacią znaną i cenioną również w Europie122. W książce poświęconej teologii Davida
Novaka Levering przedstawia także poglądy Kinzera dotyczące relacji kościoła narodów (jak Kinzer określa chrześcijaństwo), judaizmu rabinistycznego i nowego, postmisyjnego judaizmu mesjańskiego, którego Kinzer jest przedstawicielem123. Levering
w dużej mierze opiera się na jednym z bardziej znaczących dzieł Kinzera - Postmissionary Messianic Judaism: Redefining Christian Engagement with the Jewish People124.
może on być ostatecznym centrum żydowskiej wiary. Wiara żydowska przetrwa jedynie gdy obietnice
Boga będą bardziej przekonywujące niż fakty historyczne. [...] Wiara żydowska polega na zaufaniu Bogu
nawet gdy rzeczywistość narzuca przeciwny kierunek myślenia. Musimy być ostrożni aby nie stracić tej
naszej zdolności do zawierzenia Bogu.”, M. Wyschogrod, The Body of Faith, God and the People of
Israel, Harper, 1989, s. XXX.
119
M. Levering, Christ's Fulfillment ..., University of Notre Dame Press, 2002.
120
M. Levering, Engaging the Doctrine of the Holy Spirit: Love and Gift in the Trinity and the Church, Baker
Academic, 2016, s. 310: Levering próbuje ustosunkować się do zarzutu, że pomija on problem trwania Izraela
jeśli nie może on wyrażać swojej tożsamości poprzez praktykowanie prawa dotyczącego kultu.
121
Sam Kinzer przedstawia się w następujący sposób: “I am a Messianic Jew, a Jew who adheres to
Yeshua (Jesus) of Nazareth as Israel’s messiah and finds in him the realization and renewal of Judaism
rather than its nullification. I am also a person who has benefited enormously from relations with Catholic
teachers and friends.” First things, Messianic gentils and messianic Jews, styczeń 2009.
122
Wydana w 2015 roku książka M. Kinzera Searching Her Own Mystery: Nostra Aetate, the Jewish
People, and the Identity of the Church już rok później ukazała się po francusku ze wstępem napisanym
przez kardynała Schönborna.
123
Chodzi o pierwszy rozdział tej książki : „Supersessionism and Mesjanic Judaism”, s. 12-46.
124
M. Kinzer, Postmissionary Messianic Judaism: Redefining Christian Engagement with the Jewish
People, Brazos Press, 2005.
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Opisując postmisyjny judaizm mesjański Kinzer wymienia jego trzy cechy charakterystyczne: brak tendencji do prozelityzmu ( postmisyjni Żydzi mesjańscy nie starają się
odwodzić innych Żydów od wypełniania Tory), poszanowanie historii, tradycji, zwyczajów i instytucji judaizmu postbiblijnego oraz bezpośrednią naturalną więź z narodem
Mesjasza, jaką Żydzi wierzący w Chrystusa zachowują z potomkami Abrahama, Izaaka
i Jakuba. Na zaakceptowaniu postmisyjnego judaizmu mesjańskiego chrześcijanie mogliby zyskać naturalny dostęp do bogatej tradycji postbiblijnego judaizmu zachowującego Torę (w której Żydzi mesjańscy czują się jak w domu), jak również mogliby przezwyciężyć bolesną historię rozłamu, a także dokonać przedefiniowania swojego teologicznego myślenia o Kościele i chrześcijaństwie poprzez powrót do biblijnych i żydowskich
koncepcji z czasów Drugiej Świątyni. Natomiast Żydzi, zdaniem Kinzera, nie byliby już
marginalizowani w środowisku chrześcijańskim z powodu przestrzegania starego prawa.
Akceptacja postmisyjnego judaizmu mesjańskiego według Kinzera musiałaby zaowocować eliminacją supersesjonizmu, a sam postmisyjny judaizm mesjański stałby się mostem
łączącym wspólnotę Kościoła z żydowską społecznością rabinistyczną.
Doceniając wszystkie te niewątpliwe korzyści, Levering zauważa jednak poważne trudności. Pierwszą z nich jest jego zdaniem zbyt zawężone rozumienie chrześcijaństwa
przez Kinzera, który określa je wyłącznie jako rozszerzenie wspólnoty Izraela i otwarcie
jej na pogan bez uwzględnienia „nowości” Chrystusa i Ewangelii w postaci znaczącej
modyfikacji sposobu wypełniania Prawa i pełnego objawienia Boga jako Trójcy Świętej. Drugą trudność stanowi specyficzna interpretacja Nowego Testamentu, a szczególnie teologii Świętego Pawła o relacji prawa do ewangelii, gdzie Kinzer reprezentuje
poglądy zbliżone do Wyschogroda. Levering przedstawia też argumenty Davida Novaka, aby podkreślić, że trudności zauważa również strona żydowska. Z punktu widzenia
ortodoksyjnych wspólnot żydowskich Żydzi mesjańscy, choć pozostają ciągle Żydami,
to jednak muszą być wykluczeni z religijnej wspólnoty (kneset israel), ponieważ w jej
rozumieniu dopuszczają się apostazji: praktyka sakramentów oraz wiara we wcielenie
i Trójcę Świętą nie jest kompatybilna z zachowywaniem żydowskiego prawa, jest grzechem i skutkuje zerwaniem przymierza z Bogiem. Natomiast jeśli Kościół kiedyś zaakceptowałby Żydów mesjańskich w swojej wspólnocie, to tym samym potwierdziłby to,
co oni sami mówią o sobie, czyli że są wyznawcami „prawdziwej” albo „lepszej i pełnej” wersji judaizmu. Kościół postawiłby się wtedy w roli kogoś, kto wie lepiej czym
jest judaizm od dotychczasowych jego wyznawców. Sens dialogu z judaizmem rabinistycznym zostałby w ten sposób poważnie podważony, a sami Żydzi rabinistyczni potraktowani jako „niepełny” rodzaj judaizmu, który stracił rację bytu. W ten sposób judaizm rabinistyczny zostałby zastąpiony nie przez chrześcijaństwo lecz przez judaizm
mesjanistyczny, czyli wbrew przewidywaniom Kinzera supersesjonizm nie zostałby
wcale przezwyciężony lecz potwierdzony.
David Novak: uprawniony rodzaj supersesjonizmu Levering w swoich pracach często
odnosi się do wielu teologów żydowskich. Jednakże David Novak jest wśród nich postacią wyjątkową, ponieważ tylko jego teologii Levering poświęcił całą książkę - Jewish
-Christian Dialog and the Life of Wisdom. Engagements with the Theology of David
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Novak. Powodem jest zapewne wyjątkowo dojrzała i przemyślana postawa Novaka wobec relacji, jaka powinna łączyć judaizm i chrześcijaństwo. U podstaw tej relacji zdaniem Novaka, powinno się znaleźć rozpoznanie i zaakceptowanie różnic dzielących
obie religie125. Z chwilą, kiedy obie religie są w stanie zaakceptować swoją odrębność
i zrezygnują z prób zniwelowania różnic wywieranym na siebie wzajemnym naciskiem,
można odkryć ogromną wspólną przestrzeń otwartą na współpracę, wspólne zaangażowanie, wzajemne ubogacanie się, a nawet prawdziwą przyjaźń ponad podziałami. Owocem takiej właśnie postawy jest książka Leveringa, która po ustaleniu zasad dialogu
w punkcie wyjścia, konsekwentnie stosuje te zasady w odniesieniu do wybranych obszarów życia człowieka w przymierzu ze Stwórcą. W swojej książce Levering zdecydował się zaangażować w dialog z teologią Novaka w odniesieniu do takich problemów
jak teonomia i opatrzność, obraz Boga, prawo naturalne oraz konsekwencje, jakie niesie
ze sobą życie oparte na wierze w wybranie i objawiającą się mądrość Boga. Wspólny
teologiczny obszar wyznaczony jest przez zainteresowania obu teologów: myśl Tomasza z Akwinu jeśli chodzi o Leveringa i myśl Majmonidesa, za którego ucznia uważa
się Novak. Levering zastanawia się, czy takie dialogiczne zestawienie może wnieść coś
nowego do aktualnej teologii i czy może mieć wpływ na poszukiwanie rozwiązań konkretnych problemów codziennego życia wiary (wybory moralne, kwestie społeczne,
stosunek prawa naturalnego do prawa objawionego przez Boga). Najważniejszą dla
Leveringa konsekwencją tego międzyreligijego spotkania obu teologii jest świadectwo
nadziei dla całej ludzkości, jaką daje wspólna wiara oparta na transcendencji Boga
i koncepcji człowieka jako stworzonego dzieła Boga.
Wbrew pozorom, skupienie się na konkretnych problemach w dialogu chrześcijańskożydowskim nie spowodowało u Leveringa odsunięcia na dalszy plan ważnych i ponadczasowych kwestii teologicznych, takich jak relacja Kościół - Izrael. Levering zwrócił
szczególną uwagę na znaczenie, jakie Novak przywiązuje do wspólnoty przymierza,
która jest naturalnym i nieodzownym środowiskiem dla kształtowania się relacji każdego indywidualnego Żyda i chrześcijanina z Bogiem. „Skutkiem tego Novak nalega, żeby chrześcijańscy teolodzy zaangażowani w dialog z judaizmem podkreślali, że udział
przez Ducha Świętego w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa oznacza, że wierzący staje się świątynią Boga (1 Kor 3, 16) i Izraelem Bożym (Gal 6, 16)”126. Poważne
potraktowanie tego postulatu Novaka ma konsekwencje w całej dalszej teologii Leveringa, ponieważ zwraca on szczególną uwagę na takie przedstawienie życia, śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa, które jednocześnie byłoby widziane jako wypełnienie
Tory i Świątyni Izraela. Podobnie dzieje się w przypadku teologii eucharystycznej
u Leveringa: w jej kontekst włączony jest żydowski model ofiary i komunii z Bogiem,

125

„Novak twierdzi, że Żydzi i chrześcijanie muszą zgodzić się, że „są sobie obcy” na najgłębszym
teologicznym poziomie czyli w kwestii wypełnienia Bożego planu zbawienia rodzaju ludzkiego. Taka
cierpliwość jednych względem drugich, bardziej niż usiłowanie zniwelowania wszelkich podziałów,
umożliwi owocny dialog w zakresie tych wszystkich elementów wiary i rozumu, które są podzielane
zarówno przez Żydów jak i chrześcijan”., M. Levering, Jewish -Christian Dialog...,s. 16.
126
M. Levering, Jewish -Christian Dialog..., s. 53.
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a jego teologia trynitarna kładzie nacisk na związek „języka bytu” z żydowskim przekonaniem o wewnętrznej obecności transcendentnego Boga w życiu i historii Izraela.
Teologiczny dialog Leveringa z Novakiem nie unika jednak problematycznych i trudnych tematów. Jednym z nich jest kanonizacja Edyty Stein127, która dla Novaka jest
typowym przykładem chrześcijańskiego supersesjonizmu. „Przez supersesjonizm
Novak rozumie pogląd, że chrześcijaństwo lepiej rozwiązuje problemy judaizmu niż
może to zrobić sam judaizm (bez chrześcijaństwa), ponieważ posiada Mesjasza, którego
judaizm zawsze oczekiwał”128. Novak jest jednak zdania, że nie da się uniknąć pewnego rodzaju supersesjonizmu ze strony chrześcijańskiej, a także kontr-supersesjonizmu
żydowskiego, bo w przeciwnym razie chrześcijanom nie pozostałoby nic innego jak
przejście na judaizm, a Żydom - przejście na chrześcijaństwo. Najistotniejsze dla Novaka jest to, żeby chrześcijanie uznawali pozytywną wartość trwania przymierza Boga
z Izraelem, oraz wierzyli, że współczesna praktykująca Torę wspólnota żydowska może
nauczyć czegoś chrześcijan o życiu w przymierzu i wszystkich tych jego wymiarach,
które wypełnił Jezus Chrystus. Są to niezbędne warunki umożliwiające dialog Kościoła
z Izraelem. Natomiast ze strony żydowskiej wyrzeczenie się „twardego” kontrsupersesjonizmu wymaga uznania, że chrześcijański sposób życia i sprawowania kultu
jest udziałem w oddawaniu czci Bogu Izraela. Świadomość tych wszystkich trudności
nie przesłania Novakowi głębokiej nadziei na stopniowe wzrastanie i zakorzenianie się
dialogu chrześcijańsko-żydowskiego129 w rzeczywistości życia obu wspólnot.
Teologia Świętego Tomasza jako wsparcie dla teologii postsupersesjonistycznej
Chrystusowe wypełnienie Tory i Świątyni Izraela
W swojej książce Christ's Fulfillment of Torah and Temple Levering przyznaje się do
tego, że powstała ona jako odpowiedź na wyzwanie, jakie w 1987 roku M. Wyschogrod
postawił przed teologią Tomasza z Akwinu130. Podtytuł książki - Salvation according to
127

“Theologically speaking, Edith Stein was arguably the most significant Jewish convert to Christianity
of this century. [...]She might be the most uniquely problematic Jew for us since Saul of Tarsus.”, D.
Novak, Edith Stein, apostate saint, First Things, październik 1999.
128
M. Levering, Jewish -Christian Dialog..., s.14.
129
“By now it is obvious that in the past twenty-five years or so there has been considerable progress in
the Jewish-Christian relationship. Overcoming centuries of mutual hostility or indifference, some Jews
and Christians are now able to engage in honest and fruitful dialogue and, as religious communities
struggling in a larger secular society and culture, they are now able to recognize a number of overlapping
interests. For Christians, this progress has required overcoming triumphalist attempts to delegitimize
postbiblical Judaism. For Jews, this progress has required overcoming the assumption that Christianity is
incorrigibly anti-Jewish and that all Christians are ultimately, if not immediately, anti-Semites. Progress
has grown out of a healthy balance between otherness and commonality.”, D. Novak, When the Jews are
Christian, First Things, listopad 1991.
130
Por. „Średniowiecze nie jest zazwyczaj okresem, w którym współcześni teolodzy szukają odpowiedzi
na swoje pytania. Chwalebnym wyjątkiem jest dzieło żydowskiego teologa Michaela Wyschogroda.
Z powodu jego zainteresowania dziełem Akwinaty oraz jego zniuansowanej interpretacji
najdonioślejszych problemów dla każdej chrześcijańskiej teologii zbawienia - a mianowicie kwestii
supersesjonizmu - zacznę to studium o Chrystusowym wypełnieniu Tory Izraela od wejścia w dialog ze
sprawami postawionymi przez Wyschogroda”, M. Levering, Christ’s fulfillment...., s. 15.
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Thomas Aquinas - może sugerować, że jej treścią jest Tomaszowe odczytanie zbawienia
jako wypełnienia Tory i Świątyni Izraela przez Chrystusa. Teologię Akwinaty Levering
konfrontuje z osiągnięciami współczesnych teologów i egzegetów Pisma Świętego. We
wstępie wyjaśnia on powody swojego wyboru teologii Tomasza - „chrześcijańskiego
świętego i nauczyciela”- choć zdawałoby się, że wobec aktualnego rozwoju teologii,
a szczególnie postępu w egzegezie i innych naukach biblijnych, ten trzynastowieczny
uczony nie ma wiele do zaoferowania współczesnemu odbiorcy. Levering twierdzi jednak, że wyważony sposób, w jaki Tomasz przedstawia katolicką doktrynę zbawienia
zapewnił mu szczególne miejsce w chrześcijańskiej tradycji teologicznej. Kluczowym
argumentem Leveringa jest jednak zakorzenienie spekulatywnej teologii Tomasza
w jego praktyce medytacji Pisma Świętego131. Z tego względu teologia Akwinaty jest
najodpowiedniejszym wsparciem dla „tych wszystkich współczesnych teologów, którzy
rozpoznają, że chrześcijański wkład w rozumienie zbawienia, który nie uwzględnia
przymierza i prawa narodu Izraela,(z którego wywodzi się Jezus), jest dzisiaj niemożliwy do wyobrażenia”132.
W pierwszej kolejności Levering proponuje przejście od samego prawa do jego źródła,
czyli Mądrości Boga, którą we wcieleniu jest sam Jezus.”Tylko w świetle tożsamości
Jezusa Chrystusa jako wcielonego Słowa i Mądrości Boga, Jego wypełnienie Prawa
Mojżeszowego może być właściwie rozumiane”133. Wypełnienie prawa poprzez życie
w sprawiedliwości jest niezbędnym warunkiem do właściwego wypełnienia prawdziwego kultu w Świątyni. Ponieważ Jezus swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem
doskonale wypełnił Prawo, chrześcijański udział w tym wypełnieniu poprzez udział
w mistycznym Ciele Chrystusa, nie może być negacją wypełnienia prawa przez Izrael
a raczej jego potwierdzeniem i jego mesjańskim wypełnieniem. „Mistyczne Ciało Chrystusa jest wypełnieniem Świątyni, ponieważ członkowie Mistycznego Ciała są zjednoczeni z doskonałym kultem, który Chrystus w swojej męce (jako człowiek) ofiarowuje
Trójjedynemu Bogu”134. Jednakże Mistyczne Ciało Chrystusa, pomimo tego, że jest
rzeczywistością duchową, nie może być czymś zupełnie niewidzialnym, tak jak prawdziwa komunia powinna mieć również widzialny wymiar. „Dla Tomasza Mistyczne
Ciało Chrystusa jest wypełnieniem Świątyni, widzialnym locus prawdziwego kultu.[...].
Ta wspólnota proklamacji i kultu, ukierunkowana na visio beatifica, ma udział w Chrystusowym wypełnieniu Tory i dlatego jako Mistyczne Ciało Chrystusa wypełnia Świątynię Izraela”135.

131

“Teologia zbawienia Świętego Tomasza wypływa z intertekstualnej albo kanonicznej lektury Pisma
Świętego Starego i Nowego Testamentu, w której Nowy nieustannie rzuca światło na Stary, i vice versa”,
M. Levering, Christ’s fulfillment..., s.10.
132
Tamże, s.2.
133
M. Levering, Sacifice and Comunity: Jewish Offering and Christian Eucharist, Wiley-Blackwell,
2005..., s. 30.
134
M. Levering, Christ’s fulfillment..., s. 111.
135
M. Levering, Christ’s fulfillment..., s. 125.

50

WYPEŁNIENIE BEZ ZASTĘPSTWA: MATTHEW LEVERING O RELACJI KOŚCIÓŁ – IZRAEL

PIOTR KODYM

Katolicka teologia eucharystyczna w świetle żydowskiego modelu ofiary
i komunii z Bogiem i bliźnim
W 2005 roku ukazała się książka Leveringa Sacifice and Comunity: Jewish Offering
and Christian Eucharist136. Autor powraca do trudnego problemu wypełnienia bez zastępstwa, tym razem w odniesieniu do żydowskiego kultu ofiarniczego widzianego
w kontekście chrześcijańskiej ofiary eucharystycznej. Problem ten postawiony jest jasno już we wprowadzeniu do książki:
„Niniejsze studium bada teologię Eucharystii w świetle niezbędnej jedności (tak dla
Izraela jak i dla Kościoła) aktu kultu ofiarniczego i komunii życia w Bożej miłości
i mądrości. Studium to opiera się na bazie komunii Izraela jako narodu wybranego naznaczonego swoim ofiarniczym pragnieniem przybliżenia się do Boga i jedności
z Nim137. Mam nadzieję wykazać, że Eucharystia wypełnia ale nie zastępuje liturgicznego pragnienia Izraela poprzez budowanie upodobnionego do krzyża (cruciform) ludu,
który w swoim sakramentalno-ofiarniczym udziale w zbawczej ofierze Mesjasza jest
zjednoczoną komunią miłości jako wypełnienie Świątyni”138.
Żydowskie pragnienie realnej komunii z Bogiem w codziennym życiu wspólnoty Izraela zostało potraktowane przez Leveringa jako niezbędny warunek do tego, aby chrześcijańska Eucharystia uniknęła niebezpieczeństwa zbyt „duchowo” i abstrakcyjnie pojętego idealizmu139. Chrześcijański kult eucharystyczny nie powinien nigdy utracić swojej
więzi z konkretnym życiem wiary, które nie jest przecież oderwane od czasem drastycznej i dotkniętej przemocą rzeczywistości. Także w tej książce Levering konsekwentnie stosuje swoją metodę szukania inspiracji w teologii Świętego Tomasza, twierdząc, że „dla Akwinaty, Eucharystia (jako udział w jednej i definitywnej ofierze ustanowionej przez czynną miłość Chrystusa) radykalnie wypełnia ale nie neguje żydowskiego modelu komunii z Bogiem i bliźnim w ofierze ekspiacyjnej i poprzez nią”140, tak
że Chrystusowe wypełnienie Tory (komunia) jest wypełnieniem Świątyni (ofiara), bo
biblijna ofiara jest drogą do komunii. Tymczasem Levering stwierdza, że z wyjątkiem
H.U. von Balthasara, główny nurt dwudziestowiecznej teologii eucharystycznej dystansuje się od żydowskiego i katolickiego modelu komunii w ofierze i poprzez ofiarę141.
W ten sposób nie możemy czerpać z „bogactwa oliwkowego drzewa”, a żydowski mo136

M. Levering, Sacifice and Comunity: Jewish Offering and Christian Eucharist, Wiley-Blackwell,
2005.
137
Jednym ze znaczeń hebrajskiego rdzenia oznaczającego ofiarę (krb - korban) jest „być blisko,
przybliżyć się”.
138
M. Levering, Sacrifice and Comunity... s. 1.
139
“Oświecona religia z przerażeniem wzdraga się na myśl o ofierze, preferując nieskalane miejsce
oficjów wypełnione muzyką organów i wyrafinowanym układnym zachowaniem. Cena jaką płaci się za
takie decorum jest taka, że uczestniczący w nabożeństwie jest zmuszony zostawić przed wejściem do
świątyni najbardziej problematyczną część swojego wnętrza, powrócić do niego po skończeniu
nabożeństwa i żyć z nim jako nie dotkniętym przez uświęcenie”, M. Wyschogrod, The Body of Faith, s.
19, cytowana przez Leveringa s. 43.
140
M. Levering, Sacrifice and Comunity..., s. 11.
141
Tamże, s. 25.
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del rzeczywistej i konkretnej komunii w ofierze jest na supersesjonistyczny sposób zastąpiony przez uduchowiony aspekt komunii z Bogiem. Tymczasem Chrystus jako nowe centrum Eucharystii poszerza żydowskie rozumienie komunii ale przez to nie oznacza i nie wymaga odrzucenia wszystkiego co żydowskie.
Punktem wyjścia dla Leveringa jest stwierdzenie teologa żydowskiego - J.D. Levensona, że „Izrael, naznaczony przez pragnienie bycia w komunii z przenajświętszym Bogiem, rozpoznaje, że w następstwie grzechu taka komunia możliwa jest jedynie poprzez
ofiarę”142. To przekonanie leży u podstaw liturgii tak Izraela jak i Kościoła. W teologii
żydowskiej jest ono obecne w rzeczywistości ofiary Abrahama: radykalna komunia
z Bogiem i bliźnim możliwa jest poprzez radykalną ofiarę. Natomiast teologia chrześcijańska wiąże komunię z włączeniem wiernych w ofiarę Chrystusa: „W liturgii eucharystycznej, w której całe Ciało Mistyczne bierze udział w dokonanym przez Chrystusa
ofiarnym wypełnieniu Tory Izraela, członki Chrystusa (jako doskonała Świątynia) ukazują imię Boga poprzez oddawanie czci Trójcy”143. To urzeczywistnienie imienia Boga
poprzez komunię z Jezusem w sakramentalno-ofiarniczej liturgii nie pozbawia więc
Eucharystii wymiaru kontemplatywnego: jest nim udział w trynitarnym życiu bożego
Słowa. Levering wskazuje tu na „delikatną równowagę” pomiędzy dwoma aspektami:
„sakramentalną koinonią” i „mistyczną teorią”, którą prawosławny teolog D. B. Hart
zauważa w greckiej teologii eucharystycznej144.
Postsupersesjonistyczna ontologia trynitarna
Książka Leveringa Pismo Święte i metafizyka. Tomasz z Akwinu i odnowa teologii trynitarnej jest jak do tej pory jedyną jego książką przetłumaczoną na język polski. Jej tytuł
nie wskazuje na to, aby poruszane w niej problemy były bezpośrednio związane z kwestią supersesjonizmu w relacji Kościół-Izrael. We wprowadzeniu autor wyjaśnia, że
celem książki jest odnowa teologii trynitarnej w oparciu o odrzucenie „rzekomej opozycji między biblijnym i metafizycznym sposobem refleksji”145. Natomiast przy opisie
środków, które do tej odnowy powinny prowadzić, staje się jasne, że nowa teologia trynitarna musi się zmierzyć z problemem supersesjonizmu:
„[...] współcześni teologowie, starając się zdobyć górę boskiego poznania i odnaleźć
<komnaty Króla>, muszą na nowo nauczyć się kontemplacyjnych i matafizycznych
praktyk, które są niezbędne, by oddawać cześć Bogu Izraela, a nie bożkom ważnym
w danej kulturze. [...] Akwinata okazuje się nieocenionym przewodnikiem w tym
<uczeniu się na nowo>. On pojmuje teologię jako mądrość, to znaczy uczestnictwo w
świętym nauczaniu Chrystusa o boskiej Mądrości. Jego zdaniem dzieje JHWH należy
odczytywać jako święte nauczanie o boskim <imieniu>, dogłębnie przeniknięte prorockim niepokojem, by to <imię> nie znalazło się wśród bożków. Uczymy się od Świętego
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Tamże, s. 29.
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Tomasza, w jaki sposób język <bytu> zabezpiecza radykalny nacisk Izraela na wewnętrzną obecność jego transcendentnego Boga w świecie, obecność, która jest
ostatecznie mesjańska, biorąc pod uwagę zło świata. [...] Wbrew supersesjonizmowi,
w tym także nieświadomemu supersesjonizmowi, jakim jest ontologia trynitarna, naucza chrześcijan, że zawsze musimy mówić o swoim trójjedynym Bogu w dwóch
aspektach”146.
Po bliższym zapoznaniu się z treścią książki okazuje się także, że sporo miejsca autor
poświęca w niej postsupersesjonistycznej teologii trynitarnej R. Kendalla Soulena (s.
111-119) oraz, że teologia Bożej wiedzy i woli jest rozpatrywana w dialogu na temat
Boga Izraela z żydowskim teologiem J. D. Levensonem147 (s.154-166). W charakterystyczny i znany już z innych publikacji sposób, wszystkie poruszane problemy autor
rozpatruje w świetle tego, co na ten temat ustalił już wcześniej Akwinata. Teologia
Świętego Tomasza broni się zwłaszcza w zestawieniu z teologią Levensona, który odczytując dosłownie biblijne sformułowania dochodzi do wniosku, że wola Boga jest
podzielona, Jego wiedza ograniczona, a we wnętrzu samego Boga toczy się walka
o dominację nad siłami haosu148. Levering potwierdza, że
„Nauczanie Akwinaty na temat Bożej wiedzy broni w sposób metafizyczny biblijnego
opisu Boga w najwyższym stopniu czynnego, zaangażowanego. Skoro Bóg zna każdą
rzecz, znając własną moc przyczynową, wiedza Boga o rzeczach jest - w połączeniu
z Jego wolą udzielania bytu temu, co poznaje - cudownie wewnętrzną przyczyną samego sedna każdej bez wyjątku rzeczy”149.
„Nieświadomy supersesjonizm teologii trynitarnej” zdaniem Leveringa polega na tym,
że metafizyczny opis Boga jako Trójcy Świętej marginalizuje, a nawet całkiem wypiera
biblijne objawienie Jedynego Boga JHWH - Boga Izraela. Zamiast mówienia o jedyności Boga, pojawia się pojęcie „ousia”, które staje się jakby „czymś czwartym” i dodanym do trzech Osób Boskich. Metafizyczne rozważania Bożej istoty i atrybutów Boga
zastępują objawienie Bożych przymiotów ze Starego Testamentu: świętość, sprawiedliwość, litość, miłosierdzie. Levering przytacza sposoby wyeliminowania supersesjonizmu w ontologii trynitarnej, które proponuje Soulen:
„W żadnym wypadku nie wolno używać schematu Stare Przymierze/Nowe Przymierze do podporządkowywania tożsamości Boga JHWH wobec tożsamości Boga jako Trójjedynego, powodując tym samym dewaluację tego pierwszego i odsunięcie go w cień drugiego, którego z kolei
uważa się wówczas za jedynego będącego nieprzemijającą prawdą odkupienia, a zatem również
i stworzenia, i wypełnienia”150.
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Tamże, s. 16.
Levenson potraktowany jest przez Leveringa jako „przedstawiciel antymetafizycznego zwrotu
w teologii Starego Testamentu i ogólnie w egzegezie biblijnej”. Jego krytyka stanowiska Levensona nie
dotyczy Levensona jako teologa żydowskiego, ale jako teologa reprezentatywnego dla nurtu
metafizycznego obecnego także w teologii chrześcijańskiej. Por. M. Levering, Pismo Święte
i metafizyka..., s. 214-215.
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Według Leveringa, „omawiając Bożą istotę, Akwinata nie dopuszcza się supersesjonizmu, który Soulen przypisuje jej klasycznemu opisowi”151. Pomimo tego, że Tomasz
kontempluje Boga Izraela na sposób metafizyczny, to kontemplacja ta włącza się w opis
Boga JHWH, Mojżesza, Prawa Mojżeszowego. Levering podkreśla natomiast, że omówienie imienia JHWH w Summa theologiae (I, q.13, a.9) znalazło się tam w wyniku
zapoznania się Akwinaty z pismami Majmonidesa152.
Podsumowanie
W przedmowie do książki Leveringa poświęconej jego teologii153 David Novak bardzo
wiarygodnie opisał ich wspólne doświadczenie teologicznego dialogu chrześcijańskożydowskiego, które można też uznać za ogólne wytyczne dla wszystkich zainteresowanych takim dialogiem. Takie świadectwo brzmi tym bardziej przekonywująco i jest
szczególnie cenne ze względu na to, że dotyczy Leveringa jako teologa chrześcijańskiego widzianego oczami Novaka jako teologa żydowskiego. Levering jest dla Novaka
autentycznym teologiem, ponieważ jego zainteresowanie teologią żydowską jest wynikiem jego chrześcijańskiej tożsamości i nie wypływa z jakichkolwiek problemów z nią
związanych.
Jakie są więc warunki prawdziwego teologicznego dialogu wypracowane przez Leveringa i Novaka? W autentycznym dialogu międzyreligijnym różnice powinny być nie
tylko brane pod uwagę ale również podtrzymywane. W żadnym wypadku nie należy
twierdzić, że istniejące różnice właściwie nie są rzeczywiste albo, że w gruncie rzeczy
nie dotyczą rzeczy istotnych. Zdaniem Novaka prawdziwe dostrzeżenie różnic oraz
uznanie, że różnice te autentycznie wywodzą się z właśnie z głębi tych tradycji religijnych, a nie są wynikiem jakichś bliżej nieokreślonych oddziaływań lub wpływów sprawia, że inna teologia wraz ze swoimi źródłami jest doceniona, uhonorowana, obdarzona
szacunkiem. W żadnym wypadku teologia innej opcji nie powinna być wykorzystywana
do wykazania, że własna opcja jest lepsza albo bardziej prawdziwa. Na takiej bazie
można, zdaniem Novaka, budować wiarygodną teologiczną przyjaźń, dyskutować ze
sobą, a nie traktować się wzajemnie jedynie jako ciekawy „obiekt zainteresowania”.
Novak wyróżnia wiele sposobów, na jakie jeden teolog może angażować teologię innego teologa, a zwłaszcza teologa, który wyznaje inną religię. Jednym z nich jest zaangażowanie, które ma na celu dyskusję. Innym rodzajem zaangażowania jest zdaniem
Novaka zaangażowanie porównawcze. W tym przypadku Novak przestrzega przed niebezpieczeństwem oddzielenia teologii od wiary i popadnięcia w zwykłe studia porównawcze religii, które mają niewiele wspólnego zarówno z teologią jak i z autentycznym
życiem wiary. Zaangażowany dialog teologiczny może niestety przerodzić się w synkretyzm religijny, który jest fałszywym rozwiązaniem, ponieważ - tak jak w konkret-
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M. Levering, Pismo Święte i metafizyka..., s. 149.
Tamże, s. 137.
153
M. Levering, Jewish -Christian Dialog and the Life of Wisdom. Engagements with the Theology of
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nym przypadku Żydów Mesjańskich - zamiast być teologicznym pomostem łączącym
obie religie, ich teologia w gruncie rzeczy obie je kwestionuje154.
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Wstęp
Roman Ingarden powiedział, że „zagadnienie, czy, jak i w jakiej mierze poznajemy fakty psychiczne, zachodzące w innych ludziach”156 wykracza poza dziedzinę teorii poznania i jest ważne nie tylko dla filozofii, ale i dla praktyki życia. Ingarden wymienia różne
sytuacje, w których odpowiedź na pytanie o poznanie cudzych stanów psychicznych
wydaje się ważna. Podaje on przykład matki wychowującej dziecko, lekarza, nauczyciela, psychologa, polityka, dowódcy czy artysty157. Rzeczywiście dla każdego z ludzi jest
155

Termin Einfühlung został przetłumaczony na język polski jako wczucie. O powodach pozostawienia
w tytule terminu niemieckiego bez tłumaczenia oraz o możliwych tłumaczeniach tego terminu będzie
mowa w pierwszej części artykułu.
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ważne, przynajmniej od strony praktycznej, poznanie psychiki stojącego przed nim
człowieka. W dzisiejszych czasach dużo mówi się na temat empatii rozumianej jako
umiejętność rozumienia uczuć drugiego, przyjmowania jego punktu widzenia, odczuwania jego stanów psychicznych. Zwraca się uwagę, jak ważne jest rozumienie drugiego człowieka, poznanie jego uczuć, głębokich motywacji, przyczyn danych zachowań.
Z bardzo ciekawą wizją poznania drugiego człowieka wystąpiła Edyta Stein. U podstaw
jej myśli filozoficznej leży zainteresowanie człowiekiem. J. Machnacz powiada, że „filozofia Edyty Stein rodzi się z fascynacji istnieniem człowieka”158. Na wykładach Husserla słyszała ona, że „obiektywnego świata zewnętrznego można doświadczyć tylko
intersubiektywnie”159. Konieczne jest zatem doświadczenie innych indywiduów, nazywane przez Husserla wczuciem160, lecz niedostatecznie zdefiniowane. Tak rodzi się
pomysł wypełnienia luki przez zbadanie tego zagadnienia161. Mówienie o wczuciu
otworzyło zaś drogę do badania osoby jako indywiduum psychofizycznego.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie teorii Einfühlung Edyty Stein, jako
ważnego głosu w nowożytnej dyskusji o poznaniu drugiego człowieka oraz zbadanie,
na czym polega doświadczenie wczucia według uczennicy Husserla, a także zbadanie,
czy ciało człowieka ma w tym doświadczeniu jakąś rolę. Podstawowym źródłem wykorzystywanym w niniejszej pracy jest rozprawa doktorska Edyty Stein napisana w 1916
roku pod kierunkiem E. Husserla, zwłaszcza jej drugi i trzeci rozdział.
Artykuł ma cztery części. W pierwszej będzie mowa o terminie Einfühlung i jego tłumaczeniu na język polski, następnie o pochodzeniu problematyki wczucia, dalej o metodzie jego badania, a w ostatniej, najobszerniejszej, o Edyty Stein teorii Einfühlung.
Wieloznaczność terminu Einfühlung
Słowo Einfühlung pochodzi z języka niemieckiego, jest to rzeczownik utworzony od
czasownika einfühlen złożonego z przedrostka ein i rdzenia fühlen oznaczającego czuć,
odczuwać, badać, macać. Według R. Körnera fühlen to czasownik pochodzenia zachodniogermańskiego, jego pierwsze znaczenie było związane z czasownikiem tasten,
który oznacza macać, szukać, dotykać. Zauważa on również, że od XVIII wieku zaczęto
stosować ten czasownik na określenie odbierania wrażeń psychicznych162. T. Lipps
w 1903 roku użył terminu Einfühlung na oznaczenie greckiego słowa έμπάθεια163.
Słownik pod red. Abramowiczówny, tłumaczy ἐμ-πάθεια jako cierpienie, a ἐμ-πάθής
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J. Machnacz, Wprowadzenie, w: tłum. i oprac J. Machnacz, Tajemnica osoby ludzkiej. Antropologia
Edyty Stein, wyd. TUM, Wrocław 1999, s. 5.
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E. Stein, Pisma, t. 1, tłum. z niem. I. Adamska, wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2000, s. 215.
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Z uwagi na wieloznaczność terminu „wczucie” w zależności od posługującego się nim uczonego,
została w tej pracy przyjęta zasada, że gdy mowa jest o wczuciu w rozumieniu Stein, słowo to pisane
jest kursywą, a w pozostałych przypadkach bez kursywy.
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Zob. E. Stein, Pisma, t. 1, dz. cyt., s. 215.
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Zob. R. Körner R., „Wczucie” w rozumieniu Edyty Stein, w: Red. A. Grzegorczyk , Niewidzialna
rzeczywistość, wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 1999, s. 202.
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Zob. R. W. Meneses, M. Larkin, Edith Stein and the Contemporary Psychological Study of Empathy,
„Journal of Phenomenological Psychology”, nr 43 (2012), s. 152.
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jako poruszony, wzruszony164. W języku włoskim termin ten tłumaczy się jako empatia
lub entropatia165. Do literatury angielskojęzycznej słowo to wprowadza E. Titchener
i tłumaczy je jako empathy166.
Termin Einfühlung został przetłumaczony na język polski jako wczucie, co może budzić
kontrowersje. Autorka jednej z publikacji na temat Edyty Stein stwierdza, że „dość niefortunnie słowo to przetłumaczono na język polski”167. Podobnie twierdzi tłumaczka
doktoratu Stein. Zauważa ona jednak, że gdyby przetłumaczyć ten termin inaczej, trudno zrozumiały stałby się sens niektórych polemik Stein168. Twierdzi ona, że ze względu
na naturę procesu poznawczego, polegającego na Einfühlung, należałoby tłumaczyć go
czucie, lecz z uwagi na lokalizację przedmiotu poznania należałby to czucie uzupełnić
przez przyimek w, i tak byłoby wczucie lub czucie w. Dodaje, że może zgrabniej byłoby
powiedzieć wyczucie, co pozwoliłoby lepiej oddawać formy czasownikowe od
Einfühlung i po polsku dość dobrze oddawałoby sens poglądów Stein. Tłumaczka zauważa jednak, że nie zgadza się to ze składnią niemiecką, a to jest właśnie język oryginalny tekstu i stąd, według niej, bierze się dyskusja Stein z innymi filozofami mówiącymi o Einfühlung. Według Stein istnieje doświadczenie cudzych stanów psychicznych,
w którym to z drugiego pochodzi to, czego się doświadcza169.
Można zastanawiać się również, czy nie było zatem słuszne tłumaczyć Einfühlung jako
empatia? Narzuca się odpowiedź twierdząca, co jest zgodne z rozumieniem potocznym.
Słownik Języka Polskiego podaje jednak następującą definicję empatii: „zdolność uczuciowego utożsamiania się z inną osobą; przypisywanie innej osobie uczuć, jakie by ktoś
żywił będąc w sytuacji tej osoby”170. Widać zatem, że znaczeniowo bliżej empatii do
teorii naśladowania przez analogię lub teorii kojarzeniowej, które odrzucała Stein. Wydaje się słusznym na wyżej postawione pytanie odpowiedzieć przecząco.
Również Ingarden zwraca uwagę na różne możliwe tłumaczenia. On jednak, chyba lepiej rozumiejąc istotę zagadnienia, od razu proponuje wczucie lub wczucie się. Grzegorczyk także tłumaczy „wczucie, wczucie się w coś, wniknięcie, zrozumienie”171.
Niżej zostanie ukazane, że Einfühlung to poznanie drugiej osoby, jej stanów psychicznych, a także, na przykład, dzieła sztuki, w którym to podmiot doświadcza danej osoby
i jej stanów psychicznych przez postawienie siebie w przedmiocie. Kiedy dąży się, aby
mieć dane czyjeś przeżycie, przestaje być ono obiektem we właściwym sensie, ale, jak
mówi Stein, obiekt ten „wciągnął mnie w siebie, nie jestem już ku niemu zwrócona,
164
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Por. A. A. Bello, L’antropologia fenomenologica di Edith Stein, „AGATHOS: An International
Review of the Humanities and Social Sciences”, t. 2 (2011), s. 32.
166
Por. E. B. Titchener, Lectures on the Experimental Psychology of Thought Processes, wyd. The
MacMillan Company, New York 1909, s. 21.
167
D. Muchowska, Uderz w kamień a wytryśnie mądrość. Życie św. Teresy Benedykty Stein, wyd.
Bernardinum, Pelplin 1997, s. 30.
168
Por. D. Gierulanka, Od tłumaczy, w: E. Stein, O zagadnieniu wczucia, tłum. z niem. D. Gierulanka, J.
F. Gierula, wyd. Znak, Kraków 1988, s. 6.
169
Por. Tamże, s. 8.
170
Red. M. Szymczak, Słownik Języka Polskiego, t. 1, wyd. PWN, Warszawa 2002, s. 508.
171
A. Grzegorczyk, Filozofia światła Edyty Stein, wyd. Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2004, s. 116.
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lecz w nim zwracam się ku jego obiektowi, jestem przy przeżywającym go podmiocie,
na jego miejscu”172. Słuszne zatem wydaje się tłumaczenie Einfühlung jako wczucie.
Historia problematyki wczucia i jej źródła
Według J. Piecucha można podać dwa źródła problematyki wczucia: kulturowe i merytoryczno-fenomenologiczne173. Utrzymuje on, że terminu wczucie używano w pierwszej
kolejności w próbach wyjaśnienia zjawiska związanego z estetyką, mianowicie zaobserwowanej zdolności człowieka do odczytywania z dzieła sztuki nie tylko bezpośrednio danych obrazów, kształtów w sensie fizycznych, ale zawartego w nich nastroju174.
Dziś termin wczucie funkcjonuje w języku potocznym w podobnym znaczeniu, gdy
mówi się właśnie o wczuwaniu się w jakiś obraz, rzeźbę czy utwór muzyczny. Gołaszewska rozróżnia wczucie w estetyce od, jak to określa, „wczuwania się”, przez co
rozumie przeżywanie czegoś jakby się było kimś drugim. Twierdzi ona, że teoria wczucia się tym nie zajmuje, a zagadnienie wczucia związane jest z estetyką, jest jedną
z teorii dotyczących przeżyć estetycznych175. Jest to pogląd słuszny, o ile rozpatruje się
wczucie tylko na obszarze estetyki właśnie lub psychologii.
Pierwsze refleksje związane z relacją podmiotu przeżywającego z przedmiotem estetycznym można odnaleźć w starożytności, ale systematyczne teorie pojawiają się pod
koniec XVII wieku176. Próbowano wyjaśnić, jak to się dzieje, że patrząc na jakiś obraz
lub rzeźbę, podmiot nie dostrzega tylko farb czy kamienia, ale widzi na przykład, że
przedstawione w tych dziełach sztuki postaci są radosne lub smutne. Teoria wczucia
miała wyjaśniać pojawiający się problem: z jednej strony jest dzieło sztuki jako kawałek
marmuru lub drewna, a z drugiej podmiot, do którego docierają jakości inne niż tylko
dostępne dzięki zmysłom177. Teoria wczucia postulowała, że dany człowiek projektuje
swój stan psychiczny na przedmiot178. Herder, u którego teoria wczucia ma swój początek, a także Vischera uważali, że człowiek zatem odczytuje z dzieła sztuki swój nastrój,
swoje uczucia179. Nowy czynnik włączył do teorii wczucia Lotze, który uważał, że
wczucie jest świadomym i celowym procesem180. Vischer, który, według B. Mróz użył
terminu Einfühlung przed Lippsem181, postulował natomiast spontaniczność wczucia182.
172

E. Stein, O zagadnieniu wczucia, tłum. z niem. D. Gierulanka, J. F. Gierula, wyd. Znak, Kraków 1988,
s. 24.
173
Zob. J. Piecuch, Poznanie drugiego człowieka w ujęciu Edyty Stein. Teoria wczucia i jej granice, w:
Red. J. Piecuch, Edyta Stein – filozof i świadek epoki. Materiały z Międzynarodowego Sympozjum
w Opolu – Kamieniu Śląskim w dniach 9-10.04.1997, wyd. Uniwersytet Opolski – Wydział
Teologiczny, Opole 1997, s. 138.
174
Zob. Tamże, s. 138-140.
175
Por. M. Gołaszewska, Zarys estetyki, wyd. PWN, Warszawa 1986, s. 307 i 321.
176
Por. Tamże, s. 308.
177
Por. Tamże.
178
Zob. J. Piecuch, Poznanie drugiego…, dz. cyt., s. 138.
179
Por. M. Gołaszewska, Zarys estetyki, dz. cyt., s. 321-322.
180
Zob. Tamże, s. 323.
181
Zob. B. Mróz, Psychologiczne wymiary empatii w twórczości naukowej i życiu Edyty Stein, w: Red. J.
Machnacz, Edyta Stein. Godność człowieka, wyd. PWT, Wrocław 2016, s. 125.
182
Por. M. Gołaszewska, Zarys estetyki, dz. cyt., s. 323.
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W rozwój teorii wczucia estetycznego wnieśli dużo Volkelt i T. Lipps. Za sprawą Lippsa termin ten zaczął być odnoszony również do etyki, epistemologii i logiki183. Oprócz
Lippsa, do zagadnienia wczucia podszedł w aspekcie psychologicznym, między innymi,
M. Geiger184.
Termin wczucie został po raz pierwszy użyty w odniesieniu do przeżyć innego podmiotu przez fenomenologów. Zagadnieniem wczucia zajął się M. Scheler postulując teorię
spostrzeżenia wewnętrznego dla wyjaśnienia możliwości poznawania stanów psychicznych drugiego człowieka. Również Husserl posługiwał się terminem wczucie w swojej
filozofii. Według Tischnera przejął on to pojęcie od T. Lipssa lub A. Meinonga185.
W dyskusji z Lippsem nadał mu, według Tischnera, specyficzne znaczenie186. Zdaniem
Węgrzeckiego, jeśli chodzi o pochodzenie terminu wczucie w filozofii Husserla, jest
niezadowalające powiedzieć tylko o wpływie innych uczonych na niego. Sugeruje on,
że być może o użyciu tego terminu przez Husserla „przesądziły (…) pewne momenty
znaczeniowe związane z owym terminem, odpowiadające zarazem teoretycznym intencjom Husserla”187.
Metodę fenomenologiczną w badaniu wczucia stosuje także Ingarden. W swoich rozważaniach przedstawia zarówno poglądy na wczucie estetyczne188, jak i omawia różne
teorie dotyczące poznawania cudzych przeżyć psychicznych.
Edyta Stein chce wyjaśnić zagadnienie wczucia, niedostatecznie opracowane, według
niej, przez Husserla. Było ono bardzo ważne w filozofii Husserla, gdyż celem redukcji
fenomenologicznej jest obiektywizacja przedmiotu, którą osiąga się przez intersubiektywność, a w intersubiektywnym doświadczeniu świata zakłada się przecież doświadczenie innych indywiduów. Właśnie to doświadczenie nazwał Husserl wczuciem189,
jednak nie wyjaśniał, na czym dokładnie miałoby polegać. Według Stein była to pewna
luka, którą chciała ona wypełnić190. I rzeczywiście w pierwszej części pracy opiera się
na wykładach Husserla, analizując wczucie jako akt poznania odróżniając je od innych
form poznania i porównując z innymi pojęciami wczucia, szczególnie z teorią T. Lippsa.
Stein na polecenie Husserla ukazuje w doktoracie stosunek fenomenologii do innych
kierunków filozoficznych epoki, jednak zagadnieniem centralnym pozostaje dla niej
pytanie, czym jest człowiek, jak jest zbudowany. Jest to dla niej problem, do którego

183

Zob. P. Biela, Einfühlung jako dialogiczność personalizmu fenomenologicznego Edith Stein,
„Czasopismo Filozoficzne”, nr 4/5 (2009), s. 120.
184
Zob. J. Piecuch, Poznanie drugiego…, dz. cyt., s. 138.
185
Zob. J. Tischner, Komentarz do: E. Husserl, Zagadnienie wczucia, tłum. z niem.D. Gierulanka,
„Znak”, nr 237 (1974), s. 322.
186
Zob. Tamże.
187
A. Węgrzecki, O poznawaniu drugiego człowieka, wyd. Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 1992,
s. 76.
188
Zob. R. Ingarden, Studia z estetyki, t. 3, wyd. PWN, Warszawa 1970, s. 112-144.
189
Zob. A. A. Bello, From empathy to solidarity: intersubjective connections according to Edith Stein,
„Analecta Husserliana”, t. XLVIII (1996), s. 367.
190
Zob. E. Stein, Pisma, t. 1, dz. cyt., s. 215.
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będzie jeszcze wiele razy powracała w późniejszych badaniach, ciągle na nowo zajmując się strukturą osoby ludzkiej191.
Metoda fenomenologiczna sposobem badania wczucia
Na początku pracy doktorskiej Edyta Stein stwierdza, że sposobem badania wczucia jest
metoda fenomenologiczna192. Edyta Stein poznaje fenomenologię Husserla studiując we
Wrocławiu. Czytała Badania logiczne w czasie ferii zimowych na przełomie 1912
i 1913 roku przygotowując się na seminarium u Sterna i Hönigswalda193. Do Getyngi
przyjeżdża w październiku 1913 roku, aby przygotować się do egzaminu państwowego
i napisać pracę doktorską. Mimo przeszkód związanych z I Wojną Światową oraz pewnych trudności sygnalizowanych przez Husserla, udaje jej się jednak napisać pracę,
chwaloną przez jej mistrza i obronioną w 1916 roku z wynikiem summa cum laude194.
Husserl postulował „powrót do rzeczy samych”, czyli badanie tego, co oczywiste, zbudowanie nauki bez założeń, badanie rzeczy w ich istocie. Chciał docierać do istoty rzeczy przez redukcję fenomenologiczną i redukcję ejdetyczną. J. Stallmach twierdzi, że
uczniowie Husserla, również Edyta Stein, rozumieli zwrot zu den Sachen selbst jako
impuls do zajęcia się filozofią bytu, jako postulat realizmu, poznawania rzeczywistości
wolnej od subiektywności195. Aby dotrzeć „do rzeczy”, należało odrzucić wszystkie
założenia, wszystkie dane, które mogą przeszkadzać w poznawaniu.
Fenomenologia bada przeżycia, które są stanami podmiotu. Przeżyciami interesuje się
również psychologia. Machnacz twierdzi, że czasem redukowano filozofię do psychologii196. Warto przytoczyć w tym miejscu słowa Edyty Stein, która studiowała psychologię i w czasie tych studiów poznała filozofię Husserla. We wspomnieniach napisze po
latach: „Całe moje studia psychologiczne doprowadziły mnie do przekonania, że ta nauka tkwi jeszcze w powijakach, że brak jej wciąż koniecznego fundamentu w postaci
jasnych pojęć i że sama nie jest w stanie tych pojęć sobie wypracować”197. Machnacz
zauważa, że po latach Stein powie, że wyniki, do jakich dochodzi badanie fenomenologiczne są obowiązujące także dla psychologii198.
W rozumieniu fenomenologii Stein czerpie z myśli Husserla, znała jego dzieła, również
manuskrypty, ponieważ przez pewien czas, po napisaniu doktoratu, była jego asystent-

191

Zob. Tamże, s. 216 i 307; R. Ingarden, O badaniach filozoficznych Edith Stein, w: E. Stein, O
zagadnieniu wczucia, tłum. z niem. D. Gierulanka, J. F. Gierula, wyd. Znak, Kraków 1988, s. 177; J.
Piecuch, Poznanie drugiego…, dz. cyt., s. 137.
192
Por. E. Stein, O zagadnieniu…, dz. cyt., s. 24.
193
Zob. A. Lamacchia, Edith Stein. Filosofia e senso dell’essere, wyd. Ecumenica Editrice, Bari 1989, s.
13.
194
Zob. I. Adamska, O nocy, któraś prowadziła…, wyd. Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1973, s. 49-59.
195
Zob. J. Stallmach, Edyta Stein – od Husserla do Tomasza z Akwinu, w: J. Machnacz (tłum. i oprac.),
Tajemnica osoby ludzkiej. Antropologia Edyty Stein, wyd. TUM, Wrocław 1999, s. 34.
196
Zob. J. Machnacz, Człowiek religijny w pismach filozoficznych Jadwigi Conrad-Martius i Edyty Stein,
wyd. PWT, Wrocław 1999, s. 91.
197
E. Stein, Pisma, t. 1, dz. cyt., s. 172.
198
Zob. J. Machnacz, Człowiek religijny…, dz. cyt., s. 92.
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ką199. Niektórzy uważają, że główną metodę fenomenologii, czyli redukcję transcendentalną rozumie ona lepiej niż sam Husserl, o czym świadczy pewność, z jaką się nią posługuje oraz jasność, z jaką widzi jej funkcje i sens200.
Przez redukcję fenomenologiczną Stein rozumie nieopieranie się na jakieś istniejącej
nauce ani na naturalnym doświadczeniu. Zostaje więc wyłączony cały otaczający podmiot świat, czyli świat fizyczny i psychofizyczny, a nawet „psychofizyczna osoba samego badacza”201. Zostaje wyłączone stwierdzenie istnienia danej rzeczy. Tym, o czego
istnieniu nie można jednak wątpić, jest moje przeżywanie tej rzeczy oraz fenomen tej
rzeczy. Takie wyłączenie, redukcja, ma chronić przed stwierdzeniem czegoś, co mogłoby się okazać złudne, niepewne. Dzięki redukcji fenomenologicznej „wyodrębnia się
sfera czystego przeżywania i jego korelatów”202, o których nie można już wątpić.
Chcąc lepiej wyjaśnić, w jaki sposób można badać spostrzeganie rzeczy i jej przeżywanie po zawieszeniu stwierdzenia jej istnienia, Stein podaje przykład człowieka cierpiącego na halucynacje, który po uświadomieniu przez kogoś innego, że to, co widzi,
obiektywnie nie istnieje, wiedząc, że to, co widzi, nie istnieje, może badać swoje spostrzeganie tej rzeczy. W taki sposób można wyłączyć istnienie świata, lecz nadal badać
jego fenomen. Nie chodzi jednak tylko o odkrycie, co zawierają poszczególne fenomeny, ale o dotarcie do ich istoty. Widać zatem, zauważa K. Hedwig, że w pracy doktorskiej na temat wczucia Stein opiera się na pierwszej księdze Idei Husserla203. Olejniczak
twierdzi, że sam Husserl powiedział Stein, że w doktoracie uprzedziła pewne rozwiązania, które zawarł on w szkicach dalszych tomów Idei204. Beckmann-Zöller powołując
się na Marianne Sawicki, twierdzi, że Husserl nie opublikował dalszych części Idei,
ponieważ uważał rezultaty badań Stein za trafniejsze205.
Warto odnotować jednak, że wspomniane opieranie się na Ideach, nie było bezkrytyczne. Stein dostrzegała w niektórych sformułowaniach Husserla niebezpieczeństwo idealizmu, a przecież fenomenologia zdawała się być odpowiedzią na idealizm Kanta, miała
być powrotem do realizmu206. Również Olejniczak zauważa, że przyjęcie przez Husserla nastawienia idealistycznego było jednym z powodów, dla których Stein przestała
z nim współpracować207. Husserl zdawał sobie zresztą sprawę, że jego uczennica idzie
199

