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HONORIS CAUSA
– K S . P R O F. M A R E K
STAROWIEYSKI
W A RS ZAWA, 12 XII 2 0 17 R.

Każda wspólnota ma swoje święta. Świętujemy nasze radości, osiągnięcia,
sukcesy. Ale to wszystko dzieje się za sprawą konkretnych ludzi.
Dzisiaj również mamy okazję świętować z powodu konkretnego człowieka – ks. prof. Marka Starowieyskiego.
Uczelnie rzadko przyznają tytuł doktora honoris causa swoim profesorom. Czasem jednak nie ma innego sposobu, aby wypowiedzieć, jak wyjątkową
misję spełnia w uczelni konkretna osobowość.
Ksiądz prof. Marek Starowieyski jest naszą chlubą i radością. Jest naszą
wizytówką w świecie nauki w kraju i za granicą, promotorem naszego środowiska
naukowego wszędzie tam, gdzie się pojawia. To prawda, że jest naszym profesorem, ale w świecie nauki od zawsze funkcjonuje jako obywatel świata.
Oprócz niezwykłej pracowitości na polu naukowym cechuje go też wybitna pasja duszpasterska. To prawdziwy człowiek formatu Ojców Kościoła. Karmi
nas tym, czym sam żyje – tak możemy streścić jego posługę wśród nas. Od 50 lat
nieustannie animuje rajdy z klerykami, podczas których dzieli się z nimi potężną
dawką wiedzy z zakresu historii kultury Kościoła. Niestrudzony podróżnik, który
dotknął i zobaczył na świecie wszystko, co warto było zobaczyć i dotknąć.
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Od kilkudziesięciu lat z mrówczą cierpliwością wozi też tysiące książek,
kompletując najbogatszą w tej części świata bibliotekę patrystyczną. Sam coś na
ten temat wiem... Jako student KUL-u przebywałem w Monachium na kursie języka niemieckiego. Któregoś dnia przypadkowo spotkałem w księgarni księdza profesora Marka. Radość spotkania miała jeszcze pewien dodatkowy odcień. Ksiądz
Profesor ucieszył się, bowiem znalazł kogoś, kto zawiezie mu do Polski książki.
Z kilku egzemplarzy zrobiło się tego ładnych kilka paczek. Zapakowałem je do fiata 126p. Wtedy okazało się, że nie ma już miejsca na moje rzeczy. Wysłałem więc
część z nich pocztą, mając jednocześnie wielką satysfakcję z tego, że mogę wziąć
udział w tworzeniu wielkiego dzieła, jakim jest Biblioteka Patrystyczna.
Wspominam ten epizod z dużą sympatią. Ale wiem też, że takich współtwórców tej biblioteki jest na tej sali wielu. Kochać książki, mieć pasje, być naukowcem, księdzem, podróżnikiem – to liczne odcienie kolorów jednej wielkiej,
pięknej osobowości.
Ksiądz prof. Marek jest też człowiekiem apokaliptycznym. Zawsze albo
zimny, albo gorący. Z pasją odnoszący się do wszystkiego, co spotyka. Księdza
Profesora albo coś fascynuje, albo przeraża. Człowiek wyrazisty, mocny. Spotkań
z nim się nie zapomina.
Dlatego jesteśmy dzisiaj tutaj.
Dlatego świętujemy i dziękujemy.
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LAUDACJA NA CZEŚĆ
K S . P R O F. M A R K A
STAROWIEYSKIEGO
W A RS ZAWA, 12 XII 2 0 17 R.

Czuję się zaszczycony, przemawiając do tak znamienitego grona słuchaczy: krewnych, przyjaciół, znajomych, współpracowników, wychowanków i studentów ks. prof. Marka Starowieyskiego. Z pewnością obecni na tej sali znają
najważniejsze wydarzenia z życia Księdza Doktora honoris causa; wydaje mi się
jednak, że warto zaraz na początku tej laudacji przypomnieć niektóre fakty z jego
doprawdy bogatego curriculum.
Ksiądz Profesor urodził się 25 stycznia 1937 r. w Krakowie. Jego rodzice
byli właścicielami majątku Bratkówka koło Krosna (znanego z powieści Dom Zofii Starowieyskiej--Morstinowej), w której to posiadłości spędził najwcześniejsze
dzieciństwo. Na początku II wojny światowej jego ojciec – z racji na pochodzenie
– został skazany przez władze sowieckie na śmierć i ślad po nim zaginął. Z majątku rodzinnego rodzinę wyrzucili Niemcy, dlatego wojnę Ksiądz Profesor spędził w majątku wujostwa, w Siedliskach w kieleckim, gdzie przeżył reformę rolną
i wyrzucenie z majątku: dwór zrabowały władze bezpieczeństwa, wuja aresztowano za związki z Armią Krajową. To samo stało się z majątkiem w Bratkówce. Tak
zaczęła się dla Ksiedza Profesora tułaczka, typowy los dzieci z rodzin ziemiańskich tamtego okresu; do szkoły podstawowej i średniej uczęszczał w 11 różnych
placówkach!
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Jeszcze w czasie wojny, 28 września 1944 r., przystąpił, wcześniej niż to
było w zwyczaju, do pierwszej Komunii świętej; nie było wiadomo, jak zmieni
się sytuacja za władzy sowieckiej. Rodzina zamieszkała w zrujnowanym domu
i utrzymywała się głównie z pracy fizycznej matki, która później była bibliotekarką w szkole i uczyła języka angielskiego. Troszczyła się nie tylko o sprawy materialne podopiecznych, ale także duchowe i kulturalne. Niekiedy – jak wspomina
Ksiądz Profesor –w najtrudniejszych czasach otwierała z trudem przechowywane
albumy i, pokazując arcydzieła malarskie renesansu włoskiego, mówiła o innym
świecie, który istnieje, za którym tęskniła i miała nadzieję, że kiedyś ona i jej rodzina będzie mogła znowu go podziwiać.
Ostatecznie wędrówka skończyła się dla Księdza Profesora w Sosnowcu,
gdzie w 1954 r. zdał maturę w Liceum im. Stanisława Staszica. Zapisał się następnie na studia z filologii klasycznej na Uniwersytecie Warszawskim. Po pierwszym
roku wstąpił do Warszawskiego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie
otrzymał 26 czerwca 1960 r. z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Następnie pracował w parafii w Józefowie k. Otwocka. Po trzech latach wrócił na uniwersytet,
aby kontynuować studia, nie zaprzestając posługi duszpasterskiej. Promotor pracy
magisterskiej, prof. Kazimierz Kumaniecki, polecił mu zająć się Ojcami Kościoła.
Od 1968 do 1971 r. studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, uzyskując stopień doktora na podstawie rozprawy z mariologii bizantyjskiej.
Przez trzy lata pracował w watykańskiej Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego. Po powrocie do kraju zajął się pracą dydaktyczną i naukową. Habilitował
się na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie w 1985 r. Od 1993 r. aż
do przejścia na emeryturę był profesorem w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał także na Papieskim Wydziale Teologicznym
w Warszawie oraz na uczelniach rzymskich: na Uniwersytecie Gregoriańskim,
w Papieskim Instytucie Patrystycznym Augustinianum oraz w Papieskim Instytucie Studiów Wschodnich.

OJCOWIE KOŚCIOŁA
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Ksiądz Profesor znany jest szerszemu gronu kapłanów i wiernych świeckich przede wszystkim jako wybitny znawca patrologii. Ta dziedzina teologii wymaga, jak wiadomo, szczególnego przygotowania od strony języków klasycznych,
historii, filozofii i kultury starożytności. Jedynie mając solidny fundament kulturowy, można analizować i przybliżać współczesnemu człowiekowi bogactwo
pisarzy pierwszych wieków chrześcijaństwa. Jak zwykła mawiać Christine Mohrmann, znana holenderska badaczka języka łacińskiego i greckiego starożytnych
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chrześcijan, wiele z ich tekstów nie ma dzisiaj dla nas większego znaczenia, bo
są zbyt mocno osadzone w mentalności tamtych wieków, ale pozostaje pewna
ich część, która stanowi perłę: tej części warto poświęcić swój czas i wysiłek. Tak
uczynił Ksiądz Profesor, który, idąc za Pawłową zachętą „Omnia probate, quod bonum est tenete” – „Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie” (1Tes 5,21),
przez ponad 50 lat przestudiował wiele tematów związanych z działalnością i nauką Ojców Kościoła, publikując doprawdy godną podziwu liczbę tekstów. Proszę
się nie obawiać, nie zamierzam ich wymieniać, bo przekroczyłoby to znacznie
ramy czasowe tego wystąpienia. Ksiądz Profesor jest autorem wielu książek, artykułów, konferencji, sprawozdań, haseł encyklopedycznych i redaktorem licznych
serii wydawniczych. Powstały teksty zarówno o charakterze ściśle naukowym,
z bogatym aparatem krytycznym, z uwzględnieniem opracowań polskich i obcojęzycznych, jak też publikacje przystępne dla czytelnika bez profesjonalnego
przygotowania.
Jakże nie wspomnieć tutaj czterech tomów z serii „Ojcowie żywi”, zatytułowanych Karmię was tym, czym sam żyję, obejmujących ponad 2000 stron i zawierających wybrane, szczególnie aktualne dzisiaj, teksty okresu patrystycznego,
opatrzone wyjaśnieniami, bardzo przydatne w refleksji teologicznej, ale także dla
duszpasterstwa, zwłaszcza kaznodziejstwa i katechezy. Cztery edycje w języku
polskim, dwie w języku włoskim oraz wydanie na płycie rozeszły się w wielu
egzemplarzach i służą zarówno kapłanom jak i świeckim. Bardzo się ucieszyliśmy w Rzymie, pod koniec lat osiemdziesiątych, kiedy włoska wersja tej antologii
była dostępna w katolickich księgarniach; z dumą na nią patrzyliśmy, bo chodziło
o autora polskiego, a w tamtych czasach, podobnie jak dzisiaj, należało to do
rzadkości.
W przebogatym dorobku naukowym Księdza Profesora można dostrzec
kilka dominujących tematów, poczynając od życia monastycznego, niezwykłego
fenomenu, który narodził się i szybko rozwinął w starożytności chrześcijańskiej,
najpierw na Wschodzie, a później na Zachodzie. Jeśli ktokolwiek w Polsce zajmuje się dzisiaj tym jakże bogatym i złożonym tematem, wcześniej czy później musi
zajrzeć choćby do kilku z ponad 60 tomów serii „Źródła Monastyczne”, kierowanej przez Księdza Profesora.
Nieco inny charakter mają wydane tomy Apokryfów Nowego Testamentu.
Chodzi o polskie tłumaczenia wielu ze starożytnych pism należących do szczególnego gatunku, który właśnie w starożytności chrześcijańskiej przeżywał wielki
rozkwit, pozostawiając nam wiele cennych informacji dotyczących wiary i życia chrześcijan pierwszych wieków. Koniecznie należy wspomnieć o Słowniku
wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa i Słowniku wczesnochrześcijańskiego
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piśmiennictwa Wschodu (wydanego także po czesku w 2012 r.), do których zaglądali nie tylko profesorowie i studenci patrologii, ale także inni zainteresowani
starożytnością chrześcijańską.
Ksiądz Profesor przetłumaczył osobiście na język polski wiele pism starożytnych z greckiego, łaciny i innych mniej znanych języków; w ten sposób
wiele przebogatych treściowo dzieł udostępnił tym wszystkim, którzy nie mogą
ich czytać w językach oryginalnych. Jeśli mowa o pracy translatorskiej naszego
Doktora honoris causa, trzeba koniecznie wzmiankować jeszcze inną niesłychanie ważną jego zasługę: dzięki Księdzu Profesorowi mamy tłumaczenia polskie
wielu współczesnych opracowań, które powstały na Zachodzie i należą do kanonu dzisiejszej patrystyki. Zabiegał też bardzo o to, z mniejszymi lub większymi
skutkami, aby opracowania autorów polskich z tej dziedziny były tłumaczone na
języki obce. Uczestniczył też w wielu sympozjach naukowych w Polsce i zagranicą, prezentując referaty, informując o sytuacji patrologii w Polsce, pomagając
młodym adeptom, ukazując znaczenie studiów patrystycznych dla współczesnej
teologii. Dla wielu prestiżowych ośrodków (wystarczy wspomnieć Rzym, Paryż
i Oxford) stał się niewątpliwie punktem odniesienia, gdy chodzi o patrystykę
polską.
Jeśli mamy dzisiaj w Polsce prężne środowisko patrologów, jeśli ukazuje
się wiele solidnie przygotowanych opracowań i tłumaczeń, jeśli dużo młodych
ludzi poznaje bogactwo myśli Ojców Kościoła, jeśli tylu świeckich i duchownych
otrzymało stopnie naukowe z dziedzin związanych ze starożytnością, doprawdy
wiele w tym zasługi Księdza Profesora.
Pozostając w świecie publikacji i dorobku naukowego Księdza Profesora,
chciałbym zwrócić uwagę na bardzo ważną charakterystykę jego badań: przeglądając tytuły książek i artykułów, a jeszcze bardziej zapoznając się wnikliwie
z ich treścią, można dostrzec dosyć wyraźnie pewną myśl przewodnią, tezę jego
działalności, wedle której praca naukowa może być nie tylko tworzeniem kultury,
ale także rodzajem duszpasterstwa.
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Ksiądz Profesor miał okazję spotykać się z wieloma wybitnymi przedstawicielami współczesnej kultury i literatury. Wykazywał duże zainteresowanie poezją współczesną, choć sam pozostawał głównie w świecie wierszy antycznych.
Opracował m. in. trzy tomy starożytnej poezji Muza chrześcijańska (greckiej, łacińskiej i orientalnej), oraz polskiej, wspomagany przez grono poetów, do którego należeli m. in. Wiktor Woroszylski, Anna Kamieńska, Julia Hartwig i wielu
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innych. Tomy te pozwalają nam poznawać, przynajmniej w jakiejś mierze, świat,
w którym poezja, teologia i religia splatały się w jedno.
W dziedzinie publikacji z literatury współpracował chętnie z przedstawicielami różnych środowisk naukowych. Z prof. Jerzym Łanowskim z Uniwersytetu Wrocławskiego opublikował Epigramy św. Grzegorza z Nazjanzu oraz Literaturę Grecji starożytnej w zarysie, do której często odwołują się nie tylko studenci.
Owocem współpracy z prof. Anną Świderkówną z Uniwersytetu Warszawskiego
był m. in. tom Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Kościoła, zawierający obszerny
wybór niezwykle ważnych z wielu punktów widzenia najstarszych pism chrześcijańskich. Dzięki Księdzu Profesorowi dysponujemy polskim przekładem Proroka
i antologią poezji Khalila Gibrana, arabskiego poety chrześcijańskiego (Khalil Gibran i jego Prorok), którego utwory przetłumaczono na wiele języków.
Nieco inny charakter ma opublikowana w 2011 r. książka Księdza Profesora zatytułowana Tradycje biblijne. Biblia w kulturze europejskiej, po której
wydał obszerną antologię nowel biblijnych wybranych z literatury światowej zatytułowaną Z drugiej strony Biblii. W Tradycjach biblijnych autor próbuje ukazać
w sposób syntetyczny obecność Biblii w szeroko rozumianej kulturze; podejmuje
z niezwykłą swobodą poszczególne wątki tego tematu, ukazując konkretne przykłady ich obecności w literaturze, malarstwie, myśli filozoficznej, filmie, teatrze.
To właśnie tutaj, bardziej niż w innych publikacjach, postrzegamy Księdza Profesora jako człowieka renesansu, który ukochał kulturę, poznaje ją dogłębnie i jest
jej wybitnym twórcą. Mawiał Cyceron: „Cum ad naturam eximiam et illustrem
accessit ratio quaedam conformatioque doctrinae, tum illud nescio quid praeclarum ac singulare exsistere” (Pro Archia poëta 7) – „Gdy z naturą niezwykłą i wybitną połączy się umysł i solidne wykształcenie naukowe, wówczas powstaje coś
wspaniałego i wyjątkowego”. Słowa te nabierają szczególnego znaczenia w czasie,
w którym zatracane są niekiedy prawdziwe korzenie europejskiej kultury, a które
z tak wielkim zaangażowaniem i kompetencją propaguje Ksiądz Profesor, odwołując się na różne sposoby do Biblii jako dzieła na wskroś kulturotwórczego.
Żeby napisać takie opracowanie jak Tradycje biblijne, trzeba było nie tylko przeczytać wiele książek, przestudiować wiele tematów, ale też odwiedzić
dziesiątki, a może nawet setki kościołów, opactw, muzeów, księgarń i antykwariatów. Dzięki podróżom, rozlicznym kontaktom w różnych częściach świata
oraz biegłej znajomości języków mógł Ksiądz Profesor zrealizować szczególny
projekt: bibliotekę patrystyczną, dzisiaj punkt odniesienia dla wielu Polaków zajmujących się starożytnością, coraz częściej odwiedzaną także przez uczonych
z zagranicy. Znajduje się w niej ok. 30 tys. tomów i ok. 60 czasopism: dostępne
są zatem teksty z okresu patrystycznego, powstałe głównie w językach łacińskim
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i greckim, ale także koptyjskim, arabskim, armeńskim, etiopskim i syryjskim; ponadto biblioteka zawiera komplet dzieł klasycznych, sporo bizantyńskich i wczesnośredniowiecznych.
Bogata specjalistyczna kolekcja powstawała nie bez trudności i przy
bardzo skromnych, symbolicznych niemal, możliwościach finansowych. Ksiądz
Profesor nie ukrywał, nie wstydził się – użyję tu jego słów – „żebrać o książki”; sam byłem wielokrotnie tego bezpośrednim świadkiem. Najpierw trzeba było
książki znaleźć i ocenić, później w jakiś sposób (niekiedy znany tylko Księdzu
Profesorowi) zdobyć i wreszcie przesłać do Warszawy. Nie zawsze jednak można było otrzymać publikacje gratis; obserwowaliśmy jak w takich przypadkach
Ksiądz Profesor, prowadzący skromny i oszczędny tryb życia, nie żałował swoich
oszczędności na zakup książek. Tak powstała biblioteka, która może służyć pokoleniom zakochanym w starożytności chrześcijańskiej. Jest wzruszające, kiedy do
niej wchodzimy i mamy w zasięgu ręki główne bogactwo, jakie pozostawili nam
starożytni myśliciele, bogactwo ciągle przemawiające, ciągle aktualne, ciągle do
odkrycia.

KAPŁAŃSTWO

14

Wspomniałem już, że dla Księdza Profesora praca naukowa i dydaktyczna
jest także pewnym rodzajem duszpasterstwa. Obchodząc 75. urodziny, wspominał: „Dla mnie w życiu najważniejsze jest kapłaństwo. Wobec niego wszystkie
tytuły naukowe, nagrody i zaszczyty są wtórne. Z kolei w kapłaństwie najważniejsza jest Msza święta” (eKAI.pl, 25.04.2012).
Wsłuchując się w te słowa, nikogo nie dziwi fakt, że Ksiądz Profesor opublikował wiele tekstów i opracowań dotyczących kapłaństwa w starożytności
i czasach współczesnych. Wydał m. in. tomy: Ojcowie Kościoła o kapłaństwie
i kapłanach, Dialog o kapłaństwie św. Jana Chryzostoma oraz Księgę Reguły pasterskiej św. Grzegorza Wielkiego. Chodzi o teksty, które, choć wydawałyby się od
nas mentalnościowo odległe, ukazują zaskakującą zbieżność wielu trosk i radości
kapłanów żyjących w starożytności i w naszych czasach, oferując ciągle aktualne
sugestie i pomoc w codziennym życiu i posłudze duszpasterskiej.
Zupełnie inny charakter ma antologia tekstów zatytułowana Ksiądz.
Opowiadania i wspomnienia o księżach. Autor, wybierając konkretne dzieła ze
współczesnej literatury światowej, nie zamierzał podejmować jakiejś analizy teologicznej czy psychologicznej osoby kapłana, ale raczej przedstawić go w jego
różnorodnym życiu codziennym, wobec wyborów, jakie musi podejmować w różnych sytuacjach.

Ks. Waldemar Turek

Jako że Ksiądz Profesor koncentruje – jak słyszeliśmy – swoje życie duchowe na Eucharystii, nie mogło zabraknąć opracowania tego tematu u pisarzy
starożytnych. W tomie zatytułowanym Eucharystia pierwszych chrześcijan czytelnik znajduje pisma dotyczące teologii Eucharystii, teksty liturgii eucharystycznej i opisy mszy św., a także komentarz do mszy św. napisany słowami Ojców
Kościoła.
Warto w tym miejscu dodać, odchodząc nieco od tematu publikacji i dorobku naukowego Księdza Profesora, że nawet w tych okresach życia, kiedy pochłaniały go wykłady na różnych uczelniach w kraju i zagranicą, chętnie angażował się w duszpasterstwo. Odwołując się często do duchowego bogactwa autorów
wczesnochrześcijańskich, wygłosił wiele rekolekcji w parafiach, w seminariach,
dla kapłanów i dla Episkopatu Polski. Czynił to w kraju i zagranicą, przeżywając
rzeczywistość wiary i Kościoła w różnych kontekstach kulturowych, zwłaszcza
tych związanych z basenem Morza Śródziemnego, i szczególnie – cieszę się, że
mogę to powiedzieć – w Rzymie, w którym w sumie spędził sporą część swojego
życia. Kiedyś na postawione mu pytanie: „Czy można powiedzieć, że każdy katolik powinien pojechać do Rzymu?” odpowiedział: „Do Rzymu i do Jerozolimy.
Jerozolima jest ziemią objawienia, Biblii, Chrystusa, czyli tego, co nam jest najdroższe, i do tego trzeba ciągle wracać. Ale sercem Kościoła, które bije od czasów
Piotra, jest Rzym. To serce bije równomiernie. Choć miewało czasami arytmię, ale
nigdy nie miało zawału. Wierzę, że do końca świata to serce będzie biło i rozprowadzało krew po ciele Kościoła, jak to czyniło i czyni” (gość.pl, 13.12.2012).

KULTURA OJCZYSTA
Przysłowie łacińskie mówi: „Patriam amamus, non quia magna est, sed
quia nostra” – „Ojczyznę kochamy nie dlatego, że jest wielka, ale że jest nasza”.
Ksiądz Profesor jest wybitnym badaczem i piewcą kultury ojczystej. To prawda,
że z wielkim zainteresowaniem opowiada i pisze o zabytkach sztuki położonych
nad Tybrem, Sekwaną i Tamizą, ale z jeszcze większym o tych znajdujących się
nad Wisłą, Odrą, Bugiem i Narwią.
Pozwolę sobie tutaj na osobiste wspomnienie. Była wiosna 2015 r. Przyjechałem do Warszawy z kolegą, księdzem z Francji pracującym w Watykanie,
bardzo zainteresowanym Polską, jej historią, sztuką, życiem Kościoła. W niedzielny poranek umówiliśmy się na spotkanie z Księdzem Profesorem na warszawskim Starym Mieście. Najpierw zwiedziliśmy katedrę, później usiedliśmy przy
jednym ze stolików na rynku Starego Miasta. Ksiądz Profesor wyjął z ciężkiego,
jak zwykle, plecaka nieco przestarzały album o Warszawie; o jej czasach przed-
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wojennych, o zniszczeniach w czasie wojny, o odbudowie. Mówił o kościołach,
pałacach, ale przede wszystkim o niezłomności mieszkańców stolicy. Mój znajomy odniósł wrażenie jakby oglądał film o bohaterskim, nieujarzmionym mieście
i często wraca wspomnieniami do tego zwykłego, wydawałoby się, a jednak niezapomnianego poranka.
W kontekście tamtego spotkania nie dziwię się, że przez tyle lat tak liczne grupy kleryków seminarium warszawskiego brały chętnie udział w organizowanych przez Księdza Profesora wycieczkach po różnych mniej lub bardziej
znanych zakątkach naszego kraju, czemu towarzyszyły opowieści o ich historii,
o ludziach, którzy tworzyli ich bogactwo duchowe i kulturowe, o literaturze, malarstwie i architekturze.
Ksiądz Profesor chętnie mówi o kulturze ojczystej także za granicą, do
Polaków i cudzoziemców, stając się w jakiejś mierze ambasadorem polskości, bogactwa naszej duchowości, skomplikowanej i niełatwej historii, religii i tradycji.
Tym bardziej jest to ważne, że nasza ojczyzna jest ciągle na Zachodzie mało znana, w mediach najczęściej mówi się o Polsce wtedy, gdy w naszym kraju dzieje się
coś niedobrego. Dlatego tak ważne wydaje się każde bezpośrednie świadectwo,
ukazujące wieloraki duchowy dorobek naszego narodu.

KILKA ŻYCZEŃ
Chciałbym na zakończenie nawiązać do jeszcze jednej wypowiedzi Księdza Profesora (eKAI.pl, 25.04.2012), w której porównał on starość do dziesiątej
stacji Drogi Krzyżowej „Jezus z szat obnażony”: „Szaty symbolizują to, co ziemskie, to co człowiek stary musi oddać, jak np. sprawność fizyczną. Nie wejdę już
na górę, nie napiszę tego, co chciałbym napisać, muszę to przekazać młodszym”.
Życzymy, by Ksiądz Profesor wszedł jeszcze na niejedną górę, by napisał
dużo książek, odbył wiele pięknych podróży i by mu nieustannie towarzyszyła
myśl starożytnych pisarzy, wedle której jesień życia jest wiosną ducha. Dziękuję.
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O STAROCIACH,
CZYLI CZEGO MOŻEMY
SIĘ NAUCZYĆ
OD STAROŻYTNEGO
KOŚCIOŁA
Często ludzie mi mówią: po co zajmować się tymi starociami, zajmij się
czymś bardziej pożytecznym. Albo: Weź się za porządną pracę duszpasterską
i nie siedź w tych szpargałach. Kto ma rację, oni czy ja, zajmując się światem
starożytnego Kościoła? Inaczej: Czy z tej pracy może mieć ktokolwiek jakikolwiek
pożytek?
Zacznijmy od przekornego pytania: A może oni mają rację?
Kościół jest organizmem żywym, a więc w nieustannym rozwoju. Kościół
starożytny jest pierwszym etapem tego rozwoju, jest to okres dzieciństwa Kościoła. Z tego zaś logicznie wynika, że jak człowiek starszy jest bogatszy od dziecka
o doświadczenia, tak i my jesteśmy bogatsi od Kościoła starożytnego o doświadczenia dwudziestu wieków, o rozmyślanie, przeżywanie, przemodlenie i wprowadzenie w życie słów Chrystusa, bogatsi o zwycięstwa i porażki. Dorosłemu
człowiekowi, cofającemu się do dzieciństwa, grozi zdziecinnienie.
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Podajmy kilka przykładów: w starożytności nie znano tak podstawowych
elementów życia współczesnego jak kult Eucharystii, spowiedź uszna, rodziła się
dopiero pobożność maryjna i zakony – można by podać wiele przykładów. A ponadto, ileż w starożytności było obyczajów związanych tylko z tamtymi czasami,
ileż jest plewy w pismach Ojców Kościoła, ile prymitywizmu w malarstwie katakumbowym, iluż świętych, których życia lepiej nie stawiać dzisiejszym wiernym za przykład, jak choćby stylitów mieszkających na słupach, lub dendrytów
– w drzewach itd., itd. A więc niebezpieczne jest bezmyślne odwoływanie się
do starożytnego Kościoła, archeologizowanie liturgii, często dokonywane przez
ludzi nie mających pojęcia o Kościele starożytnym oraz, popularne w niektórych
kręgach, przenoszenie we współczesność zanikłych tradycji lub idealizujące stawianie za wzór starożytnego Kościoła.
Ale z drugiej strony...
Późna starożytność to okres wyjątkowego wprost napięcia religijnego, i to
nie tylko w świecie chrześcijańskim, ale także w pogańskim. Nauka Chrystusa
padła bowiem wśród ludzi, dla których sprawa Boga była najważniejsza, a religia
stała u podstaw wielu ważnych posunięć politycznych, a nie odwrotnie. Chrześcijaństwo padło na glebę spulchnioną, dobrze przygotowaną religijnymi misteriami,
gorącym pragnieniem spotkania Go. Gdy więc nadeszła pełnia czasów (Ga 4,4),
a ludzie zmęczeni ekstatyczno-orgiastycznymi teozofiami, teurgiami i pustymi mitami szukali mocnego oparcia, pokoju i miłości, znaleźli je w chrześcijaństwie.
Tę żarliwość podzielali także pierwsi chrześcijanie, dla których sprawa
Boga była bezwzględnie najważniejsza i za nią, gdy zajdzie potrzeba, należało
oddać życie. Tu także leży klucz do zrozumienia zażartych sporów teologicznych,
dla nas – powiedzmy szczerze – często niezrozumiałych, entuzjazm pierwszych
mnichów – jeden z francuskich pisarzy nazywa ich hommes ivres de Dieu – i heroizm męczenników, ale także i zaciekłość prześladowców.
W ten głęboko religijny świat późnej starożytności wchodzi chrześcijaństwo, które naukę Ewangelii opiera na dwóch filarach: na judaizmie i na kulturze
antycznej.
W świecie starożytnym istniała głęboka pogarda dla Żydów, a przecież
Jezus i apostołowie byli Żydami i działali w środowisku żydowskim. Aby jednak
ponieść Ewangelię do wszystkich ludzi ówczesnego świata wedle nakazu Jezusa (Mt 28,19), najbardziej logiczne byłoby, skoro nie można się wyzbyć swych
judaistycznych korzeni, położyć nacisk na bezwzględną nowość Ewangelii i odciąć się – jak chcieli niektórzy – lub przynajmniej nie kłaść nacisku na związki
z Izraelem. Pierwsi chrześcijanie jednak, wierni nauce Jezusa, wbrew ówczesnej
poprawności, nie zaparli się swoich starotestamentalnych korzeni, wręcz prze-
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ciwnie, podkreślali je, nazywając Kościół nowym Izraelem. Przyjmując Stary Testament, odczytywali go jednak w świetle Nowego, tj. w świetle nauki i postaci
Jezusa Chrystusa, wskazując na wypełnienie się na Nim proroctw i odkrywając
nowe, niedostrzeżone bogactwa Starego Przymierza i to, że obydwa Testamenty
stanowią jedno Pismo Święte.
To Pismo Święte stanowi bowiem jedno święte słowo Boże, które wyszło
z ust Przedwiecznego, słowo Boże skierowane do całej ludzkości i do każdego
człowieka z osobna. W jego świetle pierwsi chrześcijanie rozwiązywali problemy
zarówno człowieka indywidualnego, jak i całego Kościoła i ludzkości. Dlatego też
wczytywali się oni żarliwie w Pismo Święte, modlili się nim, rozmyślali nad nim,
„przeżuwali je” – jak powiedzą pisarze monastyczni – a z tej modlitewnej lektury
wyrastała teologia, liturgia, prawo, moralność, asceza. Chrześcijanie, z Pismem
Świętym w ręku (niektórzy nawet znali je na pamięć) rozwiązywali problemy, które niosło im życie. Żadna epoka nie wczytywała się tak żarliwie w Pismo Święte,
tak nim żyła i tak się nim karmiła, jak właśnie epoka wczesnego chrześcijaństwa.
Ten sposób podejścia do Pisma Świętego, naprawdę świętego, jest wzorem dla nas
wszystkich, z jedną mała poprawką – że dziś czytamy je, lub przynajmniej powinniśmy je czytać, w świetle 20 wieków Tradycji Kościoła, poczynając właśnie od
tradycji Ojców Kościoła, o których będzie mowa za chwilę.
A więc wbrew ówczesnym tendencjom, Kościół mocno potwierdził swój
związek z Izraelem. Ale przecież Chrystus nakazał mu iść do wszystkich narodów, a więc także do świata grecko-rzymskiego, głęboko pogańskiego, bałwochwalczego i w dodatku prześladującego chrześcijan. A idąc do nich, musiał spotkać się także z jego kulturą, równie głęboko pogańską. Jaką postawę wobec niej
miał zająć?
Pierwsi intelektualiści chrześcijańscy II w., Justyn i Klemens, dostrzegli
antynomię i zrozumieli, że w tej ówczesnej kulturze za fasadą pogańską i antychrześcijańską znajdują się uniwersalne skarby, i że należy się do nich odnieść,
nie porzucając fundamentów żydowskich i nie bacząc na tę fasadę: w nich bowiem zawierają się ziarna Boskiego Logosu. Była to epokowa decyzja: chrześcijaństwo nie stało się bowiem kolejną sektą „świętych” i „czystych”, nieskalanych kontaktem ze światem współczesnym (ileż to takich sekt powstało w ciągu dziejów!),
a przyjmując wielką kulturę grecko-rzymską, odcięło się od ruchów sekciarskich
potępiających ją w czambuł, i tak otrzymało niezrównane narzędzie do formułowania i głoszenia Chrystusowej nauki.
Ale ten system pojęciowy był zupełnie niezrozumiały dla ówczesnych pogan. Trzeba było więc przełożyć semickie pojęcia objawienia Bożego na język pojęć dostępny ówczesnym Grekom i Rzymianom. Musimy bowiem zdać sobie spra-
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wę z faktu, że te dwa światy pojęć i wartości były sobie najzupełniej obce. Stanęły
wobec siebie dwa światy i konflikt ich wydawał się nieunikniony. Koncepcja osobowego Boga, opiekującego się indywidualnym człowiekiem, wcielenie Chrystusa, ciała zmartwychwstanie, tajemnica Boga troistego a zarazem jedynego, chrześcijańskie pojęcie miłości, Eucharystia – to były pojęcia, których świat starożytny
nie rozumiał i, co gorsza, zrozumieć nie chciał. I tu właśnie młode chrześcijaństwo wykonało ogromny wysiłek intelektualny przełożenia nauki Chrystusowej
na język ówczesnych pojęć greckich i rzymskich. I dzięki nieprawdopodobnemu
wprost trudowi Kościoła, który stopniowo wpisywał się w tę rzeczywistość, konflikt stopniowo ustawał. Ta hellenizacja chrześcijaństwa stanowiła jedno z wielkich osiągnięć myśli ludzkiej, o nieprawdopodobnych wprost konsekwencjach –
dała ona chrześcijaństwu precyzyjne pojęcia wypracowane przez wieki kultury
greckiej i rzymskiej, które pozwoliły na dynamiczny rozwój myśli chrześcijańskiej
i chrześcijaństwa w ogóle i stały się narzędziem do ewangelizacji ówczesnego
świata, a w końcu do stworzenia tego, co nazywamy kulturą europejską. Synteza
myśli greckiej, prawa rzymskiego i miłości chrześcijańskiej wydała owoc w postaci naszej kultury europejskiej.
Otwarcie się na otaczający świat nie było jednak bezkrytyczne. Nie wszystko, co składało się na kulturę starożytną, mogło być przyjęte. Wielokrotnie chrześcijaństwo musiało odcedzać pojęcia starożytne filtrem Ewangelii. U pierwszych
pisarzy chrześcijańskich widać to zmaganie się ze słowami; nieraz zdarzało się,
że używanie słów i pojęć nieprecyzyjnych prowadziło do błędów, często istotnych
dla nauki i życia chrześcijańskiego, z czego wynikały liczne starożytne schizmy
i herezje; dyskusja z nimi przyczyniała się jednak do precyzowania myśli chrześcijańskiej, by coraz lepiej móc głosić słowo Boże. Cena powstania precyzyjnego
języka teologicznego pozwalającego na zrozumiałe głoszenie Dobrej Nowiny była
więc bardzo wysoka. Ale to się opłaciło!
Jeśli chrześcijaństwo otwarło się na świat pogański to jednak bez wzajemności. Stoimy wobec dwóch postaw: chrześcijaństwa – otwartego na dobro w świecie pogańskim i starającego się je zasymilować, i świata pogańskiego – hermetycznie zamkniętego na chrześcijaństwo, widzącego w nim tylko fanatyzm, głupotę
i zabobon, nierozumiejącego, że idzie nowe. Chrześcijaństwo ustami apologetów
prosi, szuka porozumienia, deklaruje swą lojalność, modlitwę za cesarzy; świat pogański pogardliwie je odrzuca, odpowiadając prześladowaniem. To właśnie pycha
intelektualna ludzi starożytnych prowadzi do zbrodni, krwawych prześladowań
tych, którzy bardziej cenili wiarę w Jezusa Chrystusa niż własne życie.
Wielkie starcie świata pogańskiego i chrześcijańskiego odbyło się na
dwóch płaszczyznach: fizycznej i duchowej. Płaszczyzna fizyczna – to strasz-
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ne prześladowania i tysiące męczenników; duchowa – to oszczerstwa, fala fake
news, często płynących z kręgu ówczesnych elit, jak np. środowiska Marka Aureliusza. A jednak chrześcijanie nie obrazili się na ten wrogi im świat, nieśli mu
Ewangelię i na obydwu polach zwyciężyli.
Przed chrześcijaństwem stanęła konieczność określenia siebie. W tym
procesie miało ono do dyspozycji tylko Pismo Święte, szczególnie Ewangelie.
Trudno jest nam, mającym do dyspozycji biblioteki dzieł teologicznych, orzeczenia synodów i soborów, wyniki wieków dyskusji teologicznych, zrozumieć trud
tamtych ludzi, którzy mieli w ręku tylko Pismo Święte i narzędzia dostarczone
przez ówczesną kulturę. Z ich pomocą musieli odpowiadać na własne problemy
oraz problemy świata, do którego nieśli Ewangelię.
Kościół starał się zgłębić i rozwinąć naukę przekazaną przez Jezusa. Najpierw tajemnicę Boga jedynego a zarazem troistego, następnie tę Jezusa Chrystusa – Boga i człowieka; tymi problemami zajmował się Wschód skłonny raczej do
abstrakcji. Praktyczny Zachód zajął się człowiekiem: grzechem pierworodnym,
łaską i wolną wolą. A rozważano je z żarliwością właściwą tamtym czasom, ponieważ od nich zależało zbawienie człowieka. Przez roztrząsanie tych prawd Kościół starożytny położył fundamenty – na miarę swoich sił, często niedoskonale,
uzupełniane potem przez następne wieki; niemniej staną się one punktem wyjścia
całej późniejszej teologii Kościoła, i do nich się będzie on odwoływał. A więc
podstawowym tematem teologii, którą sformułowali, jest Bóg i człowiek widziany
w świetle nauki o Bogu (bo zawsze Bóg jest najważniejszy).
Kim byli ci, którzy tę naukę formułowali? Nazywamy ich Ojcami Kościoła,
bo oni swoją pracą jakoby rodzili Kościół. Byli to biskupi, bo podstawową funkcją
biskupa było głoszenie i bronienie prawdy. To oni, czując się często niezdolni do
rozwiązywania trudnych problemów, zbierali się razem, by wspólnie określać to,
co należy, a co nie należy do nauki Chrystusa – były to synody, potem zbierały się
synody większych jednostek, w końcu sobory powszechne, które ustalały obowiązujące normy wiary i postępowania.
Im więc, ówczesnym biskupom, przypadła rola formułowania podstaw
wiary katolickiej. Stworzyli oni model – można chyba tak powiedzieć – idealnego teologa: biskupa, duszpasterza, świętego, często nawet mistyka, a zarazem
głębokiego myśliciela, traktującego badanie prawd o Bogu jako formę swej pracy duszpasterskiej. Ich teologia rodziła się z rozmyślania i przemodlenia Pisma
Świętego oraz wprowadzenia jego zasad w życie. „Jeśli jesteś teologiem, będziesz
się prawdziwie modlił, jeśli będziesz się prawdziwie modlił, jesteś teologiem” –
to była zasada uprawiania teologii patrystycznej. Dla starożytnego Kościoła bez
tych trzech elementów: refleksji, modlitwy i ascezy nie ma teologii. Twórcy eu-
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ropejskiej teologii w ogromnej większości zostali kanonizowani. Na marginesie
dodam, że, o ile wiem, ostatnim kanonizowanym teologiem był Alfons Maria Liguori, zmarły w 1787 r. Po nim, mimo pilnych poszukiwań papieża Jana Pawła II,
nie znaleziono teologa godnego kanonizacji. Czy więc ta teologia, z którą obecnie
mamy do czynienia, nie jest dziełem li-tylko sumiennych badaczy i tylko nauką
o religii? I czy może w takim razie formować człowieka? I czy kryzys współczesnego Kościoła nie jest przypadkiem związany z kryzysem teologii, która przestała
być wymaganą przez Vaticanum II formatio theologica?
Do tego dochodzi jeszcze jeden istotny element. Nie była to teologia biurkowa ani tworzona dla punktów – do czego zmusza się dziś nie tylko teologów,
ale w ogóle pracowników naukowych – ale teologia dająca odpowiedź na ówczesne ludzkie problemy. Formułowali ją biskupi (bo oni byli głównymi teologami-głosicielami Ewangelii), odpowiadając w swoich kazaniach, katechezach, często
głoszonych w czasie liturgii, w listach, w traktatach skierowanych do poszczególnych ludzi, zawsze na podstawowe Ksiąg Świętych, które niejednokrotnie znali
na pamięć. A więc teologia rodziła się w duszpasterstwie i dla duszpasterstwa,
a z kolei duszpasterstwo kierowało się teologią, a ta odpowiadała na konkretne
ludzkie problemy, które nam mogą się wydawać li-tylko teoretycznymi i słownymi, jak te w sporach ariańskich czy chrystologicznych, ale w końcu były związane z odpowiedzią na pytanie o ludzkie zbawienie. Dopiero późniejsza teologia
zaczęła sama stawiać i odpowiadać sobie na postawione problemy. Ale ten sposób
uprawiania teologii nie ma nic wspólnego z epoką patrystyczną.
Biskupi zaś byli głęboko przekonani, że porządne duszpasterstwo, katecheza, głoszenie słowa Bożego musi się opierać na porządnej teologii, dlatego też
taki nacisk w ich nauczaniu na doktrynę. Nie ma bowiem duszpasterstwa bez
dobrych podstaw teologicznych i nie ma porządnej teologii bez odniesienia do
duszpasterstwa. Synody więc i sobory miały dwie części: doktrynalną i duszpasterską, czyli kanony, bo z nich składa się życie Kościoła.
Biskupi-teologowie wczesnochrześcijańscy wiedzieli, że przekazywać
Ewangelię należy nie tylko w sposób dla wszystkich zrozumiały, ale i piękny.
W świecie starożytnym, a szczególnie w greckim, kochającym piękne słowo, był
to element niesłychanie ważny. I tu widzimy zadziwiający postęp: piśmiennictwo (bo jeszcze nie literatura) pierwszych chrześcijan jest bardzo proste, ale już
w II w. rodzi się w Syrii poezja, w III w. mamy pierwszych wielkich pisarzy, wiek
IV i V to wspaniały rozkwit literatury chrześcijańskiej, dominującej w ówczesnej
kulturze, a na porywające kazania Grzegorza z Nazjanzu czy Jana Chryzostoma
śpieszyli wszyscy, poganie i chrześcijanie. „Wszyscy Hellenowie owych czasów,
choćby byli najwierniejszymi zwolennikami Akademii Platona, są barbarzyńskimi
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partaczami, wobec tego syryjskiego chrześcijanina, który jako stylista zasługuje
na porównanie z Demostenesem”, pisał o Janie Złotoustym wielki – i bynajmniej
nieszczególnie chrześcijański –hellenista Willamowitz. Piękno wyrażanego słowa
Bożego stanowiło magnes przyciągający do wiary, wzbudzając ją i porywając słuchaczy. Głoszenie nauki Bożej językiem bełkotliwym czy hermetycznym nie znajdowało powodzenia, o czym teologowie ówcześni dobrze wiedzieli. Biedny Grek,
biskup łacińskiej Hippony, który nie mógł swą bełkotliwą greko-łaciną dotrzeć do
swych owieczek, gdy tylko znalazł znakomitego i pobożnego retora Augustyna,
szybko oddał mu pasterstwo, a sam się wycofał. Co było dalej wiemy – w V w.
Hippona stała się centrum intelektualnym Afryki.
Ale Kościół dbał również o to, by słowo Boże było głoszone w pięknym
otoczeniu. Kościół starał się dekorować przestrzeń sakralną: od prymitywnych
obrazów katakumb, do wspaniałych mozaik, pięknej rzeźby sarkofagów, świetnej
architektury, jak kościół Bożej Mądrości w Konstantynopolu. A w tych pięknie
przystrojonych kościołach, w czasie liturgii, coraz wspanialszej na Wschodzie
i na Zachodzie, przy coraz lepiej dopracowanym śpiewie, formowała się teologia, głoszona w pięknej formie przez świętych biskupów. I tak strona zewnętrzna
i wewnętrzna harmonizowały się ze sobą. Kościół nie tylko w starożytności, ale
także w ciągu późniejszych wieków, popierał sztukę, która rozwijała się pod jego
skrzydłami. Jakże nam dziś tego mecenatu potrzeba! Byłoby ciekawe przestudiować wpływ piękna na formowanie się teologii.
Wracamy więc do postawionego pytania: Czy możemy od starożytnego
Kościoła czegoś się nauczyć? W opisanym przez mnie obrazie tylko niektórych
aspektów Kościoła starożytnego starałem się na nie odpowiedzieć.
W 1976 r. pisał do mnie mój dawny przełożony z Watykańskiej Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego, wielki humanista, kard. G.-M.Garrone:
Dziś bardziej niż kiedykolwiek Kościół odczuwa potrzebę sięgnięcia do źródeł Ojców. W ten sposób bowiem na wzór turysty górskiego pnie
się w górę i pociąga nas za sobą ku szczytom, gdzie woda potoków jest
czystsza i bardziej orzeźwiająca... Ileż bowiem naleciałości dziwacznych
i często podejrzanych mąci dziś przejrzystość Słowa Bożego pod pozorem
chęci ubogacenia go! Oddychanie na tych szczytach przynosi korzyść. Jest
to konieczne. Tam bowiem odnajdujemy prawdziwy „smak źródeł”.
Powrót do Ojców Kościoła to nie idealizowanie tego pierwotnego Kościoła, w którym ówcześni ludzie grzeszyli podobnie jak dzisiejsi (kto nie wierzy, odsyłam do katalogów grzechów u św. Pawła czy do dwóch dróg w Didache). Ale jest
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trochę tak, jak z naszą Wisłą: choć piękna i rozległa Wisła w Tczewie niesie wiele
więcej wody niż przy swoich źródłach pod Baranią Górą, to jednak tam woda jest
kryształowo czysta, podczas gdy w Tczewie trzeba ją filtrować. I takie jest zadanie
badania tych „starych szpargałów”: korzystając z wielkości i rozległości teologii
współczesnej, filtrować ją, jak radził kard. Garrone, tym czystym powietrzem początków, by znaleźć prawdziwy smak źródeł nauki Ewangelii i prawdziwy smak
liczącej 20 wieków teologii.

***
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I jeszcze kilka uwag osobistych.
Niedawno pytał mnie zaniepokojony młody ksiądz, jak pogodzić powołanie kapłańskie z pracą teologa. Odpowiedziałem tak, jak wiele razy mówił mi
kard. Wojtyła: „Twoja praca naukowa, budowanie kultury teologicznej, jest twoim
duszpasterstwem”.
Tak też sprawę postawiłem sobie na początku mojej pracy naukowej. Postępowałem tak, jak zwykł postępować proboszcz lub wikary przychodzący do
parafii: sprawdziłem, czego brak dla studium patrologii. Stwierdziłem, że nie ma
biblioteki – zabrałem się do zbierania książek i tak powstała wspominana w laudacji biblioteka; stwierdziłem, że polskiej nauce brak apokryfów – przełożyłem je
na polski; stwierdziłem, że brak literatury monastycznej i ascetycznej pierwszych
wieków – założyłem serię „Źródła monastyczne” i pod moją bliższą czy dalszą
redakcją ukazało się 65 tomów, dziś ją przejęli młodsi i bardziej kompetentni ode
mnie; zauważyłem, że brak tekstów patrystycznych dla głoszących kazania – wydałem 4 tomy tych tekstów; stwierdziłem, że poezja wczesnochrześcijańska w Polsce jest nieznana – wraz z grupą poetów przygotowaliśmy trzytomową summa
poetica wczesnego chrześcijaństwa, a korzystając z pobytu w Libanie przełożyłem Proroka i antologię dzieł poetyckich arabskiego poety maronickiego, Khalila
Gibrana. Tak było również z innymi moimi publikacjami itd.
To jest motyw religijny mojej pracy, ale jest i inny: społeczny. Wraz
z moim bratem, tu obecnym, jesteśmy już ostatnimi naocznymi świadkami etosu
ziemiańskiego. A do niego należała praca dla ojczyzny i danie czegoś z tego, co
posiadaliśmy. Mój pradziadek i dziadek bronili polskich interesów w Parlamencie
Austriackim, w tym czasie babcia organizowała kobiety ziemi sanockiej – i te
ze dworu, i te ze wsi. Ich dzieci: błogosławiony Stanisław, człowiek zamożny,
który, sam żyjąc skromnie zorganizował za swe pieniądze duszpasterstwo w ziemi lubelskiej, przyszłą Akcję Katolicką; jego siostra Maria zorganizowała pielęgniarki krakowskie, ich siostra, Zofia Starowieyska-Morstinowa wraz z ks. Piwo-
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warczykiem, na zlecenie kard Sapiehy, organizowała „Tygodnik Powszechny”;
moja chrzestna, Róża Łubieńska stworzyła „Patronat więzienny” w celu opieki
nad więźniami w Krakowie. Ze strony mojej matki, mój prapradziadek, poeta
Kazimierz Brodziński, organizował Uniwersytet Warszawski i był profesorem na
polonistyce – tym samym wydziale, na którym i ja byłem profesorem – a ponadto
pisał teksty pieśni kościelnych (np. Upadnij na kolana); mój przybrany dziadek,
Michał Komorowski, prezes Towarzystwa Wyścigowego, zbudował tor wyścigowy na Służewcu.