Zob. J. Machnacz, H. Conrad-Martius i E.Stein, uczennice E. Husserla a filozofia arystotelesowskotomistyczna, „Studia Philosophiae Christianae”, nr 1 (1992), s. 87; A. A. Bello, Edith Stein’s contribution
to phenomenology, „Analecta Husserliana”, t. LXXX (2002), s. 232.
200
Zob. R. Kijowski, Fenomenologia Edyty Stein, w: Red. J. Piecuch, Edyta Stein – filozof i świadek
epoki. Materiały z Międzynarodowego Sympozjum w Opolu – Kamieniu Śląskim w dniach 9-10.04.1997,
wyd. Uniwersytet Opolski – Wydział Teologiczny, Opole 1997, s. 25.
201
E. Stein, O zagadnieniu…, dz. cyt., s. 15.
202
A. Węgrzecki, O poznawaniu…, dz. cyt., s. 29.
203
Zob. K. Hedwig, O pojęciu wczucia w pracy doktorskiej Edyty Stein, w: Tłum. i oprac. J. Machnacz,
Tajemnica osoby ludzkiej. Antropologia Edyty Stein, wyd. TUM, Wrocław 1999, s. 44.
204
Por. M. Olejniczak, Edith Stein a Edmund Husserl, w: „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, nr 47/4
(2002), s. 86.
205
Zob. C. Beckmann-Zöller, Wprowadzenie, w: E. Stein, Filozofia psychologii i humanistyki, tłum.
Z niem. P. Janik, M. Baran, J. Gaca, wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2016, s. 18.
206
Zob. E. Stein, Pisma, t. 1, dz. cyt., s. 198.
207
Zob. M. Olejniczak, Rozwój myśli filozoficznej Edyty Stein, „Edukacja filozoficzna”, t. 43 (2007), s.
90.
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swoją drogą208. Fidalgo zauważa, że już w doktoracie Stein zrywa z transcendentalnym
idealizmem Husserla: „opis wczucia i odpowiednia krytyka pełnego wczucia nie jest do
pogodzenia z egologicznym stanowiskiem fenomenologii transcendentalnej. Dlatego
dyskusja Stein z Lippsem jest tak ważna, aby zrozumieć jej zerwanie z idealistycznym
stanowiskiem Husserla”209.
Machnacz uważa, że można powiedzieć, że Edyta Stein jest przedstawicielką fenomenologii personalnej210. Według Bartnika reprezentuje ona personalizm fenomenologiczny211. Secretan uważa natomiast, że rację miał Przywara twierdząc, że Stein reprezentuje personalizm esencjalistyczny212. A. B. Stępień uważa z kolei, że należy ona do szkoły
fenomenologii egzystencjalnej lub raczej egzystencjalizmu fenomenologicznego213.
Wśród badaczy twórczości Edyty Stein nie ma jednak zgodności co do tego, czy w swoim myśleniu filozoficznym pozostała fenomenologiem. Według Olejniczaka niektórzy
uważają, że tak, a inni twierdzą, że porzuciła metodę fenomenologiczną. Sam Olejniczak przychyla się do zdania tych pierwszych, choć zauważa, że odcięła się od idealizmu214.
Edyty Stein teoria wczucia
Zych zauważa, podobnie jak Ingarden, że „teoria wczucia jest pewną formą przerzucenia pomostu między podmiotami”215. Relacja między podmiotami, między osobami
ludzkimi wydaje się być kluczowa dla Edyty Stein. Uczennica Husserla zdaje się budować teorię mówiącą po prostu o człowieku, o relacji człowieka do człowieka. Biela
twierdzi, że wczucie wymaga kontaktu między ludźmi, spotkania człowieka z drugim
człowiekiem216. Zauważa to również Zych: „spotkanie warunkuje uaktywnienie się,
aktualizację fenomenologicznego wczucia”217.
Stein, aby lepiej pokazać, czym jest wczucie, porównuje je do innych aktów czystej
świadomości. Utrzymuje, że nie jest to doświadczenie takie jak spostrzeżenie zewnętrzne, ponieważ w takim spostrzeżeniu otrzymuje się dostęp do bytów czasowoprzestrzennych, które prezentują się osobiście (selbst), tu i teraz. Tak dające się przed208

Zob. A. Jaegerschmid, Rozmowy z Edmundem Husserlem (1931-1938), „Znak”, nr 212 (1972), s. 165.
A. Fidalgo, Edith Stein, Theodor Lipps un die Einfühlungsproblematik, w: Red. R. L. Fetz, M. Rath, P.
Schulz, Studien zur Philosophie von Edith Stein. Internationales Edith-Stein-Symposion Eichstätt
1991, wyd. K. Alber, Freiburg 1993, s. 91 za J. Machnacz, Stanowisko Edyty Stein w „sporze
wewnątrzfenomenologicznym”, w:
tłum. i oprac.J. Machnacz, Tajemnica osoby ludzkiej.
Antropologia Edyty Stein, wyd. TUM, Wrocław 1999, s. 62.
210
J. Machnacz, Fenomenologia w ujęciu H. Conrad-Martius i Edyty Stein, w: Red. J. Machnacz, M.
Małek, K. Serafin, Wokół myśli Edyty Stein, wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2012, s. 31.
211
Zob. Cz. Bartnik, Personalizm, wyd. Czas, Lublin 1995, s. 125.
212
Zob. P. Secretan, Istota a osoba. Przyczynek do poznania Edyty Stein, tłum. S. Cichowicz, w: Red.
Zeszytu P. Taranczewski, K. Tarnowski, H. Woźniakowski, Edyta Stein albo filozofia i krzyż, „ZnakIdee”, nr 1 (1989), s. 34.
213
Zob. A. B. Stępień, Wstęp do filozofii, wyd. TN KUL, Lublin 1995, s. 266.
214
Zob. M. Olejniczak, Rozwój myśli…, dz. cyt., s. 98.
215
R. Zych, Edyta Stein i jej rozumienie problemu „wczucia” – Einfühlung, „Świat i Słowo”, nr 1 (2013),
s. 181.
216
Zob. P. Biela, Einfühlung jako…, dz. cyt., s. 122.
217
R. Zych, Edyta Stein…, dz. cyt., s. 183.
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mioty można w spostrzeżeniu zewnętrznym oglądać z różnych stron i wtedy ta strona,
którą aktualnie się spostrzega, daje się, jak to określa Stein, źródłowo. Mówiąc natomiast o chwytaniu cudzego przeżywania, cudzego stanu psychicznego, jest istotne odróżnić ten cudzy stan psychiczny od jego wyrazu, od sposobu, w jaki on się jawi. We
wczuciu dociera się do cudzego stanu psychicznego, zewnętrznie spostrzegając cielesne
wyrazy tego stanu. Stein podaje przykład boleśnie wzruszonej miny drugiego. Dostrzega się ją i w zewnętrznym spostrzeżeniu jest ona dana, ale ból nie jest dany w spostrzeżeniu zewnętrznym, doświadcza się go właśnie we wczuciu. Jak zauważa Stein, jest
jednak coś podobnego między wczuciem a spostrzeżeniem zewnętrznym, mianowicie,
że również we wczuciu jego obiekt jest obecny tu i teraz218.
Wczucie, według Stein, jest podobne do tych aktów świadomości, w których nieźródłowo dane jest coś, co samemu się przeżyło. Dzieje się tak w akcie przypominania i fantazji219. Przeżycie jest dane nieźródłowo, gdy nie ma swego obiektu w cielesnej obecności, lecz uobecnia ten obiekt. Jak trafnie zauważa Węgrzecki, Stein wprowadza dwa
znaczenia źródłowości: jest źródłowość przeżycia, aktu oraz jest źródłowość jego korelatu220. Przeżycie, akt jest zatem źródłowe, gdy podmiotem jest Ja. To znaczy, że źródłowe są, stwierdza Stein, „wszystkie teraźniejsze przeżycia własne jako takie – cóż
mogłoby być bardziej źródłowe niż samo przeżywanie?”221. Jest również źródłowość
w drugim znaczeniu, a więc źródłowość zawartości przeżycia. I to właśnie ma miejsce
w akcie przypominania lub fantazji. Gdy podmiot przypomina sobie swoją radość, którą
przeżywał kiedyś, to akt przypominania jest źródłowy, ale przypominana radość nie.
Stein stwierdza, że „teraźniejsza nieźródłowość odsyła do niegdysiejszej źródłowości”222. Stein konstatuje zatem, że wczucie jest podobne do przypominania w tym sensie, że jest aktem, który jest „źródłowy tak jak teraźniejsze przeżycie, ale nieźródłowy
co do swej zawartości”223.
Innym ważnym podobieństwem aktu wczucia do aktu przypominania jest fakt spotkania
dwóch podmiotów. W przypominaniu spotyka się Ja teraźniejsze i Ja przeszłe. Mimo
świadomości tożsamości, nie dochodzi do identyfikacji dwóch Ja. Podmiot przypominany zawsze jest nieźródłowy, podczas gdy podmiot przypominający jest źródłowy.
Podobnie we wczuciu obecne są dwa podmioty, niezależne od siebie, nieidentyfikujące
się ze sobą.
Stein zwraca uwagę również na fantazję, w której, inaczej niż w przypominaniu, przeżycia są dane jako nieźródłowa postać przeżyć teraźniejszych. W fantazji Ja przeżywające odnajduje pewne Ja, które uznaje za siebie, mimo że inaczej niż w przypominaniu,
ta jedność obu Ja, nie ma podstaw w żadnym ciągu przeżyć.
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Zob. Tamże, s. 20.
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221
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Istnieje zatem zasadnicza różnica między wczuciem a innymi aktami świadomości.
Podmiot aktu wczucia jest zupełnie odmienny od podmiotu wczuwanych przeżyć. Podmioty te nie są związane świadomością tożsamości ani ciągłością przeżyć.
Aby precyzyjniej opisać, czym jest wczucie, Edyta Stein odróżnia je od współodczuwania oraz od współczucia, choć są one znaczeniowo bliskie. Współczucie odnosi się do
cudzych uczuć224, współodczuwanie zaś odnosi się do ich przyczyn. Wczucie natomiast
to doświadczanie cudzych stanów psychicznych. Stein wyjaśnia, że współczucie odnosi
się do czyjejś radości z czegoś, współodczuwanie do przyczyny tej cudzej radości,
wczucie zaś to uchwytywanie tej cudzej radości225. Utrzymuje ona, że współodczuwanie
następuje zwykle po wczuciu, choć nie musi być tożsame. Na przykład radość współodczuwana nie musi być taka sama, jak wczuwana. Po pierwsze, ta ostatnia jest nieźródłowa. Ważniejsza wydaje się jednak druga różnica, o której mówi Stein, mianowicie, że radość współodczuwana na ogół jest słabsza od radości przeżywanej przez kogoś, z kim się współodczuwa, jest mniej intensywna, nie jest tak długotrwała, choć
w pewnych okolicznościach może być i na odwrót. Natomiast, jak powiada, „radość
wczuwana jest, przynajmniej w swym roszczeniu i w idealnym przypadku, rzeczywiście
i pod każdym względem jednakowa z uchwytywaną radością, ma tę samą zawartość,
a tylko inny sposób dania”226.
Wczucie należy odróżnić również, powiada Stein, od czucia się jednym, to znaczy
wspólnego doznawania jednego uczucia. Przeżyć innych ludzi nie doświadcza się przez
czucie się jednym, ale przez wczucie, które może niejako poprzedzać czucie się jednym.
Stein podaje dwie możliwe sytuacje, w których Einsfühlen i Einfühlen wiążą się ze sobą. Podmiot może doświadczać czegoś i we wczuciu chwytać doświadczenie innych
podmiotów, na przykład radość z czegoś. Jeśli podmiot zauważa, że dana we wczuciu
nieźródłowa radość jest tą samą, którą przeżywa, znika charakter nieźródłowości i następuje pokrywanie się radości danej we wczuciu i przeżywanej. Pojawia się zatem
pewne my, wyrastające z ja podmiotu i innych ja, to znaczy, że ten jednolity akt nie ma
za podmiot kilku indywiduów, ale jedną jednostkę wyższego rzędu227. Może się również zdarzyć, że przeżywana radość zostaje dzięki wczuciu uzupełniona, chwyta się inne
strony przyczyn radości, które były zakryte dla podmiotu. Stein mówi, że w tym przypadku dzięki wczuciu następuje wzbogacenie czucia poszczególnych podmiotów i radość my jest inna niż radość ja, ty i on228. Sprzeciwia się zatem poglądom T. Lippsa na
ten temat, który odnajdywał jakiegoś rodzaju stopienie się podmiotów. We wczuciu,
zauważa Węgrzecki, odrębność podmiotów, własnego i cudzego Ja, zostaje zachowana229. W każdym przypadku doświadczanie innych odbywa się przez wczucie, a czucie
się jednym, czy inaczej czucie jedności, wspólne czucie czegoś jest wtórne, nie ma charakteru poznawczego.
224
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Podsumowując rozważania Stein, można powiedzieć, że, według niej, wczucie nie jest
przypominaniem, oczekiwaniem, fantazją, naśladowaniem, nie opiera się na kojarzeniu
ani na wnioskowaniu przez analogię, nie jest czuciem się jednym, współczuciem, ani
współodczuwaniem230.
W fenomenologii niewątpliwy jest fenomen rzeczy i przeżywanie rzeczy przez podmiot.
W związku z tym, o ile istnienie empirycznego ja nie jest niepodważalne, o tyle istnienie Ja, które jest przeżywającym podmiotem, które ogląda świat i siebie samego, jest
niezaprzeczalne tak, jak przeżywanie, którego jest podmiotem231. Na tym, jak mówi
Ingarden, polega kolosalne odwrócenie poglądu na świat w fenomenologii, gdyż „świadomość nie potrzebuje do swego istnienia żadnego innego bytu poza samą świadomością”232. Jak niezaprzeczalne jest jednak istnienie Ja, które przeżywa, tak niepodważalne
jest istnienie innych Ja, które też przeżywają. Chcąc poznać przeżycia obcych Ja natrafia się na trudności, liczne złudzenia, ale, według Stein, „fenomen cudzego życia psychicznego jest po prostu obecny i niewątpliwy”233. Uczennica Husserla uważa, że badając ten fenomen można wychodzić od fenomenu obcego Ja, które różni się od innych
fizycznych ciał i jest indywiduum psychofizycznym, które doznaje, czuje, myśli, oraz
które podmiot zalicza do swojego świata zjawiskowego, ale które jest również centrum
takiego świata. Można zbadać, w jaki sposób konstytuuje się w świadomości to właśnie,
co jest dane, oprócz ciała fizycznego. Można badać poszczególne przeżycia obcych Ja
i zauważyć, że poznaje się nie tylko to, co wyraża się w zewnętrznych wyrazach jakiegoś stanu psychicznego, ale również to, co się kryje za tymi wyrazami. Ten właśnie
rodzaj aktów, w których chwyta się cudze przeżywanie, Stein nazywa właśnie wczuciem234. Powiada: „w dokonywaniu wczucia mamy pewien rodzaj aktów doświadczania
sui generis”235.
W aktach tych następuje uchwycenie przeżywania, zarówno własnego, jak i cudzego,
a według Grzegorczyk, właśnie przeżywanie jest „głównym źródłem wiedzy udostępniającej drugiego człowieka”236.
Poglądy Edyty Stein trafnie streszcza Machnacz, mówiąc, że wczucie: „jest doświadczeniem bezpośrednim i naocznym, czegoś zlokalizowanego w drugim podmiocie, dlatego pozbawionym tzw. źródłowej naoczności, w którym strona intelektualna zostaje
uwzględniona razem ze stroną czuciową”237. W innym miejscu Machnacz definiuje
wczucie następująco: „w akcie wczucia dochodzi do prawdziwego spotkania dwóch
podmiotów, które nie jest fizycznym otarciem się o siebie, lecz pełnym doświadcze-
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niem, przeżyciem istnienia drugiego Ja. (…) We wczuciu dochodzi do spotkania dwóch
osób, w tym spotkaniu każda z nich zachowuje swoją podmiotowość”238.
Jarmużek i Nowicki wymieniają cechy charakterystyczne wczucia obecne w koncepcji
Edyty Stein. Są to, według nich: we wczuciu „przedmiot jest tu i teraz obecny”, akt
wczucia jest „źródłowy jako teraźniejsze przeżycie, zaś nieźródłowy ze względu na zawartość”, wczucie „rości sobie prawa do waloru prawdziwości”, istnieje możliwość iteracji239. J. Galarowicz, komentując poglądy Edyty Stein, powiada, że „wczucie nie ma –
zdaniem Stein – nic wspólnego z wkładaniem (poznawczo) czegoś w kogoś drugiego,
z przypisywaniem mu np. wstydu. Wczucie jest uchwytywaniem (wyczuwaniem) tego,
co istnieje w drugim człowieku – jego przeżyć”240.
Aby przedstawić możliwie najpełniej poglądy Stein, warto wspomnieć, że uważa ona,
że wczucie jest rodzajem doświadczenia, a w każdym doświadczeniu możliwe są złudzenia, które są odkrywane „dzięki aktom doświadczenia tego samego rodzaju”241.
Również w aktach wczucia możliwe jest uleganie złudzeniu i możliwa jest korekcja
tych aktów poprzez kolejne akty wczucia korygujące akt pierwotny. Mogą zaistnieć
różne przyczyny złudzeń, jak dokonywanie wczucia przez podmiot biorący za podstawę
własną właściwość faktyczną, a nie właściwość typową: na przykład przypisywanie
wrażeń barw niewidomemu przez osobę widzącą, czy zdolności wydawania osądów
dziecku przez dorosłego. Aby w takim przypadku uniknąć złudzeń, jest konieczne, według Stein, aby akt wczucia był wiedziony przez spostrzeżenie zewnętrzne, ponieważ
właśnie w spostrzeżeniu zewnętrznym dostrzega się ciało fizyczne wczuwanego podmiotu, którego (ciała) „prezentowanie się jest (…) założeniem dla bycia danym indywiduum psychofizycznego”, gdyż „konstytucja cudzego indywiduum jest całkowicie
ufundowana w konstytucji ciała fizycznego”242, a dokonuje się ona w aktach wczucia.
Zdaniem Stein, inną okolicznością, w której może dochodzić do złudzenia w pojedynczym akcie wczucia, może być sytuacja, gdy wyraz stanu psychicznego jest wieloznaczny lub fałszywy. W takich sytuacjach można kolejnymi aktami wczucia skorygować lub uzupełnić akt pierwotny. Co więcej, kolejne akty wczucia mogą dotyczyć konkretnych, pojedynczych przeżyć danego indywiduum, ale również na ich podstawie
można uchwycić czyjeś indywidualne właściwości, czyli cechy charakteru. I tak, według Stein, kolejne akty wczucia, które się uzupełniają i korygują, pozwalają uchwycić
czyjś charakter, o którym wiedza stanowi podstawę dla dalszej korekcji.
Pełne przedstawienie teorii wczucia wydaje się wymagać powiedzenia również o jej
krytyce. Na przykład, według Gerl-Falkovitz, Ingarden uważa wczucie za „(…) subiektywne i całkowicie nieadekwatne do kryteriów wyznaczonych przez sam przedmiot, bo
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J. Machnacz, Edyta Stein. Św. Teresa Benedykta od Krzyża. Wprowadzenie w życie i twórczość, wyd.
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uwarunkowane nazbyt psychologicznie”243. Lembeck jednak mówiąc o temacie doktoratu Stein, powiada, że „psychologiczna zdolność wczucia jest wobec niego tematem
prawie trywialnym”244. Węgrzecki zwraca zaś uwagę na inną trudność, której nie zauważa, według niego, Stein. Pyta on, dlaczego właśnie wczucie miałoby być doświadczeniem, w którym podmiot poznaje cudze stany psychiczne? Dlaczego wczucie aktywizuje się, gdy podmiot ma do czynienia z cudzym ciałem? Węgrzecki zauważa, że
skoro wczucie jest poprzedzone tylko przez spostrzeżenie zewnętrzne, w którym prezentuje się Körper, a nie Leib, to nie ma podstaw do twierdzenia, że w ogóle ma się do
czynienia z cudzym ciałem (Leib). Konstatuje on, że podjęta przez Stein próba uniknięcia tej trudności, z której musiała sobie zdawać sprawę, poprzez dodanie dodatkowych
założeń, jest niewystarczająca245. Wątpliwości Węgrzeckiego budzi również postulowana przez Stein możliwość wczucia cudzych wrażeń. Nie zgadza się on także z poglądem, że jakoby dzięki wczuciu można uzyskać wiedzę o „cudzej percepcji świata”246.
Powyższe uwagi Węgrzeckiego przytacza K. Serafin, zauważając, że „wydaje się, że
zasygnalizowane trudności są ceną, jaką Stein (…) zapłaciła za wierność fenomenologii”247.
Warto zwrócić uwagę na powiązanie poglądów Stein z tzw. filozofią dialogu. B. Baran
w przedmowie do Filozofii dialogu wymienia w jednym ciągu: „filozofia innego, filozofia spotkania, filozofia dialogu” i stosuje te określenia do jednego nurtu filozoficznego. Dalej konsekwentnie stosuje wszystkie te określenia, choćby tylko wymieniając je
w nawiasie248. Siemianowski zauważa zaś, że kiedy Stein pisała doktorat, poznaniem
drugiego człowieka zajmowała się psychologia. Później zaczęła się tym zajmować filozofia spotkania249. O filozofii spotkania wspomina również Węgrzecki i zauważa jej
powiązanie z tematyką poznania drugiego człowieka250. Uważa on jednak, że teorie,
które usiłowały wyjaśnić poznanie drugiego bez pojęcia spotkania, odniosły fiasko.
Wymienia koncepcję wnioskowania przez analogię, wczucia, kojarzenia, naśladowania.
Nie powiodły się, według niego, próby Husserla, Schelera czy Stein, które „mogły budzić nadzieję na powodzenie”251. O ile stwierdzenie Węgrzeckiego o niepowodzeniu
Stein można przyjąć, o tyle jego argumentacja o pominięciu pojęcia spotkania wydaje
się niesłuszna. Można odwołać się chociażby do cytowanego wyżej artykułu Zycha lub
książki Machnacza. Biela, powołując się na Tischnera, podaje, że Stein jest prekursorką
243
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nurtu doświadczenia Innego252. Grzegorczyk jeszcze wyraźniej wyraża oryginalność
myśli Stein i jej wkład w „fenomenologiczne ujęcie komunikacji podmiotowej”, gdy
powiada, że Husserl zajął się tym tematem nie tylko później, ale i niesystematycznie,
zaś filozofia dialogu Lévinasa opiera się zaś właśnie na badaniach, które rozpoczęła
Edyta Stein253. W innym miejscu Grzegorczyk twierdzi, że „kategoria wczucia jest rozszerzeniem analizy fenomenologicznej w kierunku realizmu i filozofii dialogu”254.
Również Piecuch zauważa wkład Edyty Stein w filozofię dialogiczną255. Zych zwraca
natomiast uwagę na przywoływanie jej spostrzeżeń we współczesnej myśli pedagogicznej256. Widać zatem wielkie znaczenie jej poglądów.
Zakończenie
Analiza poglądów Stein na temat wczucia polegała w pierwszym rzędzie na omówieniu
dokonanych przez Stein zestawień wczucia z innymi aktami świadomości, takimi jak
przypominanie, oczekiwanie, fantazja, naśladowanie, kojarzenie przez analogię, czucie
się jednym, współczucie czy współodczuwanie. Przeprowadzane przez uczennicę Husserla porównania pozwoliły jej na zauważenie, że również we wczuciu przeżycia dane
są podmiotowi nieźródłowo, oraz że w doświadczeniu tym biorą udział dwa podmioty.
W odróżnieniu jednak od innych aktów świadomości podmioty te są zupełnie różne,
niezwiązane świadomością tożsamości ani ciągłością przeżyć. Zbadanie oglądów Stein
pozwoliło zauważyć, że jej propozycja wyjaśnienia sposobu poznania drugiego człowieka warta jest zauważenia i głębszego zbadania. Rozważanie możliwych tłumaczeń
użytego przez uczennicę Husserla terminu niemieckiego doprowadziło do uchwycenia
właśnie tego kluczowego, jak się wydaje, momentu jej poglądów: we wczuciu spotykają
się dwa podmioty.
Stein wczuciem nazywa zatem rodzaj aktów, w których chwyta się cudze przeżywanie.
Według uczennicy Husserla, w poznaniu stanów psychicznych drugiego pośredniczy
ciało ludzkie. Również ten element jej teorii Einfühlung wydaje się niezwykle istotny
w dzisiejszych czasach naznaczonych z jednej strony deprecjonowaniem cielesności
w jej rzeczywistym sposobie istnienia, a z drugiej swoistemu hedonizmowi, w którym
ciało jawi się jako centralne, a paradoksalnie prowadzi to również do umniejszania wagi
cielesności.
Trudno jednak nie dostrzec jednak braków teorii Edyty Stein. Nasuwają się wątpliwości, czy wczucie nie jest pojmowane przez uczennicę Husserla zbyt szeroko. Obiekcje
może budzić twierdzenie, że we wczuciu podmiot ma dostęp do cudzego ciała (Leib).
Wątpliwość tę wyrażał również Węgrzecki257. A nawet jeśliby przyjąć, że rzeczywiście
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Zob. P. Biela, Einfühlung jako…, dz. cyt., s. 130.
Por. A. Grzegorczyk, Filozofia duchowa Edyty Stein, w: Oprac. K. Holeksa, E. i S. Leśniewscy, Uderz
o kamień a wytryśnie mądrość, czyli rzecz o Edycie Stein, Kraków 2002, s. 99; Taż, Filozofia światła
Edyty Stein, wyd. Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2004, s. 121.
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Tamże, s. 122.
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Zob. J. Piecuch, Poznanie drugiego…, dz. cyt., s. 158-159.
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Zob. R. Zych, Edyta Stein…, dz. cyt., s. 185.
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we wczuciu podmiot może mieć dane ciało drugiego jako ciało żywe, to czy otwiera to
drogę do zdobycia zgodnej z prawdą wiedzy o cudzym życiu psychicznym? Słuszne
wydaje się również uwaga Ingardena, że koncepcja wczucia jest uwarunkowana nazbyt
psychologicznie258.

EINFÜHLUNG AS A METHOD OF UNDERSTANDING MAN IN
EDITH STEIN’S THEORY
Summary:
The aim of this article, based mainly on Edith Stein’s PhD thesis, is to present her theory of Einfühlung.
The foundation of Edith Stein’s philosophical thought was interest in human being. On
Edmund Husserl’s lectures she often heard that”an objective outer world could only be
experienced intersubjectively.” Therefore, an experience of other individuals is
necessary. As the experience, called by Husserl empathy, had not been precisely
defined, Stein decided to fulfil the gap and examine the concept.
Stein defined empathy as a kind of acts in which one captures experiences of others. She
meant that one can experience something that exists in another subject. In empathy the
subject is not given experience from its source; there are two subjects taking part in that
experience. Unlike in other conscious acts, here subjects are completely different from
each other; they are not bound by identity-consciousness or continuity of experience.
The article is divided into four parts. In the first one we examine the term Einfühlung
and its translation into Polish. The second and the third part present the origins of the
concept of empathy and the method to examine the issue respectively. The last and most
extensive part is devoted to Edith Stein’s theory of Einfühlung.
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Wprowadzenie
Celem niniejszego artykułu jest zarysowanie analizy, którą przeprowadziłem w swej
ubiegłorocznej pracy magisterskiej porównując systemy pedagogiczne świętego Tomasza z Akwinu i Luigiego Rulli (ur. 1922 w Turynie; zm. 2002 w Rzymie). Aspektem,
który mnie interesował w ich twórczości, było jednostkowe życie psychiczne chrześcijanina rozpatrywane pod kątem wychowawczym. Myśl Akwinaty, komplementarna
z nauczaniem Kościoła katolickiego259, od lat wyznacza kierunek intelektualnemu wymiarowi formacji seminaryjnej, którą sam przeszedłem; koncepcja Rulli zaś wpisuje się
259

Por. Jan Paweł II, Encyklika o relacjach między wiarą a rozumem „Fides et ratio”, 14 IX 1998, nr 4344.
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w postulat Soboru Watykańskiego II odnośnie do uwzględnienia w uprawianiu teologii
nauk pozytywnych, a zwłaszcza psychologii260. Luigi Rulla, z wykształcenia chirurg,
przez lata wykonywał swój zawód, oddając się również pracy badawczej. Następnie
wstąpił do zakonu jezuitów, w którym studiował filozofię i teologię we Włoszech i Stanach Zjednoczonych. Po przyjęciu święceń odbył studia doktorskie z zakresu psychiatrii
i psychologii w Stanach Zjednoczonych. W tym czasie zetknął się z dotykającym Kościół powszechny kryzysem tożsamości osób powołanych do stanu duchownego w życiu kapłańskim i życiu konsekrowanym. Reakcją Rulli na ten stan rzeczy było między
innymi założenie na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie Instytutu Psychologii.
W swoich badaniach starał się wypracować interdyscyplinarne podejście do tego, co
współcześnie określa się mianem ludzkiego wymiaru chrześcijańskiej formacji (czyli
wychowania)261. Polskim czytelnikom, jak dotąd, nie są znane przekłady dzieł Luigiego
Rulli SJ. Obecne zaś na rodzimym rynku wydawniczym są omówienia jego myśli, zawarte przede wszystkim w książkach uczniów Rulli (np. A. Cencini, A. Manenti, Joyce
Riddick SSC, F. Imoda SJ) oraz w pracach naukowych księży jezuitów Prowincji Polski
Południowej (J. Augustyn SJ, K. Trojan SJ, K. Dyrek SJ, M. Kożuch SJ.).
Artykuł będzie posiadał następującą strukturę. Rozpocznę od rozważań na temat osobowego istnienia istoty ludzkiej, by móc przejść do szczegółowych zagadnień z zakresu
osobowości człowieka, następnie zaś do komparatywnego omówienia ujęć pedagogicznych wzmiankowanych autorów.
Diachroniczny przegląd formowania się ogólnego pojęcia osoby ludzkiej
Źródłem, z którego wypływa najgłębiej pojęta oryginalność człowieka, jest jego ontyczny status osoby. Z bogatej historii tego pojęcia wybierzemy i omówimy trzy punkty
węzłowe jego formowania się: spotkanie chrześcijańskiego wyznania wiary w osobowego Boga z filozofią starożytną, przełom kartezjański w filozofii oraz tzw. antropologiczny zwrot w chrześcijańskiej teologii doby ostatniego soboru.
Sam termin „osoba”, w znaczeniu, które mu przypisujemy, nie występuje w Piśmie
świętym262, pozostając oryginalnym efektem namysłu nad wewnętrznymi relacjami
260

Por. występowanie (kontekst) hasła „psychologia” w skorowidzu rzeczowym zawartym w: Sobór
Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, str. 698: Dekret o pasterskich zadaniach
biskupów w Kościele „Christus Dominus”, 28 X 1965, nr 14; Dekret o formacji kapłańskiej „Optatam
totius”, 28 X 1965, nr 2, 3, 11, 20; Dekret o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum educationis”,
28 X 1965, nr 1; Dekret o apostolstwie świeckich „Apostolicam actuositatem”, 18 XI 1965, nr 32;
Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, 7 XII 1965, nr 52, 54,
62 („W duszpasterstwie winno się uznawać i w wystarczającym zakresie stosować nie tylko zasady
teologii, lecz także zdobycze nauk świeckich, zwłaszcza psychologii i socjologii, aby prowadzić wiernych
do czystszego i dojrzalszego życia w wierze”); odnośnie do zadań psychologii w kontekście powołania
religijnego, zob. np. B. J. Soiński, Psychologiczne uwarunkowania podejmowania decyzji na drodze
powołania zakonnego w świetle teorii L. M. Rulli, „Filozofia chrześcijańska”, 10 (2013), s. 175-183.
261
Fakty biograficzne zaczerpnięte z: K. Trojan, Potrzeby psychiczne i wartości oraz ich implikacj
w życiu religijnym, Kraków 1999, s. 5-12
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Niemniej jednak Pismo święte, stanowiąc dla teologii, wraz z Tradycją, podstawowe źródło odniesienia (zob. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei Verbum”, 18 XI
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w Trójcy Świętej i ontologicznym statusem Jezusa Chrystusa w oparciu o aparaturę
pojęciową starożytnej filozofii greckiej263. Płynące stąd wnioski zostały odniesione
również do antropologii, tak że człowiekowi przypisano zasłużenie status osoby zarówno
od strony filozoficznej (metafizycznej), jak również od strony teologicznej (przede
wszystkim ze względu na fakt stworzenia „na obraz i podobieństwo” Boga)264. W efekcie,
osobę ludzką ujmowano w ścisłej relacji do jej natury, tę ostatnią zaś odnoszono wprost
do metafizycznej koncepcji bytu265. Stwierdzenia te nawiązywały do Arystotelesowskiej
koncepcji hylemorfizmu. Zostały one później pogłębione przez takich myślicieli, jak:
Boecjusz (akcentujący w osobie indywidualność i rozumność), Ryszard ze świętego Wiktora (podnoszący nieprzekazywalność i relacyjność osoby) oraz święty Tomasz z Akwinu
(zwracający uwagę na odrębność i samoistność ludzkiego bytu osobowego). Teza tego
ostatniego, dotycząca substancjalnego zjednoczenia duszy i ciała w osobie, została oficjalnie przyjęta w Kościele katolickim na Soborze w Vienne (1312)266.
Na XVII wiek, na poły umownie, datuje się ważkie przejście orientacyjne w sposobie
uprawiania filozofii: od realistycznej filozofii przedmiotu do idealistycznej filozofii
podmiotu. Jest to drugi punkt węzłowy formowania się pojęcia osoby. Sednem tego
przeobrażenia było przeniesienie punktu ciężkości z bytu jako przedmiotu poznania
zewnętrznego wobec podmiotu poznającego i z epistemologii traktowanej jako wprowadzenie i odwzorowanie bytu w umyśle podmiotu (obydwa o charakterze intelektualnym-abstrakcyjnym) na sam podmiot poznający jako warunkujący cały proces poznania
i niekoniecznie prowadzący do autentycznego spotkania z (realną) rzeczą. W tym kontekście zazwyczaj przywołuje się nazwiska trzech filozofów: Rene Descartesa (Kartezjusza), który za źródło myślenia przyjął sam „akt myślenia” (cogito), czym dał wstęp
do absolutyzacji świadomości; Davida Hume’a i empiryków brytyjskich, których teoria
poznania ograniczała się jedynie do analizy wewnętrznych impresji i idei u podmiotu
poznającego, niezdolnego do prawdziwego poznawczego spotkania ze światem zewnętrznym; oraz Immanuela Kanta, który punktem odniesienia dla ontologii i etyki
uczynił wyłącznie aprioryczne funkcjonowanie rozumu osoby267. Te przeobrażenia do-

1965, nr. 7 i 24; por. także: DFK, nr 16; Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 74-83), zawiera w sobie
wystarczające przesłanki do przedstawienia tzw. „procesu wyosobnienia”, w którym człowiek przekonuje
się o swojej osobowej strukturze (por. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała
a sakramentalność małżeństwa, Lublin 2011, s. 44).
263
Por. G. Emery, Teologia trynitarna świętego Tomasza z Akwinu, Kraków 2014, s. 167-168; zob. M. A.
Krąpiec, Kim jest człowiek? [w:] Wprowadzenie do filozofii, pr. zb., Lublin 2008, s. 313; por. wypowiedzi
soborów: Efeskiego (431) i Chalcedońskiego (451) [w:] Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Poznań 2007, s.. 58-66 i 72-74; por. także J. Warzeszak, Człowiek w obliczu Boga i pośród
stworzenia, Warszawa 2005, s. 103; Tenże, Bóg Jedyny w Trójcy Osób, Warszawa 2006, s. 194-200.
264
Zob. Rdz 1, 27
265
Zob. M. A. Krąpiec, Ja – człowiek, Lublin 2005, s.. 401-402.
266
Zob. J. Warzeszak, Człowiek w obliczu Boga i pośród stworzenia, dz. cyt., s. 89-90.
267
Zob. M. A. Krąpiec, Ja – człowiek, dz. cyt., s. 406 (przyp. 12); w odniesieniu do Kartezjusza, por.
wnikliwe studium A. Siemianowskiego: Problem duszy dzisiaj, „Filozofia chrześcijańska”, 07 (2010), s.
10-17; na temat dyskusji między Hume’em i Kantem o przyczynowości i motywacji psychicznej, zob. np.
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prowadziły do nadania świadomości człowieka swoistego prymatu poznawczego jako
tej „formie”, na której ostatecznie „odciskają się” wszelkie akty i przeżycia człowieka.
W ten sposób w opisie osoby ludzkiej podejście strukturalne zaczęło ustępować miejsca
podejściu fenomenologicznemu, ześrodkowanemu na doświadczeniu własnej intencjonalności w postaci tak zwanego „ja” fenomenologicznego, będącego swoistym ośrodkiem
własnej tożsamości, a zarazem odrębności od świata zewnętrznego. Naczelną cechą ujmowaną tym sposobem osobowości człowieka stało się jednoczenie przejawów ducha268.
Przez długi czas, te dwa antropologiczne modele – przedmiotowy i podmiotowy – zdawały się funkcjonować w myśli chrześcijańskiej niezależnie. Ich twórcze spotkanie nastąpiło w kontekście Soboru Watykańskiego II, który zainicjował odnowę uprawiania
teologii moralnej, wystosowując pod jej adresem postulat powrotu do źródeł biblijnych
i uwzględnienia pryzmatu powołania chrześcijańskiego269. Soborowe inspiracje doprowadziły do powstania w teologii współczesnej tak zwanego „zwrotu antropologicznego”270. Należycie rozpatrywany, dowartościowuje on dynamiczny wymiar egzystowania
człowieka, poświadczony już w Biblii, który sprawia, że mimo posiadania wspólnoty
sedna doświadczeń, z racji wspólnoty natury, każda osoba ludzka pozostaje niepowtarzalnym indywiduum swoich przeżyć. Stąd też, definiując osobę w duchu Vaticanum II,
należy najpierw stwierdzić negatywnie niemożność pojęciowego wyczerpania rzeczywistości osoby. Niepodobna bowiem nadać jej charakteru ściśle strukturalnofunkcjonalnego, jakkolwiek przez wzgląd na posiadaną naturę, jesteśmy w stanie ująć
jej wielopoziomowe teleologiczne uwarunkowania. Pozytywnie natomiast wolno wysunąć na pierwsze miejsce, jako zagadnienie osiowe, życie wewnętrzne człowieka-osoby,
w którym ogniskują się posiadane immanentnie przez osobę jej naturalne struktury oraz
zastawana przez nią zdolność do ich przekroczenia. Sobór wypowiada się o tym explicite w Deklaracji o wolności religijnej:
Stosownie do swojej godności wszyscy ludzie, ponieważ są osobami, to znaczy istotami obdarzonymi rozumem i wolną wolą, a przeto wyposażonymi w osobistą odpowiedzialność, przez
własną naturę są przynaglani i moralnie zobowiązani do przylgnięcia do poznanej prawdy
oraz porządkowania całego swego życia według jej wymagań271.

Opisu tego dopełniają myśli z Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, zwracające większą uwagę w osobie na relacyjność i zdolność do transcenkrytyczne studium E. Stein, Przyczynowość psychiczna [w:] Tejże, Przyczynki do filozoficznego uzasadnienia psychologii i nauk humanistycznych [w:] Tejże, Filozofia psychologii i humanistyki, Kraków 2016.
268
Por. Taż, Budowa osoby ludzkiej. Wykład z antropologii filozoficznej, Kraków 2015, s. 89-90, 162,
164-165, 227.
269
„Szczególnie należy się zatroszczyć o wzmocnienie teologii moralnej. Niech jej umiejętne wyłożenie,
nasycone w większym stopniu nauką Pisma świętego, ukaże wzniosłość powołania wiernych w Chrystusie,
a także ich obowiązek przynoszenia plonu w miłości, która ma na względzie życie świata” (DFK, nr 16).
270
Zob. M. Pokrywka, Zwrot antropologiczny w posoborowej teologii moralnej, „Roczniki teologiczne”,
tom LXI, zeszyt 3 – 2014, s. 65-76; por. S. Th. Pinckaers, Źródła moralności chrześcijańskiej, Poznań
1994, s. 227-278; K. Rahner, Filozofia i filozofowanie w teologii [w:] Tegoż, Pisma wybrane, tom 1,
Kraków 2005; Tenże, Teologia i antropologia [w:] Tamże; Z. Sareło, Możliwość transcendentalnej
metody w teologii moralnej, „Studia Theologica Varsaviensia”, 29 (1991) nr 2.
271
Deklaracja o wolności religijnej „Dignitatis humanae”, 7 XII 1965, nr 2.
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dencji: „Człowiek bowiem z głębi swej natury jest istotą społeczną i bez kontaktów
z innymi nie może ani żyć, ani rozwijać siebie samego i swoich uzdolnień”272. Wreszcie,
dyskretnie posługując się w opisie osoby ludzkiej metonimią serca, sobór wpisuje się
w mentalność antropologii biblijnej, która upatruje w nim duchowy wymiar bytowania273.
Podsumowując dotychczasowe rozważania antropologiczne, należy uwzględnić dwie
kwestie. Od strony filozoficznej, po pierwsze, ogólny model pojmowania bytu ludzkiego
można określić, w duchu Alasdaira MacIntyre’a, mianem teleologizmu strukturalnego:
natura osoby wyznacza jej cel (gr. telos: cel, kraniec, spełnienie, urzeczywistnienie274)
oraz przyporządkowuje do niego wypływające z niej środki realizacji275. Od strony teologicznej zaś, powinno się ten model wprzęgnąć antropologię posoborową, postulującą
w analizach personalistycznych stosowanie podejścia biblijno-egzystencjalnego.
Osoba a jej osobowość
W te ramy ogólne wpisują się systemy interesujących mnie postaci: wspomnianego
świętego Tomasza z Akwinu oraz Luigiego Rulli. Respektując osobowy status człowieka, obaj podnoszą jego metafizyczne spotencjalizowanie, przekładające się – w oryginalnym już opracowaniu każdego z myślicieli – na życie psychiczne, w którym ześrodkowuje się zajmujące mnie zjawisko wychowania.
Tomasz z Akwinu jest przedstawicielem psychologii racjonalnej, która uznaje istnienie
w człowieku duszy jako podmiotu, czyli źródła, psychiki. Dusza ludzka, jakkolwiek
z metafizycznego punktu widzenia nie wyczerpuje bytu człowieka jako osoby, niemniej
jednak odpowiada za substancjalne zespolenie z konstytuowanym przez siebie ciałem.
Podobnie rzecz się ma na poziomie działania człowieka, za które również odpowiada
(agere sequitur esse). W tym ujęciu terminem ludzkiej psychiki i życia psychicznego
człowieka określilibyśmy całokształt pracy generowanych przez duszę władz duchowych (intelektu i woli) przenikających władze zmysłowo-uczuciowe (zmysły zewnętrzne i wewnętrzne276 oraz uczuciowość) i współpracujących z nimi na zasadzie dwukierunkowych sprzężeń zwrotnych w oparciu o dwie elementarne funkcje życia wewnętrznego (poznanie i chcenie). Psychologia racjonalna stwierdza, że struktura wspomnianych władz odpowiada najogólniej ujętym trzem poziomom egzystowania człowieka:
podzmysłowemu (wegetatywnemu, anatomiczno-fizjologicznemu),
zmysłowouczuciowemu oraz ponadzmysłowemu (duchowemu, intelektualnemu, umysłowemu).
I chociaż właściwym przedmiotom materialnym tych poziomów wtórują właściwe władze materialne, to jednak „jeden i ten sam przedmiot materialny może być przedmiotem
272

KDK, nr 12.
Por. np. KDK, nr 10, 14, 15; por. J. Schreiner, Teologia Starego Testamentu, Warszawa 1999, s. 200-201;
por. A. Gelin, Pismo święte o człowieku, Paris 1971, s. 13; w kontekście rozbieżności między hellenistycznym
a semickim rozumieniem „serca”, por. A. Siemianowski, Problem duszy dzisiaj, dz. cyt., s. 25-27.
274
Zob. Hasło τελος [w:] Słownik grecko-polski, tom 4, Red. Z. Abramowiczówny, Warszawa 1965, s.
301-303.
275
Por. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, Warszawa 1996, s. 111-112; por.
S. Th., I-II, q. 49, a. 4.
276
Zmysł wspólny, wyobraźnia, osąd użyteczności i pamięć.
273
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formalnym zarówno władz wegetatywnych, jak i zmysłowych oraz umysłowych”277. Co
więcej, właśnie występowanie przedmiotów i władz duchowych (niematerialnych)
orzeka się na podstawie wnikliwej analizy przedmiotów i władz materialnych. Metafizycznym źródłem tego stanu rzeczy jest sam byt, usytuowany wobec człowieka w relacji poznawczo-pożądawczej, a ostatecznie sprowadzający się do Boga jako Prawdy
i Dobra par excellence278; osiąganie jego, jednakże, odbywa się poprzez szereg działań
pośrednich o charakterze moralnym i składających się na tak zwaną sprawiedliwość
względem Stwórcy279. W wymiarze natury ludzkiej oznacza to zadośćuczynienie tzw.
skłonnościom naturalnym, biorącym z niej początek, i dzielącym się na dwie grupy:
naturalnych instynktów (życie i prokreacja) oraz skłonności nabytych (specyficznie
ludzkich, zbudowanych na tych poprzednich i rozwijających je ku pełni)280.
W praktyce psychologicznej, dwóm funkcjom życia wewnętrznego człowieka, które
spełniają we wzajemnym powiązaniu wspomniane wyżej władze, odpowiadają dwie
dynamiki nieświadomości: kognitywna (poznawcza) i afektywna (uczuciowa). Akwinatę problem świadomości, szeroko i pierwszoplanowo dyskutowany właściwie dopiero
w nowożytności, zdaje się zajmować jedynie pobocznie, jako cecha wewnętrznych
ludzkich władz psychicznych, ujmowanych konsekwentnie w ich przekroju poprzecznym (władze wegetatywne, zmysłowo-uczuciowe i duchowe, czyli umysłowe) i w przekroju podłużnym (władze spełniające funkcje poznawcze i pożądawcze)281. Funkcję
poznawczą i pożądawczą spełniają zaś jedynie władze zmysłowe i władze umysłowe,
stąd to właśnie w nich możemy dopatrywać się działań świadomościowych282; świadomości więc nigdy nie rozpatruje się jako odrębnej władzy (co zdaje się, skądinąd, sugerować współczesna psychologia)283. Spośród zaś władz ludzkich, analizowanych pod
kątem działań świadomych, na pierwszy plan wysuwają się te władze, które pełnią
funkcję poznawczą (zwłaszcza duchowe)284. Święty Tomasz stwierdza zatem, po pierw277

S. Świeżawski, Wstęp do kwestii 77 [w:] Traktat o człowieku, Kęty 2000, s. 162-163.
O prawdziwości Boga, zob. Summa Theologiae, I, q. 16, a. 5 [w:] Traktat o Bogu, Kraków 2001 oraz
omówienie zawarte w: J. Warzeszak, Bóg jedyny w Trójcy Osób, dz. cyt., s. 88-90 i 101-112; o dobroci
Boga, zob. S. Th., I, q. 6, a. 1 [w:] Traktat o Bogu, dz. cyt. oraz omówienie w: J. Warzeszak, Bóg jedyny w
Trójcy Osób, dz. cyt., s. 90-92 i 112-114.
279
Por. S. Th., I, q. 6, a. 1, ad 2 [w:] Traktat o Bogu, dz. cyt.: „ […] wszystko pożąda samego Boga,
pożądając właściwych sobie doskonałości, ponieważ doskonałości wszystkich rzeczy są pewnymi
podobieństwami boskiego istnienia […]”.
280
Zob. A. Terruwe, C. Baars, Integracja psychiczna. O nerwicach i ich leczeniu, Poznań 2002, s. 17-21
i 291-293; zob. S. Th., I, q. 78, a. 1, ad 3 [w:] Traktat o człowieku, dz. cyt.; zob. szerokie omówienie
skłonności naturalnych w: S. Th. Pinckaers, Źródła moralności chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 359-406.
281
Zob. S. Swieżawski, Wstęp do kwestii 78 [w:] Traktat o człowieku, dz. cyt., s. 214.
282
Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 79.
283
Tamże, s. 86.
284
Tamże, s. 83-84; nie zmienia to faktu, że świadomość w sposób ścisły przynależy również woli, która
wszakże współdziała z intelektem w prawdziwie ludzkim czynie: „Czyn jest działaniem świadomym.
Kiedy mówimy «działanie świadome», to tym wyrażeniem stwierdzamy również, że działanie to dokonuje
się w sposób właściwy woli i dla niej znamienny. Poniekąd więc wyrażenie «działanie świadome»
odpowiada używanemu w tradycyjnej filozofii terminowi «actus voluntarius», gdyż właściwe woli ludzkiej
działanie jest świadome. […] w wyrazie tym [działanie świadome] skondensowały się te treści
ontologiczne, które są właściwie terminowi «actus humanus», a zarazem treści psychologiczne, na które
278
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sze, że to zmysł wspólny, jako odpowiedzialny za wydanie sądu rozróżniającego między różnymi przedmiotami poznania zmysłowego, stanowi jakby pierwszą instancję
świadomego charakteru poznania285. Poznanie to jednak, mimo wysokiego stopnia specjalizacji (na który wskazuje już obserwacja zwierząt wyższych), w przypadku człowieka przechodzi z kolei przez proces umysłowej abstrakcji, która dopiero doprowadza nas
do właściwego, tzn. specyficznie ludzkiego, stopnia świadomości286. Przedmiotem tego
poznania jest de facto poznanie samego siebie – „re-fleksyjność” – w ścisłym znaczeniu
tego słowa287. Mamy tu zatem do czynienia z wtórnym działaniem intelektu, polegającym na pośrednim poznaniu samego siebie poprzez analizę „aktu, przy pomocy którego
poznaje się przedmiot, a dopiero za pośrednictwem aktu sam intelekt”288. M. A. Krąpiec
teorię refleksyjnego poznania siebie streszcza następująco:
Byt poznający swoją naturę, przez swoje poznanie, będące działaniem, «ogarnia» siebie samego. Ponieważ w poznaniu dokonuje się zjednoczenie między podmiotem i przedmiotem poznanym, wobec tego byt poznający swoją naturę w fakcie swego poznania, w sposób poznawczy

naprowadzają przydawki: łacińska «voluntarium» i polska «świadome» […]. Człowiek bowiem nie tylko
działa świadomie, ale także ma świadomość tego, że działa, co więcej – tego, że działa świadomie […].
W ujęciu scholastycznym, gdy chodziło o człowieka jako osobę, to aspekt świadomościowy był z jednej
strony zawarty (poniekąd ukryty) w «racjonalności» (nawiązując do definicji: «homo est animal
rationale» – lub też: «persona est rationalis naturae individua substantia»), z drugiej zaś strony aspekt
świadomościowy zawierał się w woli (rozumianej jako «appetitus rationalis») i wyrażał się
w «voluntarium»” (K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 76-79).
285
Por. S. Th., I, q. 78, a. 4, ad 2; pojawiający się tu łaciński termin „apprehensio” (tudzież
„adprehensio”) domaga się zwięzłego komentarza: oznacza on, w zajmującym nas kontekście,
„spostrzeżenie dotyczące czegoś, pojęcie o czymś”; pochodzący zaś z tej samej rodziny wyrazów
imiesłów „apprehensibilis” wskazuje na coś „możliwego do pojęcia, zrozumiałego”, por. hasła
apprehensio oraz apprehensibilis [w:] Słownik łacińsko-polski, tom 1, dz. cyt., s. 231; A. Andrzejuk
określa pojęcia apprehensio, apprehensivum, apprehensum jako (kolejno): „ujęcie”, „to, czym dusza
ujmuje” i „to, co ujęte”, zob. A. Andrzejuk (opr.), Słownik terminów [w:] św. Tomasz z Akwinu, Suma
teologiczna, tom 35, Warszawa-Londyn 1998, s. 153.
286
Zob. M. A. Krąpiec, Psychologia racjonalna, Lublin 1996, str. 172.
287
Łac. reflecto oznacza dosłownie „odginać, odchylać, zwracać do tyłu; przechylać się (odchylać) do
tyłu; zawrócić” (hasło reflecto [w:] Słownik łacińsko-polski, tom 4, pod red. M. Plezi, Warszawa 1959, s.
486); J. Woroniecki opisuje to zjawisko następująco: „Nic tak nie świadczy o duchowym charakterze
naszego umysłu, jak ta zdolność do refleksji naczelnych jego funkcji – rozumu i woli. Zmysły nie są do
tego zdolne […]. Inaczej jest w sferze ducha: tak rozum, jak i wola mogą zająć się sobą i własną swą
działalnością; nie bezpośrednio, ale jedno za pomocą drugiego: ściśle związane z sobą w swej
działalności są one w stanie tą drogą zwrócić się, «reflectere», czyli niejako załamać się tak, iżby wrócić
do źródła swej działalności jako do swego przedmiotu. Rozum może myśleć o chceniu – i to nie tylko
spekulatywnie, jako o jakimś procesie psychologicznym, ale i praktycznie o chceniu tego lub owego
przedmiotu. Podobnie wola może chcieć myśleć, i to nie tylko w ogólności, ale o każdej poszczególnej
rzeczy; może ona skłonić rozum do myślenia o tym, co w danej chwili wzbudza nasze upodobanie i nawet
może w pewnych granicach wywrzeć wpływ na sam tok myślenia, na sąd rozumu, na jego decyzję
praktyczną. Tym się tłumaczy, że wola poprzez rozum może dotrzeć i do własnej swej działalności
i wpływając na sądy i decyzje rozumu, nakazać sobie takie lub inne wysiłki, że może regulować niejako
ich napięcie i trwanie, dostosowując do okoliczności, w jakich wypada działalność rozwinąć” (Nawyk czy
sprawność [w:] Tegoż, Wychowanie człowieka, Kraków 1961, s. 54-55 [wraz z przypisem]); nadmieńmy
jeszcze w tym miejscu, że to refleksyjne współdziałanie rozumu i woli stanowi podstawę dla świadomego
kształtowania przez człowieka swoich (dodatnich moralnie, czyli cnotliwych) dyspozycji (sprawności),
które z kolei uznaje się za osnowę klasycznej koncepcji pedagogicznej – o czym dalej.
288
Por. S. Th., I, q. 87, a. 3 (wraz z Wyjaśnieniami trudności) [w:] Traktat o człowieku, dz. cyt.
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łączy się ze sobą samym, a przez to samo przenika poznawczo siebie samego, ogarniając myślą
– swoją naturę. Dokonuje się więc pewien «kołowy» nawrót nad sobą samym289.