***
Przepraszam, że nie mogę wszystkim tu obecnym imiennie podziękować,
po prostu lista byłaby bardzo długa. Jednak chciałbym przynajmniej niektórym
wyrazić wdzięczność za obecność.
Dziękuję Wysokiemu Senatowi Papieskiego Wydziału Teologicznego
w Warszawie za to najwyższe odznaczenie, jakie może otrzymać pracownik naukowy – Doktorat honoris causa, który uważam za wyjątkowe wyróżnienie, choć
chciałbym stwierdzić, że wszystko, co zrobiłem, było tylko realizacją mojego powołania, a przy tym przynosiło tę radość, jaką daje praca naukowa. Szczególne podziękowanie należy się Ich Magnificencjom Księżom Rektorom: ks. prof. Krzysztofowi Pawlinie i ks. prof. Zbigniewowi Kubackiem SJ.
Dziękuję tu obecnemu ks. kard. Kazimierzowi Nyczowi oraz wszystkim
obecnym arcybiskupom i biskupom: moim kolegom bądź moim uczniom.
Dziękuję moim nauczycielom: ks. infułatowi Stanisławowi Kurowi
i ks. bp. Kazimierzowi Romaniukowi.
Dziękuję prof. B. Gain, profesorowi Uniwersytetu w Grenoble.
Dziękuję mojej rodzinie przybyłej tu, szczególnie zaś bratu.
Dziękuję za obecność moim kolegom: Andrzejowi – z 5 z kolei szkoły w Porąbce i Wojtkowi, Andrzejowi, Jackowi i Jankowi, kolegom z matury 1954 r. w Liceum S. Staszica w Sosnowcu (w mojej 11 i ostatniej szkole!),
a także dyrektorowi tegoż Liceum, który specjalnie przybył na tę uroczystość, oraz członkom Stowarzyszenia Wychowanków Staszica w Warszawie.
Dziękuję Seminarium Warszawskiemu, w którym zaczynam 53. rok pracy
(od 1965 r.), w którym spędziłem większą część mojego życia i wszystkim, wszystkim księżom, których uczyłem – nie wiem, ile ich nauczyłem, ale wiem, że od nich
także bardzo dużo sam się nauczyłem.
I w końcu chciałbym podziękować Instytutowi Filologii Klasycznej UW,
w którym rozpocząłem studia w roku 1954 i który mnie, dla którego nie było
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miejsca na innych uniwersytetach, powołał na profesora i w którym nadal, mimo
przejścia na emeryturę, prowadzę jeszcze wykłady zlecone.

***
Chciałbym zakończyć słowami, którymi konsulowie rzymscy przekazywali urząd swoim następcom. Liczę bowiem, że tu, na sali, znajdują się tacy, którzy
kiedyś otrzymają, po latach dobrze wykonanej pracy, taki sam doktorat. A więc:
„Feci quod potui, faciant meliora potentes”, co, parafrazując, znaczy: Uczyniłem
to, co mogłem, niech moi następcy kontynuują to lepiej....
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PRYMAS JÓZEF GLEMP
WOBEC OPOZYCJI
POLITYCZNEJ
W LATACH 1981-1982
WPROWADZENIE
Stosunek prymasa Józefa Glempa do opozycji politycznej był zdystansowany i krytyczny. Jego pogląd na działalność „Solidarności” i wywodzącego się
z niej podziemia wynikał z kilku zasadniczych czynników. Na pierwszy plan wysuwała się wola kontynuacji podejścia jego wielkiego poprzednika, kard. Wyszyńskiego, który aktywność opozycyjną oceniał również w sposób zdystansowany
i krytyczny, ze szczególnym uwzględnieniem dążenia niektórych jej działaczy do
zmiany systemu politycznego panującego w PRL (Kindzuk 2010). Zarówno Prymas Tysiąclecia jak i jego następca uważali tego typu działalność za szkodliwą
i nieliczącą się z geopolitycznymi realiami. Z tego też powodu obaj hierarchowie
niezwykle krytycznie oceniali środowisko Komitetu Obrony Robotników, które
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w ich przekonaniu dążyło do wzrostu napięcia społecznego1. Niewątpliwie kard.
Glemp wiele ze swojego podejścia do opozycji wyniósł z nauk kard. Wyszyńskiego, którego – co należy podkreślić – był wychowankiem i sekretarzem (Żaryn,
2015). Nie miał jednakże równie silnie ukształtowanego wyczucia politycznego
i elastyczności w działaniu, która cechowała jego wielkiego poprzednika. W przeciwieństwie do Prymasa Tysiąclecia, zdarzało mu się krytykować „Solidarność”
nie tylko w zamkniętym gronie osób, ale również publicznie.
Drugim istotnym czynnikiem, który zaważył na zdystansowanym podejściu kard. Glempa do opozycji, była jego wizja aktywności społecznej Kościoła,
oznaczająca zdystansowanie się od kwestii politycznych. Tego typu podejście
uwidoczniło się szczególnie po wprowadzeniu stanu wojennego. W 1982 r. prymas uważał, że istnienie „Solidarności” wcale nie jest niezbędne do zawarcia porozumienia społecznego, oraz że głównym zadaniem Kościoła jest zadbanie, by
nie doszło do rozlewu krwi i wybuchu, na większą skalę, niepokojów społecznych, które mogłyby spowodować interwencje sowiecką. To właśnie tego typu podejście zaważyło na wstrzemięźliwej reakcji Kościoła na zdelegalizowanie przez
władze „Solidarności”, krytyczny stosunek do manifestacji przez nią organizowanych i wreszcie do charakteru jej działalność w latach 1982–1989.
Trzecim ważnym czynnikiem wpływającym na stosunek prymasa do opozycji było krytyczne nastawienie do wielu jej liderów, szczególnie kojarzonych
z radykalnym skrzydłem ruchu lub tych, których za takich uważał. Nie oznacza
to jednakże, że wypowiadał się i oceniał pozytywnie aktywność umiarkowanej
części „Solidarności” na czele z Lechem Wałęsą (w przeciwieństwie do kard. Wyszyńskiego), wręcz przeciwnie. Uważał bowiem, że Wałęsa nie nadawał się na
przywódcę związku, nie potrafił zapanować nad radykalizmem jej działaczy oraz
nie był w stanie w prawidłowy sposób zorganizować funkcjonowania związku.
Wspomnieć w tym miejscu należy, że krytyczny stosunek prymasa do
działalności opozycyjnej wpływał również bezpośrednio na jego podejście do duchownych zaangażowanych w aktywność podziemną czy służących wsparciem
działaczom opozycji wykraczającym poza opiekę duszpasterską i pomoc charytatywną. Kardynał Glemp uważał, że księża w żadnym razie nie powinni angażować się w działalność o charakterze politycznym. Na pewne (nieraz istotne)

30

1 .Na ten temat powstało już wiele wartościowych analiz, niemniej ciągle brakuję syntetycznej monografii poświęconej stosunkowi Kościoła do „Solidarności” nie tylko w okresie jej legalnego istnienia, ale również w kolejnych latach
ostatniej dekady PRL. Zob. szerzej: Dudek, Gryz, 2006, s. 361–372; Żaryn, 2003, s. 419–471; 2013, s. 244–251; Raina,
2005; Zieliński, Bober, 2009, s. 208–212; Polak, 2012, s. 404–425; Łatka, 2012, s. 57–64; 2014, s. 345–355. Wartościowe
analizy na temat wspomnianej problematyki znalazły się również w jednym z numerów Studiów Prymasowskich,
zob. Wysocki, 2010, s. 21–36; Lasota, 2010, s. 37–44; Gałka, 2010, s. 143–158.
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korektury stosunku prymasa do opozycji wpływało podejście Jana Pawła II, który
wielokrotnie wspierał „Solidarność” i uważał, że jest ona integralnym elementem
rzeczywistości politycznej w Polsce.

OD ZJAZDU „SOLIDARNOŚCI” DO 13 XII 1981
W początkowym okresie pełnienia funkcji prymasa Polski kard. Glemp
deklarował w otwarty sposób wolę kontynuacji podejścia do kwestii politycznych swojego wielkiego poprzednika (Dudek, Gryz, 2006, s. 370–371). Podobnie
jak on uważał, że należy nadać „Solidarności” chrześcijańskie oblicze i stale
wskazywać, by działacze tego ruchu kierowali się katolicką nauką społeczną.
Wskazywał w czasie Zjazdu „Solidarności”, że związek powinien służyć ludziom oraz podkreślił:
Podejmujecie się dziś, Najmilsi, historycznego dzieła. Ma ono
kształtować sytuacje ludzi pracy, a także przyszłość naszej Ojczyzny.
Rozpoczynane wezwaniem Imienia Bożego w tej katedrze, z którą łączy
się wspomnienie historycznego „pokoju oliwskiego”. Całe społeczeństwo
oczekuje, że i wasz zjazd będzie negocjowaniem tego pokoju, który rozpoczął się w ubiegłym roku w Stoczni Gdańskiej, a który jest potrzebny
i krajowi, i Europie (Glemp, 1986, s. 11–14; Żaryn, 2004, s. 133)2.
Z czasem jednak stosunek prymasa do „Solidarności” stał się bardziej
krytyczny. Wynikało to z jego generalnego podejścia, że Kościół nie powinien
zajmować się kwestiami politycznymi, oraz obaw związanych z narastającym radykalizmem wielu działaczy związkowych. Kardynał Glemp wyraził to jasno na
wrześniowym posiedzeniu Konferencji Plenarnej Episkopatu z 1981 r.:
Kościół nie zajmuje się polityką. Jego misja jest nadprzyrodzona
i ma służyć duchowemu dobru każdego człowieka. Jednakże Kościół nie
może być obojętny na to wszystko, co nazywa się polityka i co wpływa na
kształtowanie się postaw naszych wiernych. Stąd potrzeba dialogu, który
ma być inspiracją chrześcijańską i ewangeliczną dla zagubionego świa-

2 .Wskazać należy, że wystąpienie prymasa Glempa w czasie zjazdu „Solidarności” było przedmiotem zdecydowanej
krytyki kard. Macharskiego, który wskazywał na niewyrobienie polityczne metropolity warszawskiego i gnieźnieńskiego. Relacja z posiedzenia Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Episkopatu 27 sierpnia 1981 zob. Tajne
dokumenty państwo-Kościół 1980–1989, 1993, s. 97.
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ta. Świat bowiem pragnie od Kościoła spokojnego spojrzenia i moralnych
wskazań (AAW, SPP 1a, s. 6)3.
Prymas dodawał również, że na ,,Solidarność” należy wpływać przy pomocy katolików świeckich, szczególnie tych zrzeszonych w Klubach Inteligencji Katolickiej, którzy równocześnie są członkami związku. W założeniu to przez
nich ,,można by inspirować cały ruch, w kierunku katolickiej nauki społecznej”
(tamże, s. 7).
Prymas Glemp był jednak, jak się okazało, bezradny wobec co raz dalej
idących postulatów politycznych formułowanych przez działaczy związku. Jak
trafnie zauważył Jan Żaryn:
Kościołowi nie udało się wpłynąć w zasadniczy sposób na elity
„Solidarności”, z przyczyn niezależnych od woli samych związkowców
czy układu sił w NSSZ „Solidarność”. Od jesieni 1981 r. Wałęsa i jego
najbliżsi współpracownicy tracili kontakt z masami, o czym świadczyły mnożące się strajki w terenie oraz przebieg posiedzeń KK z listopada
1981 r., nie przekonano też działaczy niższego szczebla do stopniowania
swych słusznych żądań (Żaryn 2003, s. 457).
Wszelkie inicjatywy związane z zawarciem porozumienia społecznego
podejmowane przez Kościół jesienią 1981 r. (na czele ze słynnym „Spotkaniem
Trzech”) nie miały jednakże szans powodzenia, gdyż władze były już zdecydowane na rozwiązanie siłowe i żadne kompromisowe sposoby rozwiązania sytuacji
politycznej nie interesowały dygnitarzy partyjnych. Mimo tego prymas Glemp konsekwentnie prowadził działania mające za zadanie doprowadzić do wytonowania
napięć społecznych. Z tego też wynikało jego poparcie dla koncepcji Rady Porozumienia Narodowego, która miała jednakże od samego początku fasadowy charakter. Prymas przedstawił swoją opinię na temat przebiegu „Spotkania Trzech”
w czasie Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 21–22 listopada 1981 r.:
Pierwszym krokiem w tym względzie było „Spotkanie Trzech”. To
spotkanie Prymasa Polski z gen. Jaruzelskim i Wałęsą było wydarzeniem
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3 .Tego typu stanowisko abp Glemp konsekwentnie zajmował również w kolejnych miesiącach. Przykładowo w dokumencie przygotowanym na 189. KPE stwierdzał: „[…] zasada apolityczności Kościoła. Hierarchia i kler nie może
być bezpośrednio zaangażowana w politykę. – Czy Kościół jest ,»stroną«? Kościół jest siłą moralną, i jako taka siła
uczestniczy w problemach społecznych. – Katoliccy świeccy mają nieść życie Boże w świat, a więc i w wir polityki”
(AAW, SPP 2).
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przede wszystkim ważnym dla kraju, ale spotkało się z przychylną oceną
w świecie. Świat chce widzieć Polaków jednoczących się i wydobywających się z kryzysu. Ale to spotkanie nie przyszło tak bardzo łatwo. Trzeba
jasno powiedzieć, że to nie było spotkanie trójstronne. Kościół ani w tym
spotkaniu nie był «stroną», ani nią nie będzie na przyszłość, a zwłaszcza
stroną w trójkącie. Kościół jest siłą moralną. Kościół nie może być partnerem ani politycznym, ani gospodarczym. Obecność Prymasa Polski w tym
spotkaniu nie była obecnością partnera, ale obecnością tego, który ma
inspirować wysiłki na rzecz porozumienia, czy też dawać osąd etyczny co
do propozycji spierających się stron. Kościół nie ma programu politycznego. Kościół ma program ewangelii, pokoju, porozumienia i ocen moralnych do danych sytuacji. I z tym programem idzie w miarę możliwości
do wszystkich, aby rozmawiać, aby doszukiwać się dobra, aby wzniecać
nadzieję (AAW, SPP 3, s. 4–5).
Powyższa wypowiedź wskazywała, że prymas próbował zaklinać rzeczywistość i liczył, iż Kościół nie będzie musiał zajmować stanowiska politycznego,
tylko moralne. Wyraził to jeszcze dobitniej w końcowej części swojej wypowiedzi
na posiedzeniu Konferencji Plenarnej:
Stawiamy zasadę apolityczności hierarchii. Biskupi więc i kapłani nie mogą się angażować bezpośrednio w politykę. Prymas rozmawia
z Władzami [sic!] z racji urzędu. Natomiast katoliccy świeccy, którzy
uczestniczą w życiu Kościoła, mają prawo i obowiązek włączać się w życie społeczne i polityczne, aby tam nieść obecność Kościoła i Bożej Myśli
(tamże, s. 7).
Kościołowi nie udało się również wpłynąć na kierownictwo ,,Solidarności”. Spotkanie prymasa z przywódcami związku 7 grudnia stało pod znakiem
czytelnych ostrzeżeń skierowanych pod ich adresem:
1. Uprawiając taką politykę, Panowie, przekroczyliście mandat dany Wam
przez świat pracy. Jeżeli chcecie prowadzić czystą grę polityczną –
utwórzcie komitet przy Zarządzie »Solidarności«, a nie wciągajcie do
gry całego Związku.
2. Nie liczycie się z psychologią Narodu.
3. Nie uwzględniacie (chyba świadomie) analizy sytuacji międzynarodowej i gospodarczej (AAW, SPP 4a, s. 5).
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Prymas dostrzegł więc coraz dalej idącą radykalizację nastrojów wśród liderów ,,Solidarności” i starał się ich zdecydowanie napomnieć za pomocą zdecydowanych argumentów. Było to tym istotniejsze, że kard. Glemp miał świadomość,
iż władze przygotowują się do siłowego rozwiązania, ,,nieuniknionej interwencji”,
ale do końca miał nadzieję, że uda się jej uniknąć (Micewski, 1987, s. 57–58).
Kluczowy do zrozumienia stosunku prymasa do opozycji był dokument,
osobiście przez niego przygotowany w grudniu 1981 r. zaraz po wprowadzeniu
stanu wojennego. Nosił on tytuł: Próba oceny sytuacji Kościoła w Polsce na tle
wydarzeń społeczno-politycznych 1980–1981. Znajduje się w nim opis najważniejszych przyczyn wybuchu rewolucji Sierpnia 80’ i oceny ,,Solidarności” jako
zjawiska społeczno-politycznego (AAW, SPP 4a, s. 1)4. Prymas wskazywał, że powstanie wspomnianego ruchu stało się możliwe dzięki wielu istotnym czynnikom:
Klimat był niezwykle podatny: zwycięstwo w sporze z władzami
za stołem stoczni, zaplecze męczenników sprzed 10 lat, euforia zjednoczenia, popularny wódz, skuteczne rozliczenie się z przestępstwami gospodarczymi […], szybka organizacja samorządnych związków, aprobata ze
strony hierarchii kościelnej i sympatia ze strony duchowieństwa, a nawet
współpraca, poświęcanie sztandarów, miliony zapisanych szybko członków, poczucie siły (tamże, s. 1–2).
Prymas wskazywał jednak , że ,,Solidarność” miała również istotne braki.
Kardynał Glemp zauważył, że ,,wódz okazał się wielki, na miarę wielkiego zakładu w akcie buntu, ale nie na miarę strategii kierowania ogromnym związkiem”
(tamże, s. 2)5. Zwracał również uwagę na czynniki obiektywne, takie jak: brak
doświadczenia i umiejętności działania w sferze publicznej, brak wzorców działania dla takiej organizacji, zbyt wielki pośpiech w stawianiu postulatów politycznych, czy też zemsta ujawnionych przestępców gospodarczych. Znaczącym czynnikiem, który w przekonaniu prymasa przyczynił się do upadku ,,Solidarności”,
był ,,brak jednolitej ideologii. Początkowe deklaracje o inspiracji chrześcijańskiej
ustąpiły szybko deklaracjom obojętności religijnej, lub wręcz niechęci do religii”
4 .Co ciekawe prymas na pierwszym miejscu stawiał romantyczne ukochanie wolności przez Polaków, a na dalszych
miejscach system polityczny importowany z Rosji, walkę z Kościołem, cynizm elit partyjnych, a dopiero na piątym
miejscu wskazywał tragiczną sytuacją gospodarczą,
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5 .Krytyka abp. Glempa pokrywała się z wcześniejszym sceptycyzmem prymasa Wyszyńskiego i kard. Macharskiego
wobec Lecha Wałęsy, który w ich przekonaniu nie potrafił zorganizować ,,Solidarności” w sprawny sposób. Zob.
AAG, Stefan Wyszyński, Pro Memoria 1980–1981, zapis z 9 II 1981; Łatka, 2016, s. 140–143.
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(AAW, SPP 4a, s. 2). Niewątpliwie prymas Glemp, podobnie jak kard. Wyszyński,
uważał, że za ten zwrot odpowiadało środowisko KOR-u. Wspomniane wyżej braki w ,,Solidarności” miały w przekonaniu kard. Glempa określone konsekwencje.
Wśród nich wymieniał sięgnięcie po doradców spoza ruchu, przyjęcie ,,narzucających się i doświadczonych już polityków, zwłaszcza z ugrupowania KOR”
(tamże, s. 2), zbyt daleko idące przekonanie o sile ,,Solidarności” i nieuniknionym
zwycięstwie, a także pewność co do ,,nieaktualności interwencji sowieckiej”. Jednocześnie prymas zauważał, że powstały ruch społeczny stał się reprezentantem
interesu robotników, w miejsce partii, która pełniła tę rolę jedynie w sposób formalny. Stanowiło to tak istotny wyłom w systemie politycznym, że PZPR nie mogła pozostać obojętna wobec ,,Solidarności” i od samego początku rozpoczęła jej
zwalczanie. Prymas Glemp odnosił się również do spojrzenia swojego poprzednika, kard. Wyszyńskiego, który uważał, że jeśli wspomniany ruch społeczny przetrwałbym 3–4 lata, miałby szanse stać się trwałym elementem rzeczywistości PRL
(Zieliński, 2016, s. 34): ,,Gdyby »Solidarność« potrafiła się zatrzymać w pewnym
momencie swoich osiągnięć – sprawa mogłaby się rozwiązać etapami. Jednakże
załatwienie spraw etapami, tzn. z uwzględnieniem przerw, okresów spokoju, nie
chciała ani »Solidarność«, ani skrajne grupy partyjne” (AAW, SPP 4a, s. 4; AAW,
SPP 5, s. 3). Kardynał Glemp wskazywał więc dość jasno, że ,,Solidarności” zabrakło realizmu politycznego i umiejętności stopniowego realizowania własnych
zamierzeń. Wynikało to po części z faktu, że, w jego przekonaniu, kierownictwo w związku uzyskali działacze związani z KOR-em, których prymas określał
mianem ,,komunistów antyradzieckich”. Podkreślał również, że to właśnie wspomniane środowisko przekonało szersze kręgi działaczy solidarnościowych, iż
optymalną taktyką było ,,ciągle atakować” za pomocą strajków, gdyż rząd i partia
są słabe, zaś Związek Sowiecki nie podejmie interwencji. Zwracał również uwagę,
że wraz z biegiem czasu ,,bojowe” nastroje zyskiwały na sile i nie pomagała pod
tym względem postawa Kościoła, który zachęcał do umiarkowania i ostrożności
w stawianiu żądań.
Prymas zauważał również, że ,,Solidarność” nie miała oblicza chrześcijańskiego, mimo że zdecydowaną większość jej działaczy stanowili katolicy: ,,Charakterystyczne i to, że pod względem wyznania 10-milionowa rzesza solidarnościowców – to katolicy w 90%. Jednakże w prezydiach i zarządach »Solidarności«,
także w redakcjach, katolicy stanowili mniejszość”, oraz, jak dodawał: ,,Kościół
sympatyzował z ruchem »Solidarności« w nurcie religijno-narodowym ruchu: nabożeństwa, poświęcenia sztandarów itd. Kościół był w »Solidarności« masowej,
ale nie w kierownictwie” (AAW, SPP 4a, s. 4–6).
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W OKRESIE STANU WOJENNEGO
Wprowadzenie stanu wojennego stanowiło zaskoczenie dla polskiego Kościoła i spotkało się z jego dość wyraźnym sprzeciwem (Dudek, Gryz, 2006, s. 374;
Gryz 2003, s. 235–259; Żaryn, 2004, s. 137). Główną troską prymasa w tym czasie było zapobiegnięcie rozlewowi krwi i wybuchu niekontrolowanych niepokojów społecznych (Żaryn, 2003, s. 475–477). Kardynał Glemp wyraził to dobitnie
w czasie swojej pierwszej homilii wygłoszonej 13 grudnia na Jasnej Górze:
W ratowaniu życia i zapobieganiu rozlewowi krwi Kościół będzie bezwzględny. To nic, że ktoś może oskarżyć Kościół o tchórzostwo,
o kunktatorstwo, o rozładowywanie radykalnych nastrojów. Kościół broni
każdego życia ludzkiego, a więc w stanie wojennym będzie wołał, gdzie
tylko może o spokój, o zaniechanie gwałtów, o zażegnanie bratobójczych
walk. Nie ma większej wartości niż życie ludzkie (Raina, 1982, s. 52).
Tak tłumaczył to sam zainteresowany w wywiadzie udzielonym po latach
Milenie Kindzuk:
Tak, wiedziałem, że każde słowo ze strony Kościoła mogło być
iskrą zapalną. Napięcie było dosyć duże, nie było wiadomo, co może
z tego wyniknąć. I tego się bałem. Pamiętam, że podobne obawy mieli
biskup Miziołek i arcybiskup Dąbrowski. Zwłaszcza, gdy zbliżało się Boże
Narodzenie, a sytuacja się zaostrzała. Nie znaliśmy dnia ani godziny. Nie
wiedzieliśmy, do czego są skłoni są posunąć komuniści. Ani czy ostatecznie nie nastąpi inwazja radziecka, której tak naprawdę wciąż bały się władze (Kindziuk, 2010, s. 222).
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Z tego typu poglądu wynikało podejście prymasa do zasadniczych kwestii
społeczno--politycznych, w tym stosunku do opozycji. Wiele krytycznych słów
na temat działalności „Solidarności” w okresie 1980–1981 padło już na posiedzeniu Rady Głównej 15 grudnia 1981 r. Prymas wskazywał wtedy, że: ,,Kościół
nie zawsze musi mówić to, co jest oczekiwane. Trzeba mówić prawdę, ale nie
to, na co czekają […]. Bronimy »Solidarności« w tej części, która jest słuszna,
tj. w aspekcie zawodowym i narodowo-społecznym a nie politycznym” (AAW, SPP
6a, s. 7). Stanowiło to dość czytelną zapowiedź dystansowania się Kościoła wobec
,,Solidarności”, tym bardziej że przewodniczący Episkopatu nie był zwolennikiem
działalności podziemnej, w obawie, iż może się ona przyczynić do wzrostu napięcia społecznego (Kindziuk, 2010, s. 180–227; Żaryn, 2015, s. 429–432).
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Z czasem bardzo krytyczne spojrzenie prymasa na rolę i działalność opozycji jeszcze się pogłębiło i umocniło. Było to szczególnie widoczne już w czasie
lutowego posiedzenia RG gdy nastąpiło wyraźne zdystansowanie się kard. Glempa od ,,Solidarności” nie tylko jako siły politycznej, ale również, jako ruchu społecznego6. Jak wynika z protokołu obrad, prymas
oświadczył, że w rozmowie z Ojcem św. mówił o różnej optyce
na „Solidarność”. Zachód patrzy na „Solidarność” w ramach idealizacji.
Mówi się, że „Solidarność” była gotowa do beatyfikacji, a nawet, jak ktoś
złośliwie zauważył – nie wiadomo, czy „Solidarność” miała grzech pierworodny. W oczach Zachodu „Solidarność” widzi się w kategoriach symbolu, jakim jest Wałęsa, a mnie – powiedział prymas – „Solidarność” kojarzy się z Rulewskim, Kuroniem, Modzelewskim. Stąd ta różnica optyki
(AAW, SPP 6b, s. 5)7.
Pośrednim potwierdzeniem stanowiska kard. Glempa były Tezy Prymasowskiej Rady Społecznej, które winą za taki a nie inny rozwój sytuacji społeczno-politycznej po równo obciążały władze jak i „Solidarność”. Prymas Glemp uważał, że ich opracowanie stanowi istotny krok, na bazie którego można budować
porozumienie społeczne. Pisał o tym w jednoznaczny sposób w swoim liście do
pozostałych polskich biskupów:

6 .Równocześnie biskupi publicznie wzywali do dialogu, porozumienia i ugody społecznej, która w przekonaniu
Episkopatu powinna zawierać gwarancje dla aspiracji i dążeń społeczeństwa: ,,Nie może tu również zabraknąć przedstawicieli zawieszonych czasowo związków zawodowych, a wśród nich mającego szeroką aprobatę społeczną NSSZ
Solidarność” (Żaryn, 2006, s. 261).
7 .Prymas ponadto zwrócił uwagę Ojcu Świętego na istnienie komunizmu antyradzieckiego w Polsce, którego
przedstawiciele chcieliby wywołać wzrost napięcia społecznego, ,,co na Zachodzie nie dochodzi do świadomości, na
podziemie, które grozi Polsce, na rozhuśtanie młodzieży, na tanie, płytkie hasła, które sią puszcza w obieg. To Ojciec
św. przyjął, jako pewne novum” (AAW, SPP 6b, s. 5–6). Prymas podkreślał również, że ,,nie można także pominąć faktu, że Solidarność doznawała inspiracji politycznych ze strony komunistów antyradzieckich. Było dużo żywiołowości,
tempo osiągnieć było zbyt szybkie, żeby nadążała za nimi dojrzałość psychiczna”, Spojrzenie prymasa na działalność
podziemia podzielał z kolei kard. Casaroli stwierdzając jednoznacznie: ,,Polsce potrzebny jest spokój, niebezpieczne
jest podziemie. Generał Jaruzelski- z którym kardynał rozmawiał w Polsce- jest chyba jedyny w obecnej ekipie, który
ma odczucia narodowe” (AAW, SPP 5, s. 3). Analogiczne stanowisko prymas zajął w czasie watykańskiego spotkania
z Janem Pawłem II pod koniec kwietnia 1982 r.: ,,Podjąłem uwagi na temat Związku, aby uniknąć idealizacji ,,Solidarności”. Słabością związku, jest jego nadmiernie szybki rozwój, stąd tez zagarnianie różnych elementów, wśród nich
wyraźnie wrogich Kościołowi. Nie były to najlepsze struktury, skoro wyłoniły na naczelne stanowiska ludzi o wątpliwym morale. Słabością Związku jest, że nie ma wodza i nie ma bazy ideologicznej, doktrynalnego kodeksu, który by
określał jednoznacznie związek” (AAW, SPP 4b, s. 1).
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Opracowanie to zasługuje na bardzo uważne przemyślenie, tym
bardziej że swoim tenorem odbiega od propozycji odnowy bądź reformy, opracowanych przez osoby lub instytucje z innych ośrodków. Jest to
dokument nie tylko inspirowany nauką Kościoła katolickiego, ale także
oddający zapatrywanie bardzo szerokich kręgów społecznych, które są
związane z Kościołem. Dlatego też studium tego dokumentu serdecznie
polecam Księdzu Biskupowi i proszę o zapoznanie z nim Biskupiej Rady
Społecznej lub innych kręgów szczerze zainteresowanych dobrem naszej
Ojczyzny (AAW, SPP 4c, s. 1).
Ze względu na daleko idącą polaryzację społeczeństwa wspomniana inicjatywa okazała się jednak całkowicie nieskuteczna i nieprzekonująca zarówno
dla władz jak i dla podziemia (Dudek, Gryz, 2006, s. 383–384, Paczkowski, 2007,
s. 216). Był to jednak kolejny wyraźny sygnał, że prymas nie postrzega ,,Solidarności” jako niezbędnego elementu koniecznego do zawarcia ugody społecznej. Ostatecznie, jakiekolwiek złudzenia, co do możliwości jej reaktywacji kard. Glemp
miał stracić po spotkaniu z W. Jaruzelskim, które odbyło się 25 kwietnia (Micewski, 1987, s. 116–117; Paczkowski 2007, s. 215). W Komunikacie z Konferencji
Planarnej Episkopatu obradującej w dniach 3–4 maja w dalszym ciągu znajduję
się wezwanie do ugody społecznej, ale nazwa ,,Solidarność” już się w nim nie
pojawiła (Żaryn, 2006, s. 263–265).
Mimo krytycznego podejścia do niektórych deklaracji władz, prymas zdecydowanie wskazywał, że mimo wszystko dialog ze stroną partyjną jest możliwy
i potrzebny. Uważał, że:
Ekstrema „Solidarności” chce w dalszym ciągu Kościół zinstrumentalizować w swojej służbie: doprowadzić do biedy, nie wierzyć nikomu, dać parasol nad kulturą. Ekstrema rządowa nasila walkę ideologiczną, głosząc, że Kościół ciągle jest uprzywilejowany: za Gierka zyskiwał, za
„Solidarności” zyskiwał, za stanu wojennego też zyskuje, bo nic złego na
Kościół nie wolno powiedzieć. Grupy ateistyczne zbierają siły. A więc: Kościół musi trzymać się postępowania etycznego. To powinno skupić przy
nim siły umiarkowane (AAW, SPP 6c, s. 4; Żaryn, 2003, s. 530).
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Tego typu stwierdzenia pokazują, że prymas winą za taki, a nie inny obrót sytuacji politycznej po równo obciążał radykalną część opozycji, jak i władze
(ale tylko jej ,,ekstremalne” skrzydło). Wydaje się, że kard. Glemp chciał wierzyć
w dobre intencje Wojciecha Jaruzelskiego, o czym świadczy przebieg jego kolej-
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nych spotkań z I sekretarzem PZPR (AAW, SPP 1b, s. 4–6). Innym powodem krytycznego spojrzenia przywódcy polskiego Kościoła na podziemną ,,Solidarność”
były regularnie organizowane manifestacje, które w przekonaniu prymasa niepotrzebnie podgrzewały napięcie społeczne (Łatka, 2016b, s. 314–318). Przyczyniały
się do tego również systematyczne naciski na przedstawicieli Kościoła w Komisji
Wspólnej, gdzie oskarżano Episkopat, że manifestacje wychodziły z kościołów,
a ,,ekstrema działa pod osłoną Kościoła” (Michalski, 2013, s. 105–144, Łatka, 2013,
s. 43–62).
Prymas nabierał coraz wyraźniejszego przekonania, że ,,Solidarność” nie
jest niezbędnym elementem do zawarcia porozumienia społecznego. Wyraził to
dobitnie w czasie obrad Konferencji Plenarnej z 8 czerwca 1982 r., mówiąc, że
,,Solidarność” ,,jest żywa jako idea, ale rozbita jako organizacja. W podziemiu
działają różne już odłamy. Jeden Wałęsa zachował autorytet” (AAW, SPP 1b, s. 4) 8.
Kardynał Glemp potwierdził tego typu stanowisko w czasie tradycyjnej sierpniowej homilii na Jasnej Górze. W czasie wystąpienia 26 sierpnia, wzywając władze
do zwolnienia internowanych i Lecha Wałęsy oraz o wprowadzenie amnestii dla
więźniów politycznych, nie wspomniał nawet słowem o przywróceniu możliwości działania dla ,,Solidarności” (Paczkowski, 2007, s. 217).
Prymasowi zdarzały się w pierwszym roku trwania stanu wojennego również nieprzemyślane publiczne wypowiedzi. W jednej z nich poparł działalność
Obywatelskich Komitetów Odrodzenia Narodowego, fasadowej organizacji stworzonej przez władze. Wojciech Jaruzelski skomentował to w następujący sposób:
,,Myśmy mogli przecież tego Glempa utopić, bo […] faktycznie on się wypowiedział pozytywnie o OKON-ach” (Dudek, Gryz, 2006, s. 385–386)9. Tego typu postawa prymasa była krytykowana zarówno przez biskupów, jak i księży. Najbardziej znanym przykładem zwrócenia uwagi prymasowi była wypowiedź jednego
z księży uczestniczących grudniu 1982 r. w spotkaniu kard. Glempa z duchowieństwem archidiecezji warszawskiej, który pytał:

8 .Jak trafnie zauważył Andrzej Paczkowski (2007, s. 231), ,,Kościół przyjął do wiadomości stan rzeczy narzucony
13 grudnia, w którym z »trójkąta« – partia, Kościół, »Solidarność« – znikł ostatni człon”.
9 .Tego typu nieprzemyślane wypowiedzi oraz generalny stosunek prymasa Glempa do ,,Solidarności” stały się
przyczyną krytyki wielu środowisk podziemnych (Waszkiewicz, 2012, s. 516–550). Warto również podkreślić, że
jednym z celów polityki władz było podtrzymywanie pozytywnego wizerunku abp. Glempa, jako przywódcy Kościoła
(Żaryn, 2003, s. 539. Jak wspominał w czasie posiedzenia Biura Politycznego K. Barcikowski: ,,Mogę poinformować
towarzyszy, że oni mają świetnie zorganizowane rozpoznanie i na ogół wystąpienia nasze są przez nich znane. Nawet
wtedy, kiedy mają miejsce na spotkaniach KC, i to czasem wraca na komisję później pod hasłem. A jeżeli byśmy dzisiaj zaczęli chwalić np. Glempa, to jest równe jego spaleniu w Kościele, oni się wtedy szybko zjednoczą i Glempowi od
razu coś takiego, żeby wyjść z tej naszej kokieterii. On udowodni, że nie jest takim jakim go widzimy. Stąd też ta moja
uwaga, ja po prostu czynię ją dlatego, że mam z tym później do czynienia” (Kopka, Majchrzak, 2001, s. 231).
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W maju Ks. Prymas powiedział, że „kamienie nie są argumentami”, a ludzie szukali przeciwwagi, że argumentem nie są pałki również.
Wypowiedzi Prymasa manipuluje się. Po co ks. Prymas daje wywiady?
[oklaski] Wywiady i tak będą wykorzystywane. Wygląda to tak, jakby
Kościół umówił się z Jaruzelskim i jedną linię z nim prowadził. To nie
myśmy (księża) ponieśli klęskę, ale nie potrafiliśmy podtrzymać ludzi,
którzy klęskę ponieśli. Oceny moralne do których jesteśmy powołani, są
niejednoznaczne i zakamuflowane. Ludzie mają za złe Prymasowi kilka
wypowiedzi. Ludzie nie szukają winnych, ale szukają oparcia (AAW, SPP
4d, s. 2) 10.
Takie a nie inne podejście prymasa poskutkowało bardzo wstrzemięźliwą
reakcja Kościoła na delegalizację „Solidarności” (Dudek, Gryz, 2006, s. 386–387).
Prymas był również krytykowany za wybór daty swojego spotkania z Jaruzelskim, które odbyło się w przededniu zaplanowanych przez podziemie manifestacji protestujących przeciwko ustawie o związkach zawodowych. Kardynał Glemp
nie przejmował się jednak tego typu krytyką, tym bardziej że w czasie spotkania
z I sekretarzem KC PZPR uzyskał zgodę władz na przyjazd Jana Pawła II do
ojczyzny w 1983 r. Mówił o tym w czasie posiedzenia Episkopatu 1–2 grudnia
1982 r.: „Krytykowano wybór daty mojego spotkania z Generałem, że przed zapowiedzianymi demonstracjami, że osłabiło ostrze… Jeśli dzięki niemu udało się
uniknąć zdarzeń gwałtownych i dalszych krzywd, jeśli udało się uniknąć gorszego, to dziękuję Bogu” (AAW, SPP 1c, s. 2).
Trafnie stosunek Episkopatu do niezależnego związku zawodowego po
jego oficjalnej delegalizacji podsumował Jan Żaryn: ,,Dla Kościoła główna batalia
o utrzymanie w społeczeństwie idei solidarności toczyła się na innych frontach,
w pierwszym rzędzie za bezpiecznymi murami świątyń oraz na terenie Komisji
Wspólnej, a nie na ulicy” (Żaryn, 2003, s. 532). Prymas Glemp był przeciwny wykorzystywaniu świątyń do manifestacji politycznych, co jednoznacznie wyraził
w czasie posiedzenia Rady Głównej w styczniu 1983 r.: ,, […] musimy społeczeństwo wspierać, ale nie dopuścić do nadużywania świątyń. Jesteśmy bowiem stróżami sakralności kościołów” (AAW, SPP 7, s. 2).
Wspomnieć w tym miejscu należy, że jednym z głównych czynników
wpływających na zgodę Episkopatu na przesuniecie pielgrzymki papieskiej na
1983 r. (pierwotnie papież miał przybyć rok wcześniej) była obawa związana z aktywnością opozycji. ,,Przesunięcie terminu będzie korzystne dla przygotowania
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10 .Relacje ze wspomnianego spotkania opublikowano w prasie podziemnej: Tygodnik Mazowsze z 16 XII 1982.
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duszpasterskiego. Ekstrema »Solidarności« może pod koniec sierpnia wywołać
zamieszki” – podkreślał w czerwcu 1982 r. kard. Glemp (tamże, s. 6)11. Ponadto,
prymas uważał, że Episkopat powinien zadbać o wyciszenie opozycyjnego zaangażowania duchowieństwa w okresie bezpośrednio poprzedzającym wizytę Ojca
Świętego i w czasie samej pielgrzymki. Wynikało to wprost z misji Kościoła zdefiniowanej przez prymasa Glempa pod koniec 1982 r.
Jednakże popularność przez schlebianie ludowi nie może być
zadaniem Kościoła, podobnie jak odwoływanie się do kryterium „głosu
ludu” – wiemy jak ten głos jest manipulowany. Pustka po autentycznym
ożywieniu się świata pracy w „Solidarności” musi być zapełniona naszym
działaniem. […] Najważniejszym obecnie zadaniem jest wizyta Ojca Świętego (AAW, SPP 1c, s. 3).
Działania podjęte przez Episkopat odniosły skutek, gdyż już 13 maja
– w czasie spotkania Komisji Mieszanej zajmującej się przygotowaniem wizyty
– M. Milewski skonstatował, że ,,z zadowoleniem odnotowuję fakt, że Kierownictwo Kościoła, Episkopat zminimalizowały jątrzące wystąpienia i wykorzystywanie świątyń do celów niekultowych” (Łatka, 2015, s. 235–236).

***
Stosunek kard. Glempa do opozycji i podziemia politycznego był krytyczny o wiele bardziej niż jego poprzednika, kard. Wyszyńskiego. Prymas był
przekonany, że działacze „Solidarności” idą zbyt daleko w podważaniu systemu
politycznego panującego w Polsce „ludowej”, nie licząc się z realiami geopolitycznymi i zagrożeniem, jakie może przynieść wybuch powszechnego niezadowolenia
społecznego. Szczególnie wyraźnie prymas zwracał na to uwagę w czasie stanu
wojennego, gdy zasadniczo kierował się przekonaniem, że głównym zadaniem
Kościoła jest zapobiegnięcie rozlewowi krwi.
11 .Swoimi wątpliwościami odnośnie do przyjazdu Jana Pawła II w 1982 r. prymas podzielił się również z Konferencją Plenarną Episkopatu. Na posiedzeniu, które odbyło się dzień po RG, podkreślił, że ,,z punktu widzenia kościelnego
– nie mamy ukształtowanych struktur organizacyjnych, a czasu mamy mało. Nie przeprowadziliśmy przygotowania
duszpasterskiego na przyjęcie Papieża, nie mamy programu wizyty; ze strony społeczeństwa odzywają się głosy
zastrzeżeń; pytanie, czy są reprezentatywne dla szerokich rzesz? Chyba nie; struktur politycznych Kościół nigdy nie
zmieniał, musimy brać nasze położenie w Bloku” (AAW, SPP 1d, s. 4). Istotnym czynnikiem, które władze kościelne
brały pod uwagę, było stanowisko liderów opozycji, którzy w znacznej części sprzeciwiali się przyjazdowi Jana
Pawła II do ojczyzny, obawiając się, że jego wizyta przyczyni się do legitymizacji reżimu W. Jaruzelskiego zagranicą
(AAW SPP 6d, s. 5; Dudek, Gryz, 2006, s. 396).
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Kardynał Glemp krytycznie oceniał wielu działaczy „Solidarności”, szczególnie tych wywodzących się z KOR-u. Poza tym przez całą dekadę lat osiemdziesiątych prymas był zwolennikiem prowadzeniu dialogu z władzami i uzyskiwaniu
w ten sposób ustępstw na rzecz Kościoła oraz zwiększenia podmiotowości społecznej. Z tego też wynikała pewna otwartość na propozycje władz, ale jednocześnie bez bezpośredniego zaangażowania Kościoła w inicjatywy, w których dygnitarze partyjni chcieliby go widzieć, takich jak Rada Konsultacyjna.
Krytyczne podejście kard. Glempa dotyczące działalności opozycji powodowało również, że prymas obawiał się zakłócenia porządku w czasie planowanej
na 1982 r. pielgrzymki papieskiej. Z powodu ryzyka wybuchu niekontrolowanych
napięć społecznych oraz chęci lepszego przygotowania Kościoła i społeczeństwa
do wizyty był zwolennikiem jej przesunięcia na następny rok.

Bibliografia:

42

Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie, Sekretariat Prymasa Polski:
AAW, SPP 1a – Protokoły Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 1980–1982.
Protokół z 180. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, Gniezno 14 i 15
września 1981 r.
AAW, SPP 1b – Protokoły Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 1980–1982.
Protokół z 185. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, Warszawa 8 czerwca
1982 r.
AAW, SPP 1c – Protokoły Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski 1981–1982.
Protokół z 189. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, Warszawa 1–2 grudnia
1982 r.
AAW, SPP1d – Protokoły Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 1981–1982.
Protokół z 186. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, Koszalin 26 czerwca
1982 r.
AAW, SPP 2 – Konferencja Plenarna Episkopatu Polski 1980–1981. Materiał na
189. KPE, 28 listopada 1981 r.

Rafał Łatka

AAW, SPP 3 – Konferencja Plenarna Episkopatu Polski 1980–1982. Protokół z 181.
Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, 25–26 listopada 1981 r.
AAW, SPP 4a – Prymas Polski i stosunki kościelne w Polsce 1981–1986. Próba
oceny sytuacji Kościoła w Polsce na tle wydarzeń społeczno-politycznych
1980–1981.
AAW, SPP 4b – Prymas Polski i stosunki kościelne w Polsce 1981–1986. Relacja
Prymasa Polski ze spotkań z Ojcem Świętym i z pobytu w Rzymie 3 maja 1982 r.
AAW, SPP 4c – Prymas Polski i stosunki kościelne w Polsce 1981–1986. List
Prymasa Józefa Glempa do Ich Ekscelencji Najczcigodniejszych Arcybiskupów
i Biskupów w Polsce, 9 kwietnia 1982 r.
AAW, SPP 4d – Prymas Polski i stosunki kościelne w Polsce 1981–1986. Spotkanie
Księdza Prymasa Józefa Glempa z Księżmi Archidiecezji Warszawskiej,
7 grudnia 1982 r., w kurii warszawskiej.
AAW, SPP 5 – Prymas Polski i Stolica Apostolska. Sprawozdanie z pobytu
przedstawicieli Episkopatu Polski w Rzymie 4–11 lutego 1982 r.
AAW, SPP 6a – Rada Główna Episkopatu Polski 1981–1982. Protokół Rady Głównej
Episkopatu Polski z 15 grudnia 1981 r.
AAW, SPP 6b – Rada Główna Episkopatu Polski 1981–1982. Protokół Rady Głównej
Episkopatu Polski z 24 lutego 1982 r.
AAW, SPP 6c – Rada Główna Episkopatu Polski 1981–1982. Protokół Rady Głównej
Episkopatu Polski z 24 kwietnia 1982 r.
AAW SPP 6d – Rada Główna Episkopatu Polski 1981–1982. Protokół Rady Głównej
Episkopatu Polski z 25 czerwca 1982 r.
AAW, SPP 7 – Rada Główna Episkopatu Polski 1983–1984. Protokół Rady Głównej
Episkopatu Polski z 19 stycznia 1983 r.
Dudek, A., Gryz, R. (2006). Komuniści i Kościół w Polsce. Kraków.
Gałka, A. (2010). Kardynał Stefan Wyszyński – ojciec rodzącej się ,,Solidarności”.
Studia Prymasowskie (4).
Glemp, J. (1986). Nauczanie społeczne 1981-1986. Warszawa.
Gryz, R. (2003). Polityka władz PRL wobec Kościoła w stanie wojennym (1981–
1983). W: W. Kalwat, A. Penkala (red.), ... ET QUORUM PARS MAGNA FUI...
Księga pamiątkowa poświęcona profesorowi Zbigniewowi Janowi Góralskiemu.
Kielce.
Kindziuk, M. (2010). Kardynał Józef Glemp. Ostatni taki prymas. Warszawa.
Kopka, B., Majchrzak, G., oprac. (2001). Stan wojenny w dokumentach władz PRL
(1980–1983). Warszawa.
Lasota, M. (2010). Troska o ,,Solidarność” obu prymasów Polski, kard. Stefana
Wyszyńskiego i kard. Józefa Glempa. Studia Prymasowskie (4).

PRYMAS JÓZEF GLEMP WOBEC OPOZYCJI POLITYCZNEJ W LATACH 1981-1982

43

44

Łatka, R. (2012). Kościół katolicki wobec sytuacji ekonomiczno-społecznej w czasie
pierwszej „Solidarności”. W: M. Kaleta, M. Ślepowroński, red., Polityka
a ekonomia. Kraków.
Łatka, R. (2013). Obraz opozycji w czasie rozmów Komisji Wspólnej Przedstawicieli
Rządu PRL i Episkopatu Polski w latach 1980–1983. W: K. Kowalik, M. Kluzik, red.,
Miejsce i rola opozycji w systemach autorytarnych i demokratycznych. Kraków.
Łatka, R. (2014). Kościół wobec „Solidarności”, czyli wsparcie idei niezależnych
związków zawodowych. W: W. Uruszczak, K. Krzysztofek, M. Mikuła, red.,
Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu. Kraków.
Łatka, R. (2015). Zmienna amplituda stosunków państwo–Kościół katolicki w PRL
w latach 80. XX w. Res Historica” (39).
Łatka, R. (2016a). Polityka władz PRL wobec Kościoła katolickiego w województwie
krakowskim w latach 1980-1989. Kraków.
Łatka, R. (2016b). Priorytety polityki wyznaniowej władz PRL w latach 80. W: tenże,
red., Priorytety polityki wyznaniowej władz Polski ,,ludowej”. Glaukopis (33).
Micewski, A. (1987). Kościół wobec ,,Solidarności” i stanu wojennego. Paryż.
Michalski, K. (2012). Działalność Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL
i Episkopatu Polski 1980–1989. Warszawa.
Paczkowski, A. (2007). Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny w Polsce 13 XII
1981 – 22 VII 1983. Warszawa.
Polak, W. (2012). Kościół katolicki wobec Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego ,,Solidarność” w latach 1980–1989. W: J. Kłaczkow, W. Rozynkowski,
red., Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych. Toruń.
Raina, P. (1982). Jan Paweł II, Prymas i Episkopat o stanie wojennym. Kazania,
listy, przemówienia, komunikaty. Londyn.
Raina, P. (2005). Kościół Katolicki a Solidarność. Warszawa.
Tajne dokumenty państwo-Kościół 1980-1989. (1993). Londyn-Warszawa.
Waszkiewicz, Z. (2012). Zwolennicy i kontestatorzy postawy prymasa Polski
Józefa Glempa. W: J. Kłaczkow, W. Rozynkowski, red., Kościoły chrześcijańskie
w systemach totalitarnych. Toruń.
Wysocki, W.J. (2010). Środowiska opozycyjne a prymasi Polski, kard. Stefan
Wyszyński i kard. Józef Glemp. Studia Prymasowskie (4).
Zieliński, Z., Bober, S. (2009). Kościół w Polsce 1944–2007. Poznań.
Zieliński, Z. (2016). Kościół katolicki lat osiemdziesiątych XX wieku w Polsce
– mediator czy zakładnik? W: E. Wojcieszyk, red., Władze wobec Kościołów
i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1980–1989.
Poznań–Warszawa.
Żaryn, J. (2003). Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1945–1989). Warszawa.

Rafał Łatka

Żaryn, J. (2004). Kościół w PRL. Warszawa.
Żaryn, J., oprac. (2006). Komunikaty Konferencji Episkopatu Polski 1945-2000.
Warszawa.
Żaryn, J., (2013). Polska na poważnie. Gdańsk.
Żaryn, J. (2015). W starciu z komunizmem. Józef Glemp – ostatni z prymasów
XX wieku. Wybrane kartki z biografii. W: R. Łatka, B. Szlachta, red., Polskie
wizje i oceny komunizmu po 1939 r. Kraków.

PRIMATE JÓZEF GLEMP
AGAINST THE POLITICAL
OPPOSITION IN 1981–1982
SUMMARY
The attitude of primate Józef Glemp to the political opposition was reserved and cautious. His view of the activities of Solidarity and its underground
was due to several fundamental factors: the will to continue the line of action of
Primate Wyszyński, a critical evaluation of the activities of political circles operating within Solidarity (above all KOR) and many leaders of the said social movement and vision of the Church's activity in the last decade of the PRL.
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WIZYTY PRYMASA
JÓZEFA GLEMPA NA
POMORZU ZACHODNIM
Arcybiskup Józef Glemp objął urząd prymasa Polski po swoim wielkim poprzedniku, kard. Wyszyńskim, w 1981 r. Nie był to łatwy rok dla Polski. Oprócz śmierci Prymasa Tysiąclecia dokonano wówczas m.in.: zamachu
na Ojca Świetego Jana Pawła II oraz wprowadzono stan wojenny. Podejmując się nowego wyzwania, prymas Polski prawdopodobnie zdawał sobie sprawę z tego, że nie uniknie porównań do swojego poprzednika, a jego słowa
i gesty będą wnikliwie analizowane pod kątem kierunku, jaki nada Kościołowi
katolickiemu w Polsce rządzonej przez komunistów. Obecnie po pięciu latach od
jego śmierci historycy stoją przed niełatwym zadaniem oceny działalności prymasa J. Glempa. W tym przypadku nie chodzi tylko o dokonanie analizy porównawczej jego dokonań w odniesieniu do kard. Wyszyńskiego, lecz przede wszystkim
o całościowe przeanalizowanie pozostawionej spuścizny, której efektem będzie
ukazanie tych wątków posługi kardynała, które jak dotąd pozostawały mało znane. Za jedną z takich kwestii autor niniejszego artykułu uznaje wizyty prymasa
na Pomorzu Zachodnim w latach osiemdziesiątych i ich znaczenie dla tamtejszego społeczeństwa. Nie bez powodu nazwisko kard. Glempa zostało w tym wstępie
zestawione z nazwiskiem Prymasa Tysiąclecia. To właśnie Stefana Wyszyńskiego nazywano potocznie „szczecińskim kardynałem”. To on wielokrotnie podczas
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swej prymasowskiej posługi odwiedzał Pomorze Zachodnie i dlatego niektórzy
z mieszkańców dawnych województw: koszalińskiego i szczecińskiego mogli traktować go jak „swojego kardynała”. W tym kontekście istotne będzie poszukanie
odpowiedzi na pytanie o to, jakie znaczenie dla zachodniopomorskiego społeczeństwa miały wizyty na Ziemiach Zachodnich następcy „szczecińskiego kardynała”.
Omawiając tę tematykę w odniesieniu do Pomorza Zachodniego, oprócz
materiałów archiwalnych, badacze dysponują obszerną literaturą przedmiotu,
którą można podzielić na dwie zasadnicze grupy. W pierwszej znajdą się publikacje poświęcone Kościołowi na Pomorzu Zachodnim, a w drugiej te, które historię
Kościoła ukazują na tle innych zagadnień o charakterze społeczno-politycznym,
kulturalnym i gospodarczym.
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Ksiądz Józef Glemp, zanim objął urząd prymasa w 1981 r., towarzyszył
kard. Stefanowi Wyszyńskiemu w jego odwiedzinach Pomorza Zachodniego.
Przykładowo, jako sekretarz kardynała był m.in. w Szczecinie w 1966 r. z okazji
Milenium Chrztu Polski. Do tego pobytu nawiąże w swoim wystąpieniu w Szczecinie w 1982 r. podczas obchodów 10-lecia diecezji szczecińsko-kamieńskiej.
Wspomniał wówczas o zniszczonej katedrze św. Jakuba, porośniętej krzakami,
po której przechadzały się zwierzęta. Dodał również, że kard. Wyszyński wyraził
wtedy wolę, aby ta katedra została odbudowana, i tak się stało.
Inny ważny przyjazd do stolicy województwa szczecińskiego miał miejsce
we wrześniu 1974 r. Okazją ku temu były obchody 850-lecia misji chrystianizacyjnej
Ottona z Bambergu. Przy okazji tych obchodów odbyło się posiedzenie 144. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Z tego wydarzenia zachowała się dokumentacja zdjęciowa, która aktualnie jest przechowywana w archiwum szczecińskiego
Oddziału IPN. Z tego powodu szczecińska Służba Bezpieczeństwa założyła sprawę
operacyjną o kryptonimie „Zgromadzenie IV”, której celem było inwigilowanie duchownych przybyłych do Szczecina na te uroczystości. W orbicie zainteresowań
funkcjonariuszy SB znaleźli się przede wszystkim kardynałowie: Stefan Wyszyński
i Karol Wojtyła. Również wystąpienia innych biskupów były wnikliwie analizowane,
a meldunki z przebiegu uroczystości każdego dnia wysyłano do Warszawy.
Podczas tych wizyt późniejszy prymas Polski był człowiekiem drugiego
planu, przebywał „w cieniu” dwóch wielkich postaci ówczesnego Kościoła katolickiego – wspomnianego kard. Wyszyńskiego oraz kard. Karola Wojtyły. Zmieniło
się to w 1981 r., kiedy został następcą Prymasa Tysiąclecia. Od tego momentu jego
rola uległa znaczącej zmianie.
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WIZYTY NA POMORZU ZACHODNIM
W LATACH OSIEMDZIESIĄTYCH XX W.
Jako prymas Polski, w okresie trwania PRL, kard. J. Glemp odwiedził Pomorze Zachodnie m.in. w 1982, 1985, 1987, 1988 r. Efektem tych wizyt są zachowane do dziś dokumenty, które w formie meldunków operacyjnych, szyfrogramów, stenogramów wystąpień, korespondencji prowadzonej z Departamentem
IV MSW przechowywane są m.in. w archiwum IPN w Szczecinie.
W 1982 r. prymas Glemp odwiedził Pomorze Zachodnie z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia diecezji szczecińsko-kamieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej. Z tamtego okresu zachowały się stenogramy jego wystąpień. Jedno z nich
dotyczy wystąpienia 27 czerwca 1982 r. o godzinie 19.00 w katedrze szczecińskiej
z okazji 10-lecia diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Kluczowym wydarzeniem tych
obchodów było uroczyste przewiezienie 21 kwietnia 1982 r. obrazu Matki Boskiej
Jasnogórskiej z Częstochowy do szczecińskiej katedry. W tej świątyni wizerunek
jasnogórskiej Pani znajdował się do 28 kwietnia. Obraz nawiedzali pielgrzymi codziennie przybywający do świątyni, a mieszkańcy Szczecina trwali na modlitwie
również w nocy. Do tej szczególnej adoracji prymas nawiązał w homilii, jaką
wygłosił podczas wizyty w czerwcu 1982 r.:
Tak i dzisiaj w uroczystość szczecińską w 10-lecie istnienia diecezji kierujemy nasze ufne spojrzenia do tej patronki Matki Bożej Szczecińskiej jako do matki Kościoła powszechnego i matki Kościoła tej diecezji.
I matka boża kościoła doznaje w tej diecezji niezwykłej czci. Świadczyło
o tym pierwsze nawiedzenie w stolicy biskupiej przez jej obraz w tym
roku. Rozeszła się sława w całej Polsce tego przyjęcia jakiego doznał obraz
jasnogórski właśnie tutaj w robotniczym, portowym Szczecinie. Modlitwa,
entuzjazm wielki a jednocześnie ten ład i powaga jaka cechuje dojrzałych
ludzi rozniosła to świadectwo na inne części naszego kraju i mówi się, że
żadna z diecezji dotychczas tak gorąco nie czciła Matki Najświętszej jak to
uczyniła diecezja szczecińska (AIPN Sz., 0012/219/3, k. 438).
W dalszej części wystąpienia nawiązał także do wcześniejszych wizyt
w Szczecinie, podczas których miał okazję zobaczyć miasto przebywając w otoczeniu prymasa Wyszyńskiego. „Nieraz mogłem tu towarzyszyć wielkiemu Prymasowi” (tamże) – stwierdził, przywołując w pamięci wspomnienia dotyczące
szczecińskiej katedry.
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Przybyliśmy także wtedy [chodzi o wizytę podczas obchodów Milenium – Z.S.] do dzisiejszej katedry św. Jakuba – powiedział – ale jakże
ona inaczej wówczas wyglądała […] I zmarły Prymas zadecydował, że ta
piękna świątynia, zaledwie w strzępach widniejąca, ale ukazująca wspaniałych wieków przeszłość, będzie odbudowana w takiej formie w jakiej
była pomyślana, ażeby powrócić do tych wspaniałych form gotyku, aby
nawiązując do wieków dawnych kontynuować to co jest współczesne.
I tak się stało… (tamże).
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Oprócz wątku dotyczącego katedry arcybiskup przywołał również w swojej wypowiedzi trudne, powojenne losy miasta i Kościoła. Wspomniał o pierwszych kapłanach z Towarzystwa Chrystusowego, którzy przybyli na te ziemie
w 1945 r.; wątpliwościach i troskach o to, czy Szczecin będzie Polski; nadziei, jaką
w sercach i umysłach Polaków wznieciła wizyta kard. Augusta Hlonda w 1947 r.;
licznych wizytach prymasa Stefana Wyszyńskiego, którego powszechnie nazywano „szczecińskim kardynałem” z tego względu, że wieść o nominacji w 1952 r. zastała go właśnie w Szczecinie. Wspominając przeszłość i rolę, jaką odegrali w niej
jego wielcy poprzednicy, prymas Glemp nawiązał do najważniejszych punktów
w pięknej, ale zarazem dramatycznej historii Pomorza Zachodniego i organizującego się na tych ziemiach Kościoła. Różne, nieraz bolesne doświadczenia, które
dotknęły również wierzących, przyrównał do drogi prowadzącej na Kalwarię. Jego
zdaniem, ta droga ma swój głęboki, religijny sens ponieważ dla chrześcijanina najważniejsze wartości to prawda, miłość, sprawiedliwość. „I Kościół z naukami tych
wartości wydobytych z krzyża sprawiedliwości i miłości, ich głoszenia nie może
nigdy zrezygnować – powiedział – bo niepodobne, powtarzam to niepodobne być
chrześcijaninem, żeby nie zrozumieć pełni męki cierpienia Jezusa Chrystusa i relacji tego cierpienia dla mnie i do świata” (tamże, k. 439).
Obrona tych wartości wymagała czasami dużego trudu, który pojąć można jedynie wówczas, gdy spogląda się na konkretne wydarzenia z perspektywy
wiary.
Podczas uroczystości jubileuszowych prymas wyrażał również nadzieję
na przyjazd papieża Jana Pawła II do Szczecina w 1983 r., „o którego przybycie
Episkopat tak usilnie zabiegał”, ale, jak wiemy z historii, wizyta ta doszła do skutku dopiero w 1987 r.
W czerwcu 1982 r. abp Glemp wygłosił jeszcze jedno uroczyste przemówienie. Było to w Słupsku z okazji 10-lecia diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Podobnie jak to było w Szczecinie, prymas rozpoczął swoje wystąpienie od omówienia fragmentu Ewangelii, który dotyczył uzdrowienia córki Jaira. Ten biblijny
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opis cudu stał się dla kard. Glempa punktem wyjścia do rozważań o powojennej
historii Koszalina i roli, jaką w jego dziejach odegrał Kościół katolicki. Trzeba było
ogromnej wiary, aby to miasto i cały koszaliński region podnieść z wojennych
ruin. To był również cud ponieważ „wydawało się, że wszystko zamarło, że nie
warto przykładać rąk do tych zniszczonych ziem, gdzie ciepłe były jeszcze popioły, gdzie było bezludzie, do tych gruzów. Wszędzie swąd wojny, wiatr rozrzucał papiery, ale na takie schorowane ziemie przychodzi tutaj Kościół, przychodzą
wierzący osiedleńcy i z nimi kapłani” (AIPN Sz, 00103/152/56, k. 279).
Podsumowując, tak jak Jezus Chrystus wniósł światło wiary do domu Jaira, uzdrawiając jego córkę, tak Kościół dawał nadzieję tym wszystkim, którzy
po wojnie osiedlili się na obszarze późniejszej diecezji koszalińskiej, aby z wiarą
odbudowywać to, co zniszczyła wojna.
Podczas obchodów 10-lecia diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej prymas
przemawiał jeszcze przy okazji odsłonięcia tablicy w koszalińskiej katedrze poświęconej kard. Stefanowi Wyszyńskiemu oraz w trakcie wizyty na terenie budowanego wówczas seminarium duchownego. Pielgrzymkę na Pomorze Zachodnie
w 1982 r. prymas Glemp odbył w towarzystwie członków Rady Głównej Episkopatu Polski.
Trzy lata później Józef Glemp, już jako kardynał, ponownie odwiedził Pomorze Zachodnie. Wizyta z 1985 r. związana była z obchodami 40-lecia utworzenia Administracji Apostolskiej Kamieńskiej Lubuskiej i Prałatury Pilskiej. Uroczyście świętowano wówczas odradzanie się Kościoła katolickiego na Ziemiach
Zachodnich Polski po latach panowania protestantyzmu. Z tej okazji 20 czerwca
obradowała w Szczecinie Rada Główna Episkopatu, a dzień później Konferencja
Plenarna Episkopatu. Natomiast 22 czerwca biskupi odprawili uroczyste nabożeństwa w różnych parafiach Szczecina i województwa. Tego dnia prymas Glemp
najpierw w kościele p.w. św. Stanisława w Wolinie wygłosił kazanie o treści religijnej, a następnie w konkatedrze w Kamieniu Pomorskim przypomniał zebranym
historię Kościoła na Pomorzu Zachodnim, rozpoczynając od czasów pierwszego
biskupa, a kończąc na roku 1985 (AIPN Sz, 0012/222/2, k. 221).
Główne uroczystości odbyły się jednak 23 czerwca. Na placu przy katedrze w Szczecinie została odprawiona uroczysta msza św., w której oprócz ordynariusza diecezji szczecińsko-kamieńskiej, bp. Kazimierza Majdańskiego, udział
wzięli przedstawiciele Watykanu, biskupi z kraju i zagranicy oraz oczywiście
prymas Polski. Podczas swojego wystąpienia kardynał ponownie, jak uczynił to
w Kamieniu Pomorskim, przypomniał zebranym historię Kościoła na Pomorzu
Zachodnim. Swój historyczny wywód zakończył następującym stwierdzeniem:
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Pozostało po tamtych czasach dużo podziałów [chodzi o okres
w którym dominowała na Pomorzu Zachodnim religia protestancka –
Z.S.], dużo nieufności, dużo urazów. […] A postawa każdego chrześcijanina, zmierza ku temu, aby łączyć. Postawą chrześcijańską jest miłosierdzie, przebaczenie jak to widzieliśmy na krzyżu Jezusa Chrystusa i ten
nakaz chrystusowy, który odmawiamy w każdej modlitwie, odpuść nam
nasze winy bo i my odpuszczamy naszym winowajcom, jest dla nas zobowiązujący. I w zrozumieniu tego dogłębnego chrześcijaństwa przed
20 laty biskupi powiedzieli do naszych sąsiadów „Przebaczamy i prosimy
o przebaczenie” [chodzi o orędzie z 1965 r. – Z.S.]. Było to trudne, ale
było to głęboko chrześcijańskie, sięgające głęboko do rdzenia naszych
postaw, do samego krzyża. I gotowi jesteśmy dalej zachować taką postawę, wobec wszystkich podziałów i tych zewnętrznych i tych wewnętrznych, ażeby kształtować wszystko to co służy sprawiedliwości (AIPN Sz,
0012/276, k. 153).
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Na marginesie warto zaznaczyć, że powyższe słowa kard. Glempa nie są
tożsame z tym, co zanotowali funkcjonariusze bezpieki w lutym 1968 r., gdy, inwigilując ówczesnego sekretarza kard. Wyszyńskiego, bazując na doniesieniach
tajnych współpracowników, stwierdzili, że „na przełomie lat 1965/1966 czynnie
zaangażowany był do zbierania informacji dla kurii na temat ustosunkowania się
kleru i wiernych do »orędzia« biskupów polskich. W rozmowach prywatnych nie
zgadzał się z »orędziem« ponieważ wyrażało zbyt tolerancyjny stosunek do Niemców” (AIPN BU, 001043/1893, k. 19).
W tym przypadku należy jednak z pewną dozą ostrożności traktować materiały proweniencji „esbeckiej”. Jednak szkoda, że słów prymasa Glempa, wypowiedzianych w 1985 r., nie wysłuchali biskupi z RFN i NRD, którzy mimo zaproszenia nie pojawili się w Grodzie Gryfa (AIPN Sz, 0012/275/1, k. 219).
Uroczystości jubileuszowe związane z odradzaniem się Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim można przyrównać do wydarzeń wcześniejszych
o 11 lat, kiedy to do Szczecina również przyjechał prawie cały ówczesny Episkopat. Nie zabrakło także gości z zagranicy, a okazją ku temu była 850. rocznica
misji chrystianizacyjnej Ottona z Bambergu.
Dwa lata później, w 1987 r., kard. Glemp ponownie odwiedził Szczecin.
Z oczywistych jednak względów uwaga mieszkańców miasta, a także władz partyjno-rządowych koncentrowała się wówczas wokół osoby Jana Pawła II w związku z jego pielgrzymką do Polski. Podczas wizyty papieża w stolicy województwa
szczecińskiego, prymas Glemp pozostawał niejako w „cieniu” wielkiego Polaka.
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Należy jednak podkreślić duży wkład prymasa w to, że ta wizyta Ojca Świętego
w Szczecinie doszła do skutku. Udało się to, co było niemożliwe w 1983 r. Uroczysta Eucharystia na szczecińskich Jasnych Błoniach miała miejsce 11 czerwca.
Tego samego dnia papież nawiedził również teren będącego w budowie seminarium duchownego oraz wygłosił przemówienie w szczecińskiej katedrze (Semczyszyn, Sitkowska, Stanuch, 2008).
Do historii przeszły słowa, które Jan Paweł II wypowiedział podczas mszy
św. na Jasnych Błoniach:
Trzeba się zmagać! Ci, co żyją nad morzem, ludzie morza, którzy
wypływają na morze, muszą się zmagać z wichrem, aby zwyciężyć. Kiedy
więc przychodzą w młodości te różne uderzenia, te wichry namiętności,
kiedy bierze górę słabość, przypomnij tchnienie Ducha, które masz w sobie od chrztu, od bierzmowania, nie po to, żebyś się przewracał za lada
podmuchem, tylko po to, żebyś stał jak ten żeglarz i dopłynął (Stanuch,
2017, s. 43–45).
Ostatnia w okresie PRL wizyta kard. J. Glempa w Szczecinie odbyła się
13 marca 1988 r. z okazji 25-lecia sakry biskupiej ks. prof. Kazimierza Majdańskiego. Oprócz niego w uroczystościach udział wzięli kard. Franciszek Macharski,
abp Jean-François Arrighi, wiceprzewodniczący Papieskiej Rady Rodziny, oraz
wielu innych biskupów z Polski, delegacje uczelni katolickich z Lublina, Warszawy, Krakowa, Poznania, a także zaproszeni goście z Francji i Niemiec. (Wejman
G., Kalendarium diecezji szczecińsko-kamieńskiej (1972-2005), [w:] Historia Kościoła na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej ze szczególnym uwzględnieniem lat 1945-2005, red. ks. G. Wejman, Szczecin 2007, s. 405).

POBYTY NA POMORZU ZACHODNIM PO UPADKU PRL
Po zmianie ustroju w Polsce Prymas Glemp nadal kontynuował odwiedziny Pomorza Zachodniego. Pretekstem ku temu były różne uroczystości jubileuszowe. Dla przykładu, w kwietniu 1991 r., przyjechał do Szczecina z okazji wspomnienia ku czci św. Wojciecha dla metropolii gnieźnieńskiej, której część stanowiła diecezja szczecińsko-kamieńska. Wraz
z Prymasem pojawili się również biskupi: Tadeusz Gocłowski, Jan Śrutwa, Ignacy Jeż, Marian Przykucki. Okolicznościowe referaty wygłosili wówczas: bp prof.
K. Majdański, bp prof. J. Śrutwa, dr hab. Włodzimierz Stępiński. Przy okazji pobytu w Szczecinie zwiedzono Zamek Książąt Pomorskich oraz Muzeum i Archi-
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wum Państwowe (Wejman G., Kalendarium diecezji szczecińsko-kamieńskiej
(1972-2005), [w:] Kościoła na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej ze szczególnym uwzględnieniem lat 1945-2005, red. ks. G. Wejman, Szczecin 2007,
s. 413).
W 1991 r., kard. J. Glemp odwiedził Szczecin jeszcze 1 września. Okazją ku temu było pożegnanie w bazylice Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, który
w okresie od 9 września 1990 r. do 1 września 1991 r., nawiedzał parafie diecezji.
W tym podniosłym wydarzeniu udział wzięło kilka tysięcy pielgrzymów z 241
parafii, a 40 polskich biskupów koncelebrowało Mszę św., której przewodniczył
kard. F. Macharski. Prymas wygłosił wówczas okolicznościowe kazanie. (Wejman
G., Kalendarium diecezji szczecińsko-kamieńskiej (1972-2005), [w:] Kościoła na
Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej ze szczególnym uwzględnieniem lat 19452005, red. ks. G. Wejman, Szczecin 2007, s. 405).
Ważnym dla zachodniopomorskiego regionu wydarzeniem były także obchody 50-lecia ustanowienia organizacji kościelnej na Ziemiach Zachodnich. Uroczystości odbyły się w dniach 16-18 czerwca 1995 r. Z tej okazji w szczecińskim
seminarium duchownym obradowała 277 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski. Dnia 17 czerwca Mszę św. z okazji 50 rocznicy święceń kapłańskich sprawował abp. K. Majdański. Głównym punktem programu była Msza św., sprawowana
następnego dnia na placu katedralnym przez kard. F. Macharskiego, w obecności
m.in.: abp. Józefa Kowalczyka, ówczesnego nuncjusza apostolskiego. Słowo Boże
wygłosił kard. J. Glemp, a po zakończeniu Eucharystii duchowni wraz z wiernymi
udali się na Jasne Błonia, gdzie odsłonięto pomnik papieża Jana Pawła II. (Wejman, 2007b, s. 428 –429).
Należy również wspomnieć o przyjeździe kard. J. Glempa do Koszalina
1 czerwca 1991 r. Tego dnia miasto i jego mieszkańców odwiedził Jan Paweł II.
W momencie gdy papieski samolot lądował na lotnisku w Zegrzu we wszystkich
koszalińskich kościołach przez pięć minut biły dzwony. Prymas witał następcę św.
Piotra wraz z prezydentem Lechem Wałęsą. Według wcześniej ustalonego programu, prosto z lotniska papież pojechał do siedziby Wyższego Seminarium Duchownego, a po obiedzie udał się na Górę Chełmską, gdzie poświęcił kaplicę Matki Bożej.
Centralne uroczystości odbyły się na placu przed kościołem Ducha Świętego. Wizytę w Koszalinie zwieńczyła modlitwa różańcowa w koszalińskiej katedrze z udziałem duchowieństwa i wiernych. Jan Paweł II opuścił Koszalin 2 czerwca udając się
w kierunku Rzeszowa (tamże, s. 329–330).
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***
Podróżując na Pomorze Zachodnie, szczególnie w okresie PRL, kard.
Glemp był kontynuatorem misji zapoczątkowanej przez kard. Augusta Hlonda,
a realizowanej w następnych latach przez kard. Stefana Wyszyńskiego. O ile prymasowi Hlondowi Pomorze Zachodnie zawdzięcza utworzenie nowej organizacji
kościelnej, to z kolei działania Prymasa Tysiąclecia polegały głównie na nauczaniu, umacnianiu w wierze, wpływaniu na budowanie poczucia tożsamości, integrowaniu społeczeństwa z Kościołem. Ziemie Zachodnie i Północne na tle innych
regionów Polski wyróżniają się bowiem pewną specyfiką. Gdy w innych częściach
kraju Kościół po zakończeniu wojny podnosił się z kolan, na tzw. Ziemiach Odzyskanych musiał swoje struktury budować od nowa. Inne zadania stały przed
duchownymi pracującymi na wschodzie Polski bądź w jej części centralnej i południowej, a zupełnie odmienne oczekiwania kierowano w stronę kapłanów, którzy
podjęli się pełnienia trudnej posługi na zachodzie kraju. O tym wszystkim mówił
kard. Glemp w swoich kazaniach. Jego wystąpienia miały pewien określony schemat. Prymas rozpoczynał od omówienia fragmentu Ewangelii, która była odczytana podczas Eucharystii. Następnie potrafił płynnie powiązać ów biblijny opis
z trudnymi realiami powojennego życia na Ziemiach Zachodnich. Wspominał
trudne początki, rolę duchownych, wiarę i odwagę osadników. Jego przemówienia
miały pastoralno-historyczny charakter. W sumie, stojąc na czele Kościoła katolickiego w Polsce w schyłkowym okresie komunizmu, miał sposobność podsumować
i ocenić trudne lata powojennej historii Kościoła na tzw. Ziemiach Odzyskanych.
Potrafił w swoich wystąpieniach dostrzec i docenić wieloletnie starania Kościoła
i osób świeckich na rzecz budowania „nowego domu” na Ziemiach Zachodnich.
I to jest zasadniczy wniosek, jaki można wysnuć, analizując wizyty kard. Glempa
na Pomorzu Zachodnim.
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VISITS OF PRIMATE
JÓZEF GLEMP TO WEST
POMERANIA
SUMMARY
Before Father Józef Glemp took the office of the Primate in 1981, he had accompanied Cardinal Stefan Wyszyński in his visits to Western Pomerania, serving
as the secretary of the Primate. Father Glemp was in Szczecin, among others, in
1966 and 1974. As Primate of Poland, he visited West Pomerania in 1982, 1985,
1987 and 1988. He took part in the celebrations of the 10th Anniversary of the
diocese of Szczecin and Kamień Pomorski and the diocese of Koszalin and Kołobrzeg. He was present during the celebration of the 50th Anniversary of the establishment of a new ecclesiastical administration in the Western Lands. Primate
Glemp also accompanied Pope John Paul II during his pilgrimage to Poland in
1987. Pope arrived in Szczecin on 11 June. After the fall of the PRL, Primate Józef
Glemp also often visited the West Pomeranian land. For example, he was present
during the next pilgrimage of John Paul II to Poland in 1991. The Pope then came,
inter alia, to Koszalin.
Compared to his two great predecessors, cardinals: August Hlond and
Stefan Wyszyński; Cardinal J. Glemp was able to make a summary of what had
happened in Western Pomerania since the end of World War II. That is why in his
speeches he appreciated the activities of clergy and lay people for the reconstruction of the war-damaged region and the development of religious life in this area.
This article discusses this subject in detail.

Article submitted: 17.04.2018; accepted: 30.04.2018.
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HISTORIA POSTAWIENIA
KRZYŻA W KATYNIU
W 1988 ROKU
Oczywisty wydaje się fakt, że na Cmentarzu Wojennym w Katyniu znajduje się obecnie krzyż. Mało kto jednak ma świadomość, że jego obecność łączy
się z osobą arcybiskupa Warszawy, kard. Józefa Glempa, prymasa Polski. Tymczasem to właśnie on, podczas pobytu w Moskwie w 1988 r., wymógł na władzach
radzieckich zgodę na postawienie krzyża cmentarnego w Katyniu pod Smoleńskiem, w miejscu pomordowania polskich oficerów.
Należy też podkreślić, że prymas Glemp odegrał ważną rolę w moskiewskich obchodach Tysiąclecia Chrztu Rusi w 1988 r., reprezentował bowiem na
nich, na mocy decyzji Jana Pawła II, cały Kościół w Polsce. Bez wątpienia więc,
wspomniana podróż prymasa do Moskwy miała charakter historyczny.

HISTORYCZNA PODRÓŻ PRYMASA POLSKI DO MOSKWY
Należy rozpocząć od przypomnienia genezy uroczystych obchodów Tysiąclecia Chrztu Rusi, które miały się odbyć w Moskwie w 1988 r. Był to okres,
kiedy z jednej strony istniał jeszcze Związek Radziecki, w którym do niedawna
drastycznie ograniczano prawa ludzi wierzących, z drugiej natomiast nadzieje budziła już osoba nowego przywódcy ZSRR, Michaiła Gorbaczowa, który
w 1985 r. zapoczątkował reformy określane mianem pierestrojki. Sam Prymas
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stwierdzał w 1988 r.: „Na przykładzie Kościoła dostrzegamy, że pieriestrojka
wchodzi w życie” (Glemp, 1994, s. 332).
Przemiany społeczno-polityczne w ZSRR sprawiły, że Cerkiew prawosławna mogła zaproponować władzom Kremla taki przebieg obchodów Tysiąclecia Chrztu Rusi, które byłyby godne wagi tego wydarzenia sprzed tysiąca lat.
Trafnie ocenił prymas Glemp, że „okres rządów Gorbaczowa pozwalał na podjęcie decyzji dotychczas niemożliwych” oraz że „obchody Millenium Chrztu Rusi
to była nie tylko decyzja polityczna. Za tą decyzją szła przede wszystkim aprobata
wartości religii w historii narodów, za tym szło uznanie podmiotowości Kościoła
prawosławnego w kraju i przyznanie mu prawa organizowania uroczystości, za
tym szło zezwolenie na uczestniczenie w tych uroczystościach przedstawicieli
innych wyznań spoza granic Związku Radzieckiego” (Glemp, 1991, s. 7).
Jubileusz Chrztu Rusi miał być celebrowany w Moskwie przez dwa tygodnie, w czerwcu 1988 r. Planowano jego wymiar ekumeniczny, dlatego adresatami
rozesłanych (już w lutym 1988 r. ) zaproszeń byli nie tylko przedstawiciele prawosławia, ale również innych wyznań spoza Związku Radzieckiego, protestanckich, katolickich, w tym również Watykan. Trzeba wspomnieć, że dla Stolicy Apostolskiej było to ważne w kontekście wychodzących z podziemia grekokatolików
zdelegalizowanych po II wojnie światowej przez Stalina. Jak stwierdzał prymas
Glemp, „zaczął się kształtować przychylny klimat ku spotkaniu religijnemu w Moskwie” (tamże). Tworzyła się możliwość podjęcia dialogu Kościoła katolickiego
z Cerkwią prawosławną.
Jan Paweł II podjął decyzję, że na obchodach Chrztu Rusi Kościół katolicki będzie reprezentować w Moskwie dziewięciu kardynałów, kilku biskupów
i kapłanów pracujących w kręgu Komisji do spraw Jedności Chrześcijan, pochodzących z różnych kontynentów, na czele z watykańskim sekretarzem stanu kard.
Agostino Casarolim (Żdżarski, 1991, s. 139), zaś przedstawicielem Episkopatu Polski papież mianował prymasa Polski, kard. Józefa Glempa1.
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1 .Prymas Glemp został o tym poinformowany przez sekretarza stanu, kard. A. Casarolego, w telegramie: „Mam
zaszczyt zawiadomić, że Ojciec Święty mianował Waszą Eminencję jednym z przedstawicieli Episkopatu w delegacji
Kościoła katolickiego [...]. Oficjalna wiadomość została przekazana patriarsze Pimenowi w liście Ojca Świętego”; zob.
Telegram kardynała Agostino Casarolego, w: Glemp, 1991, s. 142; por. ASPP, teczka: Katyń.
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Prymas otrzymał oficjalne zaproszenie do Moskwy od patriarchy moskiewskiego Filareta2. Podróż miała mieć charakter historyczny, gdyż była to
pierwsza w dziejach wizyta prymasa Polski w Moskwie, wcześniej Józef Glemp
przebywał w ZSRR jako turysta w 1976 r. ( Glemp 1991a, s. 72). Przyznawał to
zresztą jeszcze przed odlotem: „To rzeczywiście pierwsza podróż prymasa Polski
do Związku Radzieckiego. Nie przypominam sobie, by któryś z hierarchów, nawet
towarzyszących Napoleonowi, tam dotarł. Dużo sobie obiecujemy po tej wizycie”
(Glemp, 1991b, s. 38). W wywiadzie udzielonym telewizji polskiej na pokładzie
samolotu prymas podkreślał: „Z wielką chęcią tam jadę [...] Przyszłość musi przynieść zbliżenie, bo taka jest logika dziejów” (Glemp, 1991c, s. 41–42).
Prymas Glemp odbył w Moskwie spotkania m.in. z patriarchą Wszechrusi
Pimenem, z metropolitą Mińska i całej Białorusi Filaretem, a także z innymi duchownymi. Dziwiła go wciąż panująca zależność hierarchii prawosławnej od władz
radzieckich oraz nieufność, jaką przejawiali wobec niego prawosławni duchowni.
Stwierdzał: „Może już sam nasz strój, obcisła sutanna przyciśnięta pasem, skromny
krzyż, przystrzyżone włosy i bezwąse twarze wskazywały na zeświecczenie jako
jeden ze znaków, przez który Kościół rzymski odróżnia się od prawosławia, bo
ulega »doczesności, dąży do władzy, do polityki, do wywierania wpływu na społeczeństwo«. Może ta ortodoksja, umocniona ilością przedstawicieli i manifestująca
się tak okazale, patrzy ciągle z nieufnością na duchownych podległych papieżowi”
(tamże, s. 14–15). Postawił diagnozę, że „może w stosunku do duchownych polskich
pobrzmiewają nacjonalistyczne melodie Borysa Godunowa i dawnej niechęci do Jezuitów, do »kraju panów«, co chcieli w ideach mesjanistycznych wynieść się ponad
Rosję, której należy się przywództwo wobec innych Słowian? Któż to wie, skoro
prawdziwy dialog nie został jeszcze rozpoczęty” (tamże, s. 15).
Znamienne, że powszechne zaskoczenie podczas tej wizyty wywoływał
brak znajomości języka rosyjskiego przez prymasa Polski, w powszechnym mniemaniu bowiem każdy Polak musiał władać językiem rosyjskim. Na poszczególnych spotkaniach zadawano kard. Glempowi to samo pytanie: „Szto ty, Polak

2 .Prymasa Glempa oficjalnie zaprosił przewodniczący wydziału zagranicznego Patriarchatu Moskiewskiego Filaret
w liście wystosowanym 19 lutego 1988 r. Czytamy w nim m.in.: „Wasza Eminencjo, z miłością zapraszamy Was
wraz z osobą towarzyszącą do wzięcia udziału w uroczystościach organizowanych przez naszą Cerkiew w okresie
jubileuszu. Prosimy powiadomić nas wcześniej o przyjęciu tego zaproszenia”; zob. List metropolity Mińska i Białorusi
Filareta, w: Glemp, 1991, s. 139–141. W odpowiedzi kard. Glemp napisał: „Z wielką wdzięcznością i w poczuciu
wspólnoty wiary w Jezusa Chrystusa przyjąłem wiadomość od Waszej Dostojności o jubileuszu Cerkwi prawosławnej
w Związku Radzieckim. [...] Pragnąłbym przybyć do Moskwy samolotem 7 czerwca i wrócić 14 czerwca do Warszawy”; zob. List Prymasa Polski do Metropolity Mińska i Białorusi Filareta, w: tamże, s. 141; por. ASPP, teczka: Katyń.
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i pa ruski nie gawarisz?!” („Jesteś Polakiem i po rosyjsku nie mówisz?”). Tymczasem Józef Glemp rosyjskiego nigdy nie miał okazji się uczyć3.

KLUCZOWA ROZMOWA Z MINISTREM CHARCZEWEM
Podczas wspomnianej wizyty w Moskwie prymas Polski odbył oficjalne
spotkania również z przedstawicielami władz ZSRR: z Andriejem Gromyką, ministrem spraw zagranicznych ZSRR, oraz Konstantynem Charczewem, ministrem
Rady ds. Religii przy Radzie Ministrów. To ostatnie spotkanie odegrało kluczową
rolę, jeżeli chodzi o kwestię postawienia krzyża w Katyniu.
Według oceny J. Glempa, Charczew był „urzędnikiem w stosunku do
partii, a jednocześnie prawdziwą władzą w stosunku do cerkwi” (Glemp, 1991,
s. 25). W rozmowie z prymasem podkreślał zresztą, że „źle się stało, że zwalczano
religię”. Kardynał Glemp upomniał się więc u niego o należne prawa dla Polaków
żyjących w ZSRR, pozbawionych opieki duchowej i dostępu do kościołów. Było to
istotne, tym bardziej że większość Kościoła katolickiego w Związku Radzieckim
stanowili Polacy. Jak stwierdzał w 1988 r. J. Glemp, „szacuje się, że tylko w Moskwie jest około pięćdziesięciu tysięcy Polaków. Mówi się, że połowa z nich to
katolicy praktykujący. Wobec tego trzeba podjąć problem opieki duszpasterskiej
nad wiernymi katolickimi w Moskwie. Wśród nich pracuje jeden ksiądz, który ma
jednak osiemdziesiąt cztery lata, jest człowiekiem starym” (Glemp, 1994a, s. 329)4.
W odpowiedzi na postulat kard. Glempa minister Charczew złożył prymasowi propozycję dokonania wymiany między Kościołami, polskim i radzieckim,
przez skierowanie księdza z Polski do Moskwy, natomiast duchowny prawosławny miałby przybyć do Warszawy. Prymas Polski nie wyraził jednak na to zgody,
wprost informując Charczewa, że „w Warszawie Cerkiew jest dobrze zorganizowana i nie ma potrzeby przysyłania do pomocy duszpasterskiej prawosławnych
duchownych z ZSRR” (Glemp, 1991, s. 26). To pokazuje stanowczość prymasa,
który przekonany do swoich racji, wyraźnie ich bronił.
3 .Józef Glemp, rocznik 1929, do szkoły podstawowej uczęszczał przed II wojną światową, kiedy w programie nauczania nie było języka rosyjskiego; podobna sytuacja miała miejsce gdy wrócił do szkoły zaraz po wojnie: w Liceum
im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu obowiązkowe były języki: francuski, łacina i greka. Na studiach natomiast uczył
się języków zachodnich: niemieckiego, angielskiego, włoskiego itd.; zob. Kindziuk, 2010, s. 30–40.
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4 .Na ten temat prymas wypowiadał się również w wywiadzie udzielonym pismu „Nowoje Wremia”: „Są rozproszone kościoły katolickie, ale nie ma organizacji kościelnej. Ogromne są potrzeby Polaków żyjących w ZSRR, zwłaszcza
gdy chodzi o sprawy religijne. Potrzebny tyłby modlitewnik, potrzebny byłby katechizm, książki liturgiczne. Jest
to sprawia, która wymaga dialogu, ale w ukształtowanych strukturach. Myślę jednak, że nawet takie nieformalne
rozmowy, jakie teraz prowadzimy, i kontakty z Kościołem prawosławnym dopomogą zauważyć Polaków w Związku
Radzieckim i ich potrzeby społeczne i religijne”; zob. Glemp, 1994, s. 333.
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Dyskusja między obydwoma rozmówcami toczyła się również na temat
poparcia Kościoła unickiego przez Watykan, co Charczew uznawał za „nie służące dobru religii oraz za tendencje rozkładu politycznego” (tamże). Konsensus
został natomiast osiągnięty na innym polu, mianowicie min. Charczew wyraził
zgodę na zwrot Kościołowi katolickiemu na anektowanej jeszcze wówczas przez
ZSRR Litwie (Litwa ogłosiła niepodległość w 1990 r.) prawie wszystkich świątyń.
Wyjątkiem były dwa kościoły, w których znajdowały się muzea ateizmu.
Dobra atmosfera rzeczonego spotkania pozwoliła prymasowi na prowadzenie dalszych negocjacji i na podjęcie rozmowy na temat zbrodni katyńskiej.
Józef Glemp wyjaśniał Charczewowi, że „dla Polaków wciąż bolesną, a ważną
sprawą jest Katyń”. Przypominał, że „tam są mogiły tysięcy polskich żołnierzy”
i postulował: „Jeżeli chcemy poprawnych stosunków między naszymi krajami,
trzeba powiedzieć prawdę o zbrodni w Katyniu i cofnąć opowiadania, że to sprawa hitlerowców” (Glemp, 1991, s. 27).
Zasadniczy moment wymiany zdań na temat Katynia stanowił wyrażony
przez prymasa postulat postawienia krzyża w lesie katyńskim. Swoje stanowisko
Glemp wyraził jasno: „Jako duchowny, chcę prosić o jedno: niech nad mogiłami
będzie postawiony krzyż” (tamże).
Wypowiedziane przez prymasa Polski słowa miały wprawić sowieckiego
ministra w zdumienie. Wyraził jednak zgodę na ten postulat. Józef Glemp wspominał po latach: „Charczew zamilkł, skoncentrował się, po chwili zaś odparł:
»Krest? – mówicie? Tolka krest. Da! [»Krzyż? Tylko krzyż? Tak!«]. Można. Będziecie mogli postawić krzyż. To proste, da się załatwić«” (tamże). W ten sposób prymas Polski w 1988 r. uzyskał w Moskwie zgodę przedstawiciela władz radzieckich
na postawienie w Katyniu cmentarnego krzyża.
Należy wspomnieć, że kard. Glemp nawiązywał do tego faktu w czasie pobytu w Moskwie w rozmowach z dziennikarzami . W wywiadzie, jakiego 8 czerwca
1988 r. udzielił „Litieraturnoj Gazietie” stwierdzał, że „likwidacji białych plam –
jako logicznych konsekwencji pieriestrojki – Polacy oczekują z niecierpliwością”.
Wśród nich za najważniejszą sprawę uznał Katyń: „Nie można ciągnąć w nieskończoność tego znaku zapytania. Dzisiaj nikt nie zamierza z Katynia czynić argumentu przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Nad mogiłą powinien stanąć krzyż i powinien być dostęp do tego cmentarza jako cmentarza ofiar wojny” (Glemp, 1991d,
s. 47). Natomiast w wywiadzie udzielonym agencji prasowej „Nowosti” kard. Glemp
na pytanie o możliwość zbliżenia narodów Związku Radzieckiego i narodu polskiego, powiedział: „Jest to pewien proces. My nie możemy tego zrobić ani w ciągu roku,
ani dwóch, trzeba mieć perspektywę. Podstawową sprawą jest np. kwestia Katynia.
Katyń powinien być jak najszybciej wyświetlony. Dzisiaj Polacy wiedzą, że to są
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ofiary wojny, ale trzeba to jasno powiedzieć i postawić tam krzyż. Bo to są mogiły
ludzi. Myślę, że byłby to jeden z takich punktów praktycznych, który można dość
szybko zrealizować, a który byłby kluczem do wielu spraw” (Glemp, 1991e, s. 64).
Postawa prymasa była więc konsekwentna.

TRANSPORT Z WARSZAWY DO KATYNIA
Po powrocie z Moskwy do Polski, prymas Glemp przystąpił do działań
mających na celu realizację ustaleń podjętych w rozmowie z min. Charczewem.
Z uwagi na to, że postawienie krzyża w Katyniu wiązało się z załatwieniem wielu
spraw również od strony formalnej, Kościół w Polsce musiał podjąć na ten temat
oficjalne rozmowy z władzami PRL. Zachowane w archiwach dokumenty pozwalają ustalić fakty.
W pierwszej kolejności prymas odbył spotkanie z ambasadorem ZSRR
w Warszawie. Jednak nie wszystkie działania podejmował osobiście, do kontaktów z władzami państwowymi upoważnił abp. Jerzego Dąbrowskiego, zastępcę
sekretarza Episkopatu Polski. Ten ostatni w imieniu prymasa Glempa prowadził
negocjacje z Urzędem ds. Wyznań, do którego 28 czerwca 1988 r. wystosował
pismo. Z racji na jego rangę warto przytoczyć obszerny fragment:
Szanowny Panie Ministrze, dnia 8 czerwca br. Kard. Józef Glemp
Prymas Polski w rozmowie z Min. Konstantinem M. Charczewem, Przewodniczącym Rady do spraw Religii przy Radzie Ministrów ZSRR, wysunął postulat, aby w lasku katyńskim pod Smoleńskiem, gdzie znajduje się
miejsce wiecznego spoczynku tysięcy oficerów Wojska Polskiego, został
wzniesiony krzyż cmentarny. Ponieważ postulat spotkał się z życzliwym
przyjęciem, Sekretariat Episkopatu Polski z upoważnienia Księdza Prymasa zwraca się do Pana Ministra z prośbą o uzgodnienie postępowania, które będzie prowadził do spełnienia tego zamierzenia. Wydaje się
celowe, aby wpierw drewnianym krzyżem oznaczyć miejsce, na którym
potem zostanie wzniesiony krzyż trwały. Proszę przyjąć wyrazy szacunku. Bp Jerzy Dąbrowski, zastępca sekretarza Episkopatu Polski (Pismo
bp. Dąbrowskiego I).
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W rezultacie działań podjętych przez Kościół w Polsce i przez prymasa,
Ambasada PRL w Moskwie nadesłała do kard. Glempa pismo, w którym potwierdzono, że „władze radzieckie wyrażają zgodę na postawienie krzyża” (Pismo Ambasady PRL). Zawiadomienie władz polskich w tej sprawie miało zostać osobno
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skierowane do prymasa. Przedstawiciele Ambasady PRL w Moskwie wystąpili
natomiast z propozycją, by „wykonaniem postanowień” zajęła się ekipa kościelna.
We wspomnianym piśmie znalazła się adnotacja na ten temat: „Nasza pomoc:
zgoda na projekt” (tamże).
Do realizacji podjętego przez J. Glempa przedsięwzięcia niezbędny był
również osobny dokument – zezwolenie Ministerstwa Komunikacji PRL na międzynarodowy przewóz drogowy z Polski do Katynia. Na wspomnianym dokumencie widnieją następujące dane: „Przewoźnik – Episkopat Polski, pojazd: ciężarówka Star, nr rejestr. WUB 4943; określenie przewozu: przewóz krzyża do Katynia,
kraj docelowy: ZSRR; ilość jazd: jednokrotnie, ważne do: 31 grudnia 1988 r.” (Zezwolenie na międzynarodowy przewóz)5. Kolejnym krokiem było wyznaczenie
przez prymasa ekipy, która miała się zająć przewiezieniem krzyża do Katynia.
Kardynał Glemp wyznaczył na kierownika zespołu ks. Lucjana Święszkowskiego6.
Należy też odnotować, że osobny dokument potwierdzający utworzenie zespołu
ds. przewiezienia krzyża do Katynia wydał Sekretariat Episkopatu Polski: „Sekretariat Episkopatu Polski zaświadcza, że ekipa archidiecezji warszawskiej pod
kierunkiem księdza prałata Lucjana Święszkowskiego udaje się do Mińska i Smoleńska w sprawach uzgodnionych między władzami PRL i władzami radzieckimi”
(Abp Dąbrowski, Zaświadczenie).
Na polecenie prymasa ks. Święszkowski zorganizował pięcioosobowy zespół ds. postawienia krzyża w Katyniu. W jego skład weszli: ks. Waldemar Wojdecki, architekt Leszek Klajnert, kierownik budowy seminarium Wojciech Bartnicki, pracownik budowlany Janusz Zabielski oraz kierowca Stanisław Jachacy7.
Podjęto również dalsze czynności zmierzające do uzyskania od Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa pozwolenia na projekt krzyża oraz inskrypcji8 . Miała
ona następującą treść: „W tym miejscu będzie wzniesiony krzyż upamiętniający
śmierć polskich oficerów” (Pismo abp. Dądrowskiego II). Rada Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa zezwoliła na wspomnianą wyżej treść, o czym stronę kościelną poinformował gen. Roman Paszkowski, który jednak zaproponował, by napis
na krzyżu „był umieszczony także w języku rosyjskim” (Pismo Paszkowskiego).
5 .Ministerstwo Transportu Drogowego w ZSRR wydało osobne pozwolenie. „Pozwolenie na przejazd” wydano:
Minsiterstwo awtomobilnowo transporta Nr 069012 , podpisane między: ZSRR a Polska Narodnaja Republika; zob.
ASPP, teczka: Katyń
6 .Obecnie kapłana diecezji warszawsko-praskiej. W 1988 r. przed nowym podziałem administracyjnym Kościoła
w Polsce ks. Święszkowski był duchownym archidiecezji warszawskiej, odpowiedzialnym za budowę seminarium
duchownego na Bielanach.
7 Rozmowa autorki z ks. Lucjanem Święszkowskim.
8 Tamże.
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USTAWIENIE KRZYŻA W KATYNIU: 1 WRZEŚNIA 1988 R.
Po załatwieniu wszystkich formalności przez prymasa Polski i upoważnione przez niego osoby, w tartaku zostało zamówione drewno potrzebne do wykonania krzyża, który miał stanąć w Katyniu. Należy podkreślić, że kard. Glemp
brał udział w bezpośrednich przygotowaniach do wywiezienia krzyża z Polski do
Katynia, osobiście go też poświęcił. Towarzyszył również członkom ekipy budowlanej podczas umieszczania ponad pięciometrowego krzyża na ciężarówce STAR
A-200, należącej do warszawskiego seminarium duchownego. Za zgodą prymasa,
oprócz krzyża, w samochodzie znalazły się materiały i narzędzia niezbędne do
umocowania go na miejscu. Zachował się dokument zawierający „spis przedmiotów niezbędnych do postawienia krzyża w Katyniu”. Wśród nich znalazły się:
„1. krzyż; 2. Materiały: elementy konstrukcji zamocowania krzyża 2 szt., kręgi
betonowe 3 szt., cement 500 kg., żwir 500 kg, piasek 500 kg., deski i krawędziaki
0,20 m sześciennych, drut różny 50 kg, gwoździe 10 kg; 3. Narzędzia: wiadro
blaszane 4 szt.; łopata piaskówka 4 szt.; łopata sztychówka 4 szt.; oskard 1 szt.;
łom stalowy 2 szt.; taczka 2 szt.; wózek 2 szt.; wciągarka ręczna 2 szt.; , drabina
2 szt.; grabie ogrodnicze 1 szt.; bloczek murarski 1 szt.; trójnóg z rur stalowych
1 szt.; rurki stalowe 6 szt.; lina stalowa 1 zwój; lina konopna 2 zwoje; wiertarka elektryczna 1 szt; szlifierka elektryczna 1 zwój; przedłużacz 1 zwój; skrzynia
z drobnymi narzędziami 1 szt.” (Spis przedmiotów).
Istnieje też drugi dokument, który przedstawia koszty postawienia krzyża
na grobach polskich oficerów w Katyniu: „Drzewo dębowe – 230 tys. zł., cement
– 10 tys., paliwo – 106 tys., drabiny 12400, odzież robocza 38700, opłata bankowa,
ubezpieczenie samochodu i ludzi (zob. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji), zezwolenia transportowe, zezwolenia paszportowe9, hotele i diety – kwoty
w sumie 1213 965 (zob. Koszty postawienia krzyża).
Należy też odnotować, że wyjazd „prymasowskiej” ekipy z Warszawy do
ZSRR nastąpił rano, 31 sierpnia 1988 r. (przy stojącej przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie ciężarówce przez całą noc pełniła wartę straż, pilnując by nikt
nie wykradł krzyża ani też znajdujących się w ciężarówce materiałów budowlanych10). Wyznaczona przez prymasa Polski ekipa przekroczyła granicę z ZSRR
w Terespolu, stamtąd zaś wyruszyła już bezpośrednio do Katynia pod Smoleńskiem.
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9 .Prośbę o wydanie paszportów ekipie udającej się do Katynia wystosował bp J. Dąbrowski w piśmie do Biura
Paszportów MSW, Warszawa, 16.08.1988 r.. W związku z niezałatwieniem sprawy, wystosowane zostało ponaglenie;
zob. ASPP, teczka: Katyń.
10 .Samochód przez całą noc stał przed kościołem seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Przy
położonym tuż obok Pałacu Prezydenckim pełnili wartę żołnierze, którzy podjęli się wówczas pilnowania krzyża
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Krzyż umocowano na miejscu zbrodni popełnionej na polskich oficerach
1 września 1988 r. Po ustawieniu krzyża kierujący ekipą budowlaną ks. Święszkowski zamówił z ZSRR rozmowę telefoniczną do Polski, by poinformować o tym
fakcie prymasa Józefa Glempa11. Połączenie z Domem Arcybiskupów Warszawskich otrzymał po kilku godzinach oczekiwania, już w nocy. Dobrze zapamiętał
jednak entuzjazm wyrażony przez prymasa12. Kardynał Glemp nawiązał publicznie do tego wydarzenia 12 listopada 1988 r. podczas odwiedzin Polonii w Australii.
Mówił: „Gdy myślę o tym wielkim cmentarzysku, znajdującym się gdzieś daleko,
w lasach pod Smoleńskiem, to widzę także namacalną pomoc Matki Bożej, ażeby
tych żołnierzy polskich, którzy byli ochrzczeni i umierali tam, ażeby nawet po
dziesiątkach lat wzbudzić ich pamięć. Uważam to za skuteczną interwencję Matki
Bożej, że podczas Milenium Chrztu Rusi, kiedy byłem w Moskwie na obchodach
uroczystości kościelnych, mogąc rozmawiać z władzami radzieckimi osiągnąłem
ten skutek, że na cmentarzu poległych stanął krzyż Chrystusowy. W początkach
września posłałem tam 2 kapłanów, 2 inżynierów i 2 pracowników, którzy załadowali przygotowany ponad 4-metrowy ciężki, dębowy krzyż. Zabrali ze sobą łopaty,
piasek, wapno, cement i pojechali tam, ażeby tam pozostawić ten krzyż jako początek, jako zalążek pomnika prawdziwego, trwałego krzyża, który tam stanie. I kapłani, którzy razem z towarzyszącymi im świeckimi postawili ten krzyż, odprawili
tam Mszę świętą. A była to pierwsza Msza święta pogrzebowa dla tych, których
szczątki od dziesiątków lat spoczywają na tej ziemi. Ale gdy jest krzyż, to ta ziemia
nie może być zapomniana. Ona jest już cmentarzem, do którego będą przychodzili
i mają prawo przychodzić wszyscy, którzy chcą uczcić pamięć tych, którzy zginęli,
jako ofiary, ich związek z Bogiem i z Narodem” (Glemp, 1994b, s. 672).