Efektem procesu refleksyjnego poznania siebie jest oczywiście, jak w przypadku każdego ludzkiego procesu poznawczego, zrodzenie pojęcia, w tym wypadku: pojęcia samego siebie, które charakteryzuje się dość znacznym stopniem ogólności i nieprzekazywalnością290. Należy jeszcze nadmienić, iż poza poznaniem partykularnym (osobistym) natury duszy ludzkiej, poznanie (auto)refleksyjne umożliwia człowiekowi również osiągnięcie jej poznania bardziej ogólnego, które wsparte odpowiednią metodą
badawczą, służy budowie całej psychologii racjonalnej291.
Przejdźmy do analizy dynamiki nieświadomości afektywnej u świętego Tomasza. Rezultatem naturalnej i wzajemnej zależności zmysłów wewnętrznych i uczuciowości jest
wykształcenie się w człowieku dwóch rodzajów „skłonności” względem poznawanego
zmysłowo obiektu: pragnienia przyjemności lub pożądliwości (związanych z emocjonalną i pozbawioną moralnych konotacji dobrocią/złośliwością tudzież przyjemnością/przykrością tego przedmiotu, określanego jako dobro przyjemne) oraz pragnienia
przydatności lub gniewliwości (tym razem odpowiadających przydatności/szkodliwości
tego dobra trudnego dla podmiotu poznania i doznania). Przypomnimy w tym miejscu
jeszcze, że omawiany poziom zmysłowo-uczuciowy jest równie naturalnie przenikany
w aspekcie poznawczym i pożądawczym przez intelekt i wolę, które w tym obiekcie
interakcji ujmują ponadto jego znaczenie niematerialne (umysłowe, duchowe) i stosownie do niego orientują swoje „wytyczne” dla człowieka. Dopiero na tej podstawie człowiek dokonuje wyboru i podejmuje działanie, które można potem zasłużenie określić
mianem aktu ludzkiego292. W tym układzie zawiera się również dyskutowane zwłaszcza
w XX wieku zjawisko represji, które, najogólniej mówiąc, powstaje wówczas, gdy „jeden i ten sam przedmiot budzi jednocześnie dwa przeciwstawne uczucia”293, co pierwotnie wywołuje konflikt emocjonalny, a właściwie: zmysłowo-emocjonalny, zważywszy na fakt chronologicznej (genetycznej) zależności tak zwanych uczuć zmysłowych
od danych zmysłowych (zmysłów wewnętrznych). Mając na uwadze psychologicznoracjonalną analizę nieświadomości poznawczej, skonstatujmy teraz, że ten konflikt rozgrywa się najpierw właśnie na poziomie nieświadomym, na którym dokonuje się równoczesne współdziałanie zmysłów wewnętrznych (głównie: zmysłu wspólnego) z uczuciowością. Skoro zaś „w człowieku istnieją trzy władze pragnieniowe: dwa pragnienia
zmysłowe (pragnienie przyjemności i pragnienie przydatności) oraz – ponad nimi –
pragnienie intelektualne, czyli wola, są zatem dwie możliwe drogi powstawania konflik289

Psychologia racjonalna, dz. cyt., s. 201.
Zob. Tamże, s. 201-208.
291
Zob. A. Terruwe, C. Baars, Integracja psychiczna…, dz. cyt., s. 27.
292
Zob. np. KKK, nr 1749 i 1755-1761; T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2009, str. 74-75; Z. Perz,
Actus humanus. Teologiczne aspekty działania moralnego, Warszawa 1999, s. 8.
293
Zob. A. Terruwe, C. Baars, Integracja psychiczna…, dz. cyt., str. 53; dalej autorzy stwierdzają: „Aby
można było mówić o konflikcie, konieczne jest, by jeden i ten sam przedmiot budził dwa lub więcej
pragnień. Każde pragnienie reaguje wówczas na przedmiot w innym aspekcie. Przedmiot może być
przyjemny dla jednego pragnienia i jednocześnie szkodliwy dla innego. Powstaje zatem skłonność ku
niemu, a zarazem skłonność przeciwna”.
290
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tów: między pragnieniami zmysłowymi a wolą lub między samymi pragnieniami zmysłowymi”294. Proces tłumienia pierwszego typu (pionowego wpływu władz racjonalnych
na niższe władze zmysłowo-uczuciowe), jako taki, jest całkowicie naturalny i nie świadczy bynajmniej o jakiejkolwiek patologii psychiki ludzkiej, lecz o jej wyjątkowości. Wyjątkowość tę powoduje, z jednej strony, sam fakt generowania przez rozumną naturę
człowieka (duszę) władz duchowych, które sui sibi są zdolne odczytać (wyabstrahować)
duchową istotę rzeczywistości z postaci zmysłowo-emocjonalnej, z drugiej natomiast
specyficzna właściwość ludzkiego wewnętrznego zmysłu osądu, która to władza „z powodu wpływu intelektu zdolna jest wydać konkretny sąd użyteczności lub szkodliwości
przedmiotów, przy czym ich użyteczność dla osiągnięcia konkretnych dóbr zmysłowych
nie jest wcale jedynym kryterium”295. Na tej podstawie można wręcz wydać orzeczenie
o moralnej godziwości, albo wręcz powinności, stosowania przez osobę ludzką zdolności
do sublimującej represji wrażeń emocjonalnych296. Z kolei drugi z podanych rodzajów
represji (poziomy konflikt między pragnieniami zmysłowymi), z psychologicznego punktu widzenia stanowi już zdarzenie rozpatrywane jako patologiczne, przypominające
stwierdzenia S. Freuda odnośnie do kulturowego (superego) podłoża nerwic297. Sednem
takiej sytuacji jest swoiste „rozkalibrowanie” naturalnego życia wewnętrznego: „pragnienie zmysłowe wyrywa się spod naturalnej kontroli intelektu, jego działanie nie zachowuje ograniczeń rozumu, ale wykracza poza nie”298. W tym przypadku zaczyna rozgrywać się swoista opresyjna dialektyka – konkretnie: „walka” o motywacyjny prymat –
pomiędzy uczuciami przyjemności i przydatności, z których jedno tłumi drugie:
uczucie tłumiące zostaje wklinowane między uczucie tłumione a rozum. Uczucie tłumione pozostaje zatem poza strefą kontroli rozumu i woli. […] rozum i wola nie są w stanie wpłynąć na
stłumione uczucie i żadne intelektualne rozważania nie zapobiegną skutkom jego oddziaływania na życie emocjonalne.299

W konsekwencji, po pierwsze, człowiek nie działa prawdziwie ludzko; po wtóre, znajduje się w stanie emocjonalnego napięcia, wywołanego przez uczucie tłumione (represjonowane) i przez nie także podtrzymywane z powodu ciągłego braku gratyfikacji
294

Zob. Tamże, s. 54.
Tamże, s. 55.
296
Por. Tamże, s. 55-57 wraz występującą tam konstatacją o jawnym znaczeniu klinicznym a ukrytym
znaczeniu moralnym: „Pragnienia zmysłowe są z natury poddane rozumowi, jest więc całkiem naturalne, że
stosują się do jego wskazań. Gdy zmysłowe pragnienie jakiegoś przedmiotu i postawa wobec tego przedmiotu
są sprzeczne, niezaspokojenie pragnienia, czyli odrzucenie go przez wolę, jest również naturalnym
wypełnieniem pragnienia, takim samym, jakim byłoby osiągnięcie przedmiotu, sytuacja ta nie może zatem
prowadzić do stanu anormalnego. Wynika stąd, że represja jest niemożliwa przy prawidłowym kierownictwie
rozumu i woli, nie ma też wtedy mowy o powstaniu nerwicy”; zob. także A. Terruwe, C. Baars, Integracja
emocjonalna. Jak uwierzyć, że jesteś kochany i potrafisz kochać, Poznań 2012, str. 200: „Aby wyjaśnić różnicę
między tłumieniem a powściągliwością w odniesieniu do miłości, musimy przypomnieć, że każde uczucie
kieruje się ku przedmiotowi i równocześnie poddane jest kierownictwu rozumu”.
297
Por. C. S. Hall, G. Lindzey, J. B. Campbell, Teorie osobowości, Warszawa 2013, s. 66-67, gdzie
autorzy omawiają Freudowską koncepcję lęku (zwłaszcza neurotycznego i moralnego), oraz A. Terruwe,
C. Baars, Integracja psychiczna…, dz. cyt., s. 55-57 (z przyp.), gdzie autorzy wzmiankują
o wpływie odpowiedniego wychowania dzieci na ich przyszłe (dorosłe) zdrowie psychiczne.
298
Tamże, s. 56.
299
Tamże, s. 60.
295
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(zmysłowej bądź umysłowej)300. Po trzecie zaś, osoba ta niekoniecznie jest świadoma
rozgrywającego się w niej dramatu, jakkolwiek doświadcza go pośrednio – jako że
uczucie tłumione pozostaje aktywne, szukając drogi ujścia, rozładowującej zaistniałe
napięcie – w postaci odnotowywanego wewnętrznego napięcia i w postaci wspomnianej
w ostatnim przypisie konwersji somatycznej. Wypada jednak zauważyć, że
uświadomienie sobie obecności takiego pobudzenia w życiu emocjonalnym jest skutkiem obserwacji zachodzących zmian. Dobrowolność natomiast oznacza kontrolę pobudzenia emocjonalnego przez wolę. Są to dwie całkowicie odrębne sprawy, które należy wyraźnie rozróżniać.
Obecność pobudzenia emocjonalnego może być bardziej lub mniej świadoma, nawet jeśli nie
jest dobrowolna. Świadomość lub brak świadomości pobudzenia zależy od intensywności represji301.

Wydaje się, że uczucie tłumione całkowicie znika ze świadomości, gdy uczucie tłumiące – poza nim – oddziałuje także na zmysły, swoiście „wzbraniając” im odtwarzania
danego obiektu302.
Dokonawszy pobieżnej charakterystyki życia psychicznego według Tomasza z Akwinu,
przenieśmy uwagę na teorię osobowości Luigiego Rulli. Spotencjalizowanie bytu ludzkiego w jego myśli303 przekłada się na ukształtowanie jego struktur świadomościowych,
w tym zwłaszcza nieświadomości304 (której uzasadnieniem jest zjawisko represji305).
300

Por. Tamże, s. 59: „uczucie stłumione, «żywcem pogrzebane», istnieje dalej w stanie permanentnego
napięcia. Nadal oddziałuje, kierując się ku nieosiągalnemu przedmiotowi. Szuka jednocześnie jakiejś
drogi ucieczki i uwolnienia się od napięcia. […] działanie stłumionego uczucia zostaje całkowicie
usunięte spod kontroli rozumu i woli. Klinicznym dowodem tego jest ujawnianie się stłumionego uczucia
pod postacią tak zwanej konwersji somatycznej, na przykład paraliżu psychogennego. Wykluczone jest, by
wola miała na to jakikolwiek wpływ”; dla lepszego zapoznania się z funkcjonowanie uczucia tłumionego,
zob. Tamże, s. 78-85.
301
Tamże, s. 60-61
302
W celu lepszego poznania mechanizmu działania uczucia tłumiącego, zob. Tamże, s. 70-78;
por. w tym kontekście następującą wzmiankę Jacka Woronieckiego, jaką czyni w swojej monografii
poświęconej zagadnieniu wychowania katolickiego: „Użytek, jaki robimy z naszych zmysłów, czy to
zewnętrznych, czy też wewnętrznych, wchodzi wprawdzie w zakres życia moralnego, a nawet za
wychowanie niektórych z nich, jak np. pamięci lub wyobraźni, człowiek może być do pewnego stopnia
odpowiedzialny. A jednak samo ich funkcjonowanie, lepsze lub gorsze, nie należy do zakresu naszej woli
i dlatego jest ono przedmiotem nie etyki, ale psychologii względnie nawet fizjologii” (zob. Katolicka
etyka wychowawcza, tom I, Lublin 2013, s. 206).
303
Rozumiane przezeń w szerokim sensie jako „any source of psychic force inherent in the human subject, from which energy flows continuously to his psychic life” (zob. L. M. Rulla, Anthropology of the
Christian Vocation, vol. I, Interdisciplinary Bases, Rome 1986, s. 121).
304
Rulla mówi o tym wprost, zaznaczając, że nie interesują go rozważania typowo filozoficzne czy wręcz
metafizyczne, i że ogranicza się do przyjęcia szczegółowo rozpatrywanego przez świętego Tomasza
z Akwinu substancjalnego zjednoczenia duszy i ciała oraz zjawiska ruchu metafizycznego (por. Tamże,
str. 117-118). W tym kontekście warto również odwołać się do K. Wojtyły (na którego, zresztą, powołuje
się wielokrotnie sam Rulla), który włącza zagadnienie nieświadomości do swego personalizmu ściśle
filozoficznego, stwierdzając między innymi, że „o nieświadomości jako elemencie strukturalnym człowieka możemy sensownie mówić tylko o tyle, o ile przyjmujemy potencjalność człowieka, oraz kiedy rozpatrujemy stosunek pomiędzy tą potencjalnością a świadomością. Bez tego nieświadomość nie zdaje się
oznaczać czegoś, co wchodzi w realną strukturę podmiotu ludzkiego. Jest tylko prostą negacją świadomości” (Osoba i czyn [w:] Tegoż, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2011, s. 138
[przyp. 33] i dalej: s. 138-143).
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Dla Rulli najistotniejszą sferą podświadomości wydaje się być tak zwana „nieświadomość afektywna”, która nade wszystko utrwala towarzyszące różnym wydarzeniom –
i niekoniecznie przekraczające próg świadomości – reakcje (doznania) uczuciowe, magazynuje je w strukturze określanej mianem „pamięci afektywnej”306 i na ich podłożu
prowadzi do zawiązania naznaczających człowieka określonych postaw (tendencji)
emocjonalnych, kognitywnych i behawioralnych. Wychodząc z tego założenia, Rulla
mówi o kolejnej, także wynikającej z faktu posiadania przez osobę ludzką natury spotencjalizowanej, obserwowalnej prawidłowości psychicznej, jaką jest pożądanie (ang.
desire); stanowi ono – tym razem już nie tyle strukturalne (jak nieświadomość), co
funkcjonalne (w psychologii racjonalnej powiedzielibyśmy: teleologiczne, celowościowe)
– podłoże dla całego złożonego systemu motywacyjnego307. Zjawisko to jest ambiwalentne: do konstytucji ludzkiego organizmu psychicznego bowiem należy zarówno przyrodzone zaktywizowanie, wyprowadzające człowieka na zewnątrz – ku rzeczywistości ekstrapsychicznej – jak również jednoczesne dokonywanie jej oceny pod kątem jej znaczenia
dla podmiotu308. W ten sposób dochodzi do pojęcia motywacji, które odwołuje się do
relacji między człowiekiem a otaczającą go rzeczywistością, naznaczoną przedmiotami
jego pożądania, które podmiot ludzki traktuje albo intencjonalnie (bądź jako „ważne dla
mnie”, bądź też jako „ważne same w sobie”), albo też pozaintencjonalnie309. Na bazie
tych układów odniesienia powstają trzy poziomy życia psychicznego: fizjologiczny, psychospołeczny oraz racjonalno-duchowy310, odpowiadające w swej istocie tradycyjnemu
trójmianowi ontologicznemu (życiu wegetatywnemu, zmysłowo-uczuciowemu oraz umysłowemu). Powiązanie tej ścisłej korelacji trzech wymiarów egzystencji człowieka z jego
zwrotem ku rzeczywistości jako przedmiotowi jego fundamentalnego pożądania, wyznacza osobie ludzkiej dwojaką drogę aktualizacji swej decyzyjności: w wyniku emocjonalnej (na poziomie życia fizjologicznego lub psychospołecznego) bądź racjonalnej (na poziomie życia duchowo-racjonalnego) oceny rzeczywistości311. Kiedy Rulla mówi
305

Zob. Anthropology…, dz. cyt., s. 483 (Glossary, hasło repression): „a psychoanalytic term which means the
process by which psychic material which is for some reason unacceptable is kept out of the awareness of the
individual. […] The repressed material remains however, in activity within the psychic world of the individual
and gives life to a series of other defensive processes which have the same goal of repression”.
Rulla, opozycji do Freuda, stwierdza, po pierwsze, że nieświadomość wraz z procesem represji nie stanowią
jeszcze, same z siebie, o zaburzeniu zdrowia psychicznego człowieka; po drugie zaś, sprowadzone do
nieświadomości popędy mogą, owszem, przejawiać się na zewnątrz w formie patologicznej.
306
Zob. K. Trojan, Potrzeby psychiczne i wartości oraz ich implikacje w życiu religijnym, Kraków 1999,
s. 60-61. Zasoby pamięci afektywnej, w ogólności, sytuują się na linii przyciągania lub odpychania, którym odpowiadają z kolei odnośne – również: świadome bądź nieświadome – uczucia przyjemności lub
przykrości, stymulujące nadto bieżące relacje człowieka z rzeczywistością.
307
Por. Anthropology…, dz. cyt., s. 121-125.
308
Por. Tamże, s. 122-123.
309
Por. Tamże, s. 124-125.
310
Por. Tamże, s. 125-127; por. A. Cencini, A. Manenti, Psychologia a formacja, Kraków 2002, s. 19-37;
K. Trojan, Potrzeby psychiczne…, dz. cyt., s. 47-52.
311
Zob. L. M. Rulla, Anthropology…, dz. cyt., s. 127-132; zob. także K. Trojan, Potrzeby psychicz-ne…,
dz. cyt., s. 53-65; zob. także A. Cencini, A. Manenti, Psychologia a formacja, dz. cyt., s. 53-66, gdzie
autorzy przedstawiają oba sposoby oceny rzeczywistości w formie procesu:
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Ideał osobowy
Ideał instytucjonalny

Koncepcja roli
Wymóg roli

Ja jawne
Ja aktualne (realne)

OSOBOWO
ŚĆ

Ja idealne

o pierwszeństwie uczuć w kontakcie z rzeczywistością wraz z ich dwojakim komponentem (statycznym i ewaluacyjnym oraz dynamicznym i reaktywnym) oraz o następującej
po nich intelektualnej refleksji, która ogarnia zarówno przedmiot zewnętrzny wobec
człowieka, jak też jego własną wstępną reakcję, a także o przyporządkowaniu oceny
emocjonalnej do dziedziny dóbr bardziej subiektywnych (ważnych dla podmiotu) i oceny refleksyjnej do dóbr bardziej obiektywnych (ważnych in se) – pod kątem treści nie
wychodzi poza ramy psychologii racjonalnej (nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu); stosuje tymczasem jedynie inną aparaturę pojęciową. Z punktu widzenia
psychologii racjonalnej, Rulla ma w tym miejscu na myśli po prostu dobra inteligibilne
i transcendentne, abstrahowane spośród dóbr materialnych (dokładniej zaś: spośród poznawczej treści zmysłowej), które dalej – nie bez powołania się na spuściznę filozoficzną Tomasza z Akwinu312 – kategoryzuje jako potrzeby i wartości. Pierwsze, jako podpadające pod emocjonalną ocenę rzeczywistości, stanowią dobra ważne subiektywnie;
drugie zaś, ujmowane na drodze oceny racjonalnej, pozwalają podmiotowi dotrzeć do
dóbr o znaczeniu obiektywnym, których osiągnięcie wiąże się dla niego z przekroczeniem samego siebie313.
Nadto, L. Rulla wyróżnia w człowieku dwojaką osobowościową strukturę: „ja aktualne” (względnie „realne”) oraz „ja idealne”314. Relację między tymi strukturami nośnymi
ludzkiej osobowości przedstawiają uczniowie Rulli na powielanym przez siebie schemacie, który zamieszczam poniżej315:

Ja ukryte

Przedświadomość
Nieświadomość

Ja społeczne
a) dążenie emocjonalne: spostrzeganie → pamięć afektywna → wyobrażenia odnoszące się do przyszłości → ocena intuicyjna → emocje (→ działanie impulsywne)
b) dążenie racjonalne: osąd refleksyjny, który osądza poprzedni proces dążenia emocjonalnego → emocja
typowo ludzka (→ działanie rozmyślne)
312
Zob. S. Th., I, q. 5, art. 6, ad 2 [w:] Traktat o Bogu, dz. cyt.
313
Zob. L. M. Rulla, Anthropology…, dz. cyt., s. 132-134; zob. także hasła „natural and self-transcendent
values”, „need” oraz „value” w zamieszczonym u Rulli Słowniku (Tamże, s. 480 i 486).
314
Tamże, s. 167.
315
Por. (wraz z omówieniem poszczególnych podstruktur) A. Cencini, A. Manenti, Psychologia
i formacja, dz. cyt., s. 127; K. Trojan, Potrzeby psychiczne…, dz. cyt., s. 114-118; B. J. Soiński, Psychologiczne uwarunkowania podejmowania decyzji…., dz. cyt., s. 167-168.
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Osobowość człowieka – w ujęciu L. Rulli – jest uporządkowana teleologicznie i dlatego
dialektycznie316: na mocy podstawowego teo-antropologicznego faktu przyporządkowania osobie ludzkiej celu ostatecznego staje się ona „bytem-w-możności” (mówiąc
klasycznie) tudzież „bytem otwartym na autotranscendencję” (używając języka Rullowskiego), charakteryzującym się znamionami „procesowości” (ens in statu fieri), określanej przez włoskiego jezuitę mianem „dialektyki podstawowej”; natomiast
„konsekwencją tej dialektyki jest fakt, że jeśli osoba spełnia dążenie do autotranscendencji
i próbuje realizować wartości przekraczające siebie, wówczas istnieje pewna część «ja», która
«jest przekraczana» i pewna część, która «przekracza» i dzięki temu obie części «ja» są w relacji dialektycznej. Te części «ja» Rulla nazywa «ja transcendujące» [ja idealne] i «ja transcendowane» [ja aktualne]”317.

„Ja idealne” „rozbija się” znowuż na pomniejsze struktury, odpowiadające bądź to
„ideałom osobistym przyjmowanym przez osobę” (ideał osobowy), bądź to ideałom
przyjmowanym przez człowieka od instytucji, z którą związał swoje życie (ideał instytucjonalny), które z kolei są ujmowane albo od strony tej instytucji (wymóg roli), albo od
stronny jej członka (koncepcja roli); „ja aktualne” zaś dotyczy zarówno (1) świadomego
obrazu samego siebie („ja jawne”), jak też (2) częściowo obecnych w przedświadomości
lub całkowicie nieuświadamianych cech własnej osobowości („ja ukryte”: przedświadome lub nieświadome) oraz (3) poglądu na własny obraz posiadany u innych ludzi („ja
społeczne lub relacyjne”)318. Idąc dalej, stwierdzamy, że „dialektyka podstawowa między
«ja transcendującym» i «ja transcendowanym» wyraża się w dialektyce specyficznej między postawami wyrażającymi potrzeby oraz postawami wyrażającymi wartości”319.
Jak widać, w definiowaniu osobowości L. Rulli bardzo zależy na równoważeniu elementów strukturalnych (statycznych) i dynamicznych320.
Intrapsychiczne wychowanie osoby ludzkiej
W trzeciej części artykułu przyjrzymy się temu, jak koncepcje osobowościowe zajmujących mnie myślicieli przekładają się na konkretne koncepcje pedagogiczne. Ponieważ
zaś Tomasz z Akwinu i Luigi Rulla są proweniencji chrześcijańskiej, refleksje te zaczniemy od pobieżnego przypomnienia aktualnego nauczania Magisterium Kościoła nt.
wychowania człowieka. Sobór Watykański II, w Deklaracji o wychowaniu człowieka
przywołuje prawdę o naturalnej celowości człowieka, stwierdzając, iż „prawdziwe wychowanie dąży do kształtowania osoby ludzkiej, mając na uwadze jej cel ostateczny
i jednocześnie dobro społeczeństw, których członkiem jest człowiek i w których obo-

316

Por. L. M. Rulla, Anthropology…, dz. cyt., s. 170.
Zob. K. Trojan, Potrzeby psychiczne…, dz. cyt., s. 112.
318
Zob. Tamże, s. 116-117.
319
Zob. Tamże, s. 118.
320
Zob. Anthropology…, dz. cyt., s. 481-482 (Glossary, hasło personality): „In this book, by perso-nality
we mean the structural components of an individual which are manifest in dynamic processes which explain the behavior of the individual in his/her life in relations to the environment in which he/she lives. It
is therefore a dynamic conception of personality proposed here”.
317
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wiązkach będzie on uczestniczył, gdy dorośnie”321. W następnym numerze tego dokumentu jednak sobór klarownie rozszerza zarysowaną tu perspektywę pedagogiczną, dołączając do niej także chrześcijańską celowość nadprzyrodzoną: „Wychowanie to [chrześcijańskie] zmierza nie tylko do pełnego rozwoju osoby ludzkiej, już opisanego, lecz przede
wszystkim stara się o to, aby ochrzczeni poprzez stopniowe wprowadzanie w misterium
zbawienia z każdym dniem byli bardziej świadomi otrzymanego daru wiary”322. To uzupełnienie merytoryczne odpowiada implicite rzeczywistej przemianie, jakiej w osobie
ludzkiej dokonuje sakrament chrztu, tak że – zachowując niezbędne proporcje – możemy
w tym miejscu mówić już o dwóch fundamentalnych wyjściowych tezach antropologicznych każdego chrześcijańskiego systemu pedagogicznego: przyjmujemy mianowicie, że
człowiek jest osobą, oraz zakładamy, że ten człowiek-osoba jest ochrzczony. Z tych
dwóch przesłanek bazowych wyrastają dwa nadrzędne i komplementarne cele wychowania, ujawniające się na podstawie analizy występujących w cytowanym tekście soborowym czterech pojęć: (1) „osoba ludzka”, (2) „cel ostateczny” i (3) „dobro społeczeństwa”
– składające się razem na „pełen rozwój osoby ludzkiej”, czyli cel pierwszy, oraz na (4)
„misterium zbawienia” – inicjacja weń stanowi z kolei cel drugi323.
Zdaniem świętego Tomasza, pełen rozwój osoby ludzkiej dokonuje się w oparciu o rzeczywistość tzw. dyspozycji (sprawności). Pojęcie dyspozycji, jako wewnętrznej zasady
czynu ludzkiego, sytuuje się na omówionym wyżej realistycznym założeniu teleologizmu strukturalnego o ścisłym i wzajemnym przyporządkowaniu odnotowywanego
w każdym bycie trójmianu: natury, celu i działania; w tym układzie miejsce dyspozycji
znajduje się niejako na linii przecięcia tych wzajemności. Ukrytym zaś założeniem patronującym tej antropologiczno-metafizycznej konfiguracji jest omawiany już parokrotnie spotencjalizowany charakter bytu ludzkiego. Na najgłębszym poziomie potencjalność ta dotyczy samego bytu w postaci elementarnego powołania do rozwoju, przenikającego cały świat stworzony: istoty pozostającej wobec istnienia w relacji podporządkowanej i możnościowej324; konkretniej zaś – w wymiarze typowo ludzkim – metafi321

DWC, nr 1; zaraz potem jest mowa o pomniejszych i pomocniczych celach i przedmiotach wychowania (kolejność dokumentu): rozwijanie wrodzonych zalet fizycznych, moralnych i intelektualnych, stopniowe nabywanie coraz większego poczucia odpowiedzialności za właściwe kształtowanie własnego
życia, dążenie do prawdziwej wolności, wychowanie seksualne, wykształcenie oraz formacja sumienia
moralnego.
322
DWC, nr 2; wydaje się, że „dar wiary” należy tu rozumieć w duchu świętego Pawła, np. według odczytania S. Th. Pinckaersa: „Wiara jest dla św. Pawła cnotą czynną, działającą, praktyczną. […] wiara
w Chrystusa oddziałuje na całą osobowość chrześcijanina, poczynając od jego najtajniejszej głębi aż po
zewnętrzne działania i napotykane przy tym konkretne problemy” (Źródła moralności chrześcijańskiej,
dz. cyt., s. 125).
323
Przypomnę, że w swoich poszukiwaniach skupiłem się wyłącznie na aspekcie indywidualnym procesu
wychowania, pominąłem zaś to wszystko, co odnosi się do życia społecznego.
324
„Jest ona [potencjalność] najogólniejszą własnością świata takiego, jaki znamy, następstwem jego
charakteru stworzenia, nie posiadającego źródła bytu w sobie, stąd składającego się z pewnej aktualnie
posiadanej natury, która ukrywa w sobie niezmierzone możności przekształcania się i rozwoju w różnych
kierunkach” (J. Woroniecki, Rozwój osobistości człowieka [w:] Tegoż, Wychowanie człowieka, Kraków
1961, s. 62); zob. też M. Gogacz, Elementarz metafizyki, Warszawa 2008, s. 67-71.
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zyczne spotencjalizowanie człowieka przenika wzmiankowane dwie podstawowe funkcje życia wewnętrznego: poznanie i chcenie325. Tak pojęta dyspozycja stanowi pewne
trwałe przysposobienie władzy psychicznej, będącej jej podmiotem, do wykonywania
czynów zgodnych z naturą bytu326. Mówiąc o władzach psychicznych, mamy tu na myśli najpierw duchowe władze człowieka, będące faktyczną przyczyną sprawczą czynów;
dyspozycja więc, jako taka, zapodmiotowana jest we władzy duchowej (intelekcie
i woli), która z kolei zapodmiotowana jest w istocie duszy ludzkiej327; a zatem podmiotem dyspozycji jest zarówno władza duchowa328, jak i dusza ludzka329. Obie zaś, władza
duchowa i dyspozycja, są na mocy natury przyporządkowane do celu: prawdy i dobra;
ich zróżnicowanie jednak, a tym samym konieczność usprawnienia, wynika z wielości
i złożoności działania władz człowieka, które, jakkolwiek mają wyznaczony jeden cel
ostateczny, to jednak osiągają go za pośrednictwem wielu różnych przedmiotów oddziaływania330. Stąd też władza duchowa – działając za pośrednictwem niższej sfery poznawczej (zmysłowej) i pożądawczej (uczuciowej) i włączając ją w sferę działania rozumnego – zapodmiotawia dyspozycje także w tych niższych władzach331. W rezultacie
dyspozycje zyskują szansę doskonalenia nie tylko władz duchowych, ale również zmysłowych i uczuciowych, co wprost przekłada się na doskonalenie (dojrzewanie) całego
człowieka; w ten sposób bowiem sprawności stają się cnotami. Na wychowaniu do nich
polega właśnie klasyczna pedagogika. Cnota zatem, jak każda sprawność, począwszy
od swego zawiązania się, jest poddawana rozwojowi. Święty Tomasz z Akwinu pochodzenie cnót (sprawności dobrych moralnie) ujmuje w trzech aspektach332. (1) Po pierwsze, chcąc należycie rozważyć ich genezę, należy zadać pytanie o ich naturalność (przyrodzoność). Ze względu więc na stwierdzaną wrodzoną zdolność natury ludzkiej do
wytwarzania cnót, są one już zapoczątkowane – niczym „zarodki” (łac. seminalia) –
w istocie człowieka: forma bowiem (dusza), jako odpowiadająca za naturę gatunkową
człowieka, podaje intelektowi do poznania pewne podstawowe zasady myślenia i działania, woli tymczasem przypisuje wrodzone pożądanie dobra poznawalnego przez rozum; materia zaś (ciało) jako odpowiadająca za naturę jednostkową człowieka333, przygotowuje cnotom lepsze lub gorsze przysposobienie (zmysłowo-uczuciowe podłoże) do
wzrostu. (2) Drugim aspektem pochodzenia cnót jest urzeczywistnianie tych już rze-

325

Zob. J. Woroniecki, Rozwój osobistości człowieka [w:] Tegoż, Wychowanie człowieka, dz. cyt., s. 63.
Zob. S. Th., I-II, q. 49, a. 3.
327
Por. Tamże.
328
Por. Tamże, q. 50, aa. 4-5: dyspozycja we władzy intelektu (biernego, możnościowego) polega na jego
usposobieniu do poznania (tj. przyjęciu przezeń niematerialnej, intelektualnej podobizny przedmiotu
poznawanego) i rozważania w sobie przedmiotu poznawanego, natomiast dyspozycja we władzy woli
stanowi o usposobieniu jej skłonności ku określonemu dobru rozumnemu.
329
Por. Tamże, q. 50, a. 2.
330
Por. Tamże, q. 49, a. 4.
331
Por. Tamże, q. 50, a. 3.
332
Por. S. Th., I-II, q. 63, a. 1.
333
Zob. J. Woroniecki, Rozwój osobistości człowieka [w:] Tegoż, Wychowanie człowieka, dz. cyt., s. 66 i
68; por. S. Swieżawski, Wstęp do kwestii 76 [w:] Traktat o człowieku, dz. cyt., s. 73.
326

88

KS. BŁAŻEJ WĘGRZYN

PIOTR KODYM

czywiście podjętych przez podmiot334. Zależy ono od dwóch czynników: tworzywa,
czyli przedmiotu oddziaływania cnót, oraz okoliczności, towarzyszących aktom poznawczym i pożądawczym podmiotu moralnego; polega zaś na powtarzaniu decyzji
o podejmowaniu czynności (aktów zewnętrznych), o które zahacza się wewnętrzny
wzrost moralny człowieka335. O autentycznym wpływie przyzwyczajenia do wykonywania (powtarzania) określonych czynów na powstawanie cnoty decyduje sposób poznania osiąganego w niej dobra: o ile jest to poznanie rozumowe (orientujące człowieka
na dobro przyrodzone), cnota faktycznie ulega zawiązaniu lub jakościowemu pomnożeniu336. (3) Trzecie natomiast źródło pochodzenia cnót, w odróżnieniu od poprzednich,
jest całkowicie zewnętrzne337. Dotyczy ono jedynie cnót teologalnych (boskich), które
są „wlewane” duszy ludzkiej przez Boga ze względu na jej cel nadprzyrodzony, niemożliwy do poznania i osiągnięcia wyłącznie naturalnymi siłami umysłu (intelektu
i woli)338. Niemniej praca nad nimi nie omija bynajmniej wolności człowieka, powołanego do przysposobienia się do szczęścia wiecznego dzięki wsparciu Ducha Świętego339. Ostatecznie, problem pochodzenia cnót możemy przyporządkować do kwestii
celowości życia człowieka i w efekcie przedstawić je na następującym schemacie
(opracowanie własne)340:

Dokonawszy tego pobieżnego aretologicznego przeglądu, możemy wreszcie zwrócić
uwagę ku zjawisku wychowania. W swojej pełni wydaje się ono polegać na działaniu
Boga, które sprawczo i przenikliwie wtóruje działaniu człowieka. Duch Święty, dar
(łaska) niestworzony, zstępuje na człowieka ochrzczonego341, tworząc w nim dar (łaskę)
stworzony i kompatybilny z naturą ludzką; ich związek – według ujmowanych intelektualnie, a czasem także egzystencjalnie skutków oddziaływania – można następnie pod334

Por. S. Th., I-II, q. 63, a. 1.
Zob. Tamże, q. 52, a. 1.
336
Zob. S. Th., I-II, q. 63, a. 2.
337
Por. Tamże, a. 1.
338
Por. Tamże, a. 3.
339
Zob. Tamże, q. 55, a. 2, ad 3 [w:] Traktat o cnotach, Kęty 2006.
340
Por. Tamże, q. 64, a. 3.
341
„[…] sam chrzest jest jedynie zaczątkiem, jako że całą swoją istotą zmierza do osiągnięcia pełnego
życia w Chrystusie. Chrzest więc prowadzi do pełnego wyznania wiary, do pełnego wcielenia w zgodny
z wolą Chrystusa plan zbawienia, do pełnego wreszcie włączenia we wspólnotę eucharystyczną” (Sobór
Watykański II, Dekret o ekumenizmie „Unitatis redintegratio”, 21 XI 1964, nr 22; por. Tenże,
Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum concilium”, 04 XII 1963, nr 59-61).
335
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dać wielorakim analizom342. Łaska Ducha Świętego, o charakterze dyspozycji, niejako
„podłącza się” pod system naturalnych sprawności intelektualnych i moralnych: jako
element nowy, a zarazem bynajmniej nie równoważny tym dotychczasowym, lecz zasadniczo stanowiący ich podłoże; używając języka metafizycznego, powiedzielibyśmy,
że między łaską a cnotami naturalnymi zachodzi zjawisko ruchu – pierwsza pozostaje
do ostatnich w stosunku aktu do możności (podmiotu urzeczywistniającego i podmiotu
urzeczywistnianego). I tak, cnoty Boskie (teologalne: wiara, nadzieja i miłość) oddziałują najpierw na władze duchowe człowieka (intelekt i wolę), które przyjmują je i rodzą
odnośne wlane cnoty moralne, którym terminologicznie odpowiadają te same nazwy, co
cnotom moralnym nabytym naturalnie. Proces ten trafnie ujmuje S. Th. Pinckaers
w swoim opisie „specyficznie chrześcijańskiego organizmu moralnego”343, w którym
wiodącą rolę odgrywa najpierw teleologiczne przyporządkowanie natury człowieka do
błogosławieństwa nadprzyrodzonego; polega ono de facto na skutecznym oddziaływaniu Ducha Świętego (w charytologicznej postaci cnót teologalnych i darów) na ludzki
umysł – intelekt i wolę – poprzez które przenika ono w głąb całego życia wewnętrznego
osoby, stopniowo powodując przekształcenie cnót moralnych nabytych w ich wlane
odpowiedniki oraz wykształcenie nowych dyspozycji do „przyjmowania duchowych
natchnień i poruszeń, koniecznie potrzebnych do dokonywania dobrych dzieł”344. Patrząc od strony psychologiczno-racjonalnej, ten skomplikowany proces zakłada nieza342

W tym kontekście odsyłamy do syntetycznego ujęcia KKK, któremu wtórują nasze rozważania:
„Cnoty ludzkie, nabyte przez wychowanie, świadome czyny i wytrwale podejmowane wysiłki, są
oczyszczane i podnoszone przez łaskę Bożą. Z pomocą Bożą kształtują charakter i ułatwiają czynienie
dobra. Człowiek cnotliwy jest szczęśliwy praktykując cnoty” (nr 1810); „Najświętsza Trójca daje
ochrzczonemu «łaskę uświęcającą», łaskę «usprawiedliwienia», która: – uzdalnia go do wiary w Boga,
do pokładania w Nim nadziei i miłowania Go przez «cnoty teologalne»; – daje mu zdolność życia
i działania pod natchnieniem Ducha Świętego za pośrednictwem «Jego darów»; – daje mu możliwość
wzrastania w dobru przez «cnoty moralne». W ten sposób cały organizm życia nadprzyrodzonego
chrześcijanina zakorzenia się w chrzcie świętym” (nr 1266); „Cnoty teologalne wzmacniają, pobudzają
i wyróżniają swoiste działanie moralne chrześcijanina. Kształtują one i ożywiają wszystkie cnoty
moralne. Są wszczepione przez Boga w dusze wiernych, by uzdolnić ich do działania jako dzieci Boże i do
zasługiwania na życie wieczne. Stanowią one rękojmię obecności i działania Ducha Świętego we
władzach człowieka […]” (nr 1813).
343
Zob. Źródła moralności chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 177-178.
344
Tamże, str. 176. Te „duchowe natchnienia i poruszenia” stanowią, według Akwinaty, tak zwane „dary
Ducha Świętego” (por. S. Th., I-II, q. 68). Są one przyporządkowane do cnót moralnych, aczkolwiek
genetycznie odmienne zarówno od tych nabytych (ze względu na zewnętrzne i Boskie pochodzenie), jak
i od tych wlanych (prawdopodobnie ze względu na dane Pisma świętego, mówiące o nich jako
o „duchach”). Mimo że stanowią de facto pochodne tych ostatnich i są przez nie kierowane, jako że to
cnoty boskie odpowiadają za pierwotne zjednoczenie człowieka z Bogiem (por. Tamże, a. 4, ad 3), to
jednak jako takie są w ogóle wyższe od cnót jakiegokolwiek rodzaju, ponieważ przyporządkowują
psychikę człowieka bezpośrednio Duchowi Świętemu, nie zaś mierze rozumu, choćby nawet
uwznioślonego wiarą teologalną (por. Tamże, a. 8). Celem ich jest specjalne przysposobienie do uległości
w słuchaniu Bożych natchnień, czym dary wspierają w osiągnięciu nadprzyrodzonego błogosławieństwa
pracę ludzkiego organizmu aretologicznego (cnót wlanych i nabytych przekształconych we wlane). Co do
istoty, posiadają status sprawności – analogicznie do woli, przysposabianej (predysponowanej) do
posłuszeństwa wobec rozumu. W sposób typowy dla sprawności operatywnych dary Ducha Świętego
wiążą się z władzami pełniącymi dwie podstawowe funkcje ludzkiego życia wewnętrznego: poznania
i chcenia.
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burzone funkcjonowanie władz psychicznych, czyli przedstawioną wyżej dynamikę
świadomości: miarą jej wydaje się być stopień osiągniętej przez osobę świadomości
kognitywnej (autorefleksyjnej) przekładający się wprost na gotowość do uporządkowania własnej nieświadomości afektywnej (ewentualnego „odblokowania” represji poziomej w celu sprawnego funkcjonowania represji pionowej).
Przechodząc do koncepcji wychowawczej ojca Rulli, przypomnijmy najpierw, że dynamika opisanej nieco wyżej osobowości chrześcijanina w jego ujęciu opiera się na
dwóch zasadniczych i dialektycznych strukturach nośnych, „ja realnym” i „ja idealnym”, za pomocą których wyrażają się – odnotowywane przez człowieka na drodze
ewaluacji emocjonalno-racjonalnej345 – obiektywne i subiektywne potrzeby oraz wartości. W ten sposób, w miarę dorastania i dojrzewania, wyzwala się w osobie zdolność do
dobrowolnej, w pełni ludzkiej samozależności346. Odkrywana jest przez nią zarazem
ambiwalencja samych potrzeb i wartości: niektóre z nich, jako takie bądź ze względu na
relację człowieka do nich, odpowiadają, a inne stoją w opozycji do sedna powołania
chrześcijańskiego347. W efekcie dochodzi do poddania treści ja wartościującej ocenie
względem tego powołania i zaklasyfikowania ich do zbiorczych kategorii potrzeb
zbieżnych lub neutralnych albo potrzeb rozbieżnych wobec niego oraz wartości jako
takich naturalnych lub autotranscendentnych348. W tym momencie do naszego konglomeratu dynamicznych części składowych osobowości ludzkiej włącza się jeszcze jeden
element: postawa, będąca swoistym śladem (ang. residue) o charakterze imperatywnym
dla działania, pozostawionym w nieświadomej strukturze ludzkiej pamięci emocjonalnej (afektywnej) pod wpływem, świadomej bądź nie, oceny danego napotkanego przezeń w przeszłości wycinka rzeczywistości oraz realizowanych wówczas potrzeb lub
wartości349. Na opisanie postawy ojciec Rulla używa zamiennie angielskich słów „atti345

„dopiero biorąc pod uwagę ocenę emocjonalną (emocje) i ocenę racjonalną (racje), człowiek
dokonuje tzw. oceny wtórnej, w której może podjąć decyzję odnośnie do działania” (K. Trojan, Potrzeby
psychiczne…, dz. cyt., s. 58).
346
„Self-determination develops slowly as the child begins to understand that something which he desires or
does not desire emotionally affects objects which are more important and of intrinsic value” (L. M. Rulla,
Anthropology…, dz. cyt., s. 135); por. w tym względzie K. Trojan, Potrzeby psychiczne…, dz. cyt., s. 63:
„Integracja elementu emocjonalnego i racjonalnego jest bardzo ważna i pożyteczna dla każdego człowieka,
który chce i próbuje żyć wartościami. Problemy uczuciowe nie mogą być rozwiązane inaczej, jak tylko na
poziomie racjonalności, która nie neguje uczuć, ani ich nie niszczy, ale umieszcza je na właściwym im miejscu.
Obowiązuje w tym względzie zasada podporządkowania, a nie wyeliminowania uczuciowości”.
347
Zob. L. M. Rulla, Anthropology…, dz. cyt., s. 312. Rulla ujmuje powołanie chrześcijańskie dwojako:
ogólnie, jako ewangeliczne nowe przykazanie miłości Boga i bliźniego na wzór Jezusa Chrystusa oraz
konkretnie, jako Pawłowe wyzwolenie do wolności (zob. Tamże, s. 241-251); wyrażając to w lapidarnej
formule, stwierdza, że „the Christian vocation is a call to freedom in order to transcend oneself in love”
(Tamże, s. 244), a w nieco zmienionej i bardziej definicyjnej wersji: „the Christian vocation is the call to
self-transcendence for theocentric love” (Tamże, s. 252).
348
Zob. Tamże, s. 312; szczegółowe omówienie poszczególnych kategorii zob. w: K. Trojan, Potrzeby
psychiczne…, dz. cyt., s. 65-72 (potrzeby) i 82-89 (wartości); A. Cencini, A. Manenti, Psychologia a
formacja, dz. cyt., s. 68-76 (potrzeby) i 92-117 (wartości); M. Kożuch, Chrześcijańska formacja
indywidualna, Kraków 2001, s. 60-67; Tenże, Antropologiczne podstawy i przebieg kolokwiów wzrostu,
Kraków 2004, s. 48-53.
349
Zob. L. M. Rulla, Anthropology…, dz. cyt., str. 156; por. Tamże, str. 475-476 (Glossary, hasło
attitude); zob. A. Cencini, A. Manenti, Psychologia a formacja, dz. cyt., s. 91-92.
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tude” i „habit”, czyniąc jednoznaczne odwołanie do łacińskiego „habitus”, aczkolwiek
bez powołania się na odnośne teksty Akwinaty. Przyznaje także, że inaczej niż potrzeby
i wartości, postawy w sensie ścisłym są nabyte; stwierdza ponadto, że kryterium oceny
ich dobroci moralnej oraz stopnia przysparzania przez nie człowiekowi dojrzałości
ludzkiej znajduje się przede wszystkim po stronie podmiotu, który za pośrednictwem
danej postawy bądź urzeczywistnia potrzeby, bądź przekracza samego siebie ku wartościom350. Porządkując to, co zostało właśnie skrótowo powiedziane, należy wypunktować jeszcze dwie rzeczy: (1) po pierwsze, dla orzeczenia wpływu danej potrzeby na
działanie człowieka trzeba określić jej centralność (ważność dla danego działania podmiotu) i stopień jej uświadomienia, który umożliwia podmiotowi jej racjonalną kontrolę351; (2) po drugie, wybierane przezeń wartości autotranscendentne, które o tyle prowadzą do realizacji powołania chrześcijańskiego, o ile w działaniu człowieka pozostają we
właściwym stosunku środka i celu, oraz o ile są odpowiednio internalizowane352. Według myśli włoskiego jezuity, istnieje ścisła zależność między autentyczną wolnością
(wewnętrzną) osoby a jej dostępnością dla łaski Bożej353. Zależność tę możemy sprowadzić do problemu niespójności psychicznej, zachodzącej pomiędzy świadomym „ja
idealnym” osoby oraz jej nieświadomym „ja aktualnym”354. Jako taka, wydaje się ona
czymś podstawowym w psychicznym funkcjonowaniu człowieka i tożsamym z podstawową dialektyką, z jaką spotkaliśmy się koncepcji osobowości u Rulli; problem dla
realizacji przezeń powołania chrześcijańskiego powstaje wówczas, gdy w tej dialektyce
dochodzi do centralizacji niespójności wykluczającej prawidłową autotranscendencję355.
Stopień uświadomienia sobie tego stanu rzeczy decyduje o gotowości do podjęcia procesu samowychowania, w którym chodzi o świadome tworzenie „siebie” (ang. self)356:
w miarę dojrzewania bowiem człowiek nie tylko, zdaniem Włocha, staje się „wyczulony” intelektualnie na obiektywne wartości, lecz w zależności od ich rodzaju – naturalnych, autotranscendentnych lub wymieszanych (ang. in combination)357 – tworzy okre350

Zob. Anthropology…, dz. cyt., s. 157.
Por. K. Trojan, Potrzeby psychiczne…, dz. cyt., s. 68 i 72-74 oraz 63-65 (zjawisko „wyrzeczenia”).
352
Por. L. M. Rulla, Anthropology…, dz. cyt., s. 158-162; K. Trojan, Potrzeby psychiczne…,
dz. cyt., s. 84-99.
353
Zob. L. M. Rulla, Anthropology…, dz. cyt., s. 172.
354
Zob. Tamże, str. 326; por. K. Trojan, Potrzeby psychiczne…, dz. cyt., s. 119-129 (wraz z typologią
spójności i niespójności); A. Cencini, A. Manenti, Psychologia a formacja, dz. cyt., str. 131-144; M.
Kożuch, Chrześcijańska formacja indywidualna, dz. cyt., s. 67-75; Tenże, Antropologiczne podstawy
i przebieg kolokwiów wzrostu, dz. cyt. str. 53-60; B. J. Soiński, Psychologiczne uwarunkowania
podejmowania decyzji…, dz. cyt., s. 169-175.
355
K. Trojan, Potrzeby psychiczne…, dz. cyt., str. 122; zob. L. M. Rulla, Anthropology…, dz. cyt., s. 325331.
356
Zob. Tamże, s. 172.
357
Zob. Tamże, s. 173-174: „At first the child and adolescent are influenced by values affecting their
«nature», sensory or spiritual, that is, by values which are not specifically human, and by values which
are human but infra-moral. In time the person comes to be influenced by self-transcendent values, moral
and religious, which affect his «person», involve the subject as such, and engage the exercise of his
liberty towards the self-transcendence of theocentric love. But in the reality of life, natural values and
self-transcendent values are found rather infrequently in a pure state; in fact, on our everyday life often
natural and self-transcendent values encountered «in combination». […] Accordingly, the person is
351