***
Misja prymasa Polski okazała się wielkim, zaskakującym sukcesem. Należy stwierdzić, że prymas Glemp, jak trafnie ocenił P. Kowal, „uzyskał w sprawie
Katynia więcej, niż przyniosły kilkuletnie prace Polsko-Radzieckiej Komisji Historycznej […]. Trzeba zaznaczyć, że dokładnie wtedy, gdy Glemp negocjował postawienie krzyża na grobach katyńskich, Jaruzelski bez skutku zabiegał u Gorbaczowa o jego wypowiedź na temat zbrodni katyńskiej podczas zbliżającej się w lipcu
1988 r. uroczystej wizyty I sekretarza KPZS w Polsce. Najwyraźniej Glemp okazał
się skuteczniejszy od Jaruzelskiego” (Kowal, 2016, s. 201).
11 Relacja ustna ks. Lucjana Święszkowskiego.
12 Tamże.
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Niewątpliwie, to prymas Józef Glemp przyczynił się do postawienia krzyża na cmentarzu polskich oficerów pomordowanych w Katyniu. W rozmowie podjętej w Moskwie z min. Charczewem podczas obchodów Jubileuszu Chrztu Rusi
w czerwcu 1988 r. wykazał odwagę, wyrażając jasne i stanowcze stanowisko
w tej sprawie. Następnie, po powrocie do Polski, widoczna była ogromna determinacja kard. Glempa w dążeniu do realizacji podjętego celu.
Trzeba też stwierdzić, że postawa prymasa nie dziwi w kontekście całej
jego „polityki historycznej”. Od początku swego prymasostwa kwestie związane
z patriotyzmem i utrwalaniem narodowej pamięci oraz przypominaniem ważnych rocznic i wydarzeń historycznych traktował on jako priorytet, co było widoczne w jego wystąpieniach publicznych: przemówieniach i wywiadach (Glemp,
1982a, s. 26; 1982, s. 882; 1985, s. 148; 1984, s. 1; 1989, s. 599; 1987, s. 29; 1994c,
s. 661; 1994d, s. 668; 1994e, s. 714) i kazaniach wygłoszonych w latach 1981–1988
(Glemp, 1982b, s. 9; 1989a, s. 55; 1989b, s. 106; 1984a, s. 163; 1989c, s. 136; 1984b,
s. 155; 1988, s. 218; 1994f, s. 649; 1989d, s. 281), a także w okresie późniejszym
(zob. AAWS.283.1).
Charakterystyczne jest, że do wydarzeń mordu polskich oficerów w Katyniu prymas Glemp odwołał się w kazaniu, które wygłosił w katedrze polowej
Wojska Polskiego w Warszawie 10 kwietnia 2010 r., tuż po katastrofie polskiego
samolotu prezydenckiego w okolicy Katynia pod Smoleńskiem. Stwierdził wtedy:
„Przez nasze narodowe szeregi przeszedł Bóg i przez cieniutką granicę między
życiem a śmiercią skinął na tych najbardziej dojrzałych i poprosił ich prosto
z samolotu do siebie, bo tam, w pobliżu Katynia, jest jakby dyskretny właz do
nieba, przez który przed 70 laty, co noc, przechodzili polscy żołnierze czwórkami. Teraz przeszli dwaj prezydenci, kilku generałów, biskupów i ministrowie...”
(Glemp, 2010, s. 504).
Przez ten „dyskretny właz” 23 stycznia 2013 r. przeszedł również kard.
Józef Glemp, arcybiskup metropolita warszawski, prymas Polski, dzięki któremu na Cmentarzu Wojennym w Katyniu stoi obecnie krzyż.
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THE HISTORY OF PLACING
THE CROSS IN KATYN
IN 1988
SUMMARY
This paper pictures the circumstances of Primate Glemp`s historic visit to
Moscow in 1988 where he obtained the permit to erect a cross at the memorial
dedicated to Polish officers killed in the Katyń Forest. Negotiating the permit was
Glemp`s extraordinary achievement; the Primate made a special effort that the
cross be erected in Katyń on September 1st 1988. These measures constitute the
Cardinal`s historical policy: from the start of his primateship he prioritized the
questions related to patriotism, national identity and commemorating historical events.
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POST-TEOLOGICZNY
SPÓR FAKULTETÓW:
O DOMNIEMANEJ
WYŻSZOŚCI NAUK
O POLITYCE NAD POST-TEOLOGIĄ
Zdarzyło mi się kiedyś napisać tekst o tym, czy polityka może się obejść
bez religii. Zawiera on różne argumenty wysuwane przez myślicieli politycznych
na rzecz niezbywalności religijnych odniesień do właściwego funkcjonowania
sfery politycznej. Niedawno natrafiłem na nowy, interesujący tekst dotyczący tej
kwestii: „Dialog ten [między państwem a Kościołem] jest niezbędny i gdybym miał
podsumować mój punkt widzenia, powiedziałbym, że Kościół, który by twierdził,
że nie interesuje się sprawami doczesnymi, nie sięgałby istoty swojego powołania.
Także prezydent Republiki, który by twierdził, że nie interesuje się Kościołem
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i katolikami, nie wypełniałby swoich obowiązków” (Macron, 2018)1. Nie jest to
fragment żadnego z kościelnych dokumentów. Osoba, która wygłosiła ten pogląd,
to wprawdzie także Emmanuel, ale Macron, a więc przywódca państwa uchodzącego za najbardziej laickie w Europie.
Jeśli polityka nie może obyć się bez religii, powstaje pytanie, czy religia
może się obyć bez polityki. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że tak, wszak
główny cel religii ma charakter eschatologiczny, a więc jest nie z tego świata.
Można by zatem wyobrazić sobie religię – podobnie jak czyni to Marks – jako
czynnik odwracający uwagę człowieka od spraw doczesnych. Wystarczy jednak
otworzyć choćby Gaudium et spes, by przekonać się, że sprawy mają się zgoła
odmiennie. „Jakkolwiek postęp ziemski należy starannie odróżniać od wzrostu
królestwa Chrystusa, o ile jednak może się przyczyniać do lepszego urządzenia
społeczeństwa ludzkiego, ma on wielkie znaczenie dla królestwa Bożego” (GS,
nr 39). Z tego też powodu – jak czytamy np. w Christifideles laici – Kościół zobowiązuje wiernych świeckich do podejmowania politycznego zaangażowania (por.
ChL, nr 42).
Jednak spotykane niekiedy w naszym kraju głosy krytyczne na temat
politycznego zaangażowania Kościoła na ogół nie dotyczą osób świeckich, lecz
duchownych. Co ciekawe, podnoszony jest w nich zarzut zarówno nadmiernego, jak i niedostatecznego zaangażowania biskupów czy księży w tej dziedzinie.
Największy rezonans wywołują wówczas, gdy zgłaszane są przez samych duchownych, występujących trochę w roli „samotnych wilków”. Nie odnosząc się
do żadnej konkretnej osoby czy też argumentu, można stwierdzić, że sam fakt,
iż zarzuty te zgłaszane są przez ludzi o różnych zapatrywaniach politycznych
raczej sugeruje, że wszystko jest mniej więcej tak, jak być powinno. Nie oznacza
to jednak, że część z przywoływanych argumentów nie może być zasadna. Oznacza jedynie, że ich adresaci powinni być szczególnie ostrożni, by nie ulec próbom
instrumentalizacji Kościoła. Na ogół bowiem krytyka dotyczy jedynie pewnego
sposobu „politycznej” aktywności Kościoła i towarzyszy jej oczekiwanie nie tyle
całkowitego wycofania się pasterzy z tej sfery, ile domaganie się od nich zmiany
frontu i opowiedzenia po „właściwej” stronie politycznej agendy. Warto uwzględnić także fakt, że milczenie również może być sposobem opowiedzenia się po
jednej ze stron sporu.
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1 .„Ce dialogue est indispensable, et si je devais résumer mon point de vue, je dirais qu’une Eglise prétendant se
désintéresser des questions temporelles n’irait pas au bout de sa vocation ; et qu’un président de la République
prétendant se désintéresser de l’Eglise et des catholiques manquerait à son devoir”.
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DUCHOWNY W POLITYCE
Próbując spojrzeć na kwestię politycznego zaangażowania duchownych
od strony nauczania społecznego Kościoła, należy przywołać katechezę św. Jana
Pawła II z 28 lipca 1993 r. Był to czas gorących sporów przedwyborczych w Polsce.
Jan Paweł II mówił wówczas: „Jezus nie chciał […] nigdy zaangażować się w jakiś
ruch polityczny i udaremniał wszelkie próby włączenia Go w kwestie i sprawy
doczesne. Królestwo, które przyszedł założyć, nie jest z tego świata. […] Narodowi
hebrajskiemu, do którego należał i który kochał, nie obiecał nigdy wyzwolenia
politycznego, oczekiwanego od Mesjasza przez wielu Żydów. […] utrzymywał też,
że ci, którzy idą za Nim, a zwłaszcza Apostołowie, nie powinni myśleć o władzy
doczesnej i o panowaniu nad narodami jak władcy ziemscy, lecz powinni być pokornymi sługami wszystkich, podobnie jak ich «Pan i Nauczyciel»” (Jan Paweł II,
2007, 2, s. 585–586). Dalej papież cytuje fragment z Katechizmu: „Do pasterzy
Kościoła nie należy bezpośrednie interweniowanie w układy polityczne i w organizację życia społecznego. Zadanie to wchodzi w zakres powołania wiernych
świeckich, którzy działają z własnej inicjatywy wraz z innymi współobywatelami”
(KKK, § 2442). Świeccy, mając pełne zaufanie do swoich duszpasterzy w tym, co
dotyczy wiary i moralności, nie powinni jednak oczekiwać, „że ich pasterze są
zawsze dostatecznie kompetentni, aby w każdej rodzącej się kwestii, a zwłaszcza
poważnej, mogli mieć gotowe rozwiązanie, albo że do tego właśnie zostali posłani” (GS, nr 43). Sakrament święceń nie niesie ze sobą żadnej nadprzyrodzonej
kompetencji w zakresie zrozumienia czy działania w sferze polityki. „W każdy
przypadku [prezbiterzy] powinni pamiętać, że dla tego rodzaju zaangażowania
w działalność polityczną nie otrzymali ani misji, ani charyzmatu z wysoka” (Jan
Paweł II, 2007, 5, s. 587).
Musimy powiedzieć: z punktu widzenia prawa państwowego, duchowny
jest takim samym obywatelem, jak każdy i przysługują mu takie same prawa (także
polityczne) jak każdemu innemu obywatelowi. Każda próba ograniczenia praw
politycznych osób duchownych byłaby przejawem dyskryminacji z uwagi na wiarę i naruszałaby konstytucyjną zasadę wolności religijnej. Jednak II Sobór Watykański, a w ślad za nim Synod Biskupów z 1971 r., a później Kodeks Prawa Kanonicznego, nałożyły na duchownych pewne ograniczenia odnośnie do zakresu
i form ich dopuszczalnego zaangażowania politycznego. Są to jednak wewnętrzne normy Kościoła katolickiego i jedynie władza kościelna ma kompetencję do ich
egzekwowania. Przyjęto w nich założenie, że prawa i obowiązki osób świeckich
i osób duchownych w sferze politycznej są różne. Chrześcijanin świecki nie powinien uchylać się od obowiązku politycznego zaangażowania, podczas gdy duchowny – zamiast w politykę – powinien zaangażować się w szerzenie królestwa
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Bożego. „Podobnie jak Jezus, powinien zrezygnować z włączania się w aktywne
uprawianie polityki – zwłaszcza wtedy, gdy wyraża ona interesy jednej grupy, co
jest niemal nieuchronne – by pozostać człowiekiem w duchu braterstwa oraz –
o ile jest to akceptowane – człowiekiem ojcostwa duchowego” (tamże, 3, s. 586).
Apel do duchownych o powstrzymywanie się od pewnych form zaangażowania
politycznego odwołuje się do ducha ascezy, ubóstwa i do wewnętrznej wolności.
„Prawo prezbitera do ujawniania własnych wyborów ograniczają wymogi jego posługi kapłańskiej. Również i to ograniczenie może stać się wymiarem ubóstwa, do
praktykowania którego jest wezwany na wzór Chrystusa. Czasem bowiem musi
powstrzymać się od tego korzystania ze swego prawa, by móc być skutecznym
znakiem jedności i głosić Ewangelię w całej jej pełni” (tamże, 4, s. 587).
Możemy powiedzieć, że pierwszy powód, aby „zachować pewien dystans
wobec jakiejkolwiek funkcji lub pasji politycznej” (tamże) jest ściśle związany
z pragnieniem, aby być pasterzem dla wszystkich wiernych, niezależnie od ich
poglądów politycznych. Drugi, wynika ze świadomości, że polityka dzieli. Samo
słowo „partia” oznacza część, co można rozumieć przynajmniej w podwójnym
znaczeniu. Chodzi, z jednej strony, o to, że każda partia reprezentuje tylko część
społeczeństwa i tylko część obywateli utożsamia się z jej programem. Z drugiej
strony, że nawet najlepszy program polityczny tylko po części pokrywa się z programem Ewangelii. Z tego powodu żadnej „partii politycznej nie można nigdy
utożsamiać z prawdą Ewangelii”, a w konsekwencji „żadna partia, w odróżnieniu
od Ewangelii, nie może stać się nigdy przedmiotem absolutnego wyboru” (tamże).
Ponadto doświadczenie poucza, że – mimo najlepszych intencji poprawy świata –
„łatwo jest się uwikłać w stronnicze walki, co pociąga za sobą ryzyko współpracy
nie tyle w budowaniu sprawiedliwszego świata, którego pragną [prezbiterzy], lecz
w tworzeniu nowych i jeszcze gorszych form wyzysku ubogich” (tamże, 5, s. 587).
W Christifideles laici papież wylicza oskarżenia wysuwane pod adresem świata
polityki, takie jak: karierowiczostwo, kult władzy, egoizm czy korupcja (por. ChL,
nr 42). Jan Paweł II nie podejmuje dyskusji odnośnie do słuszności tego rodzaju
zarzutów. Ktoś z moich świeckich, politycznie zaangażowanych przyjaciół powiedział, że „politycy żywią się ludzkim mięsem”. W przypadku ludzi świeckich te
wszystkie zarzuty czy też dość rozpowszechniony pogląd, że „polityka musi być
terenem moralnego zagrożenia, bynajmniej nie usprawiedliwiają sceptycyzmu
i nieobecności chrześcijan w sprawach publicznych” (tamże). W przypadku duchownych jest odwrotne.
Kapłan, jak każdy wierny, ma prawo do osobistych poglądów i sympatii politycznych (byle nie stały w sprzeczności z Ewangelią) oraz obowiązek korzystania z przysługującego mu prawa głosu zgodnie z sumieniem. „Duchownym
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[jednak] zabrania się przyjmowania publicznych urzędów, z którymi łączy się
udział w wykonywaniu władzy świeckiej” (KPK, 285 § 3). „Nie mogą [także] brać
czynnego udziału w partiach politycznych ani w kierowaniu związkami zawodowymi, chyba że – zdaniem kompetentnej władzy kościelnej – będzie wymagała tego obrona praw Kościoła lub rozwój dobra wspólnego” (tamże, 287 § 2).
W zakresie wyrażania swoich poglądów duchowny powinien kierować się duszpasterskim rozsądkiem, tak, by nie utrudniało ono wiernym korzystania u niego
z posługi kapłańskiej. Obok treści oraz uznania, że wierni świeccy – podobnie
jak on – mają prawo do własnych politycznych preferencji, trzeba czuwać także
nad temperaturą emocjonalnego zaangażowania we własne polityczne wybory.
Potrzeba emocjonalnego dystansu, wynikającego ze zrozumienia jedynie względnego i doczesnego charakteru dóbr, o które zabiega się w polityce.

SYTUACJE WYJĄTKOWE
Nauczanie Kościoła także dzisiaj uznaje pewne wyjątki. Po pierwsze, oczekuje się, że prezbiterzy, w jedności z całym Kościołem, będą działać w sposób klarowny „w zakresie obrony podstawowych praw człowieka, szerzenia integralnego
rozwoju osoby, popierania sprawy pokoju i sprawiedliwości” (Jan Paweł II, 2007,
3, s. 586). W pewnym sensie, spraw takich jak np. obrona prawa do życia czy przeciwstawianie się próbom prawnej redefinicji instytucji małżeństwa nie postrzega
się jako materii politycznej, ale jako kwestie etyczne. Po drugie, zdarzają się sytuacje wyjątkowe, w których „może się wydawać stosowne, a nawet konieczne,
przyjęcie [przez duchownego] funkcji pomocniczej i zastępczej w instytucjach źle
funkcjonujących lub nieukierunkowanych, by wesprzeć sprawę sprawiedliwości
i pokoju” (tamże). Można sobie np. wyobrazić państwo, w którym grozi wybuch
wojny domowej, a jedyną osobą zdolną jej zapobiec – z uwagi na autorytet, jakim
cieszy się u wszystkich stron konfliktu – jest osoba duchowna. Jednak nawet w takich „konkretnych, nadzwyczajnych okolicznościach [gdy] rzeczywiście domagać
się tego będzie dobro wspólnoty, [prezbiter] powinien […] działać za zgodą biskupa, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej – i jeśli okaże się to konieczne – Konferencji Episkopatu” (tamże, 5, s. 587). W ustępie tym podkreśla się konieczność
kolegialnej decyzji. „Istnieje więc możliwość odstępowania od prawa ogólnego
– czytamy w papieskiej katechezie – jednak przypadki te usprawiedliwiają jedynie okoliczności nadzwyczajne i trzeba uzyskać wówczas odpowiednią zgodę”
(tamże). Zgoda tego typu ma charakter jedynie czasowy.
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DLACZEGO POLITYKA WCIĄGA KSIĘŻY?
Benedykt XVI, zastanawiając się nad przyczyną soborowej zmiany nauczania na temat relacji między Kościołem i polityką, wskazywał na negatywne
historyczne doświadczenie Kościoła. Na sojuszu tronu i ołtarza, niezależnie od
intencji władcy, ostatecznie zawsze tracił Kościół, choć nie zawsze miał świadomość tej straty: „Chrześcijańskie cesarstwo [rzymskie] usiłowało od razu uczynić
wiarę politycznym czynnikiem jedności Cesarstwa. Królestwo Chrystusa powinno przecież przybrać kształt politycznego królestwa i błyszczeć jego blaskiem.
Bezsilności wiary, ziemskiej bezsilności Jezusa Chrystusa, trzeba pomóc, dając im
władzę polityczną i wojskową. Poprzez wszystkie wieki ciągle na nowo w różnych
odmianach powracała pokusa umacniania wiary z pomocą władzy, i za każdym
razem groziło niebezpieczeństwo zduszenia jej w objęciach władzy” (Benedykt
XVI, 2007 s. 46). Z tego powodu Kościół musi nieustannie toczyć walkę o to,
żeby królestwo Jezusa nie było utożsamiane z żadną formacją polityczną. „Bo
w ostatecznym rozrachunku cena, jaką płaci się za stapianie się wiary z władzą
polityczną, zawsze polega na oddaniu się wiary na służbę władzy i na konieczności przyjęcia jej kryteriów” (tamże). Ceną za zbyt bliskie związanie się z tronem
i nadzieje pokładane w jakiś formach przywilejów ze strony władzy zawsze była
utrata tożsamości i klarowności świadectwa. W trakcie trwania Soboru sprawa ta
była na tyle istotna, że w Gaudium et spes nie tylko mamy deklarację, że Kościół
„nie pokłada nadziei w przywilejach ofiarowanych mu przez władzę państwową”,
ale także gotowość wyrzeczenia się „pewnych legalnie nabytych praw, jeśli okaże
się, że korzystanie z nich podważa szczerość jego świadectwa, albo że nowe warunki życia domagają się innego układu stosunków” (GS, nr 76).
Zastanawiając się nad przyczyną swoistego parcia duchownych do polityki, nad tym, dlaczego niektórzy teologowie czują większą potrzebę wypowiadania się na temat polityki niż teologii, warto zwrócić uwagę na powszechną
w zsekularyzowanym świecie fiksację uwagi człowieka na dobrach doczesnych.
Człowiek wciąż oczekuje zbawienia, ale w ramach tego świata. Reinhard Koselleck przytacza za Lessingiem fragment rozmowy wolnomularzy: „Otóż masoni
»dokonali wszystkiego, co dobre na tym świecie – dobrze sobie to zapamiętaj:
na świecie! – i kontynuują swoje dzieło, to znaczy pracują nad przyszłym dobrem tego świata – dobrze to sobie zapamiętaj: tego świata«” (Koselleck, 2015,
s. 199). Przedstawiona tu horyzontalizacja idei zbawienia jest dla chrześcijaństwa
śmiertelnym zagrożeniem, przed którym przestrzegał św. Jan Paweł II w Redemptoris missio. Walczy się wówczas o człowieka, ale o człowieka pomniejszonego,
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okrojonego do wymiarów doczesności2. W logikę tę doskonale wpisują się funkcjonalne próby uzasadnienia religii, w myśl których Kościół zyskiwałby prawo
obywatelstwa w społeczeństwie z uwagi na swoją użyteczność. Robert Spaemann
zwraca uwagę, że funkcjonalne uzasadnianie obecności chrześcijaństwa w życiu
społecznym jest – z punktu widzenia Kościoła – przeciwskuteczne. Oznacza bowiem, że Kościół, zredukowany do dobroczynności, obrońcy praw człowieka czy
dostarczyciela norm etycznych tak długo cieszy się społeczną legitymizacją, jak
długo nie uda się wynaleźć dla niego jakiegoś ekwiwalentu. Immanentyzacja zbawienia jest rodzajem religijnej choroby, rozpowszechnioną współcześnie herezją,
zawierającą w sobie przekonanie, że człowiek w tym świecie i w dobrach tego
świata powinien znaleźć swoje spełnienie. Komentując myśl św. Augustyna o tym,
że Bóg rozdaje królestwa zarówno dobrym, jak i złym, Benedykt XVI stwierdza,
że władza ziemska powierzana jest także „czcicielom demonów” po to, „żeby pokazać, że cała ta sfera nie jest ostatnim słowem, lecz czymś jedynie przedostatnim,
z czego człowiek musi wyrosnąć, ażeby osiągnąć swój rzeczywisty cel” (Ratzinger/
Benedykt XVI, 2018, s. 66). Inaczej mówiąc, doświadczenie goryczy w związku
z polityką może być pożytecznym przeżyciem, dzięki któremu człowiek/prezbiter
odzyskuje właściwą perspektywę.
Jan Paweł II podkreśla, że „trzeba zawsze pamiętać o priorytecie specyficznej misji, która angażuje całą egzystencję prezbiterów, tak by przeżywając na
nowo i z wielką ufnością sprawy odnoszące się do Boga, mogli skutecznie i radośnie zwiastować je ludziom, którzy na to właśnie czekają” (Jan Paweł II, 2007, 5,
s. 588). I chociaż – przypomnijmy – lepsze urządzenie społeczeństwa ludzkiego
ma znaczenie dla królestwa Bożego, starannie trzeba odróżniać postęp ziemski od
wzrostu królestwa Chrystusa (por. GS, nr 39). Jan Paweł II, pisząc o znakach nowej nadziei w Europie po upadku komunizmu, podkreślał konieczność skupienia
się Kościoła na swym posłannictwie duchowym oraz przyznania pierwszeństwa
ewangelizacji, także w relacjach z rzeczywistością społeczną i polityczną (por. EE,
nr 11). Gdyby kapłani nie praktykowali tej zasady, któż by o niej pamiętał. A na
cóż ludziom Kościół, który nie wskazuje im drogi do nieba?

2 .„Dzisiejszą pokusą jest sprowadzanie chrześcijaństwa do mądrości czysto ludzkiej, jakby do wiedzy o tym, jak
dobrze żyć. W świecie silnie zsekularyzowanym nastąpiło «stopniowe zeświecczenie zbawienia», dlatego walczy
się, owszem, o człowieka, ale o człowieka pomniejszonego, sprowadzonego jedynie do wymiaru horyzontalnego. My
natomiast wiemy, że Jezus przyszedł, by przynieść zbawienie całkowite, które obejmuje całego człowieka i wszystkich
ludzi, otwierając ich na wspaniałe horyzonty usynowienia Bożego” (Jan Paweł II, 1990, nr 11).
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ECCLESIA PAGANA
Jednym z symptomów „końca czasów” – jak mówią prorocy apokalipsy –
jest fakt, że antychrześcijańskie idee i opracowaną na ich potrzebę terminologię
coraz częściej słyszy się w Kościele. Mówiąc „antychrześcijańskie”, nie mam na
myśli przejawów wojującego ateizmu, jak za czasów sowieckich, ale idee, które łagodnie wnikają do ludzkich umysłów i zastępują wyobrażenia należące do chrześcijańskiego dziedzictwa. O upowszechnianiu się w Kościele laickiej nowomowy
wspominali np. amerykańscy biskupi w liście pasterskim (Living the Gospel of
Life, 1998). Dzieje się to za sprawą bezwiednie przejmowanej terminologii, choćby z książek Zygmunta Baumana3, ale także za sprawą toksycznych produktów
politycznych i prawnych wprowadzanych do systemu, które eliminują tradycyjne
pojęcia, silnie związane z chrześcijańską antropologią i wywołujące jednoznaczne
konotacje moralne. Ich miejsce zajmują neologizmy, jak choćby homofobia, zdrowie reprodukcyjne, czy partial-birth abortion („aborcja częściowego urodzenia”),
które nie budzą żadnych intelektualnych czy moralnych skojarzeń, albo wręcz sugerują wartość etyczną odwrotną w stosunku do rzeczywistej. Komentując nabożeństwo dla osób LGBT zorganizowane w jednej z europejskich katedr, Grzegorz
Górny przypomina o proponowanej przez Antonio Gramsciego strategii „długiego
marszu przez instytucje”, której zwieńczeniem miałoby być „wrogie przejęcie” Kościoła katolickiego. „Chodzi o to, aby tak zainfekować Kościół od środka, by sam
przyjął jako swoje idee, które w rzeczywistości są przeciwne jego istocie” (Górny,
2017). Aby dobrze zrozumieć wyzwanie, przed jakim stoi Kościół, wyobraźmy sobie przez chwilę, że wciąż żyjemy w okresie komunizmu. Pytanie zaś brzmi: Czy
w takiej sytuacji zadaniem Kościoła jest zaangażowanie się w budowanie komunizmu „z ludzką twarzą”, czy raczej głoszenie, że system jako taki jest nieludzki
i w całości godzien odrzucenia? Można, oczywiście, odpowiedzieć: jedno i drugie.
Jan Paweł II pisał o próbach nadania Europie nowego oblicza, wykluczającego religijne dziedzictwo, o świadomej marginalizacji chrześcijaństwa i dążeniu
do narzucenia antropologii bez Boga i bez Chrystusa, o próbach umieszczenia
człowieka w miejsce Boga (por. EE, nr 9). „Oczywiście – czytamy w Ecclesia in
Europa – na kontynencie europejskim nie brak cennych symboli chrześcijańskiej
obecności, ale wraz z powolnym, stopniowo wkraczającym zeświecczeniem, powstaje niebezpieczeństwo, że staną się one jedynie pamiątkami przeszłości. Wielu
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3 .Jeśli uznamy, że rację ma Zygmunt Bauman, mówiąc o „płynnej rzeczywistości”, to co zrobimy z Ewangelią o domu
zbudowanym na skale. „Płynność” (deszcze i potoki) nie jest nowym odkryciem. Zawsze istniała, ale istniały także
trwałe punkty odniesienia. Ewangelia nie nawołuje jednak do konieczności zawierzenia trwałym punktom w świecie
zewnętrznym, ale do wierności Jezusa Chrystusa i do stałości Jego nauki.
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ludzi nie potrafi już łączyć ewangelicznego przesłania z codziennym doświadczeniem; wzrasta trudność przeżywania osobistej wiary w Jezusa w takim kontekście
społecznym i kulturowym, w którym chrześcijańska koncepcja życia jest stale
wystawiana na próbę i zagrożona; w wielu sferach publicznych łatwiej jest deklarować się jako agnostycy, niż jako wierzący; odnosi się wrażenie, że niewiara
jest czymś naturalnym, podczas gdy wiara wymaga uwierzytelnienia społecznego,
które nie jest ani oczywiste, ani przewidywalne” (tamże, nr 7).
Chrześcijaństwo – jak wskazują badania empiryczne – ma we współczesnej Europie dwóch konkurentów: sekularyzm i islam (Pew Research Centre,
2017; 2015). Chodzi zarówno o konkurencję w sensie ideowym, jak i demograficznym. O ile rosnący wpływ islamu związany jest głównie z imigracją i wyższym niż
w innych grupach religijnych współczynnikiem dzietności, o tyle liczba wyznawców sekularyzmu zwiększa się głównie za sprawą „konsumistycznej konwersji”.
Europa się sekularyzuje, ale oznacza to jedynie, że sekularyzują się europejscy
chrześcijanie, z których część przechodzi na stronę złotego cielca, nawet jeśli
formalnie pozostają wciąż członkami Kościoła.
Jan Paweł II pisał o sekularyzacji szerokich rzesz chrześcijan, którzy myślą, podejmują decyzje i żyją tak, „jakby Chrystus nie istniał” (EE, nr 26). Papież
Benedykt XVI posługuje się pojęciem Ecclesia pagana. „Europa od czterystu lat
to siedlisko nowego pogaństwa narastającego niepowstrzymanie w sercu Kościoła i grożącego mu drenażem od wewnątrz. Wizerunek Kościoła nowożytności
w istotny sposób kształtuje fakt, że w zupełnie nieprzewidywalny sposób stał się
on Kościołem pogan i proces ten postępuje. Dzieje się nie tak, jak dawniej, kiedy
to doszło do powstania Kościoła z pogan, którzy stali się chrześcijanami, lecz
Kościoła pogan, którzy zwą się jeszcze chrześcijanami, lecz w rzeczywistości są
poganami. Obecnie pogaństwo osiadło w samym Kościele. Właśnie to jest cechą
charakterystyczną Kościoła naszych czasów, podobnie jak i neopogaństwa, że
mamy do czynienia z pogaństwem w Kościele oraz z Kościołem, w którego sercu
krzewi się pogaństwo” (Benedykt XVI, 2016, s. 297). W podobnym duchu pisze
papież Franciszek w Evangelii gaudium: „Nowe kultury rodzą się nadal w ogromnych skupiskach ludzkich, gdzie chrześcijanin nie jest już promotorem lub twórcą
sensu, natomiast otrzymuje od nich inne języki, symbole, przesłania i paradygmaty, dające nowe ukierunkowania życia, często sprzeczne z Ewangelią Jezusa” (EG,
nr 73). „W następstwie tego – zauważa Franciszek – wielu pracujących w duszpasterstwie, chociaż się modli, to jednak pogłębia w sobie pewien rodzaj kompleksu
niższości, prowadzący do relatywizowania lub ukrywania swojej chrześcijańskiej
tożsamości i przekonań. […] nie są zadowoleni z tego, kim są i z tego, co robią,
nie utożsamiają się z misją ewangelizacyjną, […] tłumią radość z misji w pewnego
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rodzaju obsesji, by być jak wszyscy inni i mieć to, co mają inni” (tamże, nr 78).
Zamiast być znakiem sprzeciwu, starają się upodobnić do świata tak, aby nikt nie
zauważył, że są chrześcijanami. Dotyczy to nawet duchownych, których coraz
trudniej rozpoznać nie tylko na ulicy, ale nawet na katolickiej uczelni. To nie
chrześcijanie kreują dzisiaj kulturę, ale świecka kultura określa sposób myślenia
chrześcijan i postrzegania przez nich sensu własnego życia i misji. Amerykańscy
biskupi – jak wspomniałem – piszą o podobnym procesie przed laty w Stanach
Zjednoczonych i o jego efektach. Katolicy starali się dostosować do amerykańskiego stylu życia, ale asymilując się „byliśmy »połykani i trawieni«. Zostaliśmy
zmienieni nadmiernie przez tę kulturę, a zarazem nie zmieniliśmy jej wystarczająco” (Living the Gospel of Life, 1998). Jedynym rzeczywistym skutkiem błędnie
rozumianego aggiornamento była autosekularyzacja.
W podobnym duchu pisał św. Jan Paweł II: „Również na »starym kontynencie« są rozległe obszary społeczne i kulturalne, na których jest konieczna prawdziwa misja ad gentes. […] Wielu współczesnych Europejczyków sądzi,
że wie, co to jest chrześcijaństwo, ale w rzeczywistości go nie zna. […] Wielu
ochrzczonych żyje tak, jakby Chrystus nie istniał; powtarza się gesty i znaki związane z wiarą, zwłaszcza w praktykach religijnych, ale nie odpowiada im rzeczywista akceptacja treści wiary i przylgnięcie do Osoby Jezusa. Miejsce pewności
wielkich prawd wiary u wielu ludzi zajęło niejasne i mało zobowiązujące uczucie
religijne; […] wielu uległo duchowi immanentystycznego humanizmu, który osłabił ich wiarę, prowadząc niestety często do jej całkowitego porzucenia; jesteśmy
świadkami swego rodzaju sekularystycznej interpretacji wiary chrześcijańskiej,
która powoduje jej erozję i z którą wiąże się głęboki kryzys sumienia i praktyki
moralności chrześcijańskiej” (EE, nr 47).
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Na ile sekularystyczną wizją świata skażona jest współczesna teologia?
Ambicją oświecenia było wytworzenie kultury, w której Bóg nie byłby potrzebny.
Sama hipoteza nieistnienia Boga w celu rozważenia genezy obowiązku moralnego
– jak zaznacza John Finnis – była stosowana w teologicznej debacie przynajmniej
od połowy XIV w. (Finnis, 2001, s. 52). Nowością oświecenia jest uczynienie hipotezy Boga całkowicie zbędną z punktu widzenia zarówno nauki, jak i życia
codziennego. Efektem jest m.in. fakt, że nauki społeczne oparte są na ateistycznym paradygmacie. Opisują świat w taki sposób, że „hipoteza Boga” jest w nich
całkowicie zbędna. Mimo tego, do niedawna teologia była na tyle „silna”, że to
ona proponowała paradygmaty i terminologię innym naukom, w tym także spo-
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łecznym. Tutaj ma swoje źródło dobrze uzasadnione przekonanie, głoszone m.in.
przez Erica Petersona, Carla Schmitta, Roberta Spaemanna czy Rémi Brague’a, że
niemal wszystkie terminy, jakimi posługujemy się w teorii i filozofii polityki są zsekularyzowanymi pojęciami teologicznymi. Są one zrozumiałe w ramach społecznego dyskursu tylko dzięki ich asocjacji z przepowiadaniem, jakiego ludzie zwykli
wysłuchiwać w pierwszy dzień tygodnia z ust kaznodziejów. Dzisiaj, wydaje się,
że jest odwrotnie. Znacznie „silniejsze” od teologii są nauki społeczne, co sprawia,
że kierunek zapożyczeń jest odwrotny. Szczególnie widać to w katolickiej nauce
społecznej, ale nie tylko tam. Oznacza to, że katolicka nauka społeczna zapożycza
z nauk społecznych pojęcia wypracowane w ramach ateistycznego paradygmatu.
Samo Kompendium nauki społecznej Kościoła roi się od terminów przejętych z filozofii społecznych różnych proweniencji, jak choćby demokracja czy społeczeństwo obywatelskie. Nie jest to sytuacja absolutnie nowa, gdyż nawet do kluczowej
zasady subsydiarności roszczą sobie prawo autorstwa nie tylko katolicy. Nie jest
to jednak wystarczający powód, aby postulować jej zarzucenie.
Co zatem jest nowością na gruncie teologii? W zakresie zapożyczeń,
nowy jest chyba fakt, że do języka teologicznego wprowadza się także pojęcia
stworzone po to, aby wyprzeć z nauki terminy o proweniencji chrześcijańskiej
(np. zrównoważony rozwój, zdrowie reprodukcyjne, skrót LGBT). Niektóre z nich
mają charakter nie naukowy, ale ściśle ideologiczny, stanowiąc część cywilizacji
opartej na tzw. post-prawdzie. Wprowadzając je do nauk teologicznych, ryzykujemy, że, zamiast teologii, uprawiać będziemy coś w rodzaju post--teologii, skupionej
na pewnych pożądanych konsekwencjach praktycznych, bez szczególnej jednak
refleksji nad tym, jak ma się to w stosunku do tradycji, nauczania Kościoła czy –
mówiąc ogólnie – do ewangelicznej prawdy. Chodzi zatem o teologię na potrzeby
zarządzania wiernymi, a nie z uwagi na prowadzenie ich do prawdy, a ostatecznie
do wiecznego zbawienia. Po drugie, że współcześni teologowie często cierpią na
swoisty kompleks niższości wobec innych nauk. Starają się wówczas udowodnić,
że są nie mniej zsekularyzowani od swoich kolegów z innych uniwersyteckich
wydziałów. Czyni to teologię służebniczką nauk społecznych, w tym politologii.
Przejmują przy tym, jak wspomniałem, język, koncepcje, horyzontalizm, funkcjonalizm, aż po polityzację samego pojęcia katolickiej nauki społecznej. Przerysowując, ale nie aż tak bardzo, można powiedzieć, że tworzą teologię „tak, jakby
Boga nie było”. Ostatnie zdanie wymaga drobnego komentarza. Papież Benedykt
XVI wspomina sytuację, gdy przedłożono mu „szkic dokumentu [kościelnego],
w którym pod koniec pojawiły się wprawdzie pobożne frazesy, ale w całym wywodzie argumentacyjnym nie tylko nie pojawił się Jezus Chrystus i Jego Ewangelia,
ale również sam Bóg, i w ten sposób wydawali się zbyteczni” (Ratzinger/Benedykt
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XVI, 2018, s.14). Kardynał Gerhard Müller mówi o „konwersji do świata, zamiast
do Boga”. Odwrotnie niż w czasach św. Pawła, który starał się podobać Bogu,
a nie ludziom (por. Ga 1,10), dziś wielu duchownych stara się przypodobać opinii
publicznej, gdyż bycie popularnym stało się swoistym kryterium bycia dobrym
pasterzem i dobrym teologiem (Müller, 2018).
„W tym miejscu – pisze Benedykt XVI – powracamy do kwestii powiązania i oddzielenia religii i polityki. Jezus […] w swoim przepowiadaniu i całej
działalności zapoczątkował nie-polityczne królestwo Mesjasza i zaczął oddzielać
od siebie te dwie nierozłączne dotąd rzeczywistości. Jednak ten należący do istoty Jego orędzia podział polityki i wiary, ludu Bożego i polityki, był ostatecznie
możliwy tylko przez Krzyż. Tylko przez rzeczywiście całkowitą utratę wszelkiej
władzy zewnętrznej, przez radykalne ogołocenie Krzyża, Nowe stało się rzeczywistością. Dopiero w wierze w Ukrzyżowanego, w pozbawionego wszelkiej ziemskiej władzy i w ten sposób wywyższonego, ukazuje się również nowa wspólnota,
nowy sposób panowania Boga w świecie” (Ratzinger/Benedykt XVI, 2018, s. 37).
Czy to oznacza, że w zdechrystianizowanej Europie Bóg „bardziej” króluje niż
w epoce chrześcijańskiej? Czy dechrystianizacja jest procesem nieodwracalnym,
jak zdają się twierdzić nauki społeczne? Czy wszyscy, którzy podejmują dzieło nowej ewangelizacji przypominają Don Kichota walczącego nie tyle z drewnianymi
wiatrakami, ile z samym wichrem historii? Czy warto wciąż ufać wewnętrznej
sile ewangelii, czy raczej należy podporządkować się potężniejszym siłom i – pod
hasłem modernizacji – podjąć dzieło upodobnienia Kościoła do innych instytucji
tego świata?
„Ku południowi ciągnąc i ku północy wracając, kolistą drogą wieje wiatr
i znowu wraca na drogę swojego krążenia. […] To co było, jest tym, co będzie,
a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie, więc nic zgoła nowego nie ma pod
słońcem” (Koh 1,6 i 9) – uczy Kohelet. Kościół w swej historii przeżył już różne burze. Okresy laicyzacji, paradoksalnie, pomagały mu odzyskać wolność od różnych
form doczesności, gdyż wymuszały na nim pogodzenie się z losem pokolenia Lewiego, które – jako jedyne w Izraelu – nie miało ojcowizny, mając za dziedzictwo
„jedynie” Boga (Benedykt XVI, 2011). Jednak chrześcijańskiej teologii „bez Boga”
chyba jeszcze nie było.
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POST-THEOLOGICAL
CONTEST OF FACULTIES:
ON THE SUPPOSED
SUPERIORITY
OF POLITICAL SCIENCES
OVER POST-THEOLOGY
SUMMARY
In the article the author presents the analysis of cultural processes that
have a negative impact on the Catholic Church and Christianity, threatening the
very essence of the mission of the Church, as well as leading to dechristianisation
of societies. The disquisition presented in the article starts from the problem of
political involvement of priests. The author presents the argumentation taken from
the teachings of the Catholic Church, showing why priests should keep a distance
from politics, as well as exceptions to this rule. Analysing further the Church's
coming too close to politics, the article focuses on the phenomenon of reducing
the idea of salvation and mission of the Church to the dimension of worldliness
as a process that may lead to the loss of the essence by Christianity. Another
threat of this type presented in the article is popularisation in the Church and in
theology of the notions, that have been created in order to supersede from science
the terms with Christian provenance. This leads to the adoption of atheistic paradigm in theology. This phenomenon is accompanied by other dangerous tendency,
namely the secularisation of Christians, who think, make decisions and live as
though Christ did not exist.
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POLSKIE DOŚWIADCZENIA
ILUSTRACJĄ TEOLOGII
NARODU
Jubileusz setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez naród Polski
stanowi dobrą okazję, by w teologicznej refleksji pochylić się nad bogactwem
jego doświadczeń przez pryzmat „teologii narodu”. Ta bowiem – ujęta z należytą
wnikliwością przez ks. Czesława Bartnika – bazując na Bożej ekonomii, wydaje
się dobrym punktem odniesienia, potrzebnym do odparcia pokusy koniunkturalizmu, w obiektywnym odczytaniu historii narodu polskiego.
Pierwszym celem niniejszego artykułu jest uściślenie pojęcia „teologii narodów” w jego dwóch wymiarach. Następnym jest wskazanie istoty tego pojęcia,
której atrybuty wynikają ze stwórczego aktu Boga. Kontynuacją będzie spojrzenie na fenomen chrześcijańskiej tożsamości narodu i określenie komponentów
kształtujących jego moralność. Obraz polskiej świadomości praw narodów będzie
punktem wyjścia do ukazania roli narodu polskiego w działaniu na rzecz rozwoju
idei praw narodu. Jako panorama tego działania wskazane zostaną atrybuty
narodu polskiego, tworzące fenomen jego historii: wierność następcom św. Piotra
(jako warunek sine qua non w rozwoju narodu chrześcijańskiego i jego skuteczności misyjnej), jego maryjność, i predestynacja do bycia znakiem „kolebki miłosierdzia” pośród narodów chrześcijańskich.
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CZYM JEST TEOLOGIA NARODU?
Teologia narodu – według ks. Bartnika –
oznacza dział teologii chrześcijańskiej traktujący o narodzie, jego
istocie, genezie, życiu, historii posłannictwie i sensie – w sposób systematyczny i naukowo zorganizowany, w oparciu o źródła doczesne a zwłaszcza chrześcijańskie […]. Teologia czerpie z wiary narodu, chrześcijańskiej
wizji świata i narodu oraz posługuje się metodami religijnymi. Przede
wszystkim teologia traktuje o narodzie w aspekcie jego relacji do Boga
i do Bożej ekonomii w świecie (Bartnik, 1999, s. 64).
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Taka definicja ujmuje teologię w aspekcie ścisłym, czyli systematycznym
i opisanym naukowo, w przeciwieństwie do teologii narodu ujętej w sposób prosty i potoczny z uwzględnieniem życia narodu, jego uczuć i czynów (tamże), czyli
całej jego egzystencji.
W obu powyższych ujęciach teologia narodu zaprzecza wszelkim utopiom
narodowym, nacjonalizmom, szowinizmom a nawet mesjanizmom, gdyż przypisywanie narodowi wyższości nad innymi – zwłaszcza w odniesieniu do zbawienia – jest sprzeczne z ujęciem katolickim (tamże, s. 63).
Teologia narodu zatem, mając w poszanowaniu wszystkie narody, uczy, że
każdy naród wywodzi się z aktu stwórczego Boga i objęty jest Jego miłością (tamże, s. 73). Tym samym stoi na stanowisku, że nie ma narodu, który byłby niezależny od Stwórcy. Każdy naród – na równy sposób – ma zatem prawo do godności
dziecięctwa Bożego. Jako taki winien więc szanować każdego człowieka, który
do niego przynależy. Respektowanie prawa do godności osoby ludzkiej w narodzie wydaje się gwarantem jego prawidłowego rozwoju (bez niepotrzebnych
wstrząsów społecznych generujących długotrwałe zranienia). Gdy naród odchodzi od wiary chrześcijańskiej i swoich szlachetnych tradycji, przyjmując ideologie
sprzeczne z jego duchem, jak nazizm czy komunizm, wówczas osoba jest spychana na margines, doświadcza gwałtu, cierpień i niejednokrotnie jest skazywana na
śmierć. Dlatego nieodzowne było przypomnienie przez Magisterium Vaticanum II
praw człowieka, bez których nie ma przyszłości narodów i świata.
Naród, żywiący pamięć o swym pochodzeniu od stwórczego aktu Boga,
uzdolniony jest i wezwany ex naturam do odnajdywania Jego permanentnej mocy
sprawczej w swojej historii i rozwoju. Oczywista więc wydaje się konieczność
postrzegania Boga jako nie tylko tworzącego byt narodu, ale także podtrzymującego go w istnieniu i prowadzącego w należytym rozwoju. Naród pielęgnujący
żywą ideę o Bogu, który w swej miłości czuwa i troszczy się o niego, czuje się tym
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samym przynaglony do ciągłego kierowania się ku Stwórcy i ku światu, na sposób
obejmujący rzeczywistość doczesną i wieczną, ze świadomością ich wzajemnego
przenikania się, ale nie identyfikacji (Bartnik, 1982).
Naród, podobnie jak człowiek, uczestniczy w życiu moralnym i duchowym, czyli posługuje się wartościami, jakimi są prawda i fałsz, dobro i zło, miłość i nienawiść, sprawiedliwość i niesprawiedliwość, życie i łaska (Bartnik, 1999,
s. 75). Wybory dokonane ze względu na Boga przynoszą bezpieczeństwo, pomyślność i szczęście. Gdy w wyborze wartości pomija się Stwórcę, nie brakuje
osobistych i narodowych dramatów, które niszczą ciągłość pokoleniową narodu,
w efekcie prowadząc do jego osłabienia i wymierania. Dlatego oznaką siły narodu
jest duch, z którego wyrasta świętość.
W ten sposób potwierdza się prawda, którą wypowiedział św. Jan Paweł
II, że kiedy naród wierzy w Boga, nikt nie jest mu w stanie wyrządzić ostatecznej
krzywdy. „Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy jego
duch coraz bardziej się oczyszcza; tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć” (Jan Paweł II, 2008a, s. 219). Naród, będąc jedną z więzi społecznych, zapewnia ciągłość swego losu i wspólnych wartości duchowych (Warchoł, 2010,
s. 222–223). One są jego istotą, cennym akumulatorem energii, którą czerpią poszczególni jego członkowie i zapewniają mu integralny rozwój. Dlatego słuszne
jest stwierdzenie o. Hieronima Kajsiewicza, że „tak zwani wielcy ludzie narodów
nie zbawiają, oni są często klęską dla nich. (…) Narody zbawiają maluczcy, pokorni, słabi z siebie, silni siłą Bożą, jednym słowem – święci!” (Kajsiewicz, 1870, s. 67).
Z prawdą o wartościach duchowych związana jest nierozerwalnie wartość
rodziny. Ona jest bowiem podstawową wspólnotą, wobec której człowiek może
odnieść swoje osobiste doświadczenie i nadać życiu kształt dążenia ku wspólnemu dobru, jakim jest naród (Bartnik, 1999, s. 68–69). Rodzice bowiem wpływają
na wychowanie dzieci, kształtują poglądy religijne, uczą kochać Boga i ojczyznę.
Dlatego Polacy, Niemcy, Amerykanie, Włosi czy jakikolwiek inne narody rozwijają się, doceniając konieczność idei współdziałania rodaków. Wiemy, że nie jest
to łatwe, gdyż każdy człowiek winien sam podjąć trud pracy nad sobą, by potem
być odpowiedzialnym za naród. Świadectwo to sprawia, że należący do danego
narodu ludzie ożywiają się i jednoczą, prowadząc ze sobą cenny dialog.
Warto także przypomnieć, że naród nie utożsamia się z państwem, gdyż
jest ono administracyjnym systemem życia i działania, czyli instytucją (tamże,
s. 179–180). Świadczy o tym życie narodów znajdujących się w niewoli, podbitych i wykorzystywanych, jak naród polski podczas zaborów. Dlatego też narodu
nie można zastąpić państwem, chociaż z natury każdy naród pragnie istnieć jako
odrębne państwo.
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Teologia narodu nie zatrzymuje się na jego powołaniu do istnienia, ale
dotyka jego wymiaru zbawczego, jakie niesie ze sobą chrześcijaństwo (tamże,
s. 77–81). Naród staje się chrześcijański, kiedy przyjmuje Ewangelię (tamże, s. 77).
Pamięć narodów oraz wiara w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa,
otwarte na Ducha Świętego, uświadamiając godność dzieci Bożych i tworząc ich
historię, wyznaczają im także zadania na przyszłość. Dlatego dzięki świadectwu
wiary, którą przyjmowali w Europie władcy wraz ze swymi ziomkami, przez wieki
dojrzewa nieustannie odpowiedź na słowa Chrystusa skierowane do apostołów:
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy
i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16,
16-18). Owo dojrzewanie nosi na sobie znamiona związku przyczynowego: wiara
wyznawana przez poszczególne osoby prowadziła do zagoszczenia jej w sercach
całego narodu (tamże, s. 78). Tak rodziły się chrześcijańskie narody Europy. „Historia kształtowania się narodów europejskich rozwija się równolegle z ich ewangelizacją do tego stopnia, że granice Europy pokrywają się z zasięgiem przenikania
Ewangelii” (Jan Paweł II, 2002, s. 33–34) – tłumaczy Jan Paweł II. Duch ewangelizacji obejmował poszczególne narody w trwaniu w nauce Chrystusa i wyrażał się
na zewnątrz. Każdy miał swój wkład, w tym Polska (Koneczny, 1985, s. 13).
Pieczęcią potwierdzającą przyjęcie Chrystusa przez naród jest chrzest.
On jest sakramentem, dzięki któremu naród staje się chrześcijański, bo jest związany z Bogiem i z Kościołem. Są to jego duchowe narodziny (Jan Paweł II, 2005b,
s. 740) i zawarte z Bogiem przymierze. Chrzest jest wydarzeniem historio-zbawczym o charakterze narodowym, bo łączy naród z Chrystusem w tajemnicy Jego
męki, śmierci i zmartwychwstania czyniąc go „królewskim szczepem”. Sakrament
chrztu jest wydarzeniem „duchowej biografii” każdego narodu, przynosząc zmiany w kulturze, powstaniu nowych instytucji, zmianie stylu życia, prawodawstwie
i innych dziedzinach. Wiara w Boga oddziałuje na życie moralne, polityczne, społeczne, kulturalne i gospodarcze. Ponadto chrzest oraz wynikające z niego wartości stanowią fundament tożsamości narodowej, a jej cechami są historia narodu
chrześcijańskiego, wspólny dorobek pokoleń oraz pamięć historyczna. Przekonanie o własnej misji pośród innych narodów kształtuje suwerenność narodową, co
nie przeszkadza być wspólnotą pluralistyczną.
Chrzest jest wydarzeniem, którego nie można zamknąć tylko w obszarze
Kościoła katolickiego, gdyż czyni chrześcijan, niezależnie od istniejących między
nimi podziałów, członkami jednego Ciała Chrystusowego. Tworzy jedność, która
nie sprowadza się do obojętnej tolerancji i wzajemnej wiedzy o sobie, lecz spełnia
się w wymianie duchowych darów i współpracy.
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Doniosłą funkcję w kształtowaniu życia moralnego narodu pełni też
bierzmowanie, które prowadzi do jego dojrzałości chrześcijańskiej oraz daje mu
moc potrzebną do świadczenia wobec innych narodów, czyli zdolność ewangelizacji (Bartnik, 1999, s. 78), a tym samym rozszerzania ducha świętości. Kościół
wie, że daru wiary w trójjedynego Boga nie otrzymał tylko dla siebie, lecz ma
go zanieść wszystkim ludom i narodom, które nie poznały jeszcze prawdziwego Boga. Dlatego, przyjmując Pocieszyciela posłanego przez Ojca i Syna, pełni
posługę obdarowywania Nim wszystkie narody. Duch Święty scala je i umacnia
we właściwy dla nich sposób (Jan Paweł II, 2008c, s. 160). Wzruszające są słowa
św. Jana Pawła II wypowiedziane w ostatnim dniu pierwszej pielgrzymki do Polski podczas mszy św. na Krakowskich Błoniach, 10 czerwca 1979 r. z okazji 900.
rocznicy śmierci św. Stanisława, biskupa i męczennika. Papież przypomniał wówczas, że naród przeżywa „historyczny moment bierzmowania”, „nowe namaszczenie Ducha Świętego”, przez rocznicę śmierci polskiego patrona i jej związek
z tysiącleciem chrztu Polski. Kilka dni wcześniej, w Warszawie na rozpoczęcie
pielgrzymki, sam przywoływał Ducha Świętego w znamiennych słowach: „Niech
zstąpi Duch Święty i odnowi oblicze tej ziemi, tej ziemi” (Jan Paweł II, 2008d,
s. 33). Wiemy, że skutkiem tych słów było odzyskanie przez Polskę upragnionej
wolności. Wolność zawitała też do wszystkich narodów Europy Środkowowschodniej, uciskanych przez Rosję Sowiecką. Chociaż przyszła ona po kilku latach od
wizyty papieża, to jednak „potęga przebudzonych sumień” (Weigel, 2012, s. 479)
nie wygasła i stanowiła jego istotny czynnik upadku.
W aspekcie sakramentalnym należy odnieść się też do Eucharystii, gdyż
dzięki niej naród łączy się z Chrystusem eucharystycznym (Bartnik, 1999, s. 78–79).
W czasach współczesnych dostrzega się to m. in. w czasie pielgrzymek papieży
do różnych narodów i celebrowanych mszy św., w których uczestniczą ich przedstawiciele. Razem modlą się, razem przebywają w przestrzeni sakralnej, razem
przeżywają historię swego narodu w duchowej łączności z Bogiem i Chrystusowym namiestnikiem. Niezapomniane jest przemówienie Vaclava Havla, pierwszego prezydenta Czechosłowacji, wybranego po kilkudziesięcioletniej niewoli komunistycznej, który w powitaniu Jana Pawła II w 1990 r. na czeskiej ziemi mówił:
Dziś po południu będę uczestnikiem cudu: na tym samym miejscu,
gdzie przed pięcioma miesiącami, w dniu, gdyśmy się radowali z powodu
kanonizacji Agnieszki Czeskiej, rozstrzygała się przyszłość naszego kraju,
Głowa katolickiego Kościoła będzie dziś odprawiać Msze świętą i – prawdopodobnie – dziękować naszej Świętej za jej w stawiennictwo u Tego, który trzyma w swych rękach tajemny bieg wszechrzeczy (Havel, 1990, s. 47).

POLSKIE DOŚWIADCZENIA ILUSTRACJĄ TEOLOGII NARODU

97

Zaiste wymowne świadectwo. Po kilkudziesięciu latach niewoli naród publicznie wyznawał wiarę w Boga.
Wielkie znaczenie w życiu narodu ma kapłaństwo, zarówno sakramentalne jak i powszechne (Bartnik, 1999, s. 79). Narodu chrześcijańskiego nie zrozumie się bez kapłanów. Ich misją jest służba człowiekowi, Kościołowi, narodowi
i światu. W początkach bowiem przyjmowania chrztu przez narody, rodził się
Kościół, a papież nominował pierwszych biskupów i erygował diecezje. To pierwsi biskupi i kapłani ewangelizowali naród. Bez nich nie byłoby rozwoju chrześcijaństwa na tych ziemiach. Ewangelizacji narodów nie można sobie wyobrazić bez
św. Cyryla i św. Metodego z Grecji, św. Benedykta z Italii, św. Marcina z Francji,
św. Bonifacego w Niemczech, św. Wojciecha w Polsce. Oni wszczepili w mentalność Europejczyków prawdę o Bogu i o człowieku, kształtując życie narodów
na wartościach chrześcijańskich, na których współczesna Europa opiera się do
dzisiaj.
Kapłaństwo powszechne także wypływa z kapłaństwa Chrystusa (tamże).
Ojcowie zebrani na II Soborze Watykańskim przypomnieli, że wszyscy wierzący
dzięki sakramentowi chrztu zostali włączeni w ten Boży dar. Oznacza to, że każdy uczeń Pański winien rozwijać więź z Jezusem Kapłanem, Prorokiem i Królem.
Jego znaczenie podkreślił Jan Paweł II podczas pielgrzymki we Francji w 1985 r.
Zapytał wówczas naród: „Francjo, najstarsza córo Kościoła, co zrobiłaś ze swoim
chrztem?”. Upomniał się o coś, co stanowi istotę narodu i świadczy o jego przyszłości.
Prawda o kapłaństwie jest szczególnie istotna w czasach współczesnych
z powodu braku kapłanów. Rzadziej sprawuje się msze św., co niekorzystnie
przekłada się na życie wspólnotowe, gdyż każda Eucharystia to akt uświęcający
człowieka i naród. Eucharystia wpływa na całokształt życia rodaków. Dzięki niej
następuje pogłębianie wiary tam, gdzie Kościół jest silny, umocnienie tam, gdzie
Kościół osłabł oraz odnowienie tych miejsc, które wymagają ewangelizacji. Do
nich należy świat polityki, mediów, kultury i biznesu, czyli współczesne areopagi.
Eucharystia stanowi centrum życia Kościoła.
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Narody przyjmujące chrzest nawiązywały dobre relacje ze Stolicą Apostolską. Papiestwo bowiem pomaga formować po chrześcijańsku naród (tamże,
s. 80), a dzięki więzi, jaka istnieje z poszczególnymi narodami zostają wprowadzone do rodziny narodów (tamże). Chrzest, który był przyjmowany przez narody ma
zatem znaczenie historyczne, polityczne i społeczne. Przyjęcie go było ważnym
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czynnikiem bezpieczeństwa narodów. Można zapytać, czym byłaby Europa bez
przyjęcia chrztu. Czym byłaby Polska bez przyjęcia chrześcijaństwa? Profesor Andrzej Nowak odpowiada, że podzieliłaby zapewne los takich plemion jak Obodryci czy Wieleci i znikłaby z kart historii. „Bo ile krajów oficjalnie pogańskich, przetrwało w historii Europy do XV w.? Zero” („Bez chrześcijaństwa”, 2016, s. 40). Co
by się stało z Litwą bez przyjęcia chrztu? Przypuszczalnie to samo, co z narodami
pogańskimi.
Dzięki wydarzeniu chrztu narody stały się „uchrystusowione organizmem
politycznym”, utrzymującym dobre relacje z papiestwem i innymi narodami. Stawały się częścią świata chrześcijańskiego (Bartnik, 1999, s. 80). Niektóre weszły
w krąg cywilizacji zachodniej, zachowując niezależność od władzy świeckiej,
a inne, niestety, w krąg cywilizacji bizantyjskiej, gdzie Kościół był zdominowany
przez państwo.
Europy zatem nie można sobie wyobrazić bez Kościoła katolickiego.
Związał się on mocno z narodami, które przyjęły chrzest, skutecznie oddziałując
na życie religijne wierzących. Chrzest miał charakter uniwersalny i pomagał przekraczać granice etniczne i społeczne.
Włączenie narodów do rodzin chrześcijańskich oznacza wierność Stolicy Apostolskiej, aczkolwiek wiemy, że nie wszystkie narody w tym wytrwały.
Luter, który podzielił chrześcijan, spowodował osłabienie relacji poszczególnych
narodów z Watykanem. Podział przyniósł wiele szkód, w tym wojny religijne.
Polaków nie dotknęły te nieszczęścia i podziały. Kościół w Polsce, zjednoczony
w papieżem, promieniował na naród, rozwijając się i zachowując zdrową tolerancję wobec innowierców. Wyjątkowe znaczenie miało zwycięstwo Polaków nad
Szwedami, próbującymi zdobyć klasztor na Jasnej Górze – symbol polskości i katolickości narodu. W przypadku przegranej konsekwencje mogły być nadzwyczaj
trudne, gdyż najeźdźcy mogliby wymóc przyjęcie protestantyzmu przez Polaków.
Opierali się bowiem na uchwałach pokoju z Westfalii, w których usankcjonowano
protestantyzm na równi z katolicyzmem. Miał on zatem globalny wpływ na politykę europejską. Obrona Jasnej Góry w 1655 r. przerwała szwedzkie knowania. Jan
Paweł II podkreśla, że
ma [ona] nie tylko charakter pewnego cudu historycznego, ale
także może być interpretowana jako ostrzeżenie na przyszłość, w sensie
wezwania do baczności wobec zagrożenia, które pochodziło z Zachodu,
zdominowanego zasadą cuius regio eius religio, a także i ze wschodu,
gdzie coraz bardziej umacniała się wszechwładza carów (Jan Paweł II,
2005b, s. 144).
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Polska zawsze zachowała wierność Stolicy Apostolskiej. Ważne było nie
tylko przyjęcie chrztu św. przez Mieszka I, ale oddanie w opiekę swych ziem św.
Piotrowi, czyli papiestwu. Jego syn, Bolesław Chrobry, podtrzymywał tę tradycję, a jej symbolem były postrzyżyny, czyli przesłanie włosów do Rzymu na znak
oddania się pod opiekę papieską. Wierność Stolicy Apostolskiej Polacy okazali
nawet wtedy, gdy w 1832 r. papież Grzegorz XVI potępił powstanie listopadowe encykliką Cum Primus. Takiego dokumentu nie napisał już Pius IX, który po
upadku powstania styczniowego nie dał się wciągnąć w rosyjskie knowania, aby
powstanie potępić, ale modlił się za Polaków i dzielił z nimi trudny okres dziejów.
Czy narody, które odchodzą od jedności z Kościołem, mogą skutecznie
oddziaływać na Europę? Współczesne czasy Kościoła można przezwyciężać
przez jedność wszystkich uczniów Pańskich, którzy wiarą i świadectwem życia potwierdzają przynależność do Chrystusa. Czynnikiem, który pomaga osiągnąć jedność chrześcijan, jest wspólna modlitwa. Łączy ona rozerwane więzy,
„warunkuje nowe widzenie Kościoła i chrześcijaństwa” (Jan Paweł II, 2005a,
s. 618). oraz stwarza „ekumenizm modlitwy” (tamże). Odwołując się zatem do
pierwotnej jedności w Kościele, współcześni chrześcijanie mogą urzeczywistnić
to, co było udziałem pierwszych chrześcijańskich wspólnot. Bezcenny jest w tym
względzie heroizm męczenników katolickich, protestanckich i prawosławnych,
którzy życiem potrafili zaświadczyć o wierze w Boga (Warchoł, 2011, s. 29–31).
Jedność Kościoła jest pragnieniem Chrystusa, a pogłębianie podziałów stanowi
antyświadectwo i zgorszenie.
Wiedział o tym Jan Paweł II, który jako charyzmatyczny przywódca
wzmacniał duchowo narody, a jego pielgrzymki do Europy Środkowowschodniej
stały się przyczyną upadku komunizmu i odzyskania na nowo pozycji przez Kościół. Opierając się na chrześcijańskiej tradycji, przypominał ich posłannictwo,
jakie odgrywali w historii w dziejach Europy i świata. Posługa Kościoła łączyła
zatem realizm polityczny ze służbą narodową.
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Ponieważ teologii narodu nie można do końca zrozumieć bez krzyża, który jest znakiem przynależności do Chrystusa, dlatego każdy naród chrześcijański
musi się z nim identyfikować. Polska teologia narodu zrodziła się w czasach cierpień, gdy państwo polskie nie istniało na mapach Europy, bo znajdowało się pod
rosyjską, niemiecką i austriacką okupacją. To wówczas natchnieni poeci, pisarze
i kaznodzieje porównywali los Polski z losem narodu wybranego. Polskę nazywali
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„Mesjaszem narodów”. Niektórzy przypisują to Adamowi Mickiewiczowi, gdyż
Chrystus ukazany przez niego w Dziadach to prafigura historii narodu polskiego.
„I umęczono naród polski i złożono w grobie […], lecz nie umarł, ciało jego leży
w grobie, dusza jego zstąpiła z ziemi, to jest życia publicznego […]. A trzeciego
dnia dusza wróci do ciała i naród zmartwychwstanie i uwolni wszystkie ludy
Europy z niewoli” (Mickiewicz, 1834, s. 17) – napisał poeta. Ale według niego –
Chrystusem jest każdy człowiek, jeśli spełnia misję przyjętą od Niego i Kościoła
(Bartnik, 1999, s. 373). Mickiewicz jednak nie twierdził, że naród Polski jest zbawcą innych narodów, gdyż jest nim tylko Chrystus (tamże). Mesjanizm w wydaniu
polskiego wieszcza nie ma nic wspólnego – tłumaczy ks. Czesław Stanisław Bartnik – z ubóstwieniem narodu, nacjonalizmem czy megalomanią narodową, co
występowało w „mesjanizmie” antychrześcijańskim, jakim był faszyzm (tamże).
Mesjanizm, o jakim mówi się w Polsce, należy rozumieć jako świadomy związek z Chrystusem jako Mesjaszem narodów i jako chrześcijańskie posłannictwo
Polski w rodzinie narodów, odczytane z dziejów Ewangelii, historii narodu oraz
wiary Polaków (tamże). Każdy bowiem naród jest kochany i każdy ma swoje zadanie wśród narodów i pokoleń dzięki łasce wysłużonej przez Chrystusa na krzyżu.
Teologicznie wypowiedzi wieszcza, że Polska nie jest Chrystusem narodów wzmocnił Hieronim Kajsiewicz, zmartwychwstaniec, który powiedział, że
Polska może być tylko nazwana Hiobem, dlatego konkretna droga zmartwychwstania narodu prowadzi przez religię (Guzdek, 1999, s. 79). Jako Skarga XXI w.,
bo tak go nazywano, przypominał, że utrata niepodległości była wynikiem grzechów synów Polski. Zrozumiałe więc są jego stwierdzenia:
Widzę mój naród na krzyżu i takim go noszę w sercu, widzę przyszłość zaszumioną gęstymi obłoki i krwi pełnymi. Jawne sterczące grzechy
narodu, dotychczas niepoprawione lazą mi w oczy i serce bodą. Na nie
się tedy obracam, na nie, źródło i powód trwania wszystkich nieszczęść
naszych (Kajsiewicz, 2008).
Wreszcie Piotr Semenenko, także zmartwychwstaniec, trwający w przeświadczeniu idei odnowy Kościoła w Polsce, oparł swoje założenia na zażyłej
relacji z Bogiem, gdyż ona stanowiła klucz do odnowy Kościoła i ojczyzny (Gąsior, Królikowski, red., 2016, Wprowadzenie, s. 9). Arcybiskup Józef Teodorowicz,
gorący patriota, pisząc o jego mistyce i ascezie, nazywa ją nie tylko nowożytną,
ale i wybitnie polską. Uzasadnia to tym, że relacje każdego człowieka do Boga,
w którym ważną rolę odgrywa temperament, czyli usposobienie są jedyne i niepowtarzalne. Pisze:

POLSKIE DOŚWIADCZENIA ILUSTRACJĄ TEOLOGII NARODU

101

Nie masz dwóch ludzi, u których forma życia wewnętrznego była
taka sama. Podobnie i całe narody, o ile reprezentują indywidualizm sobie
właściwy, potrzebują, by w nauce dróg Bożych uwzględnić ich właśnie
potrzeby psychiczne, i w tem znaczeniu może być mowa o polskiej ascezie
(Teodorowicz 2016, s. 282).
Teodorowicz stwierdza ponadto, że istnieje polski sposób przedstawienia
rzeczy, który „nie jest przeczulony, jak francuski, nie jest za zimny i sztywny, jak
niemiecki, niezbyt spekulatywny, jak angielski, ale krótko mówiąc, właśnie polski.
A mistyka sama bodaj, czy nie jest duszy polskiej dziś bardzo potrzebną?” (tamże). A czy jeszcze nie należałoby dodać pychy charakterystycznej dla cywilizacji
bizantyjskiej?
Kajsiewicz oraz Semenenko to pierwsi zmartwychwstańcy krzewiący miłość do Boga i ojczyzny. Ich założycielem był Bogdan Jański, który nie był zakonnikiem. Z miłości ojczyzny upatrzył sobie, że należy przyjmować w jej intencji
Komunię św. (Ilustrowany leksykon, 2011, s. 237). Będący przez długi czas z dala
od Boga, na Nim się oparł i warunkował zmartwychwstanie Polski od nawrócenia
Polaków. On sam dał przykład wyjątkowej spowiedzi, bo trwającej 48 dni! Z tej
racji zachęcał: „Kwestia główna – odrodzić się w Chrystusie Panu. Nie można
być na pół chrześcijaninem, na pół pobożnym, na pół pokutować i niewielkim
wysiłkiem zdobywać wieczność w Bogu. Powinność główna, jedyna – oddanie się
całkowicie Panu Bogu”.
Nie byłoby zakonu zmartwychwstańców bez polskiego poety, który właściwie rozeznał znaki czasów, oświadczając: „Na nic się to wszystko nie zdało, trzeba
dla Polski zakonu”. Założyciele nawiązywali do idei, którą wcześniej wyrazili z Mickiewiczem: „Służcie Bogu Polacy, a Bóg zbawi Polskę” (Koneczny, 1985, s. 214).
Zmartwychwstańcy za główny cel przyjęli ideę, „by przyczynić się do urządzenia
społeczeństwa po chrześcijańsku”, zaczynając od siebie, dlatego mistyka osobista
kształtowała mistykę narodu. W ten sposób zrodził się zakon, który w szczególny
sposób uwzględniał miłość do Boga i ojczyny (Macheta, 1986, s. 93–140). Znany
polski historyk Feliks Koneczny zauważył, że takiego zakonu nie było na świecie.
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Chrystus i Jego Matka są stawiani u początków narodów chrześcijańskich. Bez Maryi naród nie byłby w pełni chrześcijański. Matka Boża – tłumaczy
Bartnik – „wradza” Chrystusa w każdy naród, sprawując podstawowe funkcje
macierzyńskie, obdarzając go darami potrzebnymi do życia (Bartnik, 1999, s. 173).

O. Paweł Warchoł OMFConv

Ponieważ każdy naród ma swoje zadania w planach Bożych, dlatego rola
Maryi ma szczególny charakter. Ona pomaga jednać naród. Wraz z Nią rodziny
odnajdują ducha rodzinności i czułości, wpływa na wiarę i pobożność. Wskazując
na swego Syna, jako Pana dziejów, przypomina o nieodłącznej Jego i swojej jedności wobec narodu. Naród cierpi razem z Nimi, z Nimi żyje, z Nimi pracuje, z Nimi
wypełnia wolę Ojca, z Nimi umiera i z Nimi zmartwychwstaje. Maryja, stanowiąc
ogniwo łączności między Bogiem a swymi dziećmi, buduje Kościół, wyposaża go
w łaski swego Syna, jest patronką i wzorem. Matka Pana nie zapomina o żadnym
ze swoich dzieci. Wszyscy są też potrzebni narodowi, nawet niewierzący. Z nimi
zatem należy prowadzić dialog, modlić się za nich i wspólnie pracować.
Cześć dla Matki Pana sprawia, że spaja ona wspólnotę Polaków, którzy
są gotowi bronić wiary i ojczyzny. Znane jest z tego tytułu powiedzenie, że Polacy są narodem maryjnym. Nie wstydzą się oni modlić do Maryi i przyzywać Jej
wstawiennictwa, co świadczy, że nigdy nie zwątpili w Jej macierzyńską miłość
i oddziaływanie. Maryjność wpisuje się w duszę polskiego narodu, kształtując
duchownych i świeckich, uczonych i lud. Bez Niej nie zrozumie się ani Polski,
ani Polaków.
Znamiennym faktem jest zwycięska obrona Jasnej Góry. Zwycięstwo, jakie
zostało tutaj odniesione, przeszło na trwałe do historii narodu. Bez tej cudownej
bitwy nie możemy zrozumieć dziejów Polski. Dzięki niemu naród nigdy się z tym
miejscem nie rozstawał. Tutaj dokonywało się nawracanie narodu i jego powroty
do Boga. Przemianę tę symbolizuje główny bohater powieści Henryka Sienkiewicza, Andrzej Kmicic, który z zawadiaki przemienia się w bohatera narodowego,
broniąc Jasnej Góry i cudownego w nim obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
przed szwedzką nawałnicą. Sienkiewicz – pisze Stanisław Cieślak – „przybliżając rozmaite właściwości mentalne Sarmatów XVII wieku w Polsce, akcentuje
w Potopie niezbywalną wartość obecności Najświętszej Maryi Panny w ich życiu
codziennym, jak i publicznym. Służyć Polsce to służyć Najświętszej Maryi Panny”
(Cieślak, 2010, s. 215).
Ślubowanie Maryi i obranie Jej Królową Polskiego Narodu przez króla
Jana Kazimierza stanowi dopełnienie duchowego zrywu. Jasna Góra była oraz
jest miejscem oddziaływania nad dusze Polaków. Maryjność jest specyfiką ducha
polskiego, historii, kultury i charakteru narodowego. Gdy naród został wymazany
z map Europy, pamiętano, jak w czasach potopu, że Maryja jest ich Matką i Królową. Ona była przykładem cnót, Opiekunką Kościoła chroniącą naukę Syna przed
jej wypaczeniami.
W XX w., opierając się na nauce i doświadczeniu polskiego narodu, kard.
Wyszyński dokonał duchowej odnowy, wykorzystując przypadającą w 1956 r.
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rocznicę ślubów króla Jana Kazimierza w czasie których oddał Rzeczpospolitą
pod opiekę Matki Boskiej i ogłosił Królową Korony Polskiej. W podjęciu takiej
decyzji przez Wyszyńskiego z powodu systemowej walki z Kościołem i narodem
przez komunistyczne władze, utwierdzał się w działalności maryjnych czcicieli:
o. Kazimierza Wyszyńskiego (Wyszyński, 1974, s. 52–53), marianina, oraz o. Maksymiliana Kolbe, franciszkanina. Chociaż kard. Wyszyński okupił swój duszpasterski program cierpieniem i zamknięciem w miejscach odosobnienia, to jego
wiara i odwaga tym dziełom przyczyniły się do przetrwania przez naród ciężkiej
próby dziejowej, jaką był komunizm. Stawiając sobie za cel odrodzenie narodu
mógł cieszyć się duchowym sukcesem. Dlatego Wyszyńskiego nazwano „niekoronowanym królem”, który bronił polskiej racji stanu, gdyż sprawujący władzę
wykonywali ją pod dyktando Moskwy.
Wyszyński przypominał rodakom, że droga Polski to droga maryjna. Bóg
związał naród polski z osobą Jezusa i Maryi, dlatego jest kontynuatorem polskiej
maryjności i nawiązuje do historycznej roli Polski jako „przedmurza chrześcijaństwa” w Europie, której „Polacy bronili mieczem i tarczą a teraz winni jej bronić
przed wielorakim złem moralnym”. Polskie wybraństwo maryjne – w nauczaniu
Wyszyńskiego – to głęboka żywotność więzi duchowej z Matką Chrystusa oraz
wierność prawdzie i słowu Bożemu.
O tej prawdzie nie zapomniał Jan Paweł II w wezwaniu skierowanym do
polskich biskupów w 1992 r., aby polska droga maryjna trwała i się umacniała.
Zadaniem duchownych i wiernych jest troska o maryjne oblicze Kościoła. W tym
stwierdzeniu mieści się to, co, bez względu na zmiany kulturalne, jest istotne
samo w sobie, niepodległe wpływom obcych, niezmienne w czasie, otwarte, bo
pochodzące od Stwórcy. Bóg podarował swą Matkę na czas ziemskiej egzystencji
człowieka i każdy może z tego Daru czerpać. Matka Boża zajmuje w Polsce wymiar szczególny, ale dana jest dla wszystkich.
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Teologia narodu przypomina też o jego prawach wynikających ze stwórczego aktu Boga (Bartnik, 1999, s. 182–183). Nikt i nic nie może ich pogwałcić,
gdyż przynależą do istoty narodu. Wiemy, że wiele narodów zostało podbitych,
tracąc swą niepodległość, gdzie pogwałcono ich prawa.
W rozwój teorii o prawach narodów mieli swój szczególny wkład Polacy.
Jednym z nich jest Paweł Włodkowic, krakowski uczony, który na Soborze w Konstancji przypominał, że takie same prawa obowiązują narody pogańskie, jak i chrześcijańskie. Uczciwość jest cnotą wszystkich. Dlatego chrześcijaństwo rozwija się nie
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przy pomocy wojska, ale misji. Robiąc przytyk Zakonowi Krzyżaków, przypomniał,
że państwo chrześcijańskie może korzystać z pomocy wojsk niechrześcijańskich,
w której obywatele bronią słusznej sprawy (Korczak, 2013, s. 88–89).
Gdzie mocniej działa siła, niż miłość tam szuka się tego, co stanowi własny interes, a nie Jezusa Chrystusa, i stąd łatwo odstępuje się
od reguły prawa Bożego. [...] Wszelkie jednak prawo potępia tych, którzy
napadają na pragnących żyć w pokoju: tak prawo naturalne, które głosi:
„Czyń drugiemu to, czego sam pragniesz!”, jak i prawo Boskie, które potępia wszelką grabież zakazem: „Nie kradnij!”, a zabrania przemocy przykazaniem: „Nie zabijaj!”
– tłumaczył uczony w swoim traktacie Saevientibus olim Pruthenis (cyt.
za: tamże).
Włodkowic otrzymał tytuł twórcy doktryny o suwerenności narodów
i państw, których nawet w imię najwyższych ideałów chrześcijaństwa nie można
nawracać przy użyciu „miecza i siły” (Jan Paweł II, 1995a, s. 6). W tym ważnym dla
Kościoła sporze zwyciężyli wysłannicy Polski, którzy przekonali Sobór, że droga
ludów i narodów do Chrystusa wiedzie przez miłość. Polacy referowali tę kwestię
w czasie, gdy ojcowie soborowi w Konstancji zajmowali się Janem Husem, twórcą
rozłamu w Kościele katolickim w Czechach. Nie stanowiło to jednak przeszkody,
aby przypomnieć, że nie można zapomnieć o niesprawiedliwości i podbojach.
Jako chrześcijanie bronili cierpiących, wypełniając prawo miłości Chrystusowej.
Po kilku wiekach do Włodkowica nawiązywał w swoich przemówieniach
św. Jan Paweł II. Papież mówił o tym w Nowym Yorku w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1995 r. Treść jego przemówienia jest kontynuacją zagadnień dotyczących wolności i godności człowieka. Na samym początku pontyfikatu
przypomniał bowiem prawa człowieka, by później mówić o prawach narodów.
W swoim przemówieniu podkreślał potrzebę „suwerenności duchowej” jako konsekwencji ogromnych przeobrażeń politycznych w Europie środkowo-wschodniej
po roku 1989.
Nikt […] – ani żadne państwo, ani inny naród czy organizacja międzynarodowa – nie ma prawa utrzymywać, że dany naród nie zasługuje
na istnienie. […] Historia pokazuje, że w pewnych skrajnych okolicznościach (takich na przykład, jakie zaistniały w moim kraju rodzinnym), to
właśnie kultura narodu pozwala mu przetrwać mimo utarty niepodległości politycznej i ekonomicznej (tamże, s. 4–9).
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Z tego powodu Wojtyła proponował ogłoszenie „Karty praw narodów”
(Jan Paweł II, 1995b, s. 13), potwierdzając to, co powiedział jeszcze wcześniej na
forum ONZ-u, 2 VI 1980 r.:
Naród istnieje z „kultury” i „dla kultury”. […] Jestem synem Narodu,
który przetrzymał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć – a on pozostał przy życiu i pozostał
sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród – nie w oparciu o jakiekolwiek inne
środki fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu o własną kulturę, która okazała się w tym wypadku potęgą większą od tamtych potęg (Jan Paweł II,
1980, s. 732).
Ona jest „siłą sprawczą” historii narodu i świata (Weigel, 2003, s. 988).
Jest związana z narodem, bo określa jego egzystencję. Wyraża się o sobie i dla
drugich. Bez niej degeneruje się społeczność i nie ma przyszłości.
Podobnie jak dawniej, tak i dzisiaj trzeba stanowczo opowiadać się przeciwko agresji na arenie międzynarodowej i chronić mniejszości religijne. Ta kwestia była szczególnie bliska polskiemu myśleniu, gdyż Polacy sami utracili państwo na 123 lata czasie zaborów, potem przez sześć lat doświadczyli okupacji
niemieckiej i przez 40 lat byli pod reżimem komunistycznej Rosji. Nie bali się
wielkich potęg. Zwycięstwo „Solidarności”, które dokonało się w 1980 r. jako
owoc pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, stanowi zwycięstwo nad Rosją Sowiecką i komunistyczną ideologią, na którą Polacy byli głusi.
Do prawdy o duchowej sile narodu odwołał się niemiecki kardynał
Gerhard Ludwig Müller (prefekt Kongregacji do Spraw Doktryny Wiary), gdy
głosił homilię (2 VI 2013 r.) w Warszawie. Stwierdził wówczas, że wiara i Kościół
w Polsce została obroniona przed imperialistycznymi mocarstwami w okresie zaborów, a później w XX w. przed Hitlerem i Stalinem, którzy czynili wszystko, aby
stworzyć świat bez Boga (Müller, 2013, s. 5). To zwycięstwo było możliwe, dlatego,
że naród wewnętrznie był wolny (tamże). Dlatego
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także dziś – tłumaczył kardynał – w dobie neopogaństwa i antyklerykalizmu, których przedstawiciele atakują Kościół oraz jego pasterzy,
Polska nie może ulec tym tendencjom i prądom. Aby zachować swą historyczną tożsamość, musi przeciwstawić się ideologii materialistycznej.
Musi kultywować swoją wierność historii, w którą wpisane jest wielkie
dziedzictwo chrześcijaństwa (tamże).
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Czy mimo wszystko Polska nie jawi się jako chrześcijańska wyspa wśród
różnorodnych wysp tego świata?
Ksiądz Czesław Stanisław Bartnik pisze, że Polska niejako stała się ikoną
świętą, a jej naród nie tylko dzięki chrześcijaństwu się ostał, ale wypracował wiele wartości bliskich Ewangelii. Dlatego, aby zrozumieć polską religijność definiuje
ją takimi określeniami jak: gens religiosissima, natio catholicissima, „przedmurze chrześcijaństwa”, „urodzajna ziemia świętych”, populus marialis, „lud godności i honoru”, Polonia semper fidelis, „duch braterstwa narodów”, „naród nie
prowadzący podbojów”, „kraj wielkich patriotów, społeczników”, „ziemia pokoju,
gościnności, zabawy, poezji” (Bartnik, 1999, s. 60). Za tymi określeniami tkwią
konkretne przykłady.
Kwestia narodu była żywa w świadomości Polaków i wypływała nie tylko
ze smutnych, ale też z pozytywnych doświadczeń, którymi Polska się szczyciła.
Wpływ na tę sytuację miały czasy Jagiellonów, które kształtowały relacje Polaków i innych narodowości we wspólnej egzystencji. Świadectwo takiej jedności
narodów w obrębie jednego państwa dał Jan Paweł II: „Przez pięć wieków była
to polskość epoki jagiellońskiej: pozwoliła ona na utworzenie Rzeczpospolitej wielu narodów; wielu kultur, wielu religii. Wszyscy Polacy nosili w sobie tę religijną i narodową różnorodność” (Jan Paweł II, 2005b, s. 92). Papież nadmienił, że
niezmiernie ważnym czynnikiem w Polsce była także obecność Żydów. „A więc
polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie.
Wydaje się jednak, że ten jagielloński wymiar polskości, […] przestał być, niestety,
w naszych czasach czymś oczywistym” (tamże).
Ta kwestia jest zatem apelem i przyzwoleniem, aby w czasach, gdy narody
napadają na inne i roszczą sobie prawo do decydowania o innych, przypomnieć
ich niezbywalne prawa. Każdy naród ma swoją czasoprzestrzeń historyczną
w której rozwijał się i kształtował w ciągu wieków bogactwa duchowe i materialne. Pokolenia trwały przy chrześcijaństwie wzbogacając siebie i innych. Pisze też
o tym Benedykt XVI:
Ważne jest szerzenie jedności, która nie może i nie zamierza być
jednolitością, lecz potrafi zagwarantować poszanowanie różnic narodowych i różnych tradycji kulturowych, które stanowią bogactwo „symfonii europejskiej”, przypominając skądinąd, że tożsamość narodowa
urzeczywistnia się jedynie w otwarciu na inne narody i przez solidarność
z innymi (Benedykt XVI, 2008b, s. 11).
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Odmienność nie może być postrzegana jako zagrożenie, gdyż w przeciwnym wypadku ludzie zostają wciągnięci w wir nienawiści i przemocy, która niszczy wszystko.

MIŁOSIERDZIE
W czasie konsekracji świątyni Bożego Miłosierdzia w Krakowie w 2002 r.
papież Jan Paweł II wypowiedział znamienne słowa:
Oby orędzie o miłosiernej miłości Boga dotarło do wszystkich
mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. [...] Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść „iskra”, która
przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście. Trzeba tę iskrę Bożej łaski
rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia (Jan Paweł II,
1981, s. 324).
Jest to nawiązanie do słów zapisanych w Dzienniczku św. Faustyny odnoszących się do Polski. Miłosierdzie jako Boski przymiot nie jest czymś nowym,
gdyż obecne jest w Starym i Nowym Przymierzu, ale za pośrednictwem apostołki miłosierdzia Bóg przekazuje nowe formy Jego czci. Ciągłość tego przesłania
natomiast wskazuje na Boskie prowadzenie historii zbawienia, w tym dziejów
polskiego narodu.
Czy znaczy to, że Polska jest przez Boga bardziej kochana albo uprzywilejowana od innych narodów? Nie. Proroctwo o wybraniu Polski nie pomniejsza
żadnego narodu, gdyż wszystkie zostały stworzone przez Boga i objęte Jego miłością. Każdy naród ma swoją misję wśród innych narodów i jest powołany, by
obdarzyć Kościoła darem powierzonym mu przez Boga. Tę prawdę potwierdza
ks. Czesław Bartnik, pisząc, że
naród jest rzeczywistością objętą Boskim planem stworzenia i zbawienia, posiada określone miejsce w Bożej ekonomii stwórczej i zbawczej i z tym łączy się określona misja względem niego samego i innych
narodów. Ale nie ma jakiejś stanowionej rzekomo przez Boga, hierarchii
miedzy narodami. Każdy z nich posiada swoje posłannictwo, a całą ekonomię Bożą spełnia dopiero cała ludzkość, cała rodzina narodów i świata
(Bartnik, 1999, s. 63).
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Każdy naród zatem wnosi swój wkład do skarbca historii powszechnej.
Wszystkie dary są piękne.
Z drugiej strony nie wolno pominąć zadania przekazania przez Polskę
daru miłosierdzia, podobnie jak Kościół w Portugalii przekazał przesłanie fatimskie, a Kościół we Francji przesłanie z Lourdes. Dla każdego narodu jest to wyróżnienie i odpowiedzialność w ewangelizacyjnej misji świata.
Miłosierdzie Pańskie wpisuje się zatem w teologię narodu w Polsce. Tę
prawdę przypomniał papież Franciszek w 2016 r. w czasie pobytu na Jasnej Górze, mówiąc, że „poprzez te »kanały« swojej miłości Pan sprawił, że owe bezcenne dary dotarły do całego Kościoła i całej ludzkości” (Franciszek, 2016, s. 7).
Dzienniczek s. Faustyny stał się źródłem twórczości teologicznej i działalności
duszpasterskiej kapłanów i biskupów. W czasach niewiary miłosierdzie uświadamia miłość Boga do każdego człowieka bez względu na jego kondycję duchową
i trudności z realizacją przykazań. Każdy człowiek na świecie spragniony jest tego
daru jak chleba i powietrza. Miłosierdzie to źródło radości dla Kościoła i ratunku
dla ludzkości. Dane jest w czasach walki z Bożymi przykazaniami i niszczeniem
duchowym człowieka, rozpowszechnionym przez wielkich tego świata relatywizmem moralnym. Nie przez przypadek o. Jacek Salij OP nazwał je „ponadhistorycznym przesłaniem dla Polski i całego świata” oraz „zaczątkiem nowej antropologii kulturowej”.

***
Podsumowując, możemy stwierdzić, że każdy naród chrześcijański pisze
swoją teologię, która wpisuje się w ideę teologii narodu. Ta różni się od teologii
narodowej, czyli nacjonalistycznej, oderwanej od teologii powszechnej i uważającej naród za wartość najwyższą, głoszącą dominację jednego narodu nad innymi.
W niej podobnie jak w historii człowieka należy odczytać Boże działanie, które
mu towarzyszy, by wydobyć jego jedyność i niepowtarzalność. Naród jest cennym
skarbcem bogactw, gdyż w nim tkwi ustanowiona przez Stwórcę godność i przywileje. Dlatego zachowanie prawa do istnienia jest warunkiem życia w pokoju.
Gdy kwestia ta nie zostaje spełniona dochodzi do wojen i nieszczęść. Niszczenie
praw narodu doprowadza do niszczenia praw człowieka.
Naród rozwija się, opierając się jednak na wartościach chrześcijańskich,
dlatego głównym Reżyserem jest Bóg w osobie Chrystusa, który wszedł w dzieje
człowieka i narodów. Tylko z Nim można zrozumieć historię, w którą jest bezpośrednio zaangażowany. Z Nim naród odczytuje znaki, jakie mu daje. By lepiej je
odnaleźć służą mu duchowi przywódcy. W XX w. byli nimi kard. Stefan Wyszyń-
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ski i Jan Paweł II. Obydwaj bronili narodu przez systemowym złem oraz w istotny
sposób przyczynili się do odzyskania przez niego wolności.
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THE POLISH EXPERIENCE
AS AN ILLUSTRATION
OF THE THEOLOGY
OF THE NATION
SUMMARY
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The theology of the nation is a section of theology, that describes its history in the light of Christian faith. Its essence consists in appealing both to God and
to the activity of the nation in the world as Christian witness. Theology of a nation grows out of the event of baptism, which influences the morality of society,
politics, social issues, culture and economy. Baptism is the foundation of national
identity and encourages the construction of a world in which Christian values are
taken into account.

O. Paweł Warchoł OMFConv

Theology of the Polish nation was developed the mainly during the time
of the „partitions”, when Poland ceased to exist as an independent state. In spite
of this circumstance, the nation survived, thanks to its faith in God and its willingness to cooperate effectively with him in order to regain his independence.
The Mother of Jesus, who was named Queen of Poland, who taught Poles the love
of the homeland and reconciliation of her children, was an aid to the oppressed
nation.
During the partitions, a valuable role in regaining the independence by
Poland was played by the artists, who were interpreting the history of Poland in
the light of the Bible and its message. In this way, they created a spark of hope, so
that the overwhelming darkness that fell on the nation do not obscure the pursuit
of freedom. In the 20th century, when the nation experienced occupation – first,
German, and then Soviet – the Poles were given great spiritual leaders: Cardinal
Stefan Wyszyński and John Paul II are an example of wisdom and courage in leading the nation towards independence.
The experience of Poland confirms that in the nation the most important
is the spirit that gives its inhabitants strength and power. When the nation calls on
God, he will endure the most painful torments. The strength of the spirit guarantees the spiritual development of the community, stimulates action and releases
hope for a better future. In modern times, the Polish nation finds it in the message
of God's mercy.
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EPIFANIA
W INTERTEKŚCIE.
PREEGZYSTENCJA
JEZUSA CHRYSTUSA
W EWANGELII
WG MATEUSZA
– POLEMIKA Z TEZĄ
BARTA D. EHRMANA
Boska tożsamość Cieśli z Nazaretu była, jest i będzie wielkim wyzwaniem
dla ludzkiego umysłu. Treść Nicejskiego wyznania wiary, zgodnie z którym Syn
Boży jest współistotny (ὁμοούσιος) Ojcu, rodziła się w gwałtownych sporach ze
zwolennikami nauki Ariusza negującego równość w bóstwie Syna i Ojca. W kontekście wcielenia, bóstwo Jezusa Chrystusa zostało wyrażone expressis verbis już
w napisanej najprawdopodobniej pod koniec I w. Ewangelii wg Jana (Zumstein,
2004, s. 361). Otwierający ją Prolog nie pozostawia wątpliwości co do żywionego

EPIFANIA W INTERTEKŚCIE

115

przez jej autora przekonania, że Jezus jest wcielonym Bogiem. Otwierają go słowa:
„Na początku był Logos, i Logos był u Boga, i Bogiem był Logos” (1,1)1; chwilę potem zaś czytamy: „A Logos stał cię ciałem i rozbił namiot wśród nas” (1,14).
O ile myśl o bóstwie i wcieleniu się Syna Bożego została wyrażona explicite w Ewangelii wg Jana, należy stwierdzić, że nie została ona wyrażona w sposób tak jasny i dosłowny we wcześniejszych Ewangeliach synoptycznych2. Jeden
z najbardziej wpływowych w ostatnich latach badaczy Nowego Testamentu, Bart
D. Ehrman, profesor na wydziale religioznawstwa na Uniwersytecie Północnej
Karoliny, jest zdania, że idea wcielenia, preegzystencji i bóstwa Jezusa jest n i e o b e c n a w Ewangeliach synoptycznych. W jednym ze swoich bestsellerów,
How Jesus Became God: The Exaltation of a Jewish Preacher from Galilee z 2014 r.,
amerykański uczony pisze: „It is relatively easy to say […] that the early Gospels
of Matthew, Mark, and Luke – in which Jesus never makes explicit divine claims
about himself – portray Jesus as a human but not as God, whereas the Gospel of
John – in which Jesus does make such divine claims – does indeed portray him
as God” (Ehrman, 2014, s. 4)3. Ehrman powtarza swoją opinię w wykładach i debatach dostępnych w internecie, np. „If you read Matthew and Luke carefully,
where you read about the virgin birth stories, there is no hint that Jesus existed
before the virgin birth”4.
Tezy Ehrmana są nie do utrzymania5. Badanie intertekstualności Ewangelii synoptycznych prowadzi do wniosku, że idea inkarnacji jest obecna również
w Ewangelii wg Mateusza i w Ewangelii wg Łukasza.