92

KS. BŁAŻEJ WĘGRZYN

PIOTR KODYM

śloną postawę (ang. disposition) względem nich, zwaną przezeń wymiarem (ang. dimension).358 Dojrzewający człowiek jest w stanie „poruszać się” między nimi – obecnymi wszak równocześnie – dzięki przyrodzonej, acz doskonalonej z czasem zdolności
do świadomej intencjonalności (ang. conscious intentionality)359. W sukurs jej przychodzi wzmiankowana kilkukrotnie podstawowa psychiczna dialektyka między „ja idealnym” a „ja realnym”, rozbijana obecnie – ze względu na zróżnicowanie reagujących
z wartościami poziomów ja – na trzy odrębne dialektyki360. Domyślamy się więc, że
łącznie zawiązują się w człowieku trzy wymiary (według dopasowanych wartości i powiązań ze sferami ja): (1) pierwszy wymiar „cnoty oraz grzechu” (wartości autotranscendentne oraz dialektyka między świadomym „ja idealnym” a świadomym „ja jawnym”, będącym częścią „ja aktualnego”); (2) drugi wymiar „dobra realnego oraz dobra
pozornego” (wartości wymieszane oraz dialektyka „ja ukrytego”, będącego częścią „ja
aktualnego”, wpływającego tak na „ja idealne”, jak też na inną cząstkę „ja aktualnego”
– „ja jawne”); (3) trzeci wymiar „normalności oraz patologii” (wartości naturalne oraz
alternatywa: bądź dialektyka nieświadomego „ja aktualnego”, utrudniającego utworzenie zdrowego „ja idealnego” odniesionego do wartości naturalnych, bądź dialektyka
wymiaru drugiego, ale odniesiona wyłącznie do wartości naturalnych)361. Aplikacja
tych uściśleń wyznacza nam zarazem horyzont specyficznie wychowawczy. Ojciec Rulla zatem, opisując „podróż” – jak sam o tym mówi – „chrześcijańskiego powołania”
(ang. vocational journey), wyróżnia w niej cztery kolejne etapy. (1) Analogicznie do
Tomasza z Akwinu, kładzie najpierw akcent na aktywność „działającej łaski Boga”
influenced by three classes of values: values which are natural, values which are self-transcendent, and
values which are natural and self-transcendent «in combination»”; zob. K. Trojan, Potrzeby
psychiczne…, dz. cyt., s. 129.
358
Zob. L. M. Rulla, Anthropology…, dz. cyt., s. 174-179
359
Zob. Tamże, str. 174: „As child, adolescent, and adult he [the person] intends objects which thus
become present to the subject; as a result of his conscious intentionality, the person moves from the
experience of objects to the effort of understanding, from understanding to the effort to judge truly, from
judging to the effort to choose rightly”. Wydaje mi się niezbędne w tym kontekście odwołanie się do
pedagogii Tomaszowej, której analizy dotyczące funkcjonowania umysłu – intelektu i woli – sprzężonych
z częścią zmysłowo-uczuciową są tutaj uderzające.
360
Zob. Tamże, s. 174-179.
361
Zob. Tamże, s. 179-188: „The «first dimension» is that which derives from the action of «conscious»
structures; more precisely, from the harmony or agreement which, to a greater or lesser extent, exists
between the ideal self (which is conscious) and the level of the actual self which is «prevalenlty»
conscious. […] this first dimension is the dimension that disposes one «to virtue or to sin». […] The
«second dimension» is that which derives from the «concomitant» action of conscious and unconscious
structures. More precisely, it involves both the harmony or agreement existing to a greater or lesser
degree between the ideal self and the actual self (both as prevalently conscious), and also the opposition
existing to a greater or lesser degree between the ideal self and the «unconscious» actual self. […] Here
there is no immediate question of virtue or sin, or of moral good or evil, because freedom and
responsibility are more or less «limited» by the «unconscious». Rather it is a question of the harmony or
disharmony between the conscious and the unconscious within the person. This dimension may also be
called the dimension within the «real good versus the apparent good», depending on whether harmony or
disharmony prevails […]. The «third dimension» is that which characterizes normality or pathology,
while the first disposes to virtue or sin, and the second to the real or the apparent good”; zob. K. Trojan,
Potrzeby psychiczne…, dz. cyt., s. 130-135; M. Kożuch, Chrześcijańska formacja indywidualna, dz. cyt.,
s. 75-79; Tenże, Antropologiczne podstawy i przebieg kolokwiów wzrostu, dz. cyt., s. 60-65.
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(ang. operational grace, łac. gratia operans), której zapodmiotowanie w głębi człowieka tworzy dynamiczny związek pomiędzy Bogiem a osobą ludzką, na mocy którego
uzyskuje ona specyficzny wgląd czy uświadomienie (ang. apprehension) wartości naturalnych i autotranscendentnych362. Mamy tu więc do czynienia z innymi słowy wyrażoną doktryną o chrześcijańskim charakterze, formowanym w chrześcijaninie na mocy
odciśnięcia się w jego duszy wlanych cnót (sprawności). (2) Drugim w kolejności etapem jest aktywność w chrześcijaninie tak zwanej „łaski współdziałającej” (ang. cooperative grace, łac. gratia cooperans), z którą człowiek zaczyna pomału świadomie
współpracować, na razie na płaszczyźnie emocjonalno-racjonalnej oceny rzeczywistości
w odniesieniu do wspomnianych wartości samo-transcendentnych – jednakże wyłącznie
w zakresie ich rozeznania (ang. discernment), a jeszcze nie wyboru363. Różnica między
dwoma dotychczasowymi kategoriami łask polega na bezpośrednim tudzież wlanym
charakterze łaski działającej w porównaniu do pośredniego (synergicznego) charakteru
łaski współdziałającej. (3) Z kolei mamy do czynienia z okresem podejmowania decyzji
o zaangażowaniu się w to powołanie: i tu właśnie następuje właściwy – opierający się
na naturalnym zjawisku symbolizacji364 – proces internalizacji wartości powołania
chrześcijańskiego365: o jego podjęciu decyduje „ja idealne”, psycho-społeczny pośrednik (ang. psycho-social mediator) pomiędzy tym powołaniem a psychicznymi uwarunkowaniami jednostki, na drodze teocentrycznego transcendowania życia wewnętrznego
osoby ludzkiej. Rulla zaznacza, że proces ten odbywa się zawsze w sposób świadomy
jako rezultat spotkania (ang. encounter) świadomej intencjonalności osoby z motywującym oddziaływaniem wartości autotranscendentnych366. W psychologii racjonalnej powiedzielibyśmy zapewne, że chodzi tutaj o znajdowanie przez wolę upodobania w dobru odkrywanym przez rozum – a jako że poznanie go odbywa się poprzez abstrakcję
treści inteligibilnej z rzeczy ujmowanych uprzednio zmysłowo (zewnętrznie i wewnętrznie) i wywołujących także odnośną reakcję uczuciową, to owo upodobanie wtórnie odbija się także w tychże władzach zmysłowych (zwłaszcza wewnętrznych) i władzach uczuciowych367. (4) Wreszcie ostatnim, czwartym etapem chrześcijańskiego wychowania byłby proces nazwany „integracją siebie (ang. the self) w autotranscendencji
teocentrycznej z życiem w Chrystusie” – logiczna konsekwencja dokonanego wcześniej
362

Zob. L. M. Rulla, Anthropology…, dz. cyt., s. 337.
Zob. Tamże, s. 338.
364
K. Trojan, Potrzeby psychiczne…, dz. cyt., s. 97-99; por. L. M. Rulla, Anthropology…, dz. cyt., s. 204230 i 318-321.
365
„Internalizacja” jest jednym z trzech sposobów „uczenia się motywacji”; pozostałymi są:
przypodobanie i identyfikacja (utożsamienie). Gdy idzie o internalizację, „powodem opowiedzenia się [za
wartościami i postawami proponowanymi przez społeczność] jest sama «treść» postawy, a nie nacisk
społeczny przypodobania lub gratyfikujące relacje z jakimś wpływowym źródłem. […] To, co zostało
zinternalizowane, właśnie dlatego że jest wsparte oceną wewnętrzną, staje się społecznie niezależne
i równocześnie [staje się] częścią systemu wartości konkretnej osoby: prawdziwym i właściwym
przekonaniem” (zob. A. Cencini, A. Manenti, Psychologia a formacja, dz. cyt., s. 301-325); por. L. M.
Rulla, Anthropology…, dz. cyt., s. 342-353; K. Trojan, Potrzeby psychiczne…, dz. cyt., s. 94-96.
366
Zob. Anthropology…, dz. cyt., s. 338.
367
Por. R. Garrigou-Lagrange, Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie,
Niepokalanów 2001, s. 284-291.
363
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życiowego wyboru. Tutaj właśnie zachodziłaby par excellence osobowa i osobista aplikacja historii zbawienia (Nowego Przymierza w Nowym Prawie), polegająca na urzeczywistnianiu w codzienności wartości samo-transcendentnych dzięki ich zintegrowaniu
z własną osobowością368. Poziom ten składa się – w ujęciu ojca Rulli – z trzech pomniejszych i następujących po sobie szczebli o charakterze ascetycznym, posiadających własne
punkty zaczepienia w osobowości człowieka369: (1) integracja nowych wartości z wykształconymi dotychczas skłonnościami (ang. dispositions) pierwszego wymiaru życia
(cnoty lub grzechu), wpływającymi na wzmiankowaną wyżej świętość subiektywną; (2)
integracja – zinternalizowanych już – chrześcijańskich autotranscendentnych wartości
z pierwszym i drugim wymiarem osoby naraz, warunkująca osiągnięcie świętości obiektywnej370; (3) wejście w stan zjednoczenia z Bogiem ze względu na Niego samego, co
wiąże się z całkowitym porzuceniem (ang. abandonment) samego siebie, świadczącym
z kolei o zrealizowaniu prawdziwej wolności. Co ważne, ten ostatni podpoziom zapoczątkowuje i przenika zarazem wszystkie pozostałe: powołanie chrześcijańskie, przyjęte
wpierw w postaci daru łaski działającej i następnie zinternalizowane – psychicznie zintegrowane z osobowością poprzez odnośne akty rozeznania i decyzji – na drodze synergicznej współpracy osoby ludzkiej z łaską współdziałającą, ostatecznie doprowadza osobę do stanu swoistej chrystomorficzności (osobowego i relacyjnego „uchrystusowienia”
rozumianego w duchu Ga 2, 20); w języku Objawienia oznaczałoby to po prostu wychowanie w osobie ludzkiej odnowionego „serca z ciała” (por. Ez 36, 26-27)371.
Wydaje się zatem, że wszędzie tam, gdzie włoski jezuita mówi o pamięci afektywnej,
wymiarze dobra pozornego lub realnego, potrzebach rozbieżnych, niespójności psychicznej i internalizacji wartości – daje się zastosować dedukowane z Tomaszowej psychologii racjonalnej rozróżnienie na pionowe i poziome tłumienie (nieświadomość afektywna); świadomość zaś towarzysząca Rullowskiemu uzgadnianiu „ja realnego” z „ja
idealnym” i przeprowadzaniu autotranscendencji teocentrycznej w miłości oznacza po
prostu autorefleksyjne funkcjonowanie władz (świadomość kognitywna).
Podsumowanie
Z merytorycznego punktu widzenia, koncepcja wychowawcza Luigiego Rulli okazała
się, moim zdaniem, zbieżna z przyjętym paradygmatem komparatywnym myśli świętego Tomasza z Akwinu; zauważam jednocześnie występującą między nimi naczelną różnicę formalną (terminologiczną).
Obaj są wyznawcami realistycznego podejścia do wychowania chrześcijańskiego: Tomaszowemu stwierdzeniu o tym, że „łaska nie burzy natury, tylko ją doskonali”372 do368

Zob. L. M. Rulla, Anthropology…, dz. cyt., s. 339.
Zob. Tamże, s. 339-340.
370
Zob. Tamże; warto w tym miejscu – w kontekście Rullowskiego drugiego wymiaru dobra realnego
oraz dobra pozornego – w celu porównawczym przywołać klasyczne pojęcie „cnoty fałszywej”,
występującej zazwyczaj podczas integrowania moralności naturalnej z moralnością nadprzyrodzoną (por.
R. Garrigou-Lagrange, Trzy okresy życia wewnętrznego…, dz. cyt., s. 61-62).
371
Zob. L. M. Rulla, Anthropology…, dz. cyt., s. 340.
372
S. Th., I, q. 1, a. 8, ad 2; q. 2, a. 2, ad 1 [w:] Traktat o Bogu, dz. cyt.
369
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kładnie wtóruje deklaracja Rulli na temat powołania chrześcijańskiego, które oddziałuje
ad intra tak na osobę, jak i na jej środowisko życiowe: powołanie to bowiem nie tyle
„uodparnia” (ang. immune) jednostkę na wpływ środowiska, co wchodzi w (terapeutyczny) kontakt z osiowymi skłonnościami (ang. structural dispositions) osoby, które
stanowią jak gdyby „receptory” oddziaływania środowiskowego na nią; przez to zaś
dokonuje się zmiana samego środowiska373. Etyka (pedagogika) chrześcijańska jest
zawsze personalistyczna.
Pierwszy z nich uzmysłowił nam ponadto, że w stworzoną naturę człowieka jest już wprzęgnięta nadprzyrodzoność (łaska) i dlatego, o ile natura, jako taka, jest zasłużenie respektowana, prowadzi do osobowego spotkania z Bogiem, które ponadto – w egzystencji chrześcijanina – jest swoiście przeniknięte przez Ducha Świętego. Drugi z kolei udowodnił aktualność starożytnej zasady chrześcijańskich ojców pustyni – stanowiącej clue życia wewnętrznego i kierownictwa duchowego – w myśl której prawdziwa „psychologia otwiera
się na teologię” i wykracza poza ramy samotnego perfekcjonistycznego egocentryzmu374;
tym samym obronił również wtórującą jej ciągłość własnej wizji wychowawczej.
Tak samo więc psychologia racjonalna (w wydaniu Akwinaty), jak i psychologia doświadczalna (w ujęciu włoskiego jezuity) okazują się być w swej istocie zorientowane
do głębi transcendentnie i teocentrycznie, dzięki czemu tym bardziej pomagają człowiekowi w osobowym dojrzewaniu ku chrześcijańskiej doskonałości (świętości)375.
Obaj teoretycy pedagogiki czynią również zadość postulatom stawianym przed odnowioną, posoborową teologią moralną: zachowują osobową jedność podmiotu moralnego, uwzględniają jego teleologiczne ukierunkowanie oraz w etycznej analizie jego postępowania przyjmują stanowisko obiektywistyczne376. Odnotowana między nimi
zbieżność oznacza zarazem komplementarność: dzięki Rulli bowiem – „uchwytującemu
sposób myślenia i odczuwania ludzi naszych czasów” – katolicka doktryna moralna
w klasycznej interpretacji Tomasza „zyskuje bardziej odpowiedni sposób podawania”377. Można więc otwarcie wystosować sugestię na temat tego, że interdyscyplinarna
antropologiczna synteza ojca Rulli czyni właśnie zadość postulatowi Soboru Watykańskiego II, aby „w duszpasterstwie […] uznawać i w wystarczającym zakresie stosować
nie tylko zasady teologii, lecz także zdobycze nauk świeckich, zwłaszcza psychologii
i socjologii, aby prowadzić wiernych do czystszego i dojrzalszego życia w wierze”378.
Z drugiej zaś strony, nieco ubocznie, stajemy w tym momencie przed uwydatnioną
prawdą o tym, że dzieło wyznaczające tak szerokie horyzonty myślowe, jak Suma teo373

Por. L. M. Rulla, Anthropology…, dz. cyt., s. 334.
Por. L. Nieścior, Wstęp [w:] Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne, tom 2, Kraków 2005, s. 12-13.
375
Przypomnijmy w tym kontekście kluczowy – z naszego punktu widzenia – numer KDK:
„W duszpasterstwie winno się uznawać i w wystarczającym zakresie stosować nie tylko zasady teologii,
lecz także zdobycze nauk świeckich, zwłaszcza psychologii i socjologii, aby prowadzić wiernych do
czystszego i dojrzalszego życia w wierze” (nr 62).
376
Por. Jan Paweł II, Encyklika o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła
„Veritatis splendor”, 6 VIII 1993, nr 48 i 67; 71-75; 76-78.
377
Por. Tamże; por. Jan Paweł II, Encyklika o niektórych podstawowych problemach nauczania
moralnego Kościoła…, dz. cyt., nr 29.
378
Zob. KDK, nr 62.
374
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logii – o ile ma stanowić czytelny i miarodajny punkt odniesienia dla współczesnej nauki (teologii moralnej) – wymaga od dzisiejszego czytelnika odpowiedniego aparatu interpretacyjnego.
Jedynym zastrzeżeniem pod adresem tak podnoszonej dotychczas zbieżności jest trudność w przeprowadzeniu wyczerpującego pojęciowego uzgodnienia klasycznego dla
psychologii racjonalnej pojęcia „duszy” z właściwym dla współczesnej psychologii –
przedstawicielem której jest wszak włoski jezuita – pojęciem „ja”. Jest to zapewne problem najpierw filozoficzny, którego źródła należy dopatrywać się w przyjętej przez
każdą z nich epistemologii, odpowiednio: przedmiotowej i dedukcyjnej lub podmiotowej i doświadczalnej. Jakkolwiek więc – mając na względzie tę aporię – wolno dywagować nad całkowitą spójnością systemu Rulli, który przecież wykorzystuje po części
terminologię scholastyczną na opisanie działania łaski Bożej, to jednak, w mojej opinii,
jest to wątpliwość o charakterze drugorzędnym i raczej nieistotnym z punktu widzenia
chrześcijańskiej ortodoksji.

FORMATIVE CONCEPTION OF LUIGI RULLA SJ IN CONTEXT OF THE
CHRISTIAN FUNDAMENTAL PEDAGOGY OF SAINT THOMAS AQUINAS
Summary
The article poses question on the origins of Christian individual pedagogy: how does the
divine grace implement in the human psychic nature? The issue is based on the Christian personalism and concerns tension between the classic rational psychology of saint
Thomas Aquinas (who develops philosophical and theological case of soul) and the
modern experimental psychology of Luigi Rulla SJ (based on psychodynamic theories);
which does not, however, affect their complementarity. Both of them seem to originate
from the philosophical term ‘potentiality’, and despite formal and linguistic differences
appear to satisfy requirements towards moral theology raised by the Second Vatican
Council. These reflections summarize author’s master’s degree dissertation published in
2017 on the Pontifical Faculty of Theology in Warsaw.
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Wprowadzenie
„Szanuj zdrowie należycie, bo jak umrzesz – stracisz życie”. Zacytowane słowa Aleksandra Fredry stanowią zapewne odzwierciedlenie sposobu myślenia i postępowania
większości ludzi. Czymś naturalnym jest dbanie o właściwe funkcjonowanie własnego
organizmu, troska o zdrowie fizyczne i psychiczne. Wynika to również z prawa Bożego
i treści piątego przykazania Dekalogu, a co dalej za tym idzie – z Nauczania Kościoła.
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W Katechizmie Kościoła Katolickiego można przeczytać, że „życie ludzkie jest święte,
ponieważ od samego początku domaga się «stwórczego działania Boga» i pozostaje na
zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu”, oraz dalej, że:
„życie i zdrowie fizyczne są cennymi dobrami powierzonymi nam przez Boga. (…)
Chociaż moralność wzywa do poszanowania życia fizycznego, nie czyni z niego wartości absolutnej. Sprzeciwia się ona koncepcji neopogańskiej, która zmierza do popierania
kultu ciała, do poświęcania mu wszystkiego (...)” (KKK 2258; 2288n). Zważając jednak
na ilość reklam zachęcających do kupna różnych leków i ich suplementów, kiedy weźmie się pod uwagę choroby cywilizacyjne oraz fakt, że publiczna opieka medyczna nie
spełnia niekiedy podstawowych standardów, przestaje dziwić to, że kwestie zdrowotne
zaczynają stanowić życiowy priorytet. Inną sprawą są sytuacje, gdy ludzie stają w obliczu ciężkiej, czasami nieuleczalnej choroby. W momencie, gdy pomimo rozwoju nauki
i techniki, medycyna pozostaje bezradna, wydając tym samym wyrok śmierci na daną
osobę, w odruchu samozachowawczym pojawiają się pomysły, aby skorzystać z pomocy źródeł alternatywnych, takich jak akupunktura, leczenie kolorami lub dźwiękiem,
hipnoza, różnego rodzaju masaże czy bioenergoterapia. Jedną z niestandardowych metod leczenia jest homeopatia, której poświęcony jest ten artykuł. O homeopatii mówi się
mało, zainteresowanym podaje się jedynie szczątkowe informacje, albo bez słowa
sprzedaje się im produkty homeopatyczne. Często ta dziedzina medycyny niekonwencjonalnej mylnie kojarzona jest z ziołolecznictwem. Istnieje wiele przykładów, z których wynika, że mimo iż nie mieści się ona w kanonach farmacji czy też medycyny klasycznej, co więcej – stoi w sprzeczności z naukami ścisłymi takimi jak chemia – o dziwo, przynosi realne efekty. Z drugiej strony pojawia się coraz więcej świadectw osób,
które stosowały homeopatię, bądź były jej propagatorami, dotyczących problemów natury duchowej, będących skutkiem zażywania leków homeopatycznych, czego potwierdzeniem są wypowiedzi niektórych egzorcystów. Rodzi się zatem pytanie, czy chcąc
dbać o zdrowie swoje i swoich najbliższych, można stosować tę – jak mawiają homeopaci – nieinwazyjną i bezpieczną metodę leczenia, unikając jednocześnie negatywnych
skutków duchowych i zachwiania osobistej relacji z Bogiem? Celem artykułu po ogólnym wprowadzeniu w życie i działalność twórcy homeopatii, przedstawieniu jej podstawowych założeń oraz podłoża filozoficznego, jest ukazanie różnic między homeopatią a medycyną akademicką, wskazanie na niejasności związane z tą metodą leczenia
i jej a-naukowość oraz na zagrożenia i problemy natury duchowej wynikające z jej stosowania.
Życie i początki działalności Samuela Hahnemanna
Prekursor homeopatii, Samuel Hahnemann urodził się w rodzinie protestanckiej 10 (lub
jak niektórzy podają) 11 kwietnia 1775 r. w Miśni, w Saksonii. Zmarł w wieku 88. lat, 2
lipca 1843 r. w Paryżu. Był człowiekiem bardzo inteligentnym, obdarzonym talentem
do nauki języków obcych – władał biegle angielskim, arabskim, francuskim, greckim,
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hebrajskim i łacińskim379. Studia medyczne rozpoczął w Lipsku, kontynuował je
w Wiedniu, natomiast dyplom lekarski uzyskał na uniwersytecie w Erlagen. Przebywając w okolicach miast Raab i Timisoary, Hahnemann będąc jeszcze studentem, zarabiał
pracując na stanowisku lekarza rodzinnego. Obserwacje ludzi chorych na malarię (były
to tereny bagienne) miały wpływ na jego późniejsze odkrycia. W tym też czasie został
członkiem loży wolnomularskiej380. Po zakończeniu studiów, bazując na własnych obserwacjach Hahnemann wydał pierwsze dzieła, w których krytykował ówczesną, klasyczną medycynę. Przykładem tych obserwacji może być eksperyment, jaki twórca homeopatii przeprowadził sam na sobie: chcąc obalić tezy szkockiego lekarza Williama
Cullena dotyczące leczenia malarii chininą, przez kilka dni zażywał cztery grany chininy (gran – dawna najmniejsza jednostka masy; gran aptekarski to 0.06 g). Wywołało to,
jak opisywał, objawy podobne do tych, które towarzyszą zimnicy. Na bazie tego doświadczenia, Hahnemann stworzył założenie, które stało się źródłem całej homeopatii:
„Chinina, która jest używana do leczenia malarii, działa, ponieważ może wywołać
u zdrowego człowieka objawy, które są charakterystyczne dla malarii”381. Tak zaczął
rozwijać się nowy nurt w medycynie.
W 1810 r. w Lipsku ukazał się Organon racjonalnego leczenia, w którym opisany został cały system działania homeopatycznego, a zarazem krytyka klasycznej allelopatii.
Później książka wydawana była pod zmienionym tytułem Organon sztuki leczniczej. Od
r. 1811 Hahnemann wykładał swoją nowatorską metodę leczenia na uniwersytecie
w Lipsku, jednak zajęcia te nie cieszyły się zbytnim zainteresowaniem. Zmieniło się to
nieco po Bitwie Narodów pod Lipskiem w 1813 r. Wybuchła wtedy epidemia tyfusu
plamistego. Przy ogólnej dużej umieralności zarażonych osób, spośród 183. Pacjentów
Hahnemanna, którymi się opiekował, zmarła tylko jedna kobieta, co sprawiło, że wzrosło zainteresowania jego nowatorską metodą leczenia. W następstwie tego mógł dalej
prowadzić swoje badania i obserwacje, co zaowocowało wydaniem sześciu tomów Materia Medica Pura – Czystej nauki o lekach (wraz z Organonem oraz dziełem Choroby
przewlekłe stanowi to podstawowy i nadal aktualny kanon homeopatii). W 1821 r. Hahnemann osiedlił się w miasteczku Köthen. Homeopatia zyskała już wtedy dość szeroki
rozgłos, powstawały szpitale homeopatyczne – w Lipsku, Monachium czy Wiedniu.
Osiem lat później założony został Związek Niemieckich Lekarzy Homeopatów, który
istnieje do dzisiaj382. Po śmierci żony Henrietty, Hahnemann związał się ponownie
z młodszą od siebie o 50 lat Francuzką Melanią i niedługo po tym wyjechał z nią do
Paryża, gdzie dalej kontynuował swoje działania383.

379

R. Zawiślak, Podstawy homeopatii klasycznej, Kraków 1991, s. 7.
Zob. J. Čehovský, Homeopatia – więcej niż leczenie, Kraków 2002, s. 25n.
381
Tamże, s. 27.
382
W roku 1925 utworzona została Liga Medicorum Homeopathica Internationalism skupiająca lekarzy
homeopatów z około 30 państw.
383
Zob. J. Čehovský, Homeopatia..., Kraków 2002, s. 28-35.
380
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Główne założenia homeopatii

W początkowej części artykułu należy zadać sobie kluczowe pytanie: czym w ogóle jest
homeopatia? Samo pojęcie pochodzi od greckich słów homóion pathós, co oznacza
„podobne cierpienie” i zostało użyte przez Hahnemanna pierwszy raz w 1807 r. Publikacja na ten temat ukazała się jednak w niemieckim czasopiśmie medycznym już
w 1796 r. pod tytułem Doświadczenie odnoszące się do nowej zasady określania mocy
leczniczej leku384. Jak podaje podręcznik dla studentów farmacji, homeopatia jest to
„metoda leczenia (…), polegająca na podawaniu choremu leku, który jest zdolny wywołać u zdrowego człowieka objawy podobne do występujących u chorego”385. Każdy
organizm reaguje różnie na te same czynniki chorobotwórcze, zatem ten sam stan chorobowy jest różnie znoszony przez różnych chorych. Homeopatia więc, jak można przeczytać w wielu źródłach, leczy chorego, a nie chorobę – nie leczy np. grypy, lecz
wszelkie objawy, które organizm przez nią zaatakowany uwidacznia. Cała homeopatia
opiera się na czterech pryncypiach: 1. Zasada podobieństwa – similia similibus curentur
- „niech podobne leczy podobne”. Według niej chory będzie wyleczony, otrzymując
lek, który w zdrowym organizmie wywoła objawy najbardziej zbliżone do jego objawów chorobowych386. Leki homeopatyczne tworzy się z substancji pochodzenia roślinnego (zioła), zwierzęcego (np. psie mleko), mineralnego (np. złoto, cynk), kwasów (np.
siarkowy), pierwiastków, soli, skał (np. lawa z wulkanu Hecla) ale i z „energii” (promieniowanie Słońca i innych gwiazd). Osobną grupę używaną do produkcji leków tworzą tzw. nozody, tzn. wytwory procesów chorobowych, takich jak ślina psa chorego na
wściekliznę czy guzy nowotworowe. Punktem wyjścia w fabrykacji jest tzw. tynktura
macierzysta – pranalewka. Otrzymuje się ją rozcierając całą kwitnącą roślinę, nasiona,
korzenie lub np. owady (w leczeniu uczulenia na ukąszenia pszczół – królową pszczołę
itp.) w czystym lub lekko rozcieńczonym spirytusie387; 2. Zasada badania leku na zdrowym organizmie – homeopatyczną diagnostykę produktu przeprowadza się podając
jego różne potencje (o których dalej) tylko zdrowym ochotnikom, różnej płci i wieku.
W ten sposób otrzymuje się zbiór objawów, które obejmują reakcje poszczególnych
narządów, objawy z zakresu ludzkich przeżyć i wrażeń. Uzupełnia się to danymi toksykologiczno - farmakologicznymi i danymi z obserwacji chorego388. Osoby biorące
udział w badaniu, nie wiedzą o jaką substancję chodzi, muszą natomiast notować
wszelkie zachodzące zmiany – zarówno psychiczne jak i fizyczne389; 3. Zasada wzbudzania, czyli potencjonowania leku homeopatycznego – jest to sposób jego otrzymywania, zwany również dynamizacją.
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R. Zawiślak, Podstawy..., Kraków 1991, s. 7.
S. Janicki, A. Fiebig, Farmacja stosowana. Podręcznik dla studentów farmacji, Warszawa 1996, s.
485.
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Tamże, s. 485.
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Zob. J. Čehovský, Homeopatia..., Kraków 2002, s. 39.
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Zob. S. Janicki, A. Fiebig, Farmacja stosowana. Podręcznik ..., Warszawa 1996, s. 485.
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Por. J. Čehovský, Homeopatia..., Kraków 2002, s. 45n.
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„Swoisty dla homeopatii sposób sporządzania środków leczniczych (…) pozwala zamienić nieczynną materię w jej czynny, energetyczny odpowiednik i uwolnić z niej moc
leczniczą. Ta moc działa wprost na żywotność człowieka, czyli na mechanizmy samoregulujące, doprowadzające szybko, łagodnie, skutecznie i trwale do wyleczenia
i przywrócenia zdrowia”390.
W homeopatii dynamizacja łączy się ze zwiększonym działaniem leku. Stopień rozcieńczenia nazywa się natomiast potencją. W większych potencjach stężenie substancji
czynnej jest mniejsze, lecz produkt działa silniej (dosis minissima). Należy podkreślić,
że potencjonowanie jest obowiązkowym sposobem postępowania przy wytwarzaniu
produktów homeopatycznych391. Czynność ta znana jest również pod nazwą izopatii392,
choć ta jest używana raczej rzadko. Najbardziej popularne jest rozcieńczanie centymalne: jedną setną część zawartości naczynia przenosi się do następnej fiolki. Produkt
oznaczony jest wtedy symbolem „C” lub „CH”, za którym następuje liczba oznaczająca
krotność rozcieńczeń (np. C30). Istnieje również rozcieńczenie decymalne – tu przenoszona jest jedna dziesiąta część zawartości fiolki. Pobraną część rozcieńcza się w kolejnej fiolce wody, później pobiera się z tej fiolki następną cząstkę i powtarza się tę czynność kilkadziesiąt, kilkaset, bądź – w zależności od rodzaju produktu – więcej razy.
Stąd mogą pojawić się oznaczenia takie jak CM (sto tysięcy rozcieńczenia) czy MM
(milion rozcieńczenia). Jako rozpuszczalnik zawsze stosuje się wodę destylowaną, do
której musi być dodane ok. 10% spirytusu etylowego. Do każdego etapu rozcieńczania
zawsze używa się czystych, wcześniej nieużywanych fiolek. W homeopatii ważną częścią procesu produkcyjnego jest potrząsanie i mieszanie roztworu. Jak podają znawcy
homeopatii, ilość wstrząśnięć zależy od wrażliwości chorego. W przypadku człowieka
o przeciętnej wrażliwości należy wstrząsać każdorazowo butelkę 10 razy, jeżeli chory
jest nadwrażliwy – 8 razy, a jeśli jego wrażliwość jest zbyt mała – 12 razy. Jak twierdził
Hahnemann, czynności te nadają produktowi „pewnego rodzaju energię”393, dynamizują
go; 4. Zasada unitas remedii – polega ona na tym, że w danym czasie można stosować
tylko jeden produkt homeopatyczny, najbardziej podobny do obrazu chorego. Jest to
istotny wymóg klasycznej homeopatii. Jeżeli w danym przypadku konieczne jest podanie więcej niż jednego leku, to należy stosować je oddzielnie w określonych odstępach
czasu394, chociaż są odstępstwa od tej zasady. Istnieje system leków złożonych, opracowany przez niemieckiego lekarza homeopatę, Madausa, który twierdził, że odpowiednie połączenie kilku leków wzmaga ich skuteczność. Leki złożone oznaczane są
jako „cpl”, „cpx” (complex) lub „opl” czy „opx” (oligoplex). Lekarstwa homeopatyczne
mogą mieć postać kropli (esencje, nalewki i rozcieńczenia) oraz proszków, granulek
i pastylek. Do użytku zewnętrznego stosuje się emulsje do smarowania (opodeldoki),
czopki i maści. Esencje otrzymuje się najczęściej z wyciśniętego soku ze świeżych ro390

R. Zawiślak, Podstawy homeopatii klasycznej, Kraków 1991, s. 10.
Zob. S. Janicki, A. Fiebig, Farmacja stosowana. Podręcznik..., Warszawa 1996, s. 486.
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Por. E. Choińska, Homeopatia praktyczna. Wydanie drugie rozszerzone i uzupełnione, Warszawa
1996, s. 12.
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Zob. J. Čehovský, Homeopatia..., Kraków 2002, s. 42-44.
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Zob. S. Janicki, A. Fiebig, Farmacja stosowana. Podręcznik..., Warszawa 1996, s. 486nn.
391

104

KS. PIOTR KODYM

PIOTR KODYM

ślin, zmieszanego z alkoholem etylowym. Nalewki (tynktury) są wyciągami alkoholowymi suchych roślin a także produktów zwierzęcych. Esencje i nalewki mają największe stężenie pośród leków homeopatycznych i oznaczane są symbolem „Ø”. Zazwyczaj
są to trucizny i tylko część z nich w tej postaci, pod kierunkiem lekarza homeopaty,
podawana jest chorym. Z mineralnych środków, które ciężko rozpuszczają się w wodzie
i alkoholu, przygotowuje się roztarcia z cukrem mlecznym (saccharum lactis), z których to produkuje się następnie pastylki lub granulki395. Istotne znaczenie w czasie leczenia homeopatycznego odgrywa również dieta, która polega na unikaniu produktów
spożywczych, które mogłyby zaszkodzić działaniu leku homeopatycznego. I tak np.
jeśli chodzi o napoje, homeopaci nakazują unikanie kawy, herbaty, alkoholu, lemoniad
i leczniczych wód mineralnych. Jeśli chodzi o pokarmy stałe, w czasie leczenia nie powinno spożywać się m.in. wieprzowiny, wołowiny, gęsiny, cebuli, czosnku, mięty,
grzybów czy pomidorów396.
Filozoficzne podłoże homeopatii
Jak już wspomniano, leki homeopatyczne powstają z tego, co normalnie powoduje
w organizmie ludzkim stan choroby (np. z kamieni nerkowych). Dlatego też, według
homeopatów, taki lek zawiera w sobie informację o tym, co (jakiś) pacjent na swojej
drodze życia już przeszedł, ale też o tym, co może go jeszcze spotkać (chodzi o człowieka, który dopiero przechodzi chorobę). Według Constantina Heringa, amerykańskiego homeopaty, pierwszym z trzech procesów leczenia jest zasada: z wnętrza do zewnątrz, tzn. że na początku w sposób homeopatyczny uzdrawiane są problemy duchowe, psychiczne a dopiero później lek działa na organy wewnętrzne, skórę czy włosy397.
Czymś, co decyduje o dobrej kondycji człowieka, jest według homeopatów tzw. niematerialne centrum kierowania, dynamizm, duchowa siła – czy innymi słowy energia,
o których to będzie jeszcze mowa w dalszej części artykułu. Owo centrum, gdy jest
osłabione i prowadzi do choroby, w momencie gdy otrzymuje informację w postaci leku
homeopatycznego, jakoby rezygnuje z „ciekawości” i chęci dalszego „podążania”
w kierunku coraz to cięższej choroby, a co za tym idzie, stara się powrócić do swojego
pierwotnego stanu. Homeopaci porównują ten proces do filozofii Wschodu. Powołują
się tu m.in. na Ryszi Patandżalego, autora Jogasutry – najstarszego traktatu klasycznej
jogi indyjskiej398, którego pojęcie duszy homeopaci utożsamiają z „duchowym dynamizmem” Hahnemanna. Według Patandżalego dusza przebywa w świecie w celu odbycia
procesu odradzenia się, zdobycia pewnego doświadczenia – co wpisuje się w klasyczne
wierzenia hinduskie. Dopiero wtedy może ona wrócić do uniwersum, z którego kiedyś
wyszła. Powrót ten wynika z pobytu na świecie oraz związanymi z tym złymi doświadczeniami, które dały duszy swoistą mądrość. Dzięki temu do duszy dotarło również to,
395

Zob. E. Choińska, Homeopatia praktyczna. Wydanie..., Warszawa 1996, s. 12.
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że zejście na ziemię związane było z coraz większym cierpieniem. Zatem tak jak według Jogasutry zderzenie duszy z ziemską rzeczywistością powoduje chęć jej powrotu
do absolutu, z którego wyszła, tak według homeopatów, niematerialne centrum duchowe dzięki informacji przekazanej przez lek homeopatyczny niejako zawraca i ponownie
dąży do osiągnięcia właściwego stanu, czyli krótko mówiąc – zdrowia. Idąc dalej
w szukaniu filozoficznych źródeł, można zauważyć, że homeopaci – co ciekawe – odnoszą się również do Biblii, choć już bardziej szczątkowo. Odniesienie to osadzone jest
w kontekście szukania przez Hahnemanna przyczyn choroby w genach przekazywanych
przez przodków. Twórca homeopatii, na bazie własnej interpretacji, znalazł tu analogię
w Księdze Rodzaju, a konkretnie w grzechu pierworodnym i późniejszym wypędzeniu
Adama i Ewy z raju, które to, według homeopatów, są właśnie synonimami choroby.
Idąc dalej tym tokiem rozumowania, dostrzegli oni również kolejne, ścisłe – według
nich – powiązanie z ezoteryką czy gnostycyzmem, które zakładają odradzanie się człowieka. Chodzi o to, że człowiek niekoniecznie musi dziedziczyć grzechy – choroby po
przodkach, ale może je nabywać po prostu sam po sobie. Jego późniejszym zadaniem
jest natomiast odpokutować, tzn. wyleczyć swoje przewinienia – choroby z przeszłych
żyć.
Homeopatia a medycyna akademicka
Tak prezentuje się ogólny zarys podłoża filozoficznego, z którego czerpią zwolennicy
homeopatii. Należy jednak przyjrzeć się dokładniej spuściźnie Hahnemanna jako sposobowi leczenia. Cała ta metoda opiera się, jak wspomniano, na leczeniu za pomocą
środków, które u zdrowego człowieka wywołałyby podobne objawy, jakie można zaobserwować u osoby chorej. Zaznaczono również wcześniej, że istotą homeopatii jest potrzeba użycia jak najmniejszej dawki leku homeopatycznego, w minimalnym rozcieńczeniu, gdyż według propagatorów tej techniki, ma to wtedy najgłębszy i największy
wpływ na psychikę i ciało pacjenta. Dlaczego zatem mimo enigmatycznej aury, która
otacza homeopatię, nadal wiele osób decyduje się na tę formę dbania o zdrowie? To, co
może przyciągać chorych do podjęcia leczenia homeopatią, jest holistyczne, (jak ukazane zostanie dalej – pozornie) dokładne podejście do osoby. W medycynie klasycznej,
jak wiadomo, bywa z tym natomiast różnie. Homeopaci określają to pojęciem całości
symptomów, czy innymi słowy – indywidualizacji. Dalej mówią oni o zadaniu dziedziny, jaką jest homeopatia: jest nim poprawa całego stanu zdrowia człowieka, zwiększenie jego odporności, zlikwidowanie różnych chorób. Leczący homeopatią zarzucają
ponadto medycynie konwencjonalnej, że dodając do nazwy choroby wyraz „chroniczna” – co staje się niejako usprawiedliwieniem bezradności – nie jest w stanie jej wyleczyć a jedynie stara się złagodzić do pewnego stopnia jej przebieg. Hahnemann nazywał
tę chroniczność „skazą” (są nią wszystkie głębokie i długotrwałe osłabienia konstytucji
człowieka warunkujące skłonności chorobowe) i dobierał do tego rodzaju schorzeń tzw.
leki konstytucyjne, które miały za zadanie tę skłonność, a zarazem jej przejawy wyeli-
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minować399. Należałoby wspomnieć w tym miejscu o konstytucji człowieka, czyli swoistym dla danej osoby sposobie „uporządkowania powiązań ducha, duszy i ciała tworzących jedność organizmu”. Czym zatem jest konstytucja? Próba wytłumaczenia tego
pojęcia, może być trudna, gdyż sami homeopaci przyznają, że na to pytanie „nie ma
(…) ani jednej racjonalnej odpowiedzi”400. Z jednej strony mówi się o konstytucji jako
o przynależności kilku osób, u których występują pewne objawy, do jednego typu, grupy czy klasy. Z drugiej strony, pojawia się problem, gdyż nie można o nikim powiedzieć, że jest identyczny z inną osobą – nie mogą przecież występować dokładnie tacy
sami ludzie. Co więcej, niektórzy twierdzą, że człowiek może posiadać tak wiele konstytucji, że nie da się ich określić. Pokazuje to pewną ułomność zasady konstytucjonalności401. Mimo to homeopaci tłumaczą, że „konstytucja jest widoczna w budowie ciała,
reakcjach na czynniki pobudzające oraz w możliwościach umysłowych i nawykach
człowieka. Obejmuje całość wrodzonych i nabytych zdolności regulacyjno – przystosowawczych organizmu”402. Konstytucja obok temperamentu, czyli reakcji organizmu
na czynniki zewnętrzne, ma według homeopatów duże znaczenie w przebiegu choroby,
ponieważ do wyleczenia schorzenia konieczna jest dokładna zgodność między cechami
i objawami człowieka. I tak, na bazie własnych doświadczeń i obserwacji, spadkobiercy
Hahnemanna ustalili, że w przypadku schorzeń, na konstytucji człowieka odciska się
w organizmie niewłaściwa zawartość jednej z trzech soli wapnia: węglanu, fosforanu
lub fluorku wapnia – ich nadmiar czy też niedobór powoduje zaburzenia w pracy narządów. Homeopatia rozróżnia trzy zasadnicze konstytucje, nazwane analogicznie do
wspomnianych soli, które wraz z wiekiem mogą ulegać zmianom: calcarea phosporica
– jej cechą charakterystyczną jest przewaga proporcji ciała nad jego masą (ludzie
szczupli i wysocy); calcarea carbonica – jej cechą jest przewaga masy nad proporcją
ciała (ludzie niscy i otyli); calcarea fluorica – jej cecha to deformacje kostne, nieprawidłowy rozwój kośćca, słabe stawy i wiązadła. Analogicznie, pod tymi samymi nazwami
homeopatia rozróżnia trzy rodzaje temperamentu: pierwszy charakteryzuje się zaostrzonymi reakcjami organizmu, wzmożonym obiegiem krwi; cechą kolejnego jest ogólne
spowolnienie przemiany materii i krwiobiegu; natomiast właściwością ostatniego jest
zahamowanie usuwania produktów przemiany materii (toksyn), co skutkuje obciążeniem organów wewnętrznych403.
Również zgoła odmienne jest spojrzenie homeopatów na sam proces leczenia. Twierdzą
za Hahnemannem, że tam, gdzie akademicka medycyna dochodzi do swoich granic,
homeopatia, która używa do leczenia niematerialnej substancji, owe granice przekracza:
„Będąc zdrowym, człowiek jest we władzy duchowej życiowej siły (autokreacji), która ożywia
materialne ciało (organizm) w postaci dynamizmu i utrzymuje wszystkie jego części w godnej
podziwu harmonicznej zgodności (harmonii) uczuć i działań, dzięki czemu nasz rozumny duch
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obecny w naszym wnętrzu, może tego żywego, zdrowego narzędzia swobodnie używać do wyższych celów naszego bytu (egzystencji)”404.

Co zrobić, gdy jednak człowiek traci władzę nad autokreacją, kiedy pojawia się chroniczna, konstytucyjna choroba? Symptomy, które jej towarzyszą, homeopaci porównują
do schodów – człowiek ulegając jakiemuś schorzeniu zaczyna przemieszczać się tymi
schodami w dół – np. katar powoduje zapalenie oskrzeli, to powoduje zapalenie płuc,
dalej idzie to w kierunku chorób serca i nowotworów. Spadkobiercy Hahnemanna
twierdzą, że w momencie podania leku homeopatycznego owo „schodzenie” jest natychmiast zatrzymywane a człowiek zaczyna się ponownie wspinać, powracając do całkowitego zdrowia, o czym było wspomniane przy okazji omawiania duchowej siły
człowieka. Owszem, zdarza się, że symptomy mogą się powtórzyć, ale wówczas ich
przebieg jest według homeopatów łagodniejszy i trwa dużo krócej405.
Homeopaci zwracają uwagę na to, od czego zależy podatność na choroby406. Jak było
już napisane, zdrowy człowiek, według Hahnemanna włada duchową, życiową siłą –
energią (dynamis – vis vitalis). W momencie, kiedy ten „dynamizm”, niematerialne
centrum kierowania, zostaje naruszone, doświadcza się choroby. Jeżeli ów dynamizm
jest silny „organizm nie zostanie pokonany przez żadną chorobę. Wiele osób zauważyło
i potwierdziło fakt, że duchowi przywódcy ludzkości, czy to Budda, Jezus, św.
Agnieszka czeska, czy C.G. Jung, Hahnemann, Ghándí i wielu, wielu innych, byli zawsze nadzwyczaj zdrowi i w doskonałej kondycji dożywali sędziwego wieku”407. Homeopaci przestrzegają zarazem przed zażywaniem tradycyjnych leków, takich jak antybiotyki itp., gdyż prowadzi to według nich do przerwania „linii obronnej” i powoduje postępowanie symptomów (jak w przytoczonym przykładzie schodów). Homeopatia zatem, jak można się dowiedzieć, leczy nie tylko somatyczne objawy choroby, ale przede
wszystkim myśl, obejmującą wolę, ocenianie i decydowanie, emocje i dopiero organy
wewnętrzne. Przez leczenie homeopatyczne „stwarza się człowieka”408. Przypomnieć
można w tym miejscu, znaczenie potencji – im gorszy stan organizmu, tym większa
musi być potencja (rozcieńczenie) leku homeopatycznego, nawet dochodzące do milionowego (MM), czy miliardowego stopnia (MMM). W różnych publikacjach traktujących o homeopatii podawane są przykłady chorób leczonych tą metodą (homeopaci
twierdzą, że jeżeli homeopatia nie ma lekarstwa na jakąś chorobę, to nie ma go nikt)
i dobranych do nich preparatów – np. przy ogólnym wycieńczeniu organizmu a zarazem
skłonności do przechwytywania „energii” innych ludzi homeopaci zalecają zastosowanie leku o nazwie „Abrotanum”, przy hemoroidach lek „Aescus hippocastanum”409 itd.
Jednym z aspektów homeopatii, wspominanym pokrótce wcześniej, ale na który należy
zwrócić szerzej uwagę, jest kwestia podkreślania przez propagatorów tej metody lecze404

Tamże, s. 23.
Por. A. Szymański, Homeopatia..., Warszawa 1998, s. 65-69.
406
Więcej o podziale chorób w homeopatii zob. R. Zawiślak, Podstawy..., Kraków 1991, s. 18-22.
407
Tamże, s.71.
408
Zob. Tamże, s. 78.
409
Por. D. Grandgeorge, Duchowy aspekt leku homeopatycznego. Ukryty sens choroby, Nowy Sącz 1998,
s. 22nn; A. Szymański, Homeopatia..., Warszawa 1998, s. 55-91.
405
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nia problemów, jakie według nich napotykają lekarze stosujący tradycyjne, konwencjonalne metody leczenia. Problemem tym, jest według homeopatów doszukiwanie się
przyczynowości chorób jedynie w materialnych zależnościach. Niepodważalnym jest
fakt, że medycyna, podobnie jak fizyka stara się dotrzeć do podstaw – w fizyce będą to
atomy, bozony itd., w medycynie – najbardziej podstawowe procesy, jakie zachodzą
w komórce, jej jądrze, w chromosomach. Homeopaci twierdzą jednak, że jest to droga
donikąd, gdyż i tak nie uda się naukowcom, lekarzom czy genetykom znaleźć prapodstawy funkcjonowania ludzkiego organizmu, a co za tym idzie i chorób, z którymi on
się boryka. Wskazują tutaj na z góry błędne założenie badań i ukazują właściwe – według nich – źródło poszukiwań i początek całej drogi leczenia, jakim jest aspekt duchowej siły człowieka, „dynamizm”, o którym była już mowa wcześniej:
„Prowadzi to w najlepszym przypadku tylko do kolejnego stłumienia symptomów, do dalszego
rozwoju przewlekłej choroby (…). Dzieje się tak dlatego, ponieważ podstawa organizacyjna całego ludzkiego ciała i myśli nie leży ani w narządach, ani komórkach (…), ale wręcz odwrotnie
w niematerialnym organizacyjnym centrum”410.

Homeopaci poza krytyką klasycznej medycyny zwracają również uwagę na zarzut, jaki
często jest im stawiany, jakoby ich metoda leczenia, ze względu na bardzo duże rozcieńczenie „pranalewki”, była jedynie efektem placebo411. Istnieje tzw. stała, czy inaczej limit Avogadra. Jest to stała fizyczna, próg, po przekroczeniu którego rozpuszczalnik nie miałby prawa zawierać substancji czynnej (czy w tym przypadku wspomnianej
„pranalewki”)412. Homeopatia stosuje tymczasem potencje dużo większe. Argumentem
stawianym przez spadkobierców Hahnemanna, jest fakt, że efekt placebo nie może iść
tak daleko, by wyleczona została w przeciągu jednego dnia np. cukrzyca. Jeśli ów efekt
byłby tak silny i skuteczny, to według homeopatów takim samym działaniem musiałby
się wykazać leki podawane w klasycznym leczeniu. Tych leków jest zazwyczaj kilka
lub kilkanaście – w homeopatii jest to najczęściej jedna pigułka. Kolejnym argumentem
przytaczanym przez zwolenników homeopatii jest podawanie leków niemowlętom, które nie mają pojęcia, co jest im aplikowane, zatem nie może to wywołać efektu placebo.
Przytaczany jest również przykład homeopatii weterynaryjnej, gdzie tym bardziej podawanie leku homeopatycznego nie może się wiązać z wiarą psów czy kotów w jego
cudowne działanie.
Naukowcy, przytaczani w dalszej części artykułu, którzy przeprowadzali badania nad
środkami homeopatycznymi wykazywali w swoich badaniach, że wszystkie wyniki dotyczące skuteczności tych leków to zwykła fikcja, a spektakularne dowody na uzdrawiające działanie homeopatii są publikowane jedynie w czasopismach finansowanych przez
firmy homeopatyczne takich jak francuska Boiron413. Zwolennicy homeopatii twierdzą
natomiast, że faktycznie przynosi ona oczekiwane skutki w leczeniu. Pomijając te spo410

J. Čehovský, Homeopatia..., Kraków 2002, s. 151.
Placebo – substancja niemająca wpływu na zdrowie pacjenta, podawana choremu jako terapia, przy
czym chory nie wie, że to, co otrzymał nie jest prawdziwym lekarstwem.
412
Por. Avogadra liczba [w:] H. Chmielewski, W. Gajewski, Encyklopedia techniki: chemia, Warszawa
1965, s. 58.
413
Więcej na ten temat zob. R. Tekieli, Homeopatia, Radom 2010, s. 51-59.
411
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ry, należy ponownie postawić pytanie: dlaczego myśląc o homeopatii powinno być się
czujnym i nie czerpać ze spuścizny Hahnemanna w dbaniu o własne zdrowie? Dlaczego
temat ten budzi nadal tak wiele kontrowersji – nie tylko w środowisku lekarzy i farmaceutów, ale po prostu pośród ludzi wierzących, którzy potrzebują leczenia? Skąd tyle
niedomówień i wątpliwości, które pojawiają się przy badaniu homeopatii, tej pozornie
nieinwazyjnej, delikatnej i nieszkodliwej metody? Powodów, jak się okazuje, jest dość
dużo.
Wątpliwości wobec podstaw naukowych homeopatii
Próbując wskazać motywy generujące sceptyczność wobec homeopatii, nie można pominąć kwestii naukowych, racjonalnych. Jak nie trudno się domyśleć, już podstawowe
założenie homeopatii – similia similibus curantur – podobne leczyć podobnym, jest
dokładnym zaprzeczeniem standardowej, współczesnej praktyki lekarskiej. Żaden doktor nie będzie leczył zapalenia pęcherza tym, co to zapalenie wywołuje. Jak wspomniano w początkowej części artykułu, Hahnemann pierwszych doświadczeń (z przyjmowaniem chininy) dokonywał na sobie samym. Należy podkreślić w tym miejscu fakt, że
symptomy, które twórca homeopatii zaobserwował u siebie, sprawdziły się tylko u osób
uczulonych na chininę. Nie wiedząc, że jest alergikiem uczulonym na korę drzewa chinowego, potraktował reakcję swojego organizmu, jako reakcję osoby zdrowej. Cała
jego teoria, którą wypracował właśnie na podstawie tych obserwacji zbudowana jest
zatem na ludzkim błędzie414. „Homeopatia jest wiedzą, która nie opiera się na medycynie, na nauce medycznej, jest jakby wzięta z zupełnie innego świata. W sensie nowożytnym to nie jest nauka”415. Co więcej – by zostać tym, kto leczy homeopatią, nie trzeba mieć skończonych studiów medycznych. Eugenia Choińska, autorka książki do której odnoszono się wcześniej, a zarazem znana homeopatka (co wynika z noty na jej temat), jak można przeczytać na okładce, studiowała pedagogikę oraz ukończyła Państwowy Instytut Robót Ręcznych. Jest to jedynie przykład, ale nadający konkretnego
znaczenia twierdzeniu, że homeopatia jako metoda leczenia, z wiedzą i praktyką medyczną nie musi mieć wiele wspólnego. Potwierdzają to absolwenci farmacji i medycyny, którzy zapewniają, że na studiach o homeopatii zaledwie wspominano, albo pomijano ten temat w ogóle, traktując go jako problematyczny. Literatura medyczna również
podchodzi do homeopatii szczątkowo. Największa baza czasopism związanych z naukami biomedycznymi, zawierająca 8,7 miliona bibliotecznych odnośników-rekordów
z ponad 3,6 tysięcy tytułów czasopism, na temat homeopatii do 2000 r., zarejestrowała
jedynie 1328 odnośników, z czego większość pochodziła z pism związanych z medycyną alternatywną416. Kolejnym faktem, który powinien budzić wątpliwości co do wiarygodności homeopatii jako sposobu leczenia, jest kwestia rozcieńczeń leków homeopatycznych. Obok określania czy wręcz „odgadywania” przez lekarza homeopatę konstytucji chorego jedynie na podstawie rozmowy, czy czasami tylko po „obejrzeniu” pacjen414

Zob. S. Pfeifer, Czy zdrowie za wszelką cenę?, Wrocław 1994, s. 86.
R. Tekieli, Homeopatia, Radom 2010, s. 11.
416
Por. R. Tekieli, Homeopatia, Radom 2010, s. 13.
415
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ta, kolejnym problemem, jak zauważają sami zwolennicy tej metody, jest właśnie kwestia konkretnego działania nadzwyczaj małej dawki leku, wprowadzanej do organizmu417. Jak wspomniano – im większe rozcieńczenie, czy inaczej – im mniej substancji
czynnej w leku, tym jego działanie powinno być mocniejsze. Można natomiast naukowo udowodnić, że – dajmy na to – w rozcieńczeniu C11 czy C12 nie pozostaje ani jedna
molekuła rozpuszczanej substancji. Zwolennicy homeopatii porównują to niekiedy do
działania szczepionek, jednak stężenie substancji czynnych w szczepionkach jest wielokrotnie wyższe niż w omawianych preparatach. Ponadto, szczepionka działa profilaktycznie a nie leczy już występującej choroby, wytwarzając – w przeciwieństwie do leków homeopatycznych – konkretne przeciwciała. Spadkobiercy Hahnemanna sugerują,
żeby stając w obliczu rodzących się pytań i wątpliwości, związanych chociażby z wielokrotnymi rozcieńczeniami, nie dziwić się temu, że nie jesteśmy w stanie intelektualnie, rozumowo wyjaśnić pewnych zjawisk, które obserwujemy i których doświadczamy, wszak cały świat – jak argumentują – pełen jest zagadkowych manifestacji,
sprzecznych z doświadczeniem, jakie nabywamy w ciągu życia, i odbiorem otaczającej
nas rzeczywistości. Problem według homeopatów nie polega więc na tym,
„gdzie leży prawda (która jest bez sensu z założenia), lecz na tym, jak mamy żyć, znając tę lub
inną prawdę. W końcu zastosowanie nieskończenie małej, jak i nawiasem mówiąc, nieskończenie dużej koncentracji substancji jest związane z naszą osobistą wiarą w ograniczoność bądź też
nieskończoność świata”418.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden sposób tłumaczenia powodu tak daleko idących
rozcieńczeń. Część homeopatów widzi źródło potencjalizacji w odejściu od chrześcijaństwa i dogmatów, spowodowanym rozwojem technologicznym medycyny, które m.in.
poprzez teorię ewolucji od prapierwiastków zainicjowały „poziom energetyczny”
w dziedzinie leczenia, jako przywracanie choremu „energii życiowej”, a teoria prapoczątków stała się źródłem nieskończonego rozcieńczania i potencjonowania leków. Celem homeopatii jako „nowej medycyny”, stało się zatem przywracanie człowiekowi
przeszłego, idealnego czy wręcz „boskiego” stanu energetycznego419. Podkreślono już
wielokrotnie, że homeopatia z nauką nie ma właściwie nic wspólnego – nie należy zatem według jej zwolenników obarczać się wysiłkiem intelektualnym w poszukiwaniu
odpowiedzi na rodzące się siłą rzeczy pytania, tylko po prostu uwierzyć w zdolności
lekarzy homeopatów i cudowne działanie leków, które zostaną zaproponowane choremu.
Nieodzowną czynnością przy produkcji leków homeopatycznych jest ich dynamizacja,
która jak wspomniano, nadaje im swoistą moc, potencję (jakkolwiek ją rozumieć). Jak
mówią homeopaci – następuje zamiana materii nieczynnej w jej czynny energetyczny
odpowiednik. Zatem to nie substancja czynna, lecz owa moc działa na człowieka. Pediatra, która uczestniczyła w zajęciach z dziedziny homeopatii wspomina:
„(…) wykładowca mówił o jakiejś kuli energetycznej, która jest tym większa, im mniejsze jest
stężenie leku. Przy rozcieńczeniach do C30 czy C60, kiedy w roztworze nie ma już nawet atomu
417

Por. P. Palagin, Homeopatia, manifestacje..., Białystok 2001, s. 25.
Tamże, s. 26.
419
Zob. Tamże, s. 75-76.
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rozcieńczanej substancji, ta kula energetyczna może mieć średnicę do dziesięciu metrów…
A więc wokół człowieka, który zażył lek, mogą się dziać rzeczy, których on nie kontroluje…
Bo zażywa lek, który ma działać na całe otoczenie...”420.

Dynamizowanie zatem, potrząsanie według ściśle określonych zasad sprawia, że glukoza lub laktoza staje się „nasączona potencją”. Jak zauważono już wcześniej przy omawianiu podstaw filozoficznych, lek homeopatyczny nie zawiera zatem w sobie żadnej
substancji czynnej a jedynie „informację” odbitą niejako w powłoce atomowej substancji nośnej421. Powinno więc budzić niepokój to, że przez przeszło 200 lat istnienia homeopatii, nauka akademicka, medycyna czy farmakologia są po prostu bezradne w próbie wyjaśnienia działania leków homeopatycznych. Wydaje się bowiem, że racjonalnie
po prostu nie da się tego wyjaśnić, mimo ich faktycznego działania.
Zastanawiający jest również fakt, że zwolennicy spuścizny Hahnemanna, idąc za swoim
mentorem, używają stale pojęć takich jak „moc”, „energia”, „siła duchowa”, „dynamizm”, jednocześnie nie wyjaśniając ich konkretnego znaczenia. Jest to „moc” niewiadomego pochodzenia. Cała koncepcja działania homeopatii jest oparta na szeregu różnych, apriorycznych założeń ontologicznych i antropologicznych, niedających się zbadać metodami empirycznymi – należy je zatem po prostu przyjąć lub odrzucić. Trzeba
więc być bardzo naiwnym lub zaangażowanym emocjonalnie w tę metodę leczenia, by
wierzyć np. w to, że aby zapobiec zapominaniu dróg, należy przyjąć lek „Glononium
D12”, żeby nie zapominać nazwisk – lek „Sulfur D12”, ale przy problemie z zapamiętywaniem niektórych snów, już inny lek422. I tak np. jeden z homeopatów,
„F. Grauss rozróżnia 24 formy lęku. Na każdą z nich trzeba podać inny środek. (…) Z jednej
strony mamy naukę, z drugiej jakiś rodzaj wiedzy ze skrajnie subiektywną metodologią wyszukiwania leków. Konsekwencjami tego subiektywizmu są zakrawające o absurd zalecenia, by zupełnie innym lekiem leczyć kolkę lewostronną, a zupełnie innym prawostronną. Homeopatia
zdaje się nie wytrzymywać próby rozumu (...)”423.

Amerykańska Federalna Komisja Handlu, mając świadomość czym jest, czy raczej
czym nie jest homeopatia, wydała decyzję, na mocy której na opakowaniach leków homeopatycznych będzie musiała widnieć informacja, że leki te nie mają żadnego potwierdzonego działania424. Podobne stanowisko, ukazujące, że homeopatia jest
sprzeczna z dostępną wiedzą, zajęła komisja do walki z pseudonauką i fałszowaniem
badań naukowych Rosyjskiej Akademii Nauk425.
Zagrożenia duchowe wynikające ze stosowania homeopatii
Analizując dotychczasowe rozważania, można dojść do wniosku, że na całą homeopatię, jako sposób leczenia, ale i myślenia, próbuje się nałożyć iluzoryczną szatę nauko420

R. Tekieli, Homeopatia, Radom 2010, s. 17.
Por. P.C. Pilar, Ezoteryzm a chrześcijaństwo, Kraków 2002, s. 137.
422
Por. E. Choińska, Homeopatia praktyczna. Wydanie..., Warszawa 1996, s. 46.
423
R. Tekieli, Homeopatia, Radom 2010, s. 34.
424
Zob. Amerykanie dowiedzą się, że homeopatia nie działa [w:] http://mgr.farm/content/amerykaniedowiedza-sie-ze-homeopatia-nie-dziala
425
Zob. Rosyjska Akademia Nauk: Farmaceuci powinni zaprzestać doradzania pacjentom leków
homeopatycznych [w:] http://mgr.farm/content/rosyjska-akademia-nauk-farmaceuci-powinni-zaprzestacdoradzania-pacjentom-lekow
421
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wości i duchowości. Jednak jak by nie patrzeć, wiele kwestii związanych z tą dziedziną
owiane jest tajemnicą, pewnymi niedopowiedzeniami i niejasnościami. Można więc
postawić stwierdzenie, że mimo iż nie widać tego bezpośrednio, homeopatia nosi znamiona sztuki okultystycznej426 i choć niewątpliwie część sumiennych oraz uczciwych
lekarzy czy farmaceutów korzysta z homeopatii w oderwaniu od bezpośrednich praktyk
okultystycznych lub magicznych, nie unikną oni, ani nie zneutralizują pośrednich
i ukrytych jej skutków.
Dla przykładu można odnieść się do pojęcia „energii”, które pojawia się nieustannie
w różnych publikacjach dotyczących homeopatii. Między energią życiową u Hahnemanna, światłem astralnym w kabale czy magnetyzmem zwierzęcym u Mesmera427,
można w zasadzie postawić znak równości – wszystko to sprowadza się do ubóstwienia
nazywanej dzisiaj ogólnie „energii kosmicznej”. Można więc przypuszczać, że homeopatia ma swoje źródła w inicjacji naturalistycznej, polegającej na otwarciu adepta
(w tym przypadku lekarza bądź pacjenta) na świat nadzmysłowy. Dzieje się tak zarówno w fetyszyzmie, szamanizmie, hinduizmie czy też magii, bioenergoterapii lub okultyzmie428. Sam Hahnemann propagował magnetyzm zwierzęcy, polegający na tym, że
osoba „o dobrych intencjach” siłą woli może poprzez dotyk lub na odległość przenosić
„energię życiową” na inną, chorą osobę429. Wspomniano już wcześniej, że źródeł filozoficznych homeopatia doszukuje się zarówno w religiach i filozofiach wschodnich,
w Biblii czy szeroko rozumianej ezoteryce. Można więc śmiało stwierdzić, że pomimo
zapewnień współczesnych homeopatów o wolności tej dziedziny od jakichkolwiek
ideologii i religii, stanowi ona w gruncie rzeczy swoisty synkretyzm religijny, pomieszanie gnozy, panteizmu i orientalizmu. Autorzy książek traktujących o homeopatii
wprost piszą o swoim odniesieniu do ezoteryzmu430. Jest to drugie dno homeopatii, które dla osób wierzących, powinno być jednoznacznym ostrzeżeniem. Nie można być
równocześnie panteistą i chrześcijaninem.
Na podstawie argumentów racjonalnych wynikających z konfrontacji nauk empirycznych i homeopatii, a także biorąc pod uwagę konkretne kwestie natury filozoficznej,
stanowiące trzon myśli homeopatycznej, zgodnie z założeniami tego artykułu, należy
zastanowić się, jakie stanowisko wobec spuścizny Hahnemanna powinni zająć ludzie
wierzący, poszukujący sposobów poprawy swojego zdrowia. Jednym z kierunków postrzegania homeopatii było stanowisko Papieskiej Rady Kultury – Papieskiej Rady Do
Spraw Dialogu Międzyreligijnego, wskazujące homeopatię obok akupunktury, kinezjologii czy refleksologii jako jedną z metod uzdrawiania (nie leczenia!), wywodzących się

426

Łacińskie słowo occultus oznacza właśnie „tajemniczy, tajemny, ukryty”.
G. A. Mather, L. A. Nichols, Kabała; Magnetyzm zwierzęcy [w:] Słownik sekt, nowych ruchów
religijnych i okultyzmu, Warszawa 2006, s. 215; 263.
428
Por. A. Posacki, Homeopatia [w:] Encyklopedia „Białych plam”, tom VIII, Radom 2002, s. 60.
429
Zob. R. Tekieli, Homeopatia, Radom 2010, s. 38.
430
Zob. P. Palagin, Homeopatia, manifestacje..., Białystok 2001, s. 30.
427
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i zakorzenionych w ezoteryzmie, czy szerzej ujmując, ruchu New Age431. Warto odnieść
się tutaj również do jasnej wykładni Kościoła Katolickiego zawartej w Katechizmie:
„Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad bliźnim – nawet w celu przywrócenia mu
zdrowia – są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. (…) Dlatego Kościół upomina wiernych, by wystrzegali się ich. Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk medycznych
nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani wykorzystywania łatwowierności drugiego
człowieka” (KKK 2117).

Również Biblia odnosi się jednoznacznie do tego problemu:
„Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę,
uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów
i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni” (Pwt
18, 10-12a).

Czy w innym miejscu: „Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych” (Mt 24, 24). Cała otoczka „doktrynalna” homeopatii, jeśli można ją tak nazwać,
nie powinna budzić zdziwienia, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że – jak już wspomniano – Samuel Hahnemann był członkiem Hermannstadt, loży masońskiej w Sibiu
w Transylwanii. Sami biografowie Hahnemanna wspominają, że parał się on okultyzmem, którego w późniejszym okresie życia został prawdziwym mistrzem. Nie da się
będąc chrześcijaninem przyjmować nauki, która opiera się na wierze w reinkarnację,
magnetyzm, gnozę czy hinduizm. Ponadto jak wykazano, homeopatia, poprzez „informację” zapisaną w leku, skłania życiową siłę do samoregulacji, autonaprawy. Biorąc
pod uwagę fakt, że działanie homeopatii, według jej propagatorów nie dotyczy jedynie
sfery somatycznej człowieka, ale również psychicznej i duchowej, można dojść do
wniosku, że pacjentowi nie potrzeba odniesienia do Boga, podążania drogą wskazaną
w Biblii, co więcej – bezzasadna w tym momencie staje się Ofiara Jezusa na krzyżu,
gdyż przez zażywanie leków homeopatycznych, pacjent dąży do samodoskonalenia,
odnawiania się, aż do osiągnięcia pierwotnej, nienaruszonej siły życiowej (tak jak
w hinduizmie czy buddyzmie dążenie do Nirwany poprzez samodoskonalenie się
w kolejnych inkarnacjach), którą odważnie można by było porównać do „boskiej natury”. Jezus natomiast pozostawił wszystkim swoim uczniom jasne przesłanie: „Ja jestem
drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6a).
Jak już było wielokrotnie powtarzane – homeopatia nie mieści się w ramach badań naukowych. Mocy, energii życiowej nie da się zmierzyć, dlatego niektórzy badacze, aby
odpowiednio dobrać lek do choroby, posługują się bioindykatorami, czyli… różdżkami
i wahadełkami. Taką metodę stosuje m.in. dr Otto Maresch. Według niego, środek homeopatyczny będzie wykazywał tym lepsze działanie, im dokładniej długość jego „fali”, będzie odpowiadała „fali” chorego narządu w organizmie. I tak np. na bazie takich
doświadczeń, można dowiedzieć się, że sok z fiołka o potencji D8-D12 działa skutecz431

Papieska Rada Kultury – Papieska Rada Do Spraw Dialogu Międzyreligijnego, Jezus Chrystus Dawcą
Wody Życia. Chrześcijańska refleksja na temat New Age, pkt. 2.2.3 [w:] http://www.adonai.op.opoka.
org.pl/upload/ALL0x12cd689fgc/JEZUSCHRYSTUSDAWCAWODYZYCIA.rtf.
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nie w leczeniu raka432. Czyż nie jest to otwieranie się człowieka na nieznaną, niebezpieczną sferę duchową? Warto w tym miejscu przypomnieć sobie słowa św. Pawła, które skierował do Tesaloniczan: „Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła” (1 Tes 5, 22). Zatem skoro po całościowym przyjrzeniu
się homeopatii pojawiają się wątpliwości, co do jej bezpieczeństwa (od strony duchowej), najlepiej w ogóle nie sprawdzać jej skuteczności w leczeniu.
Liczne świadectwa osób wiążących swoje problemy duchowe z homeopatią są niewątpliwie najlepszym tego potwierdzeniem. Jak już zauważono w trakcie wcześniejszych
rozważań, homeopatia siłą rzeczy wiąże się z wiedzą tajemną. Samo potrząsanie fiolek
przy sporządzaniu leków, ściśle określone co do jego techniki i częstotliwości, ma na
celu ich „zmianę” a fakt, że nikt nie wie jak to się dokonuje, ma symptomy czynności
magicznej. O tym, że homeopatia wkracza w sferę duchową świadczą twierdzenia samych homeopatów: „...tylko lekarstwo zna chorego. Zna go lepiej niż lekarz, lepiej niż
sam pacjent zna siebie. Wie ono, gdzie znajduje się źródło zakłóconego porządku
(...)”433. „W świętym akcie potencjalizacji moc uzdrowieńcza wyzwala się z więzów
struktur ziemskich i przywraca w chorym organizmie harmonię”434. Jedynie byty inteligentne mogą „znać” lub „wiedzieć”. Określenie „święty akt potencjalizacji” jest pojęciem, którym może posługiwać wyznawca a nie lekarz. Tak postrzegany lek, potrząsany
wedle ściśle określonych reguł może zatem być talizmanem czy fetyszem. Znaczna
część homeopatów, o czym już wspomniano, posługuje się w swojej pracy wahadełkiem, czyta z ręki czy leczy na odległość435, co powoduje, że siłą rzeczy otwierają się
zarazem na świat duchowy, wymykający się zmysłom i niekoniecznie przychylny człowiekowi. Potwierdzają to świadectwa osób, które pracowały przy produkcji leków homeopatycznych. Z racji tego, że przed nawróceniem same były związane ze spirytyzmem, powierzane im były sekrety produkcji: nowe leki poszukiwane były przez osoby
– media w trakcie seansów spirytystycznych436. Kolejny raz nasuwa się wniosek, że
homeopatia jest pewnego rodzaju działaniem parareligijnym pod przykrywką pseudonauki. Przykrywką, której nie da się udowodnić w żaden naukowy sposób.
„Fakt, że wielu lekarzy na całym świecie w ostatnich latach potwierdza skuteczność leków homeopatycznych, nie oznacza, że musi ona dotyczyć zdrowia duchowego, bowiem brak zdrowia
duchowego objawia się inaczej niż zaburzenia psychofizyczne – w sposób bardziej ukryty, długofalowy i wtopiony w objawy psychofizyczne (...)”437,

czego potwierdzeniem są wypowiedzi osób, które były związane z homeopatią – czy
jako próbujący nią leczyć, czy jako leczeni438.

432

Zob. S. Pfeifer, Czy zdrowie..., Wrocław 1994, s. 92-93.
R. Tekieli, Homeopatia, Radom 2010, s. 67.
434
Tamże, [za:] O. Prokop, Medizinischer Okkultismus, s. 67-68.
435
Por. S. Pfeifer, Czy zdrowie..., Wrocław 1994, s. 101.
436
Por. R. Tekieli, Homeopatia, Radom 2010, s. 69-70.
437
A. Posacki, Homeopatia [w:] Encyklopedia „Białych plam”, tom VIII, Radom 2002, s. 64.
438
Zob. R. Tekieli, Homeopatia, Radom 2010, s. 72-79.
433
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Zagrożenia zdrowotne wynikające ze stosowania homeopatii
Okazuje się jednak, że homeopatia może nieść ze sobą niebezpieczeństwa nie tylko natury duchowej. W omawianej metodzie leczenia, działanie rozcieńczeń przekraczających stałą Avogadra, tłumaczy się niekiedy tym, że woda posiada pamięć. Jeśli w rozpuszczalniku (wodzie) była np. jakaś substancja trująca, która poprzez długie i wielokrotne rozcieńczanie prawie lub całkiem znikła, to woda „zapamiętuje informację” o tej
substancji. Skoro kwestia „pamięci wody” jest sprzeczną z logiką i niepotwierdzoną
naukowo hipotezą, uznaną jednak a priori przez Hahnemanna, to może zrodzić się pytanie – czy w związku z tym, absolutnie czysta woda (wszak substancja czynna została
maksymalnie rozcieńczona), może być niebezpieczna? Jak przyznają sami homeopaci –
tak. Nie dość, że istnieje ryzyko, że pacjent może trafić do „specjalisty”, który nie miał
nigdy nic wspólnego z medycyną akademicką, to nawet i ludziom z wyższym wykształceniem medycznym, zajmującym się homeopatią, zdarzają się sytuacje, gdy podadzą
niewłaściwy lek osobom proszącym o pomoc, co może w następstwie skutkować np.
próbą samobójczą. Nie jest to zatem bezinwazyjna, całkowicie bezpieczna i zdrowa
metoda leczenia, jak powszechnie zapewniają propagatorzy homeopatii. Co więcej –
sami przyznają, że lecząc, jednocześnie ryzykują, że mogą „podarować” pacjentowi
inną chorobę. Opisana sytuacja może wygenerować kolejne pytanie: co powoduje, że
leki mające działać na jakieś schorzenie, powodują takie zachowania, skoro leki homeopatyczne mają leczyć człowieka całościowo – ciało, psychikę i ducha439? Co zrobić,
żeby lek homeopatyczny nie zaszkodził pacjentowi? Jak sprawdzić, czy chory może go
przyjąć? Na to spadkobiercy metody Hahnemanna również znaleźli dość prosty, choć
specyficzny sposób. Otóż zaleca się, aby pacjenci, zanim dostaną dany lek… trzymali
go w rękach! Tak, niektórzy homeopaci twierdzą, że w ten sposób sprawdzą, czy trzymany specyfik nie zaszkodzi pacjentowi. W rezultacie to sam pacjent decyduje, który
lek będzie przyjmował – dostaje preparat, który w momencie trzymania go w dłoni,
wywoła uczucie ciepła, kłucia lub innego, swoistego odczucia. Co więcej, homeopaci
dodają, że już samo to może powodować wyleczenie z choroby. Są „specjaliści” z dziedziny homeopatii, którzy zalecają swoim pacjentom jedynie głośne wymawianie nazwy
leku, zamiast jego przyjmowania, co ma mieć postać mantry, którą adept otrzymuje od
swojego duchowego mistrza440. Widać zatem, jak wiele irracjonalności kryje się z jednej strony za homeopatią jako metodą leczenia (gdzie sami homeopaci mówią o sobie,
że bardziej są „sztukmistrzami” niż lekarzami), z drugiej jednak, jak dużo zagrożeń może się z tym wiązać, skoro leczący homeopatią mówią o „rozgrywaniu” swoich pacjentów, kontaktowaniu się z nimi na poziomie podświadomości i odgadywaniu w ten sposób przyczyn choroby, i dalej – skoro coś, co z góry wyklucza intelektualną, naukową
analizę, powoduje pewne skutki nawet poprzez trzymanie, czy mantryczne wymawianie

439
440

Por. P. Palagin, Homeopatia, manifestacje..., Białystok 2001, s. 32n.
Zob. Tamże, s. 33, 83.
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nazwy specyfiku, sprawia, że „coś” dzieje się we wnętrzu pacjenta, „w rezultacie czego
on może zostać wyleczony”441.
Prawo Farmaceutyczne wobec homeopatii
Należy zwrócić również uwagę na prawodawstwo w kwestii homeopatii. W Ustawie
Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r., można przeczytać, że „produkty homeopatyczne (…) ulegają uproszczonej procedurze dopuszczania do obrotu” oraz dalej,
że „produkty lecznicze homeopatyczne, określone w ust. 1 i 4, nie wymagają dowodów
skuteczności terapeutycznej”442. Jak wykazano wcześniej, specyfiki te nie przechodzą
rzetelnych, restrykcyjnych badań wymaganych w innych przypadkach. Co więcej, „pod
koniec 2015 roku Minister Zdrowia zmienił rozporządzenie w sprawie kryteriów zaliczania produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności sprawiając, że
wszystkie leki homeopatyczne do tej pory dostępne wyłącznie z przepisu lekarza, stały
się dostępne bez recepty”443. Może zatem budzić zdziwienie fakt, że leki, których źródło
działania nie jest tak naprawdę znane, które obiektywnie rzecz ujmując, nie zawierają
w sobie substancji czynnej, które nie są badane przez niezależnych specjalistów –
w przeciwieństwie do innych leków – z taką ulgą traktowane są w obiegu farmaceutycznym w Polsce i całej Unii Europejskiej. Przecież wszelkie procedury kontrolne,
wynikające z Prawa mają za zadanie chronić człowieka i nakładać surowe kary na tych,
którzy próbują te metody łamać. Trudności w leczeniu, dostępie do służby zdrowia
i lekarzy specjalistów, jakie niejednokrotnie napotykają na swojej drodze pacjenci
sprawiają, że leki homeopatyczne stały się pewną alternatywą, co spowodowało na
przestrzeni lat 2002-2009 rosnący trend sprzedaży tych środków444. Bez recepty bowiem nadal dostępne są preparaty na każdą możliwą dolegliwość – od odchudzania,
przez grypę aż po choroby nowotworowe. I tak człowiek po ustąpieniu jednych objawów, zaczyna dostrzegać kolejne, więc decyduje się na następny preparat homeopatyczny. Tworzy się spirala, która wydaje się nie mieć końca, zniewolenie podobne do
alkoholizmu czy narkomanii, które egzorcyści wprost nazywają demonicznym445.
W tej kwestii zabierają głos również autorytety naukowe. Profesor Marek Komulski,
Kierownik Katedry Elektrochemii Politechniki Lubelskiej tak wypowiedział się na temat leków homeopatycznych nawiązując do sposobu ich produkowania:
„(…) można z całą pewnością stwierdzić, że roztworów o stężeniu poniżej 1 ng/dm3 nie da się
w żaden kontrolowany sposób otrzymać. Nie da się również takiego stężenia zweryfikować,
gdyż leży ono poza zakresem dostępnych metod analitycznych. Rozcieńczenie 1:10400 to oczywiście piramidalna bzdura, którą mógł wymyślić tylko oszust lub kompletny ignorant”446.
441

Zob. Tamże, s. 35; 84-89.
Prawo farmaceutyczne Rozdz. 2, Art. 21 ust. 1 i 7 [w:] http://isap.sejm.gov.pl/Download?id
=WDU20011261381&type=3
443
Homeopatia: lekarze przeciw, lekarze za [w:] https://farmacja.pl/homeopatia-lekarze-przeciwaptekarze-za#
444
Zob. Tamże.
445
Zob. A. Grefkowicz, Homeopatia – NIE! [w:] http://www.odnowa.jezuici.pl/szum/prowadzeniespotkainmenu-33/modlitwa-o-uwolnienie-mainmenu-83/305-homeopatia-nie
446
Zob. R. Tekieli, Homeopatia, Radom 2010, s. 94.
442
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Takie rozcieńczenie posiada chociażby jeden z najbardziej reklamowanych specyfików,
stosowanych przy objawach przeziębienia i grypy – Oscillococcinum. Najlepszym podsumowaniem rozważań dotyczących miejsca homeopatii w zapisach prawnych będzie
wypowiedź profesora Andrzeja Gregosiewicza, kierownika Katedry Kliniki Ortopedii
Dziecięcej: „W świetle powyższych stwierdzeń podejmowanie prób «leczenia» przy
pomocy «leków» homeopatycznych nie tylko nie jest zgodne z «najlepszą wiedzą lekarza», lecz nosi znamiona przestępstwa”447. Oficjalne stanowisko w tej sprawie zajmowały również kilkukrotnie Naczelna Rada i Naczelna Izba Lekarska – w 2008 r., gdy jednoznacznie opowiedziały się przeciw leczeniu homeopatią i organizowaniu szkoleń z tej
dziedziny dla lekarzy, następnie w r. 2009, kiedy odpowiadając Ministrowi Zdrowia
zapewniały o braku jakichkolwiek dowodów naukowych, potwierdzających skuteczność
leczenia produktami homeopatycznymi i wyrażały wątpliwość co do wdrażania ich do
obrotu bez konieczności udowodnienia skuteczności oraz zaznaczały, że może to
wprowadzać pacjentów w błąd448. Tymczasem Naczelna Izba Aptekarska bez zmian
wydawała stanowisko całkowicie przeciwne. Kilka lat później Prezes Naczelnej Rady
Lekarskiej prosił ówczesną Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr hab. Lenę Kolarską-Bobińską o zbadanie sprawy otwarcia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym
studiów podyplomowych na kierunku: homeopatia w medycynie niekonwencjonalnej
i farmacji. Swoje zdumienie i zaniepokojenie Minister wyraził natomiast w liście do
Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dra hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego, pisząc:
„Uważam, że prowadzenie na wyższej uczelni medycznej zajęć z metod postępowania, których
skuteczność nie jest potwierdzona rzetelnymi i wiarygodnymi dowodami naukowymi jest nieporozumieniem. Uczelnia prowadząca działalność naukową nie powinna promować metod postępowania, które nie znajdują należytego oparcia w wiedzy naukowej”449.

Może zastanawiać, czemu przy tak jednoznacznym stanowisku Naczelnej Rady Lekarskiej, wynikającym chociażby z Artykułu 57. Kodeksu Etyki Lekarskiej450, Naczelna
Izba Farmaceutyczna ma wobec homeopatii nadal tak niejasny i ambiwalentny stosunek. Może zastanawiać, czemu przy krytyce Naczelnej Rady Lekarskiej, Rada Aptekarska umawia się z przedstawicielami wspominanej wcześniej francuskiej firmy Boiron,
przekazując swoje poparcie dla homeopatii451. Dzięki akcji uświadamiania społeczeństwa, jaką podjęła Izba Lekarska, popularność i sprzedaż preparatów homeopatycznych

447

Tamże, s. 94.
Stanowisko Nr 2/09/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 lutego 2009 r. [w:]
http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0003/3936/rs0002-09-V.pdf ;
Więcej na temat sporu Naczelnej Izby Lekarskiej z Ministerstwem Zdrowia [w:] Homeopatia: lekarze
przeciw, lekarze za [w:] https://farmacja.pl/homeopatia-lekarze-przeciw-aptekarze-za#
449
Studia homeopatyczne – Pisma Prezesa NRL do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Rektora
ŚUM [w:] http://www.nil.org.pl/aktualnosci/studia-homeopatyczne-pisma-prezesa-nrl-do-minister-naukii-szkolnictwa-wyzszego-i-rektora-sum
450
Przyrzeczenie lekarskie [w:] http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0003/4764/Kodeks-EtykiLekarskiej.pdf
451
Por. Homeopatia: lekarze przeciw, lekarze za [w:] https://farmacja.pl/homeopatia-lekarze-przeciwaptekarze-za#
448
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w Polsce systematycznie maleje. „Według danych Ogólnopolskiego Systemu Ochrony
Zdrowia w 2010 r. sprzedaż homeopatii spadła w Polsce o 19,32% w stosunku do roku
poprzedniego, a w r. 2011 o kolejne 16%”452. Daje się zatem zauważyć malejąca popularność i coraz mniejsze zaufanie do homeopatii jako sposobu leczenia.
Podsumowanie
Zapewne większość ludzi bez wahania podzieliłaby stwierdzenie Decimusa Iuniusa
Iuvenalisa, że w zdrowym ciele mieszka zdrowy duch. Od zarania dziejów, człowiek
obserwując otaczający go świat, kierując się intelektem, na miarę swoich możliwości
i współczesnej mu wiedzy, odkrywał kolejne arkana sztuki medycznej. W ten sposób,
przez dziesiątki wieków ukształtowała się współczesna medycyna i farmacja. Mimo, że
na wielu płaszczyznach dotyczących ratowania ludzkiego życia, dziedziny te pozostają
niestety nadal bezradne, bezsprzeczny jest systematyczny i szybki progres w ich różnych gałęziach. Może zatem budzić zdziwienie, że niektórzy ryzykując swoim zdrowiem, a także stanem duchowym, sięgają po homeopatię jako alternatywę leczenia.
Najczęściej wynika to zapewne z niedoinformowania lub zwykłej chęci osiągnięcia jak
najszybszych efektów. Innych mogą zniechęcać mury szpitali i przychodni, białe, lekarskie kitle czy długie oczekiwania na wizyty u specjalistów. Kolejną grupą osób, która
decyduje się na korzystanie z homeopatii, mogą być ludzie, których istnienie jest zagrożone, a którzy w walce o przeżycie nie zawahają się sięgnąć po każdą metodę, która
może dawać nadzieję na uleczenie. O ile dbanie o zdrowie i szacunek do niego wynika
z Dekalogu, co zostało zaznaczone we wstępie do artykułu, o tyle stosowanie produktów zalecanych przez Hahnemanna i jego spadkobierców, mimo tego, że mogą one okazać się skuteczne, stoi w sprzeczności zarówno z V, jak i z I Przykazaniem Bożym.
Trzeba mieć tutaj na względzie fakt, że w tym przypadku na pewno cel nie uświęca
środków.
W powyższym artykule wykazano, że homeopatia przede wszystkim nie jest gałęzią
medycyny. Nie ma ona nic wspólnego z nauką akademicką – jeżeli chodzi o sztukę lekarską, ale także z innymi naukami ścisłymi, takimi jak chemia czy fizyka. Ponadto
zauważono, że pomimo zapewnień homeopatów o braku powiązań z jakimikolwiek
ideologiami, nurtami filozoficznymi czy religijnymi, jest zupełnie odwrotnie. Homeopatia jest zbudowana na swego rodzaju synkretyzmie religijnym z cechami okultyzmu.
Zatem odpowiedź na pytanie postawione we wstępie do artykułu zdaje się być jednoznaczna – mimo dających zauważyć się pozytywnych skutków zdrowotnych, ludzie,
a zwłaszcza osoby wierzące, nie powinny sięgać po homeopatię, która nie jest ani bezpieczną, ani delikatną, ani bezinwazyjną metodą „leczenia”. Mimo możliwości przywrócenia zdrowia, może ona powodować problemy natury duchowej, co powinno już
samo w sobie stanowić poważne ostrzeżenie dla osób rozważających jej zastosowanie.
Warto też, aby lekarze i farmaceuci, którzy nie widzą przeszkód w przepisywaniu
i sprzedawaniu produktów homeopatycznych, przypomnieli sobie jedną z naczelnych
452
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zasad etycznych medycyny i farmacji – Primum non nocere – i mając na względzie
chociażby brak niezależnych, czy w ogóle jakichkolwiek badań nad lekami homeopatycznymi oraz fakt, że homeopatia całkowicie zaprzecza klasycznej medycynie i farmacji, zastanowili się, czy rzeczywiście nikomu w ten sposób nie szkodzą. W jaki sposób
zatem pomóc tym, którzy dbając o swoje zdrowie, nie chcą zatrzymywać się jedynie na
klasycznych lekach? Otóż osobom, które szukają wsparcia w leczeniu konwencjonalnym, klinicznym, a także tym wszystkim, którzy chcą leczyć się w sposób mniej inwazyjny a zarazem naturalny, warto polecać fitoterapię, czyli ziołolecznictwo. Zioła od
zarania dziejów stosowane były we wszystkich regionach świata, jako najbardziej skuteczny i powszechnie dostępny środek leczniczy. Bez wątpienia, największymi specjalistami w tej dziedzinie są członkowie Zakonu Szpitalnego – Bonifratrzy. Naśladując
swojego założyciela, św. Jana Bożego oraz kierując się chrześcijańską postawą poszanowania godności ludzkiej, Dobrzy Bracia od przeszło 500-lat niosą pomoc ludziom
odrzuconym przez społeczeństwo, chorym i konającym, prowadząc domy pomocy społecznej, hospicja, szpitale, apteki i poradnie ziołolecznictwa. Mając zatem na względzie
wielowiekowe doświadczenie Bonifratrów z zakresu medycyny, farmacji i fitoterapii,
wiedząc, że cała ich posługa i misja wynikają z chrześcijańskiej miłości do bliźniego,
warto w trosce o zdrowie swoje i innych, sięgnąć po produkty sprawdzone i pewne,
zdrowe i powszechnie dostępne, wzrastając jednocześnie w wierze, przez czerpanie
z duchowości św. Jana Bożego i św. Augustyna, na regule którego, oparte jest zakonne
życie Braci Szpitalnych.

Homeophaty - the sought-after panacea or one of the scientific
untruths and the source of spiritual threats? The attempt of
analitycal and critical look at the treatment method founded
by Samuel Hahnemann
Summary:
The concern about health and life is a consequence of the Fifth Commandment, though
it doesn't make them things of the greatest value. Not surprisingly, people who face
a serious health problem decide to search for alternative treatments. One of the options
can be homeopathy founded by Samuel Hahnemann. The main assumption of this form
of medicine is to fight a disease with something that causes it. Homeopathic remedies
are created in the process of serial dilution and shaking of different substances, which
gives the substances some unspecified energy. What is more, the assumptions of this
type of medicine derives from Eastern philosophy, esotericism and occultism. The
method of treatment developed by Hahnemann is completely contrary to conventional
medicine and pharmacy. People who finally decided to use this way of cure started to
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have the problems with their faith, spiritual problems. It is therefore advisable to avoid
them even if homeopathic products may bring positive health effects. However,
phytotherapy (also herbal medicine), which Brothers of Mercy specialise in, is safe and
based on centuries-old tradition.
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„Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest Ojciec wasz,
Ten w niebie”. Te słowa Jezusa skierowane do uczniów brzmią nieco kontrowersyjnie
w kontekście życia wieloletniego ojca duchownego kleryków z seminarium warszawskiego, którego wielu młodych ludzi nazywało ojcem. Niniejszy artykuł pragnie odpowiedzieć na pytanie dlaczego wielu kapłanów z takim uporem nazywa ks. Czesława
Miętka swoim duchowym ojcem i co w nim było takiego szczególnego że pamięć o nim
jest nadal żywa. Postaramy opisać się w skrócie, na tyle na ile pozwalają źródła, każdy
z etapów jego życia. Oczywiście nie jesteśmy w stanie opisać wszystkich wątków związanych z osobą ks. Czesława. Opiszemy początkowe lata jego życia – dotychczas nieznane szerzej nikomu poza rodziną, czas studenckich rozterek z mało znanym faktem
opuszczenia seminarium przez młodego Cześka i formację w seminarium, okraszoną
wzmianką o ocenach przyszłego przełożonego seminarium. Chcemy prześledzić jego
posługę na poszczególnych parafiach oraz pracę jako spowiednika i ojca duchownego.
Fakty z życia ks. Czesława oraz wspomnienia o nim pomogą nam zrozumieć dlaczego
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nadal po wielu latach mówi się o nim jako o więźniu seminarium. Postaramy się opisać
także działalność ks. Miętka poza seminarium oraz mało znane fakty z czasów wojny.
1. Lata dzieciństwa i młodość
Czesław Miętek urodził się w 1906 roku we wsi Wieliszew w gminie Nieporęt około 30
km od Warszawy453. Zachował się akt chrztu opisujący to wydarzenie. Czterdziestotrzyletni Józef Miętek i również czterdziestotrzyletnia Rozalia z domu Manik – rodzice małego Czesława, byli katolikami. Ich dziecko ochrzcił ksiądz proboszcz miejscowej parafii - Stanisław Mioduszewski, który posługiwał tam w latach 1896-1910. Rodzina Miętków zajmowała się rolnictwem. Trudno im było utrzymać siedmioosobową rodzinę,
więc musieli zatrudniać się do prac w pobliskim folwarku. Pomimo ciężkich warunków
życia Czesław Miętek ukończył szkołę powszechną w Wieliszewie. Do dwunastego
roku życia mieszkał z rodzicami, potem dzięki pomocy brata mógł uczyć się dalej
w prywatnym gimnazjum im. Rocha Kowalskiego454, które mieściło się przy ulicy
Świętokrzyskiej 27 w Warszawie. Naukę rozpoczął od klasy drugiej i kontynuował
przez trzy kolejne lata. Mieszkał wtedy na stancji przy ulicy Dobrej 9, w bardzo złych
warunkach. Miał do swojej dyspozycji pomieszczenie, gdzie wcześniej przechowywano
węgiel. W międzyczasie zmarł ojciec Czesława, a opiekę nad nim przejął starszy brat –
Stanisław. Kiedy dowiedział się on, w jakich warunkach przyszło mieszkać jego ukochanemu bratu, zorganizował mu lepsze miejsce życia i nauki. Czesław zamieszkał
w Bydgoszczy u rodziny Władysława Paciorkiewicza, twórcy pierwszej polskiej maszyny do pisania, przy ulicy Malborskiej 15455. Nowe warunki, jak wspomina Henryk
Miętek – bratanek, były bardzo dobre456. Na życzenie Stanisława, Czesław przeniósł się
do Państwowego Gimnazjum humanistycznego w Bydgoszczy. Rozpoczął naukę od IV
klasy i uczył się tam aż do egzaminu dojrzałości, który złożył w 1927 roku. Świadectwo
maturalne zachowało się do tej pory w Archiwum UW. Oceny na świadectwie nie są
zachwycające. Z okresu maturalnego zachowała się także książeczka wojskowa Czesława457. Otrzymał, według niej, kategorię D i został przeniesiony do pospolitego ruszenia. Po maturze Czesław Mietek, dnia 01.09.1927 roku zapukał do furty Wyższego
Metropolitalnego Seminarium Duchownego im. Jana Chrzciciela w Warszawie. Rektorem był wówczas ksiądz Henryk Fiatowski. Nowo przyjęty kleryk nie zagrzał długo
miejsca w pokarmelickim gmachu i dnia 03 września 1928 roku, na własne żądanie
opuścił mury seminarium458. Fakt ten, sam Czesław Miętek komentuje w swoich życio453

Akt chrztu 150, 18.11.1906, Parafia Wieliszew, Archiwum Państwowe - filia w Grodzisku
Mazowieckim.
454
Por. Akta studenckie Uniwersytetu Warszawskiego, l. albumu 27892, życiorys z 1928 r. i z 1929 r.
455
Tamże, odpis książeczki wojskowej.
456
Zob. wywiad przeprowadzony 27.08.2015 r. w Warszawie, w zasobach autora.
457
Wynika z niej że miał on około 173,5 cm wzrostu, włosy koloru ciemny blond, oczy piwne, a nos, usta
i broda proporcjonalne. Owalna twarz bez żadnych cech szczególnych, natomiast na szyi po prawej
stronie miał bliznę. Ważył około 67 kilogramów. Por. Akta studenckie Uniwersytetu Warszawskiego, l.
albumu 27892, odpis książeczki wojskowej.
458
Por. Akta studenckie Uniwersytetu Warszawskiego, l. albumu 27892, zaświadczenie o pobycie
w seminarium.
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rysach, spisanych na potrzeby dalszych studiów, w dwojaki sposób. W roku 1928 pisze,
że seminarium nie odpowiada mu zupełnie, natomiast rok później czytamy o ważnych
powodach dla których opuścił seminarium459. Ze wspomnień kilku kapłanów, a także
Henryka Miętka, przyczyna odejścia z seminarium wyglądała nieco inaczej. Otóż brat
Stanisław, który go utrzymywał, nie mógł się pogodzić z drogą, którą obrał Czesław.
Zagroził, że nie będzie finansował pobytu w seminarium swego brata. Stanisław zgodził
się na pobyt w seminarium młodszego brata jedynie pod warunkiem, że skończy on
najpierw inne studia wyższe. Ostatecznie alumn Miętek odszedł z seminarium ze słowami: I tak jeszcze tu wrócę460. Po odejściu z seminarium, 03 października 1928 roku,
Czesław wstąpił na wydział humanistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, szybko jednak zmienił decyzję co do swojej przyszłości, i już 10 października 1929 roku był studentem wydziału prawa. Dnia 05 lipca 1934 roku uzyskał magisterium – jednak dyplom
nie zachował się do naszych czasów. Spłonął podczas wojny, zachowało się jedynie
potwierdzenie ukończenia wydziału prawa461. W ten oto sposób chłopak urodzony, jak
sam napisze o sobie, w małej wiosce462 został magistrem w wielkim mieście. Podczas
studiów mieszkał przy placu między Świętokrzyską i Marszałkowską. Po wypełnieniu
warunku, jakim było ukończenie studiów, za zgodą utrzymującego go starszego brata,
mógł ponownie wstąpić do seminarium. Niestety żadne dokumenty złożone przy przyjmowaniu do seminarium nie zachowały się ani w samym seminarium, ani w archiwum
kurii. W tym samym roku do seminarium zgłosili się między innymi kleryk Władysław
Miziołek – późniejszy przełożony ojca Miętka i alumn Stefan Niedzielak, który później,
w latach wojny, został kapelanem Armii Krajowej. Czesław nie był z nimi na tym samym roku, ponieważ ze względu na uzyskany dyplom magistra trafił od razu na rok
trzeci, na którym studiował już między innymi, późniejszy błogosławiony- Michał
Oziębłowski. Z zachowanych dokumentów w archiwum diecezjalnym wynika, że Czesława w seminarium odwiedzała dość regularnie jego matka. Systematyczne odwiedziny matki skończyły się w kwietniu 1937 roku, od tej chwili odwiedzał go jedynie jego
brat Franciszek463. Matka Rozalia od zawsze chciała, by jej syn został księdzem, nie
doczekała jednak momentu święceń. Zmarła trzy dni przed święceniami diakonatu.
W Archiwum diecezjalnym zachowała się lista książek, które wypożyczał kleryk Miętek. Były to min. podręczniki „Filozofia i jej zadanie” ks. Morawskiego, ale także poezja Juliusza Słowackiego oraz książki dotyczące kultury francuskiej: „O rewolucji francuskiej” czy też „Historie de la France”464.
459

Tamże. Życiorys z 1928 r. i 1929 r.
Zob. Wywiad przeprowadzony z Henrykiem Miętkiem 27.08.2015 r. w Warszawie, w zasobach
autora.
461
Akta studenckie Uniwersytetu Warszawskiego, l. albumu 27892, wyniki egzaminów i studiów.
462
Tamże, Życiorys z 1929 r.
463
Zob. Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, „goście kleryków 1934-1939”. Wzruszająco o matce
ojciec Miętek mówił w 1980 r.: „Matka - docenia się ją dopiero gdy jej zabraknie”, Notatki z konferencji
o. Miętka 1980-1982, karta 1. Kserokopie w zasobach autora.
464
Por. Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, „lista wypożyczonych książek 1927-36”. Zob. także.
Wywiad przeprowadzony z ks. prof. Markiem Starowieyskim, 03.06.2016 r. w seminarium duchownym
w Warszawie. „Z ojcem Miętkiem zawsze mogłem porozmawiać o literaturze, kulturze, sztuce. On wręcz
460
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2. Pobyt w seminarium 1934-1938
Podczas wakacji, wspomina Henryk Miętek, Czesław wracał do Wieliszewa i pomagał
rodzinie w pracy przy gospodarstwie. Któregoś roku, dowiedziawszy się, że wójt gminy
– komunista leży chory w swoim mieszkaniu, odwiedzał go regularnie i toczył z nim
rozmowy. Zachował się kompletny spis ocen kleryka Miętka. Znajduje się on w archiwum WMSD. Ojciec Miętek po latach mówił, że nie potrzeba nic więcej jak tylko dobrze spełniać swoje obowiązki465. W seminarium za czasów Miętka funkcjonowały organizacje kleryckie, min. koło abstynentów, czy też powołana do życia w 1936 roku
przez kard. Kakowskiego Sodalicja Mariańska, która zrzeszała znaczną część kleryków
seminarium bo w chwili założenia było ich aż 86. W zachowanych dokumentach dotyczących wymienionych grup nie znaleziono nazwisko alumna Czesława Miętka co nie
świadczy jednoznacznie że nie należał do którejś z nich, gdyż zachowane dokumenty
nie obejmowały wszystkich lat, podczas których był on w seminarium466. Po pięcioletnim pobycie w murach seminarium, diakon Czesław Miętek w 1938 roku z rąk bp. Galla w Archikatedrze Warszawskiej przyjął święcenia kapłańskie. Jego pobyt w seminarium został zakończony, W 1952 roku, już jako ojciec duchowny wrócił do seminarium,
by posługiwać w nim przez resztę swojego życia przejmując obowiązki dotychczasowego ojca duchownego i byłego swojego spowiednika, o. Pawła Piotra Dębińskiego.
W późniejszych latach spowiednikiem ks. Miętka był ks. Zbigniew Szostkiewicz467.
Posługa wikariuszowska
Księdzu Miętkowi przyszło posługiwać w diecezji w trzech okresach: stabilnej pozycji
kościoła przed wojną 1938-1939, ogromnego cierpienia i odbudowy wspólnoty po II
Wojnie Światowej – 1939-1950, oraz u początku walki komunizmu z Kościołem po
roku 1950.
Pierwsza parafia
Pierwszą placówką, na którą został skierowany świeżo wyświęcony ks. Czesław Miętek, była parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Babicach468. Kiedy ksiądz Miętek rozpoczynał posługę w parafii, a było to w 1938 roku, proboszczem był ks. Bernard Jastrzębski. Kronika parafialna z okresu posługi ks. Miętka nie zachowała się z powodu: choroby Wielebnego Ks. Kanonika Bernarda Jastrzębskiego oraz zawieruchy wojennej, która
i w tej parafii pozostawiła swoje ślady – jak zapisano w kronice z lat następnych.
Skierniewice – praca podczas wojny
chłonął wszelkie nowości o książkach. Lubił poruszać te tematy. Podarował mi całą kolekcję dzieł
Platona”. Nagranie w zasobach autora.
465
Zob. Wywiad przeprowadzony 09.04.2014 r. z ks. Stanisławem Kurem w jego mieszkaniu na
Bielanach w Warszawie.
466
Zob. Księga ewidencyjna, Koło alumnów abstynentów przy seminarium Duchownym Św. Jana
w Warszawie, zbiory WMSD im. Jana Chrzciciela w Warszawie.
467
Por. Wywiad przeprowadzony 20.02.2015 r. z ks. Wiesławem Kądzielą w seminarium duchownym
w Warszawie. Notatki ze spotkania w zasobach autora.
468
Zob. Wykaz kapłanów pracujących w parafii Wniebowzięcia NMP w Babicach, dekanat Warszawa
Wola od 1918r AAW; najbliższa osoba ojca Czesława – Henryk Miętek jest przekonany, że pierwszą
parafią stryja był Borzęcin, być może posługiwał tam jako wakacyjny zastępca wikarego; w kronikach
parafialnych nazwisko ks. Miętka nie występuje.
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Miętek nie przebywał tam długo i w 1939 został przeniesiony jako wikariusz do Skierniewic, do parafii św. Jakuba469. Kościół w Skierniewicach ucierpiał podczas II Wojny
Światowej. Wojska hitlerowskie zbombardowały kościół 3 września w godzinach popołudniowych. Świątynia wraz z plebanią zostały bardzo zniszczone, zginęło wiele osób.
Ze wspomnień ks. Siemińskiego wynika, że 12 osób poniosło śmierć470, a wielu było
rannych. Księża opuścili plebanię i udali się na ul. Zadębie do domu rodziny Kamińskich. Nie był to łatwy okres dla pracy duszpasterskiej. Zdarzało się, że wikariusze
prowadząc kondukt pogrzebowy, wraz z ludźmi musieli chować się za słupy telefoniczne, gdyż zostali ostrzelani z niemieckich Junkersów471. Księża, a w tym ks. Miętek,
z obawy przed rabunkiem i profanacją naczyń liturgicznych postanowili przenieść je
z plebanii i zakopać w ogrodzie przy willi państwa Kamińskich472. Pierwsze dni II
Wojny Światowej przyniosły komunikaty o tym, by mężczyźni zdolni do służby wojskowej przemieszczali się na wschód Polski, gdyż tam ma być zorganizowana Polska
Armia. Dnia 5 września w domu pełniącym wtedy rolę plebanii,
Zapada decyzja, że księża wikarzy: Miętek, Siemiński i Piesiewicz oraz Stanisław Kamiński głowa rodziny wraz z dwoma synami Julkiem i piętnastoletnim wówczas Włodzimierzem, jadą na wschód473. Jedynym dostępnym środkiem transportu były wtedy
rowery, co okazało się pomyślnym zbiegiem okoliczności, gdyż zatłoczone trasy szybciej można było pokonywać właśnie jednośladem niż samochodem czy furmanką. I tak,
aż do dnia 17 września ks. Miętek jechał wraz z towarzyszącymi mu osobami na
wschód. W międzyczasie jego towarzysze jazdy zmieniali się. Dnia 17 września, wojska
radzieckie zaatakowały Polskę od wschodu. Ks. Miętek wraz z innymi znajdowali się
wtedy w Nowej Rudzie. Gospodyni doradziła, by księża zdjęli stroje duchowne, które
schowała do suchej studni. Tej samej nocy bandy ukraińskie znalazły całą grupę podróżnych śpiących w stodole. Po krótkich pytaniach zostawili w spokoju ubranych po
cywilnemu księży. Ksiądz Miętek dostał wtedy od gospodyni czerwoną rubaszkę474. Ta
zmiana stroju okazała się zbawienną, gdyż nazajutrz pewien Żyd, który poprzedniego
dnia zwołał we wsi wiec polityczny, przyszedł w czapce z wielką czerwoną gwiazdą
i szukał księży. Na szczęście bez sutann ich nie poznał475. Dalsza ucieczka na wschód
nie miała sensu. Cała grupa skierowała się na południe do Kowla. Tu do ks. Miętka
i innych dotarła fałszywa informacja o kapitulacji III Rzeszy. Ks. Czesław oddał na
przechowanie rower na plebanii w Kowlu. Po kilkudziesięciu kilometrach podróży powrotnej pociągami towarowymi okazało się, że most na Bugu był zerwany. Cała grupa
469

Akta personalne ks. Czesława Miętka, Archiwum Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, wykaz
zajmowanych parafii.
470
S. Banach, Archidiecezja Warszawska w latach 1939-1945- zniszczenia obiektów sakralnych, Łódź
2001 s. 213-214.
471
Por. A. Siemiński, Świadectwo prawdzie-wspomnienia, Red. Andrzej Dębowski, Koszalin 2006.
472
Por. Wywiad przeprowadzony z Włodzimierzem Kamińskim dnia 02.02. 2015 r. Nagranie w zasobach
autora.
473
Por. Wywiad przeprowadzony z Włodzimierzem Kamińskim dnia 02.02. 2015 r. Nagranie w zasobach
autora.
474
Tamże.
475
Por. A. Siemiński, Świadectwo prawdzie…, Koszalin 2006 r.
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zdecydowała się na przeprawę rzeki wpław. Po przebyciu Bugu powracających do domu czekał bardzo długi marsz piechotą. Na nogach piechurów pojawiają się bąble i odciski uniemożliwiające dalszą wędrówkę. Grupa się podzieliła. Po gościnie u niejakiej
p. Bloch w Parczewie ks. Miętek zdecydował, że tam zostanie, do momentu wyleczenia
poranionych stóp. Ksiądz Siemiński wraz z młodzieżą udali się w dalszą drogę do
Skierniewic. Ksiądz Miętek został w Parczewie, aż do października 1940. Następnie
próbował wrócić do Skierniewic. Powyższe informacje dotyczące tej niezwykłej podróży udostępnił pan prof. Włodzimierz Kamiński. Dokładną trasę, która liczyła kilkaset
kilometrów, opisuje on w swoich wspomnieniach pt. „Moje niezwykłe życie”. Ta podróż połączyła na lata rodzinę Kamińskich z ks. Czesławem Miętkiem. Zachowały się
listy, które pisali do siebie. Są one pięknym świadectwem ojcostwa duchowego, jakie
roztoczył ks. Czesław nad, jak sam pisze Kochanym Włodziem. Uczestniczył on po
wojnie w ślubie i weselu Włodzimierza, a także prowadził z nim i jego rodziną korespondencję. Profesor Kamiński po latach wspomina ojca Miętka mówiąc: „To był
wspaniały człowiek, który wywarł istotny wpływ na moje podejście do życia i do podstawowych problemów, jakie ono ze sobą niesie”. Po powrocie do Skierniewic ks. Czesław poznał Ryszarda Rudawgo, młodego bardzo zdolnego chłopaka, któremu pomógł
wykształcić się i zdobyć dobry zawód prawnika. To tylko niektóre przykłady pomocy
jakich wyświadczał ks. Miętek osobom świeckim realizując swój charyzmat ojcostwa.
Trudny okres w Sobikowie
Dnia 10 lutego 1941 roku ks. Miętek został przeniesiony do Sobikowa, do parafii pod
wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Proboszczem był wtedy ks. Zygmunt Jankiewicz. Sprawowanie funkcji proboszcza utrudniał mu częściowy paraliż,
dlatego w liście stanowisk zajmowanych przez ks. Miętka, znajdującej się w Archiwum
Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, przy jego nazwisku jest adnotacja: p.o. prob.- co
znaczy: pełniący obowiązki proboszcza476. Sprawuje tę funkcję najprawdopodobniej od
20 października 1943 do 15 marca 1945. W liście do Włodzimierza Kamińskiego pisze
on o swoich obowiązkach parafialnych tak: „(...) odprawiam, uczę dzieci, czasem się
zaziębię i kicham zawzięcie, pocieszając się, że tak mnie ludzie wspominają (...)”477.
W innym liście pisze, że: „Tak bardzo chciałbym wybrać się do Skierniewic, ale obowiązki nie dają. Kończą się święta, zacznie się kolędowanie, pójdzie się od domu do
domu z dobrym słowem i otuchą, której tak ludzie potrzebują (...) ostatnio choróbsko
zwaliło mnie z nóg, ale dziś już jest dobrze”478. Okres wojny niósł dla kapłanów mnóstwo nowych wyzwań. Jednym z nich była pomoc partyzantom. Ksiądz Miętek pomagał
w ukrywaniu rodziny kpt. Czesława Kajzera „Cezarego”, który działał w Armii Krajowej w okręgu Skierniewice. Ks. Miętek zdecydował się wziąć na utrzymanie, wychowanie i wykształcenie swojego chrześniaka – Henryka. Nie był to spokojny czas. Usynowiony Henryk często musiał ukrywać się na plebanii przed Niemcami. Ks. Miętek
476

Akta personalne ks. Czesława Miętka, Archiwum Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, wykaz
zajmowanych parafii.
477
List ks. Miętka do Włodzimierza Kamińskiego, Sobików, bez daty, w zasobach autora.
478
List ks. Miętka do Włodzimierza Kamińskiego, Sobików, 16.06.1942 r, w zasobach autora.
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organizował z miejscową ludnością tajne komplety, na których młodzież pobierała naukę. Poziom nauczania był na takim poziomie, że po wojnie uczniowie bez trudu zdawali
tzw. małą maturę479. Nauczyciele sprowadzani byli ze szkoły w Warszawie480. Miętek
uczył języka francuskiego i polskiego. Zbigniew Kayzer – syn kpt. Kayzera wspomina,
że ks. Miętek formował młodych ludzi tak, by byli zdolni patrzeć ponad ciemnościami
wojny. Przekazywał on swoim wychowankom ważne wartości duchowe, wiedział, że
w tych mrocznych czasach wojny młodzi ludzie muszą nabywać coś więcej od umiejętności strzelania do wroga481. W liście do Włodka Kamińskiego, ks. Miętek pisze o swojej tęsknocie za poprzednią parafią, za Skierniewicami:
„(...) My tu [w Sobikowie] mamy coś z waszego Zadębia, a ściślej cząstkę tego, z czem się codziennie stykacie u siebie w domu. Nasiona [przysłane ze Skierniewic], które własnoręcznie sadziłem, ładnie wzeszły, mieczyki są już dość duże (...) jak dobrze pójdzie, to przeniesiemy Zadębie do
Sobikowa. Przy tej okazji należy się Włodziu słowo Mamusi, że pamiętać raczyła swoim Wygnańcze i umilić chciała mój tu pobyt. A może to było z tą myślą, że mając przy sobie kwiaty z ogrodu,
pamiętał też lepiej będę o tych kwiatach, które są w domu p. Kamińskich. O tych domowych
[kwiatach](...) to ja nigdy nie zapomnę, szkoda mi tylko, że są daleko (...)”482.