1 .Wszystkie fragmenty Pisma Świętego podaję w moim tłumaczeniu. Jeśli chodzi o tekst Nowego Testamentu,
korzystam z wyd. Nestle, Aland, 1993; w przypadku Septuaginty korzystam z wyd. Rahlfs, 1971.
2 .Ewangelia wg Marka powstała najprawdopodobniej ok. 70 r. n.e. (Combet-Galland, 2004, s. 48). Ewangelię
wg Mateusza datować można na lata 80–90 (Cuvillier, 2004, s. 70), podczas gdy Ewangelię wg Łukasza na lata 80–85
(Marguerat, 2004, s. 98).
3 .„Można dość łatwo stwierdzić, że wczesne Ewangelie, wg Mateusza, wg Marka i wg Łukasza – w których Jezus
nigdy nie twierdzi o sobie, że jest Bogiem – przedstawiają Jezusa jako człowieka a nie jako Boga, podczas gdy
Ewangelia wg Jana – w której właśnie tak o sobie twierdzi – rzeczywiście przedstawia go jako Boga”.
4 .„Jeśli czytacie Ewangelie wg Mateusza i wg Łukasza uważnie, to tam, gdzie jest mowa o dziewiczych narodzinach
[w znaczeniu »dziewiczego poczęcia«], nie ma żadnej wzmianki o tym, że Jezus istniał przed dziewiczymi
narodzinami”. Słowa te padają podczas debaty między Ehrmanem a innym wybitnym znawcą Nowego Testamentu,
wykładowcą w Ridley College (Melbourne, Australia) teologiem Michaelem Birdem (Bart Ehrman & Michael Bird
Debate 2016), która została załączona na oficjalnym kanale Ehrmana na portalu Youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=RtkeNuCwinc [27:48] (dostęp: 9 III 2018).
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5 .W niniejszym artykule nie zajmuję się krytyką tezy Ehrmana ze strony innych uczonych. Na ile mi wiadomo,
zaprezentowane przeze mnie poniżej intertekstualne argumenty nie zostały dotychczas nigdzie (oprócz, po części,
moich poprzednich publikacji) przedstawione.
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Niedawno zmarły francuski mariolog René Laurentin w swojej książce
Structure et théologie de Luc I–II (Laurentin, 1957, s. 81–82) zwrócił uwagę na
nawiązanie w scenie Nawiedzenia, w Łk 1,426, do Jdt 13,187. Według Laurentina,
pod słowa ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου8 należy sobie podstawić hipotekstualne κύριος
ὁ θεός, ὃς ἔκτισεν τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὴν γῆν9. A zatem nawiązanie w Łk 1,42 do
Jdt 13,18 wskazywałoby uważnemu i znającemu tekst Septuaginty czytelnikowi,
że Jezus w łonie Maryi to sam Bóg Stwórca. Niestety, Laurentin nie sformułował
żadnych argumentów na potwierdzenie swej tezy. Nie dziwi więc fakt, że obserwacja francuskiego mariologa została przez uczonych zajmujących się Nowym
Testamentem zignorowana. W opublikowanym niedawno artykule “The Fruit of
Your Womb” (Luke 1,42) as “The Lord God, Creator of Heaven and Earth” (Judith
13,18). An Intertextual Analysis (Kozłowski, 2017, s. 339–342) przedstawiłem argumenty przemawiające za prawdziwością tezy Laurentina. Najważniejszy z nich
wydaje się następujący: „We deal with similar intertextual play in the opening sentence of the Acts, which summarizes the content of the first part of the diptych.
Luke says that his Gospel was περὶ πάντων ὧν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν.
Here we have an evident reference to Gen 2,3, where God blessed the seventh
day, because on this day He rested ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἤρξατο ὁ θεὸς
ποιῆσαι. Instead of the intertextually expected ὁ θεός in a manner similar to Luke
1,42, ὁ Ἰησοῦς appears. What is interesting is that God appears explicitly as the
Creator in both hypotexts!” (tamże, s. 341)10. Możemy zatem stwierdzić, że w scenie Nawiedzenia, a więc i w całej Ewangelii, Łukasz11 chciał, aby znający Pismo
Święte w tłumaczeniu Septuaginty czytelnik widział w Jezusie samego jhwh.

6 Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶν καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου.
7 .Εὐλογητὴ σύ, θύγατερ, τῷ θεῷ τῷ ὑψίστῳ παρὰ πάσας τὰς γυναῖκας τὰς ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ εὐλογημένος κύριος ὁ θεός, ὃς ἔκτισεν
τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὴν γῆν.
8 „Owoc twojego łona”.
9 „Pan Bóg, który stworzył niebiosa i ziemię”.
10 .„Z podobną intertekstualną grą mamy do czynienia w zdaniu otwierającym Dzieje Apostolskie, które
podsumowuje treść pierwszej części dyptyku. Łukasz tam mówi, że jego Ewangelia była περὶ πάντων ὧν ἤρξατο ὁ
Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν [dosł. »o wszystkich rzeczach, które zaczął Jezus czynić i nauczać«]. Mamy tu wyraźne
nawiązanie do Rdz 2,3 (LXX), gdzie czytamy, że Bóg pobłogosławił dzień siódmy dlatego, że tego dnia odpoczął
ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἤρξατο ὁ θεὸς ποιῆσαι [dosł. »od wszystkich swoich dzieł, które zaczął Bóg czynić«].
W miejscu oczekiwanego intertekstualnie ὁ θεός [»Bóg«] pada, podobnie jak w Łk 1,42, ὁ Ἰησοῦς [»Jezus«]. Należy
zauważyć, że w obu hipotekstach Bóg występuje explicite jako Stwórca!”.
11 .„Łukaszem” nazywam autora Ewangelii wg Łukasza i Dziejów Apostolskich, nie rozstrzygając, czy był nim towarzysz Pawła
o tym imieniu (Kol 4,14; 2Tm 4,11; Flm 24), czy ktoś inny; por. przyp. 22.
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W tej samej książce René Laurentin sformułował tezę, że – przede wszystkim w świetle wyrazowego nawiązania opowiadania o przeniesieniu przez Dawida Arki Przymierza do Jerozolimy w 2Sm 6,2-11 – w Maryi, w scenie Nawiedzenia, należy widzieć Arkę Przymierza uobecniającą samego jhwh. Niestety,
również i w tym przypadku, interpretacja francuskiego mariologa, choć doczekała się reakcji, nie znalazła uznania uczonych (Kozłowski, 2018, s. 111, przyp.
9). Idąc niejako „za ciosem” (zob. wyżej), w opublikowanym kilka miesięcy temu
w niniejszym periodyku artykule Mary as the Ark of the Covenant in the Scene of
the Visitation (Luke 1:39-56) Reconsidered (Kozłowski, 2018, s. 108–116) użyłem
wniosku z mojego artykułu z 2017 r. (zob. wyżej) jako argumentu przemawiającego za prawdziwością interpretacji Laurentina: skoro rzeczywiście w scenie
Nawiedzenia Łukasz chce przedstawić Maryję jako tę, która nosi w swoim łonie
samego Boga (θεοφόρος), to interpretacja Laurentina, zgodnie z którą w Maryi
w scenie nawiedzenia należy widzieć typ Arki Przymierza, jawi się w nowym,
przekonującym świetle.
W świetle powyższych ustaleń opinia Ehrmana, że w Ewangelii wg Łukasza nie ma żadnych wskazówek, iż „Jesus existed before the virgin birth”12 (zob.
wyżej) oraz że w Ewangelii tej „Jesus is portrayed as a human but not as God”13
(zob. wyżej) – jawi się jako ewidentnie błędna. Łukaszowi zależało na tym, aby
czytelnik jego Ewangelii, dostrzegłszy omówioną przeze mnie wyżej intertekstualną grę, widział w Jezusie samego Boga Stwórcę14.
Poniżej chciałbym wykazać, że podobne intertekstualne argumenty można sformułować także w przypadku Ewangelii wg Mateusza, o której, tak jak
w przypadku Ewangelii wg Łukasza, Ehrman twierdzi, że „there is no hint that
Jesus existed before the virgin birth”15.

NAWIĄZANIE W MT 2,6 DO 2SM 5,2
Na początku drugiego rozdziału Ewangelii wg Mateusza czytamy, że,
gdy Jezus urodził się w Betlejem, do Jerozolimy przybyli ze wschodu Mędrcy
(μάγοι) z pytaniem, gdzie mogą znaleźć narodzonego króla żydowskiego (Mt 2,2:

12 .„Jezus istniał przed dziewiczymi narodzinami [dosł. w znaczeniu »dziewiczego poczęcia«]”.
13 „Jezus jest przedstawiony jako człowiek, a nie jako Bóg”.

118

14 .W ostatnim akapicie mojego artykułu The Fruit of Your Womb… (Kozłowski, 2017, s. 342) przedstawiam
propozycję wyjaśnienia, dlaczego Łukasz „chowa” w intertekście boską tożsamość Jezusa w łonie Maryi.
15 .„Nie ma żadnej wzmianki o tym, że Jezus istniał przed dziewiczymi narodzinami [dosł. w znaczeniu »dziewiczego
poczęcia«]”.
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ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων). Przerażony Herod zbiera wszystkich arcykapłanów i uczonych w Piśmie i wypytuje ich o miejsce narodzin Mesjasza (Mt 2,4:
ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται). Ci odpowiadają mu, że miejscem narodzin Mesjasza powinno być Betlejem, argumentując że tak właśnie głosi proroctwo: (6a) καὶ σύ, Βηθλέεμ
γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται (6b)
ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ (Mt 2,6)16. W słowach ἡγούμενος
ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ (Mt 2,6b)17 mamy ewidentne nawiązanie do
2Sm 5,2. Czytamy tam, że wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się w Hebronie
u Dawida i oświadczyły, iż Bóg rzekł do Dawida: σὺ ποιμανεῖς τὸν λαόν μου τὸν
Ισραηλ, καὶ σὺ ἔσει εἰς ἡγούμενον ἐπὶ τὸν Ισραηλ (2Sm 5,2; por. 2Sm 7,8 i 1Krn 11,2)18.
Mędrcy pytają o nowo narodzonego króla żydowskiego, Jezus zaś już na samym
początku Ewangelii jest określony jako „Syn Dawida” (Mt 1,1). Możemy zatem, na
podstawie tego nawiązania, z dużą pewnością powiedzieć, że tajemnicze dziecko,
które urodziło się w Betlejem, jest teologicznie jakby „nowym Dawidem”.

NAWIĄZANIE W MT 2,6A DO MI 5,1A
W Księdze Micheasza w passusie, który jest datowany przez uczonych na
czas niewoli babilońskiej, czyli lata 586–538 p.n.e. (Rogerson, 2003, s. 705), prorok
mówi: (1a) Καὶ σύ, Βηθλεεμ οἶκος τοῦ Εφραθα, ὀλιγοστὸς εἶ τοῦ εἶναι ἐν χιλιάσιν Ιουδα·
ἐκ σοῦ μοι ἐξελεύσεται (1b) τοῦ εἶναι εἰς ἄρχοντα ἐν τῷ Ισραηλ, (1c) καὶ αἱ ἔξοδοι αὐτοῦ
ἀπ’ ἀρχῆς ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος. (2a) διὰ τοῦτο δώσει αὐτοὺς ἕως καιροῦ τικτούσης τέξεται
(Mi 5,1a-2a)19. Prorok przepowiada, że nadchodzący Mesjasz20 urodzi się w Betlejem, tradycyjnym mieście Dawidowej monarchii.

16 .„(6a) A ty, Betlejem, ziemio Judy, w żaden sposób nie jesteś najmniejsze z głównych miast Judy. Z ciebie bowiem
wyjdzie (6b) wódz, który będzie pasł lud mój, Izraela” (Mt 2,6).
17 „Wódz, który będzie pasł lud mój, Izraela”.
18 „Ty będziesz pasł lud mój, Izraela, i ty będziesz wodzem w Izraelu”.
19 .„(1a) A ty, Betlejem, domu Efrata, najmniej liczne jesteś wśród tysięcy Judy. Z ciebie Mi wyjdzie (1b) [ten], który
będzie władcą w Izraelu. (1c) A jego pochodzenie od początku, od dni wieczności. (2a) Dlatego wyda ich [Bóg], aż do
czasu gdy rodząca porodzi” (Mi 5,1a-2a). Ciąg dalszy wygląda następująco: (2b) …καὶ οἱ ἐπίλοιποι τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν
ἐπιστρέψουσιν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ. (3) καὶ στήσεται καὶ ὄψεται καὶ ποιμανεῖ τὸ ποίμνιον αὐτοῦ ἐν ἰσχύι κυρίου, καὶ ἐν τῇ δόξῃ
τοῦ ὀνόματος κυρίου τοῦ θεοῦ αὐτῶν ὑπάρξουσιν· διότι νῦν μεγαλυνθήσεται ἕως ἄκρων τῆς γῆς (Mi 5,2b-3).
20 .„This ideal son of David who fulfills the promises the Lord made to David is called the | Messiah” (Edward
Glenny, 2015, s. 111–112); „This verse is a classic »messianic« text” (Jenson, 2008, s. 157).
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W słowach καὶ σύ, Βηθλέεμ γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν
Ἰούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται… (Mt 2,6a)21 Mateusz22 wyraźnie nawiązuje do
καὶ σύ, Βηθλεεμ οἶκος τοῦ Εφραθα, ὀλιγοστὸς εἶ τοῦ εἶναι ἐν χιλιάσιν Ιουδα· ἐκ σοῦ
μοι ἐξελεύσεται… (Mi 5,1a)23. Jest to cytat niedokładny, zmieniający przedziwnie
ὀλιγοστός na οὐδαμῶς ἐλαχίστη, niemniej oczywisty. W jego świetle Jezus jawi się
nako nadchodzący Mesjasz, który ma przywrócić Dawidowe królestwo Izraela.
Cytat urywa się po czasowniku ἐξελεύσεται24, po którym przytoczone są słowa
z 2Sm 5,2 (zob. wyżej). Czyżby Mateusz nawiązywał tylko do tych słów z Księgi
Micheasza, które bezpośrednio cytuje, tj. jedynie do Mi 5,1a?

PRZYWOŁANIE PAMIĘCI CZYTELNIKA RÓWNIEŻ MI 5,1B-2A
W tekście Księgi Micheasza, bezpośrednio po ἐξελεύσεται, czytamy: (1b)
τοῦ εἶναι εἰς ἄρχοντα ἐν τῷ Ισραηλ, (1c) καὶ αἱ ἔξοδοι αὐτοῦ ἀπ’ ἀρχῆς ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος.
(2a) διὰ τοῦτο δώσει αὐτοὺς ἕως καιροῦ τικτούσης τέξεται (Mi 5,1b-2a)25. Choć bezpośrednio słowa te nie są przez Mateusza cytowane, trudno sobie wyobrazić, że autor Ewangelii nie chciał, by zostały one przywołane w pamięci czytelnika. Wskazują na to następujące obserwacje:
– „τοῦ εἶναι εἰς ἄρχοντα ἐν τῷ Ισραηλ” (Mi 5,1b)26 pokrywa się semantycznie
z „ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ” (Mt 2,6b)27
– „ἕως καιροῦ τικτούσης τέξεται” (Mi 5,2a)28, na co zwrócił uwagę już Raymond E. Brown29, znakomicie pasuje do kontekstu całej tej sceny, jakim

21 .„A ty, Betlejem, ziemio Judy, w żaden sposób nie jesteś najmniejsze z głównych miast Judy. Z ciebie bowiem
wyjdzie…”
22 .„Mateuszem” nazywam autora Ewangelii wg Mateusza, nie rozstrzygając, czy był nim apostoł Mateusz (Mk 3,18;
Mt 9,9; 10,3; Łk 6,15; Dz 1,13), czy ktoś inny (por. przyp. 11).
23 .„A ty, Betlejem, domu Efrata, najmniej liczne jesteś wśród tysięcy Judy. Z ciebie Mi wyjdzie …”
24 „Wyjdzie”.
25 .„[Ten], który będzie władcą w Izraelu. (1c) A jego pochodzenie od początku, od dni wieczności. (2a) Dlatego wyda
ich [Bóg] aż do czasu, gdy rodząca porodzi”.
26 „[Ten], który będzie władcą w Izraelu”.
27 „Wódz, który będzie pasł lud mój, Izraela”.
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28 „…aż do czasu, gdy rodząca porodzi”.
29 .„It is a very appropriate passage for the context in which Matthew has placed it, for the next line in Micah uses birth
terminology: ‘until the time when she who is in travail has given birth’” (Brown, 1993, s. 184).
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są przecież narodziny Jezusa-Mesjasza z Maryi30. Należy także zwrócić
uwagę na podobieństwo wyrazowe (czasownik τίκτω) do pytania mędrców: ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; (Mt 2,2)31. Czasownik τίκτω
w Ewangelii wg Mateusza odnosi się wyłącznie do narodzin Jezusa (Mt
1,21.23.25), w odróżnieniu od czasownika γεννάω (oczywiście w passivum), który opisuje również inne osoby (Mt 19,12; 26,24; por. Mt 1,1-16).
– Ponadto, w Mi 5,3 – co dopina niejako klamrę tematycznej i leksykalnej
analogii – padają jeszcze słowa ποιμανεῖ τὸ ποίμνιον αὐτοῦ ἐν ἰσχύι κυρίου32
(zob. przyp. 19), które znajdują paralelę w ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ
(Mt 2,6b)33.
Widzimy więc, że słowa padające w Księdze Micheasza po czasowniku
ἐξελεύσεται znakomicie pasują do ewangelicznego kontekstu. Możemy zatem przyjąć, że Mi 5,1b-2a, choć nie przywołane expressis verbis w hipertekście Mt 2,6, stanowi implicite jego integralną część; szczególnie w kontekście, gdzie czytelnik, zaczynający lekturę od rodowodu Jezusa, który przecież nie jest Jego biologicznym
rodowodem34, zadaje sobie pytanie, k i m j e s t owo nowo narodzone dziecię.

ODWIECZNE POCHODZENIE MESJASZA
Między informacją o władzy Mesjasza (Mi 5,1b) oraz informacją o „tej,
która ma go urodzić” (Mi 5,2a), pojawiają się słowa o jego pochodzeniu35: αἱ ἔξοδοι
αὐτοῦ ἀπ’ ἀρχῆς ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος (Mi 5,1c)36. Co te tajemnicze słowa oznaczają?
W. Edward Glenny w przekonujący sposób wykazuje, że w oryginalnym
kontekście Księgi Micheasza słowa te odnoszą się do początków dynastii Dawida. Zapowiadany Mesjasz będzie „David redivivus who will complete what was

30 .Por. nawiązanie w Mt 1,23 do Iz 7,14. Ewangelię wg Mateusza otwierają słowa „Księga [βίβλος] narodzin Jezusa
Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama” (Mt 1,1), które najprawdopodobniej opisują treść całej Ewangelii a nie tylko
pierwszego rozdziału (por. Luz, 2004, s. 128–129).
31 „Gdzie jest narodzony król Żydów?”
32 „Będzie pasł trzodę swoją w mocy Pana”.
33 „Będzie pasł lud mój, Izraela”.
34 .Jezus nie pochodzi biologicznie od Józefa, potomka Abrahama i Dawida, lecz począł się ἐκ πνεύματος ἁγίου (Mt 1,18).
35 .“‘Goings forth’ (ἔξοδος) probably refers to his ‘origins’ or ‘source’” (Edward Glenny, 2015, s. 112; por. Muraoka, 2009,
, opatrzonego zaimkiem dzierżawczym pluralis rzeczownika
s. 253). αἱ ἔξοδοι αὐτοῦ to dosłowne tłumaczenie
oznaczającego „punkt wyjścia”, „wyjście” (Baumgartner, Koehler, Stamm, 2008, s. 526).
36 „A jego pochodzenie od początku, od dni wieczności”.
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begun with David” (Edward Glenny, 2015, s. 112)37 oraz: „The ‘goings forth’ of
this descendant of David began with David, and thus he continues and fulfills the
destiny of David” (tamże, s. 112)38.
Jak jednak mógł rozumieć te słowa sam Mateusz sześć wieków później
w odniesieniu do Jezusa? Czy Mesjasz-Jezus czerpie swój początek „w Dawidzie”,
czy też słowa te wskazują raczej na Jego j e s z c z e wcześniejsze pochodzenie?
Z pomocą w odpowiedzi przychodzi nam 22 rozdział Ewangelii wg Mateusza, który pokazuje, jak autor rozumiał relację między Dawidem a Jezusem Chrystusem:
A kiedy faryzeusze się zgromadzili, Jezus zapytał ich, (42) mówiąc:
„Co wam się wydaje, jeśli chodzi o Mesjasza? Czyim jest synem?” Mówią
Mu: „Dawida”. (43) Mówi do nich: „[Jeśli tak jest], to jak Dawid w Duchu
może nazywać go »panem«, mówiąc: (44) »Rzekł Pan do pana mojego:
Usiądź po mojej prawicy, aż położę twoich wrogów pod twoje stopy«? Jeśli
Dawid nazywa go »panem«, to jak może być on jego synem?!” (46) I nikt
nie mógł Mu odpowiedzieć choćby słowem ani od owego dnia nie odważył się pytać Go już więcej.
Ze słów Jezusa jasno wynika, że Mesjasz nie bierze swojego pochodzenia do Dawida. Pochodzenie Chrystusa owiane jest tajemnicą, która ma wymiar
paradoksalny do tego stopnia, że „od owego dnia nikt nie odważył się pytać Go
już więcej”. W świetle tym widzimy, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby dla
Mateusza odnoszące się do Jezusa słowa o Mesjaszu (αἱ ἔξοδοι αὐτοῦ ἀπ’ ἀρχῆς ἐξ
ἡμερῶν αἰῶνος)39 wskazywały na jego pochodzenie od Dawida. Jeśli tak jest, to
w rzeczywistości Pisma Świętego może chodzić tylko o jeden „początek” (ἀρχή),
a mianowicie o monumentalne, otwierające Pięcioksiąg Mojżeszowy: Ἐν ἀρχῇ
ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν (Rdz 1,1)40. Nie rozstrzygając, czy Mesjasz
stoi tutaj, jak tego chcieli, inspirowani rozwojem chrystologii, późniejsi chrześcijańscy pisarze, „po stronie Boga” (a zatem „przed” ἀρχή)41, czy „po stronie stwo-

37 .„Powstałym na nowo Dawidem, który dopełni dzieła, które zaczęło się wraz z Dawidem”.
38 .„»Początki« tego potomka Dawida sięgają Dawida. Tak więc kontynuuje on i wypełnia przeznaczenie Dawida”.
39 „A jego pochodzenie od początku, od dni wieczności”.
40 „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” (Rdz 1,1).
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41 .Komentując to miejsce w Księdze Micheasza, Euzebiusz z Cezarei pisze o proroku: τὴν ἔνθεον δηλῶν προΰπαρξίν τε
καὶ οὐσίωσιν τοῦ ἐκ Βηθλεὲμ προελευσομένου ἄρχοντος (Demonstratio evangelica 6,13,21). Teodoret z Tyru zaś, również
o proroku Micheaszu, pisze: τὴν προαιώνιον ὕπαρξιν κηρύττει σαφῶς (Eranistes 72). Wreszcie, komentując to miejsce,
Cyryl Jerozolimski pisze: Μὴ χρονικὴν ἀρχὴν τοῦ Υἱοῦ καταδέξῃ τινὸς λέγοντος, ἀλλὰ ἄχρονον ἀρχὴν γίνωσκε τὸν Πατέρα.
Ἀρχὴ γὰρ Υἱοῦ ἄχρονος, ἀκατάληπτος, ἄναρχος, ὁ Πατήρ (Catecheses ad illuminandos 11,20).
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rzeń” (a więc „po” ἀρχή), możemy stwierdzić, że koncepcja pre-egzystencji Jezusa
Chrystusa jest z bardzo dużym prawdopodobieństwem implicite obecna w Ewangelii wg Mateusza42.

***
Widzimy zatem, że przywołanie w Mt 2,6 pamięci czytelnika Mi 5,1b-2a,
w szczególności zaś Mi 5,1c – wbrew temu, co twierdzi Bart D. Ehrman – wskazuje na obecność koncepcji preegzystencji Syna Bożego w Ewangelii wg Mateusza.
Po raz kolejny okazuje się, że zidentyfikowanie i prawidłowe odczytanie nawiązania do pism Septuaginty jest kluczowe do zrozumienia, kim dla autorów Ewangelii synoptycznych jest Jezus. Raz jeszcze możemy się przekonać, że słynne słowa
św. Hieronima odnoszące się do znajomości pism Starego Testamentu: „Ignoratio
scripturarum, ignoratio Christi est”43, należy interpretować d o s ł o w n i e.

Bibliografia:
Baumgartner, W., Koehler, L., Stamm, J.J. (2008). Wielki hebrajsko–polski i aramejsko–polski słownik Starego Testamentu. T. II. Warszawa: Vocatio.
Brown, R.E. (1993). The Birth of the Messiah: A Commentary on the Infancy Narratives in the Gospels of Matthew and Luke. New Updated Edition. New York:
Doubleday.

42 .By w naszej interpretacji tego, jak mógł rozumieć te słowa Mateusz, móc pójść nieco dalej, musimy spojrzeć na
pisma wcześniejsze od Ewangelii wg Mateusza, które stanowią dla jej autora ważny punkt odniesienia. Wzrok nasz
zwraca się oczywiście, po raz kolejny, ku Septuagincie. Miejsce, które tak konceptualnie (chodzi o „pochodzenie”)
jak i wyrazowo najbliższe jest αἱ ἔξοδοι αὐτοῦ ἀπ’ ἀρχῆς ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος, znajdujemy w pochodzącej z II w. Księdze
Syracha. W niej odwieczna Mądrość (ἡ σοφία) mówi o sobie i o Bogu w następujący sposób: (9) πρὸ τοῦ αἰῶνος ἀπ’
ἀρχῆς ἔκτισέν με, καὶ ἕως αἰῶνος οὐ μὴ ἐκλίπω (24,9). Paralela konceptualna i leksykalna jest oczywista. Racjonalne jest
zatem przyjęcie, że Mateusz, który wielokrotnie w swojej Ewangelii nawiązuje do Księgi Syracha (zob. Nestle, Aaland,
1993, s. 802–803 [Loci citati vel allegati]), przywołując pamięci czytelnika ustęp z Micheasza i słowa o pochodzeniu
Mesjasza (αἱ ἔξοδοι αὐτοῦ ἀπ’ ἀρχῆς ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος), odczytywał je jako paralelne do przytoczonego wyżej miejsca
z Księgi Syracha. Interpretacja tego, jak Mateusz mógł rozumieć analogię między Chrystusem a odwieczną
Mądrością, przekracza jednak ramy, jakie wyznacza sobie niniejszy artykuł. Skojarzenia z tymi miejscami w Nowym
Testamencie, gdzie Chrystus nazywany jest wprost „mądrością” (σοφία), a więc z 1Kor 1,24 (Χριστὸν θεοῦ δύναμιν καὶ
θεοῦ σοφίαν) i 1Kor 1,30 (ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐγενήθη σοφία ἡμῖν ἀπὸ θεοῦ), są jednak nieuniknione.
43 .Św. Hieronim pisze te słowa w prologu do swojego Komentarza do Księgi Izajasza (CCL 73,1).

EPIFANIA W INTERTEKŚCIE

123

Combet-Galland, C. (2004). L’Évangile selon Marc. W: D. Marguerat (red.),
Introduction au Nouveau Testament. Son histoire, son écriture, sa théologie
(s. 35–61). Genève: Labor et Fides.
Cuvillier, É. (2004). L’Évangile selon Matthieu. W: D. Marguerat (red.), Introduction au Nouveau Testament. Son histoire, son écriture, sa théologie (s. 63–81).
Genève: Labor et Fides.
Edward Glenny, W. (2015). Micah. A Commentary based on Micah in Codex Vaticanus. Leiden–Boston: Brill.
Ehrman, B.D. (2014). How Jesus Became God: The Exaltation of a Jewish Preacher
from Galilee. New York: HarperOne.
Jenson, P.P. (2008). Obadiah, Jonah, Micah. A Theological Commentary. New
York–London: T&T Clark.
Kozłowski, J.M. (2017). “The Fruit of Your Womb” (Luke 1,42) as “The Lord God,
Creator of Heaven and Earth” (Judith 13,18). An Intertextual Analysis. Ephemerides Theologicae Lovanienses, 93, 339–342.
Kozłowski, J.M. (2018). Mary as the Ark of the Covenant in the Scene of the
Visitation (Luke 1:39-56) Reconsidered. Warszawskie Studia Teologiczne, 31,
108–116.
Laurentin, R. (1957). Structure et théologie de Luc I–II, Paris: Gabalda.
Luz, U. (2004). Intertexts in the Gospel of Matthew. Harvard Theological Review
(97), 119–137.
Marguerat, D. (2004). L’Évangile selon Luc. W: D. Marguerat (red.), Introduction
au Nouveau Testament. Son histoire, son écriture, sa théologie (s. 83–104).
Genève: Labor et Fides.
Muraoka, T.A. (2009). Greek English Lexicon of the Septuagint. Leuven: Peeters.
Nestle E., Aland K., (red.). (1993). Novum Testamentum Graece. Wyd. 27. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.
Rahlfs, A. (red.). (1971). Septuaginta. Wyd. 9. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.
Rogerson, J.W. (2003). Micah. W: J.W. Dunn, J.W. Rogerson (red.), Eerdmans Commentary on the Bible (s. 703–707). Grand Rapids–Cambridge: Eerdmans.
Zumstein, J. (2004). L’Évangile selon Jean. W: D. Marguerat (red.), Introduction
au Nouveau Testament. Son histoire, son écriture, sa théologie (s. 345–370).
Genève: Labor et Fides.

124
Jan M. Kozłowski

EPIPHANY IN THE
INTERTEXT. JESUS
CHRIST’S PREEXISTENCE
IN THE GOSPEL OF
MAT THEW – A POLEMIC
WITH BART D. EHRMAN’S
THESIS
SUMMARY
Bart D. Ehrman is of the opinion that the concept of the Messiah’s
preexistence is absent from the Gospel of Matthew. However, a careful analysis
of the intertextual reference in Matt 2:6 to Micah 5:1-2 shows that the American
scholar is wrong.
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JANOWA FORMUŁA
WYZNANIA WIARY
UTRWALONA W EPILOGU
(20,30-31)
I JEJ EKSPOZYCJA
W ŚWIADECTWIE JANA
CHRZCICIELA O JEZUSIE
(J 1,19-34)
Przedmiotem niniejszego opracowania staną się dwa fragmenty Janowej
Ewangelii. Pierwszy zawiera formułę wyznania wiary utrwaloną i przekazywaną przez Kościół Janowy (20,30-31). Staje się ona istotnym elementem metodologii całej Janowej Ewangelii opartej w dużym stopniu na hermeneutyce pamięci
i przypominania sobie, która umożliwia wejście w wewnętrzny aspekt przedstawianych wydarzeń (Ratzinger, 2015, s. 291–293). Jej centrum jest wydarzenie
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paschalne: śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, w świetle którego Jan pozwala
nam odczytać całość swojego przepowiadania. W tej perspektywie zagadnienie
wiary wydaje się kluczowe, gdyż Kościół Janowy budował swoją wiarę opierając
się właśnie na doświadczeniu paschalnym. Wydaje się zatem słuszne i pożyteczne postawienie pytania o naturę i dynamikę tej wiary. W tym celu dokonamy
wnikliwej lektury i analizy wspomnianego tekstu. Postawimy także pytanie, czy
chodzi o jednorazowy akt wiary, czy raczej o ciągłe ponawianie raz złożonego
wyznania.
W kolejnym etapie naszych poszukiwań zapoznamy się z tekstem, który znajduje się na początku Janowej Ewangelii. Jest to zbiór wypowiedzi, jakie
padają z ust Jana Chrzciciela na temat samego Jezusa. W tym przypadku zadamy pytanie o treść wiary: Kim jest ten, w którego wierzy Kościół Janowy? Tekst
J 1,19-34 wprowadzi w nas w tajemnicę osobistego świadectwa Jana poprzedzonego pytaniem o pochodzenie i tożsamość Poprzednika. W tym kontekście dokonamy pogłębionej analizy, dzieląc tekst na dwie mniejsze jednostki: pośrednie
świadectwo Jana (1,19-28) oraz jego bezpośrednie świadectwo (1,29-35). Ważnym
elementem wskazującym na dynamikę wiary stanie się analiza licznych tytułów
chrystologicznych jakie występują w tej perykopie.
Przeprowadzone analizy pozwolą nam zatem na ukazanie wiary jako procesu wyrastającego z doświadczenia Paschy Chrystusa zarówno w kontekście
indywidualnym jak i w sensie doświadczenia całego Kościoła jako wspólnoty karmiącej się pamięcią o wydarzeniach na nowo odczytanych i zinterpretowanych.
Istotnym nośnikiem tej pamięci pozostaje jednak zawsze osobiste doświadczenie
Chrystusa i dzielenie się tym doświadczeniem z innymi.

FORMUŁA WYZNANIA WIARY UTRWALONA W EPILOGU (20,30-31)
Ten tekst, jak się wydaje, stanowi klucz do właściwego rozumienia i interpretacji całej Ewangelii. Jest to swoiste summarium, podsumowanie, synteza tego,
co do tej pory Jan powiedział o Jezusie. Innymi słowy jest on ważny, ponieważ
otworzy zasadnicze treści i ukaże przesłanie całej Ewangelii.

Kontekst i struktura
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Mówiąc o kontekście, mamy na myśli dwie kwestie. Po pierwsze chodzi
o miejsce danej perykopy między tym, co znajduje się przed nią (kontekst bezpośredni poprzedzający) a tym, co następuje po niej (kontekst bezpośredni następujący). Po drugie, ważne jest jej usytuowanie w całej księdze (kontekst pośredni).
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Epilog jest kontynuacją wypowiedzi Jezusa, jaką usłyszał św. Tomasz, po
tym jak, wkładając w rany Jezusa swoje ręce, przekonał się o tym, że On żyje:
„Uwierzyłeś, dlatego, że Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli” (20,29). Wiara opiera się tu na przepowiadaniu, na doświadczeniu przekazywanym przez innych („znaki, które zostały zapisane w księdze”). Nie wymaga
naocznego, fizycznego widzenia Jezusa. Gwarantem wiary i jej przekazu pozostaje wspólnota Kościoła, która rozwija się i dojrzewa do takiego przeżywania swojej
wiary. Po epilogu następuje ostatnia scena Janowej Ewangelii, która każe nam
wrócić do początków. Znowu miejscem spotkania Jezusa z uczniami jest Jezioro
Galilejskie. O ile wcześniej (rozdział 1) to spotkanie przerodziło się w powołanie
i początek formacji uczniów, teraz uczniowie przeżywają niejako swoje drugie
powołanie, które ma ich doprowadzić do wiary dojrzałej, która wyraża się w misji
przepowiadania słowa („paś baranki moje”). W tym sensie komentarz, jaki znajdujemy w epilogu (20,31) otwiera perspektywę takiej misji. Warto także przyjrzeć się
naszemu tekstowi w szerszym kontekście Janowej Ewangelii.

Lektura i analiza tekstu
Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν
μαθητῶν [αὐτοῦ], ἃ οὐκ ἔστιν γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·
ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύ[σ]ητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς
τοῦ θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.
Wiele więc i innych znaków uczynił Jezus wobec [swoich]
uczniów; nie są one zapisane w tej księdze. Te zaś zapisano,
abyście wierzyli [uwierzyli], że Jezus jest Chrystusem, Synem
Boga i abyście wierząc, życie mieli w imię Jego.
Interpretacja tego tekstu zależy od znaczenia, jakie przypiszemy głównemu terminowi organizującemu tę jednostkę, to znaczy rzeczownikowi σημεῖον1.
W tekście występuje w liczbie mnogiej i w połączeniu z przydawką tworzy
charakterystyczny dla Janowej retoryki związek frazeologiczny πολλὰ καὶ ἄλλα
σημεῖα. Poprzednio został on użyty przez autora w 12,37: τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα

1 .Jest on w całej Biblii Greckiej (Septuaginta i Nowy Testament) obecny dość często (187 razy, w tym 17 razy
w Janowej Ewangelii). Po raz pierwszy pojawia się u Jana w kontekście wydarzenia w Kanie Galilejskiej (2,11), po
raz ostatni w 20,30. Najczęściej (czterokrotnie) jest poświadczony w rozdziale szóstym oraz w rozdziale drugim
(trzykrotnie).
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πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν. Chociaż Jezus uczynił znaki
wobec Żydów, ci nie uwierzyli w Niego. Tekst 20,30-31 przynosi jednak pewne
zmiany wobec 12,37. O ile wcześniej Jezus mówił o znakach uczynionych wobec
Żydów, to teraz mowa jest oznakach, których świadkami byli Jego uczniowie. Zasadniczo inna jest także reakcja adresatów znaków. W 12,37 Żydzi nie uwierzyli
w Niego (οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν), podczas gdy w 20,30n. mowa jest w sposób
wyraźny o wierze. Pierwszy epilog zaznacza w sposób wyraźny i klarowny obecność jeszcze innych znaków, które nie zostały utrwalone w księdze, choć te, które
zostały zapisane są wystarczające do tego, aby uwierzyć w Jezusa bądź pogłębić
wiarę w Niego. Epilog formułuje to, jakie są cele przyjęcia tych znaków; wymienia
trzy takie cele:
I. Uwierzenie/pogłębienie wiary. W zachowanych świadectwach tekstualnych widoczne są bowiem dwie tendencje wyznaczające jego interpretacje. Pierwsza zachowuje coniunctivus praesentis activi (ἵνα πιστεύητε)
„abyście wierzyli”, druga-coniunctivus aoristi activi (ἵνα πιστεύσητε) „abyście uwierzyli”. W pierwszym przypadku celem przepowiadania Ewangelii byłoby umocnienie wiary w Jezusa (zakładając posiadanie tej wiary),
w drugim zaś celem byłoby doprowadzenie do wiary. Te dwie perspektywy wyznaczają także szerokie spektrum adresatów Ewangelii. W historii
badań wysuwa się wiele propozycji, które można zamknąć w kilku perspektywach:
– czwarta Ewangelia jest tekstem o charakterze misyjnym skierowanym
do całego Izraela (Bornhäuser, 1928, s. 56);
– odbiorcami przekazu czwartej Ewangelii są Grecy, por. J 12,20 (Kossen,
1970, s. 102);
– czwarta Ewangelia ujawnia szczególne zainteresowanie Samarytanami, por. J 4,1--41 (Bowman, 1959, s. 76);
– przekaz Janowej Ewangelii dedykowany może być także doketom i gnostykom (por. J 1,1-4; 6,51-56; 19,34n.);
– adresatami są sami uczniowie Jezusa, którzy wcześniej byli uczniami
Jana Chrzciciela2;
– Jan kieruje przekaz do swojej wspólnoty; jej odbiorcą jest zatem cała
wspólnota Kościoła Janowego (Brown, 2003, s. 69nn.; Devillers, 2017, s. 77).
II. Wskazuje na przedmiot wiary, który zamyka się on w formule chrystologicznej: ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ.
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2 Wskazują na to wypowiedzi: J 1,8.19.32.34; 3,26; 5,33.
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III.	Celem jest także życie w Imię Jezusa, w którego się wierzy: ἵνα πιστεύοντες
ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.
Powstaje pytanie o zasadność tego tematu w zakończeniu Janowej Ewangelii. Najpierw musimy zdać sobie sprawę a faktu, że tekst 20,30-31 jest swoistym
podsumowaniem części Ewangelii, nazywanej „Ewangelią znaków” (J 1-12). Trudno także nie zauważyć w nim odniesienia do ostatniego znaku, jakim była męka,
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa (Kammler, 1997, s. 201). W kontekście „Ewangelii znaków”, grecki termin σημεῖον użyty w 20,30n., nawiązywałby z pewnością do dwóch wielkich scen Janowej Ewangelii. Pierwsza z nich, uzdrowienie
niewidomego od urodzenia (9,1-41), kreśli obraz wędrówki ku wierze w Jezusa, Mesjasza i Zbawiciela. Drugie wydarzenie, jakim jest wskrzeszenie Łazarza
(11,1-46), zwraca uwagę na fakt, że Jezus jest prawdziwym i jedynym źródłem
życia. Obydwa znaki można zatem odczytać w kontekście przygotowania do ostatniej wypowiedzi zawartej w pierwszym epilogu (Rosse, 2003, s. 337).

ŚWIADECTWO JANA CHRZCICIELA O JEZUSIE (J 1,19-34)
Ten obszerny materiał narracyjny będący częścią większej jednostki
tekstualnej, którą można zaliczyć to tzw. chrystologii świadectw, obejmuje dwa
typy świadectw. Najpierw mamy do czynienia z wystąpieniem Jana Chrzciciela
i jego świadectwem (1,19-34), następnie autor relacjonuje świadectwa pierwszych
uczniów, którzy poszli za Jezusem (1,35-51). Należy zauważyć, że druga narracja
wpisuje się z kolei w kontekst powołania pierwszych uczniów3.
W sekcji narracyjnej dedykowanej świadectwie Jana Chrzciciela, możemy
wyodrębnić dwie subjednostki, które charakteryzują się różną naturą i dynamiką
dawanego świadectwa. Biorąc pod uwagę te koordynaty, mówimy o świadectwie pośrednim na temat Jezusa (1,19--28) i o bezpośrednim świadectwie Jana
o Jezusie (1,29-34).

Pośrednie świadectwo Jana na temat Jezusa (1,19-28)
Dynamika tej narracji każe wyodrębnić w niej cztery jednostki, a wyznacznikami tego podziału staną się względy zarówno formalne jak i merytoryczne.
1. Pytanie o tożsamość Jana Chrzciciela (1,19-23).
3 .W tej narracji możemy wyróżnić dwa typy przekazu. Pierwszy opowiada o powołaniu trzech pierwszych uczniów
(1,35-42), drugi zaś podejmuje temat powołania dwóch kolejnych uczniów Jezusa (1,43-51).
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2. 	Komentarz narratora: informacja na temat tych, którzy pytają o Jana (1,24).
3. Pytania o działalność Jana (1,25-27).
4. Komentarz narratora: koordynaty geograficzne (1,28).
Opierając się na przyjętym podziale, zapoznamy się obecnie z tekstem
oraz jego tłumaczeniem, a następnie podejmiemy próbą skomentowania tak zaprezentowanej narracji.
Pytanie o tożsamość Jana Chrzciciela (1,19-23)
Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ
Ἰωάννου, ὅτε ἀπέστειλαν [πρὸς αὐτὸν]
οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ
Λευίτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν, Σὺ τίς εἶ;

19

Takie jest świadectwo Jana: gdy posłali
[do niego] Żydzi z Jerozolimy kapłanów i lewitów, aby zapytać go kim ty
jesteś,

καὶ ὡμολόγησεν καὶ οὐκ ἠρνήσατο, καὶ przyznał a nie zaprzeczył i przyznał:
ὡμολόγησεν ὅτι Ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ὁ Χριστός. „Ja nie jestem Chrystusem”.

20

καὶ ἠρώτησαν αὐτόν, Τί οὖν σύ; Ἠλίας Zapytali go: „Kim ty jesteś?” Czy jeεἶ; καὶ λέγει, Οὐκ εἰμί. Ὁ προφήτης εἶ σύ; steś Eliaszem?” Odpowiedział: „Nie
καὶ ἀπεκρίθη, Οὔ.
jestem”. „Jesteś prorokiem?” Odpowiedział: „Nie”.
21

22

εἶπαν οὖν αὐτῷ, Τίς εἶ; ἵνα ἀπόκρισιν
δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς· τί λέγεις περὶ
σεαυτοῦ;

Powiedzieli mu zatem: „Kim jesteś?
Abyśmy mogli odpowiedzieć tym,
którzy nas wysłali; co mówisz o sobie
samym?”

ἔφη, Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ,
Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου, καθὼς εἶπεν
Ἠσαΐας ὁ προφήτης.

Powiedział: „Ja [jestem] głosem wołającego na pustyni, przygotujecie drogę
Pana, jak powiedział prorok Izajasz”.

23

Komentarz narratora: informacja na temat tych, którzy pytają o Jana (1,24)
Καὶ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν
Φαρισαίων.
24

Wysłannikami zaś byli niektórzy spośród faryzeuszów.

Pytanie o działalność Jana Chrzciciela (1,25-27)
καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Τί Zapytali go i powiedzieli do niego:
οὖν βαπτίζεις εἰ σὺ οὐκ εἶ ὁ Χριστὸς οὐδὲ „Dlaczego zatem chrzcisz jeśli ty nie
Ἠλίας οὐδὲ ὁ προφήτης;
jesteś Chrystusem ani Eliaszem ani
prorokiem?”

25
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ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰωάννης λέγων, Ἐγὼ Odpowiedział im Jan mówiąc:
βαπτίζω ἐν ὕδατι· μέσος ὑμῶν ἕστηκεν
„Ja chrzczę wodą; pośród was stoi ten,
ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε,
którego wy nie znacie,

26

ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, οὗ οὐκ εἰμὶ
[ἐγὼ] ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα
τοῦ ὑποδήματος.
27

ten, który idzie za mną, którego [ja] nie
jestem godzien aby rozwiązać rzemyk
jego sandałów.

Komentarz narratora: koordynaty geograficzne (1,28)
Ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ
Ἰορδάνου, ὅπου ἦν ὁ Ἰωάννης βαπτίζων.

28

To wszystko działo się w Betanii, po
drugiej stronie Jordanu, tam gdzie Jan
chrzcił.

Struktura tej narracji jest jasna i klarowna, i osadza się w dwóch centralnych modułach tekstualnych, których zadaniem jest prezentacja osoby i misji
Jana Chrzciciela. Najpierw mowa jest o jego tożsamości, następnie o jego działalności. Każda z tych jednostek zawiera komentarz narratora. Pierwszy zawiera
informację o wysłannikach (ἀπεσταλμένοι). Użyty w tym miejscu genetivus partitivus, wyraźnie wskazuje na ich pochodzenie (ἐκ τῶν Φαρισαίων). Drugi komentarz
wymienia dwie koordynaty geograficzne (ἐν Βηθανίᾳ oraz πέραν τοῦ Ἰορδάνου), które dość dokładnie sytuują działalność Jana Chrzciciela.

Kwestia tożsamości Jana Chrzciciela (1,19-23).
W narracji uderza to, że pierwsza wypowiedź Jana Chrzciciela na temat
jego tożsamości ma najpierw charakter negatywny. Narrator wprowadza ją za
pomocą dwóch leksemów, które wzajemnie uzupełniają się w Janowej retoryce.
Pierwszy z nich (ὁμολογέω) desygnuje ideę mówienia tego samego, zgadzania się
z kimś/czymś, zaś drugi (ἀρνέομαι) – ideę zaprzeczania, odrzucania a z partykułą
negacyjną może być tłumaczony jako „twierdzić, że nie”. Nośność argumentacyjna tej narracji wynika z serii pytań oraz niezwykle krótkich i zdawkowych odpowiedzi ze strony respondenta, czyli Jana. Najbardziej uderzająca jest progresywność odpowiedzi: od pełnej, rozwiniętej i nośnej teologicznie formuły ἐγὼ οὐκ εἰμὶ
ὁ Χριστός (1,20) przez zdawkową formułę οὐκ εἰμί (1,21) aż do krótkiego, wręcz lapidarnego stwierdzenia: οὔ (1,21). Po tej serii negatywnych odpowiedzi, słyszymy
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odpowiedź pozytywną (1,23), która jest jednocześnie cytatem Iz 43,3 (LXX)4.
Powyższe obserwacje ilustruje tabela:
pytanie

odpowiedź

Σὺ τίς εἶ; (1,19b)

Ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ὁ Χριστός (1,20)

Ἠλίας εἶ; (1,21a)

Οὐκ εἰμί (1,21a)

Ὁ προφήτης εἶ σύ; (1,21b)

Οὔ (1,21b).

Τίς εἶ; […]τί
σεαυτοῦ; (1,22)

λέγεις

negatywna

περὶ Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, pozytywna
εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου (1,23)

Jak już to zostało powiedziane, w wypowiedzi Jana pojawiają się trzy negacje, z których każda wprowadza inny orzecznik. W ten sposób całość zamknięta
została w triadzie, w której zwraca uwagę kolejność występujących elementów:
ὁ Χριστός – Ἠλίας – ὁ προφήτης.
Najbardziej rozbudowana jest pierwsza negacja, w której orzecznikiem
jest ὁ Χριστός. Zwraca uwagę obecność zaimka osobowego w pozycji emfatycznej.
To najważniejsza wypowiedź Jana: nie on jest Chrystusem, czyli Mesjaszem. To
stwierdzenie przywołuje tekst Prologu (1,6-8): Jan nie jest Światłem, które miało
przyjść na świat, nie jest także Eliaszem, który wyznaczał początek czasów eschatologicznych a jego pojawienie się miało być znakiem ostatecznego zwycięstwa
(Mateos, Barreto, 1972, s. 92). Jan nie należy również do grupy starotestamentalnych proroków.
Wzmianka o Eliaszu przywołuje nie tylko tradycję biblijnego Izraela, która widziała w nim charyzmatycznego przywódcę zachowanego na czasy stosowne (por. Syr 48,10; 1Mch 2,58) i który miał się ponownie zjawić przed nadejściem
„dnia Pańskiego” (por. Ml 3,23), ale wskazuje, że był on także wspominany przez
tradycję rabiniczną, która w tym właśnie duchu wyjaśniała proroctwo Malachiasza, por. b.MoedQat 26a; San. 113b. Często porównywała go do aniołów, por. Abot
R.Nat 2a; b.Abod.Zar 36a (Keener, 2012, s. 437).
Jan nie jest także prorokiem. Pytanie, jakie zadają wysłannicy faryzeuszów,
dotyczy restauracji instytucji prorockiej, która zniknęła w tamtych czasach (por.
1Mch 4,46; 14,41). Te dwa teksty, pochodzące z tradycji machabejskiej, wyraźnie
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4 .Warto zauważyć, że w porównaniu z tekstem Iz 40,3 w przekładzie Septuaginty, φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ
Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους τοῦ θεοῦ ἡμῶν·, redaktor wprowadził zmiany charakterystyczne
dla redakcji przed-Janowej: obecność zaimka osobowego ἐγώ, oraz zastąpienie imienia własnego θεός apelatywem
κύριος.
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potwierdzają fakt, że Żydzi oczekiwali nadejścia proroka, który zapowiedziałby
początek nowych czasów. Przywołanie w tym kontekście instytucji proroka jest
wyraźnym nawiązaniem do tradycji biblijnego Izraela, utrwalonej w Księdze Powtórzonego Prawa (por. 18,15-18). Wybrzmiewa tam zapowiedź, że prorok podobny do Mojżesza pojawi się w Izraelu (Brown, 1966, s. 49). Pojawienie się w tym
kontekście nawiązania do tradycji prorockiej Starego Testamentu zdradza ponadto pewne inspiracje tradycją synoptyczną, związaną z przemienieniem Chrystusa.
Podobne inspiracje synoptykami zdradza również seria pytań i negatywnych odpowiedzi. W Mk 8,27-30 Jezus pyta uczniów, za kogo uważają Go ludzie.
Odpowiedzi są różne: za Jana Chrzciciela, za Eliasza albo za któregoś z proroków.
Na pytanie, za kogo uczniowie uważają Jezusa, pada właściwa odpowiedź: „Ty jesteś Mesjaszem” (Mk 8,29). Autorem tej deklaracji jest św. Piotr. Jan umieszcza ten
sam tytuł mesjański na początku swojej Ewangelii. To sprawia, że taka perspektywa wyznacza dalszy ciąg dialogu a także całej Janowej Ewangelii. Autor poprowadzi nas do odkrycia tego, kim naprawdę jest Jezus. Tak więc seria negatywnych
odpowiedzi ma tutaj wartość retoryczną: przygotowuje grunt pod jedyną odpowiedź, która najlepiej określa tożsamość Jana Chrzciciela. Powagi sytuacji dodaje
bez wątpienia fakt, że Jan cytuje w tym miejscu proroka Izajasza (40,3). Ten cytat
ma podwójną rolę. Z jednej strony definitywnie określa, kim jest Jan, zamykając
w ten sposób debatę na jego temat. Z drugiej strony, przywołanie proroka Izajasza zdaje się przypominać o ważnej roli, jaką w dziejach zbawienia i w tradycji
biblijnego Izraela odgrywała instytucja proroka. Jan jawi się zatem nie tylko jako
poprzednik, ale przede wszystko jako ten, który przygotowuje i zwiastuje przybycie Chrystusa (Beutler, 2016, s. 116).

Kontrowersje wokół działalności Jana Chrzciciela (1,25-27).
Kolejna sekcja zawiera pytanie dotyczące działalności Jana Chrzciciela:
„Dlaczego zatem chrzcisz jeśli ty nie jesteś Chrystusem ani Eliaszem, ani prorokiem?” Ponownie pojawia się ta sama triada wymienionych uprzednio postaci,
tym razem w kontekście działalności Jana. Użyty w tym miejscu leksem βαπτίζω
wyraża najpierw ideę zanurzania a w Nowym Testamencie stał się terminus technicus na oznaczenie chrztu. Pytanie nie dotyczy jednak chrztu jako takiego, czyli w znaczeniu sakramentalnym; chodzi raczej o znak wyrażający oczyszczenie,
które nierzadko było praktykowane w biblijnym Izraelu, szczególnie w kontekście
sądu eschatologicznego a także w kontekście przyjścia Mesjasza. Jan wyznaje, że
jego „chrzest” jest z wody (ἐν ὕδατι) ale po nim przyjdzie ten, o którym powie po-
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tem (por. 1,33), że będzie „Duchem Świętym” (ἐν πνεύματι ἁγίῳ)5. Teraz Jan jeszcze
nie ujawnia Jezusa, wręcz przeciwnie, mówi, że jest to ten „którego nie znacie”.
Po raz pierwszy pada tu z ust Jana informacja na temat Jezusa. Wyznaje przy tym,
że nie jest godny wypełnić wobec Jezusa posługi, która była powinnością sługi. Po
raz kolejny spotykamy się tu z Janową retoryką: chodzi tym razem o zwrócenie
uwagi na istniejący dystans między Janem a Mesjaszem który ma przyjść (Zumstein, 2014, s. 76). Wybrzmiewa tu aluzja do tradycji Pierwszego Przymierza, gdzie
„sługami” Boga byli nazywani: Dawid (por. 2Sm 3,18; 1Krl 3,6), Patriarchowie
(por. Rdz 26,24; Wj 32,13), Mojżesz (por. Wj 14,31; Lb 12,7-8; Joz 1,1- 2,7) oraz
Izrael jako naród (por. Kpł 25,42; Jr 30,10).

Bezpośrednie świadectwo Jana o Jezusie (1,29-34)
Kolejna sekcja także posiada wyraźną i klarowną konstrukcję, która zamyka się w dwóch świadectwach Jana Chrzciciela w odniesieniu do Jezusa oraz
łączący je komentarz ewangelisty.
Pierwsze świadectwo Jana (1,29-31)
29

Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν Ἰησοῦν
ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει, Ἴδε ὁ
ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ
κόσμου.

Następnego dnia widzi Jezusa idącego ku niemu i mówi: „Oto Baranek
Boga, który podnosi [gładzi] grzech
świata.

οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον, Ὀπίσω
μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου
γέγονεν,
ὅτι πρῶτός μου ἦν.

On jest tym, o którym powiedziałem: za mną idzie mąż, który stał się
przede mną, ponieważ był wcześniej
ode mnie.

30

κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ’ ἵνα φανερωθῇ Ja go nie znałem, ale aby został objaτῷ Ἰσραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι
wiony Izraelowi, dlatego ja przyszeβαπτίζων.
dłem chrzcząc wodą”.
31

Komentarz narratora (1,32)
Καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων ὅτι
Τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς
περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν
ἐπ’αὐτόν·

32
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Jan zaświadczył mówiąc: „Wpatrywałem się w ducha zstępującego z nieba jak gołębica i pozostał na nim.

5 . Ten dativus można rozumieć dwojako: jako instrumentalis (wówczas Duch Święty staje się narzędziem działania
Jezusa) bądź jako loci (wówczas chodzi o miejsce, w jakim chrzest zostanie udzielony).
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Drugie świadectwo Jana (1,33-34)
κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ’ ὁ πέμψας με
βαπτίζειν ἐν ὕδατι ἐκεῖνός μοι εἶπεν,
Ἐφ’ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ
μένον ἐπ’αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν
πνεύματι ἁγίῳ.

33

Ja go nie znałem, lecz ten, kto posłał
mnie abym chrzcił wodą, on właśnie
powiedział mi: ‘jeśli zobaczysz na
nim ducha zstępującego i pozostającego, on jest, ten, który chrzci Duchem Świętym’.

κἀγὼ ἑώρακα, καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός Ja widzę i zaświadczam, że on jest
ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ.
Synem Boga”.

34

Lekturę i analizę tej narracji rozpoczniemy od przyjrzenia się formalnym
elementom tekstu. Ułatwi to lepsze uchwycenie dynamiki tej wypowiedzi tak, aby
w kolejnej fazie analizy przejść do jej wymiaru materialnego i ideowego.

Elementy formalne tekstu.
Wychodząc od założeń formalnych, wedle których została skonstruowana narracja, tekst możemy podzielić na dwie subjednostki. Elementem wyznaczającym ten podział jest komentarz narratora na temat świadectwa Jana (1,32).
Pierwszą część narracji rozpoczyna wyrażenie τῇ ἐπαύριον6, które począwszy od
tego miejsca w całym pierwszym rozdziale pojawi się jeszcze dwukrotnie (por.
1,45.53), wyznaczając tym samym kolejne jednostki narracji. Kolejnym elementem strukturyzującym tekst jest trzykrotne występowanie zaimka osobowego ἐγώ,
który wraz ze spójnikiem καί tworzy wyrażenie mające w tekście charakter wybitnie retoryczny, skupiający uwagę czytelnika na osobistym doświadczeniu Jana
Chrzciciela (por. 1,31.33.34). Redaktor chce w ten sposób podkreślić rolę głównego bohatera tej części narracji w formułowaniu bezpośredniego świadectwa na
temat Jezusa.
Strukturę narracji wyznaczają także formy werbalne; podkreślają one
i uwydatniają temat świadectwa wiary. Wnikliwa analiza wykazała, że są one
zorganizowane w trzech grupach znaczeniowych, co jak wkrótce zobaczymy,
wydaje się być rozbudowaną semantycznie formułą wyznania wiary. Pierwsza
grupa, zogniskowana wokół idei „widzenia”, zawiera trzy leksemy. Najpierw pojawia się czasownik βλέπω wraz z dopełnieniem bliższym τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον, za
pomocą którego określa się akt widzenia przychodzącego Jezusa (1,29). Dodajmy,
6 .Użyty tu wyrażenie jest częścią związku frazeologicznego τῇ ἐπαύριον ἡμέρᾳ. Całość oznacza „jutro”, „następnego
dnia”. Sam przysłówek ἐπαύριον pojawia się dość często u Polibiusza.
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że użycie tego leksemu w takim kontekście jest dość pospolite. Następnie pojawia
się czasownik θεάομαι z dopełnieniem bliższym w postaci wyrażenia τὸ πνεῦμα
καταβαῖνον. Całość służy wprowadzeniu do narracji nowego elementu, czyli „zstępującego ducha” (1,32). Wreszcie, czasownik ὁράω, który wraz z innym czasownikiem, μαρτυρέω, tworzy formułę wyznania wiary (1,34).
Kolejna grupa semantyczna oparta jest na dwukrotnym użyciu czasownika οἶδα (1,31.33)7. Podkreśla się tutaj to, że Jan wcześniej nie znał Jezusa. zatem
obecne świadectwo jest jego pierwszym osobistym doświadczeniem.
Trzecia grupa obejmuje użyty dwukrotnie leksem μαρτυρέω. Najpierw
w aoryście (ἐμαρτύρησεν) wykorzystany w komentarzu narratora (1,32) oznacza
moment w przeszłości. Jednak istotniejsze, jak się wydaje, jest jego użycie na końcu omawianej sekcji (1,34). Tam, wraz z czasownikiem ὁράω, użyto go w perfectum (μεμαρτύρηκα), co podkreśla aktualność tego świadectwa i skutki jego trwania
aż do momentu, w którym Jan je wypowiada. Organizacja leksemów jest zatem
oparta na dość znaczącej dla całej narracji triadzie pojęciowej: widzenie – wiedza
– świadectwo. Dynamika, jaką wyraża ta triada, jest mocnym argumentem przemawiającym za tym, że mamy do czynienia z formułą wyznania wiary.
Elementy materialne (ideowe) tekstu. W warstwie materialnej (ideowej)
omawianej subjednostki, zwracają uwagę apelatywy Jezusa, wyartykułowane
przez Jana. Oto ich pełne zestawienie:
– ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου (1,29).
– ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν (1,30a).
– [ἀνὴρ] πρῶτός μου ἦν (1,30b).
– οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ (1,33b).
– οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ (1,34).
Ich bliższa analiza każe wyodrębnić dwie grupy wypowiedzi. Dwa z nich
wskazują w aspekcie czasowym, że Jezus był już przed Janem8 i stanowią dokładne powtórzenie wcześniejszej wypowiedzi Jana (por. 1,15). Trzy kolejne zawierają tytuły chrystologiczne: „Baranek Boży, który podnosi [gładzi] grzech świata”
(1,29), „Ten, który chrzci Duchem Świętym” (1,33b) oraz „Syn Boga” (1,34). Przyj7 .Warto przy tym zwrócić uwagę, że zarówno οἶδα jak i ὁράω w swojej budowie morfologicznej oparte są na tym
samym pierwiastku –ιδ, który desygnuje ideę widzenia a zatem i wiedzy wobec tego, co się widzi.
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8 .Pierwsza formuła (1,30a) ma strukturę przyimkową (ἔμπροσθέν μου). Zwraca tu uwagę użycie w tej wypowiedzi
perfectum czasownika γίγνομαι. Druga formuła (1,30b) zawiera liczebnik porządkowy wraz z zaimkiem osobowym
w genetiwie (πρῶτός μου); jest to tzw. genetivus comparationis.
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rzyjmy się nieco bliżej owym tytułom w kontekście ich nośności argumentacyjnej
i wartości kontekstualnych, jakie mają w obrębie tradycji biblijnej i pozabiblijnej.
ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου (1,29).
O ile rzeczownik ὁ ἀμνός jest dość dobrze poświadczony w Septuagincie
(łącznie 101 razy, w tym aż 57 razy w Lb), o tyle w Nowym Testamencie spotykamy
go zaledwie czterokrotnie (dwa razy w czwartej Ewangelii, tzn. w 1,29.36, w Dz
8,32 oraz w 1P 1,19). Jednak wyrażenie ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ wpisuje się wyłącznie
w Janową semantykę. Ta statystyka ujawnia istotne znaczenie, jakie należy przypisać temu wyrażeniu w kontekście Janowej chrystologii świadectw. Staje się tu
ważnym nośnikiem strategii argumentacyjnej autora. Co prawda, zarówno Łukasz
w Dziejach Apostolskich jak i autor 1 Listu św. Piotra, używają tego rzeczownika
w odniesieniu do Chrystusa w kontekście Jego męki, to tylko Jan używa w całości
tego wyrażenia, wskazując tym samym w sposób jednoznaczny na pochodzenie
Jezusa. Jest to najbardziej oryginalny tytuł mesjański w całej Biblii (Beutler, 2014,
s.120). Biblijna i pozabiblijna egzegeza kontekstualna pozwala go rozumieć w co
najmniej trzech perspektywach (Brown, 1966, s. 55nn.):
– jako baranka paschalnego, który staje się barankiem ofiarnym (por.
J 19,14.29.36; 1P 1,19);
– jako symboliczne nawiązanie do Sługi Bożego (por. 1P; Dz). Obraz baranka przywołuje w ten sposób postać cierpiącego Sługi YHWH przedstawioną w Iz 53. Joachim Jeremias (za: Mędala, 1993, s. 239) uzasadnia
tę tezę, używając argumentacji lingwistycznej. Jego zdaniem archaiczny
tytuł Jezusa jako „Sługi Boga” (παῖς τοῦ θεοῦ) to grecki odpowiednik aramejskiego słowa talya („sługa”), który ma swój hebrajski odpowiednik
w rzeczowniku taleh („baranek”)9;
– jako symbol Mesjasza tryumfującego. Taką interpretację uzasadnia analiza tekstów apokaliptycznych, w których baranek symbolizuje nie tyle
ofiarę, ile tryumf i zwycięstwo (por. Ap 7,17; 17,14). Także w literaturze
pozabiblijnej baranek symbolizuje tryumf. Na przykład w Targumie do
Wj 1,15 baranek jest symbolem Mojżesza, który ma wyzwolić Izraela (Le
Déaut, 2008, s. 17). Wydaje się, że ta właśnie interpretacja jest bliska autorowi czwartej Ewangelii, który w Jezusie uznaje Mesjasza na wzór Moj9 .Słabą stroną tej hipotezy pozostaje jednak fakt, że Septuaginta nigdy nie tłumaczy hebrajskiego rzeczownika taleh
przez greckie ἀμνός.

JANOWA FORMUŁA WYZNANIA WIARY UTRWALONA W EPILOGU

139

żesza (Mędala, 1993, s. 240). Ta intuicja wydaje się tym bardziej słuszna,
jeśli weźmiemy pod uwagę dalszy ciąg Janowej wypowiedzi. Baranek jest
„tym, który podnosi [gładzi] grzech świata”.
W tej formule zwracają uwagę dwa elementy: czasownik ἀείρω (αἴρω)10
oraz jego dopełnienie w postaci wyrażenia τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. Przyjrzyjmy
się im nieco bliżej.
Leksem ἀείρω ma sprecyzowany zakres semantyczny. Desygnuje ideę
wznoszenia, podnoszenia czegoś do góry. Dlatego w jego przestrzeni semantycznej pojawia się także idea chwalenia, czyli wynoszenia kogoś w słowach. Obok
niej istnieje także idea usuwania, zabierania czegoś (Abramowiczówna, 1958,
s. 34n.; Adrados, 2008, s. 115). W naszym tekście ma on z cała pewnością znaczenie metaforyczne: „pozbawiać kogoś czegoś” i dlatego tekst należy rozumieć
następująco: Oto Baranek Boga, ten, który pozbawia świat grzechu, czyli usuwa
ten grzech (Mateos, Peláez, 2002, s. 195). Potwierdza to także tradycja biblijna.
W 1Sm 15,25 i 25,28 czasownik pojawia się w znaczeniu przebaczenia grzechów
lub oddalenia zaciągniętej winy. W podobnym tonie wybrzmiewa on w 1J 3,5
(Brown, 1966, s. 56).
Drugi element tej wypowiedzi także winien przykuć uwagę wnikliwego
odbiorcy tekstu. Wyrażenie τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου jest wyjątkowym związkiem
frazeologicznym w całej Biblii Greckiej. Pojawia się ono jedynie trzykrotnie. Dwa
razy w Odach (Ὠιδαί)11 oraz w naszym tekście. Różnica jednak polega na tym, że
o ile w Odzie XIV czytamy:
κύριε ὁ θεός, 17ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ, 18ὁ υἱὸς τοῦ πατρός,
19
ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου,
20
ἐλέησον ἡμᾶς·
21
ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου,
22
πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν·
23
ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρός,
24
ἐλέησον ἡμᾶς (14,16-24).
16

10 Jest to forma stosowana głównie w poezji.
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11 .Tym terminem określa się zbiór 14 hymnów używanych przez chrześcijan. Oda XIV, tzw. hymn poranny,
to znany dziś w liturgii hymn „Chwała na wysokości Bogu”. Ody były inspirowane tekstami starotestamentalnymi.
Na przykład Oda 1 to tekst Wj 15,1-19, Oda II nawiązuje do Pwt 32,1-43, III do 1Krl (LXX) 2,1-19, Oda VIII do Hymnu
Młodzieńców z Dn 3,52-88, Oda XII to tzw. Modlitwa Manassesa. Mamy także utwory, które nawiązują do tekstów
nowotestamentalnych, np. Oda IX nawiązuje do Łk 1,46-55. 68-79.
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a zatem chodzi o „grzechy świata” (τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου, pluralis!), to
w Janowej Ewangelii mamy „grzech świata” (τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, singularis!)
Pozostaje pytanie o liczbę pojedynczą: Co to znaczy, że Baranek Boga gładzi grzech świata? Z punktu widzenia teologicznego ta wersja wydaje się zrozumiała i logiczna. O ile pluralis należy odnieść do grzechów, czyli poszczególnych
aktów i czynności, o tyle singularis oznacza raczej stan, w jakim znajduje się
w tym przypadku świat (Brown, 1966, s. 56). Chodzi o stałą dyspozycję grzechu,
wynikającą z grzechu pierworodnego (Van den Bussche, 1974, s. 135). Jezus zatem
jako Baranek Boży uwalnia świat od tej stałej dyspozycji, od niewoli wynikającej
ze stanu odziedziczonego po pierwszych rodzicach.
οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ (1,33b)
To wyrażenie nie pojawia się jedynie u Jana. Znane jest także wszystkim synoptykom12. Wprowadza nową kategorię rozumienia tego, co było wcześniej znane wyłącznie jako obmycie wodą. Tym, który będzie chrzcił Duchem
(i ogniem), jest wyłącznie Jezus. To jest ten sam Duch, który zstąpi na Jezusa
w czasie Jego chrztu w kontekście ogłoszenia Go Synem Boga. U synoptyków
(w przeciwieństwie do Jana) ten tytuł wypowiada Bóg Ojciec (por. Mt 3,17;
Mk 1,11; Łk 3,22). Z punktu widzenia egzegezy kontekstualnej, ta wypowiedź też
ma istotne znaczenie. Z jednej strony zapowiada wypełnienie się i nadejście czasów mesjańskich (por. Iz 32,15-18; 44,3-5 a także 1QS 4,20-21), z drugiej zaś, już
w kontekście samej Ewangelii, nawiązuje do rozmowy Jezusa z Nikodemem. Jezus
mówi tam o konieczności „narodzi z wody i Ducha” (3,5). W obydwu przypadkach
Duch staje się gwarantem wierności Boga wobec świata (Zumstein, 2014, s. 82).
Ponadto wypowiedź ma charakter wyraźnie chrystologiczny. Działanie „w Duchu” legitymizuje misję Jezusa wobec świata (Beutler, 2016, s. 121) a w kontekście
tej narracji otwiera czytelnika na kolejny tytuł chrystologiczny (por. 1,34).
οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ (1,34)
Ta formuła jest naturalną konsekwencją wcześniejszej wypowiedzi, w której Jan przytacza słowa usłyszane od tego „który go posłał, aby chrzcił wodą”
(1,33). Analizowany tytuł chrystologiczny, ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, dostarcza pewnych problemów z punktu widzenia krytyki tekstualnej. Większość świadków poświad12 .Znajdujemy je więc u Mateusza, który dodaje jeszcze „i ogniem” (3,11). Podobnie czyni Marek (1,8) oraz Łukasz
(3,16).
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cza powyższą wersję, ale nie brakuje i takich, którzy zachowali inne brzmienie:
ὁ ἐκλεκτὸς τοῦ θεοῦ. Pomimo tego, że jest ona słabiej poświadczona, warto przyjrzeć się jej nieco uważniej. Z cała pewnością nie stoją w opozycji wobec siebie,
co więcej, z punktu widzenia teologicznego, brak jest między obiema wersjami
zasadniczej różnicy. Obydwie bowiem mówią o tożsamości Jezusa. Nawiązują ponadto do starotestamentalnych obrazów Sługi (por. Iz 42,1). Wersja o „wezwanym
przez Boga” wskazuje na fakt, że Jan pozostaje pod dużym wpływem Izajaszowej
teologii (Beutler, 2016, s. 122). Tytuł „Syn Boga”, charakterystyczny dla stylu Janowego, w kontekście tej sceny jest momentem kluczowym janowego świadectwa
nie tylko w omawianym tekście, ale w całej Ewangelii. Pojawi się bowiem w jej
zakończeniu (por, 20,31), tworząc inkluzję i wyznaczając tym samym dynamikę
Janowego przesłania (Zumstein, 2014, s. 82).
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W celu zrozumienia całości przesłania omówionej powyżej Janowej narracji należy najpierw zwrócić uwagę na kontekst, w jakim się znalazła. Kontekstem poprzedzającym jest Prolog (1,1-18), w którym została przedstawiona postać
Jezusa-Logosu, z perspektywy chrystologii odgórnej. Prolog, w swojej konstrukcji
literackiej i teologicznej, kładzie nacisk na ideę początku. Z jednej strony chodzi
o początek Jezusa Chrystusa w Słowie Przedwiecznym, a z drugiej strony wprowadza w rzeczywistość początku chrześcijaństwa w przyjęciu objawienia, które
przynosi Słowo. W tym znaczeniu prolog stanowi istotne zaplecze teologiczne
dla zrozumienia istoty dawania świadectwa o Słowie Wcielonym. Jest ono istotne
z punktu widzenia dynamiki samego chrześcijaństwa. Istotnym bowiem znaczeniem samego prologu jest ukazanie się Słowa Bożego w historii. Dlatego, w kontekście następującym pojawia się narracja o powołaniu pierwszych uczniów Jezusa (por. 1, 35-51), w której widać wyraźnie, jak Wcielone Słowo wchodzi w historię
świata przez historię poszczególnych ludzi.
W samej narracji traktującej o świadectwie Jana Chrzciciela widać, że
autor chce położyć solidny fundament w kontekście wiary tych, którzy pójdą
za Jezusem (por. J 20,30--31). Dla autora Ewangelii to właśnie Jan Chrzciciel jest
najlepszym świadkiem Chrystusa, który przekaże mu swoich uczniów, po tym jak
rozpozna w Jezusie obiecanego Mesjasza. To w jego usta autor Ewangelii wkłada
najważniejsze tytuły chrystologiczne, które z jednej strony powiążą Wcielone Słowo z historią zbawienia i obietnicą Boga, a z drugiej strony wskażą, że ta obietnica
się wypełnia i osiąga swój punkt kulminacyjny w Jezusie, odwiecznym i jedynym
Synu Boga.
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W przedstawionych kontekstach widać wyraźnie jak bardzo przesłanie
zawarte w Janowej Ewangelii jest aktualne. Wiara w Jezusa wyrasta ze świadectwa i opiera się na zapowiedziach i ich wypełnieniu. Ale wiara w Jezusa wymaga także ciągłego wzrostu, wzmacniania i powrotu do fundamentu. Dlatego tak
istotne jest, aby ten fundament konsekwentnie budować i na nim opierać swoje
powołanie.
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JOHN’S PROFESSION
OF FAITH IN THE
CONCLUSION (20:30-31)
AND ITS EXPOSITION IN
THE JOHN’S THE BAPTIST
WITNESS ABOUT JESUS
(J 1:19-34)
SUMMARY
Because 20:30-31 pulls together John’s themes of witness, faith, and signs
so fully, it is best to regard this conclusion as a point of departure for analyzing of
the phenomenon of faith and bearing witness to Jesus. W 1:19-28 John negatively
testifies that he himself is not the eschatological king, Elijah, or the Mosaic prophet, but that one whose slave he was not worthy to be was already among them.
In 1:29-34, he positively testifies that Jesus in the lamb, and he recognized his
identity as Son of God (1:34) and Spirit-bringer (1:33) because the Spirit was on
Jesus (1:32-33). The “next day” provides a transition to a new christological confession to John’s disciples. In view of Gospel’s penchant for double entendre, that
the Baptist saw Jesus “coming” (ἐρχόμενον) to him (1:29) may suggest a narrative
confirmation of the one “coming” (ἐρχόμενος) after John (1:27).
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ROLA RODZINY,
SZKOŁY I KOŚCIOŁA
W WYCHOWANIU
MŁODZIEŻY
NA PODSTAWIE BADAŃ
INSTYTUTU PEDAGOGIKI
ZINTEGROWANEJ
Historii ludzkości towarzyszą nieustanne zmiany systemów politycznych
i ekonomicznych czy przemiany społeczno-kulturowe. Nierozerwalnie związana
jest z nimi ewolucja spojrzenia na pojęcie wychowania dzieci i młodzieży. Począwszy od zachowanych pism pochodzących z literatury pierwszych cywilizacji
Bliskiego Wschodu, aż do systemów pedagogicznych współczesnej Europy, pedagodzy nieustannie zadawali sobie pytanie, jaki jest ideał wychowania oraz jaką
rolę w tym procesie odgrywają rodzice i instytucje społeczne. W zależności od
epoki przypisywano większą rolę jednemu z tych środowisk. Nigdy jednak nie
kwestionowano siły autorytetu wychowawczego wszystkich instytucji odpowie-
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dzialnych za kształtowanie młodych ludzi. Można oczywiście wskazać systemy
pedagogiczne umniejszające znaczenie czy to rodziny, czy szkoły lub instytucji
religijnych. Jednakże w takiej sytuacji twórcy tych teorii wskazywali inne środowisko, które dzięki swojemu znaczeniu i szacunkowi, jakim otaczała go młodzież,
mogło i powinno wziąć na siebie odpowiedzialność za wychowanie dzieci i młodzieży (Kula, Pękowska, 2012, s. 33–42).
Pewna zmiana w postrzeganiu procesu kształtowania młodych ludzi
dokonała się na początku XXI w. Od tego momentu część naukowców zaczęła
twierdzić, że autorytet wychowawczy rodziców zniknął i młodzież przestała traktować ich jak przewodników w drodze ku dorosłości. Szkoła i nauczyciele stali się
tylko i wyłącznie przekazicielami wiedzy na lekcjach i nie są w stanie kształtować
młodzieży, a Kościół, okryty licznymi skandalami, to relikt minionej epoki, który
z każdym rokiem traci uznanie wśród polskiej młodzieży, a tym samym nie ma
prawa wtrącać się w opiekę nad młodym pokoleniem. W ten sposób próbują oni
wykazać upadek znaczenia wszystkich instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie młodzieży.
Stając wobec postulatu mówiącego o upadku autorytetów wychowawczych, należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy faktycznie mamy do czynienia z urzeczywistnianiem się wizji przedstawionej przez część badaczy. W celu
odpowiedzi na to pytanie można sięgnąć do badań statystycznych przeprowadzonych przez pedagogów i psychologów zrzeszonych w Instytucie Profilaktyki
Zintegrowanej w Warszawie1. Ich celem było, m.in., wskazanie, jaką siłę oddziaływania mają poszczególne środowiska wychowawcze oraz w jaki sposób mogą one
pomóc młodemu człowiekowi w kształtowaniu siebie. Spośród wielu publikacji
naukowych, zawierających wyniki ankiet przeprowadzonych w szkołach, ankiety
przeprowadzone przez Instytut cechują się bardzo dużą dokładnością oraz zasięgiem. Próba badawcza wynosiła 15 tys. osób pochodzących z różnych miast
i miejscowości w całej Polsce. Dodatkowej wartości wynikom tych badań dodaje
fakt, że te same ankiety były wypełniane przez młodzież co roku przez 3 lata,
dzięki czemu można było zaobserwować, jak zmienia się, w miarę upływającego
czasu, postrzeganie rodziców, nauczycieli i Kościoła u badanych.
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1 .Instytut Pedagogiki Zintegrowanej jest fundacją podległą ministrowi zdrowia. Jego misją jest wspieranie rozwoju
i zapobieganie problemom dzieci i młodzieży w duchu zintegrowanego podejścia do profilaktyki problemowej oraz
współpraca z rodzinami, szkołami, samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami na
rzecz wychowania, promocji zdrowia i profilaktyki. Swoją misję realizuje przez prowadzenie badań nad młodzieżą,
opracowanie programów profilaktycznych, szkolenia trenerów i nauczycieli przygotowanie ekspertyzy i raportów dla
instytucji państwowych. Por. http://ipzin.org/index.php/o-instytucie.
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Kościół katolicki wielokrotnie podkreślał znaczenie rodziny, szkoły i parafii w wychowaniu dzieci i młodzieży. Dlatego przedstawienie badań Instytutu
oraz wskazanie na rolę wspomnianych środowisk wychowawczych może pomóc
w określeniu ich zadań, jak również wskazać, które z nich w dzisiejszych czasach
mają największy wpływ na wychowanie młodego pokolenia.
Aby jednak prawidłowo odpowiedzieć sobie na pytanie, czy XXI wiek
to czas całkowitego kryzysu autorytetów wychowawczych oraz właściwie zaprezentować wyniki badań, w pierwszej kolejności należy krótko opisać, czym jest
wychowanie, w szczególności wychowanie chrześcijańskie, jakie są jego podstawowe założenia i cele. Następnie konieczne będzie szczegółowe zaprezentowanie wyników badań Instytutu. W celu łatwiejszego wykazania, czy dotychczasowe założenia pedagogiczne oraz nauczanie Kościoła mają odzwierciedlenie
w rzeczywistym postrzeganiu środowisk wychowawczych przez młode pokolenie,
na początku należy wskazać, jak w dokumentach opisywana jest ich rola i znaczenie. Te zagadnienia zostaną zaprezentowane przy omawianiu poszczególnych
instytucji wychowawczych. Następnie spostrzeżenia te zostaną porównane z wynikami badań statystycznych. Taka forma prezentacji materiału pozwoli na zakończenie wyciągnąć spójne wnioski.

ZARYS POJĘCIA WYCHOWANIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
W pierwszej kolejności należy jednak odpowiedzieć sobie na pytanie,
czym jest wychowanie, a w szczególności wychowanie chrześcijańskie. Najogólniej można stwierdzić, że tego pojęcia używa się do określenia wychowania
prowadzonego przez wspólnoty chrześcijańskie. Problemy, przed którymi staje
człowiek w XXI w., sprawiają, że należy na nowo określić cele, metody i środki takiego wychowania. Nie można więc stwierdzić, że jest to jedynie odbudowywanie
obrazu Boga w człowieku czy kształtowanie Chrystusa w młodzieży, gdyż takie
stwierdzenia nie odpowiadają oczekiwaniom człowieka naszych czasów. Z tego
powodu wychowanie chrześcijańskie należy określić jako wychowanie „autentycznie ludzkie i aktualne, które swoje cele i swoje strategie formułuje poprzez
nauki o wychowaniu w świetle wiary i jest podporządkowane osiągnieciu celów
specyficznie chrześcijańskich” (Gevaert, Misiaszek, 2007, s. 982). Powinno więc
ono być dostosowane do współczesnych oczekiwań młodego pokolenia, nie utożsamiać się tylko z procesami intelektualnymi czy uspołeczniającymi, ale także
ich nie wykluczać. Formułując metody i cele, autorzy Deklaracji o Wychowaniu
Chrześcijańskim (Sobór Watykański II, 1965), wskazują, że powinny one uwzględnić najnowsze zdobycze nauki i techniki, a dbając o swój wyjątkowy charakter,
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wprowadzać w tajemnicę zbawienia, w życie liturgiczne, moralne, kształtować
postawy apostolskie i przygotowywać do posługi we wspólnocie (tamże, nr 2).
Dlatego można powiedzieć, że wychowanie chrześcijańskie dopełnia i ożywia wychowanie czysto ludzkie (Gevaert, Misiaszek , 2007, s. 982).
Wiek XX to czas w którym zaczęły pojawiać się głosy mówiące o współdziałaniu dziecka z wychowawcą i współpracy między nimi (Pius XI, 1929, nr 47).
Nie odchodzi się jeszcze w pełni od tradycyjnego modelu wychowania. Zmieniając powoli sposób patrzenia na wychowanka, dostrzega się w nim osobę wolną,
stworzoną przez Boga i ku Niemu dążącą, a nawet zdolną do samowychowania.
Na tym etapie nie jest to jednak jeszcze oczywiste i dopiero ewoluuje w kierunki
formacji integralnej (Dziekoński, 2004, s. 30). Odmawia się jeszcze młodemu człowiekowi prawa do indywidualizmu, aktywności w całym procesie, oraz niezależności i wolności (Dziekoński, 2000, s. 30).
Duża zmianę przyniósł II Sobór Watykański. Połączył on fakt wychowania z prawem do wychowania, które z natury należy się każdemu człowiekowi. Ojcowie Soborowi starają się wskazać na wychowanie jako na stopniowe
wprowadzanie wychowanka do samowychowania. Ten proces ma się dokonywać
przez udzielanie mu pomocy, dzięki której odkryje w sobie możliwości samorozwoju (Sobór Watykański II, 1965, nr 1–2, Dziekoński, 2004, s. 48nn.; 2000,
s. 33nn.). Pojawia się również pojęcie samowychowania, rozumiane jako „samodzielne formowanie emocjonalno-wolitywnej sfery własnej osobowości, a więc
takie kształtowanie własnej wolności, aby umieć podejmować decyzje zgodne
z przyjętą i uznaną za prawdziwą oraz słuszną hierarchią wartości i własnym
światopoglądem” (Matulka, 2007, s. 167). Łączy się ono oczywiście z pojęciem
samokształcenia, będącego rozwojem czysto intelektualnym i wydaje się, że rozdzielanie tych dwóch pojęć jest sztuczne i niepotrzebne. Osoba ludzka stanowi
przecież całość, a integralność tych dwóch sfer jest oczywista (Matulka, 2007,
s. 167). Podobna zmiana dokonała się w sposobie postrzegania wychowanka. Nie
traktuje się go już jak przedmiot czy biernego słuchacza, ale jako podmiot – osobę czy nawet partnera (Bagrowicz, 2000, s. 200–207), a wychowawca staje się
podmiotem wspomagającym proces samorozwoju (Dziekoński, 2004, s. 70). Ma
on jedynie pomóc dziecku w osiągnieciu przez niego celu, którym jest integralny
rozwój zarówno osobowy, jak i chrześcijański.
II Sobór Watykański zmienia również radykalnie cele, ku którym ma dążyć wychowanie chrześcijańskie i dokładnie je charakteryzuje. Jest nim głównie
„dążenie do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie do dobra społeczności, których człowiek jest członkiem i w których
obowiązkach, gdy dorośnie, będzie brał udział” (Sobór Watykański II, 1965, nr 1).
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W tym samym punkcie Ojcowie Soborowi precyzują, że chodzi im o integralny
rozwój moralny, fizyczny i intelektualny, oraz o kształtowanie odpowiedzialności
za siebie i innych ludzi (tamże). Ma ono jednak specyficzny charakter i dąży również do pogłębiania wiary, oraz ukierunkowaniu się człowieka na cel ostateczny,
czyli zjednoczenie z Bogiem (tamże, nr 2).
Najprościej można więc powiedzieć, że wychowanie chrześcijańskie
ma na celu pełny rozwój człowieka. Dostrzegając jego sferę duchową, dąży do
wprowadzenia go w tajemnicę zbawienia, a mając świadomość stojących przed
nim obowiązków ziemskiego istnienia, przygotowuje do podejmowania pracy
zawodowej dzięki rozwojowi intelektualnemu, uczy odpowiedzialnych postawa
w rodzinie i społeczeństwie oraz widzi potrzebę dbania o fizyczny aspekt życia.

PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ
Omawiając problemy wychowawcze, należy w sposób szczególny zająć
się młodzieżą w wieku 13-15 lat. Nie oznacza to wprawdzie, że pozostałe etapy
wychowawcze są nieistotne, jednak ten okres rozwoju dziecka jest szczególnie
ważny. Wiąże się on bowiem z niezwykle dynamicznym rozwojem i jest czasem,
w którym młody człowiek jest niejako zawieszony między dzieciństwem a dorosłością. Jest to również okres szybkiego rozwoju fizycznego, któremu towarzyszą
silne emocje, sprzeczne potrzeby, pytania o własną tożsamość oraz niska samoocena. Jednocześnie w tym samym czasie pojawiają się u dziecka pierwsze konkretne plany na przyszłość, marzenia oraz talenty. Końcówka szkoły podstawowej
i początek liceum to także, według badań, czas, w którym zarówno rodzice jak
i szkoły najsłabiej radzą sobie z wychowaniem młodzieży (Grzelak, Sala, Czarnik,
Paź, Balcerzak, Gwóźdź, 2015, s. 20–21).
W celu dokładnego przedstawienia tego problemu, autorzy publikacji
przez cztery lata – od 2010 do 2014 r. – prowadzili badania w wybranych gimnazjach w całej Polsce. Próba składała się z ok. 15 tys. uczniów, którzy co roku
wypełniali te same ankiety. Dzięki temu można było zaobserwować, w jaki sposób
zmienia się zachowanie młodzieży. Grupa wybrana do badań została zróżnicowana pod względem płci (po 50%) oraz miejsca zamieszkania – małe miejscowości
do 50 tys. mieszkańców, miasta do 200 tys. mieszkańców oraz miasta powyżej
200 tys. mieszkańców (odpowiednio 21,5%, 20% i 67,5%). W celu zwiększenia
wiarygodności badań autorzy wykluczyli ankiety, które były wypełniane nierzetelnie lub niepoważnie, a także te, które były wypełniane przez uczniów w warunkach uniemożliwiających skupienie się na odpowiedziach – np. w klasie panował
hałas, dzieci śmiały się i żartowały (Grzelak i in. 2015 s. 30-31).
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Przeprowadzone badania, głównie dzięki przedstawionej powyżej
metodyce, są bardzo szczegółowe i poruszają wiele problemów. Podstawą niniejszego artykułu będzie jednak tylko jeden ich aspekt – dotyczący roli rodziców, rodziny i Kościoła w procesie wychowania. Należy jednak nadmienić, że pozostałe
– równie ciekawe i ważne wnioski – w podobny sposób powinny zostać dokładniej opisane i przedstawione, gdyż z pewnością stanowią one znaczącą pomoc dla
wszystkich osób odpowiedzialnych za wychowanie młodego pokolenia.

Rodzina

152

Uznając ważną rolę wspólnoty Kościoła w procesie kształtowania młodych
ludzi, nikt nie neguje naturalnego prawa rodziców do wychowania dziecka. Podkreślają to nawet papieże w swoim nauczaniu, zwłaszcza Jan Paweł II. Rodzice
są wychowawcami dziecka z samego faktu bycia rodzicami i z tego względu mają
szczególne uprawnienia. Dotyczy to zarówno wychowania świeckiego jak i religijnego, i wynika z powołania do realizacji zadań stawianych im przez Boga.
Rodzina pełni kluczową rolę nie tylko w sferze wychowania ogólnoludzkiego, czyli intelektualnego i społecznego, ale również w kwestii wychowania
chrześcijańskiego. To w niej dokonuje się religijna socjalizacja dziecka. Wspomniał już o tym papież Leon XIII, mówiąc, że „trzeba potomstwo pochodzące
z chrześcijańskiego małżeństwa wcześnie wychowywać do przykazań religijnych,
zaś te umiejętności, w których kształci się wiek dziecięcy do człowieczeństwa,
winny być związane z wykształceniem religijnym” (Leon XIII, 1884, nr 93). Jednocześnie papież zwraca uwagę, aby to właśnie rodzice troszczyli się o ten rozwój
religijny i jednocześnie dbali, by dzieci nie zeszły na złą ścieżka. Wskazując ich
nadrzędną władzę wychowawczą, przypomina, by to oni czuwali, czy inne instytucje – takie jak szkoła – nie naruszają czystości wiary i obyczajów dzieci i młodzieży (tamże). O takim obowiązku ciążącym na rodzicach wprost przypomina
Pius X, zaznaczając jednocześnie, że do ich zadań należy wprowadzenie dziecka
w katolicką naukę i przestrzeganie dobrych obyczajów (Pius X, 1905, nr 176).
Również kolejne dokumenty Urzędu Nauczycielskiego Kościoła potwierdzały tę
naukę (Pius XI, 1929, nr 34–35; 1930, nr 63; Jan XXIII, 1959, nr 7; Sobór Watykański II, 1965, nr 6). W tym samym kierunku poszedł II Sobór Watykański. Przypominał, że rodzina to Kościół domowy (Sobór Watykański II, 1964, nr 1) i, mimo
że nie wydał żadnego odrębnego dokumentu o rodzinie, wskazał, że to w niej dokonuje się uświęcenie człowieka i w niej realizuje się funkcję kapłańską, prorocką
i królewską (Dziekoński, 2006, s. 188). Myśl ta jest obecna także w dokumentach
Jana Pawła II. Poświęcił on wiele miejsca rodzinie i zagrożeniom, przed jakimi

Ks. Michał Polny

ona staje oraz wskazał na jej znaczenie w procesie kształtowania młodego pokolenia (Jan Paweł II, 1981, nr 14, 17, 21; 1988, nr 62, KKK, 2205). Można powiedzieć,
że uczestniczy ona w potrójnej misji Jezusa Chrystusa – prorockiej: przekazując
Ewangelię, prowadząc pierwszą katechezę dla dzieci; kapłańskiej: przystępując
do sakramentów świętych; królewskiej: angażując się w problemy społeczne, ekonomiczne i narodowe (Czekalski, 2006, s. 233).
Wśród wielu rodziców panuje przekonanie, że nie stanową oni autorytetu dla swoich dojrzewających dzieci. Takie przeświadczenie prowadzi do utraty
poczucia sensu swego powołania rodzicielskiego i możliwości działań, a w konsekwencji do wycofania się z aktywnego wspierania młodego człowieka w jego
rozwoju osobistym. Można również odnieść wrażenie, że dzisiejsza młodzież nie
potrzebuje autorytetu rodziców lub wręcz go odrzuca. Nie jest to jednak prawda.
Przeprowadzone badania wskazują, że wychowankowie potrzebują autorytetu,
przewodnika, który będzie dla nich bliski, rozumiejący ich problemy i potrzeby,
ale również stanowczy. O skuteczności działań wychowawczych w dużej mierze
decyduje jednak nawiązanie dobrych relacji – więzi między rodzicami a dzieckiem. Badania jednoznacznie wskazują, że osoby, które wskazywały na dobre
relacje z rodzicami, znacznie rzadziej wykazują zachowania ryzykowne i problematyczne. Mówiąc o rodzicach, będących oparciem dla dziecka, należy również zwrócić uwagę na małżeństwa, które się rozpadają i dziecko zostaje pod
opieką jednego z rodziców. W takiej sytuacji dzieci rzadziej wskazują na rodzica jako osobę, której mogłyby zaufać, na której mogłyby się wzorować. W rodzinach rozbitych znacząco, bo nawet o 37%, spada odsetek dzieci wskazujących na
ojca, jako autorytet, wzór do naśladowania czy przewodnika (Grzelak i in. 2015,
s. 102–103). Wyraźnie widać więc, jak rozpad małżeństwa negatywnie wpływa na
rozwój dziecka. Radykalny spadek autorytetu rodzica może w konsekwencji być
przyczyną narażenia dziecka na pojawienie się u niego zachowań ryzykownych,
takich jak wczesna inicjacja seksualna, używanie narkotyków lub alkoholu czy
wreszcie przemoc i agresja.
W celu dokładniejszego zobrazowania tego tematu, autorzy prezentują
dokładne dane z przeprowadzonych ankiet. Młodzież spośród dwunastu kategorii osób, które mogłyby pełnić rolę autorytetów życiowych, miała wskazać do
trzech, które według nich są najważniejszymi przewodnikami w dorastaniu. Lista
składała się z następujących osób: babcia, brat/kuzyn, ciocia, dziadek, instruktor
harcerski, mama, przewodnik duchowy, siostra/kuzynka, tata, trener sportowy
oraz wujek. Znacząca większość dziewcząt (86%) a także chłopców (83%) wskazała na mamę jako na osobę, która jest dla nich najważniejszym autorytetem życiowym, tatę wybrało 56% dziewcząt i 69% chłopców, a oboje rodziców 60%. Na
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trzecim miejscu znalazła się babci z ok. 30%. Pozostałe osoby z listy prawie wcale
nie były wskazywane –zebrały po kilkanaście procent.
Wyniki tej ankiety bardzo mocno zaskoczyły nie tylko jej twórców, ale
również osoby zajmujące się problematyką wychowania, z którymi konsultowano rezultaty badań. Nie spodziewano się, że tak duży odsetek młodzieży wskaże
rodziców jako przykład dobrego postępowania, sposobu życia. Ten fakt dobitnie
świadczy o tym, że młody człowiek bardzo mocno potrzebuje rodzica w czasie
dojrzewania i nawet jeżeli manifestuje coś zupełnie przeciwnego w zewnętrznych
zrachowaniach, to jednak w głębi odczytuje potrzebę przewodnika. Świadczy to
również o tym, że rodzice – wbrew temu, co się często powtarza – mogą mieć
realny wpływ na wychowanie dziecka nawet w tak trudnym okresie życia. Około
10% badanych osób nie wskazało na żadnego z rodziców, jako przewodnika życiowego (tamże, s. 104 –105).
Przedstawione badania, zestawiono z pytaniami o używanie substancji
psychoaktywnych. Wyniki jasno pokazują prawidłowość: brak wsparcia rodziców,
niepełnienie przez nich roli autorytetu, przewodnika, przekłada się w znaczący
sposób na sięganie po alkohol czy narkotyki. Tylko 3% dzieci, które wskazało na
oboje rodziców jako na przewodników w życiu, upiło się w ostatnim miesiącu
4 lub więcej razy, podczas gdy u deklarujących, że żadne z rodziców nie jest przewodnikiem, odsetek ten wyniósł 11%. Analogiczne problem dotyczy używania
narkotyków w ostatnim miesiącu (6% i 18%) oraz palenia papierosów (8% i 20%).
Nawet trzykrotne zwiększenie się odsetka osób korzystających z substancji psychoaktywnych wskazuje, jak silną pozycje mają rodzice i jak swoim zachowaniem
mogą uchronić dziecko przed szkodliwymi dla życia i zdrowia substancjami. Podobnie skorelowane z wyborem rodziców jako przewodników życiowych są inne
zachowania ryzykowne. Należą do nich m.in.: myśli samobójcze, kontakty sekualne, częste bycie sprawcą cyberprzemocy i przemocy. Również w tym przypadku
osoby, które nie wskazały na ojca lub matkę, trzykrotnie częściej przeżywają takie
problemy lub same są sprawcami tych zachowań (tamże, s. 106).
Autorzy badań nie poprzestają jednak tylko i wyłącznie na określeniu
nadrzędnej roli rodziców w procesie wychowania, ale również wskazują, które
zachowania rodziców najlepiej oddziałują na młodego człowieka.
Pierwsze z nich to rozmowy z dziećmi. Są one, jak podkreślają również
inni autorzy, (Zarzecki, 2012, s. 42–43) potrzebne na każdym etapie rozwoju
dziecka. Zgodnie z wynikami ankiet, kluczowego znaczenia nabiera jednak fakt,
czy dziecko czuje się przez rodzica wysłuchane. Zdecydowana większość dzieci – ponad 75% – chce rozmawiać i rozmawia z rodzicami o trudnych dla nich
sprawach. Dotyczy to zarówno chłopców jak i dziewcząt. Wysłuchanymi czuło się
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50% badanych, co stanowi 70% tych, którzy w ogóle z rodzicami podjęli rozmowę. Takie odpowiedzi badanych stanowiły duże zaskoczenie dla opracowujących
merytorycznie ankiety, dla psychologów i pedagogów, a także dla rodziców, którzy zapoznali się z wynikami badań (Grzelak i in. 2015, s. 108). Pojawia się pytanie: O czym świadczą takie wyniki badań? Przecież coraz częściej pojawiają się
głosy mówiące o tym, że rodzice nie umieją rozmawiać z dziećmi, wysłuchać ich,
że młody człowiek zamyka się w swoim świecie i odcina od kontaktu z dorosłym,
skupiając swoją uwagę na rówieśnikach. Okazuje się jednak, że w relacjach dziecko – rodzic kryje się o wiele większy potencjał, niż można byłoby przepuszczać
oraz niż zostało przedstawione tylko i wyłącznie na podstawie badań i założeń
teoretycznych. Umiejętność rozmowy z dzieckiem, wysłuchania go nie zależy
więc do fachowych umiejętności rodzica. Nasuwa się, według autorów badań,
postulat, mówiący o tym, że jeżeli rodzic kocha dziecko, to na swój sposób – często bardzo specyficzny i odbiegający od przyjętych standardów – potrafi wysłuchać i zrozumieć swego podopiecznego. Powoduje to w dziecku poczucie bycia
wysłuchanym i zrozumianym, nawet jeżeli u dorosły nie ma takiego przekonania.
Dobry kontakt z rodzicem, znalezienie czasu i chęci na wysłuchanie i zrozumienie dziecka nie tylko dobrze wpływa na jego prawidłowy rozwój, ale również jest czynnikiem chroniącym je przed różnymi problemami. Wymienia się takie sytuacje ryzykowne jak: myśli samobójcze, bycie sprawcą przemocy fizycznej
czy werbalnej. „Nastolatek, który odnajduje zrozumienie swoich problemów u rodziców, staje się jednocześnie mniej depresyjny i mniej agresywny. Wysłuchanie
przez bliską osobę pomaga gimnazjalistom w radzeniu sobie z emocjami” – piszą
autorzy (Grzelak i in. 2015, s. 108).
Prowadząc dalsze badania, zwrócono uwagę na jeszcze jedno ważne zachowanie rodziców w kontekście rozmowy z dziećmi. Zostało omówione już, jak
rozmowa i wysłuchanie dziecka wpływa na jego rozwój, a jej brak może powodować zaburzenia tego procesu. Brak rozmów z dzieckiem nie jest jednak najgorszym z możliwych zachowań rodziców. Zdaniem autorów równie groźną, lub
nawet jeszcze bardziej niebezpieczną, sytuacją jest taka, w której dochodzi do rozmowy między dzieckiem a rodzicami, ale po jej zakończeniu dziecko ma poczucie,
że nie zostało ani wysłuchane, ani zrozumiane. Taką sytuację dziecko odczytuje
jako straconą nadzieję – skoro nie zostało zrozumiane przez osobę dorosłą, to ma
poczucie, że lepiej gdyby w ogóle nie doszło do rozmowy, nie otwierało się przed
rodzicem i nie mówiło o swoich problemach. 13% badanych dzieci miało właśnie
takie doświadczenia kontaktów z rodzicami (tamże, s. 109).
Innym zachowaniem rodziców, które ukierunkowuje młodzież w procesie
dojrzewania, zdaniem autorów badań, jest wspieranie go w jego dorastaniu. Musi
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być ono jednak zawsze połączone z postawieniem mu jasnych granic i kontrolą.
Oczywiste jest, że ta kontrola z biegiem lat powinna maleć. Rodzice nabierają
coraz większego zaufania do dziecka, stają się świadomi, że ich podopieczny własnymi siłami będzie mógł sprostać trudnym sytuacjom oraz że staje się on coraz
bardziej odpowiedzialny za siebie. Skuteczne monitorowanie dziecka polega więc
na takim dobraniu metod, by na każdym etapie rozwoju dziecka rodzic wiedział,
co się z nim dzieje oraz aby podopieczny miał świadomość tej kontroli, a tym
samym zainteresowania ze strony opiekuna. Jak podkreślają autorzy, taka kontrola zapobiega występowaniu niepożądanych zjawisk w procesie wychowania,
a jest tym skuteczniejsza, im bardziej dziecko rozumie i aprobuje kontrolę ze
strony rodziców (tamże).