Z posługą w Sobikowie wiąże się także poważny kryzys powołania ks. Miętka.
Ks. Dariusz Kowalski opowiada, jak dzielił się nim, już jako ojciec duchowny, podczas
jednej z rozmów:
„Ojciec Miętek był przytłoczony codziennymi obowiązkami, trudem pracy duszpasterskiej w nie
łatwych czasach wojny i opieką nad chorym proboszczem. Miał on wtedy podjąć w sercu decyzję, że to wszystko rzuca. Przyszła do niego do kancelarii drobna kobietka, młoda, ale już wdowa z dzieckiem - nędza- jak to ojciec mówił. Kiedy weszła do kancelarii, zmierzył ją wzrokiem
od góry do dołu. Powiedziała, że coś dla księdza przyniosła. Ojciec miał wtedy zapytać retorycznie i z powątpiewaniem: co ty możesz mi tu przynieść? Pewnie przyszłaś żeby coś ode mnie
wziąć, przecież ty nic nie masz. Ona wtedy mówi, że przyniosła butelkę koziego mleka i trochę
wiśni, bo nasze drzewo w tym roku bardzo obrodziło. Wyjęła wtedy gdzieś z zapaski śnieżno
białą, lnianą chustkę (tyle lat upłynęło, a ja to pamiętam), w której były zawinięte właśnie te wiśnie. Ksiądz wziął je, podziękował, usiadł za biurkiem, na fotelu i zaczął płakać, i Boga przepraszać, za to że chciał tych ludzi porzucić, zostawić, a ona biedna nawet w swoim głodzie podzieliła się tym, co sama miała do jedzenia”483.

Łowicz – wielka miłość
Od dnia 15 marca 1945 ks. Miętek był wikariuszem - prefektem Kolegiaty Łowickiej,
a po niespełna półtora roku został kapelanem Zgromadzenia ss. Bernardynek III Zakonu
Regularnego św. Franciszka.
Dnia 17 lipca 1946 roku ks. Miętek został zwolniony z funkcji wikariusza Kolegiaty
Łowickiej484 i mianowany kapelanem Zgromadzenia ss. Bernardynek III Zakonu Regularnego św. Franciszka485. Oprócz posługi kapelana w klasztorze był także prefektem

479

B. Kamiński, Kayzerowie kudowscy, Pamiętnik Kudowski, nr 2 (3) 2009 ISSN 1689-8753, s. 36-37.
Por. Wywiad przeprowadzony z Henrykiem Miętkiem 27.10.2015 r. w Warszawie. W zasobach
autora.
481
Por. B. Kamiński, Kayzerowie kudowscy, Pamiętnik …, nr 2 (3) 2009 ISSN 1689-8753, s. 36-37.
482
List ks. Miętka do Włodzimierza Kamińskiego, Sobików 16.06.1942 r, w zasobach autora.
483
Wywiad przeprowadzony 20. 04. 2015 r. w Warszawie w parafii Św. Rafała Kalinowskiego. Nagranie
w zasobach autora.
484
Por. Akta personalne ks. Czesława Miętka, Archiwum Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, 672/1945.
485
Tamże, 3713/1946.
480
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szkół w Łowiczu486. Ponadto uczył w Liceum Pedagogicznym im. Hanki Sawickiej,
którego dyrektorem był wtedy Władysław Bieda. Zadaniem tej placówki oświatowej
było kształcenie przyszłej kadry nauczycielskiej. Pracował tam, aktywnie włączając się
w harcerstwo i mając stały kontakt z ówczesną elitą intelektualną – opowiada H. Miętek. Kapelan sióstr w Studium Nauczycielskim wykładał ekonomikę polityczną. Wspominając o tym klerykowi Dariuszowi Kowalskiemu dodawał, że: „trzeba się wszystkiego uczyć, bo nigdy nie wiadomo co może się przyda”. Jego homilie były płomienne
i przyciągały wiele osób. Styl mówienia, s. Urszula, która przychodziła na te kazania
jeszcze przed wstąpieniem do zgromadzenia, określa jako artystyczny. S. Łucja Siejka
zaznacza, że miały one wysoki poziom duchowy i intelektualny. Kronika klasztoru
z 1949 roku określa o. Czesława jako zawsze nam oddanego487. Po przeniesieniu ks.
Czesława Miętka do Warszawy jego kontakty z siostrami nie zakończyły się. „Był on
dobrodziejem zakonu. Często zostawiał większą ofiarę za stuły niż potrzeba było”488podkreśla s. Urszula. Z relacji s. Siejki wynika, że ojciec prosił o modlitwę siostry za
kleryków. Wspominając o modlitwie za kleryków, mówił, że to im pomaga. Szeptał
siostrom, Z kolei ks. D. Kowalski wspominając Łowicz i ojca Miętka, mówił że: Łowicz to była jego miłość - duża miłość.
U św. Floriana na Pradze
Ks. Miętek 07 września 1950 r., wolą władzy Archidiecezji, został przeniesiony do
Warszawy, do parafii pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na Pradze.
Proboszczem wówczas był ks. Feliks de Ville. Oprócz obowiązków wikariusza ks. Miętek podjął także posługę w szpitalu Przemienienia Pańskiego w Warszawie, jako kapelan. Do jego obowiązków należała także posługa spowiednika zewnętrznego kleryków
warszawskiego seminarium. Miętek posługując w Warszawie, miał znacznie bliżej do
domu i podczas wakacyjnych urlopów często tam wyjeżdżał. Odwiedzał także inne
miejsca min. Jurgów na południu Polski czy Krynicę Morską.
Dnia 1 sierpnia 1952 roku decyzją Władz Archidiecezji ks. Czesław Miętek został
zwolniony z obowiązków wikarego i mianowany ojcem duchownym seminarium warszawskiego. Prymas w osobistych notatkach z tego czasu napisał, że decyzja o mianowaniu ojcem duchownym seminarium warszawskiego ks. Miętka jest najważniejszą
decyzją sesji, która miała miejsce 9 sierpnia 1952. Decyzja zapadła po dłuższej debacie489. Ks. Miętek służył w parafiach jako wikariusz łącznie 14 lat.
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Wywiad z s. Urszulą i m. Łucją Siejką w Łowiczu, dnia 02.08.2014 r. Nagranie w zasobach autora.
Siostry nie są w stanie przypomnieć sobie w jakich szkołach uczył ich kapelan, wymieniają technikum
rolnicze i handlowe, ale nie jest to pewna informacja. Przeprowadzona kwerenda wykazała, że w ZSP nr
1, (dawniej Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa) nie ma akt osobowych ks. Miętka.
487
Tamże, s. 102.
488
Wywiad przeprowadzony w Łowiczu, dnia 02.08.2014 r. Nagranie w zasobach autora.
489
S. Wyszyński, Pro memoria, zapiski z lat 1948- 1949 i 1952-1953, Warszawa 2007, s. 261
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3. Posługa w seminarium
Powołanie na stanowisko i pierwsze kroki w seminarium
Początki posługi ojca w seminarium ks. Sikorski – wtedy rozpoczynający swą przygodę
z seminarium kleryk, wspomina takimi słowami: „Ojciec od razu wszedł w siodło”490.
Niecałe dwa tygodnie po obsadzeniu ks. Miętka na stanowisku ojca duchownego, Prymas odbył rozmowę z ks. Czesławem. Oto fragment zapisany przez Prymasa:
„Przyjąłem ks. Czesława Miętka, zamianowanego ojcem duchownym Seminarium Metropolitalnego. Wyjaśniam zasady pracy. Oczekuję, że wychowanie młodzieży pójdzie po linii dogmatycznej i liturgicznej. Dogmat ma być podstawą życia wewnętrznego, życia modlitwy. Kościół
ułatwia nam życie dogmatem, przez liturgię swoją. I dlatego młodzież duchowna musi być od
początku wprowadzona w rok liturgiczny i wraz z Kościołem, od I niedzieli Adwentu, przeżywać prawdy objawione. Młodzież musi żyć mszałem i brewiarzem na co dzień, musi być tak
wychowana, by te księgi były przewodnikiem życia wewnętrznego. Kapłan musi czuć się w dłoniach modlącego się Kościoła, musi żyć w wielkiej, modlącej się wspólnocie Ciała Mistycznego”491.

Prymas w dostępnych źródłach nie zaznacza, że chce mieć na stanowisku ojca duchownego kogoś koniecznie pochodzącego z kleru duchownego, chociaż tak się wówczas
między klerykami mówiło – wspomina ks. Kur492. Podobną myśl podejmuje ks. prof.
Tabaczyński we wspomnieniu ks. Miętka w dziesiątą rocznicę jego śmierci, zamieszczonym w Archidiecezjalnych Wiadomościach Warszawskich. Pisze on tak: „Przesłanką dla tej decyzji było jak można sądzić założenie, iż za formację duchowną przyszłych
kapłanów diecezjalnych powinien być odpowiedzialny w seminarium raczej stosowny
kapłan diecezjalny niż zakonny”493. Na początku 1953 roku, a więc kilka miesięcy po
objęciu funkcji ojca duchownego odbył dłuższą rozmowę z Arcybiskupem Warszawy.
Skarżył się w niej na „wiele trudności które rodzą się w duszach tej najlepszej, wybranej młodzieży, pod wpływem zasad filozofii materialistycznej”. Prymas podczas tego
spotkania omawiał z ojcem Miętkiem kierunki wychowania kapłańskiego młodych
alumnów494. „Prosiłem, by wykorzystać do celów wychowawczych Pontyfikał. Zazwyczaj alumni spotykają się z Pontyfikałem dopiero przed święceniami. A tymczasem
przemówienia biskupa do otrzymujących święcenia są programowe. Należy więc bardzo wcześnie zaznajamiać kandydatów do święceń z tekstami Pontyfikału, by myśli
przewodnie tu zawarte stały się programem pracy duchowej alumna”495.
Seminaryjna codzienność - okiem zachowanych kronik
Do obowiązków ojca zaliczało się głoszenie konferencji ascetycznych, prowadzenie
wykładów, porannych medytacji dla młodszych roczników, spowiedź oraz uczestniczenie w różnych organizowanych przez seminarium zajęciach dodatkowych. Oto kilka
z nich które zapamiętały kroniki seminarium. W 1958 roku, wspólnie z rektorem
490

Wywiad przeprowadzony 09. 05. 2015 r. w Warszawie w parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP na
Kole. Nagranie w zasobach autora.
491
S. Wyszyński, Pro memoria, zapiski …Warszawa 2007 s. 272.
492
Wywiad przeprowadzony 09. 04. 2014 r. w Warszawie na Bielanach. Nagranie w zasobach autora.
493
W. Tabaczyński, Dziesiąta rocznica śmierci ks. Prałata Czesława Miętka, WAW styczeń 1996, nr 2,
rok LXXXVI, s. 223-225.
494
S. Wyszyński, Pro memoria, zapiski …, Warszawa 2007, s. 419.
495
Tamże. s. 518.
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uczestniczył w przyjęciu do Kongregacji Maryjnej 51 nowych członków, a także zabierał głos na zebraniach Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa496. Tego samego
roku koordynował pracę kleryków nad akademią Maryjną. Odpowiedzialnymi za nią
byli klerycy: Zdzisław Król, Zenon Woś i Józef Schabowski497. Ks. Starowieyski
wspomina, że ojciec Miętek był także odpowiedzialny za przygotowanie innej akademii
maryjnej podczas której wystawiona była sztuka S. Wyspiańskiego pt. „Królowa Korony Polskiej”. „Na próbach panowała wysoka dyscyplina”498 – wspomina po latach.
Kroniki seminarium – niestety niekompletne – zachowały jeszcze kilka innych epizodów związanych z ojcem duchownym. Będzie to autorski wybór fragmentów. W roku
1959 klerycy, podczas wigilii seminaryjnej, składając życzenia ojcu Miętkowi powiedzieli: „(...) ponieważ co roku trafia mu się element twardszy do obróbki i poddawszy
się uczuciu niewystarczalności i obawy za tak odpowiedzialny trud pewnie nie raz myślał Ojciec o opuszczeniu seminarium, w związku z tym otrzymuje od nas komplet zabudowań parafialnych499”. Prymas jak na złość miał wtedy zapowiedzieć, że ojciec
Miętek pozostanie jeszcze długo na stanowisku. Innym zapamiętanym przez kroniki
ważnym faktem była autokarowa pielgrzymka na Jasną Górę. „Dnia 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, klerycy wraz z Arcypasterzem Warszawy, ks.
Regensem, Ojcem Duchownym i innymi prefektami udali się w pielgrzymkę autokarową na Jasną Górę”. Do zadań ojca duchownego podczas tej pielgrzymki należało min.
poprowadzić drogę krzyżową, o której alumni napisali, że pięknie wypadła. Po rozpoczęciu Soboru Watykańskiego II kroniki piszą że: „Ojciec duchowny wygłosił krótką
naukę dotyczącą potrzeby modlitwy w intencji Soboru i o wartości indywidualnych
postanowień, czy indywidualnych zobowiązań w intencji Soboru”500. „W seminarium
ojciec duchowny polecił zrobić coś na wzór skarbony(do składania postanowień i ofiar.
przyp. aut.) i ustawić przed ołtarzem, nie trzeba było o niej często przypominać bo
szybko się zapełniała”501. Rok 1967 to data ustanowienia ojca Miętka kanonikiem gremialnym Kapituły Łowickiej502. W związku z otrzymaną godnością ojciec Miętek postanowił wyprawić, jak sam to ujął skromne przyjęcie w murach seminarium. Rok akademicki 1976/77 to 25. rocznica posługi ojca Miętka w seminarium. Kroniki poświęcają
temu wydarzeniu cały artykuł. Msza Święta z tej okazji była celebrowana, jak nie trud496

Por. Kronika Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie, rok
akademicki 1957/58 s. 22-23.
497
Z. Król, Z. Wąś, J. Schabowski pod kier. Cz. Miętek, Historia kultu maryjnego w naszym seminarium,
WAW lipiec 1958, nr 7, rok XL, s. 407 -414.
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Wywiad przeprowadzony 03.06.2016 r. w seminarium duchownym w Warszawie. Nagranie
w zasobach autora.
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Kronika Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie, rok
akademicki 1959/60 s. 30.
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Kronika Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie, rok
akademicki 1962/63 s. 10
501
Kronika Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie, rok
akademicki 1963/64 s. 35
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Kronika Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie, rok
akademicki 1966/67 s. 116
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no się domyśleć, przez samego jubilata, a w koncelebrze byli: Ks. Rumianek, ks. Zalewski, ks. Piasecki i ks. Kądziela. Zachowały się kartki pocztowe wysyłane przez ks.
Prymasa z Rzymu na tę okoliczność. Kronika tak podsumowuje całą uroczystość: „Tak
bardzo rzadka uroczystość pozostała alumnom na długo w pamięci, którzy bardzo mocno związani są z Ojcem. Podbija on serca kleryków swym szczególnym oddaniem, dobrocią, wyrozumiałością i umiejętnym prowadzeniem do Boga”503. W kronikach znajdujemy także fragmenty konferencji głoszonych przez ojca Miętka. Oto niektóre z nich:
„Świętość to moc zaczerpnięta od Chrystusa. Oderwanie od Chrystusa grozi śmiercią
duchową. Wszyscy jesteśmy od siebie zależni, my i Chrystus tworzymy jedno Ciało
Mistyczne Kościoła (...)”. Czasami ojciec – jak podaje kronika - odrywał się od z góry
ułożonego planu konferencji i mówił inną – w zależności od potrzeby naszego życia
seminaryjnego, czy też z powodu przypadających uroczystości kościelnych504”. I tak na
jednej z nich ganił niedbalstwo w służbie bożej i w swych zasadniczych obowiązkach –
upatrywał w nim przyczynę braku radości wewnętrznej ze zmartwychwstania. W roku
1958 rozważał temat kapłaństwa na tle sylwetki Jana Chrzciciela. Oto fragmenty:
„Jan Chrzciciel prowadził życie smętne, umartwione. On to przygotowywał Oblubienicę Chrystusa – ludzi na spotkanie z Oblubieńcem. On to pierwszy przedstawił Chrystusa- Oblubieńca
ludziom i pierwszy dokonał aktu zaślubin przez chrzest św. To samo czyni każdy kapłan, jest
kontynuatorem tego samego dzieła. Do tego św. Jan musiał się przygotować przez pokorę
i umartwienie (...). On nazwał siebie: „vox clamante in deserte”. Nie chodziło mu o siebie, ale
o to, by Chrystus rósł, a on się umniejszał”505.

Dalej ojciec dał przykład porównujący św. Jana Chrzciciela do zawiadowcy na stacji
kolejowej:
„Ludziom stojącym na peronie nie chodzi o zawiadowcę, ale o to co mówi, co ogłasza. Zawiadowca zdaje sobie sprawę, że ludzie o nim nie myślą, i nie przejmuje się tym, spełnia swój obowiązek uczciwie. Podobnie i kapłan często jest głosem na puszczy, na bezdrożach ludzkich,
i wołając nie może myśleć o sobie, ale musi pamiętać, że głos jego- jak zawiadowcy, musi wskazywać drogę do celu, do Chrystusa”506.

Kronika z 1963 roku podaje, że ks. Miętek wygłaszał także konferencje podczas bezpośredniego przygotowania diakonów do święceń prezbiteratu. Wskazywał w nich na duchowe znaczenie, istotę i obowiązki wynikające z przyjmowanych święceń507. Ks. Zalewski pamięta jedno zdanie ze swoich rekolekcji przed święceniami kapłańskimi, dotyczyło ono Przemienienia Pańskiego. Ojciec Miętek podkreślał, że uczniowie po tym
całym niezwykłym wydarzeniu widzieli już tylko samego Jezusa, samego Jezusa...508.
Ojciec Miętek wygłaszał także konferencje w pierwsze czwartki miesiąca, które rozpoczynały się Hora sacra, czyli nabożeństwo inaugurujące comiesięczny dzień skupienia,
kończący się w pierwszy piątek miesiąca. Ojciec Miętek dbał także o intelektualny roz503

Tamże s. 42.
Tamże.
505
Kronika Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie, rok
akademicki 1957/58 s. 14.
506
Tamże.
507
Kronika Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie, rok
akademicki 1962/63 s. 51-52.
508
Por. Wywiad z dnia 06.02.2016 r. w Otwocku. Notatki ze spotkania w zasobach autora, por. Wywiad
z ks. Janem Świerżewskim: „Pamiętam rekolekcje przed święceniami kapłańskimi, oj twardo nam
dołożył wtedy, byliśmy zdumieni i przerażeni”.
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wój młodzieży duchownej. Prowadzone przez ks. Czesława wykłady dla V i VI kursu
w przeciągu przebadanych lat nosiły następujące tytuły: ascetyka, teologia ascetyczna,
teologia mistyczna. Kroniki seminarium nigdy nie opisywały wykładów ks. Czesława
jako trudnych bądź tych, z których nie było możliwym dostać oceny bardzo dobrej, dla
przykładu: w ciągu roku postawił cztery oceny bardzo dobre, gdy z socjologii była tylko
jedna, a z teologii pastoralnej aż osiem. W roku akademickim 1966/67 ojciec Miętek
otrzymał misję kanoniczną potrzebną do pracy na Prymasowskim Studium Życia Wewnętrznego509. Wykładał on wtedy przedmiot: „Rola Ojca duchownego w seminarium”.
Uczestnik tychże wykładów – ks. Adolf Setlak pamięta, że tematy były opracowane na
podstawie dokumentów kościelnych.
Kontakty z klerykami w wojsku
Ojcu Miętkowi przyszło zmierzyć się z represjami w stosunku do kleryków ze strony
władz PRL. Porozumienie między rządem a Episkopatem Polski z 1950 w piątym
punkcie gwarantowało odraczanie obowiązku służby wojskowej dla alumnów w celu
umożliwienia im ukończenia studiów510. W 1959 roku władze PRL zaczęły ignorować
to postanowienie i wzywać kleryków na komisję lekarską w celu wcielenia ich do wojska. To łamanie prawa trwało do 1980 roku. Rząd chciał w ten sposób: „skłonić jak
największą liczbę kleryków do rezygnacji z WSD”511. Dość szybko, bo już po pięciu
latach tego procederu, władza państwowa zorientowała się, że służba wojskowa jedynie
umacnia kleryków i hartuje ich ducha. W roku 1961, procent odchodzących z seminarium kleryków po odbyciu służby wojskowej wynosił ok. 26%, a w 1964 zaledwie
8,7%. To umacnianie się powołania miało swoje przyczyny i wynikało z pogłębionej
więzi z przełożonymi oraz ojcami duchownymi, z którymi prowadzili ożywioną korespondencję. Klerycy powołani do wojska mogli także liczyć na wsparcie miejscowych
kapłanów. Ojciec Miętek także utrzymywał kontakty z klerykami w wojsku. Jednym
z nich był ks. Jerzy Popiełuszko, który w listach do swojego kierownika duchowego
pisał między innymi: „Czcigodny Ojcze, Bardzo dziękuję za słowa otuchy. Tak słowa
otuchy, bo nie raz miałem pewne wątpliwości, czy rzeczywiście dobrze robię, stawiając
czoło, cierpiąc za innych”512. W innym liście, tym razem do kl. Fabiana Powały, ojciec
Miętek pisze, że: „Wojsko ma swoje przykre, ale i dobre strony. Dla młodego człowieka, który umie patrzeć i słuchać, co się wkoło niego dzieje, służba wojskowa może dać
wiele doświadczeń, które w życiu późniejszym przydadzą się bardzo”513. Ojciec Miętek
o tyle, o ile mógł, w listach wprowadzał w błąd cenzurę, stąd można w nich znaleźć
nawet cytowanie min. Stalina. Oto jak doświadczony kierownik duchowy używa słów
przywódcy ZSRR do przekazania porady duchowej swojemu podopiecznemu: „(...)
Ważniejsze od zasad głoszonych są czyny ludzkie. Kiedyś Stalin napisał w jednej ze
swoich książek: Mniej zwracajcie uwagę na to co mówią wasi przeciwnicy, ale przyglą509

Akta personalne ks. Czesława Miętka, Archiwum Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, 7340/ 89
Dz. U. 1925, nr 72, poz. 501 i 502.
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Informacja Jaruzelskiego, AIC MON 266/91/246, w: A. Lesiński, Służba wojskowa w PRL 19591980, Olsztyn 2010, s.63.
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G. Bartoszewski, Zapiski, listy i wywiady ks. Jerzego Popiełuszki 1967-1984, Warszawa 2009, s. 21.
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List do kl. Fabiana Powały z dnia 24.03.1976 r. Kserokopia w zasobach autora.
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dajcie się temu co czynią”. Dalej w tym samym liście pisze, że: „(...) znam wielu takich,
co rzucali seminarium, a później chciałoby powrócić, ale już było za późno. Znam też
takich, którzy przyjąwszy kapłaństwo stali się pośmiewiskiem ludzi (...)”. Ojciec dzieli
się swoim doświadczeniem życiowym, nie zafałszowując rzeczywistości, ale mówiąc
prawdę dotyczącą dramatu kapłanów porzucających ten stan i kleryków, którzy zbyt
pochopnie odeszli z seminarium. Ks. Adolf Setlak, proboszcz parafii w Bartoszycach,
a więc miejsca gdzie znajdowała się jednostka klerycka, wspomniał zdarzenie, kiedy to
ks. Prymas wraz z ks. Miętkiem przyjechali na jakieś uroczystości w pobliżu jednostki
i chcieli przy tej okazji odwiedzić kleryków. Nie zostali jednak wpuszczeni na teren
jednostki wojskowej, gdyż rzekomo panowała tam afrykańska grypa .
Zaangażowanie w Unię Kapłańską
Innym polem działalności, w który angażował się ks. Miętek jest Unia Kapłańska.
W roku, w którym ks. Miętek został dyrektorem, stowarzyszenie to liczyło 46 członków, a kiedy kończył swoją pracę na tym stanowisku, trzy lata później, było ich 110.
Do członków Unii często wliczani byli też alumni IV roku514. W późniejszych latach
liczba kapłanów związanych z Unią stopniowo malała, aż ustaliła się na ok 30-40. Jednym z punktów zebrań Unii była adoracja Najświętszego Sakramentu, na którą zapraszany był ks. Prymas mający prawo do wprowadzenia swojej korekty w kalendarzu
spotkań Unii. W roku 1958 ojciec Miętek prowadził dwie spośród comiesięcznych medytacji. Dotyczyły one ascezy w życiu kapłańskim515. Ponadto ojciec głosił konferencje.
Oto niektóre z tytułów tych konferencji516: „Słowo Boże jako środek uświęcenia kaznodziei i wiernych”, „O usilnym kultywowaniu wyrobienia duchowego”. Ks. Jan Świerżewski wspomina, że jako kleryk był pełen zdumienia, gdy widział tak wielu kapłanów
modlących się podczas adoracji w kaplicy seminaryjnej517. Posługa w Unii Kapłańskiej
była dla ojca Miętka kolejnym dodatkowym zajęciem. Angażował się on na wielu polach wbrew obiegowej opinii jakoby miał zajmować się tylko spowiadaniem kleryków.
W początkowych latach miał sporo innych zajęć. Z biegiem czasu dopiero pozbywał się
ich, by mieć więcej czasu dla kleryków. W teczce Unii zachowało się pismo o. Miętka,
przepraszające Prymasa, za nieobecność na spotkaniu Kongregacji Dziekanów usprawiedliwioną obowiązkami wobec kleryków518.
Udział w Synodach Archidiecezji Warszawskiej
Posługa ks. Miętka w Archidiecezji Warszawskiej wyrażała się także przez udział
w dwóch z trzech odbywających się za jego życia Synodach Archidiecezji Warszawskiej. Na drugim Synodzie, który został otwarty w 1962, ks. Miętek pełnił funkcję spowiednika519. Na kolejnym Synodzie ks. Mietek brał udział już jako ojciec duchowny
seminarium. Został on powołany do Komisji V, która miała zajmować się posługiwaniem kapłańskim. Jej przewodniczącym był ks. dr Władysław Padacz – Oficjał Sądu
514

Teczka Archiwalna Unii Kapłańskiej od 1958, sprawozdanie z 1958/59.
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Metropolitalnego. Ks. Miętek był powołany także do jednej z komisji roboczej jako
ekspert- członek.
Eucharystia w konferencjach o. Miętka
Do tej pory powstała jedna praca naukowa dotycząca nauczania o. Miętka, traktuje ona
o Eucharystii. Na jej podstawie wynieśliśmy kilka wniosków. Ojciec Miętek o Eucharystii mówił min. tak: „Msza Św. nie jest nową Ofiarą-jest Tą samą, co na Golgocie. Ten
sam Ofiarnik i Ta sama Żertwa są aktualne w czasie Mszy Św. Ten sam Kapłan i Ofiara
i Żertwa”520. (...) „Nikt nie był i nie jest tak zespolony z ludźmi, jak On był zespolony.
Przecież On jest Głową nas wszystkich, Głową Mistycznego Ciała. Jesteśmy Jego
członkami. Zespoleni z Nim tak, że bardziej realne zespolenie niż to, nie może się dziać
wśród przyjaciół (...)” 521. W przytoczonym tekście pojawiło się słowo żertwa, może
dziś już nieużywane tak często, ale starsi kapłani diecezji warszawskiej słysząc je, mają
przed oczyma o. Miętka. Ks. Jan Sikorski z uśmiechem na twarzy wspomina, że ojciec
często używał tego słowa522. Podczas sprawowania liturgii ks. Miętek dał się zapamiętać raczej jako verus Israelita – co potwierdza ks. Mierzejewski, natomiast ks. Kądziela
opowiada o tym jak ks. Miętek podchodził do zmian związanych z odnową liturgii po
Vaticanum II, mówi on tak: „Jako klerykom przyszło nam wraz ze Stanisławem Lechem wprowadzać ojca Miętka w zagadnienia dotyczące odnowionej posoborowej liturgii. Nie było to proste zadanie. Każdy nowy gest, nowy termin ojciec przyjmował
z wypiekami na twarzy. Ks. Kur jako rektor seminarium podkreślał ogromne przywiązanie w prowadzonym duszpasterstwie do sakramentów, jakim odznaczał się ks. Miętek. Mówił: „(...) ojciec bał się wszelkiej cudowności, nie lubił różnego rodzaju uniesień
i takiej egzaltowanej duchowości”.
4. Okres choroby i śmierć
Opisując czas choroby i śmierci posiłkowaliśmy się głównie wspomnieniami kilku kapłanów opiekujących się ks. Miętkiem w ostatnich latach życia oraz opisem uroczystości pogrzebowych dokonanym przez ks. Kalbarczyka, a który to znajduje się w teczce
ojca w Kurii.
Po feralnym upadku
W roku 1984 ojciec Czesław Miętek wracając z refektarza do swojego mieszkania,
potknął się na schodkach w oratorium, przez które przechodził, skracając sobie drogę.
Najprawdopodobniej przydepnął sobie sutannę i upadł. Początkowo lekarze diagnozowali go w kierunku problemów z sercem. Z tym wiązano upadek ojca. Natomiast
w wyniku upadku, będącego po prostu najprawdopodobniej nieszczęśliwym wypadkiem, nastąpiło złamanie główki kości biodrowej. W liście z 1976 do kl. Fabiana Powały ks. Miętek pisał: „Na ulicę wychodzę zawsze z laską w ręce, by się nią podeprzeć.
(...) Starość nie radość coraz bardziej daje znać o sobie, ten rok jeszcze przetrzymam,
520

B. Kielan, Eucharystia w nauczaniu ks. Czesława Miętka, s. 50, Medytacje, Zeszyt nr 6, 1 a.
Tamże.
522
Por. Wywiad przeprowadzony 09.05.2015 r. w Warszawie w parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP na
Kole. Nagranie w zasobach autora, por. Notatki z konferencji o. Miętka 1980-1982, karta 15.
521
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ale w przyszłym roku będę musiał zredukować moje zajęcia”523. W innym liście z tego
samego roku ojciec pisał, że nie może oddalać się zbytnio od Warszawy, bo stan jego
zdrowia wymaga częstych kontaktów z lekarzem524. Już osiem lat przed feralnym upadkiem ojciec uskarżał się na problemy z chodzeniem. Pod koniec swojej posługi rzadko
wychodził od siebie z pokoju, a przy stole był raczej małomówny – wspomina ks. Sikorski, chociaż ks. Gościmski – wykładowca prawa w seminarium w latach 1973-1988
- w swoich wspomnieniach zapisał: (...)siedziałem obok zawsze mi życzliwego Ojca
Miętka (...)525 i w innym miejscu: spokojnie i życzliwie, trochę na uboczu głównego
nurtu rozmów pod piątką rozmawiałem z najbliższymi sąsiadami, min. Ojcem Czesławem Miętkiem”. Po wypadku w oratorium ojciec długo leżał w gipsie, potem jeżeli
chodził, to tylko o lasce. Opiekowali się nim w tym czasie klerycy. Kolejne lata i badania przyniosły niepokojące informacje. Stwierdzono u ojca raka prostaty. Po zaleczeniu
złamania przyszedł czas na leczenie nowotworu. Ojciec Miętek cierpliwie znosił chorobę. Siostra Łucja wspomina słowa ojca wypowiedziane do niej w szpitalu około miesiąc
przed śmiercią: „Pan dotknął mnie cierpieniem i tym cierpieniem mam służyć klerykom”526. Zdarzało się, że ojciec spowiadał kleryków także w szpitalu. Do końca życia
zachował pełną sprawność intelektualną. „Pozostał sobą, aż do śmierci, do której gotował się ze świadomością właściwą jego cechom duchowym takim jak rozwaga, odpowiedzialność i głęboka pobożność” – wspomina ks. Tabaczyński527. Ks. Jakub Szcześniak opiekował się ojcem Miętkiem pod koniec jego życia i z tamtego okresu pamięta
kilka ważnych dla jego duchowości zdań. Oto urywek z jego wspomnień: „Pamiętam
jedno zdarzenie z czasu choroby, otóż często ojciec nie mógł dojeść posiłków i pojawiał
się kłopot: co z tym jedzeniem zrobić. Ojciec powiedział wtedy: Weź to chopak (sic),
wysyp na parapet dla ptaków bo ewangelię trzeba głosić wszelkiemu stworzeniu. Ten
komentarz został w moim sercu. Bardzo to było piękne dla mnie528”.
Ostatnie pożegnanie
Późnym wieczorem 6 lipca opatrzony sakramentami zmarł w seminarium. Na pogrzebie
nie było wielu świeckich, ale przybyło, mimo trwających wakacji i urlopów, około 150
kapłanów529. W koncelebrze obok Prymasa Mszę Świętą sprawowali biskupi: Władysław Miziołek, Zbigniew Kraszewski, Kazimierz Romaniuk i Marian Duś. Kazanie pogrzebowe mówił ówczesny ks. rektor Stanisław Kur. Egzortę pogrzebową nad trumną
wygłosił wieloletni współpracownik ojca Miętka w seminarium, bp Miziołek. Przemó523

List do kl. Fabiana Powały z dnia 24.03.1976 r. Kserokopia w zasobach autora.
Por. List do kl. Fabiana Powały z dnia 23. 07. 1976 r. Kserokopia w zasobach autora.
525
A. Gościmski, Wspomnienia profesora Seminarium Duchownego (1973- 1989), Warszawa-Targówek
2000 r. s. 7-8.
526
Wywiad przeprowadzony w Łowiczu, dnia 02.08.2014 r. Nagranie w zasobach autora.
527
W. Tabaczyński, Dziesiąta rocznica śmierci ks. Prałata Czesława Miętka, WAW styczeń 1996, nr 2,
rok LXXXVI, s. 223-225.
528
Wywiad przeprowadzony 20.06.2014 r. w Warszawie w Seminarium duchownym. Nagranie
w zasobach autora.
529
Por. Wywiad przeprowadzony z ks. Markiem Starowieyskim: „Smutną rzeczą jest to, że klepsydry
zawiadamiające o pogrzebie ojca Miętka były wypisane odręcznie, ten kto był za to odpowiedzialny
zawalił na całej linii”.
524
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wienie nad grobem wygłosił bp Kraszewski. Wspomniał on o cichych cierpieniach fizycznych ojca, o jego przynależności do Unii Kapłańskiej i o tym, że ojciec zachował
listy ks. Popiełuszki z wojska – relacjonuje ks. Grzegorz Kalwarczyk530. Ciało ś.p. ks.
Miętka złożono na cmentarzu bródnowskim w Warszawie we wspólnym grobowcu kapłańskim.
„Umrze świecki – powiada św. Augustyn – to kapłan modli się za niego, umiera kapłan, któż za niego modlić się będzie? Niechaj nie spotka nas ten zarzut, żeśmy tego
obowiązku za długoletniego ojca duchownego seminarium nie zrozumieli i nie dopełnili. Niechaj z serc naszych przejętych głęboką wiarą i miłością płynie ku niebu - i dziś,
i w następnych dniach i miesiącach – żarliwa modlitwa: Świętej pamięci Księdzu Czesławowi, którego do kapłańskiej godności powołać i prawie przez pięćdziesiąt lat na
pracy w winnicy swojej podtrzymywać raczyłeś, daj Panie, wieczną światłość i radość
zjednoczenia z Tobą”531.
5. Wspomnienia kapłanów o ks. Czesławie
Ojciec Miętek przez 34 lata posługi w seminarium wychował wielką liczbę kapłanów.
Ze względu na zakres obowiązków, w roku 1958, a więc po sześciu latach od objęcia
funkcji w seminarium, ojcu zaczął pomagać ks. Wojciech Tabaczyński. Razem współpracowali dla dobra alumnów do 1971 roku. Następcą ks. Tabaczyńskiego był ks. Mieczysław Rzepecki, który pracował w seminarium do 1977 r. Kolejną osobą powołaną na
to stanowisko był ks. Zdzisław Mierzejewski. Od roku 1979 do 1985 w tej posłudze
pomagał o. Miętkowi - ks. Jan Sikorski. Pod koniec życia ks. Miętka ojcem duchownym
w seminarium był ks. Leszek Slipek i ks. Tadeusz Huk. Formacja kleryków musi przebiegać na wielu polach, dlatego sam ojciec duchowny nie wystarczy. Przez te wszystkie
lata współpracowali ze sobą wychowawcy, prefekci, rektorzy. Oto jaka postać wyłania
się ze wspomnień niektórych z nich.
Więzień, czy miłośnik seminarium?
Pierwszą cechą, którą podkreślali wszyscy współpracujący z ojcem Miętkiem, a z którymi przeprowadzono wywiad, była jego dyspozycyjność dla kleryków. Ks. Kur wspomina, że nie było nigdy sytuacji, by ogłaszano po zakończonym nabożeństwie, że danego dnia nie będzie spowiedzi dla kleryków. Ks. Kądziela swoje wspomnienie zaczyna
od słów, że ojciec Miętek był więźniem seminarium532. Rzadko kiedy opuszczał je,
przeważnie wtedy gdy klerycy mieli wykłady i nie mogli korzystać z posługi ojca. Ks.
Kur wspomina, że bardzo trudno było wyciągnąć ojca gdziekolwiek. Nie oznacza to, że
o. Miętek nigdzie nie wychodził z seminarium. Kapłani wspominają, że w czwartki lubił wyjść na przykład na zakupy do peweksu po napój gazowany w puszce i inne produkty... Nie zakładał wtedy sutanny. O noszeniu stroju duchownego przez o. Miętka
ciekawie wypowiada się ks. Rzepecki: „Pamiętam jak opowiadał w gronie kleryków że
530

Akta personalne ks. Czesława Miętka, Archiwum Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, 26/86.
Tamże, 2900/88.
532
Wywiad przeprowadzony 20.02.2015 r. w Seminarium duchownym w Warszawie. Notatki ze
spotkania w zasobach autora.
531
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postanowił nie chodzić w sutannie po Krakowskim Przedmieściu. Pewnego razu idąc
spostrzegł, że ludzie przyglądają mu się ze szczególną uwagą. Zaniepokoił się i zaczął
lustrować siebie, a gdy spojrzał za siebie spostrzegł że taśma obszywająca sutannę
z dołu wypruła się i ciągnie się jak długi ogon za nim. Stwierdził, że nie można godności kapłańskiej narazić na pośmiewisko i zaczął wychodzić incognito na spacery Krakowskim Przedmieściem(...)533. Przywiązanie do seminarium łączyło się z ponadprzeciętnym poczuciem obowiązku u ojca. Często zdarzało się, że ks. Miętek wstawał od
stołu podczas kolacji, grzecznie dziękował i wychodził, bo musiał spowiadać kleryków
– wspomina ks. Kur i mówi dalej, że swoje powołanie na stanowisko spowiednika i ojca
duchownego kleryków traktował priorytetowo. Jego koledzy z czasów wspólnej posługi
w seminarium wspominają wykłady ojca Miętka dla kleryków, do których przygotowywał się bardzo starannie. Wspomina o tym ks. Sikorski: „Te przygotowania dużo go
kosztowały. Kiedyś wszedłem do niego do mieszkania i przy takim dużym stole zawalonym książkami”. W przeprowadzonych wywiadach na określenie prowadzonych
przez ojca wykładów częstokroć pojawia się słowo: przejęty. Angażował się w nie całym sobą, o czym więcej powiedzieli klerycy, którzy na nie uczęszczali. Natomiast ks.
Kur wspomina: (...)nigdy nie miałem skarg i zażaleń na zachowanie księdza Miętka czy
tym bardziej na jego posługę jako ojca duchownego. Ks. Mierzejewski mówi, że sumienność ojca Miętka pozostanie w jego sercu na zawsze jako jedna z głównych jego
cech534.
Po prostu ojciec
Ojciec Miętek wielokrotnie prosił ks. kard Wyszyńskiego o zwolnienie go z funkcji,
którą sprawował w seminarium, ale Prymas zawsze odmawiał. Ciekawą historię
w związku z tym przywołuje ks. Sikorski535. Mówił, że nawał pracy dawał się we znaki
ojcu Mietkowi. Miał on świadomość, że praca w seminarium jest bardzo ciężka. Zarówno ks. Kądzieli jak i ks. Sikorskiemu przed rozpoczęciem ich posługi, ks. Miętek,
miał powiedzieć słowa o tym, że jest to praca bez żadnego uznania i wdzięczności, ale
jednocześnie dodawał, że jeżeli człowiek się z tym pogodzi, to się uświęci536. Mimo iż
ks. Prymas nie zgadzał się na opuszczenie przez ks. Miętka stanowiska w seminarium to
ten bardzo go szanował537. Ks. Kądziela wspomina jedną z Wigilii seminaryjnych, pod533

Wywiad przeprowadzono 15. 03. 2015 r w Urlach. Spisane wspomnienia autorstwa udzielającego
wywiadu w zasobach autora.
534
Wspomnienia spisane przez ks. Mierzejewskiego. W zasobach autora.
535
Por. Wywiad z ks. Janem Sikorskim: „Miałem przyjść na miejsce ojca Miętka, bo od szeregu lat
zgłaszał, że nie chce już pełnić tej funkcji. Tego roku akurat ojciec nie powtórzył prośby o rezygnację.
Natomiast ja już byłem zatwierdzony przez Prymasa jako jego następca. Problem został rozwiązany przez
odwołanie ks. Mierzejewskiego z jego funkcji, a więc de facto przyszedłem za o. Mierzejewskiego, który
nie wiedział że został odwołany”.
536
Tamże. „Pobiegłem (po powołaniu mnie na stanowisko ojca duchownego) do o. Miętka i zapytałem
jak ojciec to widzi. Mówił, że bardzo dobrze. Pamiętam dokładnie, powiedział mi wtedy: Jak ksiądz chce
pracować bez żadnej satysfakcji, uznania i wdzięczności to proszę bardzo”. Por. E. Jędrzejowska,
Wspomnienia ks. Jana, Warszawa 2015, s. 75.
537
Tamże. „Nie znam szczegółów o relacji ojca Miętka z Prymasem Wyszyńskim. Miętek mało mówił
o prymasie. Miał on mieć jakiś swój osobisty dystans, wiem z zewnątrz o tym, nie okazywał tego”. Por.
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czas której ks. kard. Wyszyński wręczył ojcu Miętkowi stułę. Inną sytuacją, o której
opowiadał ks. Kądziela, a która to łączył obie te postaci, była chwila śmierci Prymasa.
„O śmierci Pasterza diecezji dowiedzieliśmy się przy obiedzie. Ojciec wtedy wstał, powiedział: wielki człowiek, pomodlił się i usiadł – relacjonuje ks. Kądziela. Ks. Slipek
z kolei podkreśla wielki szacunek ojca Miętka do sfery internum, a więc spraw, które
klerycy powierzali mu w tajemnicy538. Do ojca duchownego przychodziło wielu kapłanów do spowiedzi – wspomina ks. Mierzejewski. Ks. Rzepecki wspomina min. o ks.
Andrzeju Santorskim, a ks. Zalewski o ks. Mireckim539. Ks. Miętek do końca życia
utrzymywał kontakty z siostrami Bernardynkami z Łowicza. Ks. Rzepecki wspomina,
że jeździł do nich na wypoczynek, który łączył ze służbą– spowiadał siostry i prowadził
z nimi rozmowy duchowe540. Opisując postać ks. Czesława, ks. Kowalski zwraca uwagę
na temat ojcostwa. Wspomina: „Szedłem na rozmowy, nie jak do ojca, po prostu szedłem do ojca.(...)Nie spotkałem nikogo w swoim życiu, kto potrafił być ojcem, nie będąc nim fizycznie. Nie wydawało się, żeby stosował jakąś technologię wychowawczą,
nie wiedziałem, że rozmowy duchowe są składową całego procesu formacji. On po prostu dzielił się życiem”. Fakt, że w latach 1952-1958 w seminarium było średnio 200
kleryków, a ojciec duchowny był jeden. Dla porównania: dzisiaj na około 100 kleryków
w seminarium przypada czterech ojców duchownych, sprawia, że są także wśród niektórych kapłanów zdania, że ojciec nie miał dla nich czasu541. Nie wszyscy potrafili
odnaleźć się w kierownictwie duchowym ojca Miętka542. Inni wręcz przeciwnie ks.
Zbigniew Wojtaś mówi: „Umiał słuchać rozmówcy i chciało się przed nim otwierać
wnętrze, bo emanował ojcowską dobrocią(...) O. Czesław kochał kleryków i dawał im
swoje serce”543. Kiedy trzeba było potrafił także zwrócić uwagę. Ks. Starowieyski mówi, że ojciec Miętek jak potrzeba było, to potrafił w sposób dosadny dać do zrozumienia, że robi się coś, co źle wpływa na wspólnotę seminaryjną544. Cechą dominującą
w charakterze ks. Czesława na którą zwracali uwagę rozmówcy, jest po prostu jego ojcowski charakter. Bratanek ks. Czesława był wychowywany przez niego od 16 roku
Wywiad z ks. Markiem Starowieyskim: „Relacje ojca Miętka i Prymasa cechowała niesamowita
lojalność”.
538
Wywiad przeprowadzony 18. 06. 2015 r. w Warszawie w parafii św. Andrzeja Apostoła. Nagranie
i wspomnienia spisane przez udzielającego w zasobach autora.
539
Por. Wywiad przeprowadzony 06. 02. 2016 r. w Otwocku. Notatki ze spotkania w zasobach autora.
540
Por. Wywiad z ks. Mieczysławem Rzepeckim: „Wiem, ze wyjeżdżał min. z ówczesnym klerykiem
Wiesławem Kwietniem. W rozmowie z nim usłyszałem, że był on świadkiem płaczu ojca Miętka, gdy ten
dzielił się przeżywaniem samotności w swoim życiu kapłańskim”.
541
Informacja zdobyta przez autora w krótkiej rozmowie z ks. Sikorowskim 08. 09. 2015 r.
w Lewiczynie.
542
Wywiad przeprowadzony 25. 04. 2015 r. w Legionowie w parafii Św. Jana Kantego. Nagranie
w zasobach autora por. Wywiad z ks. Tomaszem Frankowskim przeprowadzony 06. 02. 2016 r.
w Otwocku. „Ojciec Miętek potrafił zmobilizować podczas swoich rozmów do rzetelnego prowadzenia
życia wewnętrznego, oczekiwał silnego kapłana stawiającego czoła życiu. To był mocny mężczyzna. Ja
nie lubię, gdy ktoś mnie prowadzi, ale ojciec Miętek nie narzucał mi się, odpowiadał mi”. Notatki ze
spotkania w zasobach autora.
543
Wspomnienia w formie elektronicznej nadesłane do autora 19. 09. 2015 r. W zasobach autora.
544
Wywiad przeprowadzony 03.06.2016 r. w seminarium duchownym w Warszawie. Nagranie
w zasobach autora
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życia: „Od 16 roku życia to właśnie stryj Miętek, nikt inny tylko on, mnie wychowywał”- wspomina545.
Życie ojca duchownego ks. Czesława Miętka i jego działalność dla diecezji rodzi wiele
tematów, które można by zbadać i opisać. Powyższa praca nie rości sobie prawa do ich
wyczerpania, ale służy ku odświeżeniu pamięci o tej znaczącej postaci. Opis poszczególnych etapów życia ks. Miętka opracowany na podstawie zachowanych źródeł pozwala lepiej poznać tę osobę. Jego oddanie dla seminarium, czyli wiele godzin spędzonych na spowiedzi i rozmowie z klerykami, rzadkie opuszczanie murów pokarmelickiego gmachu pozwala nazywać go więźniem tego miejsca, ale miłość do pełnionej posługi
uprawnia także do określenia jako: miłośnik seminarium. Udało nam się opisać zaangażowania ks. Czesława także poza seminarium: Unia Kapłańska, Synody Archidiecezjalne. Dokładniejszego opracowania wymaga praca na Prymasowskim Instytucie Życia
Wewnętrznego. Ciekawe wydają się fakty pomocy żołnierzom AK podczas II Wojny
Światowej oraz epizod z szalonej wyprawy na wschód z czasu rozpoczęcia wojny. Ukazanie posługi w seminarium, w kontekście całego życia, a więc pracy na placówkach
wikariuszowskich, liźnięcie posługi proboszczowskiej w Sobikowie, trud wychowywania się bez ojca, pozwala nam lepiej zrozumieć ks. Miętka. Jego doświadczenia życiowe
pomagały mu lepiej wczuć się w sytuacje życiowe spotykanych kleryków, osoby
świeckie i siostry zakonne. Dzięki nim mógł on stać się kimś, kto wskazuje na Ojca,
który jest w niebie i jednocześnie nie zasłaniać sobą obrazu Boga. Być może właśnie
dlatego wielu nazywa go nadal swoim ojcem.

THE LIFE AND WORKS OF CZESŁAW MIĘTEK 1906-1986
Summary:
Czesław Miętek 1906-1986. He was born in Wieliszew near Legionowo. After the
seondary school, he was admitted to the University of Warsaw, and he gratuated in law.
In 1938 he was ordained priest. As assistant priest he worked at the parishes in Babice,
Skierniewice, Sobików and Warsaw. From 1952 to his death he was spiritual director in
the St John Baptist Seminary of Warsaw. He educated a many seminarians. He was
ditinguished by exactitude in his service. Buried in the Bródno cemetery.
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Uwagi wstępne
W roku 2010 Archidiecezja Warszawska liczyła 210 parafii bardzo zróżnicowanych pod
względem terytorialnym i liczby mieszkańców546. Każda ze wspólnot posiada swoją
własną, wyjątkową historię. Wielu duszpasterzy budowało i nadal buduje Kościół Chrystusowy na ziemi. Pamięć o tych, którzy odeszli już do Pana, pozostała często jedynie
we wspomnieniach, kronikach i teczkach archiwalnych. Niniejsza praca stanowić będzie próbę przedstawienia osoby ks. Andrzeja Santorskiego, który pełnił funkcje proboszcza w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie w latach 1965-84, jako bezpośredni następca ks. Aleksandra Fedorowicza.
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Oficjalna strona internetowa Archidiecezji Warszawskiej: http://archwwa.pl/moja-diecezja/oarchidiecezji-warszawskiej/dane-statystyczne/ [dostęp 23.11.2016].
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Dysertacja powstała głównie w oparciu o źródła archiwalne znajdujące się w Archiwum
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach, gdzie spuścizna ks.
Andrzeja Santorskiego stanowi wyodrębniony zespół akt. Dodatkowo autor korzystał
z teczki personalnej w/w księdza znajdującej się w Archiwum Archidiecezji Warszawskiej. Stamtąd również pochodzą archiwalia dotyczące parafii pw. św. Franciszka
w Izabelinie. Uzupełnieniem informacji były zapisy w Archiwum parafialnym: Kroniki
parafialne, księgi metrykalne oraz wywiady z osobami znającymi księdza Andrzeja,
a także kilka prac naukowych dotyczących wspólnoty w Izabelinie.
Wiele osób pamięta ks. Santorskiego, lecz raczej jako wykładowcę, człowieka nauki.
Zwłaszcza wśród sporej części duchowieństwa ze środowiska warszawskiego pierwszym skojarzeniem związanym z nazwiskiem ks. Santorskiego jest stwierdzenie „ksiądz
profesor”. Okazuje się, że zwłaszcza najmłodsi kapłani nie wiedzą, że przez prawie 20
lat był on proboszczem jednej z podwarszawskich parafii. To podkreśla ważność podejmowanego tematu, by ukazać czytelnikom znaną ludziom od nieznanej strony osobę
księdza. Kolejnym argumentem ukazującym zasadność i aktualność podejmowanego
zagadnienia jest zacierający historię upływający czas. Ksiądz Andrzej umarł w 2011
roku, jego osoba jest nadal żywa w pamięci wielu osób, w tym również jego współpracowników oraz izabelińskich parafian. Oczywiście upływający czas w kontekście
wspomnień sprzed trzydziestu czy nawet pięćdziesięciu lat stanowi sporą przeszkodę
badawczą. Poza wywiadami przeprowadzonymi z duchownymi oraz osobami świeckimi
wspominającymi osobę księdza proboszcza, jego postawę, charakter i styl duszpasterski, nieocenionym źródłem okazały się kroniki parafialne. W czasach, kiedy nie istniały
jeszcze strony internetowe, kroniki były starannie i systematycznie prowadzone.
W przypadku izabelińskiej wspólnoty archiwizowaniem wydarzeń zajmowały się głównie parafianki. Niewątpliwie w kronikach przedstawiono wiele szczegółowych wydarzeń z codziennego życia parafii, co stanowi doskonałe uzupełnienie źródeł archiwalnych zawierających często jedynie suche fakty. Dodatkowo zdjęcia zamieszczone
w kronikach są potwierdzeniem atmosfery panującej w parafii, o której wspominały
osoby udzielające wywiadów.
O wspólnocie wiernych w Izabelinie nie sposób wspominać bez odniesienia do osoby
pierwszego proboszcza, czyli ks. Aleksandra Fedorowicza, powszechnie znanego jako
Ksiądz Ali.
Ksiądz Andrzej był proboszczem w okresie trwania Soboru Watykańskiego II i w latach
wchodzenia w życie jego postanowień. Pomoc w odnalezieniu się wiernych w nowej
rzeczywistości kościelnej wymagała od duszpasterza wielkiego wyczucia i zrozumienia
powierzonych mu osób. Dlatego też poruszony został m.in. aspekt wspólnotowy parafii
obejmujący nie tylko osobę proboszcza, lecz także księży wikariuszy i osoby świeckie
zaangażowane w tworzenie Kościoła lokalnego w Izabelinie. Autorowi niestety nie było
dane osobiście poznać ks. Santorskiego, stąd nadzieja, że niniejsza praca nie będzie
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jedynie sztuką dla sztuki, lecz pomoże w zachowaniu pamięci o wyjątkowym kapłanie547.
Początki Parafii w Izabelinie.
W działalności duszpasterskiej niezwykle ważne jest rozpoznanie wspólnoty przez
duszpasterza, by następnie móc działać według zasady: „widzieć – oceniać – działać”.
Polega to na wnikliwej obserwacji sytuacji w danej społeczności, wyciągnięciu odpowiednich wniosków i rozpoczęcie pracy według modelu duszpasterskiego dostosowanego do danej grupy wiernych. Pomocne okazują się również analizy socjologiczne
i psychologiczne dotyczące członków wspólnoty i ich zróżnicowania.
Historia początków Izabelina nie jest do końca znana. Wieś powstała na terenie Puszczy
Kampinoskiej prawdopodobnie wtedy, gdy w połowie XVIII wieku zaczęli przybywać
pierwsi osadnicy. Dalszy rozwój wsi należy wiązać z utworzeniem w latach międzywojennych XX wieku w pobliskich Laskach Zakładu dla Niewidomych548.
Bezpośrednią przyczyną powstania nowej parafii było „dobro dusz”. Duże odległości
uniemożliwiały odpowiednią pracę duszpasterską, z kolei brak kontaktu z duszpasterzem osłabiał życie religijne549. Jak wspomina zapis z kroniki parafialnej, moralnie wsie
te żyły w wielkim zaniedbaniu550. Co prawda stosunkowo bliskie sąsiedztwo Izabelina
z kaplicą w Laskach pozwalało niektórym wiernym na udział we Mszy świętej i nabożeństwach, jednak kapłani tam posługujący zajmowali się przede wszystkim swymi
obowiązkami przy Zakładzie dla Niewidomych551. Jak czytamy w dokumentach archiwalnych: Kapelani nie mogli wchodzić w prawa proboszczów, w sposób stały i odpowiadający potrzebom duszpasterskim ludności. (…) Obecne warunki religijne są niedobre. (…) Tu ludność jest bardzo różnorodna w większości przytłaczającej robotnicza.
Wpływy wrogie Kościołowi silne. Wielu boi się już chodzić do kościoła. Młodzież jest
bezbronna wobec wpływów rozkładowych. (…) Nastrój dla Kościoła jest jednak przychylny552.
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Ukazało się kilka prac dotyczących parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie, m.in.: ks. dr Piotr
Pawlukiewicz, Aleksander Fedorowicz po prostu ksiądz, Warszawa 2008. Praca magisterska z Historii
Kościoła napisana w 1998 roku przez mgra Piotra Walaska na Papieskim Wydziale Teologicznym
w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Ludwika Królika, Parafia
pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie w latach od 1951 do 1986. Praca magisterska z Historii Kościoła napisana w 2006 roku przez mgr Marię Podkańską pod kierunkiem ks. dra Andrzeja Gałki
na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie Sekcja Św. Jana Chrzciciela w Warszawie, Historia
parafii pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu w Izabelinie w latach 1951 – 2005.
548
Zob. G. Kalwarczyk, Przewodnik po kościołach i parafiach Archidiecezji Warszawskiej, t. 1, Parafie
pozawarszawskie, Warszawa 2014, s. 299.
549
Zob. B. Krzysztoń, Ksiądz Ali, Warszawa-Laski 1988, s. 248.
550
Kronika parafii Izabelin (KPI) t. 1, s. 6.
551
Zob. R. Wosiek, Duszpasterstwo parafialne, maszynopis, s.1, w: Archiwum Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach, wyodrębniony zespół akt ks. Aleksandra Fedorowicza.
552
Archiwum Kurii Metropolitalnej Warszawskiej (AKM) Teczka parafii…, Sprawa utworzenia parafii
w Izabelinie, nr 3763.
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Ksiądz Aleksander Fedorowicz – pierwszy proboszcz parafii
Ksiądz Aleksander Fedorowicz to powszechnie znany kapłan, nie tylko w Archidiecezji
Warszawskiej. Czytelników zainteresowanych szerszym spojrzeniem na tego wyjątkowego kapłana odsyłamy do poświęconych mu publikacji553.
Decyzją Prymasa Wyszyńskiego ks. Fedorowicz został wyznaczony na budowniczego
kościoła i organizatora nowo powołanej wspólnoty. Na to zadanie odpowiedział z niezwykłym entuzjazmem i zaangażowaniem, mówiąc: Choćbym budkę miał postawić, ale
Najświętszy Sakrament będzie w środku554.
Priorytetowym zadaniem, jakie postawił sobie nowo mianowany ks. proboszcz, było jak
najszybsze zapoznanie się z parafianami. Ludzie byli zaskoczeni nieoczekiwaną wizytą
duszpasterską, zrozumieli, że coś się zmieniło, że ten nowy ksiądz jest „jakiś inny”555.
Dzięki ofiarności parafian oraz funduszom z Rady Prymasowskiej Odbudowy Kościołów Warszawy, udało się jeszcze w 1951 roku odprawić Mszę święta w nowej świątyni.
Był to trzynawowy kościół556, posiadał dwa ołtarze, a jego fronton wieńczył krzyż.
W prezbiterium znajdował się duży krucyfiks oraz figurka Matki Bożej Bolesnej, a w
ołtarzu bocznym obraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny557. Patronem parafii
został św. Franciszek. Wybór patrona nawiązywał do znajdującego się nieopodal Zakładu w Laskach, gdzie posługują siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża558. 13 lipca
1952 roku, Prymas Wyszyński dokonał uroczystego poświęcenia kościoła przy tłumnie
zgromadzonych wiernych, również z pobliskich parafii (ok. 4 tys. osób). Pierwszy
chrzest w nowopowstałej wspólnocie odbył się już 15 lipca1951 roku, pierwszy ślub 5
sierpnia, a pierwsza Msza św. pogrzebowa 6 sierpnia tegoż roku559.
Ksiądz Aleksander od kilku lat borykał się z problemami zdrowotnymi, sporo czasu
spędzał poza parafią, na hospitalizacji. Mimo swej nieobecności, czuwał nad parafią,
doradzał swemu wikariuszowi. Ostatnią Mszę św. sprawował ks. proboszcz w izabelińskiej świątyni 3 maja 1965r., powierzając parafię opiece Matki Bożej podczas uroczystości ku jej czci. Następnie udał się na dalsze leczenie, które niestety nie przynosiło
zamierzonych efektów. Ksiądz Aleksander Fedorowicz zmarł 15 lipca 1965 roku w Izabelinie o godzinie 12:20, 14 lat po erekcji parafii560, w powszechnej opinii świętości.
553

m.in. A. Petrowa Wasilewicz, Uśmiech księdza Alego – Dzieje parafii świętego Franciszka z Asyżu
w Izabelinie Warszawa 2001, P. Pawlukiewicz, Aleksander Fedorowicz, po prostu ksiądz, Warszawa
2008; B. Bejze W nurcie zagadnień posoborowych, t. 7: Ksiądz Aleksander Fedorowicz w Kościele
dzisiejszym, Warszawa 1975.
554
A. Petrowa Wasilewicz, Uśmiech Księdza Alego…, s. 44.
555
Zob. B. Krzysztoń, Ksiądz Ali…, s. 250-251.
556
W 1985 r. ówczesny proboszcz ks. Józef Podstawka „obudował” drewniany kościół murowanym,
również trzynawowym o dwupoziomowym dachu, i ta konstrukcja trwa do dziś, G. Kalwarczyk,
Przewodnik po kościołach i parafiach…, s. 300.
557
Zob. G. Kalwarczyk, Przewodnik po kościołach i parafiach…, s. 299-300.
558
Franciszkanki Służebnice Krzyża (FSK) – żeńskie zgromadzenie zakonne założone w 1918 r. przez m.
Elżbietę Różę Czacką. Charyzmat zgromadzenia: służba niewidomym na duszy i na ciele. Hasło sióstr:
„Miłość Chrystusa przynagla nas” oraz „Pokój i radość w krzyżu”, Zob. Leksykon zakonów w Polsce, s.
222.
559
Zob. KPI t. 1, s. 14-22.
560
Zob. KPI t. 1, s. 119-140.
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Pochowany został na cmentarzu przy parafii, której był ojcem i w której zakończył
ziemską wędrówkę561.
Ksiądz Aleksander odszedł w powszechnej opinii świętości. Był żywym dowodem na
to, że „Bóg jest miłością” (1J 4,8). Dlatego właśnie tej treści napis znajduje się na
cmentarnym pomniku. Kolejnym proboszczem w Izabelinie, niejako wyznaczonym na
następcę, został 36-letni wówczas ks. Andrzej Santorski.
Dzieciństwo, młodość i lata seminaryjne księdza Andrzeja Santorskiego
Aby w sposób pełny przedstawić czyjąś działalność, trzeba sięgnąć do początków, czyli
do lat młodzieńczych danej osoby. Z tego okresu życia późniejszego księdza Andrzeja
Santorskiego zachowało się niewiele dokumentów, na szczęście nieocenionym źródłem
wiedzy okazała się siostra Księdza Andrzeja, Pani Barbara Santorska, która życzliwie
podzieliła się wspomnieniami z czasów młodości jej starszego brata562.
Andrzej Wojciech Santorski, najstarszy syn Kazimierza i Janiny z domu Różyckiej
przyszedł na świat 22 kwietnia 1929 roku w Żbikowie563. Został ochrzczony 8 maja
tegoż roku w rzymsko-katolickiej parafii w Żbikowie564. Miał troje rodzeństwa: Marka,
Marię i Barbarę565. Rodzice ks. Andrzeja, zarówno matka Janina (ur. 1903r.), jak i ojciec Kazimierz (ur. 1903r.), pochodzili z rodzin o ugruntowanym światopoglądzie katolickim.
Ksiądz Santorski, już jako kapłan, po latach posługi mówiąc o tym, jak ukształtowało
się jego powołanie kapłańskie, wspominał dzieciństwo i rolę, jaką odegrali w tym procesie rodzice. W domu rodziny Santorskich znajdowała się dobrze wyposażona biblioteczka. Nie dziwi więc nas fakt, że czteroletni Andrzej potrafił płynnie czytać i pisać.
Już jako dziecko Andrzej przeżył wiele trudnych doświadczeń, które miały wpływ na
jego późniejsze życie. Niezwykle traumatycznym okresem był czas II wojny światowej.
Część wspomnień z tego okresu opisuje w artykule „Może tak było z Nikodemem…”566. Mama ks. Andrzeja zmarła w 1944 roku. Wybuch Powstania Warszawskiego zastał czwórkę nieletnich dzieci pod opieką Sióstr Rodziny Maryi w podwarszawskim Międzylesiu. Andrzej miał wtedy 15 lat. Mimo życiowych przeciwności losu od561

Zob. G. Kalwarczyk, Przewodnik po kościołach i parafiach…, s. 299, 301.
Zob. Wywiad przeprowadzony dnia 25 czerwca 2015 r. z panią Barbarą Santorską - rodzoną siostrą ks.
Andrzeja - w posiadaniu autora.
563
Żbików – dzielnica Pruszkowa, do 1916 samodzielna wieś. https://pl.wikipedia.org/wiki/Żbików
[dostęp 09.02.2017].
564
Zob. Spuścizna ks. Andrzeja Santorskiego – wyodrębniony zespół akt w Archiwum Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach (XAS) 1/1, 2 Dokumenty osobiste 1946-2002;
Świadectwo urodzenia 1947, 1948.
565
Zob. Wywiad – B. Santorska.
566
Zob. XAS 9/6-9 Wspomnienia 1944-2010; Może tak było z Nikodemem…(26 XII 1998r.) Przykładowe
fragmenty: (…) Byliśmy na wakacjach w Międzylesiu i tam 25 lipca nasza mama została ranna w czasie
nalotu sowieckich samolotów (…) My, dzieci, było nas czworo rodzeństwa, zostaliśmy w Międzylesiu w
domu Sióstr Rodziny Maryi, gdzie zakonnicą była też naszą ciotką, wiec mieliśmy tam zapewnioną opiekę.
(…) W styczniu, gdy zaczął się rok 1945, zaczęło się przygotowywać wojsko sowieckie, także polscy
Kościuszkowcy, do przejścia przez Wisłę. (…) Tak się złożyło, że na dni tej szykującej się niby inwazji na
ruiny Warszawy, dostałem spanie pod stołem w jakimś pokoiku. Był siennik i koc, to już wystarczyło i było
dobrze.
562
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powiedzialnie opiekował się młodszym rodzeństwem aż do czasu odnalezienia ich
wszystkich przez ojca.
Andrzej od młodości musiał walczyć o przetrwanie, myśleć nie tylko o sobie, dojrzałością wybiegając ponad swój wiek.
Po zdanej maturze Andrzej długo wahał się z decyzją, czy wstąpić do seminarium duchownego. W latach 1947-1952 był alumnem Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, jednocześnie studiując na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego567. Po odbyciu studiów wyższych, w latach 1947-48, specjalizując
się w zakresie dogmatyki pozytywnej, otrzymał w dniu 18 maja 1955 roku Dyplom
Ukończenia Studiów Wyższych stopnia II na wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i uzyskał stopień magistra teologii dogmatycznej568.
W seminarium aktywnie działał w sodalicji mariańskiej, m.in. wspólnie z późniejszym
biskupem, a wtedy jeszcze klerykiem Zbigniewem Kraszewskim569. Z dokumentów
zachowanych w archiwum dowiadujemy się, że w młodości Andrzej angażował się
w różnych dziełach, należał m.in. do Polskiego Towarzystwa Turystycznego oraz Harcerstwa570. Choć w liceum nie należał do prymusów571, to indeks z Wydziału Teologii
Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego świadczy o dużym zaangażowaniu w zdobywaniu wiedzy i formacji intelektualnej572.
Opinia po ukończeniu seminarium zawierała kilka aspektów, wśród których warto
wspomnieć: zdolności: wybitne, inteligencja teoretyczna; pracowitość duża; pobożność
głęboka i entuzjastyczna, ze skłonnością do szukania samodzielnych dróg; stosunek do
Władzy poprawny; stosunek do kolegów: uspołecznienie wielkie, dążność – nie zawsze
szczęśliwa – do podnoszenia poziomu życia koleżeńskiego; usposobienie sangwinistyczne. Zapowiada się jako dobry kaznodzieja, przy oryginalnym ujmowaniu kazań. Wskazany byłoby dalsze kształcenie teologiczne573. 24 sierpnia 1952 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk prymasa Polski abp. Stefana Wyszyńskiego. Dnia 18 maja 1955 roku
uzyskał stopień magistra z teologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na
podstawie pracy „Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w homiliach św. Andrzeja
z Krety”, pod kierunkiem ks. bp. prof. Antoniego Pawłowskiego574.

567

XAS 2/2 Dokumenty osobiste – edukacja 1945-1992; Świadectwo dojrzałości nr 31/47, nr albumu
UW: 9863.
568
XAS 2/7, 8 Dokumenty osobiste – edukacja 1945-1992.
569
Wywiad – B. Santorska.
570
XAS 1/6, 7 Dokumenty osobiste 1946-2002; Legitymacja PTTK, Książeczka harcerska.
571
XAS 2/2 Dokumenty osobiste – edukacja 1945-1992; Świadectwo Dojrzałości Liceum
Ogólnokształcącego 18.06.1947: Oceny uzyskane na egzaminie (skala ocen 3/4/5): religia 5, j. polski 4, j.
łaciński - , j. niemiecki 3, historia 3, nauka o Polsce i świecie współczesnym 4, geografia i geologia - ,
biologia 5, fizyka 3, chemia 4, matematyka 4, propedeutyka filozofii 5, rysunek 5 przysposobienie
wojskowe 3, ćwiczenia cielesne 4; przedmioty nadobowiązkowe: j. angielski 4.
572
XAS 2/6 Dokumenty osobiste edukacja 1945-1992; Indeks Uniwersytetu Warszawskiego 9.10.1947.
573
AKM Teczka personalna ks. Santorskiego.
574
XAS 2/9 Dokumenty osobiste – edukacja 1945-1992.
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Posługa kapłańska przed probostwem w Izabelinie
Pierwszą placówką ks. Santorskiego był Otwock, gdzie pełnił on funkcję wikariusza od
września 1952 roku do kwietnia 1955 roku. Następnie trafił do parafii w Aninie. Ciężka choroba objawiająca się m.in. krwotokiem gruźliczym uniemożliwiła mu pracę duszpasterską. Większość czasu spędził w sanatorium w Otwocku, gdzie stopniowo odzyskiwał zdrowie.
Z Otwocka ks. Prymas skierował ks. Andrzeja na rekonwalescencję do Anina, gdzie
posługiwał jako wikariusz w latach 1953-58575. Po odzyskaniu pełni sił młody wikary
zaczął się angażować głównie na polu duszpasterstwa rodzin.
Z parafii w Aninie ks. Andrzej trafił do warszawskie parafii Niepokalanego Poczęcia
NMP, na warszawskich Bielanach, przebywał tam w latach 1961-63576.
Dnia 20 czerwca 1960 roku uzyskał licencjat, a tytuł doktora z teologii dogmatycznej 19
listopada 1964 roku na podstawie rozprawy napisanej pod kierunkiem o. prof. Andrzeja
Krupy OFM: Problem podobieństwa Kościoła do Maryi w nauce św. Ambrożego. Od
1963 roku ks. Andrzej wykładał teologię dogmatyczną w Wyższym Metropolitalnym
Seminarium Duchownym w Warszawie, a w latach 1963–1974 dodatkowo również
patrologię577.
Decyzją władzy Archidiecezji Warszawskiej z dnia 23 listopada 1965r., ks. Santorski,
pełniący do tej pory funkcję „wikariusza ekonoma” wspólnoty w Izabelinie, został mianowany jej nowym proboszczem. Został wprowadzony na to stanowisko 22 grudnia
1965r. przez dziekana Dekanatu Warszawa Bielany, w obecności wikariusza ks. Bronisława Piaseckiego i wiernych578.
Troska o życie sakramentalne wiernych
Jak już wspomnieliśmy wcześniej, ks. Andrzej był wybitnym wykładowcą, a obejmując
parafię w Izabelinie, posiadał już doktorat z teologii dogmatycznej. Jako autor wielu
publikacji, nie był jedynie teoretykiem, lecz duszpasterzem, który próbował wcielać
w życie treści, których nauczał. Dużą wagę przywiązywał do liturgii oraz sakramentów,
które zostały ustanowione przez Chrystusa i obejmują wszystkie etapy i ważne momenty życia579.
Ksiądz Andrzej jako wychowawca seminaryjny, profesor, starał się, żeby wszystko było
perfekcyjne. Był to człowiek bardzo zorganizowany, miał przemyślane działania duszpasterskie. Jeśli chodzi o życie sakramentalne wiernych, to przy całej miłości do ludzi
stawiał dość duże wymagania. Już wtedy wszystkie sakramenty święte były poprzedzone katechezą. Była katecheza przedchrzcielna oraz dla rodziców przygotowujących
dzieci do pierwszej Komunii św. Odbywało się to w niedzielę, nieraz trwało długo, ponieważ ks. Andrzej chciał przekazać jak największą wiedzę parafianom. Nie zawsze
575

XAS 7/106 Nominacje 1952-2005.
G. Polak, Kto jest kim w Kościele, Katolicka Agencja Informacyjna, Warszawa 1999, s. 318.
577
Zob. XAS 2/10, 13 Dokumenty osobiste – edukacja 1945-1992.
578
AKM, Teczka parafii…, (603 ad 7477, 7477/AP/65).
579
Zob. KKK 297.
576
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byli jednak oni zdolni do ich wysłuchiwania. Oczywiście katecheza przed sakramentem
małżeństwa również była czymś wymaganym od nupturientów. Idąc do chorych z posługa
sakramentalną, a było wówczas wielu chorych, najczęściej ks. Henryk jako wikariusz, poza
odczytaniem fragmentu Ewangelii rozwijał zawartą w niej myśl w kilku słowach. By każdy
parafianin miał dostęp do Słowa Bożego. Również praktyką panującą w Izabelinie było
głoszenie krótkich homilii na każdej Mszy św. w dzień powszedni. W ten sposób trzeba
było się przygotować do liturgii. Nie zapominajmy, że księża wikariusze posługiwali u boku swego księdza profesora. Ks. Andrzej lubił wsłuchiwać się w homilie swych współpracowników. Obligowało to ich do odpowiedniego przygotowywania kazań580.
Poniżej przedstawiamy kwestię wybranych sakramentów św. w izabelińskiej parafii za czasów ks. Andrzeja:
Chrzty święte przyjmowały głównie dzieci w wieku kilku miesięcy do kilku lat, choć
zdarzyły się przypadki osób dwudziestokilkuletnich581. Kilka wpisów dotyczyło osób
ochrzczonych wcześniej w parafiach, które po II wojnie światowej znalazły się poza
granicami Polski. W większości przypadków rodzicami byli parafianie (ślub loco), wyznania rzymskokatolickiego, rzadko osoby z kontraktem cywilnym, w jednym przypadku występuje jedynie matka (brak ojca). Sakramentu chrztu św. udzielali głównie księża
posługujący w parafii, czasem diakon582.
ROK
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974
CHRZTY 67
46
48
54
54
59
62
60
66
70
ROK
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
CHRZTY 76
89
86
77
80
66
67
74
78
69
Tabela 1. Wykaz udzielonych chrztów św. w parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie w latach 196584583.

Bierzmowanie początkowo odbywało się co kilka lat. Była to głównie młodzież w wieku około 15 lat ochrzczona w Izabelinie bądź sąsiednich parafiach (m.in. Borzęcin, Lipków), zdarzały się osoby starsze, w okolicach 25 roku życia584, choć w 1967 roku do
sakramentu przystąpiła osoba w wieku 80 lat585. Szafarzami sakramentu byli w tych
latach: Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński (1971 r.), bp Bronisław Dąbrowski
(1967, 1968, 1983 r.), późniejszy abp oraz bp Zbigniew Kraszewski. Niektóre osoby
pochodzące z parafii przyjmowały bierzmowanie poza izabelińską świątynią.
ROK
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974
BIERZMOWNI 95
42
188 402
ROK
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
BIERZMOWNI 74
99
79
55
57
35
52
Tabela 2. Wykaz osób bierzmowanych w parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie w latach 1965-84586.
580

Zob. Wywiad przeprowadzony z ks. Henrykiem Małeckim w dniu 27.11.2015 r. - w posiadaniu autora.
Np. w roku 1977 – 28 lat, 1979 – 29 lat.
582
Archiwum Parafii Izabelin (API), Księga chrztów III (IX 1977-1989).
583
Zob. API, Księgi chrztów II (13 IX 1959 – 1977), Księga chrztów III (IX 1977-1989).
584
Np. w roku 1977, 1982.
585
Zob. API, Księga bierzmowanych (1951 - …), s. 39.
586
Tamże, s. 36-76.
581
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Pierwsza Komunia święta była wydarzeniem corocznym, choć czasem niektóre dzieci
z przyczyn losowych przyjmowały ją w innym terminie niż pozostali. W przedstawionym na poniższej tabeli okresie czasu, sakrament Eucharystii przyjęło po raz pierwszy
niemal 1200 dzieci.
ROK
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974
I KOMUNIA 52
70
82
62
48
55
54
44
47
56
ROK
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
I KOMUNIA 74
52
49
64
51
63
51
74
64
59
Tabela 3. Wykaz dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii św. w parafii św. Franciszka z Asyżu
w Izabelinie w latach 1965-84587.

Sakrament małżeństwa w czasie niemal dwudziestu lat probostwa ks. Santorskiego zawarło ponad 500 par narzeczonych. W większości byli to parafianie, kawalerowie
i panny, choć czasem wdowcy. W jednym przypadku odnotowano osobę bezwyznaniową i raz kawalera z kościoła ewangelicko-augsburgskiego588.
ROK
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974
MAŁŻEŃSTWA 24
18
20
23
28
22
19
26
34
30
ROK
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
MAŁŻEŃSTWA 32
36
31
24
26
30
28
29
20
21
Tabela 4. Wykaz małżeństw zawartych w parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie w latach 196584589.

Nie można zapomnieć o sakramencie chorych.
ROK
1965 1966 1967 1968 1969
NAM. CHORYCH 18
20
30
16
18
ROK
1975 1976 1977 1978 1979
NAM. CHORYCH 27
34
38
28
36

1970
29
1980
35

1971
9
1981
63

1972
21
1982
62

1973
12
1983
70

1974
27
1984
46

Tabela 5. Wykaz udzielonych sakramentów namaszczenia chorych w parafii św. Franciszka z Asyżu
w Izabelinie w latach 1965-84590.

Katechizacja - fundamentem wychowania dzieci i młodzieży
W 1968roku na katechizację uczęszczało 430, co stanowiło ok. 85% ogólnej liczby
dzieci w wieku szkolnym.
Katechizacja odbywała się w salce przy parafii i była prowadzona na wszystkich poziomach edukacyjnych. Księża starali się, by również młodzież pracująca miała dostęp
do katechezy, która połączona była z rozmową wychowawczą, m.in. namawiano młodzież do dalszej edukacji i pogłębiania wiedzy.
Katechizacja w myśli ks. Andrzeja, to nie tylko przekazywanie suchych formuł i regułek, ale przede wszystkim dawanie świadectwa wzoru życia chrześcijańskiego na co
dzień i od święta. Dlatego starał się na różne sposoby zbliżać młodych ludzi do Kościoła zarówno przez małe jak i duże „K”. Katecheza dzieci wiązała się z odwiedzinami
587

Zob. API, Pierwsza Komunia Św., zeszyt 1.
API, Księga małżeństw (1951-1999), s. 205, 224n.
589
Zob. API, Księga małżeństw (1951-1999).
590
Tamże.
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rodzin, była to formacja całych rodzin. Ksiądz Janusz Strojny wspomina, że jako wikariusz pamięta odwiedzanie rodzin w zwykły dzień, nie tylko po kolędzie, aby kontakt
z ludźmi był podtrzymywany również w ich domach, a nie tylko na plebanii591.
Kiedy w roku 1983 na teren parafii przybyli Mali Bracia Jezusa592, pierwsi w Polsce
bracia spod znaku o. Karola de Foucauld, ksiądz proboszcz szybko nawiązał z nimi
kontakt. A nowo powstający dom braci, stał się ośrodkiem apostolstwa i katechizacji
przede wszystkim młodzieży593.
Jak wspominają Mali Braci, ks. Andrzej przyjął ich bardzo serdecznie i zaakceptował.
Według nich najważniejsze było to, że po paru miesiącach ich pobytu w powstającym
domu, zaczęła się przy parafii formować tak zwana „grupa czwartkowa”, kiedy wspólnie z braćmi spotykała się co tydzień na parafii głównie młodzież.
Księdzu Santorskiemu jako proboszczowi niezwykle zależało na odpowiednim poziomie edukacji religijnej połączonej z elementami wtajemniczenia chrześcijańskiego.
Wielką pomocą w realizacji tego przedsięwzięcia byli księża wikariusze, siostry zakonne oraz osoby świeckie. Był to przykład owocnej współpracy osób z różnych stanów
w wypełnianiu obowiązku katechizacji, który należy nie tylko do duchowieństwa.
Troska o formację rodzin
Duszpasterze od zawsze zauważali niezwykle ważną rolę wspólnototwórczą, jaką odgrywa „podstawowa komórka społeczna”, czyli rodzina. Ksiądz Santorski już od pierwszych lat kapłaństwa niezwykłą troską darzył rodziny. Łączyło się to z nauczaniem społecznym Kościoła wypracowanym podczas Soboru Watykańskiego II594. Mając w pamięci osobiste doświadczenia i świadectwa wiary rodziców, które wyniósł z domu, ks.
Andrzej doskonale rozumiał sens formacji rodzinnej, obejmującej zarówno relacje miedzy małżonkami, jak i ich potomstwem. Powiedział kiedyś: za mało czerpiemy tego
dobra, które Bóg chce nam dać. Za mało wiemy o szczęściu, które nasze rodziny mogą
w każdej chwili brać od Boga595.
Ksiądz Santorski często akcentował rolę łaski w życiu małżonków, łaski Bożej, która
jest do zbawienia koniecznie potrzebna, oraz łaski sakramentalnej, którą mąż i żona
wzajemnie siebie obdarowują, a z której owoców czerpią też ich dzieci. Podkreślał zasadę wzajemnego szacunku, w którym nie może być miejsca na egoizm. Małżonkowie
mają być dla siebie narzędziami w rękach Boga596.
591

Zob. Wywiad przeprowadzony z ks. Januszem Strojnym w dniu 19.05.2016 r. - w posiadaniu autora.
Prawie 20 lat po śmierci brata Karola, 8 września 1933r. pięciu młodych braci zakłada pierwszą
wspólnotę na Saharze. Początkowo bracia żyją na sposób monastyczny wzorując się na stylu życia brata
Karola. Obecnie żyje około 240 braci porozrzucanych po różnych zakątkach świata. Na podstawie:
http://malibracia.pl [dostęp 08.12.2016] Od 1979 roku Mali Bracia mieszkali w Laskach, a od czerwca
1983 są w Izabelinie, wtedy zaczęli budować dom. Zob. Wywiad przeprowadzony z br. Kazimierzem
Dmitrzakiem IPFI i br. Andrzejem Kazimierskim IPFI w dniu 06.03.2016r. - w posiadaniu autora.
593
Zob. KPI t. 2, s. 115.
594
Zob. Lumen Gentium 2,11; 4,35; 5,41, Gaudium et spes 2,48.
595
XAS 73/2 Działalność duszpasterska. Duszpasterstwo rodzin. Nauki rodzinne – „Trzy skarby rodziny
chrześcijańskiej”.
596
Tamże.
592
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Ksiądz Andrzej kładł nacisk na ważną rolę ofiary w małżeństwie, bez której miłość
małżeńska nie przetrwa. Przypominał, że wszystkie sakramenty, w tym także małżeństwo, czerpią swe źródło z męki i śmierci Chrystusa, a dane nam zostały, by nas umacniać i oczyszczać. Mówił też o wzajemnych relacjach rodziców i dzieci. Opisał to słowami: Rodzice dbają o dzieci – jakby Matka Boża i św. Józef dbający o Dzieciatko Jezus. A dzieci kochają rodziców jak Pan Jezus. (…) W takim domu panuje szczęście,
choćby dookoła waliło się wszystko597.
W swojej pracy z małżeństwami, ks. Andrzej nie uważał się nigdy za jedynego eksperta
w dziedzinie spraw małżeńskich, wręcz przeciwnie, zawsze zachęcał małżonków do
zgłębiania wiedzy związanej z sakramentem, który przyjęli, w dobrych książkach czy
konferencjach. Podkreślał niezastąpioną rolę rodziców w odpowiednim przygotowaniu
potomstwa do odpowiedzialnego wchodzenia w dorosłość. Zarówno przez przykład
dawany w domu, jak również przez rozmowy na poważne tematy. Duszpasterz zachęcał, by wychowywać dzieci i wypracowywać w domach wierną miłość, wzajemny szacunek i cierpliwość 598. Dużą wagę ks. Andrzej przywiązywał dla błogosławieństwa,
dzieci, domu, itp. Kiedy spotykał rodziców z dziećmi, to mówił, że jest „dziadkiem”,
kładł dłoń na główce dzieci i je błogosławił599.
Pośród rozlicznych obowiązków proboszcza z Izabelina należy wspomnieć o członkostwie w Kolegium Rekolekcjonistów Archidiecezji Warszawskiej, w Referacie Duszpasterstwa Stanowego w Archidiecezji Warszawskiej oraz Radzie Duszpasterskiej600.
Ksiądz Santorski troszczył się nie tylko o własnych parafian, lecz troskę o rodziny rozszerzał na wszystkich potrzebujących. Organizował w tym celu spotkania formacyjne
dla księży, podczas których dzielili się oni wzajemnie doświadczeniami. Zapraszał na
nie również osoby świeckie, by można było wsłuchać się w ich opinie i potrzeby601.
Ksiądz Andrzej w mocnych i zdecydowanych słowach wyrażał się na temat trwałości
sakramentu małżeństwa. Był zagorzałym przeciwnikiem rozwodu602.
Zaangażowanie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w życie parafii
Siostry ze zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża, założonego przez Sługę Bożą Różę Czacką, od 1921 roku rozpoczęły swą posługę w Zakładzie dla Niewidomych
w Laskach, leżących w sąsiedztwie Izabelina. Ścisła współpraca między Zakładem
i parafią była znakiem rozpoznawczym izabelińskiej wspólnoty.
Przez dłuższy okres przy parafii posługiwały trzy siostry zakonne603. Osoby związane
z parafią podkreślają, a kronika uzupełnia te wspomnienia, że siostry były bardzo zaangażowane. Kilkakrotnie, korzystając z dłuższej nieobecność ks. Andrzeja, np. podczas
jego pielgrzymek, witały go po powrocie z jakąś niespodzianką, np. wyremontowaniem
597

XAS 73/4-15 Działalność duszpasterska…
Zob. XAS 73/16-21 Działalność duszpasterska…
599
Tamże.
600
Zob. XAS 7/27, 28, 30 Funkcje diecezjalne – nominacje, dekrety 1970-1997.
601
Zob. XAS 73/194-195 Działalność … Rekolekcje dla rodzi-ców1970-1971.
602
XAS 73/21 Działalność ... Nauki rodzinne –„Trzy skarby rodziny chrześcijańskiej”.
603
KPI t. 1, s. 201.
598
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jego mieszkania604. Gdyby nie siostry, parafia nie byłaby tak ciepłym i otwartym domem, księża proboszczowie dobrze o tym wiedzieli, dlatego też bardzo doceniali ich
obecność przy izabelińskiej parafii. Były „matkami”, doradczyniami i pomocnicami.
Zaangażowanie sióstr w życie parafii było ogromne: zaopatrywały ubogich, bezdomnych, chodziły do chorych.
Przez cały czas posługiwania ks. Santorskiego w parafii poza proboszczem był tylko
jeden wikariusz. Przez niemal dwadzieścia lat probostwa ks. Andrzeja „przewinęło się”
kilkunastu wikariuszy. Natomiast siostry nie zmieniały się tak często jak wikarzy. Dlatego stanowiły niezbędną pomoc w „utrzymywaniu miejscowej tradycji”. Ojciec Leon
Knabit wspominał: Dobrze umiał (ks. Andrzej) wykorzystać pomoc sióstr – to jest bardzo ważne. Siostry przygotowały grunt, tak że on wchodził na pewne gotowe sprawy605.
Nietypową niespodzianką była wizyta w izabelińskiej parafii, goszczącej u sióstr w Laskach Matki Teresy z Kalkuty. Przybyła ona na kilka dni do Polski w 1983 roku, z myślą o utworzeniu pierwszego w naszym kraju domu Zgromadzenia Sióstr Misjonarek
Miłości Bliźniego. Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla odwiedziła kilka rodzin wielodzietnych i osoby chore oraz samotne mieszkające na terenie parafii. To niewątpliwe
wyróżnienie, które spotkało izabelińską wspólnotę, wynikało nie tylko z sąsiedztwa,
lecz również z niezwykle dobrych relacji między siostrami z Lasek a ks. Santorskim
i wiernymi świeckimi606.
Inne zaangażowania
Ksiądz Andrzej jako młody, energiczny kapłan podejmował wiele aktywności na rzecz
parafii607, poza tym był znany poza parafią głownie jako wykładowca, profesor. Od
roku 1973 ks. Santorski wykładał teologię życia wewnętrznego na Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego w Warszawie608. Od 1976 roku prowadził seminarium
z teologii życia wewnętrznego, a od roku 1977 również seminarium z teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie (poprzednio Akademickie
Studium Teologii Katolickiej).
W początkowym okresie działalności dydaktycznej zajmował się głównie sakramentologią. Jednak najwięcej sił i pasji poświęcił teologii życia wewnętrznego, skupiając się
szczególnie na kwestii tak zwanego „pierwszego nawrócenia” oraz na zagadnieniach
„ascezy życia emocjonalnego”. Był również autorem pięciu kaset nagrań audio dla niewidomych na temat teologii życia wewnętrznego. W latach 1975–1984 uczestniczył
w pracach Komisji Episkopatu Polski ds. Katechizacji. Dodatkowo był wielokrotnie
zapraszany do udziału w wielu komisjach kościelnych jako uznany konsultor, ekspert
w sprawach ortodoksji i ortopraksji609, głównie ze względu na umiejętność formułowa-

604

Zob. KPI t. 1, s. 202.
Wywiad przeprowadzony z o. Leonem Knabitem OSB w dniu 15.07.2014 r. - w posiadaniu autora.
606
Zob. KPI t. 2, ss. 83-120.
607
Zob. Wywiad przeprowadzony z p. Haliną Stawską w dniu 4.12.2014 r. – w posiadaniu autora..
608
XAS 7/18-26 Studium Życia wewnętrznego, nominacje.
609
Tzn. jedności praktyk religijnych; postępowanie zgodne z ortodoksją.
605
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nia wyważonych, kompletnych i trafnych opinii610. Oto jak w zwięzły sposób o ks. Andrzeju wypowiedział się jego wikariusz, o. Leon: To był bardzo dobry teolog, infułatem
został nawet pod koniec życia611.
Ksiądz Andrzej był przez wiele lat kierownikiem grupy 12 Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki612. Pełnił ważne funkcje w Kościele warszawskim. Był zgłoszony do Komisji
Historycznej w Procesie Beatyfikacyjnym Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Sługi Bożego Władysława Korniłowicza613. Jako członek Kolegium Wydziału Nauki Katolickiej w Archidiecezji Warszawskiej działał aktywnie przez 25 lat
(1974-1999)614. Spośród rozlicznych jego obowiązków należy także wspomnieć członkostwo w Kolegium Rekolekcjonistów Archidiecezji Warszawskiej, Referatu Duszpasterstwa Stanowego w Archidiecezji Warszawskiej, Radzie Duszpasterskiej, funkcję
egzaminatora synodalnego615, cenzora ksiąg treści religijnych przy Kurii Metropolitalnej Warszawskiej616, egzaminatora duchowieństwa zakonnego w latach 1964-1980617,
Duszpasterza Stanowego618, członkostwo w Unii Apostolskiej Kleru (1964-1992)619,
nominacje na spowiednika SS. Prezentek w Lipkowie koło Izabelina (1966-1969)620
oraz na spowiednika Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża (1966-1985)621. Ksiądz
Andrzej był zapraszany do wygłaszania referatów w zgromadzeniach zakonnych, m.in.
u Księży Marianów podczas prowincjalnego konwentu oraz podczas szkolenia Mistrzyń
nowicjatu622. W roku 1974 otrzymał jako wyróżnienie za wzorową działalność kapłańską przywilej noszenia rokiety i mantoletu623, pięć lat później, już za pontyfikatu Jana
Pawła II, uzyskał tytuł Prałata Jego Świątobliwości624.
Parafia jako wspólnota
Życie we wspólnocie sprzyja powstawaniu obyczajów, które z czasem stają się lokalnymi tradycjami. Zadziwiający jest fakt, że zaledwie w kilka lat od utworzenia izabelińskiej parafii można było dostrzec pewne charakterystyczne obyczaje. Z pewnością pragnienie nadania wspólnocie cech rodziny przez ich duszpasterzy przyspieszyło ten proces. Parafia miała być niczym duża rodzina, a wszyscy jej członkowie powinni czuć się
jak w domu. Budynek kościoła i otaczający go teren miały stanowić miejsce, do którego
610

Zob. A. Santorski, Teologia w służbie pytającym, w: WST XXII/2/2009, s. 7-9.
Wywiad – o. L. Knabit.
612
Zob. Wywiad przeprowadzony z p. Janiną Sosnowska, p. Teresą Dominiak, p. Krystyną Koper.
613
XAS 7/7, 9 Działalność kapłańska 1949-2010; Nominacje do Komisji Beatyfikacyjnych 1986, 1993.
Ks. WŁADYSŁAW KORNIŁOWICZ (5.08.1884-26.09.1946) - współtwórca i kierownik duchowy
Dzieła Lasek, liturgista, duszpasterz inteligencji, rekolekcjonista, założyciel i redaktor czasopisma
„Verbum”. Z. Wit Encyklopedia Katolicka, red. A. Szostka, Lublin 2002 t. IX , s. 862.
614
XAS 7/10-15 Kolegium Wydziału Nauki Katolickiej 1974-1999.
615
XAS 7/27-30 Funkcje diecezjalne – nominacje, dekrety 1970-1997.
616
XAS 7/87-95 Nominacje na cenzora 1956-2008.
617
XAS 7/54-64 Nominacje na egzaminatora duchowieństwa zakonnego 1964-1980.
618
XAS 7/32 Funkcje diecezjalne – nominacje, dekrety 1970-1997.
619
XAS 7/49-53 „Unia Apostolska Kleru”, dekrety 1964-1992.
620
XAS 7/47-48 Nominacje na spowiednika Sióstr Prezentek 1966-1969.
621
XAS 7/35-46 Nominacje na spowiednika Sióstr FSK 1966-1985.
622
XAS 7/33-34 Duszpasterstwo zakonów 1970, 1982.
623
XAS 7/16 Przywilej rokiety i mantoletu 1974.
624
XAS 7/ 20 Prałat – dekret nominacyjny 15.11.1979.
611
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można było przyjść zawsze i z każdą sprawą. Tak też właśnie było w czasach probostwa
ks. Santorskiego, o czym wspominają m.in. pamietający tamten okres parafianki, mówiąc, że czuły się jak w rodzinie. Pomagały, ale też zawsze mogły przyjść na plebanię,
porozmawiać, najeść się, napić, usiąść wspólnie do stołu z księżmi625.
Największym problemem moralnym, z którym na różne sposoby starał się walczyć ks.
proboszcz, był wszechobecny wśród wielu rodzin alkoholizm.
Pomimo tego, że w skład parafii wchodziły trzy wioski: Izabelin, Truskaw i Sieraków,
ich mieszkańcy potrafili się jednoczyć w wielu podejmowanych inicjatywach, ukazując
obraz prawdziwej wspólnoty kościelnej626.
Oczywiście poza utartymi zwyczajami i praktykami parafialnymi, ks. Andrzej dbał o to,
by organizować różnego rodzaju pielgrzymki i wyjazdy integrujące wspólnotę627.
Warto również nadmienić, że od czasu, kiedy proboszczem został ks. Andrzej , który
wykładał w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie,
wzmacniała się więź łączącą parafię z alumnami. Jedną z „nowinek” było odbywanie
przez diakonów próbnych lekcji religii w parafialnych salkach. Współpraca z seminarium polegała na zapraszaniu profesorów seminarium do Izabelina. W protokole z wizytacji dziekańskiej przeprowadzonej w listopadzie 1982 znajdujemy fragment, który stanowi doskonałe podsumowanie powyższego paragrafu: Duszpasterstwo bez zmian. Atmosfera familijna628.
Kontynuacja dzieła księdza Aleksandra Fedorowicza
To właśnie w młodym ks. Andrzeju umierający proboszcz widział godnego kontynuatora rozpoczętego dzieła. Ksiądz Fedorowicz, poprzednik ks. Santorskiego, a zarazem
budowniczy kościoła w Izabelinie, był bez wątpienia człowiekiem obdarzonym wyjątkowym charyzmatem. Nie było łatwo być następcą tak wielkiego człowieka. Jednak ks.
Andrzej podjął to trudne wyzwanie, przed którym postawił go Kościół warszawski. Jako nowy proboszcz starał się zachować dotychczasowe zwyczaje i styl życia parafialnego wypracowane przez ks. Fedorowicza. Jednakże w wielu aspektach praca duszpasterska uległa koniecznym modyfikacjom, głównie ze względu na reformy posoborowe
oraz rozwój parafii.
Przez pierwsze lata posługi niezastąpioną rolę wprowadzania nowego proboszcza
w zwyczaje parafialne odgrywały siostry posługujące przy kościele. Mając na uwadze
specyfikę izabelińskiej wspólnoty, młody ksiądz mógł początkowo czuć się zmieszany
i obcy. Jednak jak się okazało, szybko wszedł w „klimat” Izabelina i co pokazała przyszłość, był najdłużej urzędującym proboszczem od utworzenia parafii629.
Na przestrzeni niemalże dwudziestu lat probostwa ks. Santorskiego warunki panujące
we wspólnocie podlegały nieustannym zmianom. Przykładowo wizyta duszpasterska za
625

Zob. Wywiad - J. Sosnowska, T. Dominiak, K. Koper.
Zob. KPI, t. 2, s. 70.
627
Zob. KPI t. 2, s. 101-111.
628
XAS 92/144 Protokoły z wizytacji parafii 1981, 1982.
629
Zob. AKM Teczka parafii…, Wykaz kapłanów pracujących w parafii Izabelin-Laski k/Warszawy.
626
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czasów ks. Alego trwała niespełna dwa miesiące, i to w okresie gdy nie miał wikariusza630. Natomiast ks. Andrzej potrzebował więcej czasu na wizytę duszpasterską w całej
parafii. Nie oznacza to jednak, że następca ks. Fedorowicza stał się bardziej skrupulatny. Należy mieć na względzie rozliczne obowiązki księdza Andrzeja. Jednak realia tamtego okresu były inne, a poza tym ks. Ali jako budowniczy parafii znał doskonale niemal każdą rodzinę, a także miał w zwyczaju odwiedzanie rodzin w ciągu roku, co też
starał się kontynuować ks. Santorski. Jako podstawowy element kontynuacji wymienił
ks. Janusz „budowanie parafii żywej” czyli wspólnoty tych, którzy aktywnie włączeni
są w życie Kościoła i sobie wzajemnie potrafią pomagać. Trzeba było w tym celu pokonać wiele oporów, niesnasek oraz wielu sąsiedzkich sprzeczek631.
Ksiądz Andrzej nie poprzestawał na tym, co zastał w parafii, lecz sukcesywnie podejmował różnorodne inicjatywy. Pomagali mu w tym zarówno najbliżsi współpracownicy: ks. wikariusze i siostry zakonne, jak również wielu świeckich parafian.
Księża wikariusze parafii
Przez pierwsze dwanaście lat funkcjonowania parafii pracę duszpasterską pełnił tylko
jeden kapłan - proboszcz. Wzrost liczby wiernych i rosnące potrzeby pastoralne wymogły konieczność drugiego kapłana do pomocy, czyli wikariusza. Nie możemy zapominać, że nawet ksiądz Andrzej Santorski, nim został proboszczem parafii w Izabelinie
przez kilka miesięcy posługiwał w niej jako wikariusz.
Poniższa tabela przedstawia wykaz wikariuszy pełniących posługę za czasów ks. Fedorowicza oraz ks. Santorskiego. Przedstawimy pokrótce kilku ze współpracowników ks. Andrzeja.
Imię i Nazwisko
Lata posługi
ks. Bronisław Piasecki
1.06.1963 - 17.01.1966
ks. Jan Gastołek
15.06.1964 - 25.01.1965
ks. Józef Misiak
25.01.1965 - 11.06.1965
ks. Andrzej Santorski
11.06.1965 - 23.11.1965
ks. Józef Misiak
17.01.1966 - 10.06.1968
ks. Ryszard Rudnicki
10.06.1968 - 1969
ks. Janusz Strojny
1969 – 1970
o. Leon Knabit
22.08.1970 - 27.06.1971
ks. Bogumił Sikorski
1.09.1971 - 10.06.1972
Ks. Wojciech Szczęsny
10.06.1972 - 29.06.1973
ks. Andrzej Gałka
29.06.1973 - 20.05.1975
ks. Ryszard Moń
25.06.1975 - 15.05.1976
ks. Henryk Małecki
7.06.1976 - 10.06.1983
ks. Henryk Kleps
10.06.1983 - 15.06.1985
ks. Andrzej Zakrzewski
15.06.1985 - 16.06.1986
Tabela 6. Wykaz wikariuszy posługujących w parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie w latach 1963 – 1985632.
630

Zob. KPI t. 1, s. 36.
Zob. Wywiad – ks. J. Strojny.
632
Zob. Rocznik Archidiecezji Warszawskiej 1990, Warszawa 1993, s. 259. Podstawa tabeli: AKM
Teczka parafii… oraz KPI t. 1 i 2.
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Świeccy jako współodpowiedzialni za parafię
Bez wątpienia „bezinteresowność”, to słowo, które wielokrotnie charakteryzuje parafian
czynnie zaangażowanych w służbę przy izabelińskiej wspólnocie.633. Wszyscy, zwłaszcza pokolenie wychowane przez ks. Fedorowicza, mieli pogłębiona świadomość współodpowiedzialności za parafię, za księdza. Ksiądz Henryk Małecki wspomina, że doświadczył ogromnej życzliwości od ludzi, zresztą nie tylko on, ale również ks. Santorski
i siostry. Na pewno wiele osób w parafii modliło się za owocność pracy duszpasterskiej
księży634.
Parafianie dbali nie tylko o własną parafię, ale również o cały Kościół warszawski,
szczególną troską obejmując alumnów seminarium, w którym ks. Santorski był wykładowcą. Jednym ze szlachetnych działań było fundowanie stypendium dla kleryków
z najuboższych rodzin635. Nie była to akcja jednorazowa, lecz długotrwała636.
Osobiste kontakty z parafianami – kierownictwo duchowe
Ksiądz Andrzej w jednym z opracowań pisał:
„Kierownictwo duchowe, to szczególne działanie duszpasterskie, określane również jako: ojcostwo duchowe, duszpasterstwo indywidualne czy też dialog duszpasterski. (…) Jest to z reguły
pomoc indywidualna, a zatem udzielana przez kogoś jednego również pojedynczej osobie, dotycząca życia wewnętrznego, czyli postępu w świadomej współpracy z łaską Ducha Świętego, który prowadzi człowieka do coraz doskonalszego nadprzyrodzonego zjednoczenia z Bogiem”637.