Szkoła
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Drugim ważnym podmiotem odpowiedzialnym za wychowanie młodego pokolenia jest państwo. Spośród wielu ośrodków wychowawczych, które ono
prowadzi, najważniejszym i najpowszechniejszym jest szkoła. To ona „mocą swego posłannictwa kształtuje z wytrwałą troskliwością władze umysłowe, rozwija
zdolność wydawania prawidłowych sądów, wprowadza w dziedzictwo kultury
wytworzonej przez przeszłe pokolenia, kształci zmysł wartości, przygotowuje do
życia zawodowego, sprzyja dyspozycjom do wzajemnego zrozumienia się” (Sobór
Watykański II, 1965, nr 5). Ze względu na swój charakter, to właśnie w szkole
zbiegają się wysiłki wychowawcze zarówno rodziców jak i nauczycieli. Widać to
m.in. w zaangażowaniu rodziców w formację szkolną ich dzieci. Dokonuje się ono
przez uczestnictwo w tworzeniu programów nauczaniu, proponowaniu metod
wychowawczych, ocenie pracy szkoły czy wreszcie w byciu członkiem komitetu
rodzicielskiego. Szkoła, a więc dyrekcja, a zwłaszcza poszczególni nauczyciele,
muszą przecież uwzględniać wolność religijną każdego człowieka i nie narzucać
żadnej ideologii. Tylko w ten sposób szkoła dobrze spełni swoje zadanie i będzie
służyła rozwojowi człowieka (tamże, nr 6). Ważne jest więc, aby młodzi ludzie
mogli na terenie szkoły wyrażać własne zdanie, prezentować swój światopogląd,
zgodnie z tym, czego nauczyli się w domu rodzinnym, oraz prowadzić własne,
wolne poszukiwania prawdy.
Według badań, nauczyciele są grupą społeczną, która również cieszy się
wysokim zaufaniem młodzieży. Plasują się oni na szóstym miejscu, zaraz za rodzicami, babcią i rodzeństwem. Należy pamiętać, że ankietowani mogli wskazań
tylko trzy osoby, którym ufają, które są dla nich autorytetami. Dlatego, jeżeli ktoś
zaznaczył oboje rodziców i kogoś z rodzeństwa, nie było już miejsca dla pedago-
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ga. Można z tego wyciągnąć również wniosek, że wychowawców wskazywały te
osoby, które nie mają odpowiedniego wsparcia w rodzicach czy, szerzej mówiąc,
w rodzinie. Dla tego typu młodego człowieka nauczyciel staje się wiec autorytetem, osobą, która może go wspierać i prowadzić w rozwoju. Uczniów pytano
o to, czy w swoim życiu spotkali nauczyciela, któremu mogliby dużo zawdzięczać.
Żeby jednak uniknąć skupienia uwagi uczniów tylko na przekazie wiedzy z danego przedmiotu, doprecyzowano pytanie, wskazując, że chodzi w nim o pomoc
wychowawcy w odkryciu wiary w siebie lub nauczenia czegoś ważnego o życiu.
Pozytywnie na to pytanie odpowiedziało ponad 50% ankietowanych. Nauczyciele
często mają wrażenie, że ich wysiłek nie jest zauważany, a młodzież traktuje ich
bez należytego szacunku i wdzięczności. Jednakże bardzo często to oni pomagają
dziecku w rozwoju osobistym, nie tylko przekazując wiedzę z danego przedmiotu, ale również stając się przewodnikami w sprawach życiowych. Autorzy badań
stworzyli również zestawienie cech szkoły i nauczyciela, które pozytywnie wpływają na rozwój dziecka i zapobiegają pojawianiu się zachowań ryzykownych. Należą do nich: troska i zaangażowanie nauczyciela wobec uczniów, zaangażowanie
całej szkoły w postępy w nauce wychowanków, pomoc w nauce oferowana przez
szkołę, dążenie do niewywierania nadmiernej presji, kontroli, dobranie klarownych zasad i norm dotyczących zachowań antyspołecznych oraz wzajemne zaufanie i szacunek między nauczycielem i uczniem (Grzelak i in. 2015, s. 113–115).

Instytucje religijne
Obok rodziców i szkoły duże znaczenie w procesie wychowania dogrywa
religia. Trzecim środowiskiem wychowawczym dzieci i młodzieży, który także pełni rolę pomocniczą wobec rodziców, jest Kościół. Jego zadaniem jest wskazywanie
wszystkim ludziom, a więc również młodemu pokoleniu, drogi prowadzącej do
zbawienia. Ma on środki, by doprowadzić człowieka do osiągnięcia pełni życia
i pozwala już tu, na ziemi, doświadczyć pierwszych owoców tego nowego życia. Będąc Matką każdego człowieka, Kościół oferuje ludziom takie wychowanie,
aby ludzie doświadczyli w swoim życiu Jezusa Chrystusa. Jednocześnie świadom
obowiązków, przed którymi staje człowiek we współczesnym świecie, udziela mu
pomocy, aby zdobył pełną ludzką doskonałość, dzięki której będzie mógł budować
ludzką społeczność (Sobór Watykański II, 1965, nr 3). Kościół wychowuje człowieka przez własne środki, takie jak modlitwa, wiara, sakramenty czy wspólnota.
Co ciekawe, należy również stwierdzić, że wychowuje do modlitwy, wiary, sakramentów i wspólnoty. Z tego zestawienia jasno wynika, że człowiek, który zdecydował się przyjąć ofertę wychowawczą Kościoła, im bardziej uczestniczy w życiu
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tej wspólnoty, tym bardziej się rozwija i na odwrót – im bardziej się rozwija, tym
intensywniej jego życie łączy się z życiem Kościoła.
Szczególne miejsce w wychowawczej misji Kościoła pełni parafia. To ona
powinna być inspiratorką i krzewicielką katechezy, a tym samym wychowania
chrześcijańskiego (Jan Paweł II, 1980, nr 67) . Jeżeli dobrze wypełnia ona swoje
funkcje, staje się dla młodego człowieka drugim domem rodzinnym i wspólnotą
braci, gotową do przyjęcia go i zaakceptowania jego różnorodności (Dyrektorium
Ogólne o Katechizacji, nr 257). Właśnie ze względu na tę bliskość i możliwość
tworzenia relacji międzyludzkich parafia zajmuje ważne miejsce w procesie wychowania dzieci i młodzieży do pełnego człowieczeństwa i zjednoczenia z Bogiem. Zaskakujący może się więc wydawać fakt, że bardzo rzadko w wypowiedziach Kościoła podkreśla się wychowawczą rolę parafii. Jest to spowodowane
tym, że zadanie kształtowania ludzi jest niejako podzielone na poszczególne obszary działalności parafii i obecne po części w każdym z nich. Zadaniem parafii
jest głoszenie słowa Bożego. Daje to możliwość aktualizacji orędzia zbawczego
do konkretnego czasu i konkretnych osób. Wskazanie im wzoru, danego nam
przez Jezusa Chrystusa i dokładne wyjaśnienie Jego słów, może zmobilizować
wychowanków do wzbudzenia w sobie chęci naśladowania Go. Drugą funkcją
parafii jest sprawowanie liturgii. Tutaj również znajdziemy element wychowawcze. Sprawowanie kultu otwiera człowiek na Boga, pomaga dostrzec łaski, którymi On obdarza ludzi i budzi postawę dziękczynienia. Liturgia zwraca również
uwagę na wartość ofiary i wychowuje do dawania siebie drugiemu człowiekowi,
nawet kosztem własnych planów i marzeń. Trzecia funkcja parafii – charytatywna – otwiera oczy młodego pokolenia na osoby potrzebujące. Wychowuje do odpowiedzialności za drugiego człowieka i budzi postawy solidarności zwłaszcza
z osobami starszymi, samotnymi czy chorymi. Obok tych trzech głównych zadań
parafii wymienia się również inne, poboczne, takie jak kulturalna, administracyjno-gospodarcza czy wreszcie rekreacyjna. Każda z nich może mieć również swój
wkład w proces wychowania, ucząc młodego człowieka, jaką wartość ma kultura
i jak ją tworzyć, jak dobrze gospodarować dobrami materialnymi oraz w jaki sposób aktywie spędzać czas i jakie z tego wynikają dla człowieka korzyści (Potocki,
2006, s. 88–91).
Badana młodzież w ponad 60% deklarowała, że wiara (religia) jest dla
nich dość ważna lub bardzo ważna. Może to kłócić się z ogólnym obrazem młodzieży, która demonstruje swoją niechęć do religii. Możliwe, że takie zachowania są tylko pozą przyjmowaną przez młodzież, aby nie zostać wyśmianym czy
odrzuconym, a w głębi duszy tak naprawdę przykładają do wiary duże znaczenie. Sprawdzono, jakie nasilenie przyjmują zachowania ryzykowne, jak myśli
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samobójcze, używanie narkotyków, upijanie się, kontakty seksualne oraz bycie
sprawcą cyberprzemocy, w zależności od tego, jaki respondenci mają stosunek
do wiary. Na wykresach wyraźnie widać, że im większą wagę młody człowiek
przykłada do wiary, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia u niego
wymienionych zagrożeń. Dotyczy to zarówno chłopców, jak i dziewcząt. Spadek
występowania tych problemów w niektórych przypadkach sięgał nawet 25%.
Można przytoczyć choćby trzy, najbardziej jaskrawe przykłady: u dziewczynek,
które nie przywiązywały żadnej wagi do wiary, na pytanie o myśli samobójcze pozytywnie odpowiedziało 54% ankietowanych, podczas gdy te, dla których wiara
była bardzo ważna, przyznały się do myśli samobójczych tylko w 28%. Podobnie
wyglądają wykresy mówiące o używaniu narkotyków i kontaktach seksualnych.
Wyraźnie widać spadek z kilkunastu procent (16%, 15%) do 3%. Około 33% chłopców jak i dziewczynek, dla których religia nie jest ważna, przyznało, że upiło się
w ostatnim miesiącu. Ci natomiast, który są wierzący, upijali się o połowę rzadziej
(Grzelak i in. 2015, s.127–128).
Można oczywiście stwierdzić, że wyżej przedstawione wnioski były oparte tylko i wyłącznie na subiektywnej ocenie gimnazjalisty co do swojej religijności, wiary. Dlatego autorzy badań, konstruując ankiety, zamieścili tam również
pytanie o podejmowanie praktyk religijnych. Dzięki temu, nie tylko bazują oni na
deklaracji młodego człowieka co do jego wiary, ale są w stanie zweryfikować jego
odpowiedzi i oprzeć je na mocniejszym fundamencie. Około 45% młodych ludzi
(46% dziewcząt i 44% chłopców) zadeklarowało, że przynajmniej raz w tygodniu
bierze udział w jakiś praktykach religijnych, a ok. 17%, że raz, dwa razy w miesiącu uczestniczyli w jakiś formach kultu religijnego. Sumując te wyniki, widać, że
ok. 60% przynajmniej raz, dwa razy w ciągu 30 dni wzięło udział w praktykach
religijnych. Dane te wyraźnie korespondują z odpowiedziami na pytanie, czy wiara jest ważna dla młodego człowieka. Jednocześnie, podobnie jak w poprzednim
przypadku, odniesiono te informacje do występowania zachowań ryzykownych.
Spadki występowania problemów wychowawczych i zachowań ryzykownych są
analogiczne jak te opisane powyżej (tamże, s.129–130).
Podstawowym miejscem praktyk religijnych jest, w polskiej rzeczywistości, Kościół katolicki. Na podstawie zaprezentowanych wyników badań, powinien
być wiec on traktowany „jako ważne ogniwo potencjału społeczności lokalnej
o bardzo ważnej użyteczności dla profilaktyki problemowe” (tamże, s. 131). W debacie publicznej toczą się różne dyskusje na temat miejsca i znaczenia Kościoła
i wiary w życiu publicznym i procesie wychowania. Wiele środowisk postuluje
radykalne odrzucenie religii i ograniczenie jej jedynie do sfery indywidualnej
(Węgrzecki, Burgoński, Gierycz, Sowiński, Kacprzak, Stępkowska, 2013). Jednakże
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uwzględniając wyniki badań, należy stwierdzić, że bardzo korzystne i wręcz
pożądane jest poszukiwanie dialogu i współpracy z organizacjami wyznaniowymi
na rzecz wspólnego dobra, jakim jest wychowanie dzieci i młodzieży.
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Podsumowując, należy stwierdzić, że badania Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, wykazały, że tezy mówiące o roli rodziny, szkoły i parafii w kształtowaniu młodego pokolenia (które zostały przedstawione podczas prezentacji
poszczególnych wyników badań) są słuszne. Wiele środowisk odpowiedzialnych za wychowanie dzieci i młodzieży, zarówno świeckich, jak i te związanych
z Kościołem katolickim, bardzo mocno podkreśla rolę rodziców w procesie kształtowanie młodego pokolenia. Autorzy badań, wbrew panującemu przekonaniu
o upadku autorytetów rodzicielskich i braku możliwości ich skutecznego oddziaływania na młodzież, potwierdzili dominującą rolę matki i ojca. Wykazano, że
dziecko, nawet jeżeli tego nie okazuje, bardzo często widzi w rodzicach autorytet.
Taka sytuacja, pozytywnie wpływa na jego rozwój i stanowi ochronę dzieci i młodzieży przed sytuacjami szkodliwymi. Jeżeli przynajmniej jeden z rodziców jest
przewodnikiem dziecka, używanie alkoholu, pojawianie się myśli samobójczych,
bycie sprawcą różnorakiej przemocy czy przedwczesne, pozamałżeńskie kontakty
seksualne spadają o 2/3. Autorzy badań wskazali również na zadania rodziców,
które sprzyjają dobremu wychowaniu. Gotowość do podjęcia dialogu to pierwsze
zadanie opiekunów. Młodzież oczekuje bycia wysłuchanym i zrozumianym przez
rodzica, ten zaś powinien z miłością kontrolować rozwój podopiecznego, zapobiegać pojawianiu się zachowań ryzykownych i antyspołecznych oraz stawiać jasne
granice.
Podobne zadania, zwłaszcza w stosunku do dzieci z rozbitych rodzin,
mają nauczyciele. Ponad połowa młodych ludzi wskazuje na jednego lub kilku nauczycieli, którzy byli dla nich ważni w sprawach życiowych, którzy byli dla nich
autorytetami. To ich zabiegi i trud wychowania chronią młodych ludzi przed błędnymi wyborami i umożliwiają ich rozwój jako człowieka. W dzisiejszych czasach,
gdy wielu nauczycieli zmaga się z problemami w pracy i nie widzi sensu podejmowanego trudu, wykazanie, że ponad połowa młodych ludzi widzi w nich oparcie,
może okazać się zaskakująca. Stanowi to niezaprzeczalną zachętę dla nauczycieli
i pedagogów, by w dalszym ciągu starali się kształtować młode pokolenie, nawet
jeżeli nie dostrzegają owoców swojego działania.
Prowadzący badania udowodnili również, że wychowanie religijne i działanie różnych grup wyznaniowych, na czele z Kościołem katolickim, stanowi waż-

Ks. Michał Polny

ną i niezastąpioną pomoc w procesie wychowania. W czasach, w który próbuje
się umniejszyć znaczenie wiary, zmarginalizować ją i oddzielić od życia, badania
jednoznacznie wskazują, że jest ona znaczącą barierą chroniącą przed zachowaniami niebezpiecznymi oraz pomocą w formacji młodych ludzi. Te osoby, dla których wiara jest ważna, które żyją zgodnie z religią, są o wiele mniej podatne na
pojawianie się w ich życiu różnych problemów wychowawczych.
Na zakończenie należy jeszcze dodać, że badania rozpatrywały działanie
tych trzech środowisk niezależnie od siebie, nie biorąc pod uwagę współdziałania
tych instytucji. Interesujące mogłoby być zestawienie, w jaki sposób na wychowanie młodego człowieka wpływa współpraca rodziców, szkoły i Kościoła. Można
zakładać, że skoro każde z tych trzech środowisk jest, przez większość uczniów,
traktowane jako autorytet, a ich działanie pozytywnie oddziałuje na rozwój wychowanka, to ich współpraca mogłaby zredukować pojawianie się różnych problemów do zera. Jest to jednak tylko przypuszczanie, które należałoby poprzeć
odrębnymi badaniami.
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THE TASKS OF THE
FA M I LY, S C H O O L A N D
THE CHURCH IN THE
UPBRINGING OF YOUNG
PEOPLE, ACCORDING TO
THE RESEARCH OF THE
INSTITUTE OF INTEGRATED
PEDAGOGY
SUMMARY
Many institutions deal with the problem of bringing up children and
young people. One of them is the Catholic Church. The 21st century is a time
when some scientists claim that the parental education authority has disappeared, teachers have become only communicators of knowledge in lessons and the
Church is a relic of a bygone with no right to take care of the younger generation.
Facing such postulates, pedagogues and psychologists associated in the Institute
of Integrated Prophylaxis decided to carry out statistical research. The purpose
of this surveys was, to indicate the impact of particular educational environments
on young people.
The authors of the study showed that the child, even if it does not show,
very often needs the parents authority. This situation positively affects the child's
development and protects children and adolescents from harmful situations.
Young people expect to be heard and understood. The dialogue is easiest way to
prevent the emergence of risky and anti-social behavior in children’s life.
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Similar tasks, especially in relation to children from broken families, have
teachers. More than half of young people point from one to several teachers who
were important to them in matters of life.
It has also been proved that religious education and the activity of various
religious groups, headed by the Catholic Church, constitute an important help
in the process of education. Those people for whom faith is important, who live
according to religion, are much less susceptible to the emergence of different educational problems in their lives.
In conclusion, it should be noted that the research took into account the
activity of these three environments without taking into account the cooperation
of these institutions. Cooperation could reduce the appearance of various problems to zero.
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KOGNITYWNA FUNKCJA
MIŁOŚCI WEDŁUG
MARTHY C. NUSSBAUM
Poniższa praca poświęcona jest poglądom współczesnej myślicielki amerykańskiej, Marthy Craven Nussbaum. Filozof ta prezentuje interesującą i wartościową wizję miłości, która, choć nosi znamiona oryginalności, to jednocześnie,
w pewnych punktach, skłania do sformułowania krytyki. Aby jej dokonać, skupimy się zwłaszcza na podejmowanych przez Nussbaum analizach zjawiska miłości
w pewnym szczególnym aspekcie, a mianowicie w aspekcie świadomości tego, że
się kocha. Dla Nussbaum odkrycie i zrozumienie przeżywanej miłości stanowi
jedno z najdonioślejszych zadań związanych z samopoznaniem człowieka. Zauważa ona jednak, jak trudne jest to przedsięwzięcie (Nussbaum, 1990, s. 261).
Należałoby bowiem najpierw ustalić istotne cechy miłości, których występowanie
sprawia, że można mówić o kochaniu, następnie zaś osiągnąć taki stopień przejrzystości własnych przeżyć, by móc dokonać autodiagnozy. Trudności te może
potęgować fakt, że, jak się wydaje, miłość zaburza niekiedy zdolność obiektywnej
oceny rzeczywistości, co znajduje wyraz np. w idealizowaniu ukochanej osoby
czy wyolbrzymianiu różnego rodzaju niepowodzeń w relacjach z nią. Uznając
zatem możliwość rozpoznania własnej miłości za istotny problem filozoficzny, podejmiemy również próbę samodzielnego odniesienia do pytań stawianych przez
Marthę Nussbaum.
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Amerykańska myślicielka przedstawia miłość jako zjawisko, co do zasady,
paradoksalne. Istotę tego paradoksu dobrze oddaje tytuł jednego z jej esejów: Love’s Knowledge. Można go bowiem rozumieć na dwa sposoby. Jeśli potraktuje się
go jako skróconą formę Love is Knowledge, oznaczać on będzie „Miłość jest wiedzą”. Jeżeli zaś poprzedzone apostrofem „s” uznamy za znak formy posesywnej,
otrzymamy „wiedzę” czy „znajomość” miłości. W pierwszym przypadku miłość
jawi się jako samo rozpoznanie, w drugim zaś jako jego przedmiot, coś, do wiedzy
o czym dopiero dochodzimy.
Z tej dwustronności wypływa zasadnicza kwestia: Czy istnieje miłość nieuświadomiona? Czy miłość, która nie jest przeżywana na płaszczyźnie psychologicznej, może być miłością? Pytanie to będzie towarzyszyć analizom podzielonym
na dwie części, zgodnie z wymiarami problemu dostrzeganymi przez Nussbaum.
W pierwszej skupimy się na koncepcji miłości jako szczególnego rodzaju wiedzy,
w drugim zaś na cechach istotnych miłości, które pozwalają stwierdzić jej istnienie. Ostatnia, trzecia część pracy będzie miała charakter nieco bardziej ogólny.
Wnioski z dwóch poprzednich zostaną w niej poddane krytyce w taki sposób,
by wskazać na ewentualne braki w poglądach Nussbaum i zaproponować ich
udoskonalenie.
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By wytłumaczyć, na czym miałaby polegać natura miłości jako wiedzy,
autorka posługuje się pojęciem doznania kataleptycznego, zaczerpniętym od stoików, a konkretnie od Zenona z Kition (Nussbaum, 1990, s. 265). Doznanie kataleptyczne polega na tym, że coś jawi się człowiekowi z całą oczywistością, czy też,
mówiąc językiem Kartezjusza, prezentuje się jako „jasne i wyraźne”. Nussbaum
przywołuje metaforyczne obrazy, którymi Zenon ilustruje katalepsis. Umysł miałby przypominać wówczas szalę wagi, na którą położono bardzo ciężki odważnik.
Musi poddać się jego ciężarowi. Nussbaum powtarza za Zenonem, że istnieją doznania tak silne, że ich prawdziwość nie może zostać zanegowana.
Amerykańska myślicielka zauważa jednak, że stoicy wykluczają z zakresu pojęcia katalepsis różnego rodzaju doznania wewnętrzne, np. doznanie miłości. Tymczasem, jej zdaniem, nie ma powodu, by je lekceważyć. Zadaje pytanie,
na czym miałaby właściwie polegać różnica między pewnością, że się coś widzi, a pewnością, że się kogoś kocha (tamże, s. 266). W przypadku miłości mogą
się, z biegiem czasu, piętrzyć trudności, jednak, co do zasady, człowiek, zdaniem
Nussbaum, zna oczywistość jej doświadczenia. Jej pewność jawi się w umyśle tak
samo jak pewność jakiegokolwiek innego faktu. Nussbaum zaznacza, że wedle
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stoików, za którymi podąża, doznanie kateleptyczne nie tyle prowadzi do wiedzy,
ile jest nią samo w sobie. Dlatego też miłość także należy traktować jako wiedzę.
Zanim jednak przejdziemy do omówienia konsekwencji tego typu ujęcia,
potrzeba kilku uwag wprowadzających. Zastanawiające, że Martha Nussbaum pomija powszechnie znaną, obecną w kulturze typologię miłości. Starożytni grecy
znali rozróżnienie na eros, philię, agape (w erze przedchrześcijańskiej rozumianą
jako miłość do członków rodziny, w tym zmarłych), myśl chrześcijańska wypracowała pojęcie caritas. Jak się wydaje, podział ten wynika z intuicji, że miłość
jest zjawiskiem bardzo zróżnicowanym. W zależności od jej adresata, czy udziału namiętności, mówimy o relacjach mających pewien wspólny mianownik, lecz
istotnie się od siebie różniących. Mówiąc prościej, trudno jest porównywać miłość
do rodzica z miłością do małżonka, do przyjaciela, do Boga czy ojczyzny itd.
Wziąwszy pod uwagę, że za modelowy przykład Nussbaum obiera miłość
Marcela do Albertyny z W poszukiwaniu straconego czasu Prousta, można byłoby wnioskować, że interesuje ją głównie eros, i że do niego będzie się odnosić.
Stwierdzenie to należy jednak uzupełnić o dwie istotne wzmianki. Po pierwsze,
siła erosa ma u Nussbaum (2001, s. XXXI) znacznie szersze konotacje niż współcześnie rozumiana miłość erotyczna – jest to każde umiłowanie kogokolwiek czy
czegokolwiek, któremu towarzyszy pasja, jakiegoś rodzaju namiętność. Zagadnienie to na razie tylko sygnalizujemy, by powrócić do niego w trzeciej części pracy.
Po drugie, źródło miłości Nussbaum upatruje w ludzkiej zależności od innych.
Człowiek kocha, ponieważ ma określone potrzeby, które muszą zostać zaspokojone: jest z natury istotą niepełną, nie potrafi osiągnąć pełni swojego człowieczeństwa bez innych ludzi czy bez różnego rodzaju dóbr. Toteż to, czy mówimy o przyjaźni, o miłości między kobietą a mężczyzną, czy o miłości matki do dziecka, ma
dla niej drugorzędne znaczenie. Miłość pojawia się wtedy, gdy człowiek spotyka
kogoś, kogo potrzebuje w szczególny sposób – żeby kochać, musi uznać prawdę
o własnej zależności, posiadaniu potrzeb i, co za tym idzie, zaakceptować swoją
bezbronność, podatność na zranienie (tamże, s. 65).
W tym kluczu Nussbaum interpretuje przypadek Marcela i Albertyny. Jest
to jednak dość zastanawiający wybór, ponieważ relacja, o której mowa, ma wyjątkowo toksyczny charakter. Właściwszym słowem niż „miłość” byłaby tu raczej
„obsesja”, i to o intensywnym zabarwieniu erotycznym. Rozwiązłość Albertyny
budzi w Marcelu chorobliwą zazdrość połączoną z niezdrową fascynacją, które
popychają go do uwięzienia jej w domu. Historia tej miłości to dla Nussbaum
jednak historia namiętności, która zostaje zanegowana i wyparta, by powrócić
ze zdwojoną siłą. Uciskana przez Marcela kobieta decyduje się na ucieczkę. Aby
poradzić sobie z cierpieniem, ten próbuje wytłumaczyć sobie, że Albertyna jest
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tak naprawdę osobą złą, płytką i niegodną jego uczucia. Pragnie postrzegać siebie
jako człowieka samowystarczalnego, którego własny wysiłek i zalety charakteru
ustrzegą przed, jak chce sądzić, „głupstwami miłości”. Ta strategia racjonalizacji
doprowadza go do względnego spokoju ducha. Kiedy jednak, po czasie, dowiaduje się, że Albertyna zginęła podczas jazdy konnej, popada w rozpacz i całość jego
intelektualnego wysiłku zostaje obrócona wniwecz. Staje się oczywiste, że nadal
ją kocha. Zdaniem Nussbaum (1990, s. 266), opis przeżyć Marcela jest przykładem
doznania kataleptycznego par excellence, i przemawia za tym, że miłość jest wiedzą. Jego uczucie do Albertyny przedstawia się w jego umyśle jako niemożliwy
do zanegowania fakt, niezależnie od jego woli, która skierowana jest na całkowite
wymazanie tej relacji z jego życia.
Na pierwszy rzut oka może wydawać się zastanawiające, dlaczego uczucie zestawiane jest, czy nawet utożsamiane, z wiedzą. Kulturowe przyzwyczajenie każe stawiać uczucia niejako w opozycji do rozumu, traktować je jak krótkie,
doraźne poruszenia, zaciemniające raczej niż rozjaśniające obraz rzeczywistości
(w ramach opozycji serca i rozumu). Jeśli wspomni się ponadto klasyczne kryteria
intersubiektywnej zrozumiałości i komunikowalności, powstaje pytanie, na jakiej
zasadzie Nussbaum może uznawać miłość – zwłaszcza miłość rozumianą jako
uczucie – za wiedzę.
Takie podejście, jak się wydaje, stanowi pokłosie jej rozumienia emocji, które pełnią, jej zdaniem, istotną funkcję kognitywną. Nie są one ślepymi,
zwierzęcymi siłami, lecz wskazują na to, co człowiek uważa za istotne. Powiada
wręcz, że emocje to sądy wartościujące wobec tego, co człowiek uważa za ważne,
a co pozostaje poza jego kontrolą (Nussbaum, 2003, s. 19). Innymi słowy, aby coś
wzbudzało w człowieku emocje, musi wiązać się w jakiś sposób z jego potrzebami,
z drugiej zaś wymykać się absolutnemu wpływowi jego woli. Nussbaum uważa, że
to uczucia czynią nas ludźmi, ponieważ są echem czysto ludzkiej zdolności wartościowania. Powołując się na przykład z Prousta, powtarza za nim, że dla czystego
rozumu zieleń oczu ukochanej osoby jest tym samym, co zieleń jakiegokolwiek innego przedmiotu, np. ornamentu na ozdobnym talerzu (Nussbaum, 1990, s. 264).
Powstaje jednak pytanie, czym miałby być ten „czysty rozum” i jaka właściwie
część ludzkich władz miałaby dokonywać wartościowania. Analiza tekstów Nussbaum nie dostarcza jasnej odpowiedzi na to pytanie, choć wydaje się, że istotną
rolę odgrywa tutaj pewna pasywność wpisana w naturę człowieka. Ludzie i rzeczy pociągają nas, a my poddajemy się ich sile, ponieważ mamy pewne braki, które muszą zostać wypełnione. Zdaniem Nussbaum, nie da się jasno przeprowadzić
granicy między rozumną a nierozumną częścią woli, ponieważ nasze dążenia nie
są efektem czysto racjonalnego wyboru, raczej mają ugruntowanie w naturalnych
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potrzebach. W każdym razie, według niej, emocje nie mogą być sprowadzone do
naszych biologicznych odruchów. Te budzą się dlatego, że tkwią w nas pewne
mniej lub bardziej uświadomione sądy wartościujące.
Nussbaum podejmuje także problem intersubiektywności miłości jako
wiedzy. Miałaby być ona osiągalna dzięki powszechności ludzkiego doświadczenia. Kluczem do wiedzy o charakterze moralnym jest empatia (Nussbaum, 2003,
s. 297). Pozwala ona zrozumieć, że przeżycia drugiego człowieka są podobne do
naszych własnych. Nussbaum (tamże, s. 25) próbuje wykazać, że wszystkie uczucia mają podobną, wewnętrzną strukturę (np. smutek budzi się wtedy, kiedy tracimy to, co dla nas ważne). Mimo że nie wiemy, jak ktoś przeżywa miłość, wiemy,
że ją przeżywa, podobnie, jak nie wiemy, jakie obrazy myślowe towarzyszą danym
pojęciom u różnych ludzi, a jednak mamy prawo sądzić, że odnoszą się one do
tych samych przedmiotów. Co do możliwości komunikowania własnej miłości,
myślicielka wskazuje na znaczenie tzw. języków subtelnych, zwłaszcza środków
poetyckich i muzyki (tamże, s. 614). Poszerzają one spektrum wyrazu dzięki posługiwaniu się analogią. Przeżywamy coś, co dzięki sztuce może być porównane do
innych zjawisk i przez nie rozumiane. Zwłaszcza jednak sprawa muzyki wydaje
się tu nieoczywista. Dyskusja, czy i na ile muzyka jest sama z siebie semantyczna
(sama z siebie, czyli bez nadania określonego kodu, jak np. w przypadku barokowych figur afektywnych), pozostaje otwarta.
Należy jednak zauważyć, że miłość jest niekomunikowalna w tym sensie,
iż zrozumienie, że ktoś kocha, a nawet, dlaczego kocha (o ile podanie powodów
nie zamienia miłości w interesowną zależność), nie powoduje, że sami zaczynamy kochać zgodnie z cudzym rozpoznaniem. Jeśli przeżycie miłości jest wiedzą
w klasycznym rozumieniu, to powinno się udzielać tym, którym ta wiedza zostaje
przekazana. Tymczasem wydaje się, że jest to wiedza niejako tajemna, zamknięta
w konkretnej relacji, a więc, ostatecznie, niemożliwa do pełnego uzewnętrznienia.
Dobrze ilustruje ten fakt rozróżnienie wprowadzone przez Alaina Badiou (2010,
s. 63), który wskazywał, że czym innym jest „para” obserwowana z zewnątrz,
a czym innym „Dwoje” – relacja, która ma swoją wewnętrzną rzeczywistość, niedostępną dla innych. Tylko kochający znają pełnię prawdy o swojej miłości. Trzeba jednak zaznaczyć, że Nussbaum nie rozpatruje – a przynajmniej nie przede
wszystkim – miłości jako tego, co wydarza się „między” ludźmi, koncentrując się
raczej na przeżyciach jednostki.
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Analizując przypadek z W poszukiwaniu straconego czasu, autorka formułuje dość niejasną tezę, że dopóki Marcel akceptuje swoją miłość do Albertyny,
kocha ją, kiedy zaś stara się jej zaprzeczyć, jego miłość znika (Nussbaum, 1990,
s. 264). Innymi słowy, kiedy postępuje wbrew swojemu rozpoznaniu, że Albertyna jest dla niego kimś ważnym i wyjątkowym, czyli kiedy próbuje tę odkrytą
prawdę zafałszować, rzeczywiście jej nie kocha. A jednak, gdy dowiaduje się o jej
śmierci, odczuwa ból, który uświadamia mu, że miłość tkwi w nim nadal. Wydaje
się więc, że Nussbaum ma na myśli po prostu psychologiczny mechanizm wyparcia. Marcelowi udało się zidentyfikować z pewnymi sądami przeciwnymi do
jego pierwotnego rozpoznania, jednak musiał tu też odegrać rolę jakiegoś rodzaju
czynnik nieuświadomiony, który spowodował powrót dawnej miłości.
Problem przejścia między miłością a jej brakiem zdaje się stanowić główny przedmiot zainteresowania Nussbaum. Linię demarkacyjną między nimi miałby stanowić stosunek do cierpienia. Amerykańska myślicielka uznaje bowiem,
że trudno mówić o miłości bez doświadczania go (tamże, s. 273). Jej zdaniem, im
coś dla nas cenniejsze, tym więcej bólu kosztuje nas zachowanie tego przy sobie.
Dzieje się tak dlatego, że wspólnym rdzeniem wszystkich uczuć jest uznanie czegoś za ważne. Fakt ten tłumaczy, jej zdaniem, np. dlaczego miłość tak łatwo przechodzi w nienawiść, albo dlaczego ludzie tak dramatycznie przeżywają rozstania.
Przyznanie czemuś wielkiej wartości jest niejako nadaniem potencjału, który z dodatniego może łatwo obrócić się w ujemny, w zależności od czynników zewnętrznych, na przykład losu czy kolizji naszych dążeń z wolą drugiego człowieka.
Nussbaum mówi, że dokładnie taki mechanizm da się zaobserwować w życiu Marcela. Po ucieczce Albertyny, jego wysiłki skoncentrowane były na pozbyciu
się bólu. Chciał stać się samowystarczalny, negując prawdę o swojej zależności od
ukochanej osoby. Tym samym odwrócił się od niej (tamże, s. 264). Dla amerykańskiej filozof, gdyby przyjął cierpienie, świadczyłoby to o jego prawdziwej miłości.
Akceptacja takiego stanowiska rodzi jednak kilka problemów. Po pierwsze, powstaje pytanie, czy istnieje w takim razie miłość bez cierpienia. Dla Nussbaum odpowiedź na to pytanie jest z całą pewnością przecząca. Nie ma sensu nawet szukać
od niego ucieczki, ponieważ musi się ono pojawić z natury rzeczy – odrzucając je,
odrzucamy także miłość. Aby przestać go doznawać, musielibyśmy bowiem najpierw zanegować wartość ukochanej osoby. Dopiero z pozycji cierpienia uzyskujemy zresztą, jej zdaniem, odpowiednią perspektywę poznania miłości: stając niejako na jej obrzeżach, dostrzegamy ją w pełni. Aby opisać ten mechanizm, autorka
posługuje się metaforą istoty, która zamieszkuje jednocześnie morze i ląd (tamże,
s. 273). Stworzenie, które zamieszkuje tylko morze, nie zna go jako morza, ponie-
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waż nigdy nie znalazło się poza jego granicami. Dopiero stanięcie na lądzie pozwala dostrzec granice i zrozumieć, czym jest życie pod wodą.
Drugim problemem, wynikającym bezpośrednio z pierwszego, jest problem
tzw. miłości własnej, a konkretnie to, na ile mamy prawo walczyć o swój dobrostan.
Każdy człowiek jest bowiem nie tylko podmiotem, ale i przedmiotem swojego działania. Według Nussbaum, bycie dobrym człowiekiem polega na angażowaniu się
w dobro, które, jakkolwiek brzmi to paradoksalnie, może doprowadzić nas do całkowitego zniszczenia. Jej zdaniem, warunkiem cnoty jest pewnego rodzaju otwartość, która sprawia, że człowiek decyduje się kochać, mimo że wie, że może zostać
zraniony, a nawet utracić wszystko, co posiada, łącznie ze zdrowiem psychicznym
czy doskonałością moralną, np. podążając za przemożnym pragnieniem zemsty po
utracie kogoś bliskiego (Nussbaum, 2001, s. 397). Wszelkie strategie, które człowiek
przyjmuje, by ustrzec się przed cierpieniem, muszą wypływać, jej zdaniem, z egoizmu. Prowadzą zatem do zatwardziałości serca i, w konsekwencji, patologii moralnej. Ten moment diagnozy Nussbaum będzie stanowił punkt wyjścia do krytyki jej
poglądów, której dokonamy w kolejnej części artykułu.
Powyższe analizy wskazują na pewien bardzo istotny fakt. Jeśli miłość to
wiedza, to z pewnością wiedza zinternalizowana, czyli przeżyta. Należy ją więc
rozpatrywać na płaszczyźnie egzystencjalnej; jest ona wiedzą innego rodzaju niż
ta, której dostarczają wyniki badań laboratoryjnych w naukach szczegółowych.
Warto nadmienić, że Nussbaum często powołuje się na Sokratesa, któremu niekiedy, w ramach powierzchownej krytyki, zarzuca się błędne przekonanie, iż wystarczy poznać dobro, aby dobrze postępować. „Poznać” w tym przypadku znaczyłoby jednak „zrozumieć i przeżyć”, „utożsamić się z”. Sokrates, jak możemy
przypuszczać, nie wyznawał naiwnej wiary w to, że wystarczy znać katalog norm
moralnych, aby zostać cnotliwym człowiekiem. Potrzeba raczej doświadczenia,
które pozwoli na ukształtowanie się odpowiednich pojęć i sposobów postępowania w konfrontacji z rzeczywistością.

MIŁOŚĆ JAKO UKIERUNKOWANIE WOLI
Pierwsze zastrzeżenie, które narzuca się podczas lektury tekstów Nussbaum na temat miłości, powodowane jest wrażeniem, że jej zjawisko jest przez nią
nadmiernie psychologizowane. Miłość rozpatrywana jest przez nią głównie na
płaszczyźnie przeżyć psychicznych jednostki. Choć kontekst relacji i konkretnych
postaw wobec ukochanej osoby jest obecny, to jednak wydaje się, że zagadnienia
te schodzą niejako na dalszy plan, czy też są wtórne wobec samego przeżywania.
Należałoby więc postawić myślicielce pytanie, jak sprawy mają się np. w przypad-
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ku wieloletnich małżeństw czy, gdy wziąć pod uwagę miłość innego typu, więzi
z rodzicami, słowem, takich, w których przyzwyczajenie może łatwo przykryć
wrażliwość i uczuciową pobudliwość. Czy poza sytuacjami granicznymi, w których pojawia się całkowite widmo utraty danej relacji (np. śmierć bliskiej osoby),
mamy metodę uzyskania całkowitej pewności, że rzeczywiście kogoś kochamy?
Błędem byłoby także uważać, że pojawiające się cierpienie bezwzględnie przemawia za miłością. Może być ono bowiem obecne w bliskich relacjach w wyniku
poczucia uciemiężenia, znudzenia itd., kiedy zagrożone są inne dobra niż sama
relacja (np. właściwa jednostce potrzeba autonomii, wolności czy spontaniczności, które zresztą z pewnością Marcel odebrał Albertynie, co Nussbaum przemilcza w swoich analizach).
Druga, zasadnicza wątpliwość pojawia się tam, gdzie Nussbaum mówi
o odrzucaniu cierpienia. Wspomnieliśmy już, że wyrzekanie się go, by zachować
siebie, amerykańska filozof traktuje jak egoizm. Należy jednak zaznaczyć, że pomija w ten sposób nie tylko moralny wymiar odpowiedzialności człowieka za
siebie, ale także, poniekąd, różnorodność jego zobowiązań wobec innych ludzi.
Człowiek dąży do zachowania siebie nie tylko w ramach zabiegania o własny
komfort psychiczny, ale także przez wzgląd na tych, którzy go otaczają i którym
jest potrzebny. Warto wspomnieć w tym kontekście nazwisko Lévinasa, który,
choć uważa, że drugi człowiek wymaga od nas wszystkiego i jest się mu wszystko bezwzględnie winnym, to jednak obecność trzeciego – który staje się dla
każdego „kolejnym drugim” – wprowadza według niego potrzebę sprawiedliwości (Krawczyńska, 1997, s. 127). Porównując myśl Lévinasa do poglądów Nussbaum, można byłoby powiedzieć, że ponieważ człowiek kocha różnych ludzi,
trzeba w każdej miłości znaleźć zdroworozsądkową miarę, by móc je wszystkie
urzeczywistniać. Amerykańska myślicielka dostrzega wprawdzie, że człowiek
żyje w świecie licznych zobowiązań, które przy pewnym stopniu zaangażowania mogą okazać się nie do pogodzenia. Zderzenie między obowiązkami uznaje
jednak za, często niepokonalny, konflikt moralny, którego żadne regulacje wypływające z koncepcji sprawiedliwości nie są w stanie przezwyciężyć na poziomie egzystencjalnym. Człowiek musi wybrać, przyjmując cierpienie i, nierzadko,
obciążając się winą.
Wreszcie, choć Nussbaum krytykuje egoizm, którego wyrazem miałaby
być ucieczka przed cierpieniem, należy zauważyć, że jej własna myśl nie jest wolna od możliwości postawienia podobnego zarzutu. Lokując bowiem źródło miłości
w brakach ludzkiej natury i potrzebach, którym trzeba zadośćuczynić (neediness),
Nussbaum odmalowuje wizję miłości, która jest bardziej czerpaniem i zależnością
niż dawaniem i służbą. Nawet gdy w Upheavals of Thought opisuje spotkanie
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Dantego z Beatrycze w Raju w Boskiej komedii, mówi, że ta jako jedyna zwraca
się do niego po imieniu, co należy odczytywać jako metaforę faktu, iż miłość doprowadza człowieka do pełni, sprawia, że staje się kompletny jako ta konkretna
jednostka (Nussbaum, 2003, s 559). Dopóki Dante nie zostaje nazwany własnym
imieniem, jego istnienie jest jakby niepełne, nieprzypieczętowane. Pytanie, czy
myśląc w ten sposób, nie uprzedmiotawia się ukochanej osoby, to jest, mówiąc językiem Kanta, czy nie staje się ona środkiem do naszego własnego rozwoju, a nie
celem samym w sobie. O dziwo, radykalny przykład takiego uprzedmiotowienia
może stanowić studiowany przez Nussbaum przypadek Marcela i Albertyny –
potrzeby Marcela przeradzają się w patologiczną zazdrość, która doprowadza go
do odebrania drugiemu człowiekowi wolności. Mimo to nie należy imputować
Nussbaum, jakoby miłość sprowadzała do zapełniania braków ludzkiej natury.
Nacisk, który kładzie na problem akceptacji cierpienia, świadczy o tym, że za
podstawową konieczność wiążącą się z miłością uznaje złożenie jakiegoś rodzaju
ofiary. Pytanie jednak o sens tego cierpienia i jego obiektywną miarę.
Owocne mogłoby się okazać zestawienie koncepcji miłości prezentowanej przez Nussbaum z wizją miłości opartej na akcie woli nakierowanym na dobro drugiej osoby, którą wyznawali tacy myśliciele, jak np. św. Tomasz z Akwinu
czy Karol Wojtyła. Pojmowali oni miłość jako relację osobową, której towarzyszy
aktywna troska o prawdziwe i trwałe szczęście drugiego człowieka (Wierzbicki,
1959, s. 51–60). Po pierwsze, u Nussbaum także zaznacza się element woli. Miłość
można, jej zdaniem, przyjąć lub odrzucić. Ma ona według niej charakter wiedzy,
lecz przykład Marcela z W poszukiwaniu straconego czasu wskazuje, że można
postąpić wbrew niej, to zaś jest już sprawą decyzji. Człowiek może nie chcieć
posiąść tej wiedzy, czyli odmówić zinternalizowania prawdy moralnej. Tak więc,
ostatecznie, u Nussbaum realizacja miłości zależy od woli. Co więcej, mówiąc
o tym, że eros jest podstawową siłą moralną, amerykańska myślicielka wskazuje,
że prawdziwie cnotliwy człowiek to ten, który kocha dobro, a więc chce, aby zaistniało. Jest to tym ciekawsze, że Nussbaum konsekwentnie odcina się od Kanta,
krytykując go za surowy intelektualizm, podczas gdy jego stwierdzenie, że nie
ma na świecie nic bezwzględnie dobrego poza dobrą ludzką wolą, mogłoby zostać przez nią zaakceptowane (Kant, 2016, s. 13). Nussbaum twierdzi bowiem, że
nawet człowiek, który popełnia złe czyny, może pozostać dobry, jeśli są to czyny
sprzeczne z jego wolą i jeśli prawdziwie miłuje cnotę (był to zasadniczy problem
podejmowany przez greckich tragików, co zostaje przez nią obszernie opisane
w The Fragility of Goodness). Istotna różnica między Kantem a Nussbaum polega
wprawdzie na tym, że wola, jej zdaniem, nie jest autonomiczna, jak chciałby tego
filozof z Królewca, lecz zależna od zewnętrznych dóbr, które ją pociągają.
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Należy jednak zadać pytanie, czym właściwie jest dobro. Nussbaum uznaje,
że miłość Marcela i Albertyny nadal jest miłością mimo zdrad, zniewolenia i upokorzeń. Jest ona niejako dobrem samym w sobie, tylko dlatego, że nosi nazwę miłości.
Pozostaje jednak wątpliwe, czy w tej modelowej relacji pojawia się horyzont dążenia do rzeczywistego dobra drugiego człowieka, czy tylko do własnego zadowolenia. Na sam koniec należy zatem zauważyć, że wiedzy miłości nie da się sprowadzić
tylko do świadomości tego, że się kocha. Należałoby także wiedzieć, jak kochać.
Wydaje się bowiem, że miłości nie da się przekazać bez widocznych znaków. Musi
się ona wyrażać w zespole określonych gestów i postaw, toteż ograniczanie jej analiz do warstwy przeżyciowej wyczerpuje tylko niewielką część problemu. W tym
punkcie potrzeba właśnie odniesienia do koncepcji dobra, którą proponuje m.in.
stanowisko tomistyczne. Pytanie jednak, czy benevolentia i realizowanie określonych działań, służących czyjemuś dobru, wystarczą, by mówić o miłości. Być może
rację ma Nussbaum, dla której potrzebne jest poczucie autentycznej więzi i zależności, połączone z przekonaniem, które wyraża cytowana przez nią Ismena wobec
Antygony, a mianowicie, że istnieją ludzie, po utracie których w życiu kochającego
pozostaje wyrwa, i nic nigdy nie będzie w stanie jej wypełnić.

***
Powyższa praca poświęcona była prezentacji i krytyce pojęcia miłości
w filozofii Marthy Nussbaum, ze szczególnym naciskiem położonym na problem
rozpoznania tego, że się kocha. Amerykańska filozof rozumie miłość jako szczególnego rodzaju wiedzę moralną, opierającą się na poznaniu piękna czy wyjątkowości drugiego człowieka. W związku z tym, zdaniem Nussbaum, miłość nie tylko
poznajemy, ale też poznajemy siebie i innego przez miłość. Przeprowadzone analizy wykazały, że zasadnicze zarzuty, jakie można postawić omawianej myślicielce,
wynikają ze zbytniej psychologizacji zjawiska miłości oraz braku odwołania do
określonej koncepcji dobra w jej poglądach. Powoduje to, że choć spostrzeżenia
Nussbaum wydają się trafne i interesujące w wymiarze praktycznym i egzystencjalnym, to pozostają raczej na poziomie opisu pewnych mechanizmów życia moralnego, a nie ich fundamentalnego, filozoficznego wytłumaczenia. Z pewnością
jednak Nussbaum jest gorliwą obrończynią stanowiska głoszącego, że afirmacja
jednostki przez miłość stanowi najważniejszą treść ludzkiego życia, i należy poczytać to za wielką wartość jej filozofii.
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COGNITIVE FUNCTION
OF LOVE ACCORDING
TO MARTHA NUSSBAUM
SUMMARY
The aim of the paper is the analysis of Martha Nussbaum’s views on the
problem of love, namely, its proper recognition. Nussbaum describes love as a specific type of knowledge, which involves undeniable impression of particular beauty of another person, followed by its moral acceptance and devotion to it. At
the same time, she argues that one of the most fundamental features of love is
its vulnerability to suffering, denial and self-deception. Therefore, she seeks for
a criterium that would allow to discern loving from not loving. In the paper, first,
the problem of love as knowledge in Nussbaum’s philosophy is analysed. In the
second part, Nussbaum’s view on the limits and boundaries of love is discussed.
Finally, consideration of possible enhancements that could be introduced to Nussbaum’s thought about love is made, with reference to views of another thinkers,
such as Aquinas, I. Kant or E. Levinas.
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