Tym, co bez wątpienia charakteryzowało duszpasterstwo w Izabelinie, było bezpośrednie zaangażowanie ks. Andrzeja w kontakt z drugim człowiekiem potrzebującym pomocy. Mimo rozlicznych obowiązków, które poza parafią dotyczyły m.in. pracy na
uczelni w charakterze wykładowcy, ks. Santorski znajdował czas na rozmowę z każdym, kto tego potrzebował. Chcąc dotrzeć do osób nieco „oddalonych od Kościoła”, ks.
Andrzej często korzystał z dostępnych mu środków przekazu informacji, którymi były
głównie ulotki-listy.
Jak przystało na profesora i wykładowcę w Wyższym Seminarium Duchownym, ks.
Santorski posiadał gruntowną wiedzę teologiczną, którą ustawicznie zgłębiał. Działając
w środowisku naukowym, miał możliwość zapraszania do parafii wielu wybitnych kaznodziejów, z czego też korzystał. Miał świadomość, że każda dusza potrzebuje wzrostu
również na poziomie intelektualnym, jak i moralnym.
Zakończenie posługi proboszcza parafii i dalszy okres życia
Co ciekawe, w kronice parafialnej nie znajdujemy żadnego wpisu podsumowującego
pracę ks. Santorskiego Może dlatego, że wszystkie wpisy z niemal dwudziestu lat stanowiły wystarczający obraz jego posługi. Odnotowano jedynie: „W niedzielę 24 czerwca 1984 roku zostało ogłoszone parafianom o mianowaniu nowego Proboszcza Parafii
633

Tamże.
Zob. Wywiad – ks. H. Małecki.
635
Zob. KPI, t. 1, s. 149.
636
Tamże, s.187, 217.
637
A. Santorski Kierownictwo duchowe w życiu i posłudze księdza, w: Sztuka bycia księdzem, red. J.
Augustyn, Kraków 2011, s. 183.
634
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Izabelin, którym został ks. Józef Podstawka, wyświęcony na kapłana w 1965 roku,
ostatnio proboszcz Parafii Bedlno. Niech Mu Bóg błogosławi”638.
Z nominacji z dnia 13 czerwca 1984 roku, podpisanej przez biskupa Kazimierza Romaniuka dowiadujemy się o skierowaniu ks. Andrzeja do parafii św. Jozafata w Warszawie
w charakterze rezydenta
Z przeprowadzonych wywiadów639 wynika, ks. Santorski był świadomy konieczności
przeprowadzenia generalnego remontu izabelińskiej świątyni i zrezygnował z funkcji
pragnąc powierzyć to zadanie nowemu proboszczowi640. Ksiądz Santorski odchodził
z parafii z ogromną tęsknotą641.
Dnia 24 czerwca 2009 roku, z okazji osiemdziesiątych urodzin ks. Andrzeja Arcybiskup
Metropolita Warszawski Kazimierz Nycz wspomniał wkład kapłana w budowanie parafii w Izabelinie, pisząc: „W latach 1965-1984 był duszpasterzem i proboszczem w parafii Izabelin koło Warszawa. W tej pracy umiejętnie łączył teorię i praktykę. Do religijnej wspólnoty w Izabelinie powiedział, że staje wobec niej przede wszystkim jako nauczyciel. W rzeczywistości prowadził nieustanną katechezę parafialną”642. Podkreślmy,
że w uznaniu za zasługi dla Kościoła warszawskiego został odznaczony godnością prałata papieskiego (w 1979 roku), a następnie protonotariusza apostolskiego (w 2008 roku)643.
Ksiądz Andrzej z pewnością nie uważał swego kapłańskiego życia za nieudane. W Towarzystwie Teologów Dogmatyków posiadał honorowe członkostwo od 20 września
2006. Lata 1993-2006 to okres kierowania Prymasowskim Instytutem Życia Wewnętrznego przez ks. Andrzeja Santorskiego644. Ostatnie lata posługi pełnił przy Zakładzie dla
Niewidomych jako rezydent Parafii Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach645.
W testamencie, który napisał 7 lipca 2008r., czytamy:
„Dziękuję Panu Bogu w Trójcy Jedynemu za udzielone mi dotąd 79 lat życia i za bliską już
rocznicę pięćdziesiątą szóstą mojego kapłaństwa. Dziękuję Mu za łaskę wiary, szczerej modlitwy i wyrazistego pojmowania objawionych Bożych Tajemnic, których doświadczałem przez całe życie. Jestem przekonany, że otrzymałem tę łaskę za pośrednictwem moich Rodziców, których miłość, przykład życia ofiarnego i wielkie, a mężne znoszenie cierpienia, tak mnie ubogaciły bez żadnej mojej zasługi.
Dziękuję za wielką łaskę powołania, wymodloną przez moją chrzestną Matkę; za to, że od chwili
podjęcia decyzji na początku mojego pobytu w Seminarium, przed przeszło sześćdziesięciu laty,
nie miałem nigdy żadnych wątpliwości, że zostałem przez Boga wprowadzony na jedyną przez
Niego wybraną drogę.
Zdaję sobie sprawę, że te dary Boże zaniedbywałem stale i nie współpracowałem z nimi tak,
jakby należało. Osobiste zadowolenie i radość, jaką dawała mi praca kapłańska i dostrzegalne jej
owoce, bardziej mnie pociągały do działania, niż bezinteresowna miłość i pragnienie wyrzecze638

KPI t. 2, s. 128.
Zob. Wywiady.
640
Zob. AKM Teczka parafii…, 8526/AP/84
641
Zob. Wywiad - J. Sosnowska, T. Dominiak, K. Koper.
642
A. Santorski, Teologia…, s. 8.
643
Tamże, s. 9.
644
Zob. M. Szymula, Prymasowski Instytut Życia Wewnętrznego, Tygodnik Katolicki „Niedziela”, nr
44/2007.
645
Zob. http://www.cmentarzwlaskach.pl/santorski.html [dostęp 12.02.2017].
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nia się siebie dla Boga i bliźnich. W wielu sprawach ulegałem pokusie łatwizny i wybierania tego, co przyjemniejsze, a nie tego, czego wymagało posłuszeństwo Bogu. Proszę Boga Miłosiernego o wybaczenie mojej samowoli, mojego wygodnictwa, mojej zarozumiałości i ciągłej niewierności łasce.
Przepraszam wszystkich, którym wyrządziłem przykrości, okazywałem lekceważenie i zwłaszcza przez opieszałość sprawiłem wiele przykrych zawodów. Chcę serdecznie podziękować tym
wszystkim niezliczonym Przyjaciołom, od których otrzymywałem nieustannie ponad miarę
życzliwości, troski i pomocy przez całe życie.
Dziękuje Drogim Siostrom FSK za gościnne udzielenie mi mieszkania i otoczenie opieką na
obecnym etapie mojej niepełnosprawności…
Jeżeli to możliwe, chcę prosić, aby moje ciało po śmierci było pochowane na cmentarzu Zakładu
w Laskach. Wszystkich życzliwych proszę o modlitwę, aby Bóg okazał Miłosierdzie mnie
grzesznemu… DEO GRATIAS”646.

Ksiądz Santorski zmarł 29 kwietnia 2011 roku po długiej chorobie, w wieku 82 lat,
z tego w kapłaństwie 58. Mszy św. pogrzebowej w Kaplicy Zakładowej przewodniczył Jego Eminencja ks. kard. Kazimierz Nycz przy udziale ponad stu kapłanów647.
Podsumowanie
Niniejsza dysertacja ma na celu ukazanie osoby ks. Andrzeja Santorskiego jako proboszcza parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie w latach 1965-1984. Oczywiście kilkudziesięciostronicowa praca nie wyczerpuje tematu i nie sposób było zawrzeć
wszystkich dokonań duszpasterza w ciągu niemal 20 lat.
Podstawową trudnością, z którą musiał zmierzyć się autor, był fakt, że od ostatniego
roku posługi ka. Andrzeja minęło już przeszło 30 lat. Nierealne byłoby przeprowadzenie wywiadów z wszystkimi osobami, które zetknęły się z duszpasterzem w rozpatrywanym przez nas czasie, dlatego ograniczyliśmy się do wyboru kilkunastu osób, zarówno wiernych jak i współpracowników księdza Santorskiego. Wspomnienia dotyczące
duszpasterza sprzed kilkudziesięciu lat przedstawiły charakterystyczne cechy kapłana,
ukazały też wydarzenia, które odcisnęły się trwale w pamięci ludzkiej. Autor dotarł do
kilku wikariuszy ks. Santorskiego z badanego okresu.
Dokonana kwerenda uwidoczniła, jak ważne jest archiwizowanie wydarzeń oraz prowadzonych działań duszpasterskich, czy to przez gromadzenie ich przez samego kapłana, czy też w formie kroniki parafialnej.
Co oczywiste, autor nie mógł się oprzeć jedynie na wspomnieniach. Akta archiwalne
kurii oraz spuścizna po ks. Andrzeju często zawierała jedynie suche fakty lub zdawkowe informacje. Dlatego nieocenione źródło wydarzeń mających miejsce w parafii oraz
szczegółowych opisów działań duszpasterskich podejmowanych przez księdza proboszcza stanowiła kronika parafialna. Była ona prowadzona z niezwykłą starannością i dokładnością.
Żywa pamięć o ks. Santorskim jest w sercach wielu parafian, którzy często wspominali
o nim i jego dokonaniach, m.in. o udzielanych przez niego sakramentach, ale również
codziennych poradach życiowych. Liczne grono wiernych podkreślało fakt, iż można go
646
647

XAS 9/12 Wspomnienia 1944-2010; Testament.
Zob. http://www.cmentarzwlaskach.pl...
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uznać za kontynuatora koncepcji duszpasterskiej księdza Alego. Pomimo wielu różnic
w osobowości kapłanów obaj wkładali serce i byli całkowicie oddani dla parafian.
Długoletnia posługa księdza Andrzeja Santorskiego w izabelińskiej wspólnocie, to jedynie fragment z jego bogatej życiowej historii. Wciąż pozostaje wiele ciekawych wątków dotyczących między innymi prowadzonej przez niego działalności naukowej. Dlatego też w aneksie zamieściliśmy wykaz prac autorstwa księdza profesora. Z nadzieją
oczekujemy kolejnych pozycji dotyczących tak nietuzinkowego kapłana, jakim był ks.
Andrzej.
Ufamy, że niniejsza praca przyczyni się do poznania historii Archidiecezji Warszawskiej i jej kapłanów, stając się inspiracją dla wiernych. Deo gratias!

FATHER ANDRZEJ SANTORSKI - PARISH PRIEST IN IZABELIN IN THE
YEARS 1965-1984.
Summary
In this paper the author presents Fr. Andrzej Santorski as a pastor of St. Francis of Assisi Parish in Izabelin in Archdiocese of Warsaw. He was well known as a profesor of
dogmatic theology, but not many known that he was a pastor for almost 20 years. He
succeed great priest Aleksander Fedorowicz informally known as Ali. He had not easy
work to do from 1965 to 1985 in times after The Second Vatican Council.
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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ DOKTORANTÓW PT.
„JEDNOŚĆ I NIEROZERWALNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA. OD FAMILIARIS
CONSORTIO DO AMORIS LAETITIA.”

Niedawny Synod o Rodzinie stał się okazją do zorganizowania w Kościele powszechnym wielu różnego rodzaju sympozjów i konferencji poświęconych refleksji na temat
rodziny. Inicjatywę tę podjął również Papieski Wydział Teologiczny Collegium Joanneum, który 11 maja 2017 roku zorganizował w Warszawie konferencję naukową pt.
„Jedność i nierozerwalność małżeństwa. Od Familiaris consortio do Amoris laetitia.”
Głównym organizatorem spotkania był kierownik studiów doktoranckich ks. dr.
Krzysztof Szwarc, który w przeddzień 100 rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie
rozpoczął spotkanie modlitwą Pod Twoją obronę. Ks. dr. Szwarc powitał prelegentów,
doktorantów i wszystkich zebranych gości. Następnie poprosił o zabranie głosu ks. infułata prof. dr. hab. Jana Miazka, byłego rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego
w Warszawie, który krótkim wystąpieniem rozpoczął konferencję.
Ks. prof. Miazek powitał zebranych i wyraził radość z podjęcia inicjatywy refleksji teologicznej i duszpasterskiej nad szeroko rozumianym tematem rodziny. Zauważył, że
doktoranci tworzą swoistą wspólnotę i mogą sobie wzajemnie pomagać w zgłębianiu
tajemnic teologii. Przywołując własne doświadczenia ks. Rektor zachęcił zebranych do
wielkiej cierpliwości w studiowaniu, gdyż studia doktoranckie wymagają pokory i wielu wyrzeczeń. Wprowadzając zebranych w temat konferencji ks. prof. Miazek zwrócił
uwagę na problem przekazu Ewangelii w nowej szacie językowej, tak jednak, aby nie
zatracić istoty i nie relatywizować doktryny. Kończąc swoje wystąpienie, ks. Rektor
zachęcił doktorantów, aby w niniejszych rozważaniach i dyskusjach opierali się o fundament wiary, czyli Słowo Boże i Magisterium Kościoła.
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Następnie głos zabrał prowadzący konferencję ks. mgr Karol Alexandrowicz, który
przedstawił zebranym plan wystąpień prelegentów. Sympozjum zostało podzielone na
dwie główne części. W każdej z nich wygłoszono dwa referaty, po których odbyła się
dyskusja nad przedłożoną treścią. W pierwszej części „Konteksty” doktoranci zajęli się
próbą określenia kondycji małżeństwa w Polsce i na świecie. Druga odsłona „Pytania
i kierunki” dotyczyła kwestii spornych i recepcji Amoris laetitia w Kościele.
Wykład wprowadzający referatem Jedność i nierozerwalność małżeństwa w Biblii
i Tradycji Kościoła wygłosił o. Zbigniew Szulczyk SJ. Na początku wystąpienia prelegent ukazał terminy odnoszący się do małżeństwa w jęz. greckim, hebrajskim i łacińskim. Po grecku ślub i małżeństwo określają dwa kluczowe pojęcia: gamos (dopasować) i genneo (spłodzić). W jęz. hebrajskim małżeństwo jest opisywane mało konkretnym terminem: benit (kontrakt, przymierze). Natomiast po łacinie mamy dwa takie pojęcia: matrimonium (akt prawny) i coniugium (jarzmo). Małżeństwo jest tutaj rozumiane
jako wspólne dzielenie losu, które potwierdzone jest stosownym aktem prawnym.
Następnie Zbigniew Szulczyk SJ przeszedł do źródeł małżeństwa obecnych Piśmie
Świętym. W Starym Testamencie prelegent zauważył, że za czasów patriarchów i królów powszechna była poligamia. Sytuacja zaczęła się zmieniać pod wpływem proroków, od ok. VIII wieku p. Ch., kiedy to w Izraelu zaczęła przeważać monogamia. Można stwierdzić, że w czasach Jezusa monogamia była ogólnie przyjętym zwyczajem.
Możliwość rozwodu możemy znaleźć na kartach księgi Powtórzonego Prawa, gdzie jest
mowa o liście rozwodowym, który jest zastrzeżony wyłącznie mężczyźnie. Powodem
napisania takiego listu może być fakt, że mężczyzna znalazł w kobiecie coś odrażającego. Wedle uczonych może to oznaczać głównie cudzołóstwo, ale również ciężką chorobę czy prozaiczną czynność np. przypalenie chleba. W Nowym Testamencie w Ewangeliach synoptycznych występuje dyskusja na temat listu rozwodowego. W Ewangelii wg
św. Mateusza jest mowa o klauzuli mateuszowej. Bowiem kto oddala żonę, poza przypadkiem nierządu, popełnia cudzołóstwo. Zatem istnieje wyjątek dopuszczający rozstanie małżonków jakim jest nierząd. Uczeni dopatrują się w tym miejscu separacji, która
była by dozwolona w tym przypadku. W polemice z faryzeuszami na temat rozwodów
Jezus odwołuje się do początków stworzenia (Księga Rodzaju) i zwraca uwagę na różnicę słów: polecił (Stwórca) i pozwolił (Mojżesz). Ewangelia wg św. Marka podkreśla
nierozerwalność małżeństwa. Kolejną interesującą kwestią do której odniósł się prelegent jest tzw. przywilej Pawłowy. Dzięki temu istniałaby możliwość rozwodu zawartego według prawa cywilnego.
Odwołując się do nauczania Ojców Kościoła, o. Szulczyk przypomniał, że zasadniczo
uznawano związki małżeńskie zawierane wg prawa Rzymskiego. Prelegent stwierdził
brak systematycznej wykładni u Ojców Kościoła na temat nierozerwalności małżeństwa. Św. Atanazy jednakże wypowiada się wprost przeciw pośrednictwu kapłana
w rozwodach. Św. Augustyn stawia w tej kwestii pytania. Natomiast św. Bazyli Wielki
zwraca uwagę na potrzebę długiej drogi pokuty , aby osoba po rozwodzie mogła być
dopuszczona do Eucharystii. Kończąc swoje wystąpienie, Zbigniew Szulczyk SJ
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stwierdził, że w nauczaniu Ojców Kościoła nie ma świadectw, które dopuszczałyby
rozwody.
Po wykładzie wprowadzającym pierwszy referat w pierwszej części konferencji wygłosił p. mgr Czesław Bochen Kondycja małżeństwa w Polsce. Prelegent rozpoczął wystąpienie od odwołania się do Familiaris consortio św. Jana Pawła II, który we wprowadzeniu do adhortacji stwierdził, że: W dzisiejszych czasach rodzina znajduje się pod
wpływem rozległych, głębokich i szybkich przemian społecznych i kulturowych648.
W pierwszej części dokumentu Ojciec Święty wymienił niepokojące zjawiska dotyczące rodziny: szerzenie się liczby rozwodów i powstawanie nowych związków niesakramentalnych; zawieranie cywilnych kontraktów; zawieranie sakramentu małżeństwa bez
żywej wiary, często dla osiągnięcia innych celów; odrzucanie norm moralnych, które
regulują współżycie małżeńskie649.
Następnie p. Bochen przedstawił podstawowe zadania rodziny, które określił Synod
odbywający się w Rzymie w 1980 r.: tworzenie wspólnoty osób, którą łączy miłość
ofiarna i wierna; służba życiu, zrodzenie i wychowanie potomstwa; otwartość na rodzicielstwo; udział w rozwoju społeczeństwa; uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła.
Prelegent podkreślił dalekosiężny zmysł i niezwykłą mądrość św. Jana Pawła II, który
w 1981 r. uwrażliwił rodziny na zagrożenia, które dziś są już faktem. Przełom lat 80
i 90 XX w. to w Polsce bardzo trudny i wymagający czas transformacji ustrojowej.
Zauważa się w tym okresie wiele negatywnych zjawisk np. bezrobocie, emigracja zarobkowa, problem eurosieroctwa, problemy moralne i tożsamościowe. Dla porównania
p. Bochen zaprezentował badania statystyczne GUS ukazujące rosnącą liczbę rozwodów. W 1980 r. liczba rozwodów sięgała 30 tys., w 2000 r. liczba ta wyniosła prawie 43
tys. Natomiast w 2015 r. rozwiodło się aż 67 tys. par. Prelegent zaznaczył, że wzrost
liczby rozwodów idzie w parze z malejącą liczbą zawieranych małżeństw, co istotnie
podnosi wartość procentową rozpadających się związków.
Wygłaszający referat wygłosił smutną prawdę: Prawie banałem jest już dziś twierdzenie, że idea małżeństwa, a w ślad za nią rodzicielstwa przeżywa kryzys. Jest to sytuacja
alarmująca i na ten stan rzeczy wpływa wiele czynników, o których wiele lat temu mówił
św. Jan Paweł II. Problem ten podnosi i rozwija również Papież Franciszek mówiąc
wręcz, że „Rodzina jest atakowana”650.
Papież Franciszek w drugim rozdziale Amoris laetitia wymienia największe zagrożenia
współczesnej rodziny: zbyt duże tempo współczesnego życia, któremu ludzie poddają
się często w sposób bezrefleksyjny; pogoń za pracą; wszechobecny stres; pęd za rzeczami materialnymi; ucieczka od odpowiedzialności i zobowiązań; chęć wygodnego
życia; źle pojmowana wolność; zanik autorytetów; wzrost relacji płytkich (uczuciowych, krótkotrwałych); wzrost par żyjących w konkubinacie; komercjalizacja ciała;
wszechobecna pornografia; lęk przed odpowiedzialnością; brak godnych warunków
648 Jan Paweł II, Familiaris consortio (FC), nr 1.
649 Por. FC 4-10.
650 Notatki własne z konferencji.
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mieszkaniowych; przemoc; liczne migracje; zanikanie szacunku do osób starszych;
liczne uzależnienia; brak otwartości na przekazywanie życia (mentalność antykoncepcyjna); wpływ ideologii gender651.
P. Bochen powołując się na refleksje ks. dr. Przemysława Drąga, dyrektora Krajowego
Ośrodka Rodzin, powiedział, że papież Franciszek w Amoris laetitia „podniósł poprzeczkę”. Dokument ten na nowo określił kondycję rodziny. Pojawiły się nowe zagrożenia, które bezwzględnie atakują rodzinę, małżeństwo, wierność i rodzicielstwo. Ojciec Święty postawił bardzo wymagające zadania biskupom i duszpasterzom związane
z duszpasterstwem rodzin i małżeństw. Kapłani powinni podnosić swoje kwalifikacje
dotyczące pracy z rodzinami. Powinni też być blisko rodzin, aby poznając ich problemy, służyć im z pomocą. W każdej parafii winno znajdować się również duszpasterstwo
rodzin. Konferencja Episkopatu Polski w odpowiedzi na apel Franciszka podjęła decyzję o dokonaniu wyboru na księży kapelanów dla rodzin i księży kapelanów dla rodzin
rozwiedzionych.
W dalszej części wystąpienia prelegent podkreślił, że Amoris laetitia jest mocno oparta
na fundamencie biblijnym. W kwestii rozumienia sakramentu małżeństwa tradycyjne
nauczanie Kościoła, jak i jego doktryna pozostają niezmienne. Są one bowiem oparte
o Pismo Święte. Franciszek zwraca uwagę na to, aby działania Kościoła nie koncentrowały się na pracy z bezimiennym ogółem, ale z konkretnym człowiekiem i konkretną
rodziną. Kapłani winni prowadzić i towarzyszyć rodzinom w ich codziennych trudach.
Tylko rodziny chrześcijańskie żyjące wiarą mogą dawać świadectwo Bożego życia innym, spragnionym Bożego źródła.
W podsumowaniu swojego referatu P. Bochen zwrócił uwagę na fakt, że Amoris laetitia
w swej wymowie nie nawiązuje zbytnio do Familiaris consortio. Spowodowało to wiele niejasności i wątpliwości wśród części biskupów, nie tylko polskich. Chodzi głównie
o kwestię indywidualnego i wnikliwego potraktowania możliwości przystępowania do
sakramentu Eucharystii przez osoby żyjące w nowych związkach. W Familiaris consortio św. Jana Pawła II podane były jasne i nie budzące wątpliwości kryteria takich działań. Natomiast w Amoris laetitia papieża Franciszka widoczny jest brak tej jednoznaczności. Z jednej strony został położony duży nacisk na indywidualne rozeznanie ze strony spowiedników, bez norm ogólnych zezwalających na przyjęcie Komunii Świętej,
z drugiej zaś strony jest to ogromna odpowiedzialność kapłanów. Koresponduje to
z wcześniejszymi zapisami Amoris laetitia o nowych, bardziej bezpośrednich zasadach
pracy duszpasterskiej w rodzinami.
Na zakończenie p. Czesław Bochen przywołał wypowiedź prefekta Kongregacji Nauki
Wiary, kard. G. L. Müllera, który wskazał na konieczność odczytywania i interpretacji
adhortacji Amoris laetitia w świetle całej nauki Kościoła, która nie została i nie może
być zmieniona: Słowo Boże jest jasne, a Kościół nie godzi się na sekularyzację małżeństwa. Wszyscy musimy zrozumieć i zaakceptować doktrynę Chrystusa i Jego Kościoła,

651 Por. Franciszek, Amoris laetitia, nr 31-57.
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a jednocześnie być gotowi, aby pomóc innym, aby ją rozumieli i wprowadzali w życie
nawet w sytuacjach trudnych652.
Prelegent stwierdził, że jako chrześcijanie wierzymy i ufamy, że Kościół prowadzony
przez Ducha Świętego znajdzie właściwą drogę do rozwiązania problemów współczesnej rodziny.
Drugi referat w części pierwszej wygłosiła p. Oxana Povshednaya, która przygotowała
refleksje na temat kondycji małżeństwa w świecie.
Na początku prelegentka podziękowała p. Bochenowi za przywołanie w swym referacie
przyczyn kryzysu rodziny, o których pisali św. Jan Paweł II i Papież Franciszek. Następnie przestawiła badania statystyczne odnośnie rozpadów małżeństw. W krajach zachodniej Europy mamy do czynienia z ogromną liczbą rozwodów, np. w Belgii sięgającą nawet 71 procent. Ponad 60 procent rozpadów związków małżeńskich występuje w:
Hiszpanii, Portugalii, Czechach i na Węgrzech.
P. Povshednaya przypomniała zebranym, że św. Jan Paweł II rozróżnił sytuacje w krajach trzeciego świata od sytuacji w Europie zachodniej. Święty Papież Polak stwierdził
bowiem, że przyczyną rozwodów w krajach trzeciego świata są przede wszystkim: głód,
ubóstwo, brak pracy, brak edukacji. Natomiast w państwach Europy przyczyny są zgoła
inne m.in.: nadmierny dobrobyt, lenistwo, relatywizm moralny. Na ten problem zwrócił
uwagę także Ojciec Święty Franciszek, który w Amoris laetitia dodaje do tej listy przyczyny aktualne: wolność traktowaną jako swawolę, indywidualizm, degradację wartości, obsesyjne i bezrefleksyjne pragnienie wolnego czasu, kultura tymczasowości, brak
dojrzałości emocjonalnej. Wpływ ma także sytuacja geopolityczna, a więc wojny i żądza władzy, pieniędzy. Niezmiernie niebezpieczne są także wszelkie uzależnienia rozbijające rodziny od wewnątrz. Franciszek ponadto zauważył, że rodziny są opuszczone
przez instytucje państwowe i pozostawione same sobie, bez należytej edukacji i opieki
socjalnej.
Prelegentka przestawiła również porównanie statystyczne dotyczące rozpadów małżeństw dwóch zdawało by się odległych krajów: USA i Rosji. Jak się okazało, wskaźniki i punkty procentowe występujące w tych dwóch krajach są bardzo zbliżone: liczba
rozwodów w 1980 r.: USA – 52%, Rosja – 40%. Liczba rozwodów w 2015 r.: USA –
53%, Rosja – 51%. „Pierwsze małżeństwo” w 2011 r. w USA trwa średnio 8 lat,
a w Rosji 5 lat. Wiek wstępowania w związek małżeński w 2011 r. w USA wyniósł:
28 lat u mężczyzn i 26 lat u kobiet, w Rosji zaś: 28 lat u mężczyzn i 25 lat u kobiet.
Istotną różnice przedstawia kolejny wskaźnik dotyczący wspólnego mieszkania bez
sakramentu. W 2008 r. wskaźnik ten wyniósł: w USA aż 75%, a w Rosji 20%.
W dalszej części wystąpienia, p. Povshednaya naświetliła przyczyny tak dużej liczby
rozwodów, co może tylko potwierdzać często powtarzany w środkach masowego przekazu kryzys rodziny. Przede wszystkim aktualnymi przyczynami są: lęk, uzależnienia,
brak mieszkania, niechęć do potomstwa, choroby, zdrady, złe życie seksualne, niedopasowanie charakterów, dyskryminacja, przybieranie na wadze. We wnioskach prelegent652 Notatki własne z konferencji.
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ka zauważyła, że dzisiejszy człowiek tak naprawdę pragnie rodziny, oparcia, prawdziwej miłości. Miłości, która nie myśli tylko o sobie, ale potrafi też dawać i myśleć o drugim. Pragnienie rodziny wyraża duża popularność chrześcijańskich portali randkowych
oraz duszpasterstwo singli (np. Msze św. i spotkania dla singli organizowane przez parafie).
Po wygłoszeniu referatu, ks. Karol Alexandrowicz zaprosił prelegentów i uczestników
konferencji do dyskusji nad przedłożonymi zagadnieniami. Doktoranci zwrócili w niej
uwagę na problem braku dojrzałości dzisiejszych kandydatów do małżeństwa, a także
na problem braku wiary i powszechnej niechęci do Kościoła. Negatywny wpływ na
młodych mają również media, które propagują rozwiązłość, zdrady, antykoncepcję
i inne zjawiska uderzające w rodzinę. Zebrani zauważyli, że wpływ na kondycję rodziny ma postępująca globalizacja i negatywna presja społeczna na relatywizowanie wartości, o czym wielokrotnie wspominał papież Benedykt XVI.
Po przerwie głos zabrał mgr Jakub Szelka SJ, który referatem Sporne kwestie Amoris
laetitia otworzył drugą część konferencji naukowej.
Na początku wystąpienia o. Szelka przywołał list czterech kardynałów skierowany do
Papieża Franciszka. Purpuraci: W. Brandmuuler, R. Burke, C. Caffarra i J. Meisner
przedstawili w nim swoje wątpliwości dotyczące Amoris laetitia i oczekiwali odpowiedzi Franciszka na cztery następujące pytania: 1. Czy jest możliwe udzielenie rozgrzeszenia i dopuszczenia do sakramentu Eucharystii osób rozwiedzionych żyjących w powtórnych związkach? 2. Czy nauczanie Jana Pawła II, zawarte w Encyklice Veritais splendor, dotyczące bezwzględnych norm moralnych nadal jest aktualne? 3. Czy osoba żyjąca w kolejnym związku cywilnym, przy dopuszczenia się cudzołóstwa, znajduje się
w obiektywnej sytuacji grzechu ciężkiego nawykowego? 4. Czy nadal aktualne jest nauczanie Encykliki Veritatis splendor. Gdzie okoliczności lub intencje nie mogą przekształcić czynu ze swej istoty niezgodnego ze względu na swój przedmiot, w czyn subiektywnie dobry lub taki, który można by było bronić ze względu na wybór?653.
Kardynałowie oczekiwali jednoznacznych i krótkich odpowiedzi Papieża tak lub nie, co
skrytykował prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. G. L. Müller. Kard. Müller ponadto sprzeciwił się samemu faktowi upublicznienia tego poufnego listu oraz skrytykował
wywieranie wpływu na Papieża. Zauważył, że Papież zaprosił duszpasterzy do rozeznawania. Prelegent przywołał w tym miejscu wypowiedź abp. M. Jędraszewskiego,
który jednoznacznie stwierdził, że Kościół nie może zmieniać prawa Bożego, zatem
także i prawdy o nierozerwalności małżeństwa. Doktryna winna być także jasna i jednoznacznie głoszona. Inną wypowiedzią w reakcji na list kardynałów była wypowiedź
bp. Franghikosa Papamanolisa, który w ostrych słowach zarzucił autorom listu herezję
i sianie zgorszenia. Zarzucił także brak wiary w najwyższy autorytet nauczania papieża
wspartego przez dwa synody biskupów pochodzących z całego świata i zwątpienie
w prowadzenie Kościoła przez Ducha Świętego.

653 Notatki własne z konferencji.
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Po przestawieniu powyższych kontrowersji, Jakub Szelka SJ przytoczył nauczanie Magisterium Kościoła odnoszące się do małżeństwa:
Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia,
skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesiona przez Chrystusa Pana do godności sakramentu654.
Z ich przymierza powstaje za zrządzeniem Boskim instytucja trwała również wobec społeczeństwa. Przymierze małżonków zostaje włączone w przymierze Boga z ludźmi: Prawdziwa miłość
małżeńska włączana jest w miłość Bożą655.
Węzeł małżeński został więc ustanowiony przez samego Boga, tak że zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może być nigdy rozwiązane. Węzeł wynikający z wolnego,
ludzkiego aktu małżonków i z dopełnienia małżeństwa jest odtąd rzeczywistością nieodwołalną
i daje początek przymierzu zagwarantowanemu wiernością Boga. Kościół nie ma takiej władzy,
by wypowiadać się przeciw temu postanowieniu mądrości Bożej656.

Następnie prelegent przywołał list do rodzin św. Jana Pawła II, który mówi o małżeństwie jako komunii dwóch osób, które stają się jednym ciałem. Owo zjednoczenie winno stanowić jedność w prawdzie i miłości657.
O. Szelka zwrócił uwagę również na inny zapis nauczania Kościoła:
Jeśli jedno z małżonków stanowi źródło poważnego niebezpieczeństwa dla duszy lub ciała drugiej strony albo dla potomstwa, lub w inny sposób czyni zbyt trudnym życie wspólne, tym samym daję drugiej stronie zgodną z prawem przyczynę odejścia, bądź na mocy dekretu ordynariusza miejsca, bądź też gdy niebezpieczeństwo jest bezpośrednie, również własną powagą658.

Św. Jan Paweł II w Familiaris consirtio traktuje separację jako „środek ostateczny, kiedy już wszelkie rozsądne oddziaływania okażą się daremne”659. Ojciec Święty zwrócił
uwagę na rolę kapłanów i Kościoła, którzy winni wspomagać osobę odseparowaną poprzez okazywanie tej osobie szacunku, solidarności, zrozumienia i konkretnej pomocy,
w celu dochowania przez tę osobę wierności660.
Prelegent przywołał następnie nauczanie Kościoła dotyczące rozwodników. Św. Papież
Polak pisze, że gdy taka osoba:
dobrze zdaje sobie sprawę z nierozerwalności ważnego węzła małżeńskiego – nie zawiera nowego związku, lecz poświęca się jedynie spełnianiu swoich obowiązków rodzinnych i tych które
wynikają z odpowiedzialności życia chrześcijańskiego. W takim przypadku przykład jego wierności i chrześcijańskiej konsekwencji nabiera szczególnej wartości i świadectwa wobec świata
i Kościoła, który tym bardziej winien mu okazywać stałą miłość i pomoc, nie czyniąc żadnych
trudności w dopuszczaniu do sakramentów661.

Odnośnie osób żyjących w związkach cywilnych wypowiada się Katechizm Kościoła
Katolickiego. W stosunku do chrześcijan, którzy żyją w związku cywilnym, a którzy często zachowują wiarę i pragną po chrześcijańsku wychować dzieci, kapłani i cała wspól-

654 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002, nr 1601. Por. KPK 1055, §1.
655 KKK 1639. Por. KPK 1134.
656 KKK 1640. Por. KPK 1141.
657 Por. Jan Paweł II, List do Rodzin 8. Notatki własne z wykładów.
658 KPK 1153, §1.
659 FC 83.
660 Por. FC 83.
661 FC 83.
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nota powinni okazywać dużą troskę, by nie czuli się odłączeni od Kościoła, w którego
życiu mogą i powinni uczestniczyć jako osoby ochrzczone662.
W sprawie dopuszczania osób żyjących tylko w związkach cywilnych do Eucharystii
został przywołany fragment nauczania św. Jana Pawła II: Ta sytuacja nie jest do przyjęcia przez Kościół (…). Chociaż osoby te trzeba traktować z miłością i zainteresować je
życiem wspólnot kościelnych, to jednak, niestety, pasterze nie mogą ich dopuścić do
sakramentów663. W innym miejscu Kościół naucza, że:
nie może uznać nowego związku za ważny, jeśli ważne było pierwsze małżeństwo. Jeśli rozwiedzeni zawarli cywilnie drugi związek małżeński znajdują się w sytuacji, która obiektywnie
wykracza przeciw prawu Bożemu. Dlatego nie mogą oni przystępować do Komunii eucharystycznej tak długo, jak długo trwa ta sytuacja. Z tego samego powodu nie mogą oni pełnić żadnych funkcji kościelnych. Pojednanie przez sakrament pokuty może być udzielane tylko tym,
którzy żałują, że złamali znak Przymierza i wierności Chrystusowi, i zobowiązują się żyć w całkowitej wstrzemięźliwości664.

Powyższy zapis koresponduje z nauczaniem św. Jana Pawła II zawartym w adhortacji:
Nie mogą być dopuszczeni do Komunii Świętej od chwili, gdy ich stan i sposób życia obiektywnie
zaprzeczają tej więzi miłości między Chrystusem i Kościołem, którą wyraża Eucharystia. (...)
Dopuszczenie ich do Eucharystii wprowadzałoby wiernych w błąd lub powodowałoby zamęt co
do nauki Kościoła o nierozerwalności małżeństwa665.

O. Szelka zwrócił uwagę na jeszcze jeden zapis z tej adhortacji, który wyczerpująco
rozwija i pogłębia w Amoris laetitia Papież Franciszek:
Niech wiedzą duszpasterze, że dla miłości prawdy mają obowiązek właściwego rozeznania sytuacji. Zachodzi bowiem różnica pomiędzy tymi, którzy szczerze usiłowali ocalić pierwsze małżeństwo i zostali całkiem niesprawiedliwie porzuceni, a tymi, którzy z własnej ciężkiej wini
zniszczyli ważne kanonicznie małżeństwo. Są wreszcie tacy, którzy zawarli nowy związek ze
względu na wychowanie dzieci, często w sumieniu obiektywnie pewni, że poprzednie małżeństwo, zniszczone w sposób nieodwracalny, nigdy nie było ważne666.

Po przedstawieniu fundamentów nauczania Magisterium Kościoła dotyczących małżeństwa i sytuacji trudnych, w których żyją osoby rozwiedzione prelegent przeszedł do
analizy VIII rozdziału Amoris laetitia Papieża Franciszka. Zauważył, że ten rozdział jest
najbardziej kontrowersyjny dla opinii publicznej i członków Kościoła. Co ciekawe, wynika to najprawdopodobniej z nieznajomości dokumentu lub złej woli osób komentujących adhortację.
W całym tekście VIII rozdziału, o który toczy się spór, Papież Franciszek w ogóle nie
używa żadnych stwierdzeń mających umożliwić osobom rozwiedzionym przyjmowanie
Komunii. Bardzo często natomiast odnosi się do terminu – rozeznawanie.
Ojciec Święty nie otwiera drzwi do odrzucenia nauczania Kościoła, lecz pozwala, aby
w ramach obecnie istniejących zasad, norm i wytycznych rozeznawać poprzez rachunek sumienia, któremu ma towarzyszyć refleksja i skrucha. Towarzyszenie w rozeznawaniu ma prowadzić do
662 KKK 1651.
663 FC 82.
664 KKK 1650.
665 FC 84.
666 FC 84.
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tworzenia prawidłowej oceny tego, co utrudnia możliwość pełniejszego uczestnictwa w życiu
Kościoła oraz kroków mogących mu sprzyjać i je rozwijać667. Ci spośród ochrzczonych, którzy
się rozwiedli i są w nowym związku cywilnym powinni być włączeni we wspólnoty chrześcijańskie na różne możliwe sposoby, unikając wszelkich okazji do zgorszenia668.

Franciszek opiera się na nauczaniu św. Jana Pawła II:
(…) Istnieje także przypadek osób, które podjęły wielki wysiłek, aby uratować pierwsze małżeństwo i doznały niesprawiedliwego porzucenia lub tych, którzy zawarli nowy związek ze względu
na wychowanie dzieci, często w sumieniu subiektywnie pewni, że poprzednie małżeństwo,
zniszczone w sposób nieodwracalny, nigdy nie było ważne669.

Idąc za wzorem św. Ignacego Loyoli Papież pragnie zauważyć dobro w każdej, przede
wszystkim trudnej sytuacji.
Czym innym jest drugi związek, który umocnił się z czasem, z nowymi dziećmi, ze sprawdzoną
wiernością, dobrodusznym poświęceniem, zaangażowaniem chrześcijańskim, świadomością nieprawidłowości swojej sytuacji i wielką trudnością, by cofnąć się wstecz bez poczucia w sumieniu, że popadłoby się w nowe winy670. Inną jednak rzeczą jest nowy związek, zawarty po niedawnym rozwodzie ze wszystkimi konsekwencjami cierpienia i zamieszania, które uderzają
w dzieci i całe rodziny, lub sytuacja kogoś, kto wielokrotnie nie wypełniał swoich zobowiązań
rodzinnych. Powinno być jasne, że nie jest to ideał, jaki proponuje Ewangelia dla małżeństwa
i rodziny671.

Papież zatem nie dopuszcza możliwości zanegowania prawa dotyczącego nierozerwalności małżeństwa, lecz stara się skupić na wpatrzeniu się na konkretną sytuację danego
człowieka, aby poprzez wspólne rozeznawanie pomóc tej konkretnej osobie:
Rozmowa z księdzem na forum wewnętrznym przyczynia się do tworzenia prawidłowej oceny
tego, co utrudnia możliwość pełniejszego uczestnictwa w życiu Kościoła oraz kroków mogących
mu sprzyjać i je rozwijać. (…) Rozeznawanie nigdy nie może nie brać pod uwagę wymagań
ewangelicznej prawdy i miłości proponowanej przez Kościół672. Normy ogólne stanowią pewne
dobro, którego nigdy nie powinno się ignorować lub zaniedbywać, ale w swoich sformułowaniach nie mogą obejmować absolutnie wszystkich szczegółowych sytuacji. Jednocześnie trzeba
powiedzieć, że właśnie z tego powodu co stanowi część rozeznania praktycznego w obliczu konkretnej sytuacji, nie może być podnoszone do rangi normy673.

Na zakończenie swojego wystąpienia Jakub Szelka SJ zwrócił uwagę na rolę
sumienia. Papieżowi chodzi o sumienia światłe i uformowane, któremu towarzyszy odpowiedzialne i poważne rozeznanie pasterza. Ludzkie sumienie winno zatem być lepiej
włączone do praktyki Kościoła w niektórych sytuacjach, które obiektywnie odbiegają od
naszego rozumienia małżeństwa674.
Drugi referat w części pt. Pytania i kierunki wygłosił ks. mgr Roberto Rinaldo: Recepcja Amoris laetitia w Kościele.
Na początku prelegent zauważył, że media wypaczają sens adhortacji Papieża Franciszka. Wprowadzają tym samym w błąd również ludzi Kościoła. Nie jest to dokument,
667 AL 300.
668 Tamże, 299.
669 Tamże, 298. Por. FC 84.
670 AL 298.
671 Tamże, 298.
672 Tamże, 300.
673 Tamże, 304.
674 Tamże, 303.
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w którym Franciszek wypowiada się w oparciu o prawo do nieomylności. Konferencje
Episkopatów mają dopasować założenia tego dokumentu do danego kraju. Następnie
ks. Rinaldo przytoczył kilka faktów: Amoris laetitia nie zmienia prawa Kościoła, ale
zmienia podejście duszpasterskie; na synodzie obecni byli reprezentanci całego Kościoła powszechnego; Dyskusje synodalne i oboksynodalne na forum mediów nie służą kolegialności; Franciszek nie chce narzucać swojego zdania. Próbuje wypracować stanowisko, szuka rozwiązań raczej jako biskup Rzymu aniżeli papież; VIII rozdział to nie
istota adhortacji; od I do VII rozdziału mamy do czynienia z apologią małżeństwa, radością miłości, która jest darem dla Kościoła.
Prelegent zwrócił uwagę na zmianę akcentów w odniesieniu do małżeństwa. Sobór Trydencki uznawał, że celem małżeństwa jest rodzenie dzieci. Natomiast Sobór Watykański II kładzie nacisk na stworzenie wspólnoty miłości i jedności. Papież Franciszek zdaje się pytać w Amoris laetitia: Jak Kościół może pomagać dzisiaj ludziom, którzy mają
trudności?
Ks. Rinaldo podkreślił, że istnieją dwa podejścia do norm: na sposób przedmiotowy i na
sposób podmiotowy. Papież pragnie połączyć te dwa sposoby, aby nie popadając
w skrajności, dostrzec konkretnego potrzebującego człowieka i dlatego proponuje drogę rozeznania, która charakteryzuje się czterema głównymi cechami (autor referatu podaje je za Antonio Spadaro): 1. Potrzeba patrzenia na daną sytuację bez osądu, bez
uprzedzeń. 2. Tam gdzie jest dana sytuacja, trzeba próbować dostrzec dobro, zobaczyć
w niej Boga (reguła św. Ignacego). 3. Towarzyszyć ludziom zaczynając od tego, gdzie
się oni obecnie znajdują (zwrócenie uwagi na historie osoby, wczucie się w sytuację
itp.). 4. Dbanie o integrację ludzi we wspólnocie Kościoła (członkami Kościoła są również osoby z problemami).
Prelegent stwierdził, że Amoris laetitia nie atakuje jedności i nierozerwalności małżeństwa. We Włoszech dokument został ogólnie przyjęty pozytywnie, poza nielicznymi
wyjątkami. Zmusza bowiem kapłanów do troski o osoby żyjące w związkach niesakramentalnych. Niektórzy ojcowie synodalni odwiedzają parafie i ukazują prawdziwe przesłanie adhortacji. W diecezjach odbywają się sympozja i konferencje. Adhortacja jest
oparta na nauce Soboru Watykańskiego II i na nauczaniu św. Jana Pawła II (np. fragment o rozeznawaniu oraz o stopniowości sumienia).
Terminem kluczem Amoris laetitia jest rozeznanie. Pojawia się ono w dokumencie wiele razy. Adhortacja za św. Janem Pawłem II zwraca uwagę np. na problem odpowiedzialności męża, który rozbił małżeństwo i żony, która jest ofiarą. Bardzo ważną kwestią jest rola sumienia i wzrastania w wierze. Jeśli wstrzemięźliwość ma burzyć jedność
osób żyjących w powtórnym związku, to należy rozeznać co jest większym złem. Usilnie zachęca się do wstrzemięźliwości, ale towarzyszenie duszpasterskie nie może zaczynać się od wymagań, których nie da się w danym momencie spełnić. Może poprzez
wstąpienie do wspólnoty, rozmowy duchowe z kapłanem i wzrost w wierze i moralności osoby żyjące w powtórnym związku dojrzeją do decyzji o wstrzemięźliwości.
Ks. Roberto Rinaldo stwierdził, że bardzo ważna jest rola spowiednika, który powinien
przyjąć penitenta z miłością na wzór miłości Jezusa Chrystusa. Kapłan powinien zachę-
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cać do modlitwy, wzrastania w wierze, aby z łaską Ducha Świętego dojrzeć do decyzji
o życiu w czystości. Spowiednik ma rozeznawać, czy penitent idzie tą drogą. Jeśli kapłan uzna, że spowiadający się kroczy drogą wiary, to można mu udzielić Eucharystii,
jednak poza wspólnotą parafialną do której należy, aby nie było zgorszenia.
Papież Franciszek pochwalił interpretację Amoris laetitia opracowaną przez biskupów
Argentyny. Pasterze Argentyny mówią bowiem o drodze rozeznania, na którą składa się
kilka punktów:
1) Głoszenie kerygmatu. (Istnieje kryzys rodziny, ponieważ mamy do czynienia z kryzysem wiary. Potrzeba głosić Chrystusa współczesnemu człowiekowi.)
2) Towarzyszenie na drodze miłości miłosiernej.
3) Zobaczenie intencji (bez osądu) ludzi pragnących jedności.
4) Prowadzenie do wstrzemięźliwości.
5) Należy jednak zauważyć, że wstrzemięźliwość bez wiary może stwarzać ryzyko kolejnych grzechów i w wyniku tego oddalać od Boga.
6) Olbrzymia rola sakramentu pokuty.
7) Rola i potrzeba formacji sumienia. (Długa droga do Eucharystii, po uprzednim rozeznaniu i trwającej latami formacji duchowej).
Po referacie ks. Rinaldo rozpoczęła się ożywiona dyskusja doktorantów. Zgodzono się
z wielkim znaczeniem wiary w odniesieniu do problemów rodziny i małżeństw. Kapłani zwrócili uwagę na to, jak mają rozeznawać, jak mają prowadzić wiernych żyjących
w powtórnych związkach do Boga i Komunii, jest to przecież bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie, które stawia przed nimi Franciszek. Zgromadzeni na konferencji zauważyli, że nie należy czytać opinii o Amoris laetitia w środkach masowego przykazu,
bo to niesie z sobą wiele przeinaczeń i manipulacji. Potrzeba dotrzeć do źródła, do dokumentu, który jest przecież łatwo dostępny.
Doktoranci zauważyli także, że Franciszek jest Pasterzem, na wzór Chrystusa i pragnie
wyjść naprzeciw aktualnym problemom rodzin i małżeństw. Wiele kontrowersji niosły
z sobą również poprzednie dokumenty Papieży np. Humane vitae Pawła VI.
Podsumowując, dzisiejsi chrześcijanie, małżonkowie i rodziny spotykają się z trudnościami. Jednak dzięki łasce Bożej przez te trudności i cierpienia można przejść, w czym
istotne ma pomagać Kościół. Familiaris consortio i Amoris laetitia powinny być drogowskazami do rozwijania charyzmatów i wyjścia naprzeciw złaknionym Chrystusa.
Na zakończenie konferencji głos zabrał ks. dr Krzysztof Szwarc, który podziękował
prelegentom i tym, którzy przygotowali sympozjum. Ks. Kierownik podzielił się pomysłem, by przyszłą konferencje zorganizować w szerszym gronie, z przedstawicielami
uczelni teologicznych z kraju i Europy. Zaprosił również prelegentów do opublikowania
artykułów na łamach Bielańskich Studiów Teologicznych. Konferencje zakończyła
wspólna modlitwa i obiad.
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NOTA O AUTORACH
ks. mgr Mateusz Oborzyński
- urodził się 31 lipca 1986 r. w Końskich (woj. Świętokrzyskie). Studiował na kierunku
Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. W 2010 r. uzyskał tytuł
magistra stosunków międzynarodowych, specjalność dyplomacja wielostronna. W tym
samym roku wstąpił do Warszawskiego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w
Warszawie. W 2016 r. ukończył to Seminarium oraz uzyskał tytuł magistra teologii
ogólnej Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela. Obecnie wikariusz w parafii św. Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu.

p. Dorota Pliszka
- jest z zawodu muzykiem, pracuje w szkole muzycznej jako nauczyciel wiolonczeli.
W 2014 roku ukończyła studia teologiczne na PWTW Bobolanum pracą magisterską
napisaną pod kierunkiem o. dr hab. Z. Kubackiego: "Verbum abbreviatum (Rz 9,28)
jako miejsce spotkania Tradycji Izraela i Kościoła w chrześcijańskiej teologii judaizmu
Pierre’a Lenhardta nds". Interesuje się także liturgią kościoła syryjskiego. Mieszka w
Ostrołęce.

ks. mgr Tymoteusz Mietelski
- jest prezbiterem Archidiecezji Warszawskiej. Odbywał formację w Archidiecezjalnym
Seminarium Misyjnym Redemptoris Mater w Warszawie. Święcenia przyjął w 2017
roku. Obecnie jest wikariuszem par. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Warszawie.

NOTA O AUTORACH

178

PIOTR KODYM
ks. mgr Błażej Węgrzyn

- jest księdzem Archidiecezji Warszawskiej i nauczycielem religii. W swoich poszukiwaniach naukowych zajmuje się stykiem duchowości i psychologii w aspekcie wychowania samego siebie. Interesuje się teologią ciała (współprowadzi kurs przedmałżeński
w formie warsztatowej) oraz duchowością ignacjańską. Współpracuje z Bractwem Słowa Bożego w zakresie przygotowania komentarzy do czytań liturgicznych

ks. mgr lic. Piotr Kodym
- jest kapłanem Archidiecezji Warszawskiej, wyświęconym w 2010 roku. Ukończył
studia magisterskie (specjalizacja teologia fundamentalna) oraz studium doktoranckie
(specjalizacja teologia dogmatyczna) na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Interesuje się religioznawstwem, problematyką sekt i nowych ruchów religijnych.

ks. mgr Paweł Korbin
- przyjął święcenia prezbiteratu w 2017 roku z rąk JE ks. kard. Kazimierza Nycza. Pochodzi z Grodziska Mazowieckiego. Od kilku lat jest związany z Ruchem Światło Życie. Obecnie posługuje w parafii Michałowice- Opacz jako wikariusz.

ks. mgr Tomasz Mienicki
– kapłan Archidiecezji Warszawskiej (2017r.), wikariusz par. Świętego Michała Archanioła w Warszawie, w dekanacie mokotowskim.

p. mgr Paweł Filipczak
- jest doktorantem w zakresie teologii pastoralnej (muzyka kościelna) na Papieskim
Wydziale Teologicznym w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela. Absolwentem tejże
Uczelni: mgr teologii, praca o muzyce sakralnej napisana pod kierunkiem ks. prof. A.
Filabera i Instytutu Szkolenia Organistów przy PWTW w klasie organów prof. T. Kalisza (dyplom I st. z wyróżnieniem). Ukończył także PSM II st. im J. Elsnera w klasie
śpiewu solowego prof. Marii Olkisz (dyplom z nagrodą). Od 2009 r. jest muzykiem
kościelnym w parafii św. Mateusza w Dawidach Bankowych, gdzie prowadzi scholę
dziecięcą i liturgiczną oraz zespół instrumentalny. W ramach działalności koncertowej
współpracuje z kwartetem wokalnym Rex Gloriae. Ukończył mistrzowskie kursy organowe (m. in. prof. E. Cominetti, prof. H. Fagius, prof. J. Gembalski) i wokalne (m. in.
prof. P. Bednarski, J. Laszczkowski). Nagrał 5 płyt z muzyką organową i wokalnoinstrumentalną. Interesuje się sportem, historią, sztuką i literaturą.